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   :شرایط الزم براي احداث باغ میوه

 :شرایط الزم براي احداث باغ

 )موقعیت منطقه(انتخاب منطقه  - 3               انتخاب خاك -2          شرایط آب و هوایی -1

 عوامل اقتصادي -5                    انتخاب رقم -4

 : شرایط آب و هوایی -1 

درجه سانتی  7تا  0بین (کمتر از هفت درجه  درختان میوه خزان دار باید در طول زمستان به تعداد ساعات معین دمایی: دما الف
محدود کننده مناطق  رین عواملاستراحت بیرون آمده و شروع به رشد کنند و این امر یکی از مهمت دریافت کنند تا از حال) گراد

در اکثر موارد جوانه هاي گل در بهار نمی شکفند و محصول  تامین نگردد، کشت درختان میوه مختلف می باشد یعنی اگر سرماي الزم
ز دامنه بسیاري از نقاط دنیا با وجود برخورداري ا نمی کنند و اثر دیگر سرما بر روي درختان میوه سرما زدگی بهاره است که تولید

جوانه ها که موجب  به دلیل داشتن سرماي دیر رس بهاره بعد از شکوفایی براي کشت درختان میوه، دمایی و میزان سرماي مناسب
از دیگر عامل دمایی که در میوه کاري موثرند می توان از . مناسب نسیتند براي میوه کار سرمازدگی گل ها و گاهی میوه ها می شود،

  .خسارت به درختان میوه می گردد فاوت زیاد دماي شب و روز و همچنین تگرگ نام برد که باعث آسیب ودمایی یا ت نوسان

 را در نظر گرفت درجه حرارت براي رشد و نمو درخت و رسیدن میوه بایستی) بهاره حرارت و سرماي(باید شرایط آب و هوایی 
درخت زردآلو نسبت . بعدا به احداث باغ اقدام کرد می توان گرفت و کافی باشد اطالعات درجه حرارت را از ایستگاههاي هواشناسی

می شود پس در انتخاب  موقع باز شدن شکوفه هایش اگر سرما وجود داشته باشد باعث از بین رفتن گلها به سرما مقاوم است ولی در
 ناول که در جنوب و شمال کاشته می شود که در پرتغال واشنگتن. (انتخاب کرد نهال باید نهال هایی را که دیرتر به گل می روند باید

بهاره وجود داشته باشد باید از راه هاي ذیل با  اگر در منطقه اي سرماي) شمال به علت کمبود نور و درجه حرارت ترش مزه می شود
 آن مبارزه کرد

  .انتخاب ارقامی که در بهار دیرتر گل هایشان باز می شود مثل درخت به - 1

هاي پاکوتاه استفاده کرد ه در مقابل سرما مقاومتر از  ی تا آنجایی که امکان دارد درخت را پاکوتاه نگه داشت و یا از واریتهبایست 2- 
  .پایه بلند ها هستند

به این صورت است که این هورمون را به  استفاده از هورمون بازدارنده رشد که یکی از آنها آالر است که روش مصرف آن 3- 
کمی  گل دادن را(برگ درخت بپاشند که از باز شدن گل تا مدت معینی جلوگیري می کند  ول در آورد و بر روي شاخ وصورت محل

  .که از خطر سرما آن را نجات دهد) عقب می اندازد

شکن استفاده می ازدرختان بعنوان باد  شکن که در اطراف باغات در قدیم دیوار می کشیدند و اما در باغ هاي وسیع استفاده از باد4- 
سرما و باد را  آکاسیا و گز استفاده می کنند که جلوي –سنجد و در جنوب از اکالیپتوس  -کاج -که براي این منظور از تبریزي. کنند

  .گرفته و از ریزش شکوفه جلوگیري می کند

به این صورت است که بخاري ها را  انبخاري هاي باغی که در کرج و شهریار و اصفهان استفاده می شود و طرز کارش استفاده از 5- 
و  در قدیم با آتش زدن کاه. عدد بخاري باشد 100می کنند به طوریکه در یک هکتار  متر نصب 6متر به  6در بین ردیف هاي و هر 

ین صورت در بخاري هاي نفت سیاه یا گازوئیل به ا روش کار. کلش در باغات و ایجاد دود باعث جلوگیري از سرماي بهاره می شوند
در بیرون از اطاقک  میزان الحراره هایی نصب می شود که در باغات بزرگ یک اطاقک احداث می کنند و است که در نقاط مختلف باغ

متصل است که با پایین آمدن درجه حرارت به صفر زنگ اخبار می زند  نیز یک میزان الحراره که به باطري وصل است و به زنگ نیز
  .سانتیگراد بیشتر گل ها از بین می روند درجه -1در درجه حرارت . اري ها درجه حرارت را باال می برندکردن بخ که با روشن
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  .کاشتن درختان در کوهپایه ها و کوهستان ها که آنها را از خطر سرماي بهاره حفظ می کند  6-

 80تا  70قطرات پاشیده شود گرمایی حدود  آبیاري بارانی که در صورت امکان جلوي سرما را بگیرد چونکه وقتی آب به صورت 7- 
  .مانع از بین رفتن شکوفه هاي می شود کالري آزاد می کند که این حرارت

 نور) ب

موثر است و تنها راه نور رسانی  اما شدت نور در رشد و باروري درختان بسیار  انگیزي درختان میوه موثر نیست، طول روز بر گل
  مناسب دادن به شاخه هاي درخت می باشد و اثر دیگر نور در درختان میوه دهی و تراکمکافی به درون تاج درخت شکل 

ماهر آخر فصل رشد کافی نباشد تولید رنگ  رنگ در میوه هاست به عنوان مثال میوه هاي سیب اگر شدت نور در دو تا سه ایجاد
جاي سیب  دلیل پیشنهاد می گردد تا در مناطقی که هواي پاییزه ابري یا مه آلود دارد به سرخ دچار اختالل می گردد و به این

  .انواع زرد و سبز آن کشت گردد سرخ،

 :انتخاب نوع خاك 2- 

مناسب باشد به خوبی  PH کافی زهکش و درختان میوه به بافت خاك حساسیت زیادي نشان نمی دهند و اگر خاك داراي عمق اکثر
تر  البته الزم به تذکر است که خاکهاي سبکتر معموال از خاکهاي سنگین کم رطوبت .ی کند و محصول کافی می دهنددر آن رشد م

چون تهویه بهتري دارند در صورت کفایت آب و مواد  بوده و به همین دلیل در بهار زودتر گرم ودر پاییز دیرتر سرد می شوند و
  :اولویت برخوردار هستند در بررسی خاك به منظور احداث باغ نکاتی که از. نمایند رشد بیشتري می درختان میوه در آنها غذایی،

چون که کمبود مواد . زیر زمینی و در درجه سوم میزان شوري خاك است در درجه اول عمق خاك و در درجه دوم عمق سطح آب
در صورتی که عمق خاك کم . جبران کرد به خاكنامناسب خاك را می توان با افزودن مواد الزم  PH آلی خاك و تا حدود غذایی و

که این  متر حفر و آن را با خاك مرغوب پر کرد و درخت را در آن کاشت هر چند 2بزرگ  باشد می توان گودال هایی با ابعاد نسبتا
باید در . وري کردامکان باید از کشت در این خاکها د امر پر هزینه بود و زهکش و اصالح شوري خاك نیز پر هزینه است و تا حد

کنیم و در موقع پروفیل زدن  متر پروفیل بزنیم ولی اگر امکان نداشت فاصله را بیشتر انتخاب می 500به  متر 500خاك به فاصله 
  :این نکات را بایستی رعایت کرد

 0- 30نمونه برداري از است در  براي درختکاري هر چه عمق خاك بیشتر باشد و قابلیت نفوذ داشته باشد مناسب تر :عمق خاك 1- 
  . سانتی متري به ترتیب جدا نمونه برداري می کنیم 60-90سانتی متري و از 30-60سانتی متري و از 

 PH -2 عناصر غذایی در: خاك PH هاي بخصوص قابلیت جذب براي گیاه دارند و به عنوان مثال درخت سیب در PH 5/6-6 

 .حداکثر رشد را دارد

  هکشی مناسب خاكز  3- 

  .مناسب و زهکش مناسب PH خاکهاي شن رسی یا رس شنی قوي و عمیق با: حاصلخیزي خاك  -  4

  :)موقعیت محل(انتخاب منطقه  3- 

اثر این عوامل در درجه . را تشکیل می دهند موقعیت محل ارتفاع از سطح دریا و مقدار شیب زمین،  عوامل عرض جغرافیایی ، مجموعه
بیشتر باشد چون نور  بدین ترتیب که هر چه عرض جغرافیایی. ط و درجه دوم بر روي شدت نور استمحی دماياول بر روي مقدار

زیاد . دماي محیط و شدت نور کمتري در دسترس گیاهاین قرار می گیرد میزان خورشید با زاویه کمتري به سطح زمین می تابد، 
تواند بر دما اثر مثبت یا منفی  زمین بر حسب جهت آن می شیب. از سطح دریا نیز باعث کاهش دماي محیط می شود شدن ارتفاع
زودتر  جنوب حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت می دارند اینگونه اراضی در بهار در نیمکره شمالی شیب هاي رو به. داشته باشد

خطر سرما زدگی   طق سردسیر،گردند بنابراین در منا گرم می شوند و در تابستان گرم و خشک ترند و در پاییز دیرتر سرد می
رشد طوالنی تري در اختیار  و در مجموع فصل. بیشتر است) سرما زدگی گل ها(ولی از نظر سرمازدگی بهاره  زمستانه این اراضی کمتر
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شیب هاي رو به جنوب عمل می کنند و براي کشت درختانی که در بار خطر  در شیب هاي شمال درست بر عکس. گیاه قرار می گیرد
  .گرمسیر مناسبند زدگی بهاره زیادتر است مناسب ترند و براي کشت درختان خزان دار در مناطق رماس

باید کوشش شود تا حد امکان باغ هاي میوه در زمین هاي شیبدار احداث  در مناطقی که احتمال بروز سرماي دیر رس بهاره زیاد است
شیبدار می لغزد و در نقاط گود و کفه ها  هواي گرم است که بر روي سطح دلیل این امر سنگین تر بودن هواي سرد نسبت به گردند

  .آنها آسیب می رساند جمع می گردد و به گیاهان موجود در

  )نوع نهال(انتخاب واریته   -4

مقابل آفات و سازگار باشد و همچنین در  باید توجه کرد که واریته اي انتخاب شود که با شرایط محل) نوع نهال(واریته  در انتخاب
  .امراض نیز مقاوم باشد

  :مل اقتصادياوع - 5

در یک محل اقدام می شود بایستی  کسب درآمد است و در صورتی که به کشت یک درخت  هدف از تولید هر نوع محصول، مهمترین
داراي  ن حتی اگر محصولبازار فروش و حمل و نقل و سایر موارد را در نظر داشت چو با توجه به سرمایه گذاري زیاد و بلند مدت

  .نخواهد کرد کیفیت عالی باشد ولی تقاضایی در بازار نداشته باشد جز ضرر چیزي عاید

  :تهیه نهال

نهال باید . کرد باید به تهیه نهال اقدام نوع و رقم میوه انتخاب شد، منطقه و عوامل اقتصادي، پس از اینکه با توجه به شرایط محیطی و
 و باغدار باید بهترین نهال ممکنه را هر چند با قیمتی بسیار باالتر از یت باشد و عاري از آفات و بیماریها باشدداراي باالترین کیف

 .معمول تهیه کند بهتر است تا اینکه نهالی نامرغوب با قیمت کمتر تهیه کند

حمل و نقل نهال و کاشت در زمستان صورت  خرید نهال بایستی سعی شود که یک نهال داراي ریشه قوي و سالم باشد و چون هنگام
ریشه ها را در  سرما جلوگیري به عمل آورد و پس از رسیدن به محل باغ نیز باید بالفاصله می گیرد باید از آسیب دیدن ریشه توسط

  .زیر خاك قرار داد و تا زمان کاشت همان جا نگهداري کرد

  :کاشت نهال و هرس اولیه آن

اوال سر ریشه اصلی قطع و گیاه تحریک به تولید  هال هاي میوه ابتدا باید ریشه را با یک قیچی هرس کرد تاهنگام کاشت اکثر ن در
داراي یک سطح   قطع شده، که اکثر در هنگام کندن نهال از خزانه زخمی و به طور نامرتب  سر ریشه ها، ثانیا. ریشه فرعی بیشتر شود

 حمله انواع قارچ ها و باکتري ها قرار می گیرند و از بین می روند در حالی که عا موردصاف شود زیرا ریشه هاي زخمی و ناصاف سری
در کاشت نهال رعایت . قارچ ها محافظت می گردد اگر محل بریده شده صاف باشد به راحتی ترمیم می گردد و از عوامل بیماریزا و

  :چند نکته ضروري است

باالي سطح خاك واقع شود تا از ریشه دار ) متر سانتی 10حداقل (د چند سانتی متري باید طوري باشد که محل پیون: عمق کاشت 1- 
  .آید که اثر پایه را به راحتی خنثی می کند و از خفه شدن درخت جلوگیري به عمل شدن گیاه در باالي محل پیوند

  .کسته شدن گیاه در اثر فشار باد جلوگیري کرددر مناطقی که باد منظم می وزد پیوندك باید رو به باد قرار داشته باشد تا از ش 2- 

خاك اطراف ریشه ها را کامال محکم کرد تا هواي  پس از انجام کاشت و پر کردن گودال باید با فشار دادن خاك اطراف نهال با پا 3- 
  .از آبیاري پاي نهال گود نیفتد و ریشه نهال از خاك خارج نشود اطراف ریشه تخلیه گردد و بعد

که اصطالحا نمی گیرند و خشک می شوند باال  فاصله پس از کاشت نهال ها را آبیاري کرد در غیر این صورت درصد نهال هاییبال 4- 
 .یا واکاوي خواهد بود خواهد رفت و نیاز به کاشت مجدد

کاریم درخت بهتر رشد می کند اگر درخت را در خاك هاي آهکی ب سیب در خاك هاي رسی شنی و هلو در خاك هاي شنی و رس
هم خاك سطح االرض قوي و  در خاك هاي رس و آهکی نیز همین مساله است پس باید. بیماریها ضعیف می شود ضعیف و در برابر

آهن جذب نشده شاخه در نهایت ضعیف و زرد و قابلیت باروري را از دست  باال PH در. هم خاك هاي تحت االرض نفوذ پذیر باشند
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حفر کرد و خاك آن را برداشت و یا اینکه  این باغ ها این است که اول گودال هایی به قطر و عمق یک مترکارهاي اصالحی  .می دهند
  .کاشت کرد تا خاك اصالح و یا گیاهانی را به عنوان کود سبز در بین ردیفهاي درختان در بین ردیف درختان کود حیوانی پخش

  :عملیات کاشت درخت 5- 

  :آماده کردن زمین 1- 

تسطیح کلی است و بعد از تسطیح زمین   تسطیح، در جاهایی که ناهمواري وجود دارد باید زمین را تسطیح کرد و این: تسطیح -فال
  .عملیات دیگر باید انجام شود

  .زمین را باید شخم عمیق زد چون درخت به خاك عمیق نیاز دارد  بعد از تسطیح،: شخم زمین) ب

باید با اداره خاکشناسی منطقه هماهنگ کرد تا مقدار  کود دادن را انجام می دهند و عمل کود دادن را در پاییز عملیات: کود دادن )ج
زمین داد و باید کود را  تن کود دامی را به 60تا  30خاك هاي با حاصلخیزي متوسط تا ضعیف می توان  در. مناسبی کود مصرف شود

 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل را به طور یکنواخت در پاییز همراه با کود 400تا  300در تمام سطح زمین پخش کرد و می توان 
  .دامی در خاك پخش کرد و بعد آن را با خاك مخلوط و زیر خاك نمود

 :بلوك بندي و خیابان بندي) د

راف باغ یک خیابان در اط. کوچک الزم نیست زمین وسیع باشد مساله بلوك بندي و خیابان بندي در نظر است ولی در زمین هاي اگر
در . می گیرند متر 3-4متر و خیابان هاي داخلی را بین  4-6احداث می کنند و عرض آن ها را  جهت عملیات حمل و نقل کود و غیره
  .هکتاري تقسیم می کنند 5/2بلوك بندي نیز زمین را به بلوك هاي 

  :گود برداري 2- 

اینکه خطوط موازي باشند باید زمین گونیا باشد و براي گونیا کردن زمین  براي. براي گود برداري باید خطوط کشت مشخص شود 
وسیله ریسمان مشخص می کنند و سه متر از آن  گوشه زمین یک میخ چوبی کوبیده و خط به دست آمده از اتصال دو نقطه را به در دو

نیم دایره ها را به  یم دایره اي می زنیم و محل تقاطعمتر فاصله گرفته و ن 4و سپس از نقطه اولی  جدا کرده و یک نیم دایره می زنیم
در گوشه بعدي نیز همین کار را انجام می دهیم و خطوط اصلی به دست  نقطه اول وصل کرده و تا انتهاي زمین خطی رسم می کنیم و

با مطالعه پایه آن که اگر بذري  بکاریم و زمین را میخ کوبی می کنیم به فرض اینکه نخواهیم عیب رد  بعد از گونیا کردن، .می آیند
موازي از روي  متر عالمت می زنیم با رسم خطوط 6متر به  6و در روي خطوط اصلی اطراف زمین  متر می گیریم 6در  6بود فاصله را 

  .همین نقاط نیز گود برداري می کنیم نقاط مشخص شده محل تقاطع این خطوط را میخکوبی می کنیم و در

 :ت درختان میوهموقع و فصل کش 3- 

درجه باالي صفر باشد براي درختان  10-12و فصل کشت درختان همیشه سبز مثل مرکبات موقعی است که درجه حرارت  موقع
 زمستانی است که یا در اواخر پاییز موقعی که درخت خزان کرده است می باشد و خزان شونده موقعی است که درخت در حال خواب

در مناطق معتدل در اواخر پاییز و در مناطق سردسیر  می باشد که  درخت هنوز از خواب بیدار نشده است، یا در اواخر اسفند ماه که
باید در خاك جا به جا  درختان همیشه سبز را. است که از آسیب به سیستم ریشه اي گیاه جلوگیري کنیم بهترین موقع در اسفند ماه

درختان زینتی همیشه سبز . جعبه گذاشت و سپس با احتیاط در محل اصلی کاشت کنیم و براي این منظور باید آن را درگونی و یا در
  .نیز بهتر است همراه خاك جا به جا کرد را

  :طرق مختلف کاشت 4- 

 :روش مربعی: الف

متر باشد  5در  5درخت هلو که فاصله باید  ت یکی است به عنوان مثال در مورداین روش فاصله طول و عرض خطوط بین دو درخ در
که به شرح زیر  کرده و در منطقه تقاطع آنها نهال ها را می کارند و این روش محاسنی را دارد متر جدا 5متر به  5روي خطوط اصلی 

  :است
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  .بسیار ساده است 1- 

  .وب و هم در جهت شرق به غرب برود و عملیات باغبانی را انجام دهدتراکتور هم می تواند در جهت شمال به جن 2- 

ولی در مناطقی . سایه می افتد رشد خوبی ندارند آن این است که در صبح و بعد از ظهر روي هم سایه می اندازند که جاهایی که عیب
  .با نور شدید اشکالی ندارد

  :روش مستطیلی )ب

بهتر است از روش مستطیلی استفاده کرد این  متر باشد در مورد پایه هاي کوتاه 3خط به خط متر و  2فاصله درخت به درخت  اگر
  :شرح است روش نیز داراي معایبی است که بدین

  .حرکت تراکتور فقط در یک جهت است و آن در جهت ردیف درخت هاست

  :و محاسن آن

  .پایه هاي ایستمالینگ استاز لحاظ نوري هیچ مساله اي ندارد و بهترین روش براي کشت  - 1

  .پایه اي ایستمالینگ نسبت به سرما مقاومند. تراکم درخت در این روش بیشتر است 2- 

  .در مناطق سرسیر که با کمبود نور مواجه هستیم این روش توصیه می شود 3- 

  :روش لوزي) ج

درخت ها روي هم سایه نمی اندازند نور کافی به  ن روشعلت دقت زیاد و وقت گیري استفاده نمی کنند ولی به علت اینکه در ای به
متر بعد از اینکه  5متر در  5کاشته شده در این روش کم است براي کاشت درخت هلو یا سیب به فاصله  مقدار درخت. آنها می رسد

ه درختان تشکیل دهد یعنی طوري تنظیم می کنیم که شکل لوزي را فاصل متر از هم رسم کردیم فاصله درختان را 5خطوطی به فاصله 
  .فاصله بین دو درخت در روي خط کاشت دیگري قرار می گیرد هر درخت در

  :محاسن

کیفیت محصول باالست و درخت تقارن خود  کشت لوزي چون درختها روي هم سایه اندازي ندارند و نور به همه درختها می رسد در
  .کندخوب حفظ می  را از لحاظ تاج و گسترش شاخه ها خیلی

  :معایب

  .حرکت تراکتور در یک سمت است 1- 

  .مقدار درخت کم است 2- 

  :کشت درخت روي خطوط منحنی تراز) د

سپس درخت را کاشت تا از . بندي کرد و پایین تر می توان زمین را سکو  %25مناطقی که زمین شیب دارد در شیب هاي  در
 باالتر باشد نمی توان سکوبندي کرد  %25ن در خاك شود و اگر شیب از نفوذ بارا شستشوي خاك جلوگیري کند و در ضمن باعث

به عرض یک متر که این نوارها را بانکت می گویند  به فاصله معین یک نوار: بدین ترتیب که. بلکه باید زمین را بانکت بندي کرد
بیشتر و فاصله  فاصله خطوط را  ، %30نی در اراضی که شیب کمتر است یع. بانکت ها درخت بکارند ایجاد می کنند که داخل این

چون خطر شستشوي . کمتر و فاصله درختان را بیشتر می گیرند درختان را کمتر می گیرند و اگر شیب زیاد باشد فاصله خطوط را
بانکت  ارتفاع کشت درختان در یک کشت درختان را روي این خطوط منحنی تراز بانکت بندي می گویند و از لحاظ .خاك وجود دارد

 متر و عرض آن را 20/1متر تا  1در روش سکو ارتفاع دیواره را . نیز می گویند Cauntour line هم ارتفاع هستند و این روش را
استفاده می کنند تا از فرسایش خاك جلوگیري  روش کاتورالین عمومی است که براي جنگل کاري نیز. متر در نظر می گیرند 4تا 

میلیمتر باشد می  500کمی باشد می توان درخت مو کاشت ولی اگر مقدار بارندگی سالیانه بیشتر از  بارندگیاگر منطقه داراي . کند
  .کاشت توان درختان مقاوم به کم آبی را به صورت دیم در این مناطق

 :فاصله کاشت درختان میوه 5- 
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 .ت بستگی داردمنطقه کاش -5    نوع درخت -4     خاك - 3  نوع هرس  - 2   نوع پایه -1  : فاصله کاشت به

 :نوع پایه 1- 

است و خط با خط  6در  6فاصله درخت با درخت  فاصله کاشت درختان میوه اولین چیز مطرح پایه است مثال در پایه بذري سیب در
متر  3به خط را  متر و فاصله خط 2که سیب زرد پیوند خورده باشد فاصله درخت  9مثل ایستمالینگ  متر است و در پایه بذري 6نیز 

افزایش پیدا می کند و تراکم نیز بیشتر نمی شود و در مورد درخت  در نظر می گیرند که در روش دوم تعداد درخت در یک هکتار
دارد و در نتیجه تعداد درخت کم می  یک پایه بذري پیوند شده باشد درخت پا بلند می شود و فضاي زیادي احتیاج گودبی که روي

در  درخت در واحد سطح افزایش پیدا می کند اگر درخت پایه بلند باشد قوي تر است و تر باشد تراکم شود و اگر پایه درخت کوتاه
متر باید باشد در آمریکا  5در  5متر یا  6در  5میوه پایه  متر است و در شاه 7در  7درخت شاه میوه که پایه بذري گالبی باشد فاصله 

 .اکم زیاد ایجاد نمایندمدرن با درختان مرغوب و تر سعی میکنند باغات

را داراست که اگر فاصله کم  توان خیلی نزدیک هم و یا خیلی با فاصله زیاد کاشت که هر دو حالت مشکالت خود درختان میوه را می
درختان در هم نفوذ کنند و در نتیجه سایه روي شاخه هاي درخت دیگر ایجاد  باشد مثال در باغات قدیمی سبب می شود شاخ و برگ

آوري و گل انگیزي کم و جوانه هاي نر درشت  و نور به اندازه کافی به تاج درخت نرسد و کیفیت محصول کاهش پیدا کند و ثمر دشو
لحاظ اقتصادي  در فاصله زیاد نیز تعداد درخت در هکتار کاهش پیدا می کند و عملکرد کم و از .فوقانی در تاج درخت ایجاد شود

درختان میوه که افزایش آن با نور است سپس باید فاصله را طوري  گل انگیزي یعنی تولید جوانه هاي گل در. مقرون به صرفه نیست
هیدرات کربن نقش مهمی در تولید  حداکثر نور به درخت بتابد تا هیدرات کربن بیشتري در برگ ها ساخته شود و این تنظیم کرد که

  .میوه دارد

 نوع درخت 2- 

متر  15-20درخت در بعضی ارقام آن  که تاج) گردو را با بذر و خزانه گیري زیاد می کنند(پیوندي نباشد مثل گردو  اگر درخت
 درختانی که پذیرش نیستند و تاج. پس فواصل زیادي می خواهند . درخت مهم است است در این حال پایه مطرح نیست بلکه تاج

در سیب تقریبا . فرعی و اصلی تشکیل می دهند تاج درخت را مجموع شاخه هاي. آنها را باید زیاد بگیریمدرخت وسیع است فاصله 
با بذر و پاجوش  .درخت خرما با پیوند زیاد نمی شود پس پایه ندارد. هرمی یا مخروطی شکل است کروي است و در گالبی تقریبا

گاهی درختان دیگري مثل آلو یا آلبالو از پا جوش آنها استفاده . است از هم متر فاصله دو درخت 10متر تا  8زیاد می شود و فاصله 
  .متوسط بیشتر است اینها پیوند نیستند و تاج گسترده و فاصله درخت براي درختان پا بلند و پا می شود و

 نوع هرس 3- 

بلند یا پایه متوسط یا  دوست دارند درخت پا بعضی باغداران. را کنترل نمود و حومه معینی نگه داشت با هرس می توان تاج درخت
  .پایه کوتاه باشد

 :خاك و منطقه کاشت 4- 

ها رشد خوبی دارند و به خصوص نوع  خاك قوي و حاصلخیز باشد و خاك تحت االرض نیز مرغوب باشد شاخه ها ر این خاك اگر
 برگ کمتر رشد ي کنند فاصله کمتر می شود در اگر خاك ضعیف باشد چون شاخ و .خاك در ارتباط با نوع درخت مطرح می باشد

روزها ابري است و فاصله درختان در این  در شمال ایران بعضی. درختکاري خاك ضعیف مطرح نیست چون خاك باید قوي باشد
 .می کند منطقه با فاصله درختان در جنوب تغییر

اعث می شود تنه درخت بسوزد و ما مجبوریم فاصله را کمتر در جنوب به علت نور شدید ب. در شمال فاصله درختان باید بیشتر باشد
  .بگیریم

  :کاشت نهال 5- 

 :شامل مراحل زیر است
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و از در آوردن . شد آن وقت نهال را از زمین درآورد روز که گاورو 2-3بایستی زمین آبیاري شور تا بعد از : کندن نهال از خزانه 1 -
آوردن، چهار شکاف در  نمود چون موجب پاره شدن ریشه ها می شود و باید هنگام در نیز باید خودداري نهال از زمینه هاي خشک

 نهال سیب و گالبی الزم نیست حتما نهالشان داراي. را از خزانه خارج کنیم چهار جهت داده شود و بعد در یکی از جهت ها با بیل آن
خواب نیستند حتما باید ریشه با خاك خودش باشد  ینکه درریشه همراه خاك باشد چون گیاه در خواب است ولی مرکبات به دلیل ا

خاك زخمی می شوند  بعضی درختان نیز در هنگام درآوردن از. زیاد با بیل مکانیکی استفاده می شود در سطح کم با بیل و در سطح
  .که باید آرایش داده شوند

  :آرایش ریشه 2- 

ریشه در آنها انجام شود چون خیلی در  ایشان زخمی می شود که باید آرایشکه گیاهان از خاك در آورده می شوند ریشه ه هنگامی
  .باید آنهایی که زخمی و پوستشان از بین رفته است آرایش داده شوند معرض عوامل بیماري زا و آفات هستند لذا

لذا به دو روش گودال کنده می  بعد از اینکه زمین میخکوبی شد و آماده کاشت شد اولین کار گود برداري است: عمل پارالیناژ -3
  :شود

  با مته 1- 

  با بیل 2- 

 .ولی اگر سطح زیاد باشد با مته گودال کنی صورت می گیرد. با بیل کار دقیق تر می باشد

 سانتیمتر باشد 60در  60اگر قطر و عمق چاله  از کندن گودال نیز اداره خاکشناسی بایستی قطر چاله ها را مشخص کرده باشد قبل
سانتیمتر است و در  80در  80حاصلخیز باشد و دیگر اینکه در زمین هاي متوسط عمق و ارتفاع نیز  حتا باید خاك مرغوب و سبک و

  .متر باشد 1در  1نفوذند و زیر این الیه یک الیه مرغوب است باید چاله  زمین هاي ضعیف و زمین هایی که داراي یک الیه غیر قابل

سانتی متر گودالی کنده  25سطح زمین تا سطح  ار باید انجام شود و روش کار بدین ترتیب است که ابتدا ازخواسته شود این ک اگر
چاله می  سانتیمتر به عنوان مثال در طرف دیگر 60یک طرف و خاك تحت االرض را نیز تا  می شود یعنی خاك سطح االرض را در

تن  30-60پوسیده و عموما براي خاك هاي ضعیف و متوسط  ریپل و کودریزند و طبق دستور اداره خاکشناسی کود سوپر فسفات ت
  .کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل مصرف می شود 250 -300 در هکتار کود پوسیده و

روي آن ریخته و خاك را تا  االرض کودها را مخلوط کرده و در عمق چاله ریخته و بقیه خاك تحت االرض را در سپس با خاك سطح
می کند لذا بعدا باید چاله هایی که دور درخت با یکدیگر ارتباط دارند  نتیمتر برآمده کرده چون خاك مقداري نشستسا 15-10

هم مخلوط می کنند که در مناطق حاصلخیز  آبیاري اختصاص داده شوند و اگر کاري باشد انجام شود لذا خاك زیر و رو را با براي
  باید قوي، لذا باید در نظر داشت که خاك. باید خاك مرغوب تهیه و چاله را با آن پر نمود مشکل نیست ولی اگر خاك ضعیف باشد

بدین ترتیب است که اگر ریشه پر و قوي باشد حتما باید دو  حال که چاله ها آماده است طرز کشت درخت. حاصلخیز و مرغوب باشد
 :باید توجه داشت که. خاك برداشت کنند نفر کارگر دو بیل

مقداري از  بگیرد و اگر یقه در زیر خاك باشد در اثر رطوبت می پوسد و اگر بیرون باشد ه نبات حتما هم سطح خاك قراریق 1- 
  .ریشه ها نیز بیرون می افتد

  .ریشه ها نیز باید آزادانه در داخل چاله ها قرار گیرند 2- 

  .کی که در روي ریشه ریخته می شود باید فشرده شوداخ  3- 

  .حتما باید رو به شمال قرار گیرد تا در اثر تابش آفتاب صدمه نبیندپیوندك  - 4

  .در مناطق بادخیز حتما باد مهار شود - 5

 پارالیناژ  - 6

  .قرار دادن ریشه در وسط خاك - 7
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  .در هنگام کاشت مسائل فوق باید رعایت شود و باید عمل آبیاري بعد از کاشت نیز مورد توجه قرار گیرد

  :تازه کاشت هرس درختان -8

درخت کاشته شده باید با سیستم تشتکی آبیاري ) روز یکبار 4-5حدود (چون درخت جوان است لذا فاصله آبیاري باید کم شود 
  .شود

ز سانتی متر ا 30پشته اي آبیاري شود یعنی به فاصله  سال سوم باید این کار ادامه یابد و بعد با تراکتور شخم زده و بعد با سیستم تا
بیماري هاست که بر اثر  بهترین روش آبیاري در مرکبات نشتی است چون بیماري گموز مرکبات رایجترین .پایه آبیاري شود

خشک بماند که روش پشته اي روش مناسبی است و روش نشتی نیز مناسب  برخورد آب با طوقه ایجاد می وشد لذا باید پایه درخت
یا ممکن است داراي شاخه فرعی  کاشته شده ممکن است به صورت یک ترکه اي باشد ودرختی که تازه در محل اصلی  هرس. است
ترکه اي است باید درخت را از سطح زمین تا یک جوانه اي قطع کرد که بستگی  اگر درختی که کاشته می وشد به صورت یک. باشد

سانتی متر و براي پا  100 - 160و براي پا متوسط  متر سانتی 160براي پا بلند بیشتر از . اینکه پابلند باشد یا غیره متغیر است به
روز از کاشت و آبیاري باید کلیه  اگر درخت یا نهال داراي شاخه جانبی باشد بعد از دو و سه. سانتی متر باشد 100کوتاه باید کمتر از 
تمام  یم که باید این شاخه ها درشاخه روي درخت نگه می دار 3- 5قطع نمود و بعد  سانتی متري سطح خاك 50شاخه ها تا فاصله 

 :است جهت ها گسترده شده باشند که شرایطی باید داشته باشند که بدین قرار

  .سانتی متر باشد 10-15باید فاصله شاخه با شاخه  - 1

  .در جهات مختلف باشد - 2

  .ی دهدداراي زاویه هاي وسیع و مناسب باشد که این شاخه تشکیل شاخه اصلی و اسکلت درخت را م 3- 

 3- 8بستگی به فهرست رویش درخت دارد که بین  مو نیز این شاخه ها را بازو می نامند که این شاخه ها قابل افزایش هستند و در
تا شاخه هاي  بدین ترتیب بود که ذکر شد و در سال دوم باید شاخه هاي اصلی نیز کوتاه شوند در سال اول. قابل افزایش هستند
سر شاخه ها و براي هسته داران باید دو سوم از سر آن را قطع  ي این اصل براي دانه دارها باید یک سوم ازرو. فرعی تشکیل شوند

سوم اگر نرکی تشکیل شود و یا  در سال. اینکه به جز تشکیل شاخه فرعی و تقویت شاخه هاي اصلی نیز می شوند نمود و اثر دیگر
شیره  که شاخه ها باید با زاویه مناسبی باشند این است که در شاخه هاي افقیاین دلیل. اگر شاخه مزاحمی رشد کند قطع می شود

دارند و در زاویه وسیع شاخه ها کمتر می شکنند که به طور  گیاهی بهتر جریان داشته و منشاء هورمونی دارند و گل انگیزي بهتري
 اسکلت بندي درخت است خالصه تا سال چهارم

  :به نقاط دور بسته بندي و حمل و نقل درخت  -8

ریشه از کاه مرطوب قرار می دهند و روي آنها را با  تایی و ال به الي 25-50هایی که از خزانه در آورده می شوند در بسته هایی  نهال
 روز می توان ریشه را بدین شکل نگه داشت براي درختان مرکبات باید 7-10حتی  گونی مرطوب می پوشانند و

اگر شرایط محل مناسب . صورت گیرد در پیت همراه با خاك خودش و آبیاري آن و سپس حمل و نقل آن و نقل با گذاشتن حمل
از لحاظ دما و  هنگام جابه جایی باید حتما کامیون داراي چادر باشد تا موقت در جایی کاشت، براي کاشت نباشد می توان آنها را به طور

 80گونی و کاه و کلش را جدا کرده و در گودال  گودال کنده،  قع کاشت یکدر مو. از بین رفتن ریشه هاي نازك جلوگیري شود
توان با توجه به درجه حرارت محیط  تایی را پس از ریختن خاك و آبیاري تا یک ماه نیز می 50داده و بسته هاي  سانتی متري قرار

  .نگه داشت

 :ند ازاین مواظبت ها عبارت: مواظبت هاي الزم از نهال هاي تازه کاشت  9-

  .که بستگی به درجه حرارت و نوع خاك نیز دارد) روز 4-5حدود (نهال هاي جوان با فاصله کم آبیاري می شوند : آبیاري -

  .پاي نهال ها بهتر است که سله شکنی شود: سله شکنی -

  .شاخه هاي اضافی و پاجوش ها را باید قطع نمود -
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پوست آنها را از بین ببرد و در سطح زیاد نیز باید با  ونی پوشاند تا جوندگان نتوانددرختان را باید در فصل زمستان به وسیله گ -
سانتی  80روي چوب هاي  یا استفاده از سم آربین با در نظر داشتن ردیف هاي درخت در فواصل معینی در کشیدن حفاظ به دور باغ

 یتکس است که این سم را به درخت مالیده تا جوندگان از آناستفاده از سم راب متري که داراي پارچه است میپوشانند و روش دیگر
  .فرار کند

 : گردو

گردو اصوال نسبت به سرماي زمستان حساس نیست ولی . آسیاي صغیر است قفقاز و شمال - وطن اصلی گردو مناطق مرکزي اروپا
سال و عمر طبیعی آن  60عمر مفید گردو  .دکاغذ و مغر سفید می باش - انواع آن سنگی. زیادي نسبت به سرماي بهاره دارد حساسیت

 گردو داراي ریشه هاي عمیق می باشد و نسبت به خاك هاي. سالگی است 8تا  6سن  سال می باشد و شروع باردهی آن از 150
غرقاب شدن در اوایل بهار بسیار حساس است و  گردو به. قلیایی حساس و نسبت به آب هاي زیر زمینی فوق العاده حساس می باشد

  .می رود روز غرقابی از بین 3تا  2در عرض 

ارقام گردو از . نوع پیوند وصله است و در خرداد ماه انجام می شود ازدیاد گردو توسط بذر می باشد و پیوند نیز انجام می گردد که
درجه  -20خسارت می بینند و در درجه  درجه سانتی گراد -9دماي  اکثر ارقام تجاري در. به سرما با هم متفاوتند نظر حساسیت

زود  رسانیدن محصول خود به فصل رشد به اوالنی نیازمند است به همین دلیل در بهار گردو براي رشد و. سانتیگراد خشک می شوند
 .فعالیت خود را آغاز می کند و در پاییز دیر به خواب می رود

هاي بارور براي رسیدن محصول باید دماي محیط چند  در گردو. ان هاي بهاره و پاییزه به آن آسیب می رسانددر نتیجه اغلب یخبند و
شدن رنگ مغز آن و  و سیاه) بادزدگی(دماهاي باالتر باعث سوختگی میوه . درجه سانتیگراد باشد 32  تا 27هفته قبل از برداشت 

تا  400نیاز سرمایی آن بین . فصل باعث پوك شدن میوه می شود زدگی اوایلباد. دماهاي کمتر باعث چروکیده شدن مغز می گردد
براي اینکه . متر می باشد 10متر در  10فاصله کاشت درخت گردو . درجه سانتی گراد می باشد+ 7تا  0بین  ساعت دماي 15000

 اینکه درختان گردو به بهره برداري رسیدگردو درخت هلو می کارند و بعد از  فاصله بین درختان خالی نماند معموال بین درختان
براي . پا کوتاه به جاي هلو استفاده نموده اند درختان هلو را حذف می کنند و در بعضی جاها در سال هاي اخیر از درختان گردوي

 :حاصلخیز دارند کشت به روش زیر توصیه می شود مناطقی که خاك عمیق و

  .متر ما بین آنها درختان دیگر غرس می شوند 5/4در  6متر و به فواصل  12در  9ه درختان گردو به صورت مستطیلی و به فاصل

درختان خارج می شوندو فاصله درختان گردو به  سال پس از اینکه درختان بزرگ شدند و شاخه هاي به هم نزدیک شدند 11تا  10 
سال بعد  25تا  18. مستطیل خارج می گردندعمل تنک کردن صورت می گیرد و درختان عرض  متر افزایش می یابد و اولین 9

درختان از داخل ردیف هاي باغ خارج می شوند و فاصله  دومین عمل تنک کردن انجام شده و تنها درختان اصلی باقی می مانند و
 .دمتر افزایش می یاب 12متر به  6از  درختان در ردیف هاي باغ

 


