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مقدمه
 احداث تاکسـتان کار سختی اسـت. به طور معمول، بیش تر

افـرادی که تاکسـتان جدید احـداث می کننـد، اطالعات کافی 
از اصـول فنـی و فعالیت هـای الزم برای ایـن کار و زمان بندی 
ایـن فعالیت هـا ندارنـد. از زحمـات کار و لـزوم انجـام به هنگام 
بسـیاری از کارهـای الزم برای احداث یک تاکسـتان اقتصادی 
و باکیفیـت، اطـالع کافـی ندارنـد. نهال هـا بیش تر با شـتاب و 
بـدون مراقبت های مناسـب پیش از کاشـت و پس از کاشـت، 
از  پـس  مراقبت هـای  و  فنـی  عملیـات  و  می شـوند  کاشـته 
کاشـت بـه به درسـتی انجـام نمی شـود؛ امـا سـرانجام، انتظار 
دارنـد تاکسـتانی موفـق و پربـار احـداث کنند. شـروع ضعیف 
و شـاید  بلندمـدت  عواقـب  تاکسـتان، می توانـد  احـداث  در 
 دائمـی را در پی داشـته باشـد؛ بنابرایـن، برنامه ریـزی دقیق و

اسـتفاده به هنـگام از هـر مرحلـه در رونـد احـداث تاکسـتان 
نه تنهـا در تسـریع شـروع باردهـی و بهـره وری تاکسـتان کـه 
در اطمینـان یافتـن از بهـره وری بلندمـدت آن نیـز تأثیرگذار 
افزایـش  بـه  مجموعـه،  ایـن  در  ارائه شـده  اطالعـات  اسـت. 
اطالعـات تـاک داران درباره احداث تاکسـتان بر اسـاس اصول 

علمـی، کمـک می کنـد. 
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گیاه شناسی انگور 
انگور گیاهی چندسـاله اسـت. عادت رشـد آن از بسـیاری 
جهـات، شـبیه بـه سـایر درختان میـوه اسـت؛ با این حـال، به 
انـدازه کافـی از آن هـا متفاوت اسـت که نیـاز  به مطالعـه ویژه 

بـرای درک کاربـرد بسـیاری از عملیات تاک داری باشـد. 
تـاک شـاخه هایی تولیـد می کنـد کـه در پاییـز، سـخت 
شـده و تبدیـل بـه شـاخه چوبـی )کیـن( می شـوند. کین هـا 
پیـش از سـرمای شـدید وارد دوره رکـود می شـوند. از آنجایی 
 کـه ایـن گیـاه چندسـاله اسـت، در حیـن گل دهـی و بلـوغ 
در سـال  جـاری، خوشـه های گل را بـرای سـال بعـد ایجـاد 
می کنـد ؛ ازایـن رو، می تـوان گفـت کـه یـک تاک همیشـه دو 
 محصـول دارد: محصـول فصل جـاری و محصـول سـال آینده.
 شـاخه های سـبزی که محصول فصل جاری را تولید می کنند،
 سـرانجام قهـوه ای می شـوند و جوانه های محصول سـال آینده
 را در خـود دارنـد. این جوانه ها، جوانه مرکب نامیده می شـوند.

جوانـه مرکـب یـا چشـم، سـه جوانـه یـا منطقـه رشـد دارد. 
بـا آغـاز رشـد در بهـار، رکـود جوانـه اصلی یـا جوانه وسـطی 
شکسـته می شـود و این جوانه شـاخه میـوه ده تولیـد می کند  
)شـکل 1(. در تاک هـای جـوان، ایـن شـاخه ها بیش تـر بـه 
حالت رویشـی باقی می مانند و بدون خوشـه یا میوه هسـتند. 
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تشـکیل  انتهایـی  جوانـه  انگـور  شـاخه های  به طورمعمـول، 
نمی دهنـد و نـوک شـاخه ها در پاییـز می میـرد تا قسـمتی از 

شـاخه، رسـیده و چوبی شـود. 
ممکـن اسـت یخ بندان هـای بهـاره گهـگاه شـاخه اولیـه 
حسـاس را در مراحـل آغازیـن رشـد از بیـن ببرنـد. در ایـن 
حالـت، جوانه هـای ثانویه یا ثالثیـه )موجـود در جوانه مرکب( 
شـاخه هایی ایجـاد می کننـد کـه ممکـن اسـت میـوه داشـته 
باشـند یا نداشـته باشند )شـکل 1(. بسـیاری از تاکستان های 

تجـاری می تواننـد بیـش از پنجـاه سـال عمـر کنند. 

شکل 1- شاخه میوه دهنده حاصل  رشد جوانه اصلی )چپ(. خسارت یخ زدگی به 
شاخه اولیه منجر به رشد شاخه جدید از جوانه ثانویه یا ثالثیه می شود )راست(
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عوامل مؤثر در انتخاب محل احداث تاکستان
موفقیت در تاک داری با انتخاب محل مناسب برای احداث 
تاکسـتان آغـاز می شـود؛ بنابرایـن، انتخـاب محـل تاکسـتان، 
 مهم تریـن تصمیـم تـاک دار آینده نگـر هنـگام تصمیم گیـری

برای احداث تاکسـتان در مقیاس تجاری اسـت. تصمیم گیری 
دربـاره محـل احداث تاکسـتان بـر عملکرد و سـوددهی مابقی 
عمـر آن )20 تـا 40 سـال( تأثیـر می گذارد. عوامـل زیادی در 
شایسـتگی یـک مـکان بـرای احـداث تاکسـتان نقـش دارند. 
هرکـدام از ایـن عوامل گسـتردگی و اهمیت خاصـی دارند. به 
سـبب گسـتردگی مطالب و اهمیـت هر یـک از عوامل مرتبط 
بـا انتخـاب محل تاکسـتان، الزم اسـت در یـک مجموعه دیگر  
مفصلـل به آن ها پرداخته شـود. برای انتخاب محل تاکسـتان، 
به طـور خالصـه الزم اسـت که عوامـل زیر را در نظـر گرفت: 

g  بهتر اسـت محل احداث تاکسـتان در منطقه ای باشـد
کـه تـاک داری در آنجـا رونـق دارد زیـرا می تـوان از تجربـه 
سـایر تـاک داران بهره مند شـد و همچنین از فـروش محصول 
ازطریـق شـرکت های تعاونـی، بـا سـایر تولیدکننـدگان میـوه 

برد. سـود 
g .باید نزدیک به بازار فروش میوه باشد
g  امکانـات حمل ونقـل مناسـب ازطریق جاده یـا راه آهن

در دسـترس باشد.
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g  در هـر زمـان از سـال در منطقه، تقاضا بـرای محصول
وجود داشـته باشد.

g  نیـروی کار ارزان یـا نیروی کار کافـی در منطقه وجود
باشد.  داشته 

 افـزون بـر موارد فوق، عوامـل اقلیمی منطقـه، نوع خاک و
توزیـع آن در منطقـه، قابلیـت دسترسـی به آب بـرای آبیاری، 
 شـدت شیوع آفات و بیماری های تاک در منطقه و فیزیوگرافی

انتخـاب  نقـش مهـم و کلیـدی در  )پسـتی وبلندی( زمیـن، 
محـل تاکسـتان دارنـد. 

توضیـح همه مـوارد یادشـده در این مجموعـه نمی گنجد، 
امـا به سـبب اهمیـت نقش اقلیـم در انتخاب محل تاکسـتان، 

دربـاره آن توضیحـات بیش تری  داده می شـود. 
اطالعـات اقلیمی در ایسـتگاه های هواشناسـی بسـیاری از 
مناطـق کشـور وجـود دارنـد، ایـن اطالعـات عمومـی و خـام 
هسـتند. بـا تجزیه وتحلیـل این اطالعـات، می تـوان مکان های 
خاصـی کـه شـرایط کم وبیش مطلوبـی برای تـاک داری دارند، 
شناسـایی و مشـخص کـرد. هـر مـکان یـا منطقـه را بایـد 
جداگانـه ارزیابـی کـرد و باتوجه بـه طول فصل رشـد و حداقل 
دمـای زمسـتان در هر منطقه، ارقام انگور مناسـب کاشـت در 

آن انتخـاب کرد.
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اگـر فصـل رشـد بـرای رقـم انگـور مدنظـر بسـیار کوتـاه 
باشـد، ممکـن اسـت دوره رسـیدن میـوه تکمیـل نشـود و در 
زمـان برداشـت میوه، میوه نارس و بی کیفیت شـود و شـیرین 
انگـور در اواخـر  نشـود.  به عـالوه، ممکـن اسـت شـاخه های 
فصـل رشـد، بـرای تحمـل شـرایط نامسـاعد پاییـز، به خوبـی 
سـخت و چوبـی نشـوند؛ درنتیجـه، تاک ها مسـتعد خسـارت 
سـرمای زودرس پاییـزه و یخ بنـدان زمسـتان می شـوند. اگـر 
تاک هـای رقـم مدنظر بـرای هر منطقـه، در اواخر فصل رشـد 
بـه انـدازه کافـی چوبـی و آماده رکود زمسـتانه نشـده باشـد، 
رفتـار و واکنـش ایـن تاک هـا در مقابـل شـرایط نامسـاعد و 

یخ بندان هـای زمسـتان رضایت بخـش نخواهـد بـود. 
 ممکن اسـت بخشـی از چالش ها و مشـکالت بیماری های

تـاک در هـر منطقـه، به طـور مسـتقیم بـا اقلیـم آن منطقـه 
باشـد. مرتبـط  منطقـه  رطوبـت  و  درجه حـرارت   به ویـژه 

بیماری هایی  مثل پوسـیدگی سـیاه1 و سـفیدک حقیقی در 
مناطقـی بـا درجه حرارت های بیش تـر و رطوبت باال، نسـبت 
بـروز می کننـد.  بـه مناطـق خنک تـر و خشـک تر، بیش تـر 
درنتیجـه، بـرای مهـار بیماری هـای تـاک، ممکـن اسـت نیـاز 
بـه تغییـر از یـک منطقـه آب وهوایـی بـه منطقه دیگـر، مانند 

بخش هـای شـمالی بـه جنوبـی منطقه باشـد. 
1. Black root
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طراحی تاکستان
   پس از انتخاب زمین برای احداث تاکستان و مشخص شدن

رقـم یـا رقم های انگـور بـرای کاشـت در زمین مدنظـر، نوبت 
بـه طراحی تاکسـتان می رسـد . 

 اهداف اصلی طراحی تاکستان عبارت اند از:
g پیشگیري از فرسایش خاک در اراضی شیب دار
g استفاده مؤثر و کاراتر از سطح زمین
g  افزایـش عملکـرد و بهبـود واکنـش تاک هـا در مقابـل

نامالیمات انـواع 
g  تسـهیل در مدیریـت تاکسـتان و اسـتفاده مناسـب از

ماشـین آالت و ادوات الزم 
تـردد  کـه  باشـد  به گونـه ای  بایـد  تاکسـتان  طراحـی 
ماشـین آالت و ادوات مربوطـه در آن، به راحتـی میسـر باشـد. 
 طراحی تاکسـتان مسـتلزم تصمیم گیری هـا و برنامه ریزی های

مناسـب و هدفمند اسـت. این تصمیم ها بر عملکرد تاکسـتان 
در طـول عمر تأثیر گذار هسـتند. مـواردی ازجمله قطعه بندی 
زمیـن، در نظر گرفتن فضای مناسـب بـرای دور زدن تراکتور، 
تعییـن راهروها برای تـردد کارگران و انجـام راحت تر عملیات 
تـاک داری، تعییـن جهـت ردیف هـا و فاصلـه بیـن ردیف های 
کاشـت، تعییـن فاصلـه تاک هـا روی خطـوط یـا ردیف هـای 
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کاشـت و ارتفاع سیسـتم داربسـتی، از مهم ترین  تصمیمات و 
هسـتند.  برنامه ریزی ها  

  قطعه بندی زمین
در زمین هـای بـزرگ به ویـژه در تاکسـتان های روسـیمی 
الزم اسـت کـه زمیـن را بـه قطعـات مختلـف تقسـیم کـرد تا 
جابه  جایی و تردد کارگران و اجرای امور تاک داری به سـهولت 
 انجـام شـود. ردیف هـای بـا طـول بیش تـر از دویسـت متـر
 را بایـد به وسـیله راهروهای عمود بر ایـن ردیف ها، قطعه بندی

امـکان حرکـت ماشـین آالت و تـردد کارگـران در  تـا  کـرد 
تاکسـتان فراهـم شـود. همچنیـن اگـر چند رقـم انگـور برای 
کاشـت در تاکسـتان در نظر گرفته شـده اسـت،  باید زمین را 
 بـر اسـاس نوع رقـم قطعه بندی کرد و هر رقـم را در یک قطعه
 جداگانـه کاشـت؛ البته باتوجه به لزوم وجـود قطعات کوچک تر
 نسـبت بـه تاکسـتان های کشـورهای دیگـر و وضعیـت و ابعاد

اراضی مدنظر برای تاکسـتان در کشـور، بهتر اسـت ردیف های 
بیش تـر از 120 تا 1۵0 متر قطعه بندی شـوند.

g   به طورمعمـول، در طراحـي تاکسـتان، الزم اسـت کـه
اراضـي بیـش از چنـد هکتـار قطعه بنـدی شـوند.

g  یـک قطعـه ممکن اسـت به یـک رقم مشـخص یا یک
قسـمت ناهموار از زمیـن اختصاص یابد.
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g همچنین با قطعه بندی تاکسـتان های بزرگ، بررسی و 
محاسبه مخارج و درآمدهای باغ ساده تر خواهد شد.

فضای دور زدن تراکتور و راهروها 
بخش هایـی از محـل تاکسـتان را بایـد بـرای جابه جایـی 
ماشـین آالت و تردد افراد در تاکسـتان در نظـر گرفت. بیش تر 
در انتهـای ردیف هـای  کاشـت، فضایی بـرای دور زدن تراکتور 
در نظـر می گیرنـد ایـن فضـا باید به اندازه کافی وسـیع باشـد 
کـه تراکتور و سـایر ماشـین آالت در آن  به سـهولت دور بزنند. 
به طورمعمـول، فضایـی بـا عـرض هفت متـر برای ایـن منظور 
مناسـب اسـت؛ امـا درمجمـوع، منطقـه ای بـه عـرض ده متـر 
ماشـین آالت  بـرای  را  راحت تـری  زدن  دور  فضـای  شـعاع، 

می کند.  فراهـم 

جهت ردیف های کاشت
  جهـت ردیف هـای کاشـت بـه عواملـی همچون سـرعت 
باد، شـیب زمیـن و قرار گرفتـن تاک ها در معـرض بیش ترین 
نور بسـتگی دارد. البته جهت مناسـب ردیف های تاکسـتان از 
شـمال بـه جنوب اسـت تا حداکثر نـور خورشـید در دو طرف 
شـرقی و غربـی، تـاج تاک هـا را پوشـش دهنـد. بااین همـه، از 
جهت هـای دیگـر نیز می تـوان اسـتفاده کرد و میـوه باکیفیت 
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تولید کرد. برای جلوگیری از آفتاب سـوختگی خوشه ها، جهت 
 ردیف هـای کاشـت از شـمال شـرقی بـه طـرف جنـوب غربی

خواهـد بـود. برخـی از شـرایط زمیـن و منطقـه و مالحظـات 
دیگـر، عامـل تعیین کننده جهت ردیف های کاشـت تاکسـتان 
جدید اسـت. بـرای نمونه، اگـر ابعاد زمین یک مسـتطیل بلند 
 باشـد، بهتـر اسـت که ردیف هـای کاشـت در ضلـع کوچک تر

قـرار بگیرنـد؛ به این ترتیـب، تعـداد ردیف هـا کم تـر و طـول 
ردیف هـا بیش تـر خواهـد بـود. بـه همیـن سـبب، بـه تعـداد 
کم تـری از پایه هـای ابتدایـی و انتهایـی ردیف هـای کاشـت 
 نیـاز خواهـد بـود و باتوجه بـه قیمت باالتـر این پایه ها نسـبت

به پایه های وسـطی در سیسـتم های روسـیمی، هزینه احداث 
سیستم روسـیمی کاهش چشمگیری خواهد داشت. همچنین 
در این زمینه، به سـبب طوالنی تر بودن ردیف های کاشـت در 
 سیسـتم روسـیمی، عملیـات مکانیکـی راحت تر  خواهـد بود و

تـردد ماشـین آالت، کارایـی بهتـری خواهد داشـت. در برخی 
از اراضـی شـیب دار، ممکـن اسـت امـکان کاشـت تاک هـا در 
جهـت شـمالی – جنوبـی معایبـی داشـته باشـد و الزم شـود 
کـه ردیف هـای کاشـت در جهت هـای دیگری کاشـته شـوند. 
بـرای نمونـه، در یـک زمیـن شـیب دار بـا شـیب تنـد و جهت 
کاشـت ردیف هـای تاکسـتان از بـاال بـه طـرف پاییـن شـیب، 
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خطـر فرسـایش خـاک افزایـش می یابـد؛ بنابرایـن، در ایـن 
شـرایط، بهتـر آن اسـت که جهت کاشـت ردیف هـا در امتداد 
خطـوط تـراز باشـد. همچنین جهـت بـاد عاملـی تعیین کننده 
در انتخـاب جهـت ردیف هـای  کاشـت اسـت، به طوری کـه در 
یـک منطقـه بادخیـز، ترجیـح بـر آن اسـت کـه ردیف هـای 

کاشـت مـوازی بـا جهت بـاد قـرار گیرند.

فاصله بین ردیف های کاشت
پربارتریـن تاکسـتان طبـق قانـون یک به یـک طراحـی و 
کاشـته می شـود یعنـی فاصلـه بیـن ردیف هـا برابـر بـا ارتفاع 
تـاج تاک ها تعیین می شـود، بـه این معنا که فاصلـه دو ردیف 
کاشـت از ارتفاع آتی تاج تاک ها یا در سیسـتم های روسـیمی، 
از ارتفـاع آخریـن )باالتریـن( سـیم نبایـد کوتاه تـر باشـد تـا 
مناسـب ترین شـرایط بـرای جذب نور خورشـید فراهم  شـود. 
بـرای نمونـه، اگـر در روش داربسـتی مدنظـر بـرای احـداث 
 یـک تاکسـتان، باالترین سـیم داربسـت در ارتفـاع 1/9 متری

در نظـر گرفتـه شـده باشـد، فاصلـه ردیف های کاشـت در این 
تاکسـتان نیـز نباید کم تـر از 1/9 متر باشـد. 

تاکسـتان هایی کـه بـا فاصله ردیف هـای بیش تری کاشـته 
 شده اند ذاتاً کم بازده هستند زیرا نور خورشید در کف تاکستان

مسـتهلک می شـود. در تاکسـتان هایی هم کـه ردیف ها فاصله 
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 کم تـری دارنـد، احتمال می رود که به سـبب سـایه اندازی تاج
تاک ها روی هم، میوه هایی  با کیفیت پایین تولید شود.

بـرای تعییـن فاصلـه بیـن ردیف هـا در یـک تاکسـتان، 
معموالً شـرایط زمیـن و منطقه و مالحظات دیگـر نیز همانند 
هسـتند. تعیین کننـده  عامـل  کاشـت  ردیف هـای   جهـت 
 ماشـین آالت و ادوات کم عرض مخصوص تاکسـتان در بسیاری

از مناطـق وجـود دارنـد و می تـوان از آن ها، برای اسـتفاده در 
تاکسـتان کـه از قانـون یک به یـک پیـروی می کند یـا نزدیک 
بـه آن اسـتفاده کـرد. درهرصـورت، فاصلـه بیـن دو ردیـف 
کاشـت در تاکسـتان، بایـد دسـت کم نـود سـانتی متر از عرض 
عریض تریـن ادوات مورداسـتفاده در تاکسـتان، بیش تر باشـد. 
بـرای نمونـه، برای عملکرد راحـت ادوات مربوط بـه تراکتوری 
بـا فاصلـه چـرخ 1۳۵ سـانتی متر، بـه ردیف هایـی بـا فاصلـه 

240 سـانتی متر نیـاز اسـت. 
  برای باغ های کوچک و تفننی )باغ شـهری( و محیط های
 کوچک، بیش تر فاصله بین ردیف های کاشـت 1/8 تا 2/7 متر
 مناسـب اسـت و بـرای تاکسـتان های تجـاری، بنا به سیسـتم

تربیت، این فاصله 2/7 تا ۳/۶ متر مناسب است. به طور معمول، 
بـرای سیسـتم های روسـیمی کـه تـاج آنهـا عرضـی تقسـیم 
نشـده اسـت مثل سیسـتم تربیت کوردون دوطرفه، یک طبقه 
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متـر سـه  کاشـت  فاصلـه  ردیف هـای  دوطرفه دوطبقـه،   یـا 
توصیـه می شـود )شـکل 2(. در سیسـتم تربیـت جهت دهـی 
 عمـودی شـاخه ها )VSP1( کـه ارتفـاع تنـه متوسـط و تـاج
 تاک ها باریک تر اسـت، فاصله بین ردیف های کاشـت  2/7 متر

توصیه شده است. )شکل های ۳ و 4(.                      

شکل 2- روش تربیت کوردون در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان.     

شکل ۳- سیستم تربیت VSP در فصل خزان 

1. Vertical Shoot Positionig
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شکل 4- سیستم تربیت VSP در فصل رشد

 در مقابل، در سیسـتم های تربیت روسـیمی که تاج تاک ها
به طور عرضی به دو قسـمت تقسـیم می شـود، مانند سیسـتم 
تربیت روسـیمی سیسـتم وای )Y( یا Lyre که فاصله بازوهای 
متقاطـع در آن ها حـدود 120 تا 1۳0 سـانتی متر عرض دارد،  
فاصلـه ردیف هـای کاشـت حـدود ۳/۶ متـر توصیـه می شـود 
 )شـکل های ۵ و ۶(. در ایـن سیسـتم ها، تـاج تاک هـا پهـن 
شـده اسـت و بیش تر از سـایر سیسـتم های تربیت، در معرض 
آفتـاب قـرار می گیـرد که در شـرایط تـاک داری ایـران، افزون 
بـر مصـرف آب بیش تـر، احتمـال خسـارت آفتاب سـوختگی 
میوه هـا بسـیار افزایـش می یابـد. از سـوی دیگـر، بـه سـبب 
افزایـش فاصلـه  ردیف هـای کاشـت، تراکـم کاشـت در ایـن 
سیسـتم ها کم تـر از روش هـای تقسـیم عمـودی تـاج )ماننـد 
کـوردون یـک یا دوطبقـه( اسـت و همچنین  به سـبب هزینه 
بـاال، ایـن سیسـتم های تربیـت )وجـود چندیـن ردیف سـیم( 
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بـا احتیـاط  بایـد  ایـران  از مناطـق  از در بسـیاری  اسـتفاده 
اسـتفاده کـرد؛ مگـر اینکـه نتایـج تحقیقاتـی در یـک منطقه، 
کارایـی آ ن هـا را بـه اثبـات رسـانده باشـد. توصیـه می شـود 
کـه ترجیجـاً  به جـای اسـتفاده از ایـن سیسـتم های  تربیـت، 
سیسـتم های سـاده تر و ارزان تـر مثـل کـوردون دوطرفـه یک 

یـا دوطبقـه یا نیفیـن بـه کار رود. 
درمجمـوع، درباره سیسـتم های تربیت روسـیمی در ایران 
بـرای رقم هـای سـازگار بـا هـرس کوتـاه همچـون عسـکری، 
سـیاه  خلیلـی،  پرلـت،  سـیدلس،  فلیـم  رطبـی،  ریش بابـا، 
 سـمرقندی و مانند این ها، سیسـتم تربیت کـوردون دوطرفه و
 درصورت حاصلخیز بودن خاک و قدرت باالی رقم کاشته شده،
 سیسـتم کـوردون دوطرفـه دوطبقـه مناسـب تر اسـت و برای
 رقم هـای سـازگار بـا هـرس بلنـد مثل بی دانـه سـفید، بی دانه

قرمـز، فیسـتا و جـز این ها،  سیسـتم تربیـت ارزان و  کم هزینه 
 نیفین مناسب تر است. استاندارد فاصله تاک ها روی ردیف های

کاشـت در ایـن سیسـتم ها، 1/8 تـا 2 متر و فاصلـه ردیف ها از 
هم سـه متر توصیه شـده اسـت.                          
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شکل ۵- سیستم تربیت وای )Y( که تاج  به صورت عرضی تقسیم شده است 

شکل ۶- سیستم تربیت Lyre که تاج  به صورت عرضی تقسیم شده است

فاصله تاک ها روی ردیف
 تا حدودی می توان با تعیین فاصله کاشت مناسب، عملکرد و
 کیفیت انگور را به حداکثر رساند. برای نمونه، می توان دو تاکستان
 را در نظر گرفت، یکی با فاصله 2/4 × 2/4 متر با 17۳۶ تاک و

دیگـری بـا فاصلـه 2/4×1/2 متـر بـا ۳472 تـاک در هکتـار. 
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بـه فـرض آنکـه تاکسـتان اولـی نیازمنـد چهـل جوانـه در هر 
تـاک اسـت تـا هشـت تـن انگـور در هکتـار تولید شـود؛ برای 
تولیـد همیـن مقدار محصول در تاکسـتان دوم کـه تعداد تاک 
بیش تـری دارد، فقـط بـه بیسـت جوانـه در هـر تـاک  به جای 
چهـل جوانـه نیـاز اسـت؛ بنابرایـن، محصـول هـر تـاک ایـن 
تاکسـتان نصف تاکسـتان اولی اسـت و سـرانجام، عملکرد این 
دو تاکسـتان برابـر خواهـد بـود. نکتـه مهـم این اسـت که هر 
تـاک  در تاکسـتان دوم ،که تراکم کاشـت بیش تر اسـت، میوه 

کم تـر ولـی رسـیده تر تولیـد می کنـد. 
درمجمـوع، سـه مفهـوم برای تعییـن فاصله مطلـوب تاک 
برای بهینه سـازی عملکرد و کیفیت انگور تعریف شـده اسـت:

g  نخستین مفهوم این است که فاصله بهینه تاک بر اساس
 قابلیت خاک تعیین می شود. خاک هایی با قابلیت حاصلخیزی

بیش تـر و ظرفیـت نگهداری آب و عمق ریشـه زایی بیش تر، از 
ظرفیت باالیی برای رشـد تاک برخوردار هستند. در خاک های 
 ضعیـف نسـبت بـه خاک های قـوی، بـرای داشـتن عملکرد و

کیفیت مطلوب باید تاک ها را با فاصله بیش تر کاشت.
g مفهوم دوم آن اسـت که فاصله بین تاک ها روی ردیف 

کاشـت نسـبت بـه فاصلـه بیـن ردیف هـا، تأثیـر بیش تـری بر 
عملکـرد و کیفیـت میـوه دارد. فاصلـه کـم تاک ها بـا یکدیگر، 
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موجـب رقابـت بیش تـر تاک هـا باهـم  شـده منجـر بـه ایجاد 
تـاج بـا تراکـم مناسـب شـاخ وبرگ شـود. کاشـت تاک هایـی 
در فاصلـه بسـیار نزدیـک بـه هم، موجـب تولید تعـداد زیادی 
شـاخه،  شـلوعی تاج و کاهش کیفیت میوه می شـود. همچنین 
ایـن تاک هـا سـبب پر نشـدن فضای داربسـت و خالـی ماندن 
 بخش هایی از آن  می شـوند که در این صورت، عملکرد کم تری

نسـبت بـه موقعیتـی خواهند داشـت که همه فضای داربسـت 
بـا شـاخ وبرگ های تاک اشـغال می شـود.

g  سـومین مفهـوم آن اسـت کـه تاک هـا بایـد بـه اندازه
کافـی از یکدیگـر فاصلـه داشـته باشـند تـا فضای کافـی برای 
نگهـداری تعـداد کافـی جوانـه  بـرای تولیـد محصـول متعادل 
فراهـم شـود؛ یعنـی در زمـان طراحـی تاکسـتان، بایـد بـرای 
 رقم هـای قـوی فاصله کاشـت بیش تر و بـرای رقم های ضعیف

فاصله کاشت کم تر در نظر گرفت. 
 تاک هایی که بیش از حد قوی باشند، وارد چرخه رشد رویشی

می شـوند که خود موجب غلبه رشـد شـاخه نسـبت بـه تولید 
میـوه می شـود. رشـد رویشـی زیـاد سـبب سـایه اندازی روی 
نقـاط بـارده در سیسـتم های روسـیمی می شـود که افـزون بر 
کاهـش کیفیـت بالقـوه میـوه، بـاروری جوانه ها را نیـز کاهش 
می دهـد. بـاروری کم تـر منجر به کاهـش عملکرد می شـود و 
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افـت عملکـرد نیز سـبب رشـد رویشـی بیش تر می شـود. پس 
از کاشـت نهال هـا و احـداث تاکسـتان، گزینه هـای محدودی 
بـرای شکسـتن ایـن چرخـه و بازگشـت مجدد تاک بـه تعادل 
وجـود دارد. یکـی از ایـن گزینه هـا، تقسـیم طولـی یـا عرضی 
تـاج تاک اسـت. همچنیـن گزینه هـای دیگری مثـل مدیریت 
آبیـاری یـا افزایـش رقابـت علف هـای هرز  یـا کاشـت گیاهان 

پوششـی را می تـوان به کار بسـت.
 گیاهـان پوششـی می تواننـد در کنـد کـردن رشـد تـاک 
مفیـد باشـند؛ افزایـش تراکـم کاشـت، روش دیگـری بـرای 
محـدود کـردن رشـد شـاخه بـا افزایـش رقابـت بیـن تاک ها 
بـرای آب و مـواد مغـذی اسـت. ایـن موضوع بـرای خاک های 
 ضعیـف بـا ظرفیـت نگهـداری آب کم تا متوسـط مؤثر اسـت،

امـا در خاک های  قـوی با ظرفیت باالی نگهـداری آب، چندان  
مفیـد نیسـت زیـرا در ایـن حالـت، غلبـه رشـد رویشـی زیـاد 
شـاخه ها در تاکسـتان های بـا تراکـم کاشـت بـاال و تاک هـای 

نزدیک به هـم، منجـر بـه عواقـب ناگواری می شـود.
 فاصله بین ردیف های کاشت و فاصله تاک ها روی ردیف ها،
 بـه قدرت رقـم، اقلیم، حاصلخیـزی خاک، میـزان بارندگی در
 فصل رشـد، شدت آفات و بیماری های تاک در منطقه سیستم

تربیت و روش داربستی مدنظر و عرض ماشین آالت به کاررفته در 
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 تاکسـتان بستگی دارد. در بیش تر کشـورهای عمده تولیدکننده
 انگور، سیستم تربیت روسیمی گسترش یافته است و این روش

تربیـت، روش غالـب تربیـت تاک هـا در ایـن کشـورها اسـت؛ 
بـه همیـن سـبب، فواصـل کاشت شـده توصیه شـده در منابـع 
علمی، بیش تر درباره سیسـتم های تربیت روسـیمی اسـت. در 
منابـع علمـی، فواصل کشـت مختلفـی برای احداث تاکسـتان 
جدیـد توصیه شـده اسـت و بیش تـر تاکسـتان های جدید در 
ایـن کشـورها را بـر مبنای ایـن توصیه ها احـداث می  کنند. بر 
مبنـای ایـن منابع علمـی، فاصله تـاک روی ردیـف یا خطوط 
 کاشـت بیش تـر1/2 نـا 1/8 متر برای تاک های گونـه وینیفرا و
 1/8تا 2/4 متر برای رقم های هیبرید توصیه می شود. چنان که
 مشـاهده می شـود، بیش ترتاکسـتان های تجاری تراکم کاشت

باالیـی دارنـد. در احـداث تاکسـتان جدیـد، بـه رعایـت ایـن 
فاصله هـا بایـد دقـت کـرد زیـرا تعـادل بیـن تراکـم انگـور، 
حاصلخیـزی خـاک و قـدرت رشـد ذاتی رقـم و پایـه انگور در 

نظـر گرفته شـده اسـت.

فواصل کاشت تاک در شرایط ایران
در ایـران، بیش تـر تاک ها  به طور سـنتی تربیت می شـوند، 
ایـن نـوع سیسـتم تربیت در تـاک داری جهان منسـوخ شـده 
اسـت و فقـط در کشـورهایی مثـل ایـران، افغانسـتان و تـا 
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حـدود بسـیار کمـی در ترکیـه و جـز آن هـا دیـده می شـود؛ 
ازایـن رو، منابـع علمـی خارجـی کافـی دربـاره فاصله کاشـت 
مناسـب بـرای سیسـتم های سـنتی در دسـترس نیسـت؛ امـا 
به سـبب آنکه سـطح وسـیعی از تاکسـتان های کشـور به ویژه 
مناطـق کوهسـتانی و اراضـی شـیب دار، سـنتی هسـتند، نیاز 
بـه  برنامه ریـزی تحقیقاتـی بـرای بیـان مزایـا و معایـب ایـن 
 روش کاشـت در کشـور وجـود دارد. در ادامـه، دوباره به برخی
 از دیگر توصیه های موجود در منابع علمی برای فواصل کاشت

در سیسـتم های روسـیمی اشـاره می شود و سـپس، بر اساس 
تجربـه نگارنـده و وضعیـت تاکسـتان های مناطـق مختلـف، 
درباره فواصل کاشـت مناسـب برای شـرایط تاک داری سـنتی 

کشـور توضیحاتـی ارائه می شـود.  
در سیسـتم های رایـج کاشـت انگـور در کشـور، بـه دلیـل 
 مکانیزه نبودن تاکسـتان ها فواصل کاشت متغیر است و معموالً
فواصل کاشت کم تر را در نظر می  گیرند. به همین سبب تراکم 
کاشـت تاکسـتان بیش تر اسـت؛ بنابراین، برای سیستم  تربیت 
 پاچراغـی کـه در مناطـق جنوبـی کشـور به ویژه اسـتان فارس

رایـج اسـت، ممکـن اسـت فواصل کاشـت بر اسـاس نـوع رقم 
انگـور و منطقـه کاشـت آن متغیر باشـد. بـرای نمونـه، فاصله 
کاشـت انگـور یاقوتـی بـرای مناطـق گـرم کشـور بـا تربیـت 
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پاچراغـی 2 در 1/۵ متـر توصیـه می شـود یعنـی بایـد فاصلـه 
بیـن ردیف های کاشـت دو متـر و فاصله تاک هـا روی خطوط 
یـا ردیـف کاشـت را 1/۵ متر در نظر گرفت )شـکل 7(. سـبب 
ایـن تراکـم بـاالی کاشـت در وهله اول قدرت رشـد کـم انگور 
یاقوتی اسـت و در وهلـه دوم، افزایش سـایه اندازی روی زمین 
بـا افزایـش تراکـم کاشـت به منظـور جلوگیـری از گرم شـدن 
 بیـش از حـد زمیـن و تعدیـل خسـارت گرمازدگـی تاک هـا و
 هم چنیـن کاهش تبخیر از سـطح خاک، موجـب چنین تراکم

کاشت می شود )شکل 8(. 

 شکل 7- فاصله کاشت دو در 1/۵ متر انگور یاقوتی و تراکم ۳۳۳۳ تاک در هکتار
در جهرم استان فارس



۳1اصول فنی احداث تاکستان

شـکل 8- فاصلـه کاشـت دو در 1/۵ متـر انگور یاقوتی و تراکـم ۳۳۳۳ تاک در 
هکتـار  به منظـور تعدیل خسـارت گرمای خاک با افزایش سـطح سـایه اندازی  

تـاج تاک هـا در جهرم اسـتان فارس

 درباره فاصله کاشت مناسب انگور یاقوتی در کشور مطالعه
نشده است، اما باتوجه به قدرت رشد ضعیف این رقم در مناطق 
 معتـدل و سردسـیر، می توان فاصله کاشـت دو متـر در دو متر

را بـرای تاک هـای رقـم یاقوتـی اسـتفاده کـرد. در تاک هـای 
 قوی تـر  مثـل ریش بابـا، عسـکری، رطبـی، فلیـم سـیدلس،

پرلـت، لعـل، حسـینی، صاحبـی، فخـری و جـز این هـا، برای 
سیسـتم تربیـت پاچراغـی فاصله کاشـت دو در 2/۵ متر یعنی 
فاصلـه ردیف هـای کاشـت 2/۵ متـر و فاصلـه تاک هـا روی 
 خطـوط یـا ردیف های کاشـت دو متر مناسـب اسـت. هرچند

در بسـیاری از مناطـق کشـور به ویـژه در اسـتان فـارس، ایـن 
تاک ها را به روش تربیت پاچراغی و با فاصله دو متر در دو متر 
هـم می کارند، اما به سـبب قدرت رشـد زیاد ایـن تاک ها، این 
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 تاکسـتان ها با مشکالت بسیاری مواجه خواهند شد )شکل 9(.
باوجودایـن، بسـیاری از ایـن رقم هـا در بسـیاری از مناطـق 
 کشـور )آذربایجان غربی، آذربایجان شـرقی، خراسان رضوی و
 خراسـان شـمالی، اسـتان همدان به ویژه مالیر، استان زنجان و
 قزوین به ویژه منطقه تاکستان و همچنین مناطق کوهستانی و
 اراضی شیب دار به ویژه در استان کردستان و شمال استان فارس(

بـا روش هـای تربیـت غیـر از پاچراغـی بـا فواصـل مختلـف 
 کاشـته می شـوند. در بیش تـر ایـن مناطـق، برای شـرایط دیم

ایـن روش هـا، فاصلـه دو در سـه متـر یـا 2/۵ در ۳/۵ متـر 
 مناسـب اسـت. البته ایـن توصیه ها بر مبنـای اطالعات موجود

از ویژگی هـا مخصوصـا قـدرت رشـد ایـن رقم هـا و وضعیـت 
کلی خاک هـای ایـن مناطـق اسـت و الزم اسـت کـه فاصلـه 
مناسـب و دقیـق بـرای هر یـک از رقم هـای تجـاری انگور در 
هریـک از شـرایط اقلیمـی و خـاک مناطق مختلـف تاک داری 
 کشـور، در قالب پروژه های تحقیقاتی بررسـی شـود و بر اساس

نتایـج آن هـا، فواصل مناسـب بـرای هر رقـم برای هـر منطقه 
توصیه شـود.   
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شکل 9- فاصله کاشت 2 در 2/۵ متر انگور عسکری در سیستم تربیت پاچراغی

درمجمـوع، سیسـتم تربیـت پاچراغـی بـرای رقم هـای بـا 
قـدرت رشـد زیـاد مثـل عسـکری، ریش بابـا، رطبـی و ماننـد 
این هـا مناسـب نیسـت زیـرا کارایـی کانوپـی در روش تربیت 
پاچراغـی پاییـن اسـت و عملکـرد تاک های تربیت شـده با این 
روش بـرای رقم هـای بـا قدرت زیاد و متوسـط، کم تر از سـایر 
روش هـای تربیـت تـاک اسـت. همچنیـن درصـد قنـد میـوه 
در تاک هـای تربیت شـده بـا روش پاچراغـی، کم تـر از سـایر 
سیسـتم های تربیـت اسـت ولـی بـه دالیـل مختلـف و تأخیر 
 در توسـعه سیسـتم های تربیت روسـیمی انگور در بسـیاری از
 مناطـق کشـور به ویـژه در مناطق جنوبـی، از قدیـم این روش
 به کار رفته است و اکنون نیز به پیروی از تجربیات پیشینیان،
 از این روش تربیت در احداث تاکستان های جدید برای رقم های
 انگـور بـا قـدرت رشـد متوسـط و قـوی اسـتفاده می شـود که
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 رویه ای اشـتباه اسـت و استفاده از این روش برای این رقم های
 انگور مخصوصا در مناطق معتدل و سردسـیر مناسـب نیسـت.

از آنجاکـه در ایـن روش تربیـت، امکان نگهـداری تعداد جوانه 
زیـاد متناسـب با قـدرت تاک ها وجـود ندارد؛ درنتیجـه، تعداد 
جوانـه نگهداری شـده بـا قـدرت تاک هـا در تعـادل نیسـت؛ 
ایـن نبـود تعـادل  به گونـه ای کـه واکنـش تـاک در مقابـل 
قدرت رشـد تـاک با تعداد جوانه نگهداری شـده، موجب رشـد 
 شـاخه ها از مناطقـی غیـر از نقـاط بـارده و حتـی رشـد 2 تـا

۳ شـاخه از هـر جوانـه می شـود )شـکل 10(. ایـن موضـوع 
موجـب شـلوغی تـاج و عواقب منفی ناشـی از آن مثل احتمال 
شـیوع بیماری هـای قارچی و سـایر آفـات و بیماری ها در تاک 
می شـود. سـرانجام افـزون بر مشـکالت یادشـده، نبـود تعادل 
میان قدرت رشـد تـاک و تعداد جوانه نگهداری شـده در روش 
تربیـت پاچراغـی، موجب می شـود که از قابلیت هـای رقم های 
و نشـود  بهینـه  اسـتفاده  ایـن روش،  بـا  کاشته شـده   انگـور 

سـرانجام، کاهـش عملکرد یـا کیفیت انگورهـای تولیدی را در 
پـی خواهد داشـت. البته عوامـل دیگری ازجملـه حاصلخیزی 
خـاک، فاصلـه کاشـت، بافت خـاک، مدیریـت تغذیـه تاک ها، 
شـرایط اقلیمـی و جـز این  هـا نیـز در نبـود تعادل میان رشـد 
رویشـی و رشـد زایشـی و سـرانجام، شـلوغی تاج نقش دارند. 
 به طوری کـه بـر اسـاس ایـن عوامل میزان رشـد رویشـی تاک 
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مشـخص می شـود. اگـر سیسـتم تربیـت مناسـب کـه قابلیت 
نگهداری تعداد جوانه کافی برای تاک های قرارگرفته در شرایط 
 مناسـب رشـد رویشـی را دارد، تعریف و در نظر گرفته شـود،
 امکان ایجاد رشـد رویشی با رشـد زایشی در این تاک ها میسر
 خواهد شد؛ اما روش تربیت پاچراغی در این مورد قابلیت الزم

را ندارد و  قابل استفاده نیست.   
از سـوی دیگـر، گزارش شـده اسـت که سیسـتم پاچراغی 
نسـبت به سـایر روش های تربیت به شـرایط کم آبی سـازگارتر 
اسـت؛ ازایـن رو، در مناطـق کـم آب کـه آبیـاری بـا محدودیت 
همراه اسـت، روش پاچراغی گزینه مناسـب بـرای تربیت تاک  
در ایـن مناطـق اسـت و می تـوان کاربـرد ایـن روش تربیت را 

در ایـن مناطـق توصیه کرد.     

 شکل 10- نبود تعادل قدرت رشد انگور عسکری با تعداد جوانه نگهداری شده روی
تـاک در روش تربیـت پاچراغـی کـه موجب رشـد شـاخه ها روی دسـتک ها و 

تنه و سـرانجام، شـلوغی تاج شـده اسـت.
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از  بسـیاری  در  کـه  خوابیـده  سـنتی  سیسـتم های  در 
مناطـق کشـور به ویـژه برخی از مناطق شـمال اسـتان فارس، 
کردسـتان، آذربایجـان، قزویـن، مالیـر، خراسـان، زابـل در 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و ماننـد این هـا رایـج اسـت، 
فاصلـه کاشـت تاک هـا در هـر منطقـه متغیـر اسـت؛ بـرای 
نمونه در منطقه تایباد در اسـتان خراسـان رضوی، با اسـتفاده 
از بیـل مکانیکـی، کانال هـای نیمه عمیـق بـه فاصلـه حـدود 
چهـار متـر حفـر می کننـد و در دو طـرف داخل ایـن کانال ها 
بـه فاصلـه هـر 1/۵ تـا 2 متـر، تاک هـا را می کارنـد و پـس از 
رشـد، شـاخه های تاک هـا را بـه طـرف قسـمت بـاالی کانـال 
 یعنـی قسـمت بـاالی پشـته هدایـت می کننـد )شـکل 11(.
 همان طور که در شـکل 11 مشـاهده می شود، پس از آبیاری با

هـدف آماده شـدن زمیـن برای کاشـت نهال هـا، آب به داخل 
خـاک نفـوذ می کنـد؛ اما نمـک به جامانـده از آبیـاری تا محل 
آبیاری شـده در کانال هـای آبیـاری، در محـل کاشـت نهال هـا 
بیان شـده  قبلـی  مشـکالت  بـر  افـزون  کـه  می شـود  جمـع 
پیشـین دربـاره ایـن روش های کاشـت سـنتی،  شـوری محل 
 کاشـت نهال هـا نیز مشـکلی به سـایر مشـکالت ایـن روش ها 

اضافه می کند. 
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 نمونه دیگر در اسـتان قزوین اسـت که تاک ها را  به صورت
سـنتی یـا خوابیـده تربیـت کرده انـد و تراکـم کاشـت در ایـن 
تاکسـتان ها، بـه حـدود 800 تا 8۵0 عدد می رسـد )شـکل 12(.  
روش هـای تربیـت سـنتی به ویـژه روش خوابیده به سـبب 
پاییـن بـودن عملکـرد و کیفیت میـوه تولیدی، در تـاک داری 
جهان منسـوخ شـده اسـت، و فقط در اندک کشـورهایی مثل 
ایران و افغانسـتان و مانند آن ها هنوز همچون روش های غالب 
 تربیـت تـاک وجـود دارنـد؛ بنابرایـن، بـرای افزایـش کّمیت و

کیفیـت انگـور و تلفیق کـردن تاک داری کشـور با شـیوه های 
 علمی و مدرن تاکداری، الزم اسـت که سیسـتم های روسـیمی
 انگور ترویج یابند و تاک دارانی که قصد احداث تاکستان جدید
 دارند، حتماً طوری برنامه ریزی کنند که از سیستم های مدرن و

روسـیمی بـرای تربیت تاک ها اسـتفاده کننـد و  درحدامکان، 
روش هـای سـنتی تربیـت تـاک را  کم تر بـه کار بندند.

شـکل 11- روش کاشـت و فاصلـه کاشـت تاک هـا در تربیت تاک هـا به روش 
خوابیـده در منطقـه تایباد در اسـتان خراسـان رضوی
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شـکل 12- سیسـتم تربیـت خوابیـده انگـور در منطقـه قزویـن و تاکسـتان 
و همـکاران، 1۳99( )رسـولی 

اسـتقبال کـم تـاک داران از سیسـتم های روسـیمی دالیل 
 متعددی دارد؛ برای نمونه، یکی از این دالیل در استان فارس،

کاهـش تراکـم کاشـت در سیسـتم های اسـتاندارد و کمابیش 
ارزان  روسـیمی ماننـد سیسـتم کـوردون اسـت زیـرا در ایـن 
روش تربیـت بـا فاصلـه کاشـت سـه متـر در دو متـر، حـدود 
1۶۶۶ تـاک در هکتار کاشـته می شـود. درحالی کـه تاک داران 
تـا   2000 حـدود  پاچراغـی،  سـنتی  روش  در  اسـتان  ایـن 
2۵00 تـاک در هکتـار می کارنـد؛ بنابرایـن، اختـالف 400 تـا 
900 اصلـه تـاک در هکتـار یکـی از دالیـل عالقـه کم تـر این 
تـاک داران به روش های تربیت روسـیمی اسـت. در سـال های 
اخیـر در مرکـز تحقیقات کشـاورزی فارس، یک روش کاشـت 
طراحـی شـده اسـت کـه تـا حـدودی مزایـای هـر دو روش 
 سـنتی و روسـیمی را پوشـش می دهـد و مراحـل تحقیقاتی و
 ثبت آن در حال پیگیری اسـت. در این روش کاشـت، سیستم
 تربیـت تاک ها روسـیمی اسـت و فاصلـه ردیف ها بـه اندازه ای
 اسـت که امکان تردد ماشـین آالت در بین برخی از ردیف های
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 کاشـت وجـود دارد. بدین ترتیب، تراکم کاشـت، یعنی دغدغه
تـاک داران منطقـه، افزایـش یافتـه اسـت زیـرا در ایـن روش، 
می تـوان 2220 تـاک در هکتـار کاشـت. همچنیـن سیسـتم 
تربیت روسـیمی اسـت و امکان استفاده از مزایای سیستم های 
 روسیمی در این باغ ها وجود دارد. در این روش کاشت، دو ردیف
 تـاک بـه فاصله 1/۵ متر می کارند و سـپس به فاصله سـه  متر،

دوبـاره دو ردیـف تـاک به فاصلـه 1/۵ متر می کارنـد. ردیف با 
 عرض سـه متر برای حرکت ماشـین آالت در نظر گرفته شده و

امـکان حرکـت تراکتـور و سـایر ادوات فراهـم اسـت. فاصلـه 
تاک هـا روی خطـوط یـا ردیف هـای کاشـت را نیـز دو متر در 
نظـر می گیرنـد. )شـکل های 1۳ و 14(. در سـال های اخیـر، 
ایـن روش کاشـت در اسـتان فـارس به ویـژه در مناطـق فسـا، 
بند امیر، کدیون و مرودشـت توسـعه یافته اسـت. عالقه مندان 
بـرای اطالعـات بیش تر می تواننـد به مرکز تحقیقـات آموزش 

کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس مراجعـه کنند.

شکل 1۳- زمین طراحی شده برای احداث تاکستان به روش طراحی شده در مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در منطقه بند امیر مرودشت.
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شـکل 14- طراحی تاکسـتان روسـیمی در دسـت بررسـی در مرکز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی فارس بـا تراکم 2220 تـاک در هکتار، 

اجراشـده در منطقه فسـا در اسـتان فارس

راه اندازی تاکستان
  راه انـدازی تاکسـتان بـه معنـی تأمیـن مقدمـات اولیه و 
ملزومـات احـداث نهالسـتان ازجملـه انتخـاب رقـم، سـفارش 
خریـد و برنامه ریـزی حمل ونقـل و نگهـداری نهـال و ماننـد 

این هـا اسـت. در ادامـه، بـه ایـن مـوارد پرداختـه می شـود.  

انتخاب رقم انگور برای کاشت
  انتخـاب رقـم انگـور بـرای کاشـت در یـک تاکسـتان بـه 
عوامـل زیـادی همچـون ویژگی هـای آب، خـاک و آب و هـوای 
منطقـه بسـتگی دارد. پـس از انتخـاب نـوع رقم برای کاشـت 
بـر اسـاس این شـرایط، باید شـرایط بـازار برای میـوه این رقم 
را نیـز در نظـر گرفـت )شـکل 1۵(. بـر اسـاس شـرایط بـازار 
یـا امکانـات و اطالعـات و تجربیـات یـک منطقـه، کشـت رقم 
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یـا رقم هایـی از انگـور در مناطـق مختلـف تـاک داری توسـعه 
می یابـد. بـرای نمونـه، در مناطـق مالیـر در اسـتان همـدان و 
تاکسـتان در اسـتان قزویـن یـا کاشـمر در اسـتان خراسـان، 
هـدف اصلـی از تولید انگور تهیه کشـمش اسـت و تولید انگور 
تازه خـوری در درجـه دوم اهمیـت قرار دارد. به همین سـبب، 
 رقـم انگـور بی دانـه  سـفید در این مناطق توسـعه یافته اسـت.

از سـوی دیگر، به سـبب قابلیت تولید انگـور نوبرانه در مناطق 
گـرم اسـتان فـارس یا زابل در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
کـه بـا قیمت باالیی بـه فروش می رسـد، رقـم زودرس یاقوتی 
رقـم غالـب در ایـن مناطـق اسـت. در منطقـه دشـمن زیاری 
در اسـتان فـارس، بـه سـبب تحمل به خشـکی و آبـدار بودن 
انگـور رقـم لرکشـت )لرکـش(، این رقم بـرای تولیـد آب غوره 
 در این منطقه در سـطح 1۵000 هکتار گسـترش یافته اسـت؛
 بنابرایـن، هدف تـاک داران منطقه از تولید انگور، نوع رقم انگور

مدنظـر بـرای کاشـت در تاکسـتان جدیـد در هـر منطقـه را 
مشـخص می کنـد. البتـه شـرایط اقلیمـی و تجربه تـاک داران 
 از سـازگاری رقـم یـا رقم هـای خاص بـا شـرایط آب وهوایی  و
 خـاک هـر منطقـه، از عوامـل تأثیرگذار بـر انتخاب رقـم برای
 کاشـت و توسـعه یک یا چند رقم خاص در یک منطقه اسـت.

بـرای نمونـه، در منطقـه میمنـد اسـتان فـارس، تـاک داران 
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بـر اسـاس تجربـه متوجـه شـده اند کـه رقـم انگـور عسـکری 
سـازگاری باالیـی بـا شـرایط ایـن منطقـه دارد و کّمیـت و 
کیفیـت انگـور ایـن رقـم در ایـن منطقـه بسـیار بـاال اسـت. 
بـه همیـن سـبب بیـش از 9۵% انگـور منطقـه میمنـد یعنـی 
حـدود دو هـزار هکتار تاکسـتان این منطقه از این رقم اسـت؛ 
 به طوری کـه تمام تاکداران اسـتان فارس تاکسـتان های میمند

را بـا رقـم انگـور عسـکری می شناسـند . مشـابه ایـن موضـوع 
در منطقـه کوار در اسـتان فارس مشـاهده می شـود. بـا اینکه 
 منطقـه کـوار با منطقـه میمند کم تر از شـصت کیلومتر فاصله
 دارد، اما در این منطقه اثری از باغ یکدسـت از انگور عسـکری
 دیـده نمی شـود و این رقم را به صورت پراکنـده در این منطقه

می کارنـد. درحالی کـه حدود 9۵% از حدود شـش هـزار هکتار 
از تاکسـتان های منطقـه کـوار، از دو رقـم ریش بابـا و رطبـی 
تشـکیل شـده اسـت. نمونـه دیگـر منطقـه بوانـات در اسـتان 
فـارس اسـت. در این منطقه، حدود سـی رقم انگور شناسـایی 
شـده اسـت ولی ایـن رقم ها  به صـورت پراکنـده در این منطقه 
کاشـته شـده اند و رقم کشمشـی بوانات و پـس از آن رقم های  
 سـیاه بواناتی و سـیاه سـمرقندی، حدود 9۵% از حدود دو هزار

تاکسـتان موجـود در ایـن منطقـه را تشـکیل داده انـد. ایـن 
نمونه هـا نشـان می دهـد کـه تـاک داران ایـن مناطـق در طی 
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سـالیان متمـادی، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ایـن رقم ها 
بـا  بـه سـایر رقم هـای دیگـر، سـازگاری بیش تـری  نسـبت 
شـرایط اقلیـم و آب وخـاک منطقـه دارنـد. بـا تمـام احترامی 
کـه بایـد بـرای این تجربیـات قائل بـود، اما برای اثرگـذاری بر 
بـازار فـروش انگـور و توسـعه فصـل ارائـه انگـور به بـازار، باید 
 لـزوم ایجـاد تنـوع و تولیـد انگور از سـایر رقم هـای تجاری در 
ایـن مناطـق را در نظر گرفت. نظر به اینکه در سـال های اخیر، 
 بـه سـبب وجـود رقم هـای انگـور خارجـی  به ویـژه رقم هـای

بی دانـه، الزم اسـت هنگام احداث تاکسـتان های جدید، از این 
قابلیت هـا بـرای افزایـش کّمـی و کیفـی تولید انگـور و بهبود 
اقتصـاد تـاک داری در مناطق مسـتعد تاکداری اسـتفاده کرد. 
 البتـه بایـد دقـت کـرد کـه کاشـت رقم هـای انگـور باکیفیت
 همیشـه ضمانتی برای فروش ندارند. پیش از احداث تاکستان،

باید شرایط و نیاز بازار را در نظر گرفت. 
بحـث رقم هـای انگـور بسـیار مفصل اسـت و امـکان بحث 
 بیش تـر در ایـن زمینـه، در ظرفیـت این مجموعه نیسـت ولی

در ادامـه بحـث، بـه اسـامی و ویژگی برخـی از رقم هـای مهم 
 انگور کشـور و برخی از رقم های انگور خارجی که در سـال های

اخیـر وارد کشـور شـده اند اشـاره می شـود، سـپس باتوجه بـه 
هـدف تـاک داران از تولیـد انگور، مـواردی دربـاره انتخاب رقم 
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انگـور بـرای مناطق مختلف تـاک داری در ایران ارائه  می شـود.
بی دانـه سـفید: بی دانـه و متوسـط رس اسـت. از اواخـر 
مرداد ماه به بعد می رسد. در بسیاری از مناطق کشور، بیش تر 
 بـرای تهیه کشـمش کشـت می شـود ولی بـرای تازه خـوری و

ایـن رقـم بیش تریـن سـطح  آب انگـور هـم مناسـب اسـت. 
کشـت انگـور کشـور را تشـکیل می دهـد. انگور بی دانه سـفید 
را بـه سـبب تحملش به شـرایط گرما برای تولید کشـمش در 
مناطـق گـرم به ویـژه زابل در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
 جیرفـت در اسـتان کرمـان و مناطـق جنوبـی اسـتان فـارس

می تـوان توصیـه کـرد. ایـن رقم با هرس کوتاه سـازگار اسـت؛ 
بنابرایـن، در کاشـت آن بایـد سیسـتم تربیـت سـازگار بـا این 

روش تربیـت را در نظـر گرفت.
بی دانـه قرمـز: رقمی اسـت متوسـط رس، بیضی شـکل، 
بـا قـدرت رشـد متوسـط،  خوشـه های بلنـد و دم کوتـاه کـه 
حبه هـای کوچـک تـا متوسـط و گوشـتی با پوسـت نـازک به 
رنـگ قرمـز روشـن دارد. بیش تـر مصـرف تازه خـوری دارد و 
بـرای تهیـه کشـمش کشـت می شـود )شـکل 1۵(. ایـن رقم 
سـازگار بـا هـرس بلنـد اسـت و هماننـد رقـم بی دانـه سـفید 
درصـورت کاشـت در هر منطقه، باید سیسـتم تربیت سـازگار 
بـا ایـن نـوع هـرس را در نظـر گرفـت. شـکل، رنـگ و ویژگی 
میـوه ایـن رقـم برای توسـعه تاکسـتان های جدیـد در مناطق 
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 خنک و سردسـیر مثل استان های  کردسـتان، همدان، زنجان،
خراسـان و مناطـق شـمالی و خنـک اسـتان فـارس همچـون 
 بوانـات، پاسـارگاد، سعادت شـهر، رامجرد، مرودشـت، میمند و
 کوار و سـایر مناطق دیگر کشـور که تفاوت دمای شـب و روز
 در ماه های تیر و مرداد زیاد است، توصیه می شود. سیستم های

تربیـت سـازگار بـا هـرس بلند متنـوع اسـت امـا ارزان ترین و 
راحت ترین نوع آن سیسـتم دو طبقه اسـت و توصیه می شـود 
درصـورت تمایـل بـه کشـت این رقـم، سیسـتم نیفیـن برای 

تربیـت و هدایـت آن بـه کار رود. 

\

شکل 1۵- انگور بی دانه قرمز

 رطبـی: ایـن رقم بومی اسـتان فـارس اسـت و در دو نوع
رطبـی زودرس و رطبـی دیـررس وجـود دارد. رقمـی اسـت 
دانـه دار بـا عملکـرد زیـاد، قـدرت رشـد متوسـط تـا زیـاد، 
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سـازگار بـه شـرایط دیـم و کم آبـی. حبه هـای بلند و درشـت 
به شـکل تخم مـرغ بـاز، وزن متوسـط و طعـم شـیرین و عطـر 
خوبـی دارد )شـکل 1۶(. ایـن رقم با هـر دو روش روش هرس 
بلنـد و کوتـاه سـازگاری دارد و بـرای توسـعه تاکسـتان های 
جدیـد در بیش تـر مناطـق کشـور به ویـژه در اسـتان های های 
چهارمحـال و بختیـاری، خراسـان و منطقـه زابـل در اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان مناسـب اسـت.

شکل 1۶- خوشه انگور رطبی در شرایط دیم

شـاهرودی: رقمـی اسـت دانـه دار و دیـررس؛ حبه هـای 
بیضی شـکل متوسـط زرد و قرمـز بـا پوسـت ضخیـم دارد. بـه 
همین سـبب، ویژگی انبارمانی باالیی دارد و مناسـب نگهداری 
تجـاری رقم هـای  از  یکـی  رقـم  ایـن  اسـت.  سـردخانه   در 
 انگور کشور است که برای توسعه تاکستان های جدید، با هدف
 تولید میوه برای نگهداری در سـردخانه توصیه می شـود. البته
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برای مناطق سردسیر با فصل رشد کوتاه مناسب نیست. 
پیکامـی: ایـن رقـم بومـی کاشـمر اسـت و در گویـش 
محلی، پیکمی گفته می شـود و متأسـفانه در برخی از مقاالت 
یـا مکتوبات، به اشـتباه پیکانی نوشـته می شـود. رقمی اسـت 
پربـار، بـا قدرت رشـد زیـاد، متوسـط تـا دیـررس، بی دانه که 
حبه هـای تخم مرغی شـکل بلنـد دارد. ایـن رقـم هماننـد رقم 
عسـکری قابلیـت حمـل و بازاررسـانی پایینـی دارد؛ ازایـن رو، 
کاشـت آن بـرای تازه خـوری توصیه نمی شـود ولی بـرای تهیه 
کشـمش، رقمـی  قابل توصیـه اسـت و می تـوان کشـمش های 

قلمـی و بلنـد و بازارپسـندی از ایـن رقـم تهیه کرد.  
 خوشناو )رشه(: رقمی با عملکرد زیاد، متوسط تا دیررس
 است که برگ های کوچک، خوشه های بزرگ، تراکم حبه متوسط،
 حبه هـای تخم مرغی شـکل متوسـط تـا درشـت آبـی سـیاه و
 پوسـت کمابیـش ضخیم دارد. رشـد این رقم متوسـط تا قوی

بـوده و بـا شـرایط دیـم و کم آبی و نیـز  هرس کوتـاه و هرس 
بلنـد سـازگار اسـت. توسـعه ایـن رقم برای توسـعه تاکسـتان های 
جدیـد و آبـی به ویـژه بـرای مناطـق کـم آب یـا شـرایط دیـم 

توصیـه می شـود.  
 فخری: این رقم در استان کردستان فرخی نامیده می شود.
 رقمی است دانه دار، متوسط تا دیررس )در شرایط استان کردستان
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در اواسـط شـهریورماه می رسد( سـازگار با شـرایط کم آبی که 
رشـد متوسـط و عملکرد زیاد دارد. حبه های تخم مرغی شـکل 
 متوسط تا بزرگ و گوشتی و آبدار به رنگ سبز مایل به زرد دارد.
 انگور فخری شیرین و معطر بوده و متحمل به سرمای زمستان

اسـت. این رقم به سـبب، جذابیت شکل حبه و خوشه و عطر و 
طعم آن در اسـتان کردستان طرف داران زیادی دارد. با توجه به 
 ویژگی هـای خاص آن، کشـت آن برای توسـعه تاکسـتان های

جدید خاصه در مناطق سردسیر توصیه می شود.         
 فلیم سیدلس: یکی از رقم های خارجی است که بیش تر از
 ده سـال اسـت که وارد کشـور شده اسـت. رقمی است بی دانه،

زودرس، بـا حبه هـای قرمـز مات کـه حبه های گوشـتی، گرد 
بـا انـدازه کوچـک تـا متوسـط دارد . ایـن رقـم هماننـد رقـم 
 سـیاه سـمرقندی قابلیت حمل ونقـل باالیی دارد )شـکل 17(.
 بـه موجـب باردهی زیاد، در برخی از مناطق کشـور رنگ گیری

میـوه ایـن رقـم بـا مشـکل مواجـه می شـود. ایـن موضـوع 
تنهـا عیـب ایـن رقم اسـت. کشـت این رقـم به سبب داشـتن 
ویژگی هـای خاص، برای توسـعه تاکسـتان های جدیـد به ویژه 
 در مناطـق دارای فصـل رشـد کـم ماننـد شـهرکرد و ماننـد

آن توصیه می شود )شکل های 1۵ و 19(.
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شـکل  17- غیریکنواختـی و رنگ گیـری ضعیف حبه های انگور فلیم سـیدلس 
در شـرایط باردهی زیاد

پرلـت: ایـن رقم هم یکـی از رقم هـای خارجی اسـت که 
هم زمـان بـا رقم فلیم سـیدلس وارد کشـور شـد. رقمی اسـت 
بسـیار زودرس، با قدرت رشـد متوسـط تا زیاد و عملکرد باال؛ 
بـه طوری کـه پـس از یاقوتـی، نخسـتین انگوری اسـت که در 
کشـور می رسـد. خوشـه های متوسـط تا بـزرگ بـا تراکم حبه 
متوسـط تـا زیاد داشـته و حبه هـای گرد کوچک تا متوسـط و 
سـفید رنگ دارد. کشـت این رقم به منظور تولید میوه نوبرانه، 
 برای توسـعه تاکسـتان های جدید در مناطق گرم و در مناطق

سردسیر با فصل رشد کم توصیه می شود )شکل 18(.
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شکل 18- انگور پرلت در منطقه مردوشت استان فارس

تولید میوه نوبرانه
بـرای تولیـد میـوه نوبرانـه به  ویـژه در مناطـق نیمه گـرم 
 کشـور، توصیه می شـود که رقم های زودرس و ترجیحاً بی دانه

کاشـته شـود. البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجه کـرد که 
حتمـا انگـور نوبرانـه رنگـی باشـد و به هیچ وجـه نبایـد در پی 
تولیـد انگـور غیررنگـی یعنـی انگور سـفید بـرای تولیـد میوه 
نوبرانـه بـود زیـرا قیمـت میـوه نوبرانه رنگـی در بـازار بیش تر 
از سـه برابـر قیمـت میوه نوبرانه سـفید اسـت. بـرای نمونه، تا 
زمانـی کـه انگـور یاقوتـی قرمـز در بـازار باشـد، انگـور یاقوتی 
سـفید یـا فـروش نمـی رود یـا بـا کم تـر از یک سـوم قیمـت 
انگـور یاقوتـی قرمـز فروختـه خواهـد شـد؛ بنابرایـن، ازلحاظ 



۵1اصول فنی احداث تاکستان

اقتصـادی توصیـه می شـود کـه حتمـاً در مناطقـی کـه هدف 
از احـداث تاکسـتان جدیـد تولیـد میـوه نوبرانه اسـت، رقم یا 
رقم هـای رنگـی بـه کار رود. البتـه ایـن موضـوع دربـاره تولید 
انگورهـای گلخانـه ای هـم صـدق می کنـد و بایـد درحدامکان 
سـعی کـرد تـا در تولید انگـور در گلخانه نیز بـرای تولید میوه 
خـارج از فصـل، رقـم یـا رقم هـای انگور رنگـی به کار بـرد. در 
 ایـران، رقـم یاقوتـی زودرس تریـن رقـم انگـور کشـور اسـت و

حـدود 8۵% میـوه نوبرانـه تولیـدی کشـور در مناطـق گـرم را 
 تشـکیل می دهـد. رقم هـای زودرس روچـه، یاقوتـی سـفید و

خلیلی نیز سـایر رقم های زودرس در کشـور هستند که به طور 
پراکنـده در مناطـق مختلـف کشـور پراکنـده شـده اند. انگـور 
روچـه، قرمزرنـگ اسـت و بیش تـر در منطقه تایباد در اسـتان 
 خراسـان رضـوی کاشـته می شـود و رقم های یاقوتی سـفید و

خلیلـی سـفید هسـتند. سـرانجام، بـرای تولیـد میـوه نوبرانـه 
 توصیـه می شـود کـه رقم هـای زودرس و رنگی یاقوتـی، فلیم
 سیدلس، روچه و شاهانی زودرس در تاکستان کاشته شوند.      

رقم های انگور برای مناطق گرم
چنان کـه پیش ترهـم بیـان شـد، در بیش تـر مناطـق گرم 
یاقوتـی همچـون  انگـور  از تـاک داری تولیـد  کشـور، هـدف 
میـوه  نوبرانـه اسـت؛ امـا رقـم یاقوتی با وجـود داشـتن مزیت 
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زودرسـی و قابلیـت تولیـد انگـور نوبرانـه  بـا قیمـت بـاال در 
بـازار، معایبـی هـم دارد. یکـی از بزرگ ترین معایـب این رقم، 
باردهـی کـم آن اسـت. ازایـن رو، اگـر رقم هـای پرعملکـردی 
وجـود داشـته باشـند کـه بـا شـرایط منطقه گـرم سـازگاری 
داشـته باشـند، می تـوان آن ها را برای کاشـت در ایـن مناطق 
نیـز در نظـر گرفـت و چنانچـه ایـن رقم هـا زودرس و بی دانـه 
باشـند، امـکان بیش تـری بـرای موفقیـت و رقابـت بـا انگـور 
یاقوتـی در مناطـق گـرم خواهنـد داشـت. عملکرد بـاالی این 
رقم هـا می توانـد قیمـت احتمالـی آن هـا را نسـبت بـه یاقوتی 
جبـران کنـد؛ به طوری کـه درآمـد تـاک داران از هـر هکتـار 
از ایـن رقم هـا، بیش تـر از کاشـت یاقوتـی باشـد. بـرای ایـن 
منظـور در سـال های اخیـر، در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی فـارس آزمایـش سـازگاری ارقام 
بـرای مناطـق گرم انجام شـد و بر اسـاس نتایج ایـن آزمایش، 
کاشـت رقم هـای انگـور فلیم سـیدلس )شـکل 19(، رطبـی و 
پرلـت و حتـی رقم هـای بی دانه سـفید، دووایـن و روچه برای 
احـداث تاکسـتان جدید در مناطـق گرم، برای رقابـت با انگور 
یاقوتـی توصیه شـده اسـت. هم چنیـن مرحوم مهنـدس میالد 
شـهرکی، از کارشناسـان باغبانـی شهرسـتان زهک در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان، انگـور رطبـی را در منطقـه زهـک و 
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زابـل این اسـتان کاشـت و گزارش کـرد که این رقـم عملکرد 
بسـیار خوبـی در ایـن منطقه داشـته اسـت.   

شـکل 19- انگـور زودرس فلیم سـیدلس تولیدشـده در منطقـه گـرم قیـر و 
کارزیـن در اسـتان فـارس

 رقم های انگور برای سایر مناطق کشور
هـدف اصلـی از تـاک داری در ایـران، تولیـد انگـور بـرای 
مصـارف تازه خـوری و تهیـه کشـمش اسـت؛ بنابرایـن، بـرای 
احـداث تاکسـتان جدیـد توصیـه می شود شـود کـه رقم هـای 
انگـور تجـاری به ویـژه رقم هـای بی دانـه بـه کار رونـد. از گروه 
پرلـت،  فلیم سـیدلس،  انگـور  رقم هـای  بی دانـه،  رقم هـای 
بی دانـه قرمـز، بی دانـه سـفید، کشمشـی بوانـات، عسـکری، 
 روبی سـیدلس، پیکامی، کریمسـون سـیدلس و فیستا توصیه 
می شـود. برخـی از ایـن رقم ها مثل بی دانه سـفید، کشمشـی 
بوانـات و فیسـتا، قابلیـت تهیه کشـمش بـا کیفیت بـاال را هم 
 دارنـد. هرچنـد در سـال های اخیـر، بـرای انگـور ترکمـن 4 
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متأسـفانه  امـا   .)20 )شـکل  اسـت  شـده  زیـادی  تبلیغـات 
 اطالعـات آماری و یافته تحقیقاتی معتبری درباره سـازگاری و
 میزان عملکرد این رقم در مناطق مختلف کشـور در دسـترس

نیسـت، به گونـه ای کـه بسـیاری از تـاک داران هنـوز اطـالع 
ندارنـد کـه ایـن رقـم بـا هـرس بلند سـازگار اسـت یـا هرس 
کوتـاه؛ بـا این همـه، ایـن رقـم بـه سـبب بی دانه بـودن و رنگ 
سـیاه میـوه و قیمـت بـاالی مویـز آن نیـز می توانـد به عنـوان 
یکـی از گزینه هـای مدنظـر بـرای احداث تاکسـتان باشـد، اما 
روی هم رفتـه، اطالعـات علمـی دربـاره واکنش این رقـم برای 
مناطق مختلف کشـور بسـیار محـدود اسـت و ترجیحاً توصیه 
می شـود، ایـن رقـم آخریـن گزینـه بـرای کاشـت به منظـور 

احـداث تاکسـتان جدید باشـد.
تازه خـوری  بـرای  دانـه دار،  تجـاری  انگورهـای  در گـروه 
رقم های سیاه سمرقندی، سـیاه بواناتی، رطبی، ریش بابا، القی 
 سـیاه، حسـینی، رجبی، فرخی کردستان، صاحبی، مام برایمه،

تبرزه، قزل، لعل، شـاهانی، خوشـناو )رشـه کردستان(، شست 
عـروس و  جـز این هـا توصیه می شـود )شـکل های 21 و 22(.
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شکل 20- انگور رقم ترکمن 4

شکل 21- انگور رقم سیاه سمرقندی

شکل 22- انگور رقم رطبی، کاشته شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان
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البتـه بایـد در مناطـق بادخیـز از کاشـت انگـور صاحبـی 
 پرهیز کرد زیرا عادت رشـد و ویژگی های شـاخه های نورسـته
 ایـن رقم به گونه ای  اسـت کـه در مناطق بادخیز، این شـاخه ها

به راحتی با وزش باد می شـکنند  و سـرانجام، خسـارات زیادی 
به تاک داران تحمیل می شـود )شـکل 2۳(.

 انگـور ردگالب هـم یـک رقـم خارجـی دانـه دار اسـت که 
در سـال های اخیـر، وارد کشـور شـده اسـت. ایـن رقـم را نیز 
می تـوان همچـون رقـم تجاری برای کاشـت در تاکسـتان های 
جدیـد در نظـر گرفـت، امـا بایـد دقت کـرد که میـوه این رقم 
بـه گرمـا حسـاس اسـت و به راحتـی دچـار آفتاب سـوختگی 
می شـود؛ بـه همیـن سـبب، در مناطقـی بـا آفتـاب شـدید یا 
در روش هـای روسـیمی بـا تاج بـاز که میوه در معـرض آفتاب 

قـرار می گیـرد، بایـد از کشـت ایـن رقم پرهیـز کرد.                                

شکل 2۳- انگور رقم صاحبی
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 برای تولید آب غوره در ایران، رقم های قالتی، لرکش، کندری،
گزنه ای )کردستان( و مانند آن ها توصیه می شود. 

باتوجه بـه اهمیـت انتخـاب رقـم و نقـش آن در موفقیـت 
تـاک داران هنـگام احـداث تاکسـتان جدیـد، توصیه می شـود 
بـرای مشـاوره و کسـب اطالعـات بیش تـر در ایـن زمینـه، به 
مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی فارس 
یـا مراکـز تحقیقات کشـاورزی اسـتان مربوطه مراجعـه کنند.  

خرید نهال انگور
 آفات و بیماری های جدید ناخواسته ازطریق نهالستان های
 آلوده به تاکستان ها وارد می شوند. انتخاب قلمه از تاکستان های
 منطقـه نیـز ممکـن اسـت راه کم خرجـی بـرای ازدیـاد نهـال
 انگور باشـد، اما این خطر وجود دارد که مشـکالت دیده نشـده
 مثـل گال طوقه و ویروس هایـی مانند عامل بیماری پیچیدگی

تاکسـتان  بـرای  را  دیگـر  مـوارد  و   )leafroll( تـاک  بـرگ 
بـه وجـود آورد؛ بنابرایـن، بسـیار مهـم اسـت کـه نهـال را از 
نهالسـتان های های معتبـری تهیـه کـرد کـه  همـه مجوز های 

دولتـی را داشـته باشـند.
 یکـی دیگـر از مـوارد مهـم در تهیـه نهـال بـرای احـداث 
تاکسـتان، تهیـه به هنگام نهـال از رقم مدنظر در زمان کاشـت 
اسـت؛ بنابرایـن، پیـش از شـروع هرگونـه فعالیـت در احـداث 
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 تاکستان، الزم است نهال های مدنظر را از نهالستان مجوزدار و
 معتمـد سـفارش داد. این نکته به ویژه بـرای رقم های تجاری و

جدیـد بـا کیفیت بـاال اهمیـت دارد که تقاضـای قیمت باالیی 
نسـبت بـه سـایر نهال هـا دارنـد. نهال هـای انگـور بیش تـر به 
دو صـورت تولیـد و ارائـه می شـوند: 1- نهال های ریشـه لخت 

2- نهال هـای گلدانی

نهال های ریشه لخت
بـرای تولیـد این نـوع نهـال، در فصل زمسـتان، قلمه هایی 
بـه طـول حدود 2۵ تا ۳0 سـانتی متر از شـاخه های یک سـاله 
تاک هـای مـادری  می گیرنـد و اواخـر زمسـتان، در نهالسـتان 
می کارنـد. به طورمعمـول، تیمارهـای خاصـی را بـرای افزایش 
احتمـال موفقیت در ریشـه دار شـدن، روی ایـن قلمه ها انجام 
می دهنـد. مهم تریـن ایـن تیمارهـا، آغشـته کردن تـه قلمه ها 
به هورمون ریشـه زایی اسـت. پس از ریشـه دار شـدن و رشـد 
شـاخه ها و برگ هـا در بهـار و تابسـتان، در فصل خـواب یعنی 
از اواسـط پاییـز تـا اواخـر زمسـتان، نهال هـا آمـاده فـروش یا 
انتقـال به زمین اصلی هسـتند. ازایـن رو، تولیدکنندگان نهال،  
 به خوبـی می داننـد کـه تا اواسـط تابسـتان، چه تعـداد نهال و

از چـه رقم هایـی بـرای فـروش موجـود دارنـد. بـا سـفارش 
زودهنـگام، شـانس تـاک داران بـرای بـه دسـت آوردن نهـال 

می یابـد.  افزایـش  مدنظرشـان 



۵9اصول فنی احداث تاکستان

در شـکل های 24 و 2۵، نمونـه ای از روش هـای مرسـوم 
تهیـه قلمـه یـا بارگیـری و حمل ونقـل شـاخه های انگـور در 
فصـل زمسـتان یـا فصـل خـواب تاک ها، بـرای تهیـه قلمه در 
 نهالسـتان نشان داده می شـود که متأسفانه این روش اصولی و

علمی نیست و باید برای بهبود این شیوه ها در کشور کوشید. 

شکل 24- بارگیری قلمه های تهیه شده انگور در اواخر زمستان برای انتقال به نهالستان

شکل 2۵- بارگیری قلمه های تهیه شده انگور در اواخر زمستان برای انتقال به نهالستان
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در نهالسـتان های خـارج از کشـور، نهال هـای ریشـه لخت 
انگـور را باتوجه بـه درجه بنـدی و کیفیـت آن هـا بـر اسـاس 
سـن نهـال در نهالسـتان، میـزان رشـد و حجم ریشـه و رشـد 
قسـمت هوایـی نهال مشـخص کرده و بـه بازار ارائـه می کنند 
)جـدول 1(. هنـگام خریـد نهال هـای ریشـه لخت ، در واقـع 
تـاک دار هزینـه سیسـتم ریشـه را پرداخت می کنـد؛ بنابراین، 
بهتـر اسـت نهال هایـی خریـد که ریشـه آنهـا کیفیـت بهتری 
داشـته باشـد. این نهال ها مـواد ذخیره ای بیش تری در ریشـه 
خـود دارند و شـروع رشـد بهتـر و درصـد گیرایـی باالتری در 
تاکسـتان خواهنـد داشـت. ازایـن رو، بـرای احـداث تاکسـتان 
تجـاری، بیش تـر به  اسـتفاده از ایـن نهال ها توصیه می شـود. 
بـرای واکاری تاک هـای ضعیـف یـا نهال هایـی کـه در طـول 
سـال اول از بیـن می رونـد، بهتـر اسـت 1% تـا 2% بیش تـر از 
تعـداد نهال هـای الزم سـفارش داد. همچنیـن  بهتر اسـت این 
نهال هـای اضافـی مدنظـر بـرای واکاری را در گلدان یا کیسـه 
پالسـتیکی مخصوص نهال کاشـت و در زیر سـایبان نگهداری 
کـرد تـا در فصـل رشـد و درصـورت نیاز بـه کاشـت در زمین 

تاکسـتان، امـکان کاشـت آن ها وجود داشـته باشـد. 
 نظـر به لزوم تربیت نهال ها پس از کاشـت در نهالسـتان با
 یکی از روش های مدنظر، توصیه می شـود حتماً نهال یک ساله
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بـه کار رود و درحدامـکان از کاشـت نهال های دوسـاله یا باالتر 
 خودداری شود. همان طور که در جدول یک مشخص شده است،
 نهـال دوسـاله یک نهـال درجه پنج اسـت و پایین ترین  کیفیت

بـرای  ایـن نهال هـا مشـکل تر اسـت و  را دارد زیـرا تربیـت 
تربیـت آن هـا بایـد زخم های زیـادی روی نهال ایجـاد کرد که 
ایـن زخم هـا گیـاه را در معـرض انـواع بیماری هـا، مخصوصـا 

بیماری هـای تنـه و پیـری زودرس قـرار می دهنـد.

جدول 1- درجه بندی نهال های ریشه لخت انگور بر اساس مشخصات کیفی آن ها

مشخصات نهالکیفیت نهال

 نهال یکساله، قسمت هوایی نهال حداقل ۳۵ سانتی مترنهال درجه 1
رشد کرده و دارای سیستم ریشه متراکم است

 نهال یکساله، قسمت هوایی نهال حداقل ۳۵ سانتی مترنهال درجه 2
رشد کرده و دارای سیستم ریشه معمولی است

نهال یکساله، قسمت هوایی نهال 1۵ تا ۳0 سانتی متر نهال درجه ۳
رشد کرده و دارای سیستم ریشه معمولی است

نهال درجه 4
 نهال یکساله، قسمت هوایی نهال کم تر از 1۵ سانتی متر

رشـد کرده و دارای سیسـتم ریشـه معمولی اسـت. 
ایـن نهال هـا بـرای سـال بعـد در خزانـه  معمـوالً 

می شـوند.   بازکشـت 

 نهال دو ساله، قسمت هوایی آن حداقل ۳۵ سانتی مترنهال درجه ۵
رشد کرده و دارای سیستم ریشه معمولی است. 
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بسته بندی بندی و حمل ونقل نهال ریشه لخت
ریشه نهال ها را باید مرطوب نگه  داشت. چنانچه  از شرایط 
 رطوبتـی مطلـوب نهال هـای مدنظـر در نهالسـتان اطمینـان

وجـود دارد، می تـوان آن هـا را تـا زمـان کاشـت از نهالسـتان 
تحویـل نگرفـت تـا همان جـا بماننـد. بهتـر اسـت تاحدامکان 
نهـال را از مناطـق دوردسـت تهیـه نکـرد تـا زمـان زیـادی 
صـرف حمل ونقـل آن هـا نشـود. پـس از تحویـل نهال هـا نیـز 
بایـد برچسـب  نهال هـا را بررسـی کـرد و از اصالـت رقـم نهال 
سفارش داده شـده اطمینـان یافـت. سـپس، بایـد ریشـه ها را 
مرطـوب کـرده و در محیط سـایه، مرطوب و خنـک نگهداری 
کـرد. اگـر انبـار سـرد بـرای نگهـداری نهال هـا در دسـترس 
نباشـد، بایـد آن هـا را در اولیـن فرصـت کاشـت. بهتـر اسـت 
تاحدامـکان از هـرس کـردن ریشـه ها خـودداری کـرد، مگـر 

اینکـه چـاره دیگری نباشـد.    
 در نهاسـتان های تجاری سـایر کشـورها، معموالً  قسـمت 
 بـاالی  نهال هـا را  در ارتفـاع 1۵ تـا 2۵ سـانتی متری هـرس
 می  کنند؛ به طوری که پس از تحویل گرفتن نهال از نهالسـتان،

دیگـر نیـاز بـه هـرس بیش تـر نیسـت. ایـن عمـل موجـب 
بسـته بندی بهتـر بـا حجـم کم تـر و سـرانجام، جابه جایـی 
 راحت تـر و کاهـش هزینه های حمل ونقل نهال ها خواهد شـد
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 )شـکل های 2۶ و 27(. امـا در ایـران این چنیـن نیسـت و  در
 بسـیاری از نهالستان ها، نهال ها با شاخ وبرگ زیاد و هرس نشده

به مشـتری تحویل داده می شود )شـکل 28(. به همین سبب، 
 پـس از تحویـل گرفتن نهال هـا، افزون بر هزینه بسـته بندی و

حمل ونقـل، مشـکالت زیادی بـرای نگهداری رطوبـت آن ها تا 
زمـان کاشـت وجـود دارد؛ بنابراین، توصیه می شـود درصورت 
 امـکان، نهال هـای تحویل گرفته از نهالسـتان را باتوجه به طول

تـا   1۵ ارتفـاع  در  رقـم،  هـر  نهـال  گـره  دو  یـا  بنـد   بیـن 
20 سانتی متری هرس شوند.

شـکل 2۶- نهـال درجه یـک انگـور که از حجم ریشـه و رشـد شـاخه مناسـب 
بـرای بسـته بندی و حمل ونقـل برخوردار اسـت
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شکل 27- نهال درجه  دو انگور با کیفیت پایین تری از حجم ریشه و رشد شاخه 

انگـور در بسـیاری از  شـکل 28- بسـته بندی اشـتباه و معمـول نهال هـای 
نهالسـتان های کشـور کـه بـا حجـم زیـادی از شـاخه های بلند و هرس نشـده 

بـه متقاضیـان تحویـل داده می شـوند.  

نهال های گلدانی
 گزینـه دیگـر تهیه نهـال، خریـد نهال های گلدانی اسـت. 
این هـا نهال هایـی هسـتند کـه از قلمه هایـی کـه در فصـل 
خـواب گرفتـه شـده اند، در گلـدان یـا کیسـه های پالسـتیکی 
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 کاشـته شـده و در گلخانه قرار داده شـده اند تا زودتر ریشه دار
 شوند و رشد کنند. سپس در فصل رشد به ویژه بهار همان سال،

زمانـی کـه هـوا بـه انـدازه کافـی گـرم اسـت در زمیـن اصلی 
کاشـته می شـوند. اسـتفاده از ایـن نـوع نهال هـا بـرای احداث 
تاکسـتان، معایب زیادی دارد؛ ازهمین رو، اسـتفاده از آن ها در 
احـداث تاکسـتان به هیچ وجـه توصیه نمی شـود. نهـال گلدانی 
فقـط در مـواردی بـه کار مـی رود کـه رقـم جدیـدی معرفـی 
می شـود و برای ازدیاد نهال ها زمان زیادی الزم اسـت؛ ازاین رو 
بـرای کوتـاه کـردن ایـن مدت زمـان و نیـز درصـورت رعایـت 
 ترکیب بسـتر کاشـت ایـن نهال ها یعنـی پرلیـت و پیت ماس

ضدعفونی شده، می توان از نهال گلدانی استفاده کرد. 
 مهم تریـن معایب نهال های گلدانـی و دالیل توصیه نکردن

آن ها در احداث نهالستان، به شرح زیر هستند:
g  ایـن نهال هـا در طـول دوره رشـد بـه سـبب محیـط

کوچـک گلـدان یـا کیسـه ها پالسـتیکی، مـدام در معـرض 
تنـش خشـکی یـا تنـش آب ماندگـی قـرار دارنـد.

g ،به سبب محیط کوچک گلدان یا کیسه های پالستیکی 
 ایـن نهال هـا سیسـتم ریشـه ای ضعیف یا کم پشـت داشـته و

کیفیـت ریشـه نهال هـای ریشـه لخت را ندارنـد؛ بـه همیـن 
سـبب، هنـگام کاشـت در زمیـن اصلی، بـه مراقبت هـای ویژه 

دارند. نیـاز 
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g  ،بـه سـبب گـران بـودن پرلیت و پیـت مـاس در ایران
برای تهیه بسـتر کاشـت بیش تر ترکیب خاک و ماسـه  به کار 
مـی رود؛ ازایـن رو، احتمـال آلوده بودن بسـتر کاشـت و ریشـه 
نهال هـا بـه آفات خـاک زی به ویژه نماتـد یا عوامـل بیماری زا، 
بسـیار زیاد اسـت و درصـورت اسـتفاده از این نهال هـا، امکان 
آلـوده شـدن خـاک تاکسـتان جدیـد وجـود دارد. درصـورت 
آلـوده شـدن خـاک تاکسـتان به ویژه بـه نماتد، امـکان جبران 

ضـرر و زیـان وارده وجود نخواهد داشـت.
g  نهال هـای بـه  نسـبت  نهال هـا  ایـن   تولیـد  هزینـه 

 ریشـه لخت بسـیار بیش تر اسـت؛ بنابراین، قیمت آن ها سـه تا
از  اسـتفاده  و  اسـت  ریشـه لخت  نهال های هـای  برابـر  چهـار 

آن هـا، ازنظـر اقتصـادی بـه ضـرر تـاک دار خواهـد بـود.
g  بـه سـبب ماهیـت ایـن نهال هـا، هزینـه حمل ونقـل

آن هـا نسـبت بـه نهال هـای ریشـه لخت بسـیار بیش تر اسـت. 
به طوری  کـه بنـا بـر انـدازه گلدان هـا، دو هـزار نهـال گلدانـی 
بـرای هـر هکتـار تاکسـتان را  بایـد بـا یـک دسـتگاه کامیون 
خاور یا چهار دسـتگاه وانت نیسـان حمل کـرد. در درحالی که 
همیـن تعـداد نهـال ریشـه لخـت را می تـوان با یک دسـتگاه 

وانـت پیـکان جابه جـا کرد.
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آماده سازی زمین برای کاشت نهال
  پـس از طراحـی تاکسـتان، نوبت بـه مرحله آماده سـازی 
 زمین برای کاشـت می رسـد. بیش تر اوقات، افراد در زمسـتان

یـا حتـی در اوایـل بهـار تصمیـم می گیرنـد تـا نهـال بکارنـد. 
 آماده سازی سریع زمین برای یک تاکستان جدید، ممکن است

شـود.  تاکسـتان  ضعیـف  عملکـرد  موجـب  بلندمـدت،  در 
 آماده سازی خوب  و مطلوب محل تاکستان ممکن است یک یا

دو سال طول بکشد.
 متأسـفانه در سال های اخیر، در بسـیاری از مناطق کشور،
 فرهنگ اشتباهی در میان تاک داران و حتی برخی از کارشناسان

باغبانی کشور درزمینه آماده سازی زمین برای احداث تاکستان 
گسـترش یافتـه اسـت کـه نتیجـه ای به جـز تحمیـل هزینـه 
 اقتصـادی بی مـورد و بی نتیجـه برای تـاک داران در پـی ندارد.

ایـن فرهنـگ اشـتباه اسـتفاده بی مـورد از بیـل مکانیکـی برای 
 آماده سازی زمین است. برخی از تاک داران پس از مشخص کردن

ردیف هـای کاشـت به منظـور آماده سـازی زمین تاکسـتان، در 
طـول ایـن ردیف ها کانـال حفر کـرده و سـپس دورن آن ها را 
پـر می کننـد یـا به اصطالح  خـاک را زیـرورو می کننـد. با این 
 هـدف که اعماق خاک را برای نفوذ ریشـه انگـور آماده کنند و
 سـرانجام، تاک های قوی و پررشـدی داشته باشـند. در شرایط
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عـادی و بـرای اراضـی معمولـی، ایـن روش به هیچ وجه توصیه 
نمی شـود و فقـط تحمیـل هزینـه به تـاک دار را در پـی دارد و 
حتـی تـردد ماشـین آالت سـنگین در زمیـن، ممکن اسـت به 
فیزیـک خـاک تاکسـتان نیـز خسـارت هایی بزنـد. در ایـران، 
بهتـر اسـت نخسـت  از وجـود  نداشـتن الیـه سـخت و عوامل 
محدودکننـده توسـعه ریشـه در زمیـن مدنظـر بـرای احـداث 
تاکسـتان، اطمینـان یافـت. بـرای این منظـور، الزم اسـت که 
 ۳ تـا 4 گـودال )پروفیـل( به عـرض یک متر و عمـق 1/2 متر

حفـر شـود؛ چنانچـه تـا ایـن عمـق الیـه سـخت و متراکـم 
مشـاهده نشـود، بـرای حفـر گوده هـای کاشـت نهـال، کافـی 
 است که  زمین را شخم و دیسک زد و پس از طراحی زمین و

مشـخص شدن محل کاشـت نهال ها، برای هر نهال چاله  ای به 
 ابعاد 40×40×40 سـانتی-متر )یعنی طول، عرض و عمق چاله

40 سـانتی متر باشـد( حفـر کـرد و نهال هـا در ایـن چاله هـا 
کاشـت. ازایـن رو، توصیـه می شـود بـرای آماده سـازی این نوع 
زمین  هـا، بیـل  مکانیکـی بـه کار نـرود. فقـط در یـک مـورد 
اسـتفاده از بیـل مکانیکـی بـرای آماده سـازی زمین تاکسـتان 
توصیـه می شـود و آن نیـز زمانـی اسـت که در نتیجه بررسـی 
پروفیـل خاک، مشـخص شـود که تـا اعماق  نودسـانتی متری 
نفوذناپذیـر  و  تاکسـتان، الیـه سـخت  بـرای  زمیـن مدنظـر 
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وجـود دارد. ازآنجاکـه وجـود ایـن الیـه نفوذناپذیر برای رشـد 
ریشـه محدودیـت جـدی ایجـاد می کند، الزم اسـت کـه برای 
شکسـتن ایـن الیه، زیرشـکن به کار بـرد یا با اسـتفاده از بیل 

مکانیکـی ایـن الیـه  را خـرد کرد.
در حالـت مطلـوب، آماده سـازی زمیـن را بایـد دسـت کم 
یـک فصـل پیـش از کاشـت نهال آغـاز کـرد. این روند سـبب 
می شـود تـا زمـان الزم بـرای از بیـن رفتـن رقابـت علف های 
 هرز، بهبـود ویژگی های فیزیکی خاک و بهینه سـازی محتوای

مـواد غذایـی آن فراهـم شـود. در ایـن زمـان الزم اسـت کـه 
از خـاک نمونه گیـری کـرد و نمونـه را بـرای تجزیـه و تعییـن 
ویژگی هایـش بـه آزمایشـگاه خاک و آب ارسـال کـرد. چنانچه 
خـاک زمیـن مدنظر برای احداث تاکسـتان، احتیـاج به اصالح 
دارد، مـوارد اصالحـی بایـد روی آن انجـام شـود. خاک ها باید 
 ،)P( فسـفر ،)OM( خـاک ، مـواد آلـی pH ،ازنظـر شـوری
پتاسـیم )K(، منیزیم )Mg( و روی )Zn( آزمایش شـوند. پیش 
 از کاشـت، درصـورت نیـاز بایـد pH خـاک را اصـالح کـرد و
)Mg( و منیزیم )K(پتاسـیم ،)P( مقدار کود الزم حاوی فسـفر 

را بـه خـاک افزود و تا عمق چهل سـانتی متری با خاک ترکیب 
کـرد. این نخسـتین قدم مطلـوب به منظور آماده سـازی زمین 
،pH مدنظر برای کاشت نهال است. در جدول دو، دامنه مطلوب 
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و تاکسـتان  بـرای  خـاک  غذایـی  عناصـر  و  آلـی  مـاده 
 همچنیـن در جدول هـای ۳ و 4،  مقادیـر ضـروری پتاسـیم و 
فسـفر بـرای بهبـود وضعیت آن هـا در خاک، بر اسـاس نتیجه 

آزمـون خـاک ارائـه شـده اسـت. 
جدول 2- دامنه مطلوب pH، ماده آلی و عناصر غذایی خاک برای تاکستان

pH۶/۵ ۵/۵ تا
2% تا ۳%ماده آلی 

40 تا ۵0  )پی پی ام(فسفر 
2۵0 تا ۳00 )پی پی ام(پتاسیم
200 تا 2۵0 )پی پی ام(منیزیم 

1/۵ تا 2/0 )پی پی ام(بور
8 تا 10 )پی پی ام(روی

 جـدول ۳- توصیـه افـزوددن کود پتاسـیم به خـاک، پیش از احداث تاکسـتان
بر اساس نتیجه آزمون خاک 

غلظت پتاسیم )K( در گزارش 
آزمون خاک )پی پی ام( 

مقدار پتاسیم )K2O( مورد 
نیاز برای اضافه کردن به 
خاک )کیلوگرم در هکتار(

1۵2۳7
2۵21۵
۵01۶2
7۵108
100۵4
12۵0
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جدول 4- توصیه افزودن کود فسفر به خاک، پیش از احداث تاکستان بر اساس 
نتیجه آزمون خاک

غلظت فسفر )P( در گزارش 
آزمون خاک )پی پی ام(

مقدار فسفر )P2O5( مورد نیاز 
برای اضافه کردن به خاک 

)کیلوگرم در هکتار(
1097
207۵
۳04۳
4022
۵00

شخم و دیسک زمین
   نخستین قدم در آماده سازی تاکستان جدید، شخم زدن

زمیـن اسـت. اگر زمیـن مدنظر زیر کشـت محصـوالت زراعی  
اسـت، شـخم زدن بـا گاوآهـن چیزل کافـی خواهد بـود. بهتر 
اسـت این عملیات یک سـال پیش از کاشـت انجام شـود زیرا 
زمـان الزم را بـرای تجزیـه علف های چمنی و عمـل یخ زدگی 
بـرای خـرد شـدن کلوخ ها فراهـم می کنـد. در بهـار، می توان 
زمیـن شـخم زده را دیسـک زد. درصـورت وجـود چمـن پیش 
)رانـداپ(  از علف کـش گالیفوسـیت  بایـد  نهـال،  از کاشـت 

اسـتفاده کرد.
در زمین هایـی کـه از قبـل زیـر کشـت محصـوالت زراعی 
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بوده انـد، بیش تـر یـک الیـه سـخت یـا الیـه شـخم وجـود 
دارد. اگـر ایـن الیـه در عمـق کـم باشـد، می تـوان  آن را بـا 
گاوآهن چیزل شکسـت. در برخی از اراضی، ممکن اسـت این 
الیه هـای سـخت در اعمـاق پایین تری قرار داشـته باشـند که 
در ایـن صـورت برای شکسـتن آن هـا، می توان از زیرشـکن یا 
بیـل مکانیکـی اسـتفاده کرد. شکسـتن ایـن الیه های فشـرده 
موجـب نفـوذ ریشـه های انگـور بـه اعمـاق خـاک می شـود ، 
زهکشـی را بهبـود می بخشـد و رطوبـت و مواد غذایـی اعماق 
خـاک را بیش تـر در اختیـار تاک هـا قـرار می دهـد. درصورت 
نیـاز بـه اسـتفاده از زیرشـکن، خاک باید خشـک باشـد. زمان 
معمـول انجام این عملیات در پاییز، هنگامی اسـت که رطوبت 
 خـاک پاییـن باشـد. عملیـات زیرشـکن خـاک را بایـد در دو

جهت انجام داد و تراکتور را نیز باید سرعت حرکت داد. 
 هنگامی که شـخم، عملیات زیرشـکن خاک و دیسک زدن

زمیـن تـا بهـار به پایان رسـید، فعالیـت اصلی پیش از کاشـت 
نهال هـای انگـور مهـار علف های هرز اسـت. مدیریـت مطلوب 
علف هـای هـرز بسـیار مهـم اسـت چـون شـروع موفـق در 

احـداث تاکسـتان را تضمیـن می کنـد.  
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مهار علف های هرز پیش از کاشت نهال
رقابـت علف های هـرز در زمین تاکسـتان جدید، اسـتقرار 
تاک هـای جـوان را کنـد می کنـد و حتی شـانس زنـده ماندن 
از  پیـش  هـرز  علف هـای  مهـار  می دهـد.  کاهـش  را  آن هـا 
 کاشـت بسـیار مهم اسـت زیـرا هجوم ایـن علف هـا را پیش از

آغـاز کاشـت نهـال در تاکسـتان از بیـن می بـرد. نتیجـه کار، 
محیطـی مناسـب و کمابیش بـدون علف های هـرز خواهد بود 
کـه در آن، تاک هـای جـوان قـادر به آغاز رشـد خود هسـتند. 
در بسـیاری از مناطـق جهـان، از هـر دو روش شـیمیایی و 
غیرشـیمیایی مهـار علف هـای هـرز پیـش از کاشـت نهـال با 
موفقیـت اسـتفاده می  کننـد؛ البتـه، ترکیبـی از ایـن دو روش 

معمـوالً بهتریـن نتایـج را خواهد داشـت.

مهار شیمیایی علف های هرز

 افـزودن گالیفوزیـت به فهرسـت علف کش های تایید شـده
برای اسـتفاده در محصوالت باغی، قابلیت مهار مؤثر علف های 
 هرز پیش از کاشـت نهال را با اسـتفاده از روش های شـیمیایی
 افزایش داده اسـت. گالیفوزیت علف کشی سیستمیک با طیف
 گسـترده اسـت که آثـار آن در خـاک باقی نمی ماند. شـاخه و
 برگ گیاه این سـم را جذب کرده و به ریشـه منتقل می  کنند و
 در آنجا، سم برای از بین بردن علف  هرز به خوبی عمل می کند.
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روش مصـرف ایـن علف کـش بایـد مطابـق بـا دسـتورالعمل 
یـا برچسـب روی قوطـی سـم باشـد. ایـن علف کـش در از 
 بیـن بـردن بیش تـر علف هـای هـرز و علف هـای یک سـاله و

چندسـاله بسـیار مؤثـر اسـت. زمان بنـدی مناسـب اسـتفاده از 
 گالیفوزیت )رانداپ( بسیار مهم است. در سم پاشی با گالیفوزیت

نیازی به خیساندن کل علف های هرز نیست.
در برخـی از مـوارد برای مهار کامـل علف های هرز، ممکن 
اسـت نیـاز بـه بیـش از یـک برنامـه سم پاشـی باشـد. پیـش 
 از کاشـت نهـال و در صـورت نبـودن تاکسـتان در مجـاورت
 زمین مدنظر برای احداث تاکستان جدید، می توان از علف کش های
 حاوی تو فور دی )D-4-2( ، دیکامبا )dicamba( و نیز مواد شیمیایی
 مرتبط  استفاده کرد. موارد یادشده اخیر در مهار علف های هرز

چندساله  پهن برگ، نسبت به گالیفوزیت مؤثرتر هستند.

مهار غیرشیمیایی علف های هرز

عملیـات شـخم زمیـن و اسـتفاده از گیاهـان پوششـی را 
می تـوان همچـون برنامـه کامـل مهـار علف های هـرز پیش از 
کاشـت نهـال یا تکمیـل یک برنامـه مهار شـیمیایی علف های 
هـرز بـه کار بسـت. پـس از انجـام شـخم در بهـار، می تـوان 
عملیـات منظـم شـخم بـا دیسـک یـا روتیواتـور را در طـول 
تابسـتان ادامـه داد. شـخم زدن زمیـن تاکسـتان هـر هفتـه 
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یـا هـر ده روز یک بـار، تعـداد زیـادی از علفهـای هـرز را در 
زمان بـر   ایـن روش  امـا  بیـن می بـرد،  از  هنـگام جوانه زنـی 
 اسـت و هزینه سـوخت را در پـی دارد. می توان گیاه پوششـی

یک سـاله را پـس از اولیـن مـاه یـا بیش تـر کشـت کـرد. ایـن 
گیاهان پوششـی را بالفاصله پیش از کاشـت نهال، با شـخم به 
خـاک زمیـن اصلـی بـر می گردانند و مـواد آلـی جالب توجهی 

را بـه خـاک تاکسـتان جدید اضافـه می کنند.

گونیا کردن زمین
پـس از انجام همه عملیات بیان شـده شـده درباره طراحی 
 تاکسـتان، نوبـت بـه گونیـا کـردن زمیـن و مشـخص کـردن

محـل ردیف هـا و محـل کاشـت نهال هـا  بـر اسـاس نقشـه و 
طـرح مدنظـر می رسـد. به طورمعمـول، بهتریـن شـیوه بـرای 
ایـن منظـور اسـتفاده از دوربیـن نقشـه بردای به ویـژه بـرای 
اراضـی بزرگ اسـت؛ اما درصورت در دسـترس نبـودن دوربین 
نقشـه برداری، می تـوان بـا گونیـا کـردن، چهارچـوب زمیـن و 
ردیف هـا و محـل کاشـت نهال هـا را مشـخص کرد. بـرای این 
 منظـور، بـه مقداری طناب یا ریسـمان بلند، چند میخ چوبی و

یک متر نیاز است.
به منظـور گونیاکـردن زمیـن، نخسـت  اضـالع زمیـن را با 
ریسـمان در جهتـی کـه پیش تـر در نظـر گرفته اند، مشـخص 
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می کننـد؛ مثال ضلع موازی با جـاده، قطعه زمین یا باغ مجاور، 
سـاختمان مشخص و مانند آن ها را همچون ضلع اصلی تعیین 
 می کنند و ریسـمان می کشـند )ضلع الف – ب در شـکل 29(.

ضلـع یـا اضـالع بعـدی چهارچـوب زمیـن را نسـبت بـه ایـن 
ضلـع اصلـی یا خـط اصلـی گونیا می کننـد. برای ایـن منظور، 
در نقطـه شـروع ضلـع اصلـی )نقطـه الـف( یـک میـخ چوبـی 
می کوبند و سـر ریسـمان را به این میخ  می بندند. سپس روی 
 ضلـع اصلـی )نقطه الـف - ب( به اندازه چهار متـر جدا کرده و

بـا کوبیـدن میـخ چوبـی دیگـر، ایـن محـل را نشـانه گـذاری 
می کننـد. درادامـه، روی ضلع بعدی زمیـن یعنی نقطه الف-ج 
بـا متر، به اندازه سـه متـر جدا می کنند و با میخ چوبی نشـانه  
 می گذارنـد. سـرانجام، بـرای گونیـا کـردن زمیـن، از نقطـه ب

بـه طـرف نقطـه ج بـه انـدازه پنج متـر انـدازه  می گیرنـد. این 
فاصلـه در هـر نقطـه ای قـرار بگیـرد، میـخ چوبـی نقطـه ج را 
بایـد بکننـد و در محلـی کـه خـط ب - ج قـرار می گیـرد، 
بگذارنـد. به  این ترتیـب، ایـن دو ضلـع الـف - ب بـا الـف - ج 
 قائمـه خواهـد بود )به شـرطی که فاصله نقطه الـف تا نقطه ج

 همـان سـه متـر باشـد و اگـر فاصلـه کم تـر یـا بیش تر شـد، 
بایـد آن را تنظیـم کـرد( و بـه اصطـالح زمین برای مشـخص 

کـردن محـل ردیف هـای کاشـت گونیـا و آماده شـده اسـت.
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شکل 29- گونیا کردن زمین تاکستان با روش ۳-4-۵ متر

کاشت نهال
 در ایران، نهال ها را کارگرها می کارند ولی در سایر کشورها،
 برای این منظور از ماشـین آالت کاشت نهال استفاده می کنند.
 بسـیار مهم اسـت که تمام مراحل آماده سـازی زمین، پیش از

ورود نهال هـا بـه زمیـن انجـام شـده باشـد. اگـر زمیـن آماده 
نیسـت، بهتـر اسـت عملیـات کاشـت را تا زمـان آماده شـدن 
بـه تأخیـر انداخـت. نهال هـای انگـور کم حجـم با ریشـه  های 
کوچـک، حسـاس تر هسـتنند. بـه همین سـبب، تـا زمانی که 
 خـاک آمـاده نشـده باشـد، نبایـد در معـرض علف هـای هـرز

مهارنشـده و جریان مسـتقیم آب قرار گیرنـد، وگرنه نهال های 
 کاشته شـده زنـده نخواهند ماند. همچنین  به سـبب حجم کم

ریشـه های نهال هـا، ایـن ریشـه ها با سـطح کمـی از خاک در 
تمـاس هسـتند؛ بنابرایـن، بایـد دقت کـرد کـه قطره چکان ها 
بـا نهال هـا فاصلـه زیادی نداشـته باشـند، و به انـدازه کافی به 
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نهال هـا نزدیـک باشـند تا خـاک اطـراف ریشـه نهال ها خوب 
آبیـاری شـوند. بـرای اطمینـان از اسـتقرار خـوب و جلوگیری 
از خشـک شـدن نهال هـای کاشت شـده، باید آن هـا را با دقت 
بسـته بندی و حمل ونقـل کرد. پیش از کاشـت نهـال، زمین را 
بایـد کامـاًل آبیاری کـرد تا خاک مرطوب شـود، امـا باید دقت 

کـرد کـه خاک خیلی خیس و چسـبنده نباشـد.

کاشت نهال ریشه لخت
 مرحلـه پـس از طراحی تاکسـتان، آماده سـازی  زمین برای

کاشـت اسـت. ممکن است بسـیاری از سـازه های سیستم های 
 روسیمی در تاکستان، مثل پایه های انتهایی، پایه های میانی و

سـیم های داربسـت، پیـش از کاشـت نیـازی به نصب نداشـته 
باشـند. مزایای این کار در درجه اول از جنبه اقتصادی اسـت. 
همچنیـن  درصورت احداث سیسـتم روسـیمی، وجـود پایه ها 
به ویـژه سـیم های سیسـتم داربسـتی امـکان تـردد کارگـران 
بـرای کاشـت را محـدود می کنـد و سـرعت کار و هزینه هـای 
کاشـت بیش تـر می شـود؛ بنابرایـن، توصیه می شـود نخسـت 
نهال کشـت شده و پس از آن، سیسـتم روسیمی در نهالستان 

نصب شـود.
بیش تر اوقات، افراد در زمستان یا حتی در اوایل بهار تصمیم 
 می گیرنـد تـا نهـال بکارنـد. آماده سـازی سـازی سـریع زمین

بـرای یک تاکسـتان جدید ممکن اسـت در بلندمدت، عملکرد 
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ضعیف تاکسـتان را در پی داشـته باشـد. آماده سـازی مطلوب 
زمیـن ممکن اسـت یک یا دو سـال  طول بکشـد. 

اگـر تا پیـش از شـروع یخ بندان، بتـوان نهال از نهالسـتان 
تهیـه کـرد، می تـوان نهـال را در پاییـز نیز با موفقیت کاشـت. 
بااین همـه، در مناطـق سردسـیر، خطراتـی بـرای نهال هـای 
 کاشته شـده در پاییز وجود دارد. یخ زدگی خاک ها در زمسـتان

ممکن اسـت به ریشـه نهال ها آسـیب برسـاند و احتمال دارد 
در فصـل زمسـتان، بافت هـای انگـور کـه بـه طـور کامـل بـا 
سـرما سـازگار نشـده اند، صدمـه ببیننـد. بهتـر اسـت کـه در 
کـرد  خاک دهـی  را  کاشته شـده  نهال هـای  پاییـزه،  کاشـت 
یعنـی روی آن هـا بـا خـاک پوشـاند تـا ایـن خطـرات تعدیـل 
شـوند و همچنیـن بـر اثر انجمـاد و ذوب شـدن مـداوم خاک 
در طـول زمسـتان و سـرانجام نشسـت خـاک، ریشـه نهال هـا 

نبینند.  آسـیب 
در بیش تـر مـوارد، نهال ها در اواخر زمسـتان یـا اوایل بهار 
کاشـته می شـوند. چنانچـه امـکان آماده سـازی زمیـن وجـود 
داشـته باشـد، بهتـر اسـت هرچه زودتـر پس از برطرف شـدن 

خطـر یخ بنـدان شـدید، نهال ها را کاشـت.
در زمـان کاشـت نهـال، خـاک بایـد خـوب آمـاده شـده 
باشـد و نبایـد بـه ابـزار بچسـبد. وقتی خـاک خیلـی مرطوب 
اسـت، بایـد از کاشـت پرهیـز کـرد. پـس از شـخم و دیسـک 
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زمیـن و آمـاده کـردن بسـتر کاشـت، می تـوان نهال هـا را در 
چاله هایـی بـا ابعاد 40×40×40 سـانتی متر کاشـت. نهال های 
غیرپیونـدی را مخصوصـا در کاشـت اواخر زمسـتان، باید پس 
از کاشـت هـرس کـرده و تمـام شـاخه ها را قطـع کـرد و فقط 
روی قوی تریـن شـاخه نهـال، دو جوانـه باقـی گذاشـت. البته 
دقت شـود کـه درصورتی که نهال ها در پاییز کاشـته  شـده اند،  
تـا اواخـر زمسـتان و برطرف شـدن خطر سـرما بایـد از هرس 
کـردن آن هـا پرهیز کـرد. در نهال هـای پیوندی، محـل پیوند 

بایـد باالی سـطح خـاک قـرار بگیرد. 
در مناطـق سردسـیر کـه بـرای حفاظـت تاک ها از سـرما، 
در زمسـتان تـاک  را زیـر خـاک می  گذارنـد،  بایـد نهال هـا را 
به صـورت مـورب و کـج بـا زاویـه ۳0 تـا 4۵ درجـه در داخـل 

گوده هـای کاشـت، قـرار دهند )شـکل ۳0(.

شکل ۳0- کاشت قلمه ریشه دار. کاشت مورب نهال برای ارقام نیازمند حفاظت 
در زمستان
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 در سـایر مناطـق بـا زمسـتان های معتـدل یـا رقم هـای 
به طـور  را  انگـور  نهال هـای  بـه سـرمای زمسـتان،  متحمـل 

عـادی و عمـودی می  کارنـد )شـکل 2۶(. 

شکل ۳1- کاشت قلمه ریشه دار به صورت عمودی در مناطق با زمستان های 
معتدل یا رقم های متحمل به سرمای زمستان

 ریشـه های نهال هـای ریشـه لخت نبایـد خشـک شـوند و 
نبایـد در برابـر آفتـاب مسـتقیم قـرار بگیرنـد. آن هـا  را بایـد 
نهال هـای  هرگـز  داشـت.  نگـه  مرطـوب  کاشـت  زمـان  تـا 
ریشـه لخت را نباید بیش از ۳ یا 4 سـاعت در آب غوطه ور کرد 
 زیـرا ریشـه ها نیـاز بـه تهویـه دارنـد وگرنه سـیاه می شـوند و

همچنیـن مـواد غذایـی ذخیره شـده از آن هـا خارج می شـوند. 
فقط باید ریشـه های شکسـته، زخمی یا خشک شـده را هرس 
کـرد. چاله هـای کاشـت را بایـد بـه انـدازه  کافـی گود کـرد تا 
ریشـه ها را  به خوبـی در خـود جای دهنـد. درصورت اسـتفاده 
از مته دسـتی یا پشـت تراکتوری برای حفر چاله های کاشـت، 
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بایـد قطـر آن ها ا دسـت کم سـی سـانتی متر و ترجیحـاً ۳۵ تا 
40 سـانتی متر باشـد )شـکل های  ۳2 و ۳۳(. 

شکل ۳2- مته پشت تراکتوری در حال حفر چاله کاشت

شـکل ۳۳- چاله هـای حفرشـده بـا متـه پشـت تراکتوری بـا قطـر بیش تـر از 
چهـل سـانتی متر بـرای کاشـت نهال

 هرگـز نبایـد نهال هایـی که ریشـه حجیم و بـزرگ دارند، 
در چاله هـای کوچک کاشـت. ریشـه ها حتما بایـد درون چاله 
کاشـت خـوب پخـش شـوند. به هیچ وجه نبایـد ریشـه نهال را 
 بـه سـبب کم عمق بـودن چاله کاشـت در ته چالـه جمع کرده
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یـا ریشـه ها را بـه طـرف بـاال خـم کـرد زیـرا ایـن امر سـبب 
جلوگیـری از رشـد ریشـه می شـود و تاک هـا مسـتعد ابتال به 
بیماری هـای ریشـه ای به ویـژه بیمـاری بلـک فوت می شـوند. 
یکـی از علـل شکسـت یـا  گیـرا نبـودن بسـیاری از نهال هـای 
کاشـته شـده در تاکسـتان های کشـور، رعایـت نکـردن ایـن 
موضـوع اسـت. زمانـی کـه ریشـه  نهـال بلندتـر از عمـق چاله 

کاشـت باشـد، دو راهـکار در پیـش رو اسـت:
g .1- هرس کردن ریشه ها تا با عمق چاله متناسب شوند
g 2- افزایـش  عمق چاله. البته راهکار دوم بهتر اسـت و 

بیش تر توصیه می شود. 
یـا  دسـتی  مته هـای  رسـی،  و  سـنگین  خاک هـای  در 
 پشـت تراکتوری موجـب فشـرده شـدن یـا به اصطـالح لعابـی 
شـدن جداره هـای داخلی چاله های کاشـت می شـوند، به ویژه 
هنگامـی کـه خـاک بیـش از حـد مرطـوب باشـد. بنابرایـن، 
توصیـه می شـود کـه در ایـن خاک ها از این وسـایل اسـتفاده 
نشـود. وقتـی خاک خیلی مرطوب اسـت، باید از کاشـت نهال 
 خودداری کرد. هنگام کاشـت نهال، بهتر اسـت فشـردگی های

خاک جداره های داخلی چاله های کاشت را شکست.
 بـرای موفقیت بیش تر کاشـت و باال بـردن احتمال گیرایی
 بیش تر نهال های کاشـت ، توصیه می شـود که در زمان کاشت،



اصول فنی احداث تاکستان 84

کارگـران نهال هـای ریشـه لخت را  در هـوای آزاد بـه گونـه ای 
 حمـل کنند که ریشـه های آن ها در مجاورت هـوا قرار نگیرند.
 متأسـفانه، در بسـیاری از موارد مشـاهده می شـود که در زمان
 کاشـت، کارگران دسته دسـته نهال ها را در هـوای آزاد و بدون

هیـچ محافظـی بـرای ریشـه ها، بـا خـود حمـل می کننـد و با 
 حرکـت روی ردیف های کاشـت، در هر چاله کاشـت یک نهال

قـرار می دهنـد تـا کارگـران دیگـر آن هـا را بکارنـد. به سـبب 
طوالنی شـدن فراینـد کاشـت نهال هـا، گاه اتفـاق می افتـد که 
برخـی از نهال هـا کـه دیرتـر نوبت کاشتشـان رسـیده اسـت، 
سـاعت ها در چالـه بـه انتظار کاشـت مانده اند و ریشه هایشـان 
در مجاورت هوا بوده اسـت که قطعا این ریشـه ها دچار مشکل 
 می شـود و گیرایـی نهال هـا بـا مشـکل روبـه رو خواهـد شـد؛

بنابرایـن، بـرای جلوگیـری از این اشـتباهات، توصیه می شـود 
که نهال ها را در محلی مناسب و پشت دیوار شمالی و در سایه 
 زیر خاک شـوند. سـپس یک سـطل پالسـتیکی آماده کرده و

تا نیمه پر از آب کنند. آنگاه 1۵ تا 20 نهال از زیر خاک بیرون 
 آورنـد و ریشـه های آن هـا را در ایـن سـطل قـرار قـرار دهنـد.
 در زمـان کاشـت نیز یکی یکی نهال ها از سـطل خـارج کنند و

اتمـام نهال هـای داخـل  از  در چالـه  مربوطـه بکارنـد. پـس 
سـطل، دوبـاره به محـل خاک کـردن نهال ها مراجعـه کنند و 
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تعـداد 1۵ تـا 20 عـدد نهـال دیگر برای کاشـت داخل سـطل 
قـرار دهنـد و بکارنـد. به این ترتیـب، نه تنهاریشـه  نهال هـا در 
مجـاورت هـوا قـرار نمی گیرندکـه ریشـه آن ها  هنگام کاشـت 
بـود و شـرایط خشـکی  انـدازه کافـی مرطـوب خواهـد  بـه 
احتمالـی خـاک را بهتر تحمـل خواهد کـرد و درصد موفقیت 

کاشـت و گیرایـی نهال هـا افزایـش خواهـد یافت. 
 همچنین  برای موفقیت بیش تر در گیرایی نهال ها در زمان
 کاشـت نهال، توصیه می شـود یک سـطل بزرگ آماده کرده و

نصـف آن را از آب پـر کننـد. سـپس نصـف دیگـر سـطل را با 
 قسـمت های مسـاوی از کود گاوی تازه و خاک رس پر کرده و

به ازای هر سـطل بیسـت لیتری، یک قاشـق قارچ کش کاپتان 
بـه آن اضافـه کنند. سـپس با یـک چوب این مخلـوط را کاماًل 
هـم بزننـد تـا محلولـی غلیـظ و یکنواخـت بـه دسـت آیـد. 
سـپس در زمـان پیـش از کاشـت، ریشـه نهال هـا را درون این 
محلـول فرو بردنـد و پس از آن، در چاله بکارنـد. به این ترتیب، 
الیـه ای از رطوبـت و مـواد آلـی اطـراف ریشـه را فـرا می گیرد  
کـه در شـرایط دشـوار، در بقـای نهال هـا تأثیرگـذار اسـت و 
می توانددرصـد موففیـت کاشـت و گیرایـی نهال هـا را به طـور 

چشـمگیری افزایـش دهد.         
ریشـه نهـال  را در بایـد چالـه کاشـت قـرار داد، چالـه را با 
خـاک پـر کرد و بـا پا خاک اطراف نهال کاشته شـده را فشـرد 
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تـا حباب هـای هـوا از آن خـارج شـوند. اطـراف هـر تـاک در 
سـطح خـاک را باید کمـی گود کرد تا آب آبیـاری اطراف تاک 
 تـا زمـان نفـوذ کامل بـه درون خاک، نگهـداری شـود. پس از

کاشت، نهال های کاشته شده را باید خوب آبیاری کرد. 
انگورهـای جـوان بـه ۳7/۵ تـا ۵0 میلی متـر آب در هفته 
لیتـر آب در سـطح  نیـاز دارنـد. پنـج گالـن یعنـی 18/9۳ 

0/91 × 0/91 متـر، معـادل حدود یـک اینچ یا ۳7/۵ میلی متر 
بارندگـی اسـت. از اواسـط تـا اواخـر فصـل، بایـد آبیـاری را 

متوقـف کـرد تـا رشـد ریشـه عمیق تر شـود.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه آزمایـش سـاالنه بررسـی 
کیفیت آب مصرفی برای اسـتفاده از مـواد مغذی، چه ازطریق 
سیسـتم آبیـاری )کـود آبیـاری( و چـه ازطریق محلول پاشـی 
واکنش هـای  بـه سـبب  اسـت.  برگـی( مهـم  )محلول پاشـی 
ترکیبـی یـا انسـداد قطره چـکان،  کیفیـت پاییـن آب می تواند 

منجـر بـه کاهـش کارایـی کودهـای مصرفی  شـود.
کیفیـت آب ممکـن اسـت مسـتقیماً بـر وضعیـت عناصـر 
غذایـی تـاک تأثیر بگـذارد،  به ویژه هنگامی کـه آب مصرفی از 
آب بازیافتـی یا پسـاب کارخانه هـا تأمین شـود؛ بنابراین، الزم 
اسـت نمونـه آب تاکسـتان را هـر سـال آزمایـش کـرد. حدود 
دویسـت میلی لیتـر آب برای ارسـال بـه آزمایشـگاه، به منظور 
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تجزیه و بررسـی آزمایشـگاهی موردنیاز اسـت. در جدول پنج، 
راهنمایـی الزم دربـاره تفسـیر نتایج آزمایش نمونه آب نشـان 

داده شـده است.

جدول ۵ - راهنمای تفسیر نتایج آزمون نمونه آب آبیاری تاکستان 

بدون مشکل ویژگی آب
دارای مشکل 

کم
دارای مشکل 

شدید
pH8/۵ ۶/0 تا

هدایت 
0 تا 2الکتریکی

نسبت جذب 
)SAR( سدیم

بیش تر از ۶9 تا 9کم تر از ۶

شاخص اشباع 
کربنات کلسیم

بیش تر از 0/۵- 
کم تر از 0/۵+

کم تر از 0/۵- 
-بیش تر از 0/۵

بور )میلی گرم 
بیش تر از 1۳ تا 0۳ تا 1در لیتر(

سدیم )میلی 
--کم تر از 4۶0گرم در لیتر(

کلراید )میلی 
بیش تر از 140۵۳0 تا ۵۳0کم تر از 140گرم در لیتر(

آهن )میلی 
0/1 تا 1/۵--گرم در لیتر
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کاشت نهال های گلدانی
نهال هـای سـبز گلدانـی بـه موجـب محیطـی کـه در آن 
رشـد کرده اند، بایـد مراقبت ویژه ای داشـته باشـند. برگ های 
آن هـا لطیـف بـوده و به شـدت بـه گرمـای آفتـاب حسـاس 
هسـتند. نهال هـا را بایـد پیـش از کاشـت، بـه شـرایط بیرونی 
عـادت داد یـا هنـگام کاشـت در مزرعـه، نخسـت آن هـا را در 
برابـر نـور مسـتقیم خورشـید محافظت کـرد. در ایـن نهال ها  
سیسـتم ریشـه ای نسـبت بـه رشـد شـاخه ها محدود اسـت و 
 بایـد تـا زمانـی کـه ریشـه های آن ها در خاک مسـتقر شـود و

رشـد کنـد ، مرتـب آبیـاری کـرد. همچنیـن بـرای افزایـش 
موفقیـت در کشـت ایـن نـوع نهال هـا، بایـد حتماً سـعی کرد 
پـس از کاشـت، روی ایـن نهال هـا را بـا کلـش پوشـاند یـا بـا 
روش هـای ابتـکاری، شـرایطی فراهـم کـرد کـه ایـن نهال هـا 
دسـت کم به مـدت دو هفتـه زیـر سـایه باشـند و در معـرض 
آفتـاب مسـتقیم قـرار نگیرنـد، تـا بتواننـد شـرایط جدیـد را 

تحمـل کننـد )شـکل 29(.
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شکل ۳4- کاشت نهال گلدانی

اقدامات بالفاصله پس از کاشت نهال
پـس از کاشـت نهال هـا، بـرای افزایـش احتمـال موفقیت 
کاشـت و گیرایـی بهتـر نهال های کاشته شـده، انجـام برخی از 
اقدامـات الزم اسـت کـه در ادامـه، بـه مهم تریـن آن ها اشـاره 

خواهد شـد.  

خاک دهی پای نهال های کاشته شده
هنگامـی که تاکسـتان ها در زمین شـیب دار بـا ردیف های 
عمـود بـر شـیب کاشـته می شـوند، بهتر اسـت که یک پشـته 
در امتـداد ردیـف تاک هـا ایجـاد کـرد. ایـن پشـته ها جریـان 
آب های سـطحی را که در جهت شـیب هسـتند و روبه پایین 
در جریـان دارنـد و در بارندگی هـای شـدید، سـبب فرسـایش 
شـدید خـاک می شـوند، قطـع کـرده و از فرسـایش خـاک 
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جلوگیـری می کننـد. چنیـن پشـته هایی به ویـژه در مناطـق 
مختلفـی از زمیـن که مـواج اسـت و پسـتی بلندی دارد، مفید 
اسـت. همچنیـن ایـن پشـته ها فرورفتگی هـای اطـراف تـاک 
را کـه محـل تجمـع بقایـای غلیـظ علف کش هـای پیـش از 
جوانه زنـی اسـت، در زمـان جـاری شـدن آب هـای سـطحی 
جمـع می کنـد و از بیـن می بـرد؛ بنابرایـن، نخسـتین اقـدام 

پـس از کاشـت نهـال، خاک دهـی پـای بوته هـا اسـت.

کوددهی
اقـدام بعـدی پس از کاشـت نهال ها، کوددهی آن ها اسـت. 
الزم اسـت که پس از کاشـت نهال، کود داده شـود؛ مگر اینکه 
خـاک زمیـن تاکسـتان قـوی و حاصلخیـز یـا ارگانیک باشـد. 
در نخسـتین فصـل رشـد، هـدف اصلی تاک دار توسـعه رشـد 
اعضـای هوایـی و ریشـه نهـال کاشته شـده اسـت. کوددهی با 
مقـدار 20 تـا ۳0 کیلوگرم نیتـروژن خالص در هکتـار، به این 
هـدف کمـک می کنـد. ازآنجاکـه ریشـه های نهال هـای انگور 
در ابتـدای رشـد، بـا حجـم کمی از خـاک درگیر هسـتند و از 
حجـم کمـی از خـاک اسـتفاده می کننـد، باید کـه  به صورت 
دسـتی در دایـره ای بـا شـعاع سـی سـانتی متر در اطـراف هر 
تـاک، کوددهـی کرد. اگر ایـن روش مقدور نباشـد، بایدکود را 
به صـورت نـواری در امتداد ردیف های کاشـت به خـاک افزود. 
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 برای فاصله کاشـت معمولی و اسـتاندارد، مقدار سـی کیلوگرم
نیتـروژن خالـص در هکتـار معادل حـدود پنجاه گـرم نیترات 
آمونیـوم یـا 170 گـرم کـود مخلـوط کـود 10-10-10 برای 
هـر تـاک الزم اسـت و می توان به هـر نهال این مقـدار کود را 
داد. کوددهـی را بایـد بالفاصلـه پس از کاشـت یعنی در سـال 
 نخسـت و فقـط یـک بـار انجـام داد. روش دیگـر، اسـتفاده از

فرمـول رقیق شـده و مایـع نیتـروژن اسـت کـه بـا دسـت یـا 
از طریـق سیسـتم آبیـاری قطـره ای بـه خـاک می دهنـد. )در 
روش قطـره ای، تـا اواسـط تیرمـاه در زمـان آبیـاری تاک های 
کاشـته شـده، بـه ازای هـر تـاک در هـر هفتـه، مقـدار دو گرم 
کـود اوره ازطریـق سیسـتم آبیـاری قطـره ای  می دهنـد. در 
سیسـتم تربیـت روسـیمی بـا فاصلـه کاشـت دو در سـه متر، 
ایـن مقدار معـادل ۳/۳ کیلوگرم اوره در هکتـار برای هر هفته 
خواهـد بود(. پس از کاشـت نهـال، باید صبور بـود زیرا ممکن 
اسـت نهال هـا در سـال نخسـت، ابتـدا به آرامـی رشـد کننـد. 
افـزودن کـود زیاد سـبب رشـد بیش از حـد شـاخه و افزایش 
 خطـر سـرمای زمسـتان بـرای تاک هـا می شـود. البتـه نظر ها 
 درباره کوددهی نهال ها پس از کاشـت یا کوددهی در سال اول

کاشـت متفـاوت اسـت و برخـی از منابـع علمـی، کوددهـی 
در سـال اول کاشـت نهـال را توصیـه نمی کننـد. بااین حـال، 
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بـه سـبب شـرایط خاک هـای ایـران کـه بیش تـر آن هـا فقیر 
هسـتندو مـاده آلـی کمـی دارنـد، کوددهـی تاک هـا پـس از 

کاشـت نهـال توصیـه می شـود.  

مهار علف های هرز
 مدیریـت علف هـای هـرز مهم ترین جنبـه مدیریـت انگور

ضعیـف  مهـار  اسـت.  تازه احداث شـده  تاکسـتان  یـک  در 
 علف هـای هرز شـایع ترین علت ایجاد تاکسـتان ضعیف اسـت.

علف هـای هـرز رقبـای بسـیار کارآمـدی هسـتند و رقابـت 
شـدیدی بـا تاک هـا بـرای جـذب آب و مـواد غذایـی دارنـد. 
مهـار ناقـص علف هـای هـرز در اطـراف نهال های تازه کاشـته، 
 می تواند مانع رشـد آن ها شـود؛ به طوری که بهـره وری مطلوب

تاکسـتان به مـدت یـک یـا چنـد سـال بـه تأخیـر می افتـد 
.)۳۵ )شـکل 

شکل ۳۵-  مهار نکردن علف های هرز در این تاکستان، موجب تأخیر چندساله 
در استقرار این تاکستان شد.
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مهـار علـف هـای هـرز در یـک تاکسـتان جدیـد، اقدامی 
چالش برانگیـز اسـت کـه بایـد در هنـگام آماده سـازی زمیـن 
آغـاز شـود. اگر زمین به درسـتی آماده شـده باشـد، جوانه زنی 
بـذر تنهـا منبـع رشـد علف هـای هـرز اسـت و ممکـن اسـت 
در فاصلـه چنـد  ده سـانتی متری انگورهـای جدید رشـد کنند. 
هـدف آن اسـت کـه از رشـد همه گیاهان تا شـعاع دسـت کم 
شصت سـانتی متری تـاک جلوگیـری شـود. اگـر ویژگی هـای 
محل تاکسـتان به گونه ای باشـد که لخت شـدن خاک موجب 
فرسـایش خـاک تاکسـتان نشـود، بـا افزایـش شـعاع حـذف 
 می تـوان شـعاع علف های  هرز یعنی محوطـه بدون علف  هرز و
 پوشـش گیاهـی در اطـراف تاک هـا را بـه شـصت سـانتی متر

یا بیش تر افزایش داد )شـکل ۳۶(. بدین ترتیب، در مقایسـه با 
 مهار کم تر علف های هرز، سـبب افزایش چشمگیر رشد تاک ها

می شـود. افزایـش منطقـه بـدون پوشـش گیاهـی در اطـراف 
تاک هـا موجـب رشـد بیش تـر نهال هـا خواهـد شـد. می توان 
 چندیـن راهکار را برای مهار علف های هرز در اطراف انگورهای

تازه کاشته شـده اجـرا کـرد. سـاده ترین راه، وجیـن دسـتی یـا 
پابیـل کـردن پـای نهال ها اسـت. بـرای موفقیت بیش تـر، این 
 عملیات را باید هر دو هفته یک بار انجام داد؛ وگرنه، نشسـت و
 فشردگی خاک همراه با جوانه زنی و رشد سریع علف های هرز،
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مهـار علف هـای هـرز پـای نهال هـای کاشته شـده را دشـوار 
یـا غیرممکـن می سـازد. نگـه داشـتن هشـتاد درصـد از کـف 
 تاکسـتان )وسـط ردیف های کاشـت( بدون علف هرز کمابیش
 آسـان اسـت. برای نمونه، می توان با روتیواتـور یا کلتیواتورزنی

کـف بـاغ، علف های هـرز را مدیریت کرد )شـکل ۳7(. اما مهار 
علف هـای هرز در بیسـت درصد باقی مانده از سـطح تاکسـتان 
و مهم تریـن  کاشته شـده،  نهال هـای  اطـراف  درسـت   یعنـی 

دشـوارترین بخش از مدیریت علف های هرز در تاکسـتان های 
جدیـد اسـت؛ بنابراین، افـزون بـر روش های مکانیکـی به ویژه 
شـخم تاکسـتان، معمـوالً بـرای مدیریـت علـف هـای هـرز 
بـه روش دسـتی یعنـی وجیـن یـا پابیـل کـردن و روش های 

شـیمیایی اضافـی نیـاز دارند.

شـکل ۳۶ - وسـعت فضـای بـدون پوشـش گیاهـی در کنـار انگورها، بر رشـد 
انگـور تأثیر می گـذارد.
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شکل ۳7- روش مکانیکی برای مهار علف های هرز

پاییـن،  هزینـه  شـامل  علف کش هـا  به کارگیـری  مزیـت 
 توسـعه بهتر ریشـه های مو و فرسـایش کم تر خاک می شـود و
 از مشـکالت آن می توان به آماده سـازی بستر خاک اشاره کرد.
 نتیجـه یـک پژوهش با علف کش های پیـش از ظهور علف هرز
 در یک باغ انگور داربستی، نشان داد که به کارگیری ۵/4 کیلوگرم

در هکتـار دیـورون، همـه علف هـای هـرز یک سـاله را به جـز 
گونه هـای بارهنـگ ).Palntago spp( مهـار کـرد.  

 علف کش هـای گزاپریم )WP80%( به میزان سـه کیلوگرم
 در هکتـار، کلرتال دی متیل )WP75%( به میزان 1۵ کیلوگرم 
در هکتار و دیورون )WP80%( به میزان دو کیلوگرم در هکتار 
)SL20%( پاراکـوات  و علف کـش    بـه صـورت پیش رویشـی 

بـه میزان سـه لیتـر در هکتـار  به صـورت پس رویشـی )پس از 
سـبز شـدن علف هـای هـرز و پیـش از جوانه زنـی مـو( بـرای 
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مهـار و کاهـش تراکـم علف هـای هـرز در باغ هـای سـنتی و 
روسـیمی انگـور بررسـی شـد و نتایـج نشـان داد کـه مصـرف 
ایـن علف کش هـا هیچ گونـه گیاه سـوزی در تاک هـا ندارنـد. 
سـرانجام، برای مهـار علف های هرز غالب یک سـاله سـلمه تره 
 )Chenopodium album(، خاکشیر )Descurainia sophia( و

گاوچاق کـن )Lactuca serriolae( توصیـه شـدند. همچنیـن  
در نتیجـه ایـن آزمایـش گـزارش شـد کـه علف کشـی کـه 
ضمـن مهـار علف هـای هرز یک سـاله موجب افزایـش عملکرد 
محصـول شـده بود، کلرتـال دی متیل به میـزان 1۵ کیلوگرم 
در هکتـار از فـرم تجارتـی پیش از سـبز شـدن علف های هرز 

اسـت )جعفـر زاده و شـیمی، 1۳8۵(. 
 اسـتفاده از علف کش های پیش رویشـی به ویـژه ناپروپامید،

تریفلورالیـن واکسـی فلورفن، بـرای مدیریـت علف هـای هـرز 
یک سـاله در باغ هـای انگـور توصیـه شـده اسـت. همچنیـن 
 گزارش شـده است که یک بار استفاده از علف کش گلیفوسیت
 در مهـار علف هـای هـرز یک سـاله مؤثـر بـود. یـک یـا دو بـار
 اسـتفاده از تریکلوپیـر و دو بـار گلیفوسـیت، در کاهـش وزن
 علف های هرز چندسـاله مؤثرتر بود. اسـتفاده از علف کش های
 پیش رویشی موجب کاهش وزن خشک بیش تر در علف های هرز

دائمـی می شـود. علف کـش تریکلوپیر نسـبت به گلیفوسـیت، 
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علف هـای هـرز را بـا تأخیـر از بیـن می بـرد. در جدول شـش،  
برخـی از علف هـای متـداول در باغ هـای انگـور بسـیاری از 

مناطـق کشـور، به ویـژه ارومیه نشـان داده شـده اسـت.  

جدول ۶ - برخی از علف های هرز تاکستان های بسیاری از مناطق کشور
Convolvulus  arvensisپیچک

Cardaria  drabaازمک

C. albumسلمه تره
Descurainia sophiaخاکشیر

Lacuca serriolaگاوچاق کن

C. drabaعلف شور

Acroptilon repensتلخه

Bromus tectorumعلف پشمکی

Capsella b.pastorisکیسه کشیش

Cichorium intybusکاسنی

Cynodon dactylonپنجه مرغی

.Euphorbia sppفرفیون

.Fumaria sppشاه تره

Galium aparineشیر پنیر

Glycyrrhiza glabraشیرین بیان

Geobelia alopecuroidesتلخ بیان

Lamium amplexicauleغربیلک

Phragmites communisنی معمولی
Sonchus oleraceusشیرتیغک

Sorghum halopenseقیاق
Turgenia latifoliaماستونک

Malva Sylvestrisپنیرک 
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قیم گذاری کنار نهال ها
باتوجه بـه اینکـه پـس از کاشـت نهـال، الزم اسـت کـه 
نهال ها به روش مدنظر تربیت شـوند و از سـوی دیگر، در همه 
روش هـای تربیـت سـنتی )به جـز روش خوابیده( و روسـیمی، 
الزم اسـت که تنه تشـکیل شـود و در ارتفاع مشـخصی از تنه، 
بازوهـا یـا نقـاط بارده مشـخص شـوند؛ بنابراین، برای داشـتن 
تنه راسـت، الزم اسـت که حتماً پس از کاشـت نهال، در کنار 
هـر نهـال یک قیم قـرار داد. معموالً یـا از قیم چوبی اسـتفاده 
می  کننـد )شـکل ۳8( یا در روش های روسـیمی، سـیم ردیف 
اول داربسـت را همچـون قیـم بـه کار می برنـد و بـا ریسـمان، 

شـاخه درحال رشـد نهـال را بـه سـیم اول می بندند.                            

شکل ۳8- قیم چوبی برای تاک ها در تاکستان 
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چکیده مطالب
یک شـروع ضعیـف در احـداث تاکسـتان، می تواند عواقب 
طوالنی مدت و شـاید دائمی را به دنبال داشـته باشد؛ بنابراین، 
بـه برنامه ریـزی دقیق نیاز اسـت. مواردی ازجملـه قطعه بندی 
 زمیـن، در نظر گرفتن فضای مناسـب بـرای دور زدن تراکتور،
 تعییـن راهروها برای تـردد کارگران و انجـام راحت تر عملیات

تـاک داری، تعییـن جهـت ردیف هـا و فاصلـه بیـن ردیف های 
کاشـت، تعییـن فاصلـه تاک هـا روی خطـوط یـا ردیف هـای 
 کاشت و ارتفاع سیستم داربستی، از مهم ترین این تصمیمات و

برنامه ریزی هـا هسـتند. بخش هایـی از محل تاکسـتان را باید 
بـرای جابه جایـی ماشـین آالت  و تـردد افـراد در تاکسـتان در 
نظـر گرفـت. در زمین هـای بـزرگ به ویـژه در تاکسـتان های 
روسـیمی، الزم اسـت کـه زمیـن را به قطعات مختلف تقسـیم 
کـرد. جهت مناسـب ردیف های تاکسـتان از شـمال به جنوب 
بـا فاصلـه ردیف هـای بیش تـری  اسـت. تاکسـتان هایی کـه 
کاشـته شـده اند، ذاتـاً کم بـازده هسـتند. تاکسـتان هایی کـه 
فاصلـه ردیف های کم تری دارند، شـاید به سـبب سـایه اندازی 
تـاج تاک هـا روی هـم، میوه هایـی بـا کیفیـت پاییـن تولیـد 
می کننـد. فاصلـه بیـن دو ردیـف کاشـت در تاکسـتان بایـد 
دسـت کم نود سـانتی متر از عـرض عریض تریـن ادواتی که در 
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 تاکسـتان اسـتفاده می شـوند، بیش تـر باشـد. به طورمعمـول و
بنـا بـه سیسـتم تربیـت، بـرای تاکسـتان های تجـاری ایـن 
فاصلـه 2/7 تـا ۳/۶ متـر توصیـه می شـود. روش هـای تربیـت 
تـاک داری جهـان  در  خوابیـده،  روش  به ویـژه  تـاک  سـنتی 
منسـوخ شـده اسـت؛ بنابرایـن، الزم اسـت کـه سیسـتم های 
روسـیمی انگـور ترویـج داد و در اسـتفاده از روش های سـنتی 
تربیـت تـاک در تاکسـتان های های جدید تجدیـد نظر کرده و 
در ایـن زمینـه، با احتیاط عمل کـرد. انتخاب رقـم انگور برای 
کاشـت در یک تاکسـتان به عوامل زیـادی ازجمله ویژگی های 
آب، خـاک، آب وهـوای منطقـه و شـرایط بـازار بسـتگی دارد. 
بـرای تولید میـوه نوبرانه، کاشـت رقم هـای زودرس و ترجیحاً 
بی دانـه توصیـه می شـود. البتـه بایـد به ایـن نکته مهـم توجه 
داشـت کـه انگـور نوبرانـه باید رنگـی باشـد.  نهال هـای انگور  
بیش تربـه دو صـورت تولیـد و ارائـه می شـوند : 1- نهال هـای 
ریشـه لخت 2- نهال هـای گلدانـی . هنـگام خریـد نهال هـای 
ریشـه لخت،  تاک دار در واقع هزینه سیسـتم ریشـه را پرداخت 
می کنـد ؛ بنابرایـن، بهتـر اسـت نهال هایـی بـا کیفیـت ریشـه 
باالتـر بخـرد. حتماً نهال یک سـاله بـه کار رود و تاحدامکان، از 
کاشـت نهال هـای دوسـاله یـا باالتر پرهیـز شـود. تاحدامکان، 
سـعی بـر آن باشـد کـه  کـه نهـال از مناطـق دوردسـت تهیه 
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نشـود تـا زمـان زیـادی هـم صـرف حمل ونقـل آن هـا نشـود. 
توصیـه می شـود  که درصـورت  امـکان، نهال هـای تحویلی در 
نهالسـتان را در ارتفـاع 1۵ تـا 20سـانتی متری هـرس کننـد. 
توصیـه  تاکسـتان  احـداث  بـرای  گلدانـی  نهـال  از  اسـتفاده 
نمی شـود. همچنیـن  بـرای آماده سـازی زمیـن، به هیچ وجـه 
بیـل  مکانیکـی به کار نـرود. فقط در یک مورد اسـتفاده از بیل 
 مکانیکی برای آماده سـازی زمین تاکسـتان توصیه می شـود و

آن هـم زمانـی اسـت کـه در نتیجـه بررسـی پروفیـل خـاک 
مشـخص شـود کـه تا اعمـاق  نود سـانتی متری زمیـن مدنظر 
برای تاکسـتان، الیه سـخت و نفوذناپذیر وجود دارد. باید دقت 
کـرد کـه قطره چکان هـا بـه انـدازه کافـی بـه نهال هـا نزدیک 
باشـند تـا خـاک اطـراف ریشـه نهال ها خـوب آبیاری شـوند. 
 هرگـز نبایـد نهال هـای ریشـه لخت را بیـش از ۳ یا 4 سـاعت

در آب غوطـه ور کـرد، وگرنـه ریشـه ها سـیاه می شـوند . در 
صـورت اسـتفاده از مته دسـتی یا پشـت تراکتوری بـرای حفر 
 چاله های کاشـت، باید قطر آن ها دسـت کم سـی سانتی متر و

ترجیحـاً ۳۵ تـا 40 سـانتی متر باشـد. درصـورت اسـتفاده از 
متـه دسـتی یـا پشـت پشـت تراکتوری، باید بـه رطوبت خاک 
 توجـه کرد که خاک مناسـب بـوده و به اصطالح گاورو باشـد و
 نیز زیاد مرطوب نباشد. در خاک های با رطوبت باال و همچنین
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 در خاک هـای سـنگین بـا درصد رس بـاال، دیواره ها سـخت و
لعابی می شوند و موجب محدود شدن توسعه ریشه نهال ها خواهند 
 شـد. نهال هـا بایـد در چاله هایی با ابعـاد 40×40×40 سـانتی متر

کاشـته شـوند و به هیچ وجـه نبایـد ریشـه نهـال بـه سـبب 
کـم عمـق بـودن چالـه کاشـت، در تـه چالـه جمـع شـود یـا 
ریشـه ها بـه طـرف بـاال خـم شـوند زیـرا ایـن تغییـر شـکل  
از رشـد ریشـه جلوگیـری می کنـد و تاک هـا مسـتعد ابتـال 
فـوت بلـک  بیمـاری  مخصوصـا  ریشـه ای  بیماری هـای   بـه 

می شـوند. حتمـاً پـس از کاشـت نهال، بایـد در کنـار هر نهال 
یـک قیـم قـرار داد. درضمـن  زمـان کاشـت نیـز بایـد بـرای  

اسـتقرار نهـال و خـروج هـوا، آبیـاری کرد.
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