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مقدمه

عوامل  از  یکی  باغ،  احداث  برای  مناسب  محل  انتخاب 
کلیدی موفقیت باغداری در هر منطقه است. برخی از باغ ها 
و تاکستان ها در بسیاری از نقاط جهان، در شرایط نامناسب 
بالهای  انوع  معرض  در  و  شده اند  ساخته  خاکی  و  اقلیمی 
طبیعی قرار دارند. این عوامل موجب کاهش محصول، صدمه به 
اندام های گیاه و حتی مرگ  درختان می شود. شرایط نامناسب 
اقلیمی و تنش های محیطی همچون سرمای شدید زمستان، 
گرمای  آفتاب،  تابش  باالی  دمای  بهاره،  دیررس  سرمای 
مفرط تابستان و در بعضی از موارد، بارندگی های بی موقع و 
تنش های زیستی مثل حمله آفات و بیماری های گیاهی و 
پرندگان به میوه، خرگوش به تنه و موش به ریشه درختان، 
موجب  خسارت زدن به باغ ها می شوند. کّمیت و شدت آثار 
این عوامل تحت تاثیر انتخاب صحیح محل احداث باغ است؛ 
بنابراین، مکان یابی صحیح برای احداث یک باغ، از مهمترین 

عوامل موثر بر اقتصادی بودن باغداری در هر منطقه است.
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موارد تاثیرگذار بر احداث باغ 

درعمل، دو گروه از افراد محل مناسب برای احداث باغ ها 
را انتخاب می کنند. گروه اول افرادی هستند که از قبل زمین  
داشته اند و گروه دوم افرادی که در جست  وجوی زمین برای 
احداث باغ هستند. گروه اول برای انتخاب مناسب ترین مکان 
می شوند؛  روبه رو  بیشتری  محدودیت  با  باغ،  احداث  برای 
انتخاب  حق  و  گزینه ها  دوم  گروه  افراد  به  نسبت  بنابراین، 
کمتری خواهند داشت. البته ممکن است بهترین مکان ها برای 
احداث باغ، مثال به بازار فروش میوه های تولیدی نزدیک نباشد 
و قابلیت فروش محصول در آن منطقه وجود نداشته باشد؛ 
سرانجام، این موضوع می تواند بر صرفه اقتصادی توسعه باغداری 
در این مناطق تاثیرگذار باشد. به هر روی، تولید محصول کیفی 
با بیشترین ارزش غذایی در زیستگاه طبیعی آن محصول، با 

کمترین هزینه سم پاشی و سالمت محصول ممکن می شود.
مواردی  به  دقت  با  که  است  الزم  باغ،  احداث  زمان  در 
سیستم  باغ،  احداث  مناسب  محل  و  مکان  انتخاب  ازجمله 
نهال ها  و وضعیت  رقم  نوع  انتخاب  فاصله کاشت،  و  کاشت 
یافت.  اطمینان  تولید  بیشینه  از  تا  توجه شود  نهالستان  در 
روی هم رفته، می توان محل احداث باغ را بر اساس معیارهای 

زیر انتخاب کرد:
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1- محل احداث باغ باید در منطقه ای باشد که باغداری 
سایر  تجربه  از  می توان  زیرا  باشـد  داشتـه  رونق  آن جـا  در 
باغداران بهره مند شد و همچنین از فروش محصوالت، ازطریق 

شرکت های تعاونی با سایر تولیدکنندگان میوه سود برد. 
2- بازار فروش میوه تولیدی باید به منطقه نزدیک باشد.
3- آب وهوا برای رشد محصوالت مدنظر باید مناسب باشد.

4- در طول سال، باید آب کافی در دسترس باشد.
پیش از انتخاب محل برای احداث باغ، الزم است عوامل 

زیر را ارزیابی کرد:
خاک  ماهیت  آن،  حاصلخیزی  خاک،  بودن  مناسب   -1

رویی و عمق خاک در نظر گرفته شود.
بدون  و  داشته  مناسبی  زهکشی  باید  مدنظر  محل   -2

آب ماندگی در فصل بارندگی باشد.
 3- آب آبیاری باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

4-  امکانات حمل ونقل مناسب ازطریق جاده یا راه آهن 
باید در دسترس باشد.

5 - شرایط آب وهوایی باید برای رشد میوه ها مناسب بوده 
یخ بندان،  طوفان،  مثل  محدودکننده  عوامل  بدون  سایت  و 

طوفان تگرگ و بادهای شدید و گرم باشد.
6- باید از مصرف باالی محصول یا تولید مازاد بر مصرف در 

منطقه، در هر مقطعی از سال اطمینان یافت.
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7- باید از تقاضای بازار برای کاشت میوه اطمینان یافت.
8-  درباره نوین بودن باغ تازه احداث در منطقه و فعالیت 

تولیدکنندگان دیگر نیز باید بررسی کرد.
9-  نیروی کار  در دسترس هم باید بررسی شود.

  آب دسترس پذیر برای آبیاری درختان

  تامین آب آبیاری کافی و باکیفیت برای احداث باغ، یکی از 
موارد مهم است که باید در زمان احداث باغ در نظر گرفت. پس 
از اطمینان یافتن از وجود منابع آب کافی برای آبیاری درختان، 
می توان سایر موارد موثر در انتخاب محل مناسب برای احداث 
باغ را بررسی کرد و درباره احداث باغ در هر منطقه برنامه ریزی 
کرد و تصمیم گرفت. البته، این موضوع مربوط به با غ های آبی 
است و باغ های دیم مقوله متفاوتی بوده که شامل موضوع بحث 
این نوشتار نیستند. درباره موضوع آب آبیاری برای باغ ها، باید 

از دو جنبه زیر توجه کرد:
 الف- تامین آب کافی برای آبیاری درختان 

ب- کیفیت آب  

 الف- تامین آب کافی

منظور از تامین آب کافی، برآورده کردن نیاز آبی درختان 
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ازطریق آبیاری، در مراحل بحرانی آن ها است تا از خسارات 
ناشی از تنش خشکی به درختان جلوگیری شود. 

رطوبت مطلوب خاک برای رشد گیاه با مرحله رشد محصول 
متفاوت است. دوره های خاصی از رشد و نمو محصول بیش 
به تنش رطوبتی خاک حساس تر  از دوره های دیگر، نسبت 
هستند. این دوره ها با نام دوره های حساس به خشکی شناخته 
می شوند. اصطالح دوره بحرانی بیشتر هنگامی برای تعریف 
مرحله رشد استفاده می شود که درختان بیشترین حساسیت 
را به کمبود آب دارند. تامین ناکافی آب در دوره های حساس به 
رطوبت، سبب کاهش برگشت ناپذیر عملکرد می شود و پس از 
آن، تامین آب کافی و سایر شیوه های مدیریتی در سایر مراحل 

رشد، در بازیابی عملکرد از دست رفته تاثیری ندارد.
)دوره های  خشکی  تنش  به  حساس  فنولوژیکی  مراحل 
جدول  در  است.  متفاوت  میوه  درختان  در  آبیاری(  بحرانی 
)1( مراحل بحرانی آبیاری برخی از درختان میوه و ریزمیوه ها 

تصویر شده است.
متفاوت  میوه  درختان  از  هرگونه  برای  الزم  آب  مقدار 
است، برخی از گونه ها مثل انگور، انجیر و بادام نسبت به سایر 
گونه ها نیاز آبی کمتری دارند و به اصطالح گونه های متحمل 
به خشکی هستند. البته، مقدار آب ضروری درختان هرگونه نیز 
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باتوجه به نوع رقم، پایه پیوندی، سیستم تربیت، تراکم و فاصله 
کاشت، شرایط آب وهوایی، وضعیت خاک و سن درختان هر 
منطقه متفاوت است. در جدول )2( به دامنه نیاز آبی برخی از 

گونه های درختان میوه معتدله اشاره شده است.

جدول 1- دوره های بحرانی آبیاری برخی از درختان میوه و ریزمیوه ها

دوره های بحرانی آبیاریمحصول

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره سیب
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره گالبی
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره هلو
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره شلیل
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره زردآلو
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره آلو
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

مرحله گلدهی، اوایل تشکیل میوه )فروت ست(، در طول دوره گیالس
تشکیل گل، مراحل نهایی رشد میوه 

شکفتن جوانه، گلدهی، رنگ گیری حبه ها، برداشت انگورانگور

توت 
فرنگی

زمان کاشت، مرحله تشکیل رانر، دوره شکل گیری جوانه گل، قبل 
از آغاز اولین برداشت میوه، و در زمان بازسازی بستر کشت )جوان 

سازی بوته های توت فرنگی( بعد از برداشت.  

زمان گل دهی و زمان قبل از اولین برداشتتمشک
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جدول 2- نیاز آبی برخی از درختان میوه و ریزمیوه ها

محصول

نیاز آبی در هر 
فصل رشد

)متر مکعب در 
هکتار(

نیاز آبی هر 
درخت سیب در 

سال
)متر مکعب(

حداکثر مصرف روزانه 
آب هر درخت

)لیتر(

25 تا 2/6200 تا 600025 تا 10000سیب

25 تا 4/1180 تا 650027 تا 11000گالبی

25 تا 2/390 تا 60007/5 تا 10000هلو

25 تا 2/390 تا 60007/5 تا 10000شلیل

80 تا 10200 تا 600025 تا 12000آلو

30 تا 8/1180 تا 500020 تا 6000زردآلو

45 تا 7/9125 تا 600022 تا 10000گیالس 

45 تا 7/9125 تا 600022 تا 10000آلبالو

5 تا 2/517 تا 40003/8 تا 6000انگور

--5000 تا 6000انجیر

توت 
0/5 تا 0/10/7 تا 50000/2 تا 6000فرنگی

6 تا 0/69 تا 70001 تا 9000تمشک

ب- کیفیت آب آبیاری 

میزان  که  می شود  گفته  ویژگی هایی  به  آب  کیفیت    
مناسب بودن آن برای آبیاری درختان میوه را نشان می دهد 
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و با ویژگی های بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی ای مشخص 
می شود که عبارت اند از: شوری یا غلظت کل نمک ها، قلیایی 
بودن )سدیک بودن( یا غلظت سدیم موجود در آب نسبت به 
سایر کاتیون ها، ترکیبات آنیونی آب به ویژه غلظت بی کربنات 
و کربنات، غلظت بور یا دیگر عناصری که ممکن است برای 
رشد گیاه سمی باشد. آب های شور )به طور طبیعی یا به سبب 
فعالیت های انسانی(، آب زهکشی و آب های بازیافتی کیفیت 
احتمالی  خطرات  بیشتر  دارند.  باغ ها  آبیاری  برای  پایینی 

مربوط به استفاده از چنین آبی در باغداری عبارت اند از:
 الف( کاهش عملکرد به سبب کاهش میزان دسترسی 
حد  از  بیش  غلظت   ، اسمزی(  )اثر  محصول  به  خاک  آب 
یون های سمی )بیشتر سدیم و کلر( در بافت های گیاهی و 

تعادل نداشتن مواد مغذی ناشی از آنتاگونیسم یونی.
 ب( تخریب خاک، بیشتر بر اثر شور شدن و سدیمی شدن. 
آب  سفره های  )آلودگی  محیط زیست  بر  آثار  ج(   

زیرزمینی، تغییرات در جوامع گیاهی(.
باید  باغ،  احداث  برای  زمین  انتخاب  از  پیش  بنابراین، 
برخی از ویژگی های آن بررسی شود و عوامل محدودکننده 
میان  از  شوند.  مشخص  باغ  احداث  موفقیت  بر  موثر  یا 
و  کافی  آبیاری  آب  تامین  بر  افزون  فوق،  مطرح شده  موارد 
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باکیفیت، مهم ترین عواملی که باید در انتخاب مکان مناسب 
اقلیم1،  ویژگی های خاک،  گرفت،  نظر  در  باغ  احداث  برای 
توپوگرافی2 جهت شیب، زهکشی و جز  این ها هستند. در این 
نوشتار، سه عامل کلیدی در انتخاب محل احداث باغ یعنی 
عوامل مرتبط با خاک، عوامل مرتبط با شرایط آب و عوامل 
فیزیوگرافی زمین تشریح می شود و سرانجام، فرم رتبه بندی 
در  تولید محصول  محدودیت های  داشتن  نظر  در  با  اراضی 
منطقه، برای کمک به باغداران در انتخاب اولیه مکان مناسب 

برای احداث یک باغ موفق و بارده  ارائه می شود.

عوامل مرتبط با خاک

  خاک بسیاری از عناصر غذایی و آب درختان را تامین 
متفاوت  خاک ها  انواع  به  درختان  تحمل  میزان  می کند. 
میوه،  درختان  مختلف  گونه های  بهینه  رشد  برای  و  است 
شیمیایی  و  فیزیکی  وضعیت  ازنظر  ویژه ای  شرایط  وجود 
خاک برای هر گونه الزم است. افزون بر این، درختان میوه 
و  بیماری  و  آفات  به  مقاوم  پایه های  انواع  روی  را می توان 
سازگار به شرایط نامناسب خاک پیوند زد و از این طریق، 
قابلیت خاک را برای درختان میوه افزایش داد؛ اما، خاک باید 

1-شرایطآبوهوایی
2-پستیوبلندی
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حداقل شرایط کیفی را داشته باشد. شرایط کلی الزامی که 
خاک باید برای استقرار درخت داشته باشد عبارت است از 
بافت مناسب، زهکشی مناسب و عمق کافی. محل مناسب 
برای احداث باغ در شرایط بهینه، باید 75 تا 120 سانتی متر 
خاک نفوذپذیر داشته باشد. خاک هایی که یک الیه سخت 
نفوذناپذیر در اعماق کم دارند، رشد ریشه را محدود کرده و 
بروز خشکی  زمان  در  دریافت آب  برای  را  توانایی درختان 
تهویه  به  ریشه ها  همچنین  می کنند.  محدود  طوالنی مدت 
خاک ها  زمانی که  رشد،  فصل  طول  در  دارند.  نیاز  مناسب 
شادابی  و  ریشه ها  رشد  هستند،  آب ماندگی  شرایط  در 
درختان کاهش می یابد. خاک های با زهکشی مناسب، برای 
احداث باغ ضروری هستند. رنگ تحت االرض خاک، برخی 
می دهد.  نشان  را  خاک  داخلی  زهکشی  وضعیت  عالیم  از 
به طورمعمول، خاک هایی با زهکشی مناسب در اعماق 35 تا 
50سانتی متری عمق خاک، به طور یکنواختی رنگ قهوه ای 
می دهند.  نشان  را  زرد  به  متمایل  نارنجی  از  درجه ای  یا 
زهکشی  با  خاک هایی  یا  زه دار  خاک های  تحت االرض 
بسیار ضعیف، رنگ خاکستری یکنواخت یا رگه هایی از رنگ 

خاکستری دارند.
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بافت خاک

  بافت خاک نشان دهنده ترکیبات معدنی خاک است. 
در بیشتر خاک های زیرکشت، محتوای مواد معدنی شالوده 
ویژگی های خاک  بر  زیادی  اثر  و  را تشکیل می دهد  خاک 
در  خاک  ثابت  ویژگی  می توان  را  خاک  بافت  می گذارد. 
نظرگرفت و همچون راهنمای مفیدی برای اطالع از قابلیت 
آن به کار برد. خاک هایی با بافت ریز مثل خاک های رسی، 
لومی، سیلتی و شن های ریز، ظرفیت خوبی برای نگهداری 
آب دارند؛ درحالی که ظرفیت نگهداری آب در خاک های با 
بافت درشت، پایین است، اما خاصیت زهکشی خوبی دارند. 
از این موضوع می توان چنین استنباط کرد که درجه حرارت 
خاک ارتباط نزدیکی با بافت خاک دارد زیرا آب نسبت به 
مواد معدنی خاک، ظرفیت ویژه گرمایی باالیی دارد. بنابراین، 
زهکشی روان و آزادانه آب در خاک های شنی بافت درشت در 
فصل بهار، موجب گرم شدن سریع این خاک ها می شود، اما 
خاک های با بافت سبک شنی، نسبت به خاک های با بافت 
سنگین مرطوب تر )با بافت ریز(، به سبب نفوذ بیشتر هوای 

سرد، بیشتر در معرض سرمای بهاره قرار دارند. 
عناصر  نگهداری  در  زیادی  قابلیت  رسی  خاک های 
معدنی برای تغذیه گیاهان دارند، درحالی که مواد غذایی در 
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خاک های  شنی به ویژه در خاک های شنی با حجم زیادی از 
از دسترس ریشه  شن های درشت، به راحتی شسته شده و 
بسیار  رسی  برای شخم خاک  الزم  نیروی  می شوند.  خارج 
بیشتر از نیروی الزم برای شخم خاک شنی است. اصطالح 
برای  سبک  خاک  و  رسی  خاک های  برای  سنگین  خاک 
خاک های شنی، از موضوع اختالف نیروی الزم برای شخم 
نشئت گرفته است و این نام گذاری به سبب وزن واقعی این 

خاک ها نیست. 

زهکشی

  زمانی که آب اضافی به صورت ثقلی منافذ خاک را ترک 
می کند، هوا جایگزین آن می شود و موجب ورود هوای تازه 
به ناحیه ریشه می شود. یک روز پس از اشباع شدن خاک  
از خلل وفرج خاک در درعمق  باید دست کم ده درصد  باغ، 
پنجاه سانتی متری  بخش باالیی آن، مملو از هوا باشد. برخی 
به طور طبیعی  به ویژه خاک های  شنی و سبک،  از خاک ها 

زهکشی باالیی دارند. 
ویژگی تحت االرض برخی از خاک ها به گونه ای است که 
در برابر آب نفوذناپذیر بوده یا نفوذپذیری بسیار پایینی دارند. 
در چنین مواردی، الزم است زهکشی مصنوعی انجام شود. 
خاک های با زهکشی خوب، در بخش نودسانتی متری خود 
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به جز مواقع پس از بارندگی شدید، به ندرت اشباع می شوند. 
رنگ های یکنواخت قهوه ای، قرمز یا زرد نشانگر خاک هوازی 
هستند یعنی خاکی که در آن خاک، اکسیژن دسترس پذیر 
است. خاک های با زهکشی ضعیف، دست کم در طول نیمی 
از سال، در قسمت شصت سانتی متری باالیی خود در حالت 
اشباع بوده و بیشتر خاکستری رنگ هستند و نوعی از شرایط 
خاک،  نوع  دو  این  از  می دهند.  نشان  را  خاک  غیرهوازی 
در  ماه  چندین  به مدت  نپذیرفتنی  زهکشی  با  خاک های 
هر سال، در قسمت شصت سانتی متری باال در حالت اشباع 
هستند. این خاک ها نسبت به خاک های با زهکشی خوب، 
و  خاکستری  رنگ های  به طورمعمول،  دارند.  تیره تری  رنگ 
قرمز در 45سانتی متری خاک ظاهر  زنگ  موزائیک مانند دارند.

عوامل محدودکننده توسعه ریشه

از عوامل محدودکننده توسعه ریشه الیه سخت است که 
توضیح آن در ادامه آمده است:

)Hard pan( الیه سخت
الیه سخت الیه متراکم و فشرده تحت االرض خاک است 
که مانع جریان آب و رشد ریشه به اعماق پایین خاک می شود. 
درختان میوه نیازمند خاک هایی با زهکشی مناسب با عمق 
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اینکه   به  مشروط  هستند،  دست کم 90 تا 120 سانتی متر 
خاک تا این عمق  الیه سخت نفوذ ناپذیر و محدودکننده ای 
برای توسعه ریشه نداشته باشد. در بعضی از اراضی، ممکن 
سخت  الیه   خاک،  سانتی متری  تا 90  عمق50  در  است 
نفوذناپذیری وجود داشته باشد. در بسیاری از موارد، وجود 
این الیه مانع از زهکشی آب در فصول پاییز، زمستان و بهار 

و توسعه ریشه به اعماق پایین تر خاک می شود. 
میوه  درختان  برای  را  کیفی  شرایط  باید حداقل   خاک 
خاک  یا  زمین  انتخاب  برای  عامل  مهم ترین  باشد.  داشته 
برای احداث باغ، وجود خاک با عمق کافی و زهکشی خوب 
است. الیه سخت و نفوذناپذیر در عمق خاک، مانع از توسعه 
ریشه می شود )شکل های 1 و2( و قابلیت درختان را برای 
دسترسی به آب در طول دوره های خشکی محدود می کند.

همچنین ریشه های درختان به تهویه نیاز دارند. وقتی که 
خاک در طول فصل رشد در وضعیت آب ماندگی باشد، رشد 
زهکشی  با  خاک های  می یابد.  کاهش  درختان  ریشه های 

خوب برای رشد درختان ضروری است. 
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شکل 1= الیه محدودکننده توسعه ریشه )هاردپن( که مانع از توسعه ریشه به 
اعماق پایین تر خاک شده است.

شکل 2- محدودیت رشد ریشه به اعماق پایین تر خاک به سبب وجود الیه 
سخت )هاردپن(
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به نکات زیر درباره خاک منطقه مدنظر برای احداث باغ 
توجه کنید:

ترجیح  _ را  خوب  زهکشی  با  خاک های  میوه  درختان 
آب  سفره های  سطح  که  مناطقی  در  همچنین  می دهند. 
زیرزمینی باال است، باید از احداث باغ اجتناب شود. اگر زمین 
با زهکشی مناسب در دسترس نباشد، ایجاد زهکش در این 

زمین توصیه می شود. 
الیه  _ و  بوده  کم عمق  مدنظر،  زمین  درصورتی که خاک 

)به طور  نباشد،  عمیق  کافی  به اندازه  یا  باشد  داشته  سخت 
مطلوب نود سانتی متر یا بیشتر( بهتر است درختان میوه روی 
سانتی متر   20 تا   15 بین  باید  پشته ها  شوند.  کاشته  پشته 

ارتفاع و به اندازه عرض درختان بالغ وسعت داشته باشند.
به  _ لومی شنی نسبت  یا  لومی رسی،  لومی،  خاک های 

خاک های بسیار شنی و نیز خاک های رسی سنگین،  برای 
درختان میوه مناسب تر هستند.

در  _ خاک  مناسب   pH میوه،  درختان  از  بسیاری  برای 
دامنه 5/5 تا 7/0 توصیه می شود. چنانچه نتایج تجزیه خاک، 
کاشت  از  پیش  باید  دهد،  نشان  را  پتاسیم  یا  فسفر  کمبود 
پتاسیم  و  فسفر  خاک ها  نوع  این  به  باغ،  احداث  و  نهال ها 

اضافه شود. 
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عوامل فیزیوگرافی 

در این قسمت، به عوامل فیزیوگرافی موثر برای احداث 
باغ می پردازیم.

شیب

شیب درصد تغییرات ارتفاع نسبت به سطح افقی زمین 
است. به طورمعمول، اراضی مسطح شیب صفر و صخره های 
عمودی شیب صددرصد دارند. شیب مالیم تا متوسط )5 تا 
برای  هوای سرد،  زهکشی  در  تسریع  به سبب  درصد(   10
 15 از  بیشتر  شیب  با  اراضی  هستند.  مناسب  باغ  احداث 
درصد، به سبب مشکالت در حرکت ماشین آالت و همچنین 
نیستند.  مناسب  باغ  احداث  برای  خاک،  فرسایش  سرعت 
شیب زمین ازطریق جهت شیب و اثر آن بر زهکشی هوایی، 

بر اقلیم  اثر می گذارد و موجب تغییر آن می شود. 
شیب  باالی  قسمت های  درجه حرارت  و  زهکشی 
مناسب تر از قسمت های پایین است. کاهش دما در حدود 
ارتفاع  افزایش  متر  صد  هر  به ازای  سلسیوس،  درجه   0/3

گزارش شده است.
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جهت شیب

است  از شیب و جهت جغرافیایی  ترکیبی  جهت شیب 
دیگر، جهت شیب  به عبارت  دارد؛  قرار  آن  به  رو  که شیب 
قرار  آن  به طرف  دامنه شیب  که  می شود  گفته  به جهتی 
دارد )شمال، جنوب، شرق یا غرب(. شیب های رو به جنوب 
دریافت  بیشتری  آفتاب  نور  شمالی  شیب های  به  نسبت 
غربی  شیب های  و  شرقی  شیب های  در حالی که  می کنند. 
مقدار نور آفتاب یکسانی دریافت می کنند. شیب های غربی 
را  آفتاب  نور  عصر(  و  )ظهر  روز  ساعات  گرم ترین  در طول 
دریافت می کنند، درنتیجه، شیب های جنوبی و غربی نسبت 
به شیب های شمالی و شیب های شرقی خاک  خشک تری 
سایر  به  شرقی  شمال  و  شمالی  شرقی،  شیب های  دارند. 
بودن  باال  سبب  به  شیب ها  این  دارند.  ارجحیت  شیب ها 
رطوبت خاک شان، برای کاشت درختان مناسب تر هستند، 
اما درصورت وجود عوامل دیگری ازجمله وجود شیب های 
دیگر  جهت  از  استفاده  شیب ها،  روبه روی  صخره  و  تند 
شیب اجباری خواهد بود. شیب های جنوب غربی به سبب 
خشک تر بودن و رطوبت کمتر، برای کاشت درخت مناسب 

نیستند )شکل  3(.
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شکل 3- جهت های متفاوت شیب و وضعیت خشک یا مرطوب بودن آن ها

در شیب های رو به شمال، نسبت به شیب های جنوبی 
برای  موضوع  این  می رسد.  درختان  به  کمتری  آفتاب  نور 
شیب های روبه روی هم در یک دره در  شکل 4، نشان داده 

شده است. 
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شکل4- اثر جهت شیب: اختالف بین دو شیب شمالی و جنوبی به خوبی 
مشخص است؛ شیب  شمالی )سمت راست( که هنوز پوشیده از برف بوده و 

شیب جنوبی )سمت چپ( که برف های  آن ذوب شده و بدون برف است.

در شیب های جنوبی، زمین اشعه خورشید بسیار بیشتری 
دریافت می کند، درنتیجه، شیب های رو به جنوب به سبب 
خشکی و داشتن رطوبت کمتر، برای بسیاری از درختان میوه 

مناسب نیست.
و  از شیب های شمالی  و غرب  به جنوب  رو  شیب های 
شرقی گرم تر هستند. شیب های جنوبی در بهار زودتر گرم 
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می شوند و در مقایسه با شیب های شمالی، درختان زودتر 
سبب،  به همین  می شکفند؛  زودتر  جوانه ها  و  می دهند  گل 
سرانجام،  و  بهاره  سرمای  معرض  در  گرفتن  قرار  احتمال 
سرمازدگی آن ها بیشتر می شود. همچنین شیب های جنوبی 
در مقایسه با شیب های شمالی، می تواند موجب گرم تر شدن 
مفرط درختان میوه در روزهای آفتابی در فصل زمستان شود 
و درنتیجه، تحمل به سرمای انجماد در این درختان را کاهش 
می دهد و بر اثر سرماهای بعدی آسیب می بینند. با افزایش 
یافت.  خواهد  افزایش  خسارت  میزان  دریا،  سطح  از  ارتفاع 
گاهی اوقات، صدمه دیدن تنه از شکافتن پوست تا دومیم 
مشاهده  غربی  جنوب  جهت  در  درختان  تنه  طولی  شدن 
می شود. البته چنانچه نوسان دمایی شب و روز زیاد باشد، 
جدای از جهت شیب، این نوع خسارت در تنه درختان ایجاد 
می شود که سطح آسیب بسته به رقم متفاوت خواهد بود. 
روزهای  در  درختان  تنه  شدن  گرم  سبب  به  موضوع  این 
این  و سرد شدن سریع  متعاقب  و سرمای  زمستان  آفتابی 
غربی  شیب های  به  نسبت  شرقی  شیب های  است.  تنه ها 
قرارگرفته در شیب های شرقی،  تاک های  زیرا  دارند  مزیت 
در اوایل صبح، زودتر در مقابل آفتاب قرار می گیرند. پس از 
بارندگی یا وجود شبنم روی درختان میوه، به ویژه بوته های 
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انگور و درختان میوه کاشته شده در شیب های شرقی، زودتر 
به  شد.  خواهند  خشک  غربی  شیب های  روی  درختان  از 
همین سبب، مسائل و مشکالت مربوط به بیماری ها ازجمله 

بیماری های قارچی کاهش می یابد.

زهکشی هوای سرد 

زیرا  دارد  پایین  طرف  به  حرکت  به  تمایل  سرد  هوای 
هوای سرد متراکم تر و ازاین رو، سنگین تر از هوای گرم است 
تجمع  با  می شود.  جمع  دره ها  داخل  و  شیب  پایین  در  و 
هوای سرد در یک منطقه، بسته های سرما تشکیل می شوند. 
به  نسبت  گیاهان  سرمازدگی  احتمال  مناطقی،  چنین  در 
اراضی هم جوار بیشتر است. به همین سبب، در مناطقی که 
احتمال خسارت سرمازدگی به گل ها و شکوفه های درختان 
وجود دارد، درختان میوه اراضی شیب دار در دامنه شیب و با 
فاصله باالتر از عمق دره ها کاشته می شوند. همچنین هوای 
سرد می تواند در نقاط پست و گوده های پایین دره ها جمع 
شود. وجود موانعی مثل دیوارها و فنس  و جز  آن ها در توسعه 

آن تاثیرگذار است ) شکل 5 و 6(.
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شکل 5- تشکیل بسته های سرما.  الف- گود ه ها یا نقاط پست پایین شیب  
ب- اثر موانع در ممانعت از عبور هوای سرد

شکل 6- زهکشی هوای سرد در اراضی شیب دار، منطقه بندی قسمت های مختلف 
شیب ازلحاظ شدت سرما و تشکیل بسته هوای سرد در قسمت پایین شیب
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به نکات زیر درباره زهکشی هوای سرد توجه کنید:
گیاهان حساس یه سرما اگر در مناطق با زهکشی هوایی  _

کاشته شوند، احتمال موفقیت بیشتری خواهند داشت. 
نیازمند زهکشی هوایی مناسب هستند.  _ درختان میوه 

و  می گیرد  پناه  آنجا  در  سرد  هوای  که  پایین دست  نقاط 
مکان های احاطه شده با ساختمان ها یا سایه درختان، منجر به 

خسارت سرمای زمستان و سرمای بهاره می شود.
بهتر است که بیشتر درختان میوه در شیب های رو به  _

شمال یا شرق کاشته شوند زیرا که این کاشت در این جهت 
کاهش  و  بهار  در  جوانه ها  شکفتن  در  تاخیر  موجب  شیب، 

احتمال خسارت سرمای بهاره می شود.
در مناطقی که تابستان های سوزان دارند، برای رشد و 
است،  آبیاری منظم ضروری  میوه  مناسب درختان  باردهی 
به ویژه اگر خاک باغ کم عمق بوده یا تراکم درختان در باغ 

زیاد باشد.

عوامل اقلیمی

آب وهوایی  شرایط  چیرگی طوالنی مدت  معنی  به  اقلیم 
در یک منطقه به نام خرد اقلیم یا ریزاقلیم  است. درختان 
آب وهوایی  شرایط  تاثیر  تحت  ریزاقلیم،  هر  در  مستقر  باغ 
جهت  و  شدت  نسبی،  رطوبت  بارندگی،  درجه حرارت، 
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وزش  بادها قرار دارند. همچنین مجاورت کوه ها ، منابع آبی 
مثل رودخانه ها و دریاچه ها، اقلیم محل احداث باغ را تحت 
از  ارتفاع  و  آب وهوایی  شرایط  یا  اقلیم  می دهد.  قرار  تاثیر 
سطح دریا و پستی بلندی باهم آورده می شوند. به هر روی، 
دارد.  باغ  احداث یک  اقلیم محل  بر  اثر شگرفی  توپوگرافی 
اهمیت مکان یابی برای باغ زمانی مشخص می شود که عوامل 
اقلیمی موثر بر تولید و کیفیت میوه در منطقه در نظر گرفته 

شوند. درباره عوامل اقلیمی به موارد زیر توجه کنید:
1- گرمای زیاد: می تواند کیفیت و بازارپسندی میوه باغ 
را کاهش دهد. محدوه مناسب برای فتوسنتز درختان معتدله 
تحمل  آستانه  و  سلسیوس  درجه   30 تا   25 سردسیری  و 
فتوسنتز حدود 38 درجه سلسیوس است. وضعیت اقلیمی 
یک باغ به ویژه ازنظر درجه حرارت های باال، می تواند تا حد 
آن  در  موجود  هواشناسی  ایستگاه های  داده های  با  زیادی 

منطقه متفاوت باشد. 
نشان دهنده گرمای نسبی  از شاخص های عمومی  یکی 
)GDD( یک منطقه برای باغداری، درجه روزانه رشد تجمعی

بین ماه های فروردین  تا مهر است. 
قابلیت  زمستان،  اواسط  در  درجه حرارت  نوسانات   -2
زمانی  به ویژه  افزایش می دهد؛  را  خسارت سرمای زمستان 
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زمستان،  اوایل  و  پاییز  گرم  کم وبیش  هوای  از  پس  که 
درجه حرارت هوا کاهش شدیدی داشته باشد. 

3- سرمای بهاره که پس از تورم و شکفتن جوانه ها تا 
رخ  سالیانه  رشد  آغاز  و  گل دهی  پایان  از  پس  هفته  چند 
سردسیری،  گونه های  در  رایج  تنش های  از  یکی  می دهد، 
است.  کشورمان  نیمه گرمسیری  گونه های  حتی  و  معتدله 
دوره  طول  و  دما  افت  و  شیب  شدت  بر  بنا  بهاره  سرمای 
و حتی  فنولوؤیک جوانه، گل  بامرحله  متناسب  نیز  انجماد 
میوه چه، موجب خسارت به گل ها، میوه های تازه تشکیل شده، 
عملکرد  شدید  کاهش  و  میوه  ریزش  نورسته،  شاخه های 
با گرم شدن  محصول می شود. به طورمعمول، سرمای بهاره 
زودهنگام یا نابه جای هوا، موجب القای زودگل دهی و شکفتن 

زودتر جوانه ها و رشد شاخه ها می شود.  
4-  فصل رشد گرم و مرطوب، شیوع انواع بیماری ها را 
بزرگ  منطقه  یک  اقلیم  به  اقلیم شناسان  می دهد.  افزایش 
مزوکلیما  می گویند.  درشت اقلیم  یا  ماکروکلیما  جغرافیایی 
است.  درشت اقلیم  از  اختصاصی تر  مکانی  محلی  اقلیم  یا 
اقلیم شناسان، بیشتر از اصطالح ماکروکلیما برای تشریح اقلیم 
یک  مزوکلیمای  می کنند.  استفاده  )ناحیه(  منطقه  یک  در 
سایت، تحت تاثیر عواملی ازجمله جهت شیب، درجه شیب، 
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ارتفاع نسبی و موانع زهکشی هوایی قرار دارد. محیط بسیار 
و  بازوها  تنه،  تاج درخت شامل  داخل  اختصاصی تر محیط 
شاخه های جانبی و برگ های موجود در فصل رشد است. بنا 
به نوع هرس و تربیت انتخاب شده، میکروکلیمای داخل تاج 
بیرون  با میکروکلیمای  تفاوت چشمگیری  درخت می تواند 
نور خورشید، درجه حرارت  ازلحاظ کّمیت و کیفیت  به ویژه 
هوا، سرعت باد و رطوبت داشته باشد. فرم های جدید تربیت 
سیستم های  اسپیندل،  همچون  میوه  درختان  هرس  و 
مختلف داربستی و درباره تاک کوردون، یک طرفه،دوطرفه، 
یک تا سه ردیفه، تفاوت میکروکلیمای درون و بیرون تاج را 
تاج  یک  داخل  محیط  به طورمعمول،  رسانده اند.  به حداقل 
متراکم به ویژه در تربیت جامی درختان دانه دار و هسته دار 
تاج،  بیرونی  شرایط  به  نسبت  تاک،  در  پاچراغی  تربیت  و 
سایه و رطوبت بیشتری دارد و حرکت باد نیز  کندتر خواهد 
بود. باغداران باتجربه آثار ریزاقلیم کانوپی بر کیفیت میوه را 
 می شناسند و از روش های مدیریت تاج برای ارتقای کیفیت 

ریزاقلیم مطلوب تاج استفاده می کنند.  

درجه حرارت 

درختان میوه هم برای بلوغ میوه  و نیز سازگاری بافت های 
یخ بندان های  و  سرما  رسیدن  فرا  از  پیش  سرما،  به  گیاه 
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سخت، به حداقلی از تعداد روزهای بدون یخ بندان نیاز دارند. 
گونه  یک  درون  ارقام  حتی  و  گونه ها  در  روزها  این  تعداد 
متفاوت است. برای نمونه، یک منطقه مناسب برای کاشت 
داشته  یخ بندان  بدون  روز  باید دست کم حدود 165  انگور، 
این حداقل  ایران،  در  باغداری  مناطق  از  بسیاری  در  باشد. 
تعداد روز بدون یخبندان تامین می شود، اما منطقی تر آن 
است که میانگین درجه حرارت فصل رشد در مناطق مختلف 
کشور بررسی شده و بر اساس این اطالعات اظهارنظر شود. 
افزون بر وجود حداقل روزهای بدون یخ بندان، برای انتخاب 
محل مناسب برای احداث باغ باید به سه نکته دیگر نیز توجه 

داشت که عبارت اند از:
1-  وقوع سرمای بهاره و پاییزه
2- دمای سرد اواسط زمستان 

3-  گرمای تابستان

سرمای بهاره و پاییزه 

باغ، احداث  اولیه مکان یابی  بررسی های  اهداف  از  یکی 
بهاره  دیررس  سرمای  احتمال  که  است  مکان هایی  در  باغ 
بهاره  باشد. سرمای دیررس  پاییزه کمتر  و سرمای زودرس 
وقوع  می شود.  باغ ها  از  بسیاری  به  شدید  خسارت  موجب 
این سرما در برخی از مناطق کشور، نسبت به مناطق دیگر 
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و  گل ها  اگر  گردو،  درخت  درباره  نمونه  برای  است.  بیشتر 
معرض   در  دقیقه  سی  به مدت  تازه تشکیل شده  میوه های 
سرمای 1/1درجه سلسیوس قرار گیرند ممکن است یخ بزنند 

و از بین بروند.
درختان  قند،  انباشت  توقف  با  پاییزه  زودرس  سرماهی 
میوه را تحت تاثیر قرار می دهد. برای بیشینه کردن ذخایر 
که  است  بهتر  درختان،  دائمی  اندام های   در  کربوهیدرات1 
پاییزه  تا دچار سرمازدگی  پیر شوند  به طور طبیعی  برگ ها 
بین  را  شدیدی  هم بستگی  می توان   به طورمعمول،  نشوند. 
پدیده سرمای بهاره و سرمای پاییزه انتظار داشت. همچنین 
انتظار می رود  مکان هایی با خطر کمابیش کمتر سرمای بهاره، 

استعداد کمتری نیز برای بروز سرمای پاییزه داشته باشند.

کمترین درجهحرارتهای زمستان 

بسیاری  در  میوه  تولید  عمده  محدودیت های  از  یکی   
اثر  بر  باغ ها  به  خسارت  بروز  ایران،  سردسیر  مناطق  از 
سرمای  خسارت  است.  زمستان  پایین  درجه حرارت های 
زمستان می تواند عامل مرگ سرشاخه ها، جوانه های درختان 
و گاه مرگ شاخه ها  و تنه  درختان باشد. درجه حرات الزم 
برای وارد آمدن خسارت به درختان بر اساس نوع رقم، نوع 

1-قندهاونشاسته
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درجه حرارت های پایین1   ویژگی های  و  فصل  زمان  بافت، 
اعالم  به طور دقیق  بنابراین، غیرممکن است  متفاوت است؛ 
دیدن درختان الزم  آسیب  برای  کرد که چه درجه حرارتی 
گونه های  برای  بحرانی  درجه حرارت  روی هم رفته،  است. 
مختلف درختان میوه مشخص شده است که مقدار آن برای 
تعدادی از درختان میوه در این نوشتار )جداول8 تا 15 ( بیان 

شده است. 
الزم است که کارشناسان هواشناسی و مراکز تحقیقات 
اقلیم شناسی را برای تهیه مکان های  کشاورزی، نقشه های 
مناسب احداث باغ در کشور، رسم کنند و روی سایت مراکز 
تحقیقات کشاورزی هر منطقه قرار دهند. در این نقشه های 
پدیده   وقوع  میانگین  درباره  الزم  جزئیات  اقلیم شناسی، 
منطقه طی  هر  غالب  محصوالت  بحرانی  درجه حرارت های 
بعد  به  هواشناسی  ایستگاه های  تأسیس  سال  از  دهه،  هر 
ارائه می شود. برای نمونه، تولید تجاری انگورهای وینیفرا در 
مناطقی که در طول یک دوره ده ساله، درجه حرارت دست کم 
سه بار یا بیشتر به کمتر از منهای بیست درجه سلسیوس 

برسد، توصیه نمی شود. 
همانند سرمای تشعشعی بهاره، درجه حرارت های پایین 

1-درجهحرارتهایپیشازکاهشدما،نرخسرما،زمانبهپایانرسیدندرجهحرارتهایپایینو
دورهسرما



معیارهای تعیین محل مناسب احداث باغ درختان معتدله و سردسیری
37

ارتفاع  تاثیر  تحت  چشمگیری  به طور  نیز  زمستان  اواسط 
نسبی یا مطلق محل باغ قرار دارد. هوای سرد در زمستان 
قسمت های  در  پاییز  اوایل  و  بهار  در  سرد  هوای  همچون 
پایین )کم ارتفاع( محل باغ قرار می گیرد؛ بنابراین، بسیاری 
از باغ هایی که به شدت در معرض خسارت سرمای بهاره قرار 
می برند.  رنج  نیز  زمستان  سرمای  مکرر  صدمات  از  دارند، 
برای  که  هوایی  زهکشی  مربوط  راهکارهای  ازهمین رو، 
حفاظت از سرمای بهاره کاربرد دارند، برای اجتناب از بروز 

خسارت سرمای زمستان نیز قابل استفاده هستند. 
خسارت سرمای زمستان در ارتفاعات باالتر از 650 متر 
از سطح دریا، ممکن است چشمگیر باشد. یک باغ در چنین 
و  دارد  قرار  انتقالی  سرماهای  معرض  در  بیشتر  ارتفاعی، 

به طورمعمول، از وارونگی های دمایی بهره کمتری می برد.
واکنش برخی از گونه های درختان میوه و ریزمیوه ها در 

برابر سرمای زمستان به شرح زیر است:
زمستان  _ سرمای  به  تحمل  درباره  علمی  گزارش های 

در انجیر متفاوت است. در درختان انجیر، خسارت سرما در 
نهال های کاشته شده با درختان بالغ متفاوت است. به احتمال 
زیاد، درختان جوان انجیر در سرمای 2- تا 4- آسیب ببینند 
یا حتی بر اثر این سرما از بین بروند. گزارش شده است که 
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تحمل  را  سلسیوس  درجه  نه  منهای  تا  انجیر  بالغ  درختان 
اقدامات حفاظتی،  انجام  اما روی هم رفته درصورت  می کنند، 
 -17 تا   -15 سرمای  برابر  در  می توانند  انجیر  بالغ  درختان 
واریته ها، چنانچه در  در  از  درجه سلسیوس و حتی یرخی 
محل مناسب کاشته شوند، تا 18- درجه سلسیوس را تحمل 

کنند.
درختان بالغ پسته تا منهای 11 درجه سلسیوس سرمای  _

زمستان را تحمل می کنند.
درجه  _  -25 تا  خفته،  گل  جوانه های  زردآلو،  درختان 

سلسیوس سرمای زمستان را تحمل می کنند، اما جوانه های 
برگی و چوب تا سرمای 35- درجه را هم تحمل می کنند.

و  _ درجه   -30 تا  گیالس  درختان  خفته  جوانه های 
تحمل  را  سلسیوس  درجه   -35 حدود  تا  برگی   جوانه های 

می کنند. 
و  _ درجه   -35 تا  آلبالو  درختان  خفته  جوانه های 

را  سلسیوس  درجه  چهل  منهای  حدود  تا  برگی  جوانه های 
تحمل می کنند.

در درختان هلو جوانه های گل خفته تا منهای بیست  _
درجه و جوانه های برگی یا جوانه چوب تا حدود 25- درجه 

سلسیوس را تحمل می کنند.
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تا 23-  _ زمستان، سرمای  در  گردو  ژنوتیپ های  بیشتر 
درجـه سلسیـوس را تحمـل می کنند؛ هرچند گزارش شده 
است که برخی از رقم های گردو ممکن است سرمای شدیدتر 
از ایـن را حداکثـر تا منهای سی درجـه سلسیـوس سرمای 

زمستان را هم تحمل می کنند. 
در درختان سیب جوانه های گل خفته تا منهای بیست  _

درجه سلسیوس را تحمل می کنند. 
در انگـور جوانـه های خفتـه حداکثـر تا منهای بیست  _

درجه سلسیوس را تحمل می کنند. 
درجـه  _ بیست  منهای  تا  حداکثـر  تمشـک  بوتـه های 

سلسیوس سرمای زمستـان را تحمل می کنند. 
بوته های توت فرنگی حدود 15- تا 20- درجه سلسیوس  _

سرمای زمستان را تحمل می کنند.    

کّمی کردن عوامل سه گانه )خاک، فیریوگرافی و 
اقلیم( برای احداث باغ

برای تعیین میزان قابلیت هر قطعه زمین برای احداث 
باغ، باید شرایط خاک، اقلیم و فیزیوگرافی آن زمین به صورت 
کّمی نشان داده و ارزش گذاری شوند و سرانجام، با روش های 
علمی که در این مجموعه به آن ها پرداخته می شود درباره 
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ارزش کیفی هر قطعه زمین برای احداث باغ تصمیم گیری 
شود. برای این منظور، الزم است هر یک از عوامل سه گانه 
اجزای  به  فیزیوگرافی،  و  اقلیم  خاک،  ازجمله  تشریح شده 
کوچک تر تقسیم شده و بر اساس نقش هر یک از این اجزا 
در موفقیت احداث باغ در این اراضی، ارزش گذاری شوند. به  
همین منظور، برای هریک از عوامل اصلی سه گانه موثر در 
اقلیم،  و  فیریوگرافی  یعنی خاک،  باغ  احداث  انتخاب محل 
جدول های  در  که  شده  تهیه  جداگانه  فرم هایی   به ترتیب 
در  جدول  داده شده  اند. همچنین  نشان  و 5  شماره 3، 4 
شش، به خالصه نمرات عوامل سه گانه خاک، فیزیوگرافی و 
اقلیم اشاره شده است. در این فرم ها یا جدول ها، برای هر 
یک از عوامل سه گانه صد نمره منظور شده است که مجموع 
بررسی ها  نتایج  تفسیر  برای  شد.  خواهد  نمره  سیصد  آنها 
کردن  کّمی  با  باغ  احداث  محل  یا  سایت  قابلیت  تعیین  و 
اطالعات محل بررسی شده، دامنه ای برای رتبه بندی  و تعیین 
میزان قابلیت محل مطالعه شده برای احداث باغ تعریف شده 
باتوجه به  ارائه شده است.  این دامنه در جدول هفت  است. 
نمره کسب شده هر محل بر اساس شاخص های تعریف شده 
و شایستگی محل برای احداث باغ بر اساس تعاریف جدول 
مربوطه، قابلیت زمین ارزیابی شده برای احداث باغ، در یکی 
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از گروه های چهارگانه 1- عالی 2- خیلی خوب 3- متوسط  
4-  ضعیف قرار می گیرد. 

که  دارند  زیادی  بسیار  اهمیت  ویژگی ها  این  از  برخی 
می توانند نقش باطل کننده همه ویژگی های دیگر را داشته 
به دقت  باید  ویژگی ها،  این  با  زمین هایی  بنابراین،  باشند؛ 
برررسی شوند. برای نمونه، وجود سنگ بستر اصالح ناپذیر در 
عمق کمتر از 70 تا 90 سانتی متر، یکی از موارد باطل کننده 

سایر ویژگی های فرم مدنظر است.  

جدول 3-  عوامل مرتبط با خاک

الف- بافت خاک

ارزش هر ویژگی های مورد بررسی
عامل

نمره محل مورد 
نظر

30لوم درشت
25شنی لومی
25لومی ریز

10شنی یا غالباً شنی
10رسی

5رسی سیلت )خیلی ریز(

ب- زهکشی خاک

40دارای زهکشی مصنوعی 
دارای زهکشی طبیعی 

40خوب

30دارای زهکشی متوسط
دارای زهکشی کمی 

20ضعیف

دارای زهکشی ضعیف تا 
10خیلی ضعیف
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ادامه جدول 3-  عوامل مرتبط با خاک

ج- محدودیت های 
خاک برای توسعه 

ریشه*

ارزش هر ویژگی های مورد بررسی
عامل

نمره محل مورد 
نظر

عدم محدودیت تا عمق  
13030 سانتی متری

خاک باغ در اعماق زیر 
10شکن شده 

وجود محدودیت توسعه 
ریشه در عمق 60 تا 

120 سانتی متری
10

وجود هارد پن یا 
محدودیت توسعه ریشه 
در عمق کمتر از 60 

سانتی متر

0

وجود سنگ بستر در 
عمق کمتر از 90 سانتی 

متر
0

معموالً شوری و قلیائیت خاک در اراضی شیبدار، زیاد 
جدی نیست. اما به طور موردی می تواند مورد بررسی 

قرار گیرد. 

نمره کل عوامل 
100مرتبط با خاک

* وجود سنگ بستر اصالح ناپذیر در عمق کمتر از هشتاد سانتی متر، نقش 
باطل کنندگی)وتویی( دارد و بیانگر ناتوانی کلی این گونه اراضی برای احداث 

باغ است.
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جدول 4- عوامل مرتبط با فیزیوگرافی زمین 

الف- شیب زمین

ارزش هر ویژگی های مورد بررسی
عامل

نمره ثبت شده 
هر محل

30شیب  2 % تا 12 %
25شیب  0 تا 2 %

25شیب 12 % تا 18 %
10شیب باالی 18 %

ب- جهت شیب

10شمال شرقی
9شمالی - شرقی

7شمال غربی - جنوب شرقی
4مسطح - )بدون جهت(

3غربی
2جنوبی

1جنوب غربی

ج- ارتفاع از سطح 
دریا )متر(

  1290 -160010
850-129020
800 - 85018
750 - 80016
700- 75014
650 - 70012
600 - 65010
550 - 6008
500 - 5506
450 - 5004
2کمتر از 450
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ادامه جدول 4- عوامل مرتبط با فیزیوگرافی زمین 

- زهکشی هوایی

ارزش هر ویژگی های مورد بررسی
عامل

نمره ثبت شده 
هر محل

حرکت جریان هوا به طرف 
حوضه اصلی تجمع هوای 

سرد
30

وجود موانع کوچک در 
مسیرحرکت هوای سرد  به 
حوضه  اصلی تجمع هوای 

سرد
25

وجود موانع اصلی و بزرگ 
در مسیر حوضه انباشت 

هوای سرد
25

100نمره کل عوامل مرتبط با فیزیوگرافی زمین

* بیشنه ارتفاع از سطح دریا برای درختان سیب 1600 - 2200 متر پیشنهاد شده است

جدول 5- عوامل اقلیمی  جدول 

الف- درجه 
حرارت فصل بهار: 
فراوانی احتمال 

خسارت یخبندان 
در طول دوره 

تشکیل میوه در 
یک دوره 10 

ساله*

ارزش هر ویژگی های مورد بررسی
عامل

نمره محل مورد 
نظر

260 بار در 10 سال 
330 تا 4 بار در 10 سال

510 تا 6 بار در 10 سال

ب- درجه حرارت 
زمستان: فراوانی 
احتمال وقوع 

سرماهای شدید 
زمستان در یک 
دوره 10 سال*

240 بار در 10 سال

310 تا 4 بار در 10 سال

50 تا 6 بار در 10 سال 

100نمره کل عوامل اقلیمی
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 جدول 6- خالصه نمرات عوامل سه گانه خاک، فیزیوگرافی و اقلیم

نمره کل هر ویژگی های مورد بررسی
نمره زمین موزد نظریک از عوامل

بخش اول: عوامل مرتبط 
100با خاک

بخش دوم: عوامل 
100فیزیوگرافی

100بخش سوم عوامل اقلیمی

300جمع کل نمره

جدول 7- تفسیر نتایج بررسی ها برای تعیین قابلیت سایت یا محل احداث باغ

قابلیت سایت یا مورد نظر برای احداث نمره کل محاسبه شده
باغ میوه

عالی290 تا 300

خیلی خوب225 تا 285

متوسط170 تا 220

ضعیفکمتر از 165 

بیشترین درجه حرارت های تابستان

بیشترین نرخ فتوسنتز در برگ های بسیاری از درختان 
میوه مناطق معتدله و سردسیری، در دمای بین 29 تا 34 
درجه سلسیوس انجام می شود. برای نمونه، درصورت کوتاه 
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گرفتن  قرار  برای  کمتری  زمان  درختان  رشد،  فصل  بودن 
در  به طورمعمول  دارند.  باالتر  درجه حرارت های  معرض  در 
تابستان  روزهای  از  بسیاری  در  کشور،  مناطق  از  بسیاری 
طی فصل رشد، درجه حرارت هوا از این دامنه فراتر می-رود. 
درجه حرارت  باال طی شبانه روز، می تواند رنگ دانه های میوه، 
کاهش  را  انگور  مانند  میوه هایی  اسید  مقدار  و  معطر  مواد 
دهد و موجب تکامل سریع قندها شود؛ بنابراین، ممکن است 
احداث باغ در مکان هایی که میانگین درجه حرارت های هوا 
کم وبیش خنک است مزیت هایی  داشته باشد. به طورمعمول، 
در  روز،  طول  در  خنک تر  درجه حرارت های  با  مناطقی 
ارتفاعات باالتر قرار دارند و در صورتی که سایر عوامل یکسان 
باشد،  به ازای هر 333 متر افزایش ارتفاع از سطح دریا،  درجه 
حرارت هوا کمابیش در حدود 1/67 درجه سلسیوس کاهش 
می یابد. میانگین درجه حرارت هوا در طول روز در یک باغ 
واقع در ارتفاع پانصدمتری از سطح دریا، اندکی خنک تر از 
باغ احداث شده در ارتفاع 167 متری خواهد بود. برای مزایای 
دارد،  وجود  حدی  دریا  سطح  از  ارتفاع  افزایش  از  حاصل 
معرض  در  متر،  باالی 670  ارتفاعات  در  واقع   باغ های  اما 
بیشترین خسارت ناشی از هوای سرد زمستان قرار دارند. در 

این خصوص، به نکات زیر توجه کنید:
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درختان میوه روزانه، به حدود هشت ساعت نور کامل  _
خورشید نیاز دارند. برای احداث باغ باید مکانی انتخاب شود 
کند.  دریافت  روز  اوایل  در  به ویژه  را  کامل خورشید  نور  که 
برگ ها  روی  موجب خشک شدن سریع شبنم  آفتاب صبح 
و سرانجام، کاهش احتمال بروز بیماری های قارچی می شود.

درختان میوه باید دور از سایه درختان بلند کاشته شوند  _
تا نور کافی برای آنها تامین شود و رقابت ریشه های آن ها با 

سایر درختان به حداقل برسد.
قابلیت  میزان  تعیین  برای  بیان شده،  مطالب  باتوجه به 
اقلیم و  باید شرایط خاک،  باغ،  ایجاد  برای  هر قطعه زمین 
ارزش  و  ارائه  کّمی  به صورت  زمین  قطعه  آن  فیزیوگرافی 
گذاری شود و سرانجام، با روش های علمی که در این مجموعه 
به آنها پرداخته می شود، درباره ارزش کیفی هر قطعه زمین 
است  الزم  منظور،  همین  به  تصمیم گرفت.  باغ  ایجاد  برای 
هر یک از عوامل سه گانه تشریح شده از جمله خاک، اقلیم و 
فیزیوگرافی به اجزای کوچک تر تقسیم شود و بر اساس نقش 
اراضی  این  باغ در  احداث  اجزا، در موفقیت  این  از  هر یک 

ارزش گذاری شوند.
فرم  مدنظر نیز به همین منظور تهیه شده است. در این 
فرم، برای هر یک از عوامل سه گانه صد نمره در نظر گرفته 
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به  نظر  داردکه  دیگری  فرعی  عوامل  عامل  )هر  است  شده 
نفش آن ها در موفقیت احداث باغ ارزش گذاری شده اند( که 

مجموع هر سه عامل اصلی سیصد نمره خواهد شد.
 )9،8،  10،  11  ،12  ،13  ،14 و   15( جداول  در 
درجه حرارت های استاندارد تحمل به سرما در جوانه ها )آستانه 
تحمل سرمایی جوانه-ها( و میانگین درجه حرارت های الزم 
درصورتی که  جوانه ها،  درصد  نود  و  درصد  ده  مرگ  برای 
برای  گیرند،  قرار  درجه حرارت  آن  در  دقیقه  سی  به مدت 
برخی از درختان میوه مناطق معتدله ارائه شده اند. البته باید 
زیرا  شود  منظور  نیز  گذشته  سرد  دمایی شب های  شرایط 
شرایط سرمای متوالی، موجب افزایش مقاومت جوانه به سرما 

در مراحل اولیه رشد و تکامل جوانه ها خواهد شد. 
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جدول 8- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخ بندان و سرمای بهاره درختان 
سیب )درجه سلسیوس(

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

نوک جوانه 
نقره ای رنگ 
سیب )شکل 7(

-8/89 

oC-9/44 

oC-16/67 

oC

نوک جوانه سبز 
رنگ سیب )شکل 

)8
-8/89 

oC-7/78 

oC-12/22 

oC

1/3 سانتی متر 
از نوک جوانه 

سبز رنگ سیب 
)شکل 9(

-5/56 

oC-5/00 

oC-9/44 

oC

ظهور خوشه 
فشرده سیب گل 

)شکل 10(
-2/78 

oC-2/78 

oC-6/11 

oC

ظهور اولیه رنگ 
صورتی در جوانه 
سیب )شکل 11(

-2/78 

oC-2/22 

oC-4/44 

oC

رنگ کامل صورتی 
در جوانه سیب 

)شکل 12(
-2/22 

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

اوایل مرحله 
گلدهی سیب 

)شکل 13(
-2/22 

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

مرحله تمام گل 
 1/67-)شکل 14(

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

مرحله بعد از 
گلدهی سیب 
)شکل 15(  

-1/67 

oC-2/22 

oC-3/89 

oC
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به جز در مرحله ریزش گلبرگ ها که همه ارقام حساسیت 
یکسانی دارند، در سایر مراحل، ارقام رد دلیشز، گلدن دلیشز 
و واینسپ کمابیش به اندازه یک درجه نسبت به سایر ارقام 

مقاوم تر هستند و رقم روم بیوتی دو درجه  مقاوم تر است.
 

شکل 7- نوک جوانه نقره ایرنگ سیب  

شکل 8- برخی از برگ ها باز شده اند
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شکل 9- 1/3 سانتی متر از نوک جوانه سبز رنگ سیب

  شکل 10- ظهور خوشه فشرده گل سیب

  

شکل 11- ظهور اولیه رنگ صورتی در جوانه سیب
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شکل 12- رنگ کامل صورتی در جوانه سیب

  

شکل 13- شکفتن اولین گل )شاه گل( سیب

  

شکل 14- مرحله تمام گل سیب
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   شکل 15- مرحله بعد از گلدهی سیب 

جدول 9- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخ بندان و سرمای بهاره درختان 
گالبی )درجه سلسیوس(

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

تورم جوانه ها 
گالبی  )شکل 

)16
-7/78 

oC-9/44 

oC-17/78 

oC

شکفتن جوانه 
 5/00-گالبی )شکل 17(

oC-6/67 

oC-14/44 

oC

ظهور خوشه 
فشرده گل گالبی  

)شکل 18(
-4/44 

oC-4/44 

oC-9/44 

oC

ظهور اولیه رنگ 
سفید در جوانه 
گالبی )شکل 19(

-2/22 

oC-3/89 

oC-7/22 

oC

رنگ کامل سفید 
در جوانه گالبی  

)شکل 20(
-1/67 

oC-3/33 

oC-5/56 

oC



معیارهای تعیین محل مناسب احداث باغ درختان معتدله و سردسیری
54

ادامه جدول 9- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخ بندان و سرمای بهاره 
درختان گالبی )درجه سلسیوس(

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

اوایل مرحله 
گلدهی گالبی  

)شکل 21(
-1/67 

oC-2/78 

oC-5/00 

oC

مرحله تمام گل  
 1/67-گالبی )شکل 22(

oC-2/22 

oC-4/44 

oC

مرحله بعد از 
گلدهی  گالبی 

)شکل 23(
-1/11 

oC-2/22 

oC-4/44 

oC

شکل 16- تورم جوانه ها گالبی
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شکل 17- شکفتن جوانه گالبی

  

شکل 18- ظهور خوشه فشرده گل گالبی

  

شکل 19 - ظهور اولیه رنگ سفید در جوانه گالبی
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شکل 20- رنگ کامل سفید در جوانه گالبی

  

شکل 21- اوایل مرحله گلدهی گالبی

  

شکل 22- مرحله تمام گل گالبی
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شکل 23 - مرحله بعد از گلدهی گالبی

جدول 10- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان زردآلو )درجه سلسیوس( 

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

تورم جوانه ها 
 9/44--زردآلو )شکل 24(

oC-

جدا شدن 
جوانه ها از هم  

زردآلو 
-5/00 

oC-6/67 

oC-17/78 

oC

ظهور 
کاسبرگ های 
قرمز  زردآلو 
)شکل 25(

--5/56 

oC-12/78 

oC

ظهور اولیه رنگ 
سفید در جوانه  

زردآلو 
-3/89 

oC-4/44 

oC-10/00 

oC
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ادامه جدول 10- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان زردآلو )درجه سلسیوس( 

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

اوایل مرحله 
گلدهی زردآلو  

)شکل 26(
--3/89 

oC-7/22 

oC

مرحله تمام  گل  
 2/22-زردآلو )شکل 27(

oC-2/78 

oC-5/56 

oC

ریزش گلبرگ ها  
 2/78--زردآلو )شکل 28(

oC-4/44 

oC

مرحله میوه سبز  
 0/56-زردآلو )شکل 29(

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

شکل 24- تورم جوانه ها زردآلو
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شکل 25- ظهور کاسبرگ های قرمز زردآلو

 

  

شکل 26 - اوایل مرحله گلدهی زردآلو

  

شکل 27- مرحله تمام گل زردآلو
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شکل 28- ریزش گلبرگ ها زردآلو

  

شکل 29- مرحله میوه سبز زردآلو
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جدول 11- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان هلو و شلیل )درجه سلسیوس( 

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

تورم جوانه ها 
در هلو و شلیل 

)شکل 30(
-5/00 

oC-7/78 

oC-17/22 

oC

مرحله ظهور
کاسیرگ های 
سبز در هلو و 

شلیل )شکل 31(
--6/11 

oC-15/00 

oC

مرحله قرمز شدن 
کاسبرگ ها   هلو 
و شلیل )شکل 

)32
--5/00 

oC-12/78 

oC

ظهور رنگ صورتی 
در نوک جوانه  

هلو و شلیل 
)شکل 33(

-3/89 

oC-3/89 

oC-9/44 

oC

اوایل مرحله 
گلدهی هلو و 

شلیل  )شکل 34(
--3/33 

oC-6/11 

oC

مرحله تمام  گل 
هلو و شلیل  

)شکل 35(
-2/78 

oC-2/78 

oC-9/44 

oC

مرحله بعد از 
گلدهی هلو و 

شلیل  )شکل 36(
-1/11 

oC-2/22 

oC-3/89 

oC
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شکل 30- تورم جوانه ها در هلو و شلیل

  

شکل 31- مرحله ظهورکاسبرگ های سبز هلو و شلیل

  

شکل 32- ظهور کاسبرگ های قرمز در هلو و شلیل
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شکل 33- ظهور رنگ صورتی در نوک جوانه هلو و شلیل

  

شکل 34- اوایل مرحله گلدهی هلو و شلیل

  

شکل 35- مرحله تمام  گل هلو و شلیل
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شکل 36- مرحله بعد از گلدهی هلو و شلیل

جدول 12- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان آلو )درجه سلسیوس( 

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

مرحله تورم 
جوانه ها در آلو 

)شکل 37(
--10/00 

oC-17/78 

oC

سفید شدن 
یکطرف جوانه  آلو 

)شکل 38(
--8/33 

oC-16/11 

oC

ظهور رنگ سبز 
 6/67--در نوک جوانه  آلو  

oC-13/89 

oC

مرحله ظهور 
خوشه فشرده گل 
در آلو  )شکل 39(

--4/44 

oC-8/89 

oC

ظهور اولیه رنگ 
سفید در جوانه آلو  

)شکل 40(
-5/00 

oC-3/33 

oC-5/56 

oC
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ادامه جدول 12- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان آلو )درجه سلسیوس( 

مراحل شکفتن 
جوانه

آستانه  تحمل 
سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

اوایل مرحله 
گلدهی آلو  )شکل 

)41
-2/78 

oC-2/78 

oC-5/00 

oC

مرحله تمام گل 
 2/78-آلو  )شکل 42(

oC-2/22 

oC-5/00 

oC

مرحله بعد از 
گلدهی  آلو )شکل 

)43
-1/11 

oC-2/22 

oC-5/00 

oC

شکل 37- مرحله تورم جوانه ها در آلو
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شکل 38- سفید شدن یکطرف جوانه در آلو )چپ(- ظهور رنگ سبز در 
نوک جوانه آلو )راست(

 

شکل 39- مرحله ظهور خوشه فشرده گل در آلو
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شکل 40- ظهور اولیه رنگ سفید در جوانه آلو

  

شکل 41- اوایل مرحله گلدهی آلو
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شکل 42- مرحله تمام گل آلو

  

شکل 43- مرحله بعد از گلدهی آلو
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جدول 13- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان گیالس )درجه سلسیوس(

مراحل شکفتن جوانه
آستانه  تحمل 

سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

مرحله تورم جوانه ها در 
 5/00-گیالس )شکل 44(

oC-8/33 

oC-15 

oC

رنگ سبز یک طرف 
جوانه گیالس )شکل 

 )45
-5/00 

oC-5/56 

oC-12/78 

oC

نمایان شدن رنگ سبز 
در نوک جوانه گیالس 

)شکل 46(
-3/89 

oC-3/89 

oC-10/00 

oC

مرحله ظهور خوشه 
فشرده گل در گیالس 

)شکل 47(
-3/89 

oC-3/33 

oC-8/33 

oC

باز شدن گل آ ذین 
 2/22-گیالس )شکل 48(

oC-2/78 

oC-6/11 

oC

نمایان شدن اولیه رنگ 
سفید در جوانه گیالس 

)شکل 49(
-2/22 

oC-2/78 

oC-4/44 

oC

اوایل مرحله گلدهی در 
 1/67-گیالس )شکل 50(

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

مرحله تمام گل گیالس 
 1/67-)شکل 51(

oC-2/22 

oC-3/89 

oC

مرحله بعد از گلدهی 
 1/11-گیالس )شکل 52(

oC-2/22 

oC-3/89 

oC
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شکل 44- مرحله تورم جوانه ها در گیالس

  

شکل 45- رنگ سبز یک طرف جوانه گیالس

  

شکل 46- نمایان شدن رنگ سبز در نوک جوانه گیالس
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شکل 47- مرحله ظهور خوشه فشرده گل در گیالس

  

شکل 48- باز شدن گل آذین گیالس

  

شکل 49- نمایان شدن اولیه رنگ سفید در جوانه گیالس
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شکل 50- اوایل مرحله گلدهی در گیالس

  

شکل 51- مرحله تمام گل گیالس

  

شکل 52- مرحله بعد از گلدهی گیالس
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جدول 14- درجه حرارت های بحرانی خسارت یخبندان و سرمای بهاره 
درختان آلبالو )درجه سلسیوس(

مراحل شکفتن جوانه
آستانه  تحمل 

سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
10 % جوانه ها

آستانه مرگ 
90 % جوانه ها

مرحله تورم جوانه ها 
 9/44--در آلبالو 

oC-17/78 

oC

رنگ سبز یک طرف 
 4/44--جوانه  آلبالو 

oC-12/22 

oC

نمایان شدن رنگ سبز 
 3/33--در نوک جوانه آلبالو 

oC-5/56 

oC

مرحله ظهور خوشه 
 3/33--فشرده گل در  آلبالو 

oC-4/44 

oC

باز شدن گل آ ذین در 
 2/22--آلبالو 

oC-4/44 

oC

نمایان شدن اولیه رنگ 
 2/22--سفید در جوانه آلبالو 

oC-4/44 

oC

اوایل مرحله گلدهی 
 2/22--آلبالو

oC-4/44 

oC

 2/22--مرحله تمام گل آلبالو 

oC-4/44 

oC
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جدول 15- درجه حرارت های بحرانی جوانه ها و شاخه های نورسته انگور 

مراحل شکفتن جوانه
آستانه  تحمل 

سرما در 
جوانه ها

آستانه مرگ 
50 % جوانه ها

 14/0--اواخر خواب جوانه انگور )شکل 53(

oC

مرحله تورم جوانه انگور )کرکی شدن( 
 3/4--)شکل 54(

oC

شکفتن جوانه انگور
 2/5--)نمایان شدن نوک سبز جوانه( )شکل55(

oC

نوک سبز جوانه انگور به وضوح قابل 
 1/0-مشاهده است )شکل 56(

oC-2/2 

oC

نوک شاخه های سبز انگور کمی باز شده 
 1/0-)شکل 57(

oC-2/0 

oC

مرحله ظهور برگ
 1/0-برخی از برگ ها باز شده  اند )شکل 58(

oC-1/7 

oC

 

شکل 53- اواخر خواب جوانه انگور  
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شکل54- مرحله تورم جوانه انگور )کرکی شدن(

 

شکل 55- شکفتن جوانه انگور )نمایان شدن نوک سبز جوانه(

  

شکل 56- نوک سبز جوانه انگور به وضوح قابل مشاهده است
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شکل 57- نوک شاخه های سبز انگور کمی باز شده

  

شکل 58- برخی از برگ ها باز شده اند

مثالی  با  زمین  دو  وضعیت  موضوع،  بیشتر  درک  برای 
فرضی تشریح می شود:

دو  در   16 جدول  در  مندرج  شرایط  با  زمین  دو  مثال: 
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تهیه شده  فرم  اساس  بر  آن ها  شرایط  دارند،  وجود  منطقه 
و  فیزیوگرافی  )خاک،  نشریه  این  سه گانه  عوامل  مبنای  بر 
نتایج  اساس  بر  سرانجام  است.  شده  تکمیل  منطقه(  اقلیم 
باغ  احداث  برای  زمین  دو  این  قابلیت  درباره  به دست آمده، 

گیالس اظهارنظر می شود. 

جدول 16- ویژگی های دو قطعه زمین مورد نظر برای احداث باغ گیالس بر 
اساس عوامل سه گانه خاک، فیزیوگرافی زمین و اقلیم در دو منطقه متفاوت   

عوامل مرتبط 
با خاک

ویژگی های 
زمین 1

نمره ثبت 
شده 

برای هر 
عامل

ویژگی های 
زمین 2

نمره 
ثبت 
شده 

برای هر 
عامل

10رسی25شنی لومیبافت خاک
30متوسط30متوسطزهکشی زمین

عمق خاک
بدون محدودیت 
)بیشتر از 130 

سانتی متر(
30

دارای الیه سخت 
در عمق 80 
سانتی متری

10

مجموع نمرات 
ویژگی های 

خاک هر زمین
8550

1413 %630 %درصد شیب
جهت شیب 

2جنوبی10شمال شرقیزمین

ارتفاع از سطح 
80016 متر100020 متردریا

وضعیت زهکشی 
هوای سرد

وجود موانع 
کوچک  در 

مسیر هوای سرد 
به طرف پایین 

شیب

25
وجود موانع اصلی 
و بزرگ در مسیر 

هوای سرد به 
طرف پایین شیب

4
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ادامه جدول 16- ویژگی های دو قطعه زمین مورد نظر برای احداث باغ گیالس 
بر اساس عوامل سه گانه خاک، فیزیوگرافی زمین و اقلیم در دو منطقه متفاوت   

عوامل مرتبط 
با خاک

ویژگی های 
زمین 1

نمره ثبت 
شده 

برای هر 
عامل

ویژگی های 
زمین 2

نمره 
ثبت 
شده 

برای هر 
عامل

مجموع نمرات 
ویژگی های 

فیزیوگرافی هر 
زمین

8538

فراوانی وقوع 
احتمالی دمای 

4- درجه 
سلسیوس در 
یک دوره 10 

ساله

510 بار330 بار

فراوانی وقوع 
احتمالی 

سرماهای شدید  
زمستان در یک 

دوره 10 سال

310 بار240 بار

مجموع نمرات  
7020اقلیم هر زمین

جمع کل نمره 
ویژگی-های هر 

زمین
85+85+70=24050+38+20=108

قابلیت زمین 
مورد نظر برای 

باغ گیالس
ضعیفخیلی خوب
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پس از تکمیل فرم مدنظر برای هر دو زمین، با مراجعه 
به جدول تفسیر نتایج )به جدول 5 رجوع شود( بررسی ها 
برای تعیین قابلیت محل احداث باغ، مشخص می شود که 
زمین شماره یک با نمره کل 240 )که در محدوده بین 220 
تا 285 قرار دارد(، برای احداث باغ گیالس در منطقه مدنظر 
با نمره کل 108 )که  بسیار خوب است و زمین شماره دو 
کمتر از 160 است(، کیفیت ضعیفی دارد و مناسب احداث 

باغ گیالس نیست.
در پایان، یک فرم خام )جدول 17( برای استفاده باغداران 
و کارشناسان، برای تکمیل و سرانجام اظهارنظر درباره قابلیت 
باغاز محصول مدنظر در مناطق  احداث  برای  زمین مدنظر 
معتدله و سردسیری تهیه شده است که می تواند برای بررسی 
اراضی به کار رود. ستون اول این فرم، عواملی است که بر 
اساس جداول 1 تا 3 این دستنامه تهیه شده و الزم است 
برای همه درختان میوه  این ستون  که بررسی شود. موارد 
معتدله و سردسیری یکسان و بدون تغییر است. ستون دوم 
فرم ویژگی های زمین مدنظر است که تکمیل آن بر عهده 
بررسی کننده زمین است و ستون آخر نمره ثبت شده برای 
هر عامل است که با مراجعه به جداول 1 تا 3 این دستنامه، 
می تواند تکمیل شود. آخرین ردیف هم محل اظهارنظر نهایی 
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درباره قابلیت و میزان شایستگی زمین مدنظر برای احداث 
باغ از محصول مدنظر، بر اساس نمره به دست آمده از بررسی 
هر زمین است که با مراجعه به جدول تفسیر نتایج بررسی ها، 
مشخص   )5 )جدول  باغ  احداث  محل  قابلیت  تعیین  برای 
نام محصول  باید  به جای نقطه چین در ردیف آخر  می شود. 

مدنظر آورده شود.
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جدول 17- فرم خام کاربردی برای بررسی وضعیت عوامل سه گانه )خاک، 
فیزیوگرافی زمین و اقلیم( مدنظر برای احداث باغ میوه  در مناطق معتدله و 

سردسیری

ویژگی های زمین عوامل مورد نظر برای بررسی
مورد نظر

نمره ثبت شده 
برای  عامل

بافت خاک

زهکشی زمین

عمق خاک

مجموع نمرات ویژگی های خاک هر 
زمین

درصد شیب

جهت شیب زمین

ارتفاع از سطح دریا

وضعیت زهکشی هوای سرد

مجموع نمرات ویژگی های فیزیوگرافی 
هر زمین

فراوانی وقوع احتمالی دمای 4- درجه 
سلسیوس در یک دوره 10 ساله

فراوانی وقوع احتمالی سرماهای شدید  
زمستان در یک دوره 10 سال

مجموع نمرات ویژگی های اقلیم هر 
زمین

جمع کل نمره یا ارزش ویژگی های 
هر زمین
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اظهار نظر در باره قابلیت زمین مورد 
نظر برای احداث باغ..............................

چکیده مطالب

میوه های  باغ  احداث  برای  مناسب  محل  انتخاب  برای 
معتدله و سردسیری، در مرحله اول باید از وجود آب کافی 
از  پس  یافت.  اطمینان  درختان  آبیاری  برای  باکیفیت  و 
اطمینان از این موضوع، شرایط سه عامل خاک، فیزیوگرافی 
یا  قابلیت  درباره  قضاوت  اصلی  معیارهای  اقلیم  و  زمین 
می شوند.  منظور  باغ  احداث  برای  مدنظر  محل  شایستگی 
یا محل های  که شرایط محل  است  منظور، الزم  این  برای 
مدنظر برای احداث باغ ارزش گذاری شده و به صورت کّمی 
کیفی  ارزش  درباره  تصمیم گیری  در  سیر  این  شوند.  بیان 
به همین  است.  تاثیرگذار  باغ  احداث  برای  زمین  هر قطعه 
منظور، جداولی ارائه شده که در آن ها، برای هر یک از عوامل 
سه گانه صد نمره در نظر گرفته شده است )هر عامل عوامل  
به نقش آن ها در موفقیت  باتوجه به  فرعی دیگری دارد که 
احداث باغ ارزش گذاری شده اند(. مجموع ارزش هر سه عامل 
اطالعات  کردن  کّمی  برای  شد.  خواهد  نمره  سیصد  اصلی 
محل بررسی شده، دامنه ای برای رتبه بندی و تعیین میزان 
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قابلیت محل مطالعه شده برای احداث باغ تعریف شده است 
شاخص های  اساس  بر  محل  هر  نمره کسب شده  به  نظر  و 
از  یکی  در  باغ  احداث  برای  محل  شایستگی  تعریف شده، 
متوسط    -3 خوب  خیلی   -2 عالی   -1 چهارگانه  گروه های 
اطالعات  از  استفاده  با  بنابراین،  قرار می گیرد.  4-  ضعیف 
پایه این دستنامه، می توان قابلیت اراضی متنوع در مناطق 
برای  آن ها  قابلیت  میزان  درباره  و  کرد  بررسی  را  مختلف 
اظهارنظر  سردسیری  و  معتدله  های  میوه  انواع  باغ  احداث 
کرد. مثال فرضی ارائه شده در بخش انتهایی نشریه، می تواند 
به درک بیشتر موضوع کمک کند و  سرانجام، یک فرم خام با 
توضیحات کامل مربوطه و قابل استفاده برای بررسی وضعیت 
مدنظر  اقلیم(  و  زمین  فیزیوگرافی  )خاک،  سه گانه  عوامل 
برای احداث باغ میوه  در مناطق معتدله و سردسیری ارائه 
اراضی  شده است. همچنین محققان دست اندرکار در طرح 
اطالعات  با  انطباق  در  را  خود  نتایج  می توانند  شیب دار، 

ارائه شده در این نشریه، در مجموعه جدیدی منتشر کنند.
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