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تاریخچه و گسترش سیب در دنیا
درخت سیب یکی از مهم ترین درختان میوه مناطق معتدله و سردسیری است. میوه ی این درخت عالوه بر 
ارزش غذایی خواص دارویی باالیی دارد. به نحوی که گفته می شود »روزی یک سیب بخور تا دکتر به سراغت 
نیاید« . عالوه براین سیب می تواند سهم بسیار زیادی در صادرات و ارزآوری کشور داشته باشد. کشور ایران به 
دلیل شرایط خاص محیطی و دارا بودن تنوع آب و هوایی در زمره ی کشورهای مهم تولیدکننده و صادرکننده 
این محصول قرار دارد. البته جایگاه ایران در بین کشورهای تولیدکننده این محصول می تواند با مدیریت صحیح 
و علمی باغ های سیب، استفاده از ارقام مناسب و کشت آن در مناطق مستعد ارتقا یابد. این محصول ارتقا 
داد.. سیب عالوه بر مصرف تازه خوری، مصارف فرآوری و صنعتی نیز دارد. از این رو می تواند به کسب درآمد و 

اشتغال زایی بخشی از جامعه یاری رساند و همچنین موجب توسعه صنایع فرآوری، ارزآوری و غیره  شود. 
سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده است و قدمت کشت و پرورش آن به سال های 
ماقبل تاریخ می رسد. طبق مدارک موجود انسان ها در حدود 2000 سال قبل از میالد درختان سیب را از 
جنگل ها انتخاب کردند و به وسیله بذر تکثیر نمودند. طبق کشفیات اخیر ساکنان مناطق اطراف دریاچه های 
شمال اروپا و قسمتی از سوئیس از سیب خشک کرده به عنوان غذا استفاده می کردند. وجود بقایایی از سیب 
و گالبی خشک شده در بین آثار باقی مانده از این دهکده های ابتدایی مؤید این نظریه است. سیب از بخش 
غربی آسیا و جنوب روسیه و اروپا ابتدا به صورت بذر و بعدها پاجوش و پیوند در اروپا و آسیا منتشرشده است. 
در ایران متأسفانه هیچ گونه نوشته مستندی در مورد سابقهی کاشت درختان میوه ازجمله سیب وجود ندارد.  
بااین حال وجود درختان بومی سیب در این قسمت از دنیا بی شک موید آن است که ساکنین اولیه این فالت 
یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین پرورش دهندگان درختان میوه از جمله سیب بودند.. با وجود قدمت کاشت 
سیب و شناختی که از این درخت زیبا و میوه ی مطلوب آن در ایران زمین وجود داشته و در ادبیات ما از آن 
بسیار یاد شده است، این میوه تا این اواخر هیچ گاه به عنوان یک محصول درآمدزا و تجارتی تلقی نشده است. 
بعد از احداث راه های جدید ارتباطی بین مراکز عمده تولید و بازارهای مصرف، باال رفتن قدرت خرید مردم،  
آگاهی یافتن از محاسن بهداشتی و غذایی آن و به وجود آمدن صنایع تبدیلی سیب به صورت یک محصول 

عمده اقتصادی در جهان شناخته شد.

اهمیت اقتصادی
در سال 1398 سیب با تولید حدود 4 میلیون تن بیش ترین میزان تولید را در بین محصوالت باغی به 
خود اختصاص داد و از سهم 17/1 درصدی در بین این محصوالت برخوردار بود. . در این میان استان های 
آذربایجان غربی با سهم 27/5 درصدی، آذربایجان شرقی با سهم 13/7 درصدی، فارس با سهم 8/6 درصدی، 
تهران با سهم 8/1 درصدی و اردبیل با سهم 5/9 درصدی رتبه های اول تا پنجم تولیدکنندگان سیب کشور را 
به خود اختصاص دادند این پنج استان جمعاً در حدود 63/8 درصد از کل تولید سیب کشور را در این سال 
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تأمین نموده اند. در حال حاضر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی ایران ازنظر سطح زیر کشت سیب رتبه 
سوم و ازنظر تولید رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است. کشورهای عمده ی صادرکننده سیب 
به ترتیب چین، لهستان، ایتالیا، آمریکا و شیلی هستند.ایران نیز در زمینه صادرات سیب درختی در جایگاه 

ششم دنیا قرار دارد.
سـیب در حـال حاضـر یکـي از اجزاي دایمی سبد غذایي جمعیت کشور در تمامي فصول است. اشتغال زایی 
بی نظیر ایـن محصول از سطح نهالستان ها و باغ ها آغاز می شود و دیگر بخش های صـنایع تبـدیلي، بسته بندی 
و سردخانه ای را نیز در برمی گیرد. افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کیفیت این محصول، نقش مهمـي 
در شـکوفایي اقتـصادي باغـداران و ایجـاد قــدرت رقابــت صادرکنندگان در انــواع بازارهــاي مــصرف 
و  کوهـستاني  اقلیم  گسترده ی  و  وسیع  پهنه ی  کرد. خوشبختانه،  خواهد  ایفــا  منطقه ای  فرا  و  منطقه ای 
پــرورش  بــراي  محیطــي  شــرایط  مناسب ترین  از  برخــورداري  بــا  کــشور  در  موجـود  کوهپایه ای 

ســیب، نقــش تعیین کننده ای در افزایش سطح زیر کشت این محصول داشته است.

جدول 1- پنج محصول باغبانی با  بیش ترین میزان تولید در سال 1398 )اقتباس از منبع شماره 2(.         ))واحد: میلیون تن/ هزار هکتار(( 

درصد سطح بارورسطح باروردرصد تولیدمیزان تولیدمحصول

417،1224،79،0سیب

3،414،5162،66،5پرتقال

3،314،1290،311،6انگور

1،98،17،40،3خیار

1،25،1222،88،9خرما

9،741،21،59963،8سایر

23،51002،506،8100جمه

سیب عالوه بر مصرف تازه خوري، با استفاده از صنایع تبدیلي به محصوالت دیگري از قبیل آب سیب، 
این ماده ی غذایی  بازارهاي مصرف مي گردد.  کنسانتره، سرکه، مربا، پکتین و غیره تبدیل می شود و وارد 
پرخاصیت به تنهایی می تواند، نیاز بدن به بسیاری از ویتامین ها و مواد مغذی را تأمین کند، ازاین رو بسیاری از 
افراد از سیب به عنوان یک غذای کامل یاد می کنند. این میوه به تنهایی بهترین میان وعده محسوب می شود و 
می تواند از خوردن خوراکی های غیرمفید برای بدن جلوگیری کند. سیب نقش مهمی در سالمت بدن دارد و 

از این مزیت  برخوردار است که عالوه بر پیشگیری از بیماری ها، باعث افزایش سالمتی نیز می شود.
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مواد مغذی و ویتامین های موجود در سیب
سیب ویتامین ها و مواد مغذی بسیاری را در خود جای داده است. ویتامین ث ازجمله ویتامین های موجود 
در سیب است که سبب ایجاد خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی در آن شده است. انواع ویتامین های 
گروه ویتامین ب در این میوه وجود دارند. سیب به عنوان یک ب کمپلکس حاوی ویتامین های ازجمله تیامین، 
ویتامین و ریبو فالوین است. سیب عالوه بر داشتن این ویتامین ها، سرشار از فیبر است. رژیم غذایی که حاوی 
فیبر باشد، کمک می کند تا فرد زندگی و کیفیت عمر باالتری را تجربه کند. مصرف یک عدد از این میوه در 
طول روز سبب تأمین 12 درصد از نیاز بدن به فیبر خواهد شد. در ضمن این موضوع سبب دفع کلسترول 

بد خون نیز خواهد شد.
دیگر مواد معدنی که در این میوه وجود دارد شامل فسفر، مس، منگنز، کلسیم و پتاسیم می شوند. سیب 
سرشار از ترکیبات پلی فنلی است که سبب محافظت از بدن در مقابل رادیکال های آزاد خواهد شد. در کلیه 
مناطق آب و هوایی خنک، سیب غذای بسیار مهمی محسوب می شود و می توان آن را برای ماه ها انبار نمود 

درحالی که همچنان ارزش غذایی خود را حفظ می کند.
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گیاه شناسی سیب
سیب گیاهی خزان کننده از تیره ی )خانواده( گل سرخیان )رزاسه( است که بندرت به صورت درخت یا 
درختچه ی همیشه سبز یا خاردار مشاهده می شود. درخت سیب گونه های مختلفی دارد و تاکنون بیش از 
7500 نوع درخت سیب شناسایی  شده است. برخی از انواع سیب ها شیرین و برخی دیگر طعم به نسبت 

ترشی دارند. 
این میوه برگ های سـبز یکنواخت به شکل بیضوي- تخم مرغی دارد که در بخش زیرین پهنک پوشـیده 
از کـرک و حاشیه هستند. این درخت برگ های مضرس اره اي نامنظم دارد. شاخه های درخت سیب بدون 
تیغ و برحسب رقم آن عمودی، مایل و یا آویزان هستند. رنگ پوست شاخه ها بسته به رقم از زرد تا قرمز 
متغیر است و اکثراً رنگ قهوه ای دارد. درخت تاج متنوعی دارد که در بعضی ارقام چتری، در بعضی دیگر باز 
و گسترده و کم شاخه و همچنین در برخی هرمی با شاخه های عمودی یا بینابین است. زاویه شاخه های اصلی 
در بعضی ارقام باز و نزدیک به زاویه قائمه و در بعضی دیگر بسته است. تنه بعد از 7 تا 8 سال اول  چوب پنبه ای 
و ناصاف می گردد. اگر در سنین جوانی از پوست تنه مراقبت الزم به عمل نیاید در اغلب مناطق مخصوصاً 
در شرایط جوی صاف  خشک در جهت جنوب غربی دچار سوختگی می گردد که منجر به پوست انداختن و 
ظاهر شدن چوب درونی می شود. معموالً درخت سیب از سنین 4 تا 5 سالگی به تدریج در قسمت های پایینی 
شاخه های اصلی شروع به تولید شاخه های عمودی کوتاه می کند که روی آن ها جوانه های گل ظاهر می گردد.

درخت سیب گل آذین خوشه ای با 4 تا 6 گل دارد. گل های آن کامل و دوجنسه هستند. گل ها دارای 
پنج گلبرگ به  رنگ سفید و کمی صورتی هستند. گل مرکزی گل آذین که »شاه گل« نامیده می شود، پیش 
باز می گردد و می تواند به میوه ی بزرگ تری تبدیل شود. کاسه گل درخت سیب کرک دار است.  بقیه  از 
گل های درخت سیب به هنگام شکوفا شدن در فصل بهار منظره ی زیبایی را ایجاد می کنند. این گل ها و 
شکوفه های زیبا درنهایت به میوه ی سیب تبدیل می شوند. سیب که ازنظر زمان گل کردن در گروه سوم 
میوه های سردسیری قرار دارد، بعد از گیالس و تقریباً هم زمان با گالبی گل می کند. به همین دلیل تا حدی 
در شرایط عادی از سرماهای بهاره که شکوفه ی درختان زود گل مثل بادام، زردآلو و هلو را در اکثر سال ها 

تهدید می کند، در امان است و  کم تر صدمه می بیند.
براي تشکیل میوه تمام قسمت های گل به جز گلبرگ ها همـراه میـوه بـاقي می مانند، بنابراین میوه ي 
سیب که از نوع  کـاذب است، از رشـد و گوشتی شدن قاعـده ي کاسبرگ ها و نهنج به وجود می آید. سطح 
خارجي میوه برحسب نـوع گونـه و رقم، به شکل نازک یا کلفت و پوشـیده از کـرک یـا مـوم و یـا بـدون 

کـرک است.
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شکل 1- اندام های تشکیل دهنده ی گل و میوه سیب )اقتباس از منبع شماره 3(.

ریشه ی سیب برحسب گونه ها و ارقام از رشد و فرم متفاوتی برخوردار است. ریشه ی اکثر درختان بذری 
سیب معمولی در عمق 15 سانتی متری تا 1/2 متری خاک قرار دارد.  بااین حال در خاک های قابل نفوذ و 
عمیق با زهکش و رطوبت مناسب تا اعماق 2 تا 4 متری نیز نفوذ می کند. محدوده ی گسترش افقی ریشه ها 
برحسب ارقام و چگونگی شرایط خاک از چند سانتی متر تا چند متر تغییر می کند ولی معموالً در حدود 
سایه انداز چتر درخت یا کمی  بیش تر از آن است. مقاومت ریشه به خشکی، ماندابی، آهک، شوری و سرما 
نیز برحسب گونه ها و ارقام متغیر است. از این رو باید با دقت و شناخت کامل پایه ها را گزینش کرد و همواره 
پایه هایی را انتخاب نمود که با شرایط خاک و محیط زیست درخت حداکثر سازگاری نسبی را داشته باشد. 
ریشه ی سیب به هوا و اکسیژن فراوان نیاز دارد. بدین سبب در خاک های سنگین و رسی به علت کمبود 

اکسیژن نمی تواند زیاد در عمق خاک نفوذ کند و ریشه ها در این خاک ها سطحی هستند.

انواع جوانه
جوانه ها، ساقه های کوچک با میانگره هاي بسیار کوتاه، بسیار فشرده و نزدیک بـه هـم هستند که درون 
برگ های تغییر شکل یافته ای به نام فلس قـرار دارنـد. جوانه های درخت سیب دو نوع هستند: جوانه برگی 
)رویشی( و جوانه گل )زایشی( . جوانه های برگ همه ساله در بهار در طول شاخه های جوان و در بغل برگ ها 
به وجود می آیند. جوانه های گل همیشه در انتهای شاخه های کوتاه ظاهر می شود. جوانه های گل یک جوانه 
مرکب است که پس از شکفتن از آن یک شاخه کوچک با تعدادی برگ و یک خوشه گل )معموالً 5 عدد گل( 
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ظاهر می گردد. به عبارت دیگر جوانه ها در سیب به صورت مرکب داراي جوانه برگي همراه با یک جوانه گـل 
هستند و یا ممکن است رویشی بدون جوانه گل باشند. جوانه ی انتهایی برحسب میزان مواد غذایی و عادت 
درخت به سال آوری ممکن است تبدیل به گل نشود که در این صورت یک سال دیگر به حالت رویشی باقی 
می ماند و سال بعد تولید گل نماید. اگر جوانه ی انتهایی تبدیل به گل شود از کنار آن یک شاخه کوچک بی بار 

به صورت جانبی خواهد رویید.
 جوانه های جانبی همه شبیه هم هستند ولي اندازه ی آن ها  از جوانه ی انتهایي کوچک تراست. جوانه هایی 
که در پایین شاخه قرار دارند )نزدیـک شاخه ی سـال قبل( به طورمعمول، کوچک و ضعیف هـستند ولـي 
جوانه های بعـدي که در وسـط و بـاالي شاخه قرار دارند به تدریج قوي و درشت تر می شوند. جوانه های رویشی 
به شکل صاف، کشیده و نوک تیز هستند. این جوانه ها به طورمعمول روي شاخه های جـوان یـا یک ساله قرار 
دارند که پس از خزان درخت به شکل اندام فاقد تورم نمایان می شوند. برخالف تمامي گونه های هسته دار که 
جوانه های گل سـاده دارند و فقـط حـاوي یک جوانه گل هستند، در سیب و گالبـي جوانه زایشي به صورت 
مخلوط در کنار جوانه ی برگ یافت می شود. جوانـه هـاي مخلـوط زایشي قبل از باز شدن به واسطه ی شکل 

گرد و متورمی که دارند، به راحتی از انـواع رویـشي قابـل تشخیص هستند.

 شکل 2- گل انتهایی و گل های جانبی در گل آذین سیب )سمت راست(، جوانه ی زایشی

روی سیخک و جوانه برگ روی شاخه )سمت چپ( )اقتباس از منابع شماره 1 و 3(.
جوانه گل روي درخت به طورمعمول اواسط تا اواخـر تابـستان متمایز می شود. ایـن جوانه ها بـه رشـد خود 
در اندازه های متفاوت تا پایان تابستان و گاه تا اوایـل پـاییز ادامـه می دهند و در اولـین روزهاي بهار قبل از 
شروع گلدهي رشد خود را کامل می کنند. جوانه های گل در صورتي تشکیل و شکوفا می شوند که طي پاییز 

و زمـستان و در پایـان فصل رویشي قبل نیاز سرمایي آن ها تأمین  شده باشد.
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بسیاري از جوانه های رویشي تشکیل شده از رشـد سال جاری به صورت خفته باقي می مانند. جوانه های 
ایـن  باقي بمانند. دالیل خفته مانـدن  نزدیـک بـه پایین شاخه ممکن است به صورت یک جوانه ی خواب 
جوانه ها پیچیده است ولي  بیش تر به پدیده های مربوط به چیرگي انتهایي و عادت شاخهدهـي رقــم مربــوط 
می شود. بایـد بــه خــاطر داشــت کــه ســیب یک گونه روزخنثــی است. ازاین رو شروع دوره ی خواب آن  

بیش تر تحت تأثیر دماي محیط است و به کوتاه شدن طول روز ارتباط ندارد.

تشکیل جوانه گل
گل انگیزی یا تشکیل جوانه های گل در فصل رویشي سال قبل به طورمعمول از خـرداد تا اوایل شهریور 
برحسب رقم بـراي محـصول سـال آینـده انجـام می شود. گل انگیزی در حقیقت تمایز مریستم جوانه ها به 
جوانه های زایشي است که نقـش کلیـدي در باردهي درختان دارد. شرایط آب وهوایی و چگونگی پرورش 
ابتـداي هـرس فـرم دهي به  از  تا تربیـت درختـان  باید دقت نمـود  بنابراین   درختان در آن مؤثر است. 
صورتي باشد که ورود نور به تمام تاج به ویژه بخش میاني آن را ممکـن سـازد. ایـن امر یکي از مشکالت 
دایمی باغ های سیب است که باغداران بـه دلیـل عـدم رعایـت آن، حتي در سـال آور درختـان نیز دچـار 

کـم بـاردهي می شوند.

عوامل مؤثر در تشکیل جوانه ی گل
تشکیل جوانه ی گل در سیب و سایر گیاهان به عوامل متعددی وابسته است و به طورکلی در شرایط عادی 

هرچقدر تعداد جوانه های گل  بیش تر باشد، میزان بار درخت نیز  بیش تر خواهد بود.
ازجمله عوامل مؤثر در تشکیل جوانه ی گل می توان به موقعیت قرارگیری جوانه روی شاخه، مواد غذایی 
)نسبت کربن به نیتروژن(، تنظیم کننده های رشد گیاهی و شرایط محیطی اشاره کرد. معموالً جوانه های گل 
که به میوه تبدیل خواهند شد باید از موقعیت معینی در هر نوع درخت برخوردار باشند. در درخت سیب 
جوانه ی انتهایی شاخه های کوتاه معروف به اسپور یا سیخک حامل این جوانه ها است. هرچند قرار گرفتن یک 
جوانه در نوک یک شاخه کوتاه شرط الزم برای تبدیل شدن به گل است اما کافی نیست، بلکه عوامل دیگر 

نیز در آن مؤثر هستند.
در این میان سهم جوانه از مواد غذایی یا به عبارت دیگر نسبت کربن به نیتروژن آلی موجود در شاخه ی 
حامل جوانه ها و در درون خود جوانه عامل تعیین کننده محسوب می شود . اگر میزان کربوهیدرات های )کربن( 
حاصل از فتوسنتز و نیتروژن آلی موجود در حد متعادلی باشد، درخت قادر خواهد بود هم به تعداد کافی 
جوانه بارده به وجود آورد و هم درحد الزم رشد کند. این رشد گیاهی را می توان با مشاهده ی میزان رویش 
تازه سرشاخه ها در بهار و تابستان روی شاخه های مسن تر ارزیابی کرد. به طورمعمول در یک درخت جوان تازه 
به بار نشسته )7-5 ساله( اگر میزان رویش سالیانه 60 الی 75 سانتی متر باشد، نسبت کربن به نیتروژن متعادل 
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محسوب می شود. در درختان مسن تر طول رویش سالیانه اگر در حد 30 الی 45 سانتی متر باشد کافی است.
 اکسین در بین تنظیم کننده های رشد، نقش بسیار مهمی در تبدیل جوانه به جوانه ی گل دارد. در بین 
عوامل محیطی نور و دما نقش بسیار مؤثری در تشکیل جوانه ی گل دارند. بدون حضور نور تبدیل جوانه ها 
به گل غیرممکن است. . در سیب برای تبدیل جوانه به جوانه گل باید که جوانه ها بسته به رقم بین 800 تا 

1600 ساعت در معرض دمای پایین )7-5 درجه سانتی گراد( قرار بگیرند.
به طورکلی می توان گفت که مقدار نسبی کربوهیدرات ها توأم با میزان هورمون اکسین تولیدشده در تعادل 
با میزان نیتروژن آلی در هر شاخه سرنوشت بار هر درخت را تعیین می نماید. برای به وجود آمدن چنین 
تعادلی عوامل متعددی ازجمله هرس، میزان کود به ویژه کودهای نیتروژنه، نور، دما، میزان رطوبت خاک در 

محیط گسترش ریشه و رقم مؤثر است.

تشکیل میوه
همان گونه که قباًل اشاره شد، هر درخت برای تولید میوه باید دارای جوانه های گل باشد و هرچقدر تعداد 
جوانه ها  بیش تر باشد به تبع آن برمیزان محصول نیز افزوده می شود. البته این نتیجه زمانی قابل تحقق است 
که گل های به وجود آمده تلقیح شوند، زیرا اگر عمل لقاح صورت نگیرد میوه ای به وجود نمی آید. برای این که 
درخت سیب خوب بارور شود و میوه های تولیدی تا زمان رسیدن روی درخت باقی بمانند عمل لقاح باید 
به اندازه ی  کافی صورت بگیرد و در داخل میوه، بذر تشکیل شود. ممکن است در بعضی ارقام میوه های بدون 
دانه یا کم دانه نیز تولید شوند ولی این میوه ها با اولین شرایط نامساعد محیطی ریزش خواهند کرد و در 

صورت ماندن ریز، بدشکل و نامرغوب خواهند بود.
گرده افشانی درختان سیب به وسیله ی حشرات به خصوص زنبورعسل انجام می گیرد. نوع دیگری از زنبورها 
نیز در تلقیح گل های سیب تا حدی موثر هستند. در شرایط نامساعد آب و هوایی و هنگام وزش باد این 
زنبورها ارزش  بیش تری دارند، زیرا در این شرایط آن ها برخالف زنبورهای عسل می توانند فعال باشند. طبق 
پژوهش های به عمل آمده در دمای  کم تر از 16 درجه سانتی گراد،  حین بارندگی، هنگام وزش بادهای شدید 

و هوای طوفانی زنبورهای عسل  کم تر از کندو بیرون خواهند آمد.
ارقام سیب به صورت کلـي خود نابارور هـستند، بنـابراین بـراي تـشکیل میـوه و تولیـد اقتصادي در باغ 
باید از درختان گرده زا استفاده شـود. درختان گرده زا باید به صورت مخلوط با رقم اصلی کشت شوند. برای 

این که یک رقم گرده دهنده، مطلوب و مفید واقع شود باید دارای ویژگی های به شرح زیر باشد:
1- هم زمان با رقم اصلی گل بدهد.

2- دانه ی گرده فراوان، زنده و سالم تولید کند.
3- با رقم موردنظر کاماًل سازگار باشد.

اصلی،  رقم  و کیفیت گل آوری  اقلیمی  به شرایط  توجه  با  ، الزم است  نوع رقم گرده دهنده  از   جدا 
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فاصله ی درختان گرده زا از رقم اصلی طوری تعیین شود که زنبورها قادر باشند دانه ی گرده کافی را به 
همه ی درختان باغ برسانند.

ازنظر اقتصادي چنانچـه 8- 5 درصـد از شکوفه های درخت سیب به میوه تبدیل شوند این درخت بار 
اقتـصادي  تغییر می کند. طـول عمــر  تا 6 سال  از 3  ارقام سیب،  باروري در  کافي خواهد داشـت. سـن 

درختــان سـیب به طور متوسط حدود 40 تا 50 سال است.

 

شکل 3 - مراحل فنولوژیک رشد و نمو از جوانه خواب تا زمان رسیدن میوه )اقتباس از منبع(

ترتیـب  بـه  فیزیولوژیـک  بلوغ  زمان  تا  جوانه ها  بیـدار شدن  از  قبـل  از  فنولوژیـک  مختلـف  مراحـل   
عبارت است از: جوانه خواب )A(، شکفتن جوانه )B(، جوانه نوک سبز )C(، بـرگ گـوش موش)C3( ، شکفتن 
جوانه های رویشي و زایشي در جوانه مخلـوط )D, D3(، تکمـه قرمـز )E, E3(، باز شدن شاهگـل)F( ، تمـام 
گـل )F2(، آغـاز ریـزش گلبـرگ هـا )G( ، پایـان گلدهي )H(، میوه بندي )I(، فندقه )J(، میوه های در حال 

رشد )K(، میوه ی بالغ )L( )اقتباس از منبع شماره 3(.
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عوامل مؤثر بر تشکیل میوه

1- نیتروژن

وجود مقادیر کافی نیتروژن قابل جذب در زمان گلدهی یکی از  عوامل موثر در میزان باردهی است. اگر 
در این زمان نیتروژن کافی در دسترس گل های تازه شکفته شده نباشد تعداد زیادی از آن ها قبل از تلقیح 
، ریزش می کنند. این حالت در برخی از باغ های کشور قابل مشاهده است. اغلب باغداران شاکی هستند که 
درختان به فراوانی گل می کنند ولی  بیش تر شکوفه ها ریزش می کنند و تبدیل به میوه نمی شوند که این 

پدیده در اکثر موارد ناشی از کمبود نیتروژن است.

2- دما

 دمای کم یا زیاد در دوران گلدهی هر دو اثر منفی در میزان باردهی درخت سیب دارند. اگر دما در این 
زمان از 4/5 درجه سانتی گراد  کم تر باشد نه تنها از فعالیت زنبورها کاسته می شود، بلکه رشد و نمو لوله گرده 
نیز کند خواهد شد. مناسب ترین دما برای فعالیت زنبورعسل 15 الی 21 درجه سانتی گراد و مناسب ترین دما 
برای رشد لوله گرده 20 تا 25 درجه سانتی گراد است. در دماهای  کم تر یا  بیش تر رشد لوله گرده کاهش 
می یابد و در 27 درجه سانتی گراد متوقف می شود. در دوران گلدهی تجاوز سرما از حد و مدت زمان معین 
کشنده است و گل ها به نسبت شدت و مدت آن صدمه خواهند دید.  برای اغلب ارقام سیب دماهای 2/5- تا 
4 -درجه سانتی گراد خطرناک است. اغلب اتفاق می افتد که اولین گل های شکفته شده در اثر سرما صدمه 
می بینند اما غنچه های کناری که چند روز دیرتر باز می شوند، سالم می مانند و باوجود سرما بار کافی تولید 
می کنند. این یکی از محاسن نحوه ی گلدهی سیب است. زمان گل کردن و تطابق آن بازمان بروز سرمای 
بهاره و همچنین میزان مقاومت رقم به سرما ازجمله عواملی هستند که باید در انتخاب محل باغ و ارقام در 
نظر گرفته شوند. گل ها حساس ترین اندام گیاه در مقابل سرما هستند و تخمدان ها نیز حساس ترین عضو گل 
در برابر سرما به شمار می روند. دانه ی گرده از تخمک در مقابل سرما مقاوم تر است و تا چندین درجه زیر صفر 
می تواند دوام داشته باشد. البته مدت دوام سرما خیلی مهم است و هرچه این مدت طوالنی تر باشد، خسارت 

وارده نیز  افزایش می یابد.

3- باد

درصورتی که شدت باد از حد معینی تجاوز کند، مانع خروج زنبورها از کندو خواهد گردید. اگر باد عالوه بر 
شدت، سرد هم باشد اثر منفی آن  بر فعالیت زنبورها  بیش تر خواهد شد. بادهای شدید عالوه  بر ایجاد مشکل 
در عمل انتقال دانه ی گرده، موجب واردشدن صدمه مکانیکی به شکوفه ها می شوند. بادهای خشک سبب 
خشک شدن سطح کالله و کاهش میزان آمادگی آن جهت نگهداری و رشد دانه گرده خواهند شد. عالوه بر 
این باد با افزایش میزان تبخیر از سطح خاک باعث کاهش میزان رطوبت خاک می شود که خود عامل کاهش 

کارایی گرده افشانی است.
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4- ریزش گل و میوه

به طورمعمول در درختان میوه مناطق معتدله ازجمله سیب بعد از تمام شدن مرحله ی گلدهی، تعداد 
زیادی از شکوفه ها و میوه ها ریزش می کنند. تعداد گل هایی که تبدیل به میوه می شوند نسبتاً کم و حدود 5 
تا 15 درصد است. در شرایط مساعد اولین ریزش بالفاصله بعد از ریختن گلبرگ ها و خاتمه عمل لقاح شروع 
می شود. حدود 3 تا 4 هفته بعد ریزش دوم میوه های سبز کوچک مشاهده می شود. این ریزش ها طبیعی است 
و دور از انتظار باغدار نیست. در هر دوی این موارد  بیش تر گل ها و میوه هایی می ریزند که تلقیح نشده یا تلقیح 
آن ها ناقص انجام گرفته است. بعد از توقف کوتاهی در حدود خردادماه تا اوایل تیرماه ریزش سوم با ریختن 
میوه هایی شروع می شود که به اندازه ی فندق یا کمی درشت تر هستند . این ریزش به اسم ریزش خردادماه یا 
به اصطالح انگلیسی ریزش ماه ژوئن )June drop( معروف است. علت این ریزش را محققین به تالش درخت 
جهت متعادل کردن میزان میوه )بار درخت( با میزان مواد غذایی در دسترس خود نسبت می دهند. اکثر 
میوه های ریخته شده در این زمان آنهایی هستند که تعداد بذر کمی دارند. بعد از متوقف شدن این ریزش ها، 
میوه های باقی مانده اکثراً سالم، تلقیح شده و دانه دار هستند و تا موقع رسیدن روی درخت باقی خواهند ماند. 
در این زمان است که می توان میزان محصول را آن سال تخمین زد. نزدیک به زمان رسیدن یک ریزش خفیف 
از میوه های نیم رس و سالم پیش می آید که به آن ریزش قبل از برداشت گفته می شود. میزان این ریزش در 

ارقام مختلف متفاوت است و تحت شرایط خشکی، دمای باال و باد  امکان تشدید آن وجود دارد.

 نمودار 1- ریزش میوه در درخت سیب )اقتباس از منبع شماره 11(.
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5- رقم

صرف نظر از شرایط محیطی و دیگر عوامل مؤثر بر تشکیل میوه، ویژگی های ژنتیکی ارقام نیز روی میزان 
تشکیل میوه مؤثر است. زیرا در شرایط یکسان بعضی ارقام  بیش تر بار خود را حفظ می کنند اما در برخی 
دیگر  بیش تر میوه ها ریزش می کند. همچنین در بعضی ارقام ریزش اول و دوم شدید، اما ریزش سوم و چهارم 
ضعیف است. بااین حال در ارقام دیگر عکس آن دیده می شود. در بین ارقام خارجی متداول در ایران رقم رد 
دلیشز جزء گروهی است که ریزش اولیه ی زیادی دارد . رقم رم بیوتی در دسته ی دوم قرار می گیرد یعنی 

ریزش سوم و چهارم آن  بیش تر است.

سال آوری
درخت سیب  بیش تر از سایر درختان میوه به باردهی متناوب تمایل دارد. اکثر ارقام چنانچه در یک سال 
بار زیادی داشته باشند در سال بعد بی بار یا کم بار خواهند بود که به این خاصیت سال آوری گفته می شود. 
سالی را که درخت محصول زیادی تولید کرده است سال آور می نامند و سال بی بار یا کم بار را سال نیاور 
بار متعادلی می دهند. عالوه بر  البته این قاعده کلی نیست و ارقامی پیدا می شوند که همه ساله  می گویند. 
ویژگی ژنتیکی )رقم(، تعادل مواد غذایی، آب و شرایط اقلیمی در تشدید یا کاهش باردهی سالیانه و سال 
آوری مؤثر است. اگر خاک باغ حاصلخیز باشد و آب و کود کافی در اختیار گیاه قرار گیرد با هرس زمستانه و 
تنک میوه ها در سال های پربار می توان میزان سال آوری  بیش تر ارقام را کاهش داد و آن ها را وادار نمود که 

همه ساله بار متعادلی تولید کنند.

تنک کردن میوه
عملیات تنک کردن عبارت است از: حذف بخشی از گل ها یا میوه های درخت به منظور برقراری تعادل بین 
رشد رویشی و زایشی درخت. در شرایط مطلوب اکثر درختان ،  بیش تر ازآنچه که برای یک محصول کامل نیاز 
است، میوه تولید می کنند. اکثر ارقام سیب ، باوجود ریزش فراوان، مقدار زیادی میوه نگه می دارند که باعث 
کاهش اندازه ی میوه و بازارپسندی محصول می شود. در چنین درختانی بار بیش ازحد از ذخیره کافی مواد 
غذایی )کربوهیدرات ها( موردنیاز برای تشکیل جوانه های گل برای سال بعد جلوگیری می کند   آن ها به ناچار 
در سال بعد خیلی کم بار و یا به کلی بی بار می شوند. برای تعدیل این وضعیت عالوه بر ریزش های طبیعی ، 
تنک کردن میوه ها نیزضروری است. تنک کردن میوه به دو صورت دستی یا با استفاده از مواد شیمیایی انجام 
می شود. تنک دستی پس از پایان ریزش خردادماه صورت می گیرد. با توجه به قیمت باالی هزینه کارگری 
عمل تنک کردن با دست در سطوح بزرگ توجیه اقتصادی ندارد. عالوه بر آن فرمول دقیق و حساب شده ای 
برای این کار وجود ندارد. به علت باال بودن هزینه ی روش دستی و گرانی روزافزون دستمزدها، برای تنک 
کردن میوه ها با کمک مواد شیمیایی بخشی از شکوفه ها را از بین می برند یا تعدادی از میوه های جوان را 
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حذف می کنند. این مواد به طورکلی به دودسته تقسیم می شوند. دسته اول محلول هایی هستند که به صورت 
مکانیکی با سوزاندن و یا از بین بردن درصد معینی از گل ها موجب  کاهش تعداد آن ها می شود. این محلول ها 
اگر به دقت مصرف نشوند، بسیار خطرناک هستند و ممکن است بیش  از حد مطلوب شکوفه ها را بسوزانند و 
از بین ببرند.  درنتیجه این محلول ها می توانند صدمه جبران ناپذیری را به محصول و باغدار وارد کنند. برای 
این منظور معموالً مشتقاتی از ترکیبات نیتروکرزول با غلظت های مختلف را بر حسب شرایط آب وهوایی و 
ویژگی های ژنتیکی رقم موردنظر پس از انجام آزمایش های دقیق به وسیله ی متخصصین تعیین می نمایند و 
به باغداران توصیه می کنند . دسته ی دوم مواد تنظیم کننده رشد هستند که روی فاکتورهای فیزیولوژیک اثر 
دارند ازجمله آن ها می توان به نفتالین استیک اسید، نفتالین استامید، آالر، اتفن وغیره اشاره کرد. عالوه بر این  
ترکیبات بعضی از حشره کش ها مانند سوین نیز خاصیت تنک کنندگی دارند. در استفاده از این مواد باید زمان 
محلول پاشی، غلظت، حساسیت ارقام، شرایط آب و هوایی، قدرت رشد درخت، میزان لقاح و اثر زنبورهای 

گرده افشان مدنظر قرار گیرد.
به طورکلی هدف از تنک کردن میوه، صرف نظر از این که به چه روشی انجام شود، عبارت است از:

1- باال بردن نسبت میوه های درشت، مرغوب و باارزش اقتصادی باال در کل محصول
 2- یکنواخت کردن هرچه  بیش تر اندازه ی میوه ها در موقع برداشت

3- بهبود کیفیت رنگ میوه
 4- باال بردن کیفیت میوه ها ازنظر عطروطعم

 5- تقویت درخت و تنظیم بار سالیانه و جلوگیری نسبی از سال آوری
 6- کم کردن خطر شکستن شاخه ها

مراحل تکمیل رشد میوه

میوه ی درخت سیب از زمان گرده افشانی و لقاح تا رسیدن کامل، مراحل مختلفی را پشت سر می گذارد 
که شامل مرحله ی تقسیم سلولی، بزرگ شدن سلول ها، رسیدن فیزیولوژیک و رسیدن کامل است . بعد از 
گرده افشانی، لقاح و تشکیل میوه، میوه هنوز خیلی کوچک است و عوامل زیادی می تواند میزان رشد بعدی 
و اندازه ی نهایی آن را تحت تأثیر قرار دهد. رشد را می توان به وسیله افزایش حجم و وزن خشک یا وزن تر 
اندازه گیری کرد. شناخت مراحل رشد میوه و عوامل تأثیرگذار بر آن در کاربرد بهینه کودها، هرس، مواد 
تنظیم کننده ی رشد، تنک کردن میوه و پیش بینی اندازه ی آن حائز اهمیت است. دوره ی تقسیم سلولی برای 
میوه های مختلف تاحد زیادی متفاوت است. دوره ی تقسیم سلولی در سیب 4 تا 5 هفته و در گالبی 7 تا 9 
هفته به طول می انجامد. در زمان گلدهی فضای بین سلولی وجود ندارد یا خیلی کوچک است. هم زمان با 
بزرگ شدن سلول ها فضای بین سلولی به حداکثر خود می رسد. سپس این فضا برای بقیه فصل نسبتاً ثابت 
باقی می ماند. به طورکلی رشد ناشی از تقسیم سلولی، بزرگ شدن سلول و تشکیل فضای بین سلولی است. 
عوامل زیادی از قبیل تراکم میوه روی درخت، تنش گرما، رطوبت خاک، سطح مؤثر برگ، محلول پاشی با مواد 
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تنظیم کننده رشد و غیره روی میزان رشد میوه ها تأثیر می گذارند. شکل میوه ازنظر بازارپسندی و اقتصادی 
می تواند حائز اهمیت باشد. خریداران سیب های لبنانی قرمز و زرد )رد و گلدن دلیشز( طالب شکل کشیده 
هستند، ولی در مورد رقم جاناتان و مکینتاش میوه های پهن را ترجیح می دهند. بعضی ارقام مثل سیب لبنانی 
قرمز )رد دلیشز(، بسته به شرایطی که در آن رشد می کنند میوه هایی به اشکال مختلف دارند. میوه های 
درختان کشت شده در شرایط آب و هوایی با روزهای گرم و آفتابی و شب های خنک نسبت به میوه هایی که در 
روزهای داغ و شب های گرم کاشته شده اند، شکل مخروطی کشیده تری دارند. عوامل غیر آب وهوایی که باعث 
کشیده تر شدن میوه می گردد عبارتند از: پایه های قوی، تنک کردن زیاد یا گلدهی کم و موقعیت قرارگیری 

گل روی خوشه )گل میانی نسبت به گل های جانبی(.
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نیازهای اقلیمی سیب
درخت سیب به دلیل تنوع ژنتیکی فراوان و سازگاری باال در بین عرض های جغرافیایی 55 -30 درجه 
شمالی و جنوبی کشت می شود. این درخت دامنه ی دمایی باالیی از 30- تا 38+ درجه سانتی گراد را تحمل 
می کند و با توجه به رقم، برای استراحت کامل در زمستان و شکستن خواب به 800 تا 1600 ساعت سرمای  

کم تر از 7+ و بیش تر از صفر درجه سانتی گراد نیاز دارد.
دمای زیاد در طول دوران رشد میوه در تابستان تأثیر بسیار نامطلوبی دارد و کیفیت میوه های تولیدی را 
پایین می آورد. به همین دلیل جلگه های گرم برای پرورش سیب و به ویژه ارقام دیررس مناسب نیستند. یکی 
از مهم ترین عوامل بهبود کیفیت میوه سیب، دماهای خنک شبانه به ویژه در مرحله قبل از برداشت است. میوه 
سیب در مناطق مرتفع به دلیل شب های خنک تر کیفیت بهتری دارد و نسبت به مناطق کم ارتفاع دشت 
دیرتر به مرحله رسیدگی می رسد. عمر انباری میوه هایی که از ارتفاعات پایین تر برداشت می شوند،  کم تر از 

میوه های برداشت شده از ارتفاعات باالتر است.
اگر دمای هوا در زمستان از 40- درجه سانتی گراد پایین تر بیاید، صدمه زیادی به خود درخت و ریشه 
آن وارد خواهد شد و چنین مناطقی عماًل برای پرورش سیب مناسب نخواهند بود. البته میزان مقاومت 
ارقام و گونه های مختلف سیب به سرما متفاوت است و این مقاومت عالوه بر ویژگی های ژنتیکی با میزان 
چوبی شدن شاخه های جوان و ریشه ها در هنگام بروز سرما ارتباط مستقیم دارد. عالوه بر سرمای زمستان، 
سرمای بهاره نیز عامل دیگری است که باید موردتوجه قرار بگیرد. هرچند که ارقام مختلف سیب به طور 
طبیعی به علت دیرتر باز شدن شکوفه ها  کم تر از انواع هسته دارها مثل زردآلو و هلو در معرض خطر سرمای 
بهاره قرار می گیرند ولی در بعضی مناطق و در بعضی سال ها از بین رفتن شکوفه های سیب در اثر سرمای 
دیررس بهاره مشاهده شده است. از طرف دیگر کمی سرما در طول زمستان یا مالیم بودن هوا در این فصل 
می تواند عامل محدودکننده ای  برای اکثر ارقام سیب باشد، زیرا در چنین مناطقی نیاز سرمایی جوانه ها 
برطرف نخواهد شد. مناسب ترین دما برای رشد درختان سیب 20 تا 24 درجه سانتی گراد است و رشد 
در  کم تر از 6 درجه سانتی گراد متوقف می شود. در برخی مناطق کشور نیز آفتاب سوختگی به دلیل تغییر 
اقلیم و باال رفتن میانگین درجه حرارت در فصل رویشی، به  یکی دیگر از عوامل محدودکننده تبدیل شده 
است. برعکس درصورتی که در زمان رسیدن میوه هوا ابری و مه آلود باشد سیب ها رنگ نمی گیرند و کم رنگ 
باقی می مانند. رطوبت زیاد هوا در زمان گل دهی و سردی بیش ازحد هوا و بارش های مکرر تگرگ از عوامل 

محدودکننده دیگر  هستند.
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جدول 2- نیازهای محیطی و اقلیمی سیب

نیازهای آب و هوایی

زمستان سرد، تابستان معتدل با شب های خنکاقلیم

حداکثر دمای مطلق

حداقل دمای مطلق

38

-35

درجه سانتی گراد

درجه سانتی گراد

دمای خطرناک در زمان غنچه

دمای خطرناک در زمان تمام گل

-3

-1/5

درجه سانتی گراد

درجه سانتی گراد

درجه سانتی گراد1-دمای خطرناک در زمان تشکیل میوه

درجه سانتی گراد24-20میانگین دما در طول دوره رشد

درصد70-60متوسط درصد رطوبت نسبی

خاک

بافت خاک

هدایت الکتریکی خاک

آبرفتی لوم رسی با مواد هوموسی با زهکشی خوب

میلی موس بر سانتیمتر1/7

7/8-6/5اسیدیته خاک

1/5-2

-

متر حداقل عمق خاک

5-0 درصد آهک

1/1

درصد

میلی موس بر سانتیمتر هدایت الکتریکی آب آبیاری

انتخاب محل باغ
انجــام مطالعــات مکان یابی اساسی ترین اقدام قبل از احداث باغ سیب و یـا هرگونـه تــصمیم بـراي 
منطقه ی  یــک  در  حتــي  زیــرا  ؛  اســت.  جدیـد  منــاطق  در  به ویژه  آن  کشت  زیر  ســطح  افــزایش 
محــدود و به ظاهر همسان )همگــن(، میکروکلیماهاي متفاوتي می تواند وجود داشته باشد. پس از انتخاب 
کلی منطقه ی موردنظر، انتخاب محل احداث باغ باید با جزئیات  بیش تر موردبررسی قرار گیرد؛ بنابراین باغدار 
باید با توجه به شرایط طبیعی منطقه ارقامی را انتخاب نماید که با شرایط خاص طبیعی منطقه حداکثر 

سازگاری را داشته باشند. 
از عوامل مؤثر بر اقتصادی بودن کشت و پرورش سیب، برتری داشتن ستاده ها بر نهاده است. نهاده ها 
عبارتند از: ارزش اقتصادی زمین، نیروی انسانی، هزینه تجهیزات و موارد موردنیاز جهت کاشت، داشت و 

برداشت محصول، حمل ونقل، میزان فسادپذیری محصول، ارزش نسبی محصول و بازاریابی .
ارتفاع از سطح دریا یکی از مهم ترین عوامل اقلیمي، درکشت و پرورش سیب به منظور تولید محصول 
نقـاط مختلف کشور  انجام شده در سطح جهانی و همچنین در  باالاست. تحقیقات متعدد  بسیار  باکیفیت 
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نشان داده است که با افزایش تدریجي ارتفـاع بـاغ ازنظر سـطح دریــا کیفیــت ســیب افــزایش می یابد. 
ایــن بهبــود  بــسیاري از ویژگی های تجاري میوه را شامل می شود. به طوری که محـصول را از درجه دو 
به درجه یک و ویژگی های سیب درجه یک را به ممتاز تغییر می دهد. شکل و رنگ میوه از اولین مؤلفه های 
بازارپسندي سیب به شمار می روند. شکل سـیب در ارتفاعـات پـایین تـر از 1000 متر از سطح دریا حالت 
بشقابي و کروي- پخ می گیرد. بـرعکس در ارتفـاع 1500 متر تـا 2500 متـر شـکل میـوه از شکل بـشقابي 
خـارج می شود و بـه کـروي- مخروطـي تمایـل می یابد. در ارتفاعات باال پوست میوه ی سیب صاف، بـراق، 
بـا لکـه، رنگ و رویي زیبا و متـراکم است. در این شرایط سـفتي بافـت میوه عـالي است و کم ترین سـطح 

زنگـار تولیـد می شود.
ایـن  تولیـد  بـراي  سـازگار  و  مناسـب  اقلیمی  کوهستاني  مناطق  رشـدي سـیب،  نیازهاي  به  توجه  با 
محصول هستند. بنابراین ارتفاع از سطح دریا عامـل  اصـلي براي بروز دیگر عوامل محیطي مانند کـاهش 
رطوبـت نـسبي، بهبـود کیفیـت طیـف نـوري است. شب های خنک و روزهاي گرم به عنوان عامل های ثـانوي 
بـسیار ضـروري تلقـي می شود. مهم ترین ویژگي مناطق کوهستاني، وجود ارتفاعات و دامنه های حاصلخیز با 
شیب های کـم تا زیاد در جهت های مختلف جغرافیایی است. ویژگی های فوق، مناطق کوهستانی را از مناطق 
پست متمایز می کنند. این ویژگی ها خود زمینه ساز بروز تغییرات در سایر عوامل مانند نور، دما، رطوبت نسبی، 

میزان وزش باد و از همه مهم تر، طول دوره رشد گیاه می شوند. 
به طورکلی و به عنوان یک اصل عمومی بهتر است درصورت امکان باغ در دامنه های کم شیب ایجادشود. 
علت ترجیح دامنه ها به جلگه های پست  جریان مالیم دایمی هوا و زهکشی مناسب خاک ها است درنتیجه 
درختان به طور نسبی از خاک و هوای سالم تری برخوردار هستند. از طرفی در مناطق نسبتاً گرم، دامنه ها 
افزایش کیفیت میوه  ارتفاعات هوای خنک تر و مناسب تری برای کشت و پرورش سیب دارند که باعث  و 
می شود. عالوه براین دامنه ها نیز تا حد زیادی از خطر سرمای دیررس بهاره مصون هستند. جهت دامنه زیاد 
مهم نیست. معموالً دامنه های رو به شمال سردتر هستند و در بهار دیرتر گرم می شوند. درنتیجه شکوفه ها 
دیرتر باز می شوند و به همین میزان زمان رسیدن میوه ها نیز به تعویق می افتد. دامنه های شرقی و غربی از 

این بابت بینابین قرار دارند.
براي گسترش سطح زیر کشت نباید سرماي زمـستانه بـه کمتـر از 23- تـا 22- درجه ی سانتی گراد در 
منطقه ی موردنظر براي احداث باغ سیب برسـد. هرچنـد برخـي ارقـام تا سرماي 40- درجه ی سانتی گراد را 

در مناطق سردسیري فنالند، روسیه و کانـادا تحمل می کنند.
میزان حساسیت به سرماي دیررس بهاره به ترتیب به صورت زیر است:

میوه های تازه تشکیل شده کوچک > گل کامل بازشده > گل نیمه باز > جوانه های باز نشده
حساسیت  بیش تر        حساسیت  کم تر

براي گسترش سطح زیر کشت و حتي احداث باغ های مادري براي تولید اندام تکثیري، حداکثر دماي 
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دماي  که  داشت  توجه  باید  برسـد.  موردنظر  منطقه ی  در  سانتی گراد  درجه ی   40 از  بیش تر  نباید  روزانه 
تابـستان،  در فصل  با شب های گرم  متـوالي همراه  روزهـاي  در  از 40 درجه ی سانتی گراد  بیش  روزانه ی 
موجـب افـزایش تبخیـر و تعـرق در باغ های میـوه ، ریزش شدید محصول، زرد برگي حاصل از تنش نوري و 

غیراقتصادي شدن پـرورش و تولید سیب می شود.
 امکان دسترسی به آب در حد کفایت، نوع خاک به ویژه در خاک های تحت االرض، دسترسی به جاده، 
نزدیکی به بازار فروش، دسترسی به سردخانه و کارخانه های تبدیلی، امکان به کار گرفتن تعداد کافی کارگر در 

موقع برداشت و هرس از نکات مهم دیگری هستند که باید در انتخاب موقعیت باغ مدنظر قرار گیرند.
درگذشته بـراي مکان یابي صرفاً به عوامل عمومي توپـوگرافي ماننـد شـیب )درصـد و جهـت شـیب(، 
خاک )عمق مفید، بافت و سطح اسیدیته خاک(، نزوالت و غیره توجه می شد. امروزه در کشورهاي پیشرفته 
براي احداث باغ های درختان میوه از فنون جدید نظیر تـصویربرداري هوایي، عکس های هوایي جهت بررسـي 
نیمـرخ خـاک، اسـتفاده از مدل های کـامپیوتري جهت تشخیص سفره های آب های زیرزمیني در دسترس، 

سیستم های جـامع موقعیت یابی )GPS( و سیستم های اطالعـات جغرافیـایي )GIS( استفاده می شود.

احداث باغ
مهم ترین هدف احداث باغ برای بهره وري اقتصادي، تولید حداکثر محصول در حداقل زمان ممکن در 
واحد سطح است. بدین منظور رعایت فاصله کاشت از نکات مهم در احداث باغ محسوب می شود و این امر در  

بیش تر نقاط کشور به دلیل فقدان اطالعات کافي همواره مشکل ساز بوده است.

انتخاب فاصله کاشت
مناسب ترین فاصله انواع درختان میوه ی دانه دار )سیب، گالبي و به( با توجه به شرایط اقلیمي منطقه 
متغیر است )شدت و مدت تابش آفتاب، طول فصل رشد و قابلیت خاک(. فاصله ی درختان در مناطق ابری، 
پایه  نوع  اقلیمی  شرایط  عالوه بر  می شود.  گرفته  نظر  در  بیش تر  عمیق تر   خاک  و  حاصلخیزتر  زمین های 
مورداستفاده نیز از عوامل تأثیرگذار در انتخاب فاصله درختان سیب است. در پایه های کوتاه کننده فاصله  
کم تر از پایه های بلند در نظر گرفته می شود. فاصله کشت در ارقام پیوندی روی پایه های بذری 7×6 متر یا 
7×7 متر و در ارقام پیوندی روی پایه های رویشی برحسب نوع پایه 3×1، 3×1/5، 4×2 و 4×2/5 در نظر گرفته 
می شود. فاصله ی نهال ها روی ردیف ها برحسب نوع پایه تغییر می کند ولی در بین ردیف ها رعایت فاصله 3 
متر الزامی است. پس از تعیین فواصل کاشت عملیات میخکوبی انجام می شود، سپس اقدام به عالمت گذاری 

برای محل های حفر چاله می کنند و در همان نقطه به طور دقیق چاله حفر می شود.
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سیستم کاشت
درختان را باید به ترتیبی کاشت که وقتی بالغ شدند کنترل آفات و انجام سایر عملیات باغی آسان و 
کارآمد باشد. از انواع سیستم های کشت شامل سیستم مربع، مستطیل، لوزی و غیره می توان جهت کشت 

درختان سیب بر اساس شرایط آب و هوایی منطقه و سایر ویژگی ها استفاده کرد.
طرح های مستطیلی رضایت بخش تر از طرح مربع  هستند زیرا با کاشت درختان  بیش تر در هر ردیف، 
می توان سطح باردهی را افزود. همچنین می توان با حذف متناوب درختان موقت در هر ردیف فاصله مناسبی 
جهت حرکات ادوات مکانیزه ایجاد کرد. به طورکلی روی پایه های قوی در 1 هکتار زمین، باتوجه به رقم، عمق 
و حاصلخیزی خاک در حدود  400-1000 درخت با فواصل حدود  5-7 متر می کارند و روی پایه های ضعیف 
حدود  1700-3000 درخت کاشته می شود. در زمین های شیب دار از روش تراس بندی استفاده می شود. 

جهت تراس ها عمود بر شیب زمین است.

کاشت نهال ها
بعد از تهیه نقشه و عالمت گذاری محل کاشت نهال ها، اقدام به کندن گودال می کنند. گودال باید طوری 
باشد که ریشه آزادانه در خاک قرار گیرد و با جدار آن تماس پیدا نکند. در خاک های سنگین گودال بزرگ تر 
و در خاک های سبک، گودال را کوچک تر در نظر می گیرند. همچنین عمق گودال به نوع پایه نیز بستگی دارد. 
بهتر است ریشه های درختان قبل از کاشت در آب نگهداری شوند یا مرطوب گردند. بعدازاین که نصف گودال 
از خاک پر شد، ترجیحاً خاک سطحی را در اطراف ریشه می ریزند و با پا محکم می کنند. برای جلوگیری از 

آفتاب سوختگی تنه ، درخت کمی مایل به طرف جنوب غربی کاشت می شود.

عملیات پس از کاشت نهال
عملیاتی های که الزم است بالفاصله پس از کاشت نهال صورت گیرد عبارتند از: سفت کردن خاک در 

اطراف ریشه ها، آبیاری، قیم زدن و هرس اولیه.

قیم زدن

امروزه پس از کاشت درختان میوه به ویژه در کشت های متراکم و پایه های پاکوتاه به دلیل سطحی و 
ضعیف بودن سیستم ریشه، اکثراً از قیم های چوبی جهت نگه داشتن محکم درخت در خاک و افزایش مقاومت 
آن در برابر بادهای شدید به خصوص پس از آبیاری استفاده می کنند. قیم هایی که در موقع کاشت بدین منظور 
استفاده می شود عموماً جنس چوبی دارند و گاهی هم آهنی  هستند. طول قیم بنا بر شکل و اندازه ی درخت  
1/5 تا 2 متر است. قیم را  باید قبل از ریختن خاک در وسط چاله قرار داد و پس از کاشت، نهال را به آن بست.
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هرس اولیه

عالوه بر هرس ریشه برای ایجاد تعادل بین اندام های هوایی و زمینی، ساقه را بسته به منطقه کشت ازنظر 
سردی یا معتدل بودن هوا، از 80-60 سانتی متری قطع می کنند تا فرصتی برای رشد جوانه ها و شاخه های 

فرعی فراهم شود که اسکلت بعدی درخت را تشکیل  دهند.

آبیاری
انواع روش های آبیاری درختان سیب

1- آبیاري غرقابي

 این نوع آبیاري معموالً در زمین هاي مسطح استفاده مي شود و شامل آبیاری کرتی و نشتی است.
 الف - آبیاري کرتي

این نوع آبیاري در ایران بسیار مرسوم است و به دو صورت انجام مي گیرد. درروش اول زمین را بسته به 
شیب آن به کرت هاي بزرگ )شیب کم( و کوچکی )شیب زیاد( که مربع یا مستطیل شکل  هستند تقسیم 
به صورت تشتک،  را  آبیاري مي کنند. در روش دوم دور درخت  به صورت غرقابي  را  می نمایند و درخت ها 

کرت هاي کوچکي ایجاد می نمایند و آب را وارد آن مي کنند.
ب - آبیاري نشتي

این روش در زمین هاي کاماًل مسطح استفاده مي شود. برای این منظور آب را از نهرهاي اصلي به وسیله 
جویچه هایي وارد باغ می نمایند.آب به دلیل مسطح بودن زمین و سرعت آن، کم کم و به تدریج به عمق خاک 
نفوذ مي کند. البته معموالً در خاک هاي سبک، طول جوي ها را کوتاه تر و زمان آبیاري را کم تر در نظر مي گیرند. 
برعکس در خاک هاي سنگین طول جویچه ها زیادتر و زمان و فواصل آبیاري نیز  بیش تر در نظر گرفته مي شود 

تا آب کاماًل به عمق خاک نفوذ کند.

2ـ  آبیاری تحت فشار

الف - آبیاري باراني
این نوع آبیاري را معموالً در باغ هایی استفاده مي کنند که در دامنه ها و شیب ها قرار دارند،. این روش 
باعث ایجاد رطوبت در محیط مي شود، درنتیجه امکان شیوع بیماري هاي قارچي نیز  بیش تر مي گردد. البته 

استفاده از این روش از خطر سرمازدگي بهاره باغ ها، جلوگیري مي نماید.
ب - آبیاري قطره اي

در سال هاي اخیر این روش آبیاري در بعضي از باغ های بزرگ و  بیش تر در مناطق گرم و خشک استفاده 
مي شود. در این روش، مقدار آب هدررفته به حداقل می رسد و درنتیجه مقدار آب مصرفي خیلي  کم تر از 
سایر روش ها است. در ضمن  با این سیستم مي توان اقدام به کود دهی هم نمود. یکی از مهم ترین ویژگی های 
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این روش راندمان 95 - 80 درصدی آن در کنار صرفه جویی در میزان آب و هزینه ها است. همین راندمان 
در آبیاری بارانی 70 درصد و در آبیاری سطحی 50 درصد است؛ یعنی به ترتیب در آبیاری قطره ای، بارانی و 

سطحی هرکدام 20- 5، 30 و 50 درصد آب تلف می شود.
EC آب حداکثر می تواند 2000 میکرو موس بر سانتی متر باشد. مقدار آب موردنیاز با سیستم آبیاری 

سطحی بین 12- 10 هزار مترمکعب در هکتار در سال و با آبیاری قطره ای 5 الی 6 هزار مترمکعب است.
حداکثر مقدار مصرف روزانه آب توسط درخت نیز تابع شرایط آب و هوایی، گسترش شاخه و برگ، تراکم 
درختان و غیره است. برنامه آبیاری در مورد باغ های سیب از ویژگی های خاصی برخوردار است. دوره ی رشد 
درخت سیب بسته به رقم و شرایط آب و هوایی بین 170 تا 210 روز است. درختان سیب در سه مرحله زیر 

نیاز اساسی به آبیاری دارند: 
قبل از شکوفه کردن درختان، 20 روز بعد از مرحله گلدهی )تشکیل میوه( و بعد از ریزش طبیعی میوه 

در خرداد )گل انگیزی(.
استفاده از سیستم آبیاری قطره ای بهترین روش باال بردن راندمان آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب 
است. بااین حال در بعضی باغ ها به دالیلی ازجمله کوچکی قطعات وعدم توان مالی باغدار امکان اجرای سیستم 
مذکور وجود ندارد.  همچنین جهت باال بردن  بهره وری آب و جلوگیری از مصرف بی رویه آن می توان تا حد 
ممکن مواد آلی خاک را افزایش داد. متأسفانه اکنون  بیش تر باغ های سیب کشور با روش  سطحی آبیاری 
می شوند که اجرای آن  با توجه به اتالف شدید آب و کمبود منابع آبی کشور مقرون به صرفه نیست. روش 
آبیاری عالوه بر تأثیر بر میزان مصرف آب، بر صفات رویشی، میزان تولید محصول، صفات کیفی میوه، عمر 
انبارداری، بازارپسندی و درصد قند نیز اثرگذار است.  بیش تر محققان بر این عقیده اند که تأمین مقدار مطلوب 

آب احتمال آلوده شدن سیب را به بیماری های انباری کاهش می دهد.

خاک و نیازهای غذایی
خاک به عنوان لنگرگاه ریشه و تأمین کننده ی عناصـر معـدني درخـت، دومـین عامـل اصلي در مطالعات 
مکان یابی براي گسترش سطح زیر کشت و احداث باغ سـیب است. متغیرهاي مختلف فیزیکو شیمیایي خاک 

هر یک به صورت مؤثر بـر اسـتقرار موفـق نهـال، کیفیت رشد و باردهي در مراحل بعداثرگذار هستند.
درخت  سیب می تواند در هر خاک حاصلخیز با ژرفای دست کم 2-1 متر رشد  کند ولی خاک های لمونی 
که دارای مواد آلی کافی باشند برای آن مناسب تر هستند. بافت خاک و قابل نفوذ بودن آن به هوا بر کیفیت 
میوه تأثیر دارد و به همین جهت است که سیب  خاک های شنی رسی یا رسی شنی را به خاک های سنگین 

رسی یا خاک های زیاد سبک، سنگالخی و شنی ترجیح می دهد.
 همچنین  محل احداث باغ باید طوری باشد که سطح آب زیرزمینی زیاد باال نباشد؛ زیرا  ازیک طرف سبب 
جلوگیری از گسترش و نفوذ ریشه درختان در زمین می شود و از  طرف دیگر به دلیل رطوبت فوق العاده ی 
ذرات خاک از رسیدن اکسیژن به ریشه ی درخت جلوگیری می کند. به طورکلی ریشه ی سیب در مقایسه با 
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سایر انواع درختان میوه ی سردسیری به  شرایط مرطوب و کمی هوای خاک مقاومت  بیش تری نشان می دهد. 
البته درجه ی مقاومت در ارقام و گونه های مختلف با همدیگر فرق دارد و نباید به تصورمقاومت سیب به این 

شرایط از مساعد کردن خاک غافل شد.
پایه های مختلف در خاک های متفاوت ازنظر بافـت، ساختمان، دانه بندی و عمق خاک، عکسالعملهاي 
متفاوتي از خود نشان می دهند. چنانچـه خاک مناسبي ازنظر فیزیکي در دسترس نباشد باید با روش های 
مختلـف براي اصالح فیزیک آن اقدام شود. اگر فیزیک خاک ازنظر بافت، سـاختمان و تهویه  مناسب نباشد، 
عملیات  لذا   . داشت  نخواهد  وجود  بهبود شیمي خـاک  و  دهی  کود  طریق  از  حاصلخیزي  افزایش  امکان 
خاک ورزي قبل از احداث و در طول عمر باغ پیش زمینه ی کوددهی باهدف تغذیه گیاه است . خاک بدون 
دانه بندي مناسب منجر بـه پـوکي بیش ازحد و ایجاد غبار زیاد طي عملیات داشت توسط روتیواتور و دیسک 
زنی می گردد. غبـار حاصل با پوشاندن سطح برگ موجب کاهش راندمان فتوسنتز و شـیوع کنـه می شود. 
این زمانی است که ذرات معدني خاک به دلیل فقدان کلوییـدها یـا هومـوس، به صورت آزاد وجود دارند و 
طي دیسک و وزش بادهاي شـدید موجـب پخـش ریز گردها در سـطح بـاغ می شوند. افزودن مواد آلـي 
بـه خـاک سـبب تـشکیل هومـوس و ایجـاد چـسبندگي ذرات معدني خاک به یکدیگر و تشکیل دانه بندی 
با جلـوگیري از فشردگي خاک از یک سو موجب بهبود تهویه  و از سوي  مناسب خاک می شود. هوموس 
دیگر سبب حفظ رطوبت خـاک در بلندمدت می شود. بنابراین افزودن مواد آلي به خـاک  بیش تر زمینه ساز 
افـزایش کیفیـت فیزیکی خاک با ایجاد دانه بندی مناسـب است که باهدف نهـایي باال بردن رانـدمان جـذب 

آب و امالح معدني انجام می شود.

تغذیه درختان سیب
درخت سیب مثل سایر درختان میوه به کلیه عناصر معدنی خاک به صورت محلول در آب و قابل جذب نیاز 
دارد. عناصر غذایی به دودسته پرمصرف و کم مصرف طبقه بندی می شوند. عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، 
فسفر، پتاسیم، کلسیم،  منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف شامل آهن، روی، مس، منگنز، بور، مولیبدان و 
کلر هستند. اکسیژن، هیدروژن و کربن چون به فراوانی در هوا و آب موجود هستند به عنوان عناصر غذایی 

خاک محسوب نمی شوند.

 نیتروژن

نیتروژن مهم ترین ترکیب در پرتوپالسم زنده تمام سلول ها و انواع پروتئین ها است. به همین دلیل نیاز 
درخت به نیتروژن از همه ی عناصر دیگر  بیش تر است. نیتروژن خیلی آسان از خاک شسته می شود و از بین 
می رود، بنابراین ذخیره ی آن در اغلب خاک ها باید هرسال تجدید گردد. ریشه ی درختان سیب قدرت جذب 
نیتروژن  بیش تری نسبت به سایر درختان مانند هلو، زردآلو، آلبالو و سایر گونه ها دارد. این درخت قادر است 
از دماهای حدود صفر درجه سانتی گراد یا یک تا دو درجه باالتر از آن نیتروژن را جذب کند و در خود ذخیره 
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نماید. مقدار کودی که در هر باغ باید ساالنه مصرف شود تابع شرایط و عوامل متعددی است که مهم ترین 
آن ها عبارت اند از: نوع و کیفیت فیزیک خاک، مقدار نیتروژن قابل مصرف، وضعیت درختان ازنظر رشد سالیانه، 

میزان باردهی در سال قبل، نوع کود و رقم.
کمبود نیتروژن موجب کوچک ماندن درخت )رشد کم سرشاخه ها(، کـاهش محصـول، سـال آوري )یک 
سال محصول کم و یک سال  بیش تر(، افت کیفیت و انبارماني ضعیف میوه می شود. درصورتی که کمبود 
خیلي شدید باشد، رنگ برگ ها، سبز کم رنگ می شود )شکل 3(. با توجه به این که نیتروژن گلوگاه رشد و 
تولید محصول است، مـدیریت صـحیح مصـرف کودهـاي نیتروژني در باغ سیب،  باید بیش از هر نوع کود 
دیگر موردتوجه باشد. در ابتداي فصـل رشـد )بهار و اوایل تابستان(، درختان سیب براي رشد سریع برگ ها، 
شاخه ها، تمایز جوانـه میـوه ی سـال آینده و تولید میوه در سال جاري، به نیتروژن  بیش تري نیاز دارند. 
بااین حال مصرف زیاد کودهـاي نیتروژنـي در اواخر فصل رشد، موجب کاهش کیفیت رنگ، طعم و انبارماني 
میـوه می گردد. همچنـین در ایـن حالت، برگ ها دیرتر خزان می کنند و سرشاخه ها به سرمازدگي زمستاني، 

حساس می شوند.
در روزهاي اول فصل رشد که خاک سرد است و ریشه ها فعالیت چنداني ندارند، درخت سیب وابسته 
به همـین علـت مصـرف خاکي کودهاي  است.  اندام های خود  در  نیتروژن سال گذشته موجود  به ذخایر 
نیتروژني در فروردین ماه توصیه نمی شود، زیرا کارایی مصرف کود کـم اسـت. به عالوه با گرم شدن هوا و در 
نتیجه خاک، سرعت تجزیه مواد آلي موجود در خاک افزایش می یابد و مقادیري از نیتروژن آن، براي ریشه 
قابل جذب می شود. درصورتی که باغدار کود دامي به خـاک افزوده باشد، بسته به مقدار کود، بخشي و یا تمامي 

نیاز نیتروژني درخت تأمین می شود.
ازآنجایی که عنصر نیتروژن موجب تحریک رشد گیاه می شود، زیاده روی در مصرف آن  نه تنها بار درخت 
را زیادتر نمی کند بلکه به علت افزایش رشد سرشاخه ها موجب خواهد گردید که بیش ترین میزان مواد غذایی 
صرف تولید چوب، شاخ و برگ شود و تعداد شاخه های بارده یا )اسپورها( کاهش  یابد. در این شرایط عالوه 
بر کم باری به علت انبوهی تاج و عدم نفوذ نور به داخل درخت مرغوبیت میوه ها تقلیل می یابد و از رنگ و 
کیفیت آن ها کاسته می شود. هرس شدید زمستانه تأثیری شبیه مصرف زیاد نیتروژن دارد، یعنی با تحریک 
رشد از بارداری باردهی درخت می کاهد. اگر هرس شدید توأم با دادن کود نیتروژن فراوان باشد، وضع بدتر 
خواهد شد. عالوه بر این با مصرف بیش ازاندازه ی کودهای نیتروژنه، میـوه بزرگ تر می شود و سفتي آن کاهش 
مي یابد. نیتروژن بیش ازحد  باعث افزایش رشد علف های هرز در باغ های میوه و کاهش مقاومت درختان میوه 

در برابر آفات و بیماری می شود.
انواع کودهاي نیتروژني در کشور ما، عبارتند از: اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیـوم. اوره داراي 46 
درصد نیتروژن است و کودهاي سـولفات آمونیـوم و نیتـرات آمونیـوم بـه ترتیـب داراي حدود 23 و 32 
درصد نیتروژن دارند. ایـن اعـداد در هنگـام کود دهی  باید موردتوجه باغداران باشد. میزان نیتروژن موردنیاز 
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کیلوگرم  می توان حدود 100  متوسط  به طور  اما  توصیه شود،  برگی  تجزیه  و  آزمون خاک  اساس  بر  باید 
نیتروژن خالص در یک هکتار باغ سیب بارور کامل استفاده کرد. این مقدار کود  باید در سه نوبت مصرف 
شود: یک چهارم پس از ریزش گلبرگ ها، دوچهارم یک ماه بعد و یک چهارم نیز بعد از گذشت یک ماه دیگر.

 شکل 4- شاخه )الف( و برگ )ب( درخت سیب دچار کمبود شدید نیتروژن )ب-سمت چپ( و برگ معمولي )ب-سمت راست( )اقتباس 
از منبع شماره 9(.

 فسفر

فسفر یکی دیگر از عناصر مهم موردنیاز درختان سیب است.  عالیم کمبود فسفر در ابتدا با کم شدن رشد 
شاخه ها و ضعیف شدن آن ها همراه است. در ابتدای امر این  عالیم شبیه نشانه های کمبود نیتروژن هستند  
ولی با کمی دقت  بیش تر در رنگ برگ ها می توان این دو را از هم تشخیص داد. درختانی که از کمبود فسفر 
رنج می برند برخالف درختان مبتالبه کمبود نیتروژن برگ های سبز تیره ی کدری دارند. این برگ ها در پاییز 
رنگ قرمز ارغوانی مایل به برنزی به خود می گیرند. درصورتی که درختان دچار کمبود نیتروژن در تابستان 
دارای رنگ سبز روشن هستند که در پاییز به رنگ ارغوانی روشن درمی آیند. اگر کمبود فسفر شدید باشد 
درون میوه ها زودتر قهوه ای می شود و آن ها چند روز زودتر از موعد معمول خواهند رسید. بسیاري از تحقیقات 
نشان می دهند که افزودن کود فسفاته به باغ های چندساله، سود ده نیست. زیرا درختان بزرگ، مقادیر زیادي 
از فسفر را در اندام های خود )ریشه و ساقه( ذخیره می کنند. همچنین باغ هایی که هرسال مقادیر زیادي کود 
دامي دریافت می کنند، معموالً نیازي به مصرف کود فسفاتي ندارند. ازآنجایی که فسفر مانند نیتروژن در آب 
به آسانی قابل حل نیست و جریان پیدا نمی کند، باید حتماً در عمق مناسب قرار داده شود تا ریشه ها بتوانند 

به آن دسترسی داشته باشد. 
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 شکل 5- برگ درخت سیب با کمبود شدید فسفر )اقتباس از منبع شماره 9(.

 پتاسیم

درخت سیب بعد از عنصر ازت به پتاسیم نیاز دارد. پتاسیم تقریباً در تمام فرآیندهای متابولیسمی گیاه 
نقش دارد اما نقش عمده ی آن در فعل وانفعاالت گیاهی است. بین تولید نشاسته، قند و مقدار پتاسیم رابطه 
مستقیمی وجود دارد که بدین ترتیب مقاومت گیاهان را در برابر سرما افزایش می دهد.  پتاسیم در افزایش 
مقاومت گیاهان به خشکی نیز مؤثر است.  اگرچه پتاسیم نه در ترکیب پروتئین ها و نه در سایر بافت های 
گیاهی دیده نمی شود اما نیاز درخت به پتاسیم باالست. درمجموع پتاسیم در درختان در عمل فتوسنتز، 
تشکیل پروتئین و کنترل و جلوگیری از تبخیر و تعرق نقش مهمی ایفا می کند. این عنصر در طول دوره ی 
رشد درخت مؤثر است و باعث افزایش وزن و اندازه میوه می شود. در اقلیم خشک و نیمه خشک که خاک های 
آهکي سطح زمین را می پوشانند، معمواًل مقدار پتاسیم قابل جذب خاک براي گیاهان کافي است. بااین حال 

اگر مقدار پتاسیم خاک جواب گوی نیاز درختان سیب نباشد، باید براي رفع آن اقدام نمود.
درصورتی که درختان سیب از تغذیه پتاسیمي خوبي برخوردار نباشند، اندازه تاج آن ها کوچک تر از حالت 
معمول می شود. میوه نیز کوچک تر و پوست آن کم رنگ تر از حالت عادي می شود. درصورتی که کمبود پتاسیم 
خیلي شدید باشد، گلدهي و تشکیل میوه نیز مختل می شود. در کمبود شدید، برگ های پیر به رنگ سبز 
متمایل به آبي درمی آیند و به تدریج لبه ی برگ دچار سوختگي می شود. با ادامه کمبود، سوختگي به سمت 

داخل برگ پیشرفت مي کند.
 کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم، کودهـاي مناسبی بـراي مصرف در باغ سیب هستند. در صورت نیاز به 
مصرف کود پتاسیمي، مقدار مصـرف بسـته بـه شـرایط تغییر می کند و معمواًل بین 50 تا 350 گرم براي 
هر درخت است. درصورتی که بـه هـر دلیـل  در طول فصل براي رفع کمبود پتاسیم اقدامی انجام نشود، 
این عنصر را محلول پاشي کرد. سولفات پتاسیم، 50 درصد  از برداشـت میـوه، کـود حاوي  می توان پـس 
اکسید پتاسـیم دارد و کـود مناسـبي براي باغ سیب است. مصرف این کود به صورت کودآبیاري از اثربخشي 
آن می کاهد. باید توجه داشت که افزودن کود پتاسیمي به خاک در مواقع غیرضروری، به کاهش خاصیت 

انبارماني میوه و تشدید بیماری های فیزیولوژیک منجر می شود.
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شکل 6- برگ و سرشاخه های سیب دچار کمبود پتاسیم )اقتباس از منبع شماره 9(

کلسیم

غلظت کلسیم در خاک ها ایران زیاد است. به همـین علـت در بسـیاري مـوارد تجزیـه بـرگ درختان 
سیب نشان دهنده ی غلظت قابل قبولي از کلسیم در برگ است. بااین حال  غلظت کلسیم در میوه ناکافي است 
یا به عبارت دیگر شاید غلظت کلسیم در برگ زیاد باشد، ولي مقدار کافي از آن به میوه منتقل نشود. میوه های 
داراي کلسیم کـم، سـرعت تـنفس بـاالتري دارند و زودتر می رسند، بنابراین بدمزه شدن میوه، تغییر شکل 
میوه، چوب پنبه ای شدن میوه، ریزش زودرس میوه از  عالیم کمبود کلسیم هستند همچنین در این حالت 
هنگام نگهداري در انبار و یـا از زمـان بسته بندی تـا فـروش، بافت میوه نرم می گردد و دچار ناهنجاری هایی 
چون لکه تلخي، لکه چوب پنبه ای و اسکالد می شوند؛ بنابراین کلسیم شاید مهم ترین عنصری است که در 

کیفیت میوه دخالت دارد.

 

 شکل 7- به ترتیب از راست به چپ بیماری لکه تلخی و اسکالد سیب ناشی از کمبود کلسیم )اقتباس از منابع شماره 9 و 10(

درصورتی که غلظت کلسیم در حد الزم نباشد، محلول پاشی میوه با کلرید کلسیم )از نوع مرغـوب و با 
خلوص بیش از 78 درصد(، توصیه ميشـود. اولـین محلولپاشي را می توانبا غلظت 2 در هزار، ده روز پـس 
از ریـزش گلبرگ ها انجام داد . محلول پاشی مجدد پس از دو هفتـه و در کـل سـه تـا چهـار مرتبه تکرار آن 
تا حد زیادي از بروز ناهنجاری ها جلوگیري می کند. احتیاط های مربوط به محلول پاشی بـراي جلـوگیري از 
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سـوختگي میوه، رعایت شود . ، هنگامی که هـوا سـرد و مرطـوب است )محلول بر روي برگ و میوه مدت 
طوالنی تری باقي می ماند و دیرتر جذب می شود( و یـا هنگامی که هوا خیلي گرم باشد )بیش از 25 درجه 
سانتی گراد(، نبایـد محلول پاشی انجـام شـود. همچنین در صورت شوري باالي آب و یا خاک، محلول پاشی با 
کلرید کلسیم می تواند مخـاطراتي براي درخت به همراه داشته باشد. بهتر است در این شرایط، با متخصصان 

مشورت شود.

 منیزیم

غلظت منیزیم معمواًل در خاک هاي کشور ما کافي است. درختان سیب که دچار کمبـود منیـزیم هستند، 
تاج کوچک تری دارند. میخچه ها نازک، ضعیف و شکننده می شوند. از عوارض مهم کمبود منیـزیم، خزان و 
ریزش زودهنگام برگ درخت است. در کمبود شدید، برگ ها دچـار زردي و سـوختگي بین رگبرگ می شوند. 
درصورتی که این عارضه شدت داشته باشد، گلدهي درخت نیز کاهش می یابد. گـاهي نیـز تشکیل میوه از 
تغذیه نامناسب  منیزیم متأثر می شود. یعني تعداد گل کـاهش نمی یابد، امـا تعـداد گل های تبدیل شده 
به میوه کم می شود. درصورتی که غلظت منیزیم در برگ درخـت سیب ناکافي باشد، محلول پاشی، راه حل 

مناسبي است.
نسبت غلظت پتاسـیم بـه منیـزیم در برگ نیز عامل مهمي در تشخیص نیاز درخت به کود منیزیم دار 
است. چنانچه نسبت فـوق بـیش از 1/5 باشد، مصرف کود منیزیمي مفید خواهد بود، حتي اگر غلظت آن در 
برگ کـافي بـه نظـر برسد. از دالیل افزایش این نسبت، مصرف بیش ازحد کودهاي پتاسیمي در باغ ها است 
کـه  باید از آن اجتناب کرد. کودهاي منیزیم دار متنوعي در بـازار موجـود است. از ارزان ترین کودهـاي مؤثر 
منیزیم دار، می توانسولفات منیزیم را  نام برد. این کود را می توان بـا غلظـت 5 در هـزار محلول پاشی کرد. 

مناسب ترین زمان براي این محلول پاشی تا 20 روز پس از تشکیل میوه است.

 

شکل 8- عالیم کمبود شدید  منیزیم در برگ سیب )سمت راست( و کمبود  منیزیم )سمت چپ( )اقتباس از منبع شماره 9(
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گوگرد

کمبود گوگرد تاکنون در باغ های میوه کشور گزارش نشده است. اگر تجزیه برگ کمبود این عنصر را نشان 
دهد، افزودن 200 کیلوگرم گچ به خاک در هر هکتار، راه حلی سریع و ارزان براي این مشکل است. استفاده 
از گوگرد کشاورزي نیز )پس از گذشت زمان الزم براي اکسید شدن و تولید سولفات( مؤثر است. البته انواعي 
از کود گوگردي به همراه تیوباسیلوس )باکتري اختصاصي اکسیدکننده گوگرد( نیز در بازار موجود هستند که 
گاهي در تأمین سریع تر سولفات براي درخت اثر دارند. محلول پاشی با کودهاي سولفات عناصر غذایي فلزي 

)روي و منگنز و غیره( نیز در رفع کمبود احتمالي گوگرد بسیار مؤثر است.

آهن

قابل جذب  به گونه ای است کـه  اما  بیش تر آن  این که مقدار آهن در خاک های کشور ما کم نیست،  با 
گیاه نیست. به همین علت در برخي باغ های سیب کمبود آهن به چشـم می خورد. در چنین شرایطي ابتدا 
برگ های سرشاخه های درخت سیب به زردي می گرایند. ایـن زردي از رگبرگ ها آغاز می شود )رگبرگ های 
سبز در میان پهنک زرد یا سفید(. با ادامـه کمبـود، سـوختگي برگ نیز پدیدار می شود. در خاک های آهکي، 
بـيکربنـات موجـود در محلـول خـاک، مـانع عمده جذب آهن توسط ریشه ميشود. هر چه رطوبت خاک  
بیش تر باشد، غلظت بی کربنات نیـز افزایش می یابد. به همین علت کلید مبارزه با کمبود آهن در باغ های 
سیب، آبیاري متعادل است. آبیاري سنگین، عامل اصلي بروز کمبود آهـن اسـت. شـدت کمبـود آهـن در 
یـک بـاغ در سال های مختلف ممکن است متفاوت باشد. به عبارت دیگر آب وهوا بـر ایـن پدیـده تأثیرگذار 
است. در بهارهاي سرد و پر بارش، احتمال بـروز کمبـود آهـن  بیش تر اسـت. همچنـین قطعـات مختلف 
یک باغ ممکن است این عارضه را با شدت های متفاوتي نشان دهند. این حالت ناشي از تفاوت های موجود 
در خاک، غیریکنواختی آبیـاري و تفاوت های ژنتیکـي درختان )پایه های بذري( است.  عالیم ظاهري کمبود 
آهن معموالً در اوایل بهار مشاهده می شود. با پایان یافتن سرماي زمستان، رشد سرشاخه ها آغاز می گردد و 
درنتیجه نیـاز بـه جـذب آهن افزایش می یابد و شرایط براي بروز کمبود آماده می شود. در برخـي از باغ ها، 
پدیـده ی کمبود آهن چند سال پس از کاشت نهال ها آغاز می شود. وجود الیه ي آهکي در زیر الیه ی سـطحي 
خاک و برخورد ریشه های در حال رشد با آن، علت بروز چنین حالتي است. هرچند ارقام تجاري درختان 
سیب، در مقابله با کمبود آهن کارا هستند ولي  باید با مدیریت مناسب باغدار حمایت شوند. افزودن کودهاي 
آهن دار معدني، مانند سولفات آهن به خاک چندان اثربخش نخواهد بود، مگر آن که  با مقادیر فراواني ماده 
آلي همراه شود. البته ممکن است با افزودن مقادیر زیاد ماده آلي به خاک، بدون مصرف سولفات آهن نیز 
زردي برگ مداوا شود، مشروط بر آن که آبیاري سنگین نباشد. در این حالت ماده آلي چند اثر مفید دارد. 
ازجمله با رسوبات آهن موجود در خاک، ترکیبات پیچیده ای پدید می آورد که حاللیت و قابلیت جذب آن 
براي ریشه را افزایش می دهد. عالوه بر آن با بهبود شرایط فیزیکي خاک، توان ریشه براي جذب آهن از خاک 
افزایش می یابد. محلول پاشی درختان سیب با امالح معدني )سولفات آهن( نیز می تواند بسته به کیفیت کود 



43

ببس ل  خ  تو:ر :ب یصون خوصخ   ش آ :لوا لصف

و شرایط محیطي و مدیریتي، به درجات مختلفي در مداواي زردي برگ درختان سیب مؤثر باشد. درهرحال 
رعایت مسائل  و  مرغوب  از کودهاي  استفاده  بود.  میوه  و  برگ  مراقب سوختگي  باید  هنگام محلول پاشی  
عمومي مربوط به محلول پاشی مهم است. بهتر است قبل از محلول پاشی کل باغ، ابتدا چند درخت را به صورت 
آزمایشي محلول پاشی کرد و درصورتي که پس از گذشت دو روز، عالیم سوختگي روي برگ و میوه دیده 

نشد، اقدام به محلول پاشی تمامي باغ نمود.
کالت های آهن، مؤثرترین کودها براي مقابله با کمبود آهن هستند. از میان کالت های آهن موجود برخی 
محلول پاشی  در  مورداستفاده  مناسب هستند. کالت های  محلول پاشی  برخی جهت  و  کاربرد خاکی  برای 
افزودن کالت های مناسب مصرف خاکی به خاک، آهن  از  هنگام مصرف خاکي، کارایی کمي دارند. پس 
انتقال  اندام های هوایي و برگ  موجود در ترکیب کالت، به راحتی توسط ریشه جذب می گردد، سپس به 
می یابد و وارد چرخه سوخت وساز گیاه می شود. کالت هاي آهن در صورتی که در اوایل فصل رشد به کار روند 
)خاک سرد و یا خیلي مرطوب(، کارایی کمتري دارند و بهتر است در ابتداي مرحله رشد سریع سرشاخه ها 
به همراه آبیاري مصرف شوند. همواره  باید به راهنماي مصرف این کودها )مندرج بر روي بسته بندی( توجه 
کرد و از کم ترین مقدار الزم استفاده کرد. باید به خاطر داشت که پس از مصرف کالت هاي آهن، به ویژه اگر 
بیش از اندازه ی الزم باشد، جذب منگنز ممکن است مختل شود. با توجه به قیمت باالي کالت هاي آهن، 
روش های بهینه ی مدیریتي براي مقابله با کمبود آهن، که در باال به آن ها اشاره شد، همواره ارجح  هستند. 
مصرف کالت آهن  باید آخرین راهکار باشد. فراموش نشود که نیاز به کالت آهن،نشان دهنده وجود اشکاالت 

اساسی در مدیریت عمومي باغ، است.

شکل 9- اثر کود آهن بر برگ درخت سیب )اقتباس از منبع شماره 9(

روی

درصورتی که درختان سیب ازنظر تغذیه روي وضع خوبي نداشته باشند، گلدهي و میوه دهي درختان 
به شدت مختل می شود. همچنین رشد کلي درخت نیز کاهش می یابد و درختان کوچک تر از اندازه ی معمول 
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می شوند. در کمبود شدید که عالیم ظاهري کمبود نمایان می شوند، در انتهاي سرشاخه ها برگ ها درشت تر 
و به هم نزدیک تر می گردند. بااین حال در وسط شاخه، برگ ها ریزتر و فاصله آن ها از هم  بیش تر می شود. در 
این حالت سرشاخه جارویي شکل به نظر می آیند. در باغ سیب  باید از مصرف بی مورد کود فسفاتي اجتناب 
کرد. در غیر این صورت کمبود روي شدت می یابد و باغدار زیان می بیند. درصورتی که مقدار روي قابل استفاده 
در خاک کم باشد، مصرف خاکي کود سولفات روي توصیه می شود. در این حالت بسته به شدت کمبود، تا 
500 گرم سولفات روي براي هر درخت بالغ توصیه می شود. این کود  باید در سایه انداز درخت پخش گردد 
و سپس با خاک مخلوط شود. درصورتی که باغدار بخواهد کود را به همراه آب آبیاري مصرف نماید،  باید از 
کالت های داراي روي استفاده نماید. این کودها گران تر هستند  ولي به خوبی در آب حل می شوند و به اعماق 
خاک نفوذ می کنند. محلول پاشی با سولفات روي نیز در درمان کمبود این عنصر مؤثر است. زمان مناسب 
این محلول پاشی، در هنگام تورم جوانه ها )قبل از باز شدن شکوفه ها(، یا پس از ریزش گلبرگ ها و یا پس 
از برداشت میوه )تا دو هفته قبل از خزان(، با غلظت 5 در هزار است. هر یک از این محلول پاشی ها، به ویژه 
درصورتی که باغدار در طول فصل رشد موفق به رفع کمبود روي درختان نشده باشد، براي افزایش محصول 

در سال آینده نیز مؤثر است.

شکل 10- سرشاخه های درخت سیب دچار کمبود روی )اقتباس از منبع شماره 9(

منگنز

غلظت مناسب منگنز در بـرگ درخـت سـیب از 25 تـا 150 و در خـاک، 1/5 میلی گرم در کیلوگرم است. 
منگنز قابل جذب خاک بـه شـرایط محیطـي وابستگي شدید دارد، از این رو بهتر است مدیریت کوددهي آن، 
بر اساس غلظت منگنز در برگ باشد. برگ درخت دچـار کمبـود منگنز زردي خاصي در بین رگبرگ های 
خود نشان می دهد. مصرف سولفات منگنز بـراي رفـع کمبود توصیه می شود. با توجه به تثبیت شدید منگنز 
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در خـاک، محلول پاشی سـولفات منگنـز، ارزان تر از سایر روش ها است. زمان مناسب این محلول پاشی، پس 
از ریزش گلبرگ ها و یـا بعد از برداشت میوه )تا دو هفته قبل از خزان(، با غلظت 5 در هزار، است. سم پاشی 
بـا قارچ کش های داراي منگنز، اثرات مفیدي در تأمین منگنز نیـز خواهـد داشـت. همچنـین درصورتی که 
برنامه منظمي براي افزودن کود آلي )کود دامي و ...( وجود داشته باشد، شاهد کمبـود منگنـز در درختان 
سیب نخواهیم بود. در صورت ضروري بودن مصرف خاکي، معموالً 50 تا 100 گرم سولفات منگنز بـراي هـر 

درخـت بالغ توصیه می شود، که بهتر است به صورت چال کود )به همراه مواد آلي( باشد.

شکل 11- شاخه ای از درخت سیب که دچار کمبود منگنز است )اقتباس از منبع شماره 9(.

مس

در خاکهاي آهکي کشورمان معمواًل مشکل تغذیه مس براي درختان سیب رخ نمی دهد، امـا در صورت 
بروز این مشکل، با کاهش رشد شاخه ها و یا حتي مرگ آن ها مواجه خواهیم شـد. غلظـت مناسـب مس 
در برگ درختان سیب، 5 تا 20 میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است. بسـیاري از سموم قارچ کش حاوي 
مس  هستند و سم پاشی با این سموم به افزایش غلظت مـس در بـرگ درختان می انجامد. مصرف این کود 
بهتر است بر مبناي تجزیه بـرگ باشـد. درصورتی که غلظت مس در برگ درختان ناکافي باشد، بهترین راه 
براي جبران آن محلول پاشی بـا سـولفات مس است. این محلول پاشی بهتر است بعد از برداشت انجام شود 

تا میوه ها دچار زنگار نشوند.
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بر

بـراي درختـان سیب  بر  قابلیت جذب   از  تا حدي  آهکي،  در خاک های  کلسیم  فراوان  مقادیر  حضور 
می کاهد. البته در بسیاري از باغ ها، به علت شوري خاک و آب آبیاري، با سمیت بر مواجـه هستیم. فاصله بین 
کمبود و سمیت این عنصر بسیار کم است. به عبارت دیگر اگـر در بـاغ دچـار کمبود بر، بیش ازحد الزم کود 
مصرف گردد، درختان مسموم می شوند. در صـورت افـزودن سـاالنه کود دامي به خاک، معموالً کمبودي 

ازنظر این عنصر وجود نخواهد داشت.
در باغ های تجاري بارزترین نشانه کمبود بر، کاهش تشکیل میوه است. البتـه در صورت مصرف غیرضروری 
کودهاي حاوي این عنصر، بازهم از میزان تشکیل میوه کاستهمی شود، رشـد و نمو جوانه ها و گلدهي به تأخیر 
ميافتد و همچنین تعداد شکوفه کاهش می یابد. در صورت بروز کمبود بر، محلول پاشی اسید بوریـک بـا 
غلظـت 5 در هـزار روش مناسـبي اسـت. زمـان مناسب این محلول پاشی، در هنگام تورم جوانه ها )قبـل از 
بـاز شـدن شکوفه ها(، پـس از ریـزش گلبرگ ها و یا پس از برداشت میوه )تا دو هفته قبل از خزان( است. 
بسته به شدت کمبود، یـک یا سه بار محلول پاشی توصیه می شود. در صورت ضروري بودن مصـرف خـاکي، 

25 تـا 100 گرم اسید بوریک براي هر درخت بالغ توصیه می شود.

مصرف کود آلی
افزودن کود آلي بهترین روش براي بهبود خصوصیات مختلف خاک است از جمله فیزیکي )دانه بندی، 
نفوذپذیري بـه آب، تهویه و غیره(، شیمیایي )تأمین تمام انواع عناصر غذایي، کاهش قلیاییت و شـوري و 
غیره( و زیسـتي )فراواني ریز جانداران مفید، کرم های خاکي و غیره( . این اقدام سازگار با محیط زیست است 
و باعث بهبود باردهي و کیفیت محصول می شود. ریشه ی درختان سیب با حضور  بیش تر مـواد آلـي تقویت 
می شود و وظایف خود را بهتر انجام می دهد. از مهم ترین منابع ماده آلي در خاک می توان به خاک برگ، انواع 
کمپوست با منشأ گیاهي و کود دامي پوسیده اشاره کرد. همچنین کشـت گونه های لگومینوز مانند انواع شبدر 
و یونجه در بین ردیف ها و زیر خاک کردن آن ها به عنوان کـود سبز، نیز در افزایش مواد آلي خاک نقش دارند. 
خرد کردن بقایاي هرس زمستانه )توسط دستگاه سرشاخه خردکن( و پخش آن در سطح باغ و یا زیرخاک 
کردن آن ها توسط روتیواتور، موجـب افزایش حاصلخیزي خاک می شود، مشروط به این که شاخه های آلوده و 
بیمار، قباًل بـه بیـرون بـاغ منتقل و یا سوزانده شده باشند. همه ی منابع مواد آلي درنهایت به مواد هوموسي 
نسبتاً پایدار تبدیل می شوند و اثرات مفید خود را براي سالیان درازي حفظ می کنند. نکته ی مهم آن است 
که درصورتی که این مـواد تازه باشند،  باید کود نیتروژني  بیش تري مصرف شود. به عبارت دیگر اگر مواد آلـي 
نپوسـیده باشند )ماننـد علف های هرز تازه و سرشاخه خردشده( در مقادیر بیش از 10 تن در هکتار مصرف 

شوند،  باید مقدار مصرف کودهاي نیتروژني )مانند اوره( را حدود 10 درصد افزایش داد.
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استفاده از کود سبز در باغ های سیب
کاشت گیاهان یک ساله در پاییز یا اواخر تابستان )بعد از برداشت( و برگرداندن آن به خاک در اواخر 
زمستان یا اوایل بهار با دیسک سطحی، یکی از شیوه های متداول تقویت زمین در باغ های میوه در دنیا است. 
گیاهانی که برای این منظور انتخاب می شوند باید با شرایط اقلیمی منطقه سازگار باشند، یعنی بتوانند در پاییز 
رشد کنند و ریشه خود را در زمین گسترش دهند و همچنین سرمای زمستان منطقه را تحمل نمایند. برای 
این منظور در مناطق معتدل سردسیری ایران می توان از گیاهان یوالف، جو، ارزن، منداب، خردل وحشی، 
خلر، انواع شبدرهای یک ساله، یونجه یک ساله و غیره استفاده کرد. اگر کاشت گیاهان پوششی زمستانه به هر 
دلیل امکان پذیر نباشد، نباید استفاده از علف های هرز موجود در کف باغ را ازنظر دور داشت. بعضی باغداران 
در اوایل پاییز بعد از خاتمه برداشت یک کود نیتروژنه جهت تقویت رشد به این علف ها می دهند تا در بهار 
بتوانند حجم  بیش تری از مواد آلی را به خاک برگردانند. البته این کار ممکن است در صورت مالیم بودن 
هوا موجب تعویق توقف رشد شاخه ها بشود، درنتیجه موقع رسیدن اولین سرما و یخبندان شاخه های در حال 
رشد صدمه ببیند. اگر بنا باشد چنین کاری را در باغ انجام دهیم بهتر است یک ماه قبل از بیدار شدن درختان 
اقدام شود. به این ترتیب هم رشد پوشش سبز افزایش می دهد و هم به تأمین نیتروژن موردنیاز جوانه ها و 
شاخه هایی کمک می نماید که در اول بهار الزم هستند. برگرداندن کود سبز یا علف هرز باید با استفاده از 

دیسک و به صورت سطحی انجام گیرد تا به ریشه ها صدمه زیادی وارد نشود.
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فصل چهارم: آشنایی با روش  های تکثیر سیب
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روش های تکثیر سیب
درخت سیب نیز مانند سایر درختان میوه به روش های جنسی )بذر( و غیرجنسی شامل قلمه، خواباندن، 

پاجوش و پیوند تکثیر می شود.

 تکثیر پایه های بذری

 این پایه ها را می توان با کاشت بذر یا دانه ارقام گونه های مختلف سیب به دست آورد. بذر ارقام تجاری 
هیچ گونه  و  رفته اند  به کار  بذری  پایه  به عنوان  موفقیت آمیزی  به طور  عباسی  رقم  و  دلیشز  رد  مثل  سیب 
ناسازگاری بین پایه های بذری و ارقام تجاری سیب گزارش نشده است. البته باید توجه داشت که نهال های 
حاصل از کاشت بذر به علت گرده افشانی آزاد به طور کامل یکدست و یکنواخت نخواهند بود. پایه های بذری 
به دلیل القا قدرت رشد زیادتر در پیوندک و ناهماهنگی رشد درختان پیوندی بر روی این پایه ها  و همچنین 

به علت هتروزیگوس و دیر به بار نشستن درختان پیوندی بر روی آن ها از اهمیت  کم تری برخوردارند.
منبع اصلی بذرها، میوه های فرآوری شده در کارخانه ها است. این بذور برای جوانه زنی به سرمادهی مرطوب 
به مدت 60 تا 90 روز در دمای 2 تا 7 درجه سانتی گراد نیاز دارند. برای این منظور می توان بذور را داخل 
یک جعبه معمولی در ماسه مرطوب استراتیفه )چینه سرمایی( کرد و در اوایل بهار در خزانه بذری کاشت. 
عالوه براین  می توان بذر را در پاییز در هوای آزاد در زمین خزانه نیز کاشت کرد. بااین حال روش اول نسبت به 
روش پاییزه ارجحیت دارد زیرا با استفاده از آن می توان نهال های الزم را ارزان تر و با تلفات کمتر به دست آورد.

در پاییز سال اول پس از حذف نهال های ضعیف، نهال های مرغوب به خزانه انتظار منتقل می گردند و 
بافاصله 20 × 120 سانتی متر کشت می شوند. اگر خاک خزانه خوب و قوی باشد می توان نهال ها را در شهریور 
سال بعد پیوند کرد. پس از پیوند در بهار سال بعد نهال ها از محل باالی پیوند سر برداری می شوند و جوانه های 
پیوند شده رشد سریعی را شروع می کنند. اگر در طول تابستان از جوانه ها به خوبی مراقبت شود در پاییز 
همان سال یا بهار سال بعد قابل انتقال به باغ و محل اصلی خواهند بود. نگهداری بیش تر از یک سال نهال  
در خزانه ی انتظار توصیه نمی شود و هرچقدر نهال زودتر جابه جا گردد شانس گرفتن آن  بیش تر خواهد بود.

تکثیر پایه های کلونال )هم گروه( غیر بذری

استفاده  اما  است  شیاری  و  کپه ای  خوابانیدن  سیب  درخت  رویشی  پایه های  تکثیر  روش  مرسوم ترین 
روش های دیگر مانند قلمه، پاجوش و کشت بافت نیز  شاید مورداستفاده قرار بگیرد.

الف- خواباندن کپه ای

در خوابانیدن کپه ای گیاهان مادری سالم و دارای اندازه مناسب )قطر 8 تا 10 میلی متر( در خاکی غیر 
فشرده، حاصلخیز و با زهکشی خوب، به صورت ردیفی و درفواصل بین 30 تا 38 سانتی متر از هم کشت 
می شوند. فاصله ردیف ها باید به اندازه ی کافی باشد تا امکان کشت و ایجاد کپه را در بهار و تابستان فراهم 
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سازد و معموالً این فاصله را حدود 1/5 متر در نظر می گیرند. گیاهان مادری به مدت یک سال برای تقویت 
رشد در خزانه تکثیر باقی می مانند .در سال دوم پیش از آن که رشد جدید در بهار آغاز شود، تمام گیاهان 
مادری در حدود 2/5 سانتی متری سطح زمین قطع می شوند. به طورمعمول 2 تا 5 شاخه از طوقه گیاه مادری 

رشد می کند که این تعداد در سال های بعد  بیش تر می شود.
هنگامی که شاخه ها به 7/6 تا 12/7 سانتی متر رسیدند، در اطراف هر شاخه خاک غیر فشرده و یا مخلوط 
خاک اره و خاک تا نیمی از ارتفاع آن جمع آوری می شود. هنگامی که شاخه ها به ارتفاع 19 تا 25 سانتی متر، 
رسیدند برای دومین بار خاک دهی صورت می پذیرد. افزایش محیط ریشه زایی در پایین و اطراف شاخه ها باید 
به گونه ای انجام شود که بیش از نیمی از کل ارتفاع آن پوشیده نگردد. عملیات خاک دهی سوم، برای آخرین 
بار در میانه تابستان انجام می شود که در این هنگام، شاخه ها به طول تقریبی 45 سانتی متر رسیده اند. بنابراین 
پایین شاخه ها را به اندازه ی  20-15 سانتی متر با خاک می پوشانند. افکنده ها )شاخه های خوابانده شده( در 
پایان فصل رشد به اندازه ی  کافی ریشه دار شده اند که بتوان آن ها را از گیاه مادری جدا کرد و به صورت ردیفی 
در خزانه کاشت. بنابراین قطع شاخه های ریشه دار شده، گیاه مادری تا هنگامی که شاخه های جدید به طول 
7/6 تا 12/7 سانتی متر برسند،  نمایان باقی می ماند. در این هنگام، خاک دهی برای سال آینده، آغاز می شود. 
یک بستر خوابانیدن کپه ای را می توان 15 تا 25 سال با اعمال مراقبت کافی، مورداستفاده قرارداد، به شرط 
این که در شرایطی پر رشد نگهداری گردند و بیماری، آفات و علف هرز آن کنترل شود اما به طور متوسط تا 

8 سال به صورت اقتصادی قابل استفاده هستند.

شکل 12- تکثیر پایه ی رویشی سیب به روش کپه ای )اقتباس از منبع شماره 1(.

ب- خواباندن شیاری

خوابانیدن شیاری شامل پرورش یک پایه سیب با شاخه های همراه آن است که گیاه مادری به صورت 
افقی در ته یک شیار قرار می گیرد و هم زمان با رشد شاخه های جدید داخل شیار با خاک پر می شود. این کار 
به صورتی انجام می شود که شاخه ها در تاریکی قرار بگیرند، ریشه ها، در پایین این شاخه های جدید گسترش 
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می یابند. این نوع خوابانیدن  برای پایه هایی که ازدیاد آن ها از طریق خوابانیدن کپه ای مشکل است نتیجه ی 
بهتری به همراه دارد. پایه های یک ساله در خزانه  به فاصله 45 تا 75 سانتی متری از یکدیگر و با زاویه 30 تا 45 
درجه به صورت مورب کاشته می شوند. ردیف ها باید 1/2 تا 1/5 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. به طوری که 
امکان کاشت و ریختن خاک در اطراف گیاهان به ارتفاع 15 سانتی متر فراهم باشد. آنگاه گیاهان مادری را 
به طور یکنواخت )40 تا 60 سانتی متر( قطع می کنند و اجازه می دهند تا برای یک فصل به رشد خود ادامه 
دهند. سپس در سال بعد گیاهان را به صورت افقی در شیار قرار می دهند و جوانه هایی که بر روی شاخه هایی 
خوابانیده شده رشد و نمو یافته اند را خاک دهی می کنند و شاخه های ریشه دار )پایک ها( را در پایان فصل 

رشد از گیاه مادری جدامی نمایند.
 

شکل 13- مراحل خواباندن شیاری، کشت گیاه مادری به صورت مورب )باال سمت راست(، قرار دادن شاخه ها درون شیارها جهت تولید 
شاخه های جانبی )باال سمت چپ(، تولید شاخه جانبی روی پایه مادری )پایین سمت راست( و خاکدهی بستر )پایین سمت چپ(. 

)اقتباس از منبع شماره 1(.

ج- استفاده از قلمه جهت تکثیر پایه های رویشی سیب

پایه های رویشی تجارتی سیب تا حدودی سخت ریشه زا هستند اما بعضی از آن ها را می توان با استفاده از 
قلمه ی چوب سخت و فراهم نمودن بستر ریشه زایی همراه با کاربرد تیمارهای هورمونی  تکثیر کرد.

قلمه گیری از چوب های خشبی به آسانی صورت می گیرد و به سهولت آسیب نمی بیند. در صورت لزوم، 
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فرستادن قلمه ها  به نقاط دوردست، به راحتی ممکن است و در حین ریشه زایی یه ابزار ویژه ی کم و یا ناچیزی 
نیاز دارد. قلمه ی خشبی در پایه های رویشی سیب باید در زمان خواب پایه یعنی در اواخر پاییز، زمستان 
و یا در اوایل بهار و از چوبی تهیه شود که در سال قبل رشد کرده است. قلمه های خشبی را باید از گیاهان 
مادری سالمی گرفت که در زیر آفتاب کامل  هستند و رشدی متعادل دارند. چوب انتخاب شده برای قلمه 
را نباید از قسمت هایی گرفت که رشد انبوه و میانگره های بلند غیرعادی دارند . عالوه براین شاخه های ضعیف 
درون درخت نیز برای این کار مناسب نیستند اما چوب هایی که رشد و اندازه ای متوسط دارند، بسیار مطلوب  
هستند. قلمه، پیش از آن که گیاه جدید بتواند غذای خود را تأمین کند،  باید ذخیره ی کافی از مواد غذایی 
برای رشد ریشه و شاخه داشته باشد. به طورمعمول قسمت های انتهایی شاخه ها، مواد غذایی ذخیره کمی 
دارند و باید حذف شوند. قسمت های وسط و پایین شاخه  برای قلمه گیری مناسب تر هستند. طول قلمه را 
حدود 25 سانتی متر در نظر می گیرند تا پس از ریشه دهی بتوان بر روی آن ها عمل پیوند انجام داد. قطر قلمه 

بسته به مواد گیاهی موجود بین 6 تا 20 میلی متر تغییر می کند.

شکل 14- ریشه زایی قلمه های سیب در محیط پاگرما )اقتباس از منبع شماره 1(.

پیوند نهال و درخت سیب
پس از تکثیر نهال ها به طریق جنسی یا غیرجنسی باید آن ها را با ارقام تجاری پیوند زد. متداول ترین نوع 
پیوند نهال ها، پیوند جوانه شکمی )سپری یا T( است. در این روش معموالً عملیات پیوند زدن پیوندک های 
تهیه شده از ارقام تجاری را در اواخر تابستان )به طورمعمول اواسط مردادماه تا اوایل شهریورماه( به صورت 
T انجام میدهند. محل پیوند با استفاده از نوارهای پالستیکی پوشانده می شود. این نوارها چند هفته بعد 
از گرفتن پیوند حذف می شوند. ارتفاع محل پیوند بر روی پایه در نهالستان های مختلف فرق می کند ولی 
به طورمعمول 7/5 تا 22 سانتی متر باالی سطح خاک است. جوانه پیوند شده در طول پاییز و زمستان در 

حالت خواب باقی  می ماند.
در اوایل بهار جوانه پیوندک شروع به متورم شدن می نماید. به طورمعمول بخشی از پایه را که باالی پیوندک 
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قرار دارد  قبل از شروع رشد جوانه پیوندک قطع می نمایند. شاخه هایی که روی پایه می رویند باید حذف شوند. 
به منظور جلوگیری از شکستن درخت در محل پیوند و برای کمک به ایجاد یک درخت با تنه راست، 
درختان پیوند شده روی پایه های پاکوتاه کننده را معموالً به کمک قیم های انفرادی و یا توسط سیم های 

کشیده شده، روی داربست کوتاهی نگهداری می نمایند.

شکل 15- مراحل پیوند شکمی روی پایه درخت سیب )اقتباس از منبع شماره 1(

 شکل 16- استفاده از قیم در نهالستان )اقتباس از منبع شماره 1(

امکان استفاده از روش های دیگر پیوند روی پایه های بذری و پایه های هم گروه )رویشی( ازجمله پیوند 
نیمانیم یا انگلیسی وجود دارد ولی کم تر متداول است. همچنین از پیوند اسکنه و پیوند پوست )تاجی( نیز 

می توان در درختان سیب به منظور طریق رقم استفاده کرد.
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 شکل 17- استفاده از روش های مختلف پیوند در سیب )اقتباس از منابع 3 و 5(.

انواع پایه های کلونال سیب
درروش سنتی باغداری از نهال های بذری سیب به عنوان پایه استفاده می شود. در طول سه دهه ی گذشته 
صنعت  به تدریج به افزایش تعداد درختان میوه در هکتار و کاشت متراکم آن ها متمایل شده است. این تغییر 
از اصلی ترین دالیل  نیاز دارد.  توانایی کنترل رشد رویشی درخت  با  پایه هایی  باغ، به  راهبردی در احداث 

استفاده از پایه های تکثیرشده به روش غیرجنسی )کلونال( می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- پایه های بذری درختان شبیه به اصل ایجاد نمی کنند.

2- درختان بذری ویژگی دوره ی نونهالی را نشان می دهند و باردهی آن ها به کندی صورت می گیرد.
3- پایه های بذری سیب در مقایسه با پایه هایی کلونال، درختان بزرگ تری تولید می کنند.

عالوه بر این اشکال عمده استفاده از نهال بذر، نامشخص بودن منبع آن هاست. توجه به مطالب فوق و 
تمایل به احداث باغ های متراکم موجب شده است تا از پایه های تکثیرشده به روش رویشی و کوتاه کننده 
استفاده شود. امروزه پایه های متعددی با ویژگی های متفاوت برای سیب معرفی شده است که عمده ترین آن ها 
پایه های مربوط به ایستگاه تحقیقاتی ایست مالینگ و مالینگ مرتون انگلستان است. هرچند کشورهایی چون 

لهستان، روسیه و کانادا نیز پایه هایی را معرفی کرده اند.

مزایاي استفاده از پایه هاي رویشی
1-  یکنواختي درختان پیوند شده بر روي این پایه ها
2-تکثیر رویشي آسان با استفاده از قلمه و خوابانیدن

3- زود باردهي ارقام پیوندي بر روي این پایه ها
4- امکان کشت متراکم درختان با استفاده از آن ها
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5- عملکرد باالي درختان در واحد هکتار
6- کیفیت مناسب میوه به دلیل آفتاب گیري مناسب تاج

7- مدیریت کاراتر باغ به دلیل رشد محدود درختان
8- امکان انتخاب نوع پایه باتوجه به شرایط مختلف تولید )خاک، بازار، اقلیم وغیره(

از مهم ترین پایه های رویشی سیب می توان به ام M7( 7(، ام 9 )M9(، ام 26 )M26(، ام 27 )M27( و 
مالینگ مرتون MM111( 111( اشاره کرد.

M7 - پایه نیمه پاکوتاه کننده  از سری اولیه پایه های مالینگ است. اندازه ی درختان  M7 50 تا 60 

درصد اندازه درختان بذری است و حدود 30 درصد بزرگ تر از درختان  M26  است. این پایه به طورکلی برای 
کشت های پرتراکم، بیش ازحد اندازه قوی است، مگر  این که ارقام ضعیفی چون دلیشز روی آن پیوند شود.  
این پایه پر محصول است و با گستره ی وسیعی از انواع خاک و شرایط آب و هوایی سازگاری دارد . پایه ام 
7 به روش خوابانیدن کپه ای به آسانی تکثیر می شود و نسبت به شته مومی سیب حساس است. مقاومت این 
پایه نسبت به بیماری آتشک متوسط است. اگرچه M7 در برابر سرمای زمستانه مقاوم محسوب نمی شود و 
از این نظر به M9  شباهت دارد، ولی در  بیش تر مناطق پرورش سیب به اندازه ی کافی مقاوم بوده است. در 
مناطق بادخیز، درختان M7 بیش تر در اثر تولید محصول سنگین روی زمین می خوابند. در چنین شرایطی 
توصیه می شود که در سال های اول قسمت پایین تنه درخت را تا ارتفاع حدود 90 سانتی متری به قیم ببندند.

M9- این پایه بیش از سایر پایه ها در تمام دنیا هم به صورت پایه و هم به صورت میان پایه پاکوتاه کننده 

ریشه  خوب  نسبتاً  کپه ای  خوابانیدن  روش  به  مطلوب  شرایط  در  پایه  این  است.  گرفته  قرار  مورداستفاده 
اما ریشه دهی به طریق قلمه های خشبی خیلی مشکل است. ریشه های M9 شکننده هستند و  می دهد، 
  M9 به آسانی شکسته می شوند، بنابراین درختان پیوند شده بر روی این پایه نیاز به قیم دارند. تمایل زیاد پایه
به تولید پاجوش، حساسیت آن  را به بیماری آتشک افزایش می دهد، اما به دلیل القا زود باردهی و پر باری 

پیوندک استفاده فراوان دارد.
اندازه ی درختان پیوندي بر روي M26  بزرگ تر از  M9 است -  . درختان پیوند شده بر روي این پایه 
پربار و زود بارده هستند. M26 در بین پایه هاي مالینگ مقاوم ترین  به سرما است. این پایه حساس به آتشک 

و پوسیدگي طوقه است.
M27 - این پایه جزء پایه های خیلی پاکوتاه کننده است. درختان پیوند شده روی این پایه کوچک تر از درختان 

پیوندشده روی M9  هستند. این پایه خیلی زود بارده است و نیاز به قیم دارد. از M27 به طور وسیع به عنوان پایه 
استفاده نمی شود و  بیش تر به عنوان میان پایه مدنظر است. این پایه با روش خوابانیدن به راحتی ریشه دار می شود 

و با توجه به خاصیت پاکوتاه کنندگی قوی که دارد در  کشت های خیلی متراکم می توان آن را به کاربرد.
MM111 - جزء پایه های نیمه قوی است و درختان پیوندی بر روی آن به اندازه 90 درصد درختان 
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پیوندی بر روی پایه بذری هستند. این پایه در خزانه به آسانی ازدیاد می شود و با داشتن برگ های خشن و 
زبر، ساقه نازک و راست قابل تشخیص است. آزمایش ها نشان داده است که MM111  بیش ترین مقاومت 

را به خشکی خاک دارد.
البته پایه های چون گمی الماسی، آزایش اصفهان و چندین پایه داخلی دیگر نیز شناسایی و معرفی شده اند 

که خاصیت پاکوتاه کنندگی دارند.

اثر پایه روی پیوندک
تردیدی نیست که پایه و پیوندک از جهات مختلف روی یکدیگر تأثیر می گذارند. به همین دلیل امروزه 
برای تأمین اهداف مطلوب در میوه کاری مانند افزایش عملکرد، کاهش هزینه های نگهداری و برداشت، اغلب 
از پایه های ضعیف و کم رشد استفاده می شود. پایه در بیش از 30 مورد روی پیوندک اثر دارد که به برخی از 

آن ها در زیر اشاره می شود:

1- اندازه و عادت رشد

 به طورکلی می توان گفت درختان پیوند شده روی پایه ی ام 9 در انتهای رشد، اندازه ای معادل یک چهارم 
اندازه همان رقم روی پایه های استاندارد )معمولی( خواهند داشت.

2- آغاز میوه دهی

به طورکلی زود میوه دهی با پایه های کوتاه کننده و دیر میوه دهی با پایه های پر رشد همراه است. از سوی 
دیگر درختانی که روی پایه های کوتاه کننده قرار دارند محصول  بیش تری می دهند و اگر نزدیک هم کاشته 

شوند، عملکرد در هکتار به ویژه در سال های اول میوه دهی افزایش می یابد. 

3- اندازه، کیفیت و زمان رسیدن میوه

سیب های پیوند شده روی پایه ام 9 حدود 2 تا 3 هفته زودتر از پایه های بذری قابل برداشت هستند.

4- مقاومت به سرمای زمستانه و رطوبت خاک

پایه ازنظر مقاومت به سرما، اثر انگیزشی مثبت روی پیوندک دارد. این نوع اثر هرچند ممکن است بسیار 
ناچیز باشد اما ازنظر افزایش تحمل گیاه در برابر یخبندان های زمستانی و بهاره بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

5- طول عمر درخت

تأثیر پایه بر زودتر به میوه نشستن درخت که امروزه در کشت های متراکم بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است، اغلب با کاهش عمر درخت و درنتیجه محدود شدن دوره ی بهره برداری مفید از باغ توأم است.
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شکل 18- اثر پایه های مختلف روی اندازه و عادت رشد درخت

روش های کوتاه کردن درخت سیب
برای کوتاه کردن درختان سیب چند روش متداول است که مهم ترین آن ها به شرح ذیل هستند:

1- پیوند روی پایه های پاکوتاه کننده

این روش پیوند، با پیوند روی پایه های استاندارد تفاوتی ندارد، اما درختان حاصل برحسب نوع پایه و 
خاصیت ژنتیکی پیوندک کم وبیش اندازه ی کوتاه تری نسبت به درختان استاندارد معمولی خواهند داشت.  
باید به این نکته توجه کرد که کاشت درختان پیوند شده روی پایه های کوتاه کننده با درختان معمولی فرق 
دارد. چنانچه این درختان طوری پیوند شوند که گره محل پیوند نزدیک طوقه باشد و در موقع کاشت محل 
پیوند زیر خاک قرار گیرد، بعد از چند سال در اثر ایجاد ریشه از باالی محل پیوند و از بافت پیوندک درخت 
به حجم معمولی خود بر خواهد گشت و از پاکوتاهی درخواهد آمد. جهت جلوگیری از این پدیده الزم است 

محل پیوند برحسب نوع پایه چند سانتی متری باالتر از طوقه قرار گیرد.

 2- استفاده از میان پایه

 برای پاکوتاه کردن یک رقم الزم نیست حتماً آن را روی یک پایه کوتاه کننده پیوند زد، بلکه اگر قسمتی از 
ساقه این رقم کوتاه کننده بین پایه سیب های معمولی و رقم مرغوب قرار بگیرد نیز )به عنوان میان پایه یا میان 
ساقه( همان نتیجه به دست خواهد آمد. به عبارت دیگر اگر دانهال های حاصل از بذر  با یک رقم کوتاه کننده 
پیوند زده شوند و بعد روی آن، رقم موردنظر پیوند گردد، درخت به دست آمده یک درخت پاکوتاه خواهد بود.
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3-  کوتاه کردن از طریق تعویض قسمتی از پوست

 در این روش به جای پیوند کردن یک قطعه از ساقه رقم کوتاه کننده روی پایه معمولی، حلقه ای از پوست 
ساقه پایه را باپوست ساقه ی رقم کوتاه کننده تعویض می کنند. باید دقت کافی به عمل آید که پوست جانشین 
محل زخم را کاماًل بپوشاند تا تعویض پوست معلوم نشود تا درختی که بدین ترتیب به دست می آید مثل 

درختان عمل شده به روش قبلی پاکوتاه خواهند بود.



فصل پنجم: آشنایی با هرس و انواع آن
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هرس درختان سیب
ریزه کاری های  کلـي،  اصـول  یـک سـري  از  برخـورداري  علی رغم  است که  هرس درخت سیب هنري 
فراواني دارد که باید همواره مدنظر قرار گیرد. به طورمعمول انجام هرس در مقایسه با سایر عملیات مدیریت 
باغ  وقـت و نیـروي کـارگري زیـادتري را می طلبد. اگرچـه به طورمعمول درختـان هـرس نشده در ابتدا 
زودتر به بار می نشینند و در آن ها جوانه های  بیش تري تبـدیل بـه میـوه خواهنـد شد، ولي در صورت ادامه ی 
این وضعیت و عدم هرس، تعـداد میوه های بـدون کیفیـت بارنگ و اندازه ي نامناسب در سالهاي بعد افزایش 
می یابد. از سـوي دیگـر، رشـد رویـشي درخت کم می شود و دچار ضعف و کمبود مواد غذایي می گردد. 
درنهایت رشد سرشاخه ها و ساقه ها به طور کامل متوقف می گردد. پس از یکي دو سال میزان تولید محـصول 
هـم دچار نقصان می شود. بنابراین هرس عملیاتی بسیار مهم در پرورش درختان میوه ي سیب است که با 

اهداف مختلف انجام می شود.

اهداف هرس
1- ایجاد شاخه های اولیه و فرم دهی به نهال از زمان کاشت در باغ

2- القاي زود باردهی و کاهش دوره ی جواني
3- باز کردن شاخه ها جهت ورود و توزیع بهینه ی نور درون تاج

4- ایجاد تعادل بین رشد اندام های رویشي و شاخه ی بارور در کل درخت
5- بهبود گل انگیزي با افزایش نسبت جوانه های گل نسبت به جوانه های رویشي

6- افزایش عملکرد و باردهی
7- بهبود عمومي کیفیت میوه ازنظر رنگ، اندازه و شکل میوه

8- جلوگیري و یا کاهش سال آوري
9- محدود کردن رشد طولي از طریق سربرداري 

10- تنظیم گسترش شاخه های جانبي جهت پراکنش شاخه ها
11- تقویت شاخه های اصلي و باال بردن قدرت تحمل آن ها

12- کاهش رقابت شاخه ها در جذب آب و امالح
13- تهویه تاج جهت جلوگیري از تراکم رطوبت داخل تاج و شیوع بیماری های قارچي

14- مبارزه ی مکانیکي با آفات و بیماری ها توسط قطع، جمع آوری و سـوزاندن شاخه های آلوده
15- جوان کردن درختان مسن و افزایش عمر درخت
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اندام های رویشی و بارده درختان سیب

شـاخه

یا اصلـي، شـاخه اي اسـت که  اولیـه  تنـه منشـعب مي شـود. شـاخه ي  از  شـاخه عضـوي اسـت کـه 
مسـتقیماً روي تنـه یا محور درخت تشـکیل مي شـود و شـاخه هاي ثانویـه بـر روي آن ایجاد مي گردند.

دارد یـا میخچه

میخچه ها شـاخه های کوچکی به طول چند میلی متر تا چند سانتی متر )1/5 – 1 سانتی متر( هستند کـه 
بـه یـک جوانـه چـوب منتهـی می شوند و تحـت شـرایط مناسـب می تواننـد بـه جوانـه ی گل تبدیـل شـوند.

المبورد یا اسـپار

المبورد شـاخه هاي جانبـي کوتاهي )2/5-2 سانتی متری( هسـتند کـه غالباً بـه جوانـه گل منتهـي مي شوند.

جوانـه ي گل

 ایـن جوانـه شـامل جوانـه ي بـاز نشـده گل اسـت و آن را جوانـه میـوه نیـز می گویند.

جوانـه ی چـوب

 جوانه ای کـه پـس از بـاز شـدن تولیـد شاخسـاره می کند به جوانه ی چـوب معـروف اسـت.

براندی سـاده

براندی ساده شاخه ای کوچک و قابل انعطاف به طول حدود  30 سـانتی متر است کـه بـه یک جوانه ی 
چوب منتهی می شود.

براندی تاجدار

 شـاخه ای کوچک و قابل انعطاف به طول حدود 30 سانتی متر است که به یک جوانه گل منتهی می شود. 

نـرک

 نرک ها شاخه هایی بـا رشـد بسـیار زیاد هسـتند کـه میوه دهی ندارندو موجـب تضعیـف شاخه های دیگر 
می شوند. هرس شـدید در درختان مسـن باعث تولیـد نرک هـای زیاد می شـود.

بورس

بورس قسمت متورم و گوشتی که در محل اتصال دم میوه به شاخه حامل میوه ایجـاد می شـود. روی 
بـورس می تـوان جوانـه چوب سـاده، میخچه، المبـورد و حتی براندی مشـاهده کرد.  

پاجـوش

پاجوش به شاخساره هایی مي گوینـد که از ریشـه ي درخت، زیرزمین و یا زیـر پیوندگاه ظاهر می شوند.
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شکل 19- انواع شاخه در درخت سیب )اقتباس از منبع شماره 7(.

تربیت درختان سیب
در سال های اول بعـد از کاشـت درختـان میـوه، تمرکـز هـرس بایـد بـر روي انتخـاب شـاخه هاي اصلـي،  
اسـکلت و فـرم درخت باشـد. همچنین رشـد رویشـي درخـت در ایـن دوره بایـد زیـاد باشـد تا فضـاي در 
نظر گرفته شده بـراي درختان سـریعاً پر شود و سـطح باروري به حد مطلوب برسـد. در این دوره از زیاده روی 
در هـرس بایـد اجتنـاب کرد و فقـط هرس ضروري را انجـام داد. اگـر درختـان میـوه خیلـي زودتـر از حـد 
معمـول میوه دهـي را آغـاز کننـد، رشـد رویشـي آن ها دچـار رکـود می شود و درنتیجه درختـان دیرتر بـه 
حداکثـر عملکرد خود خواهند رسـید. بنابراین در سال های اول، دوم و احتماالً در سـال سـوم کلیه شـکوفه ها 

و میوه هـاي درختـان جـوان را بایـد از بین برد.
در انتخـاب شـاخه هاي اصلـي بایـد بـه زاویـه ی اتصال شـاخه ها بـه تنه و محـور درخـت توجـه کافـي 
کـرد. شاخه هایی که زاویـه اتصـال کم تر از 45درجه داشـته باشـند، ضعیـف هستند و ممکـن اسـت تحت فشار 
وزن میـوه و یا بـرف و یخ شکسـته شـوند. زاویـه ی مطلوب بین شـاخه با تنـه و یا محـور درخـت 60- 45 
درجه اسـت. هراندازه زاویـه ی اتصـال بـه قائمـه نزدیک تر باشـد، تمایل به رشـد رویشـي شـاخه کم تر و در 
مقابـل پربارتر خواهد بـود. شاخه هایی کـه زاویـه ي اتصـال تند دارند را معمـوالً باید به صورت مکانیکي باز کرد.

 شکل 20- نحوه ی صحیح برش شاخه )اقتباس از منبع شماره 7(.
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شـاخه های  تولیـد  باعـث  شـدید  هـرس  کـرد.  رعایـت  را  احتیـاط  جانـب  بایـد  شـاخه ها  هـرس  در 
جانبـی پـر رشـد می شـود و بالعکـس هرس سـبک باعـث تولید شاخه های بـارده می گردد.

انواع هرس بر اساس فصل یا زمان هرس
هـرس ازنظر زمــان انجــام بـه دودستـه ی کلـي هـرس خـشک )زمـستانه( و هـرس سـبز )تابستانه( 

تقسیـم می شـود.

هرس خشک یا زمستانه

 بیش ترین حجم هرس در دوره ی خواب درختان و تحت عنوان هرس خشک انجام می گیرد زیرا هرس 
در فصل رویشي به ویژه با سهل انگاری در انجام آن می تواند موجـب تحریـک  بیش تر رشد رویشي گردد. 
برخالف محدود بودن شـدت هـرس ســبز درختــان، هــرس خــشک در زمــستان می تواند از شــدت  
بیش تري برخــوردار باشــد. انجام هرس خشک زمستانه در یک بازه ی زمـاني بلندمدت از شـروع خواب 
درختان تا قبل از بیدار شدن جوانه ها در فصل بهار، قابل انجـام اسـت. به صورت دقیق تر می توان هرس خشک 
را در مرحله خزان بـیش از 70 درصـدي برگ ها، در فـصل پاییز، تا اوایل بهار قبل از متورم شدن جوانه ها 
به انجام رسانید. ازآنجاکه انجـام هـرس قبـل از سرماي شدید موجب افزایش خسارت درختان هرسشده 
مناطقی که درجه  است. در  بهار(  )نزدیک  اواخر دوره خواب  در  مناسـب هـرس زمستانه  زمـان  می شود، 
حرارت زمستان، به طورمعمول به دماهای پایین تر از انجماد یعنی به  کم تر از 15- درجه سانتی گراد می رسد، 
هرس خشک نباید در این فصل انجام شود، بلکه این کار را باید به بعد از سپری شدن خطر سرمای شدید 

موکول کرد.

هرس نگهداري، سبز یا تابستانه

هرس تابستانه ی درختان سیب، مکمل هرس زمستانه است که بر تولید میـوه و تنظـیم باردهي اثر می گذارد. 
این نوع هرس به طورمعمول، پـس از باز شدن کامـل برگ ها شـروع می شود و تا پس از برداشت محصول ادامه 
می یابد. مهم ترین ویژگي هـرس سـبز در انجـام به موقع آن نهفته است، زیرا تأثیر مثبت هرس سبز، فقط به 

انجام آن در مقطع زمـاني خاصـي از رشد رویشي و یا در برهه ی خاصي از مراحل زایشي بستگي دارد.
 به طورمعمول، رشد زیاد درختان پایه بذري در باغ های مـسن، موجـب پرشـدن فاصـله روي ردیف ها و 
حتي اشغال بخشي از فضاي بین ردیف درختان می گردد. اقـدام عجوالنه ی باغداران در قطع سرشاخه های تـاج 
موجـب اخـتالل  بیش تر در سـاختار درختـان می شود. بنابراین تأکید می شود که در طول فصل رویشي به هر 
نحو ممکن از قطـع سرشاخه ها پرهیز گردد زیرا این کار، عالوه بر حـذف غلبه ی انتهـایي و تحریـک هم زمان 
رشـد جوانه های جانبی ، موجب رشد سرشاخه های قطع شده و ایجاد حالت جارویي در پایان فصل رشد می شود.
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عملیات هرس
افزایـش  بـارور بـرای تبدیل جوانه هـاي چـوب بـه جوانه هـاي زایشـي و  باردهـي در درختان  هـرس 
جوانه هـاي گل انجام مي شـود. در درختـان سـیب روی پایه هـای بـذری، هـرس عمدتـاً، شـامل تنک کـردن 
قسمت های متراکـم و حذف شـاخه های ضعیف، نازک، خشـک، بیمـار و آفت زده و غیر بارده در محل هایی 
از درخت اسـت که انتشـار نور ضعیف است. تا سـال پنجم سـاختار و اسـکلت درخـت بایـد تکمیل شود 
و شـاخه ها، هر چـه  بیش تر سـیخک هاي بارور داشته باشـند. سـیخک ها به طور طبیعي در قسـمت هاي 
یـا  به وسیله ی هرس زمسـتانه  تولید مي شـوند ولي  باال  بـه  مسن تر درختـان و روی شـاخه های دوسـاله 

تابسـتانه می توان تعـداد آن ها را  بیش تر کرد.
یا دو  تولیـد یـک  به  منجر  غالباً  باالی جوانه ي چهـارم  از  هـرس زمسـتانه شـاخه هاي جانبي جـوان 
شاخسـاره در یکـي دو جوانـه ي نزدیک به نوک می گردد و جوانه هاي تحتاني در طول تابسـتان تبدیل به 
سـیخک هاي بارور مي شـوند. بعد از این که جوانه هاي گل به طور کامل تشکیل شدند، در زمستان همان سال 
یکي دو شاخساره رشد کرده از باالی دومین سیخک را باید قطع کرد. در نوع دیگری از هرس که به سه جوانه 
معروف است و سـه سـال طول می کشـد، پس از 3 سال شاخه های بارور تشـکیل می شود. برای این کار 
در سـال اول شاخه را از باالی جوانه ی سـوم هـرس می کنند. در سـال دوم پایین تریـن جوانـه تبدیـل به 
میخچه می گرددد، دومین جوانه به براندی سـاده و جوانه سـوم به شـاخه تبدیل می شود. در سال سوم 
میخچـه تبدیل به المبورد می گرددو براندی سـاده بـه براندی تاجدار تبدیل می شود. در این سال شاخه از 

باالی براندی تاجدار حذف خواهد شد.

شکل 21- هرس سه و چهار  جوانه ها در درخت سیب )اقتباس از منبع شماره 7(.



تولید و پرورش درخت سیب

68

بـا توجـه بـه  این که بخش های باالیی  درختان نسـبت بـه هرس واکنش شـدید نشـان می دهنـد، بنابرایـن 
باغـدار بایـد از هـرس سـرزنی در قسمت های فوقانـی درخـت اجتنـاب کنـد. در غیـر این صـورت، شـاخه های 

زیاد تولید می شوند و حالـت جارویی به وجود می آید  که باعـث سایه اندازی و تأخیـر در باردهـی میگردد.
گاهی در درختـان مسـن سـیخک و یـا نقـاط بار دهنده بیش ازحد تولیـد می شوند کـه در این صـورت 
میـوه ی تولیـدی ریـز و فاقـد کیفیـت اسـت، بنابرایـن باید هرچند سـال یک بار تعـدادی از آن ها را تنک 
تا چهار سـال می توانند میوه دهند،  یا المبوردها سـه  این که اسـپورها  به  بـا توجه  از طـرف دیگر  کـرد. 

بنابراین، بهتر است هرچند سال یک بار، تعدادی از آن ها را حذف و تنک کرد.
 

شکل 22- هرس سیخک )تنک اندام بارده( در درختان سیب )اقتباس از منبع شماره 7(.

مراحل انجام هرس
1- حذف کامل شاخه های نابجا، رقیب، سایه انداز و متـراکم روي محـورهـاي اصـلي در اواخر خرداد تا مرداد.

2- حذف یا ساماندهی نرک ها.
3- در صورت افزایش طول بیش ازحد انشعابات، مقدار قطع شاخه در شاخه های قطـور و پر رشدتر حدود 

یک سوم و در شاخه های کم رشد حدود نصف انجام می شود.
4- قطع نوک شاخه های علفي جانبي در حال رشد روي محور شاخه های ثانوي، مقدار قطع این شاخه ها 

از حدود برگ سوم، چهارم یا پنجم برحسب میزان رشد طولي آن ها صورت می گیرد.
5- حذف تعداد اضافي شاخه های علفي در بخش های متراکم شاخه های ثانوي
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ارقام سیب
 برای این که بتوان بهترین رقم را متناسب با شرایط هر منطقه انتخاب کرد، باید به عواملی نظیر اقلیم 
یا آب وهوا، موقعیت باغ، مقاومت در مقابل آفات و امراض و بازار فروش توجه کرد. همچنین با توجه به نیاز 
بازارهای محلی، ذائقه ی بازار، وجود سردخانه و انبارهای مناسب در منطقه، دوری یا نزدیکی بازار مصرف، 
نحوه ی بازار رسانی و فروش، وجود صنایع تبدیلی مرتبط در منطقه و غیره می توان از ارقام پاییزه یا تابستانه 

سیب انتخاب نمود.

ارقام بومی موجود در کشور
ارقام تابستانه: گالب، شفیع آباد، کهنز، شیخ احمد تبریز، قندک، تابستانه اهر، نوری مراغه، قزل آلما 

و مربایی مشهد
ارقام پاییزه: عباسی مشهد، گلشاهی، شمیرانی، زنوز، کرمانشاهی، اخلمد خراسان

ارقام خارجی موجود در کشور
ارقام تابستانه: گاال، دلبار استیوال

ارقام پاییزه: گلدن دلیشز، رد دلیشز، گرانی اسمیت، رد استار کینگ، فوجی، برابرن و مک اینتاش

ارقام خارجی

 1- سیب زرد لبنان )گلدن دلیشز(

سیب زرد لبنان مهم ترین رقم فعلی کشور است. در مناطق گرم و خشک برگ های این گونه قبل از خزان 
می ریزند. ریزش قبل از برداشت نسبتاً باالست. تنک کردن برای افزایش مرغوبیت میوه و جلوگیری از کم بار 
شدن آن در سال بعد، خوب جواب می دهد. به زنگار به خصوص در مناطق مرطوب و سرد و همچنین مرض 

لکه سیاه حساس است اما در برابر سفیدک تا حدی مقاومت می کند.

2- سیب قرمز لبنان یا ِرد دلیشز

سیب قرمز لبنان مهم ترین رقم تجارتی دنیاست که در ایران بعد از گلدن قرار دارد و دلیل آن نبود امکانات 
کافی برای انبار کردن این رقم است. تمایل به سال آوری دارد، پس تنک کردن آن ضروری است. مناسب مناطق 

ییالقی با تابستان طوالنی، هوای خنک شب ها، آسمان صاف بدون غبار و ابر و مه در دوران رسیدن است.

3- گرانی اسمیت

گرانی اسمیت رقمی دیررس با نیاز سرمایی پایین است و به همین دلیل برای مناطقی با دوره ی سرمایی 
کوتاه توصیه می شود. حساسیت آن به سفیدک  بیش تر از سیب زرد است. در مناطق مرطوب به شانکر سیب 
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مبتال می شود اما حساسیت  کم تری به لکه سیاه دارد. گرانی اسمیت سیبی است سبزرنگ، ترش مزه و دیررس 
که به خوبی خواص خود را در سردخانه حفظ می کند.

4- جوناتان

جوناتان دارای گوشت سفید مایل به زرد، لطیف و تا حدی محکم، خیلی آبدار باکمی ترشی مطبوع و 
اندکی معطر است. این رقم زود بارده، با محصول متوسط ولی منظم است. برای جوان کردن و تولید شاخه های 
بارده نیاز به هرس سالیانه دارد. در شرایط مرطوب به سفیدک زیاد مبتال می شود و با مناطق خشک تطابق  

بیش تری نشان می دهد.

5- اسپارتان

اسپارتان گوشت سبز مایل به سفید و بافتی محکم دارد. به سفیدک و بیماری لکه سیاه سیب تا حدی 
مقاوم ولی به شانکر سیب حساس است.

 ۶- گراون اشتاین

گراون اشتاین دارای گوشت سبز مایل به زرد، نسج نسبتاً محکم، ترد و خیلی آبدار با ترشی مطبوع و 
معطر است.

7- کاکس ُارنژ

کاکس اُرنژ فرمی گرد و پوست خشن پوشیده از نوعی زنگار پوسته ای و رنگ زرد مخلوط با سبز با پوششی 
از قرمز نارنجی دارد. این رقم نباید در مناطق با رطوبت نسبی متغیر هوا یا خیلی خشک کاشته شود.

۸- مک انیتاش

مک انیتاش دارای فرم گرد و قدری پهن و اکثراً با دونیمه غیر متوازن است. عدسک ها با خال سفیدی 
کاماًل مشخصی هستند. میوه سبز مایل به سفید دارد که آبدار و ترش و شیرین است.

9- سیب فوجی

به وفور  در حال حاضر  و  است  ایران شده  وارد  اخیر  در سال های  دارد،  ژاپنی  اصالتی  که  فوجی  سیب 
کشت می شود. میوه ی سیب فوجی بزرگ و گرد است و بافتی متراکم و ترد دارد. مزه ی شیرین میوه ی آن 

منحصربه فرد است. این نوع سیب معموالً دیر رس است و بنابراین امکان نگهداری آن در انبار وجود دارد.

10- سیب گاال

رقم گاال از محبوب ترین و فراوان ترین ارقام درخت سیب در ایران است. این نوع سیب، دارای پوسته ای 
قرمز بارگه های زرد است. سیب گاال بافتی ترد و مزه ای ترش و شیرین دارد و خوشبختانه به آفت آتشک 

حساس نیست.
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ارقام داخلی

1- سیب گالب

سیب گالب از ارقام درخت سیب در ایران است که عموماً در شهرهای اصفهان، تربت حیدریه، شهریار، 
شیراز و کهنز پرورش می یابد. سیب گالب دارای اندازه ای متوسط بارنگی سرخ و سفید و گاهی سبز است که 
مزه ای شیرین و آبدار دارد. سیب گالب عطری بسیار خوشایند دارد و علت نام گذاری آن نیز همین است. این 

نوع سیب، در اوایل تابستان محصول می دهد.

2- محله شیخي

محله شیخی بومي ایران است. رنگ زمینه سبز کمرنگ مایل به سفیدرنگ ثانویه قرمز تا قرمز پررنگ 
است که معموالً به صورت خطوطي پهن و موازي از دم به طرف انتها امتداد دارد. رنگ گوشت میوه سفید مایل 
به کرم است. اندازه ی میوه کوچک تا متوسط، شکل آن تقریباً گرد و متقارن است. میوه کاماًل ترد، آبدار و 
سفت با عطروطعم مطلوب، شیرین و بازارپسندي مطلوب است. زمان رسیدن میوه اواخر خرداد است. قابلیت 

نگهداري آن در سردخانه خیلي کم است و معموالً به صورت تازه خوري مصرف می شود.

3- گلشاهي

گلشاهی بومي ایران است. رنگ زمینه ی میوه سبز روشن، رنگ ثانویه زرد کمرنگ و رنگ گوشت سفید 
مایل به سبز است. اندازه ی میوه تقریباً درشت، شکل آن گرد و کاماًل متقارن و در دو انتها کمي پهن، محل 
دم میوه صاف و تقریباً پر است. گوشت میوه کاماًل ترد، نسبتاً سفت و قابلیت نگهداري آن در سردخانه متوسط 

است. زمان رسیدن میوه اواخر مرداد است.

4- سیب عباسی

سیب عباسی یکی از ارقام درخت سیب است که عموماً بازدهی محصول باالیی دارد و برای مصارف تجاری 
کشت می شود. سیب عباسی کروی یا تخم مرغی شکل با پوستی نازک و بافت داخلی استخوانی است. این نوع 

سیب بومی مناطق سردسیر مشهد است اما در  بیش تر مناطق قابلیت کشت باغ سیب عباسی وجود دارد.

5- سیب مربایی

سیب مربایی که به  عنوان مشهدی نیز شناخته می شود، رنگی قرمز با دمی بلند و عطری عالی دارد. 
همان طور که از نام آن پیداست، به دلیل این که این نوع میوه از ارقام درخت سیب است که میوه های ریزی 
می دهند، عموماً برای مصارف مربا استفاده  می شود و علت نام گذاری نیز همین است. زمان میوه دهی این 
درخت عموماً شهریورماه است؛ هرچند می تواند 3 تا 4 بار در سال به بار بنشیند و محصول فراوانی تولید کند.
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۶- سیب حیدرزاده

سیب حیدرزاده ازلحاظ ظاهری، رنگ قرمز یکدست با خال های ریز سفید دارد و کمی معطر است. بافت 
لطیف، آبدار و ملس این سیب سبب محبوبیت آن شده است. سیب حیدرزاده عموماً در آذربایجان کشت 

می شود و هرسال میزان بازدهی متوسطی دارد.

 

شکل 23- برخی ارقام خارجی و داخلی به ترتیب گلدن دلیشز، رد دلیشز، گرانی اسمیت، فوجی، گاال، مک اینتاش، حیدرزاده، زنوز مرند و 
گالب کهنز )اقتباس از منابع مورداستفاده(.



فصل هفتم: آفات و بیماری ها
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آفات سیب

کرم سیب

 کرم سیب در همه جا حضور دارد. میزبان اصلی آن درخت سیب است ولی به گالبی هم حمله می کند. 
در مواردی درختان انار، گردو، آلبالو، گیالس و هلو هم  مورد حمله قرار گرفته اند.

هدف اصلی آفت تغذیه از دانه سیب است. به همین خاطر پوست را سوراخ می کند و داالن هایی را به طرف 
دانه حفر مینماید. کرم در هنگام حفر تا حدودی از قسمت های گوشتی تغذیه می کند و فضوالت الروی آن 
به بیرون ریخته می شوند. این میوه ها از درخت می ریزند. البته الروهای خارج شده مختصر تغذیه ای از برگ ها 

دارند و بعد از 48 ساعت خود را به میوه می رسانند.
روش های مبارزه با این آفات عبارتند از: شخم زدن، هرس کردن، از بین بردن علف های هرز، جمع آوری 
میوه های آلوده و استفاده از سموم شیمیایی مانند زولون )1/5 در هزار( و دیازینون )1/5 در هزار( که در زمان 

مبارزه با استفاده از اطالعیه هایی بیش آگاهی صورت می گیرد.

شکل 24- آفت کرم سیب

لیسه سیب

 میزبان اصلی این آفت درخت سیب است، ولی گالبی، آلو، بادام، زردآلو، به و زالزالک نیز موردحمله قرار 
می گیرند. الروها از کلیه قسمت های برگ تغذیه می کنند و فقط رگبرگ ها را باقی می گذارند. الروها تارهایی 
را دور درخت می تنند. حمله شدید آفت درخت را عاری از برگ میکند و چنین درختانی ضعیف می شوند. 
عالوه براین میوه های این درختان می ریزند و در صورتی که روی درخت باقی بمانند نیز کوچک و غیرقابل استفاده 

می شوند. گاهی اوقات که حمله ی آفت شدید است می توان الروها را درحین تغذیه از میوه ها مشاهده کرد.
سموم مورداستفاده علیه این آفت ماالیتون )2 در هزار(، دیازینون )1 در هزار( و زولون )1/5 در هزار( 

هستند که زمان استفاده از این سموم پس از متورم شدن جوانه ها و قبل از باز شدن گل هاست.
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کرم سفید ریشه

 کرم سفید ریشه در  بیش تر استان ها دیده شده است و به گیاهان مختلف از جمله سیب، به، زردآلو و آلو 
حمله می کند. این آفت اغلب از ریشه ها تغذیه می کند و باعث خشک شدن گیاه می شود.

روش های مبارزه با این آفت عبارتند از: شخم عمیق، از بین بردن علف های هرز و روش شیمیایی. درروش 
شیمیایی 4 تا 5 گرم پودر دیازینون را در هر مترمربع خاک می پاشند و پس از پاشش آبیاری را انجام می دهند 

معموالً این کار در اوایل  بهار و  تابستان صورت می گیرد.

سوسک شاخه بلند رزاسه

این سوسک رنگ تیره دارد و شاخک های آن درازتر از طول بدن هستند. این آفت در  بیش تر استان هادیده 
می شود  و به سیب، گالبی، به، گیالس، هلو، زردآلو و بادام حمله می کند. الروهای این آفت با حرکت در داخل 
چوب سبب قطع شاخه های چندساله و تنه های بسیار جوان می شوند. در این شاخه ها الرو سوسک سوراخی 
ایجاد می کند و فضوالت خاک اره مانند خود را به بیرون می ریزد . این آفت به بیش تر درختان جوان  حمله 
می کند.. آفت مزبور اغلب به درختان تشنه، کم آب و ضعیف حمله می کند، بنابراین با افزایش رطوبت خاک 
با آبیاری های منظم و همچنین دادن کودهای حیوانی و شیمیایی مناسب می توان تا حدود زیادی درختان 
میزبان را از حمله آن در امان نگه داشت. عالوه براین با قطع و سوزاندن شاخه های آلوده می توان جمعیت این 
حشره را کاهش داد. برای سم پاشی این آفت اولین سم پاشی را در اول تیرماه انجام می دهند و برای کسب 
نتیجه موفقیت آمیز دومین سم پاشی را به فاصله  10-15 روز بعد تکرار می کنند. برای سم پاشی  باید از سموم 

نفوذی قوی نظیر گوزانتیون استفاده نمود.

سر خرطومی سیب

این آفت دارای خرطوم است. میزبان اصلی سرخرطومی سیب است ولی روی گالبی هم  دیده می شود. 
الرو با تغذیه از محتویات داخل گل آن را خالی می کند و در ناحیه تخمدان مستقر می شود. این حشره قبل 
از تخم گذاری تا حدودی نیز از جوانه، برگ و گل های کاماًل بسته و حتی شاخه های بسیار کوچک حامل 
جوانه های گل و برگ تغذیه می کند. در سال های طغیان شدید آفت، هنگام ظهور حشرات کامل و فعالیت 
تغذیه ای آن ها که مصادف با تورم جوانه ها است مناسب ترین زمان سمپاشی محسوب می شود . برای مبارزه ی 
شیمیایی می توان از سموم دیازینون )1 در هزار( و زولون )1/5 در هزار( استفاده کرد. درواقع سم پاشی در 

مرحله ی غنچه و قبل از باز شدن گل ها صورت می گیرد.

شته مویی سیب

 بدن این شته پوشیده از ترشحات مویی، سفیدرنگ، پنبه ای است. این آفت در  بیش تر استان ها دیده شده 
است. میزبان اصلی آن درخت سیب است و به ندرت روی گالبی هم دیده می شود. این آفت که روی تنه، 
بزاقی، قسمت های  از گیاه و ترشح مواد  اثر تغذیه  شاخه، طوقه و ریشه درخت سیب استقرار می یابد، در 
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موردحمله تغییر شکل پیدا می کند و متورم می شوند. این محل های متورم به تدریج ترک بر می دارند و شکاف 
باالیی محل خسارت دیده خشکیده می شوند  ایجاد می شود. شاخه های موجود در قسمت  طولی و عرضی 
و این خشکیدگی به تدریج تمام درخت را فرامی گیرد. در صورت له شدن بدن شته، مایع قرمزرنگی از آن 
از سموم دیازینون )1 در هزار( و  خارج می شود. در صورت وجود آفت می توان سم پاشی را شروع کرد و 

متاسیستوکس )1 در هزار( استفاده کرد.

بیماری های سیب

سفیدک سطحی سیب

 هرکجا که سیب کشت می شو،د این بیماری نیز وجود دارد.  عالیم سفیدک سطحی روی برگ ها به صورت 
لکه های خاکستری تا سفید ظاهر می شود. برگ های جوان دچار پیچیدگی می گردند و نهایتاً خشک می شوند. 
در اثر آلودگی شکوفه ها و گلبرگ ها چروکیده می گردند. عالوه براین کاسبرگ ها نیز گوشتی و کلفت می شوند 
این  ایجاد می شود. رشد  از دست می دهند. روی سرشاخه ها منظره سفیدرنگی  را  میوه  توانایی تشکیل  و 

شاخه ها متوقف می شود.
برخی از روش های مبارزه با این بیماری عبارتند از: هرس شاخه ها و سرشاخه ها، کاشت ارقام مقاوم مانند 
سیب زرد لبنانی )گلدن دلیشز(، استفاده از قارچ کش های گوگردی، کاراتان. این قارچ کش در نوبت اول هنگام 
تورم جوانه ها و در نوبت دوم بعد از ریزش گلبرگ ها استفاده می شود اما نوبت سوم بستگی به شرایط جوی 
دارد. هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آن ها می تواند به کـاهش منـابع بقـایي قـارچ کمـک کند، اما منجر 

به ریشه کنی عامل بیماري نخواهد شد.

 

شکل 25- برگ ها و گل های آلوده به سفیدک سطحی

لکه سیاه سیب

لکه سیاه ازلحاظ اقتصادی مهم ترین بیماری سیب است. این بیماری در مناطقی که آب وهوای نیمه خشک 
دارند  شیوع کم تری دارد.بااین حال در مناطقی که بهار خنک و مرطوبی دارند خسارت بیماری شدیدتر است. 
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اساساً خسارت بیماری به دو صورت زیر است:
1- کاهش بازارپسندی میوه ها به سبب وجود لکه های سیاه یا تغییر شکل میوه ها

2- نابودی کامل درخت در  2-3 سال متوالی اپیدمی شدید
در ابتدای بهار قبل از باز شدن شکوفه ها کاسبرگ های گل سیب اولین جایی هستند که آلوده می شوند . 
کاسبرگ ها به رنگ سبز زیتونی درمی آیند و از این طریق میوه ها و برگ های جوان نیز آلوده می شوند. لکه ها 
ابتدا در سطح زیرین برگ های جوان مشاهده می شوند و با بازتر شدن برگ ها هر دو سطح آن ها آلوده می گردد. 
لکه های روی میوه ها، در ابتدا مشابه لکه های روی برگ ها است اما بعداً قهوه ای، سیاه و چوب پنبه ای می شوند. 
میوه های آسیب دیده بدشکل و پیچ خورده هستند. معموالً این میوه ها ترک می خورند و زود می ریزند. آلودگی 
دم میوه موجب ریزش میوه قبل از رسیدن می شود. روش های مبارزه با این بیماری  عبارتند از: شخم زمستانه 
و زیرخاک کردن بقایا، پاشیدن کودهای نیتروژن دار )اوره( در پاییز روی برگ های ریخته شده در کف باغ، 
پاشیدن قارچ کش هایی مانند بنومیل در آخر فصل )قبل از خزان( روی برگ های درخت یا بعد از خزان روی 
برگ های کف باغ، تنظیم فاصله درختان هنگام کاشت و هرس مرتب آن ها استفاده از قارچ کش هایی مانند 
کاپتان )3 در هزار(، بنومیل )0/5 در هزار(. سم پاشی حداقل باید سه بار انجام شود. نوبت اول قبل از تورم 

جوانه ها تا قبل از باز شدن گل ها، نوبت دوم بعد از ریختن گل ها و نوبت سوم 10 روز بعد.

شکل 26- لکه سیاه سیب

عوارض فیزیولوژیک سیب

زنگار

در سطح باغ های سیب در اثر بعضی از شرایط نامساعد محیطی ازجمله رطوبت باال، تهویه ضعیف و نور کم، 
لکه هاي چوب پنبه ای به رنگ قهوه اي روي پوست میوه ایجاد می گردد که اصطالحاً به آن زنگار گفته می شود. 
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زنگار روي ظاهر میوه تأثیر منفی می گذارد و همچنین کیفیت و بازارپسندی محصول را کاهش می دهد. 
زنگار یکی از عوارض فیزیولوژیکی سیب است که باعث افت کیفیت آن می شود. عالوه براین عمر انبارمانی، 

بازارپسندی، مقاومت به آفات و بیماري ها و قیمت سیب را نیز کاهش می دهد.
روش های کنترل

1- کشت ارقام با حساسیت  کم تر نظیر گلدن اسموتی.
2- مبارزه با سفیدک سطحی با سموم توصیه شده در زمان مناسب و با دز توصیه شده

3- کشت نهال های عاري از ویروس.
4- اصالح روش آبیاري از غرقابی به سیستم هاي تحت فشار نظیر قطره اي.

4- عدم سم پاشی در شرایطی که هوا رطوبت باالیی دارد و یا دما بیش از 32 درجه سانتی گراد است.
6- هرس مناسب به منظور افزایش نفوذ نور به تاج درخت و تهویه مناسب.

7- کشت سیب در مناطق کوهپایه و عدم توسعه باغ های سیب در نواحی دشتی و مناطقی که تهویه ضعیفی دارند.
8- مبارزه با علف هاي هرز.

 

شکل 27- عالئم زنگار سیب )اقتباس از منبع شماره 10(.

اسکالد )سوختگی سطحی میوه(

این عارضه که در سردخانه ایجاد می شود، به سوختگی سردخانه مشهور است. میزان حساسیت به این 
عارضه به رقم، محیط رشد درخت و نحوه ی مدیریت باغ بستگی دارد. در سال هایی که هوا قبل از برداشت 
گرم و خشک باشد و میوه ها نارس برداشت شوند شدت شیوع سوختگی سطحی بیش تر است. عالوه براین 
این عارضه در میوه هایی شدیدتر است که غلظت کلسیم پایینی دارند. همچنین اگر وضعیت تهویه سردخانه 

ضعیف باشد، سوختگی سطحی تشدید می شود.
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است.  آنتی اکسیدانی  مواد  در  میوه ها  نمودن  غوطه ور  یا  محلول پاشی  عارضه  این  کنترل  راه  مهم ترین 
حساسیت رقم گرانی اسمیت به این عارضه باال است و ارقام فوجی و رد دلیشز حساسیت متوسطی دارند. 

ارقام گاال و گلدن دلیشز نیز از حساسیت کمی نسبت به این عارضه برخوردار هستند.

شکل 28- سوختگی سطحی یا اسکالد سیب )اقتباس از منبع شماره(.

لکه تلخی
لکه تلخی عبارت است از ایجاد لکه هاي قهوه اي چوب پنبه ای در سطح میوه که به مرور دچار فرورفتگی 
ظاهر  میوه  روي  در سردخانه  نگهداري  موقع  در  بیش تر  عارضه  این  درمي آیند.  سیاه  رنگ  به  و  می شوند 
می گردد و به ندرت درروی میوه هاي درخت دیده می شود. لکه تلخی یکی از اختالل های فیزیولوژیکی درختان 
سیب است که با کمبود کلسیم ارتباط مستقیم داردو درصورتی که کنترل نشود، می تواند هرساله خسارت 

اقتصادي جبران ناپذیری را متوجه باغداران کند.

شکل 29- لکه تلخی سیب )اقتباس از منبع شماره(.



فصل هشتم: برداشت و انبارداری
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برداشت و انبارداری
یکی از مهم ترین عملیات های باغبانی مسائل مربوط به بعد از رسیدن میوه از برداشت تا فروش میوه است. 
هرگونه سهل انگاری و عدم برنامه ریزی دقیق موجب وارد شدن خسارت جبران ناپذیری به باغدار خواهد شد. 
مدیر باغ باید برای این مسئله نهایت اهمیت را قائل شود و از کلیه امکانات استفاده نماید؛ زیرا اگر محصول 
به موقع برداشت، حمل، انبارداری یا فروخته نشود قسمت عمده ی آن از بین می رود یا مرغوبیت خود را از 

دست می دهد.

برآورد محصول 
اولین قدم در برداشت میوه تخمین میزان محصول باغ است. این کار از ابتدای به بار نشستن درخت باید 
شروع شود و یک ماه قبل از رسیدن کامل میوه تکمیل گردد. اولین برآورد بعد از میوه نشینی و ریختن 
گلبرگ ها انجام می شود. دومین تخمین پس از خاتمه ریزش در خرداد به عمل می آید. سومین و دقیق ترین 
پیش بینی محصول باید حدود یک ماه قبل از بهترین زمان برداشت انجام گیرد. البته این برآوردها برای افراد 
تازه کار سخت است و برای انجام صحیح این کار الزم است تا چشم به گونه ای تربیت شود که بتواند معیار 
نسبتاً دقیقی به دست دهد. میزان متوسط محصول یک درخت 10 تا 15 ساله رقم گلدن در شرایط مطلوب 
و در مناطق مستعد 300 تا 400 کیلو برای هر درخت در سال های آور است. درختان رد دلیشز )لبنانی قرمز( 
در همان شرایط اندکی  کم تر از گلدن و در حدود 200 تا 300 کیلوگرم محصول تولید می کنند. به طورکلی 
متوسط محصول این دو رقم مهم که اغلب باهم کاشته می شوند، جمعاً حدود 20 تا 25 تن در هکتار در 
شرایط مطلوب است. البته در مقابل می توان درختان و ارقامی را دید که عملکرد آن ها  بیش تر از 20 تا 50 
کیلوگرم نیست. در باغ های جدید روی پایه های کوتاه کننده یا تیپ های پربار کم رشد میزان محصول در یک 

باغ 4 تا 5 ساله حدود 70 تا 140 تن در هکتار است.

زمان برداشت
بهترین و مناسب ترین زمان برداشت هر رقم مشخص است و  خود باغداران یا کارشناسان می توانند آن 
را تعیین کنند. اگر سیب برای فروش فوری و تازه خوری باشد، می تواند قدری دیر تر و بعد از رسیدن کامل 
برداشت شود. بااین حال اگر بخواهند سیب ها رابه مناطق دور بفرستند یا در انبار نگهداری کنند باید میوه  ها 
را بعد از رسیدن به حداکثر تکامل و گرفتن رنگ و همچنین قبل از آن که خیلی رسیده و نرم شوند برداشت 
کنند. معموالً فاصله زمانی بین موقع گل کردن تا برداشت برای هر رقم با اختالف چند روز ثابت است. بهتر 
است این مدت را مطابق با شرایط محلی دقیقاً تعیین گردد تا در آن زمان برداشت میوه انجام شود. زیرا اگر 
میوه ها  قبل از رسیدن کامل برداشت شوند بافت سفت با شیرینی کم دارند یا در ارقام خارجی خیلی ترش مزه 
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و کم آب خواهند بود. این قبیل محصوالن در انبار  بیش تر از میوه های رسیده در معرض ابتال به اسکالد خواهد 
بود. از طرف دیگر اگر برداشت دیر صورت گیرد، میوه کیفیت خود را از دست می دهد و در بعضی از ارقام 
مانند رد دلیشز خیلی زود آردی و کم آب می شود. البته رسیدن میوه ی سیب و زمان برداشت آن یک سری 

شاخص هایی دارد که به مهم ترین آن ها در زیر اشاره خواهد شد:

1-  زمان بین تمام گل و رسیدن

 زمان مناسب رسیدن از گل تا برداشت با تقریب چند روز برای هر رقم ثابت است. به طور مثال بهترین 
زمان چیدن سیب رد دلیشز که  بیش تر حساسیت را به زمان برداشت دارد، در شرایط مختلف موردبررسی 
قرارگرفته است و بین 145 تا 150 روز بعد از تمام گل خواهد بود. البته عوامل دیگری مانند نوسانات دمایی، 

میزان زیاد نیتروژن و سن درخت نیز در این میان نقش دارند.

2- چسبندگی دم میوه به شاخه

 یکی دیگر از شاخص ها برای تشخیص بهترین زمان برداشت سیب درجه ی مقاومت یا چسبندگی دم 
میوه به شاخه حامل آن است. نزدیک به زمان رسیدن میوه در اثر فعالیت تنظیم کننده های رشد گیاهی مانند 
اتیلن یک الیه جداکننده بین محل اتصال دم و شاخه تشکیل می گردد. به وجود آمدن این الیه موجب سست 
شدن اتصال میوه درخت می شود و با تکان باد یا در بعضی ارقام در اثر وزن میوه، به تدریج میوه ها می افتد. 

البته آسان جدا شدن دم از شاخه را نمی توان دلیل قطعی رسیدن میوه به حساب آورد.

3-  تغییر رنگ زیرین

 اکثر سیب ها به خصوص  انواع قرمز  آن دارای  زمینه ای به نام رنگ زیرین هستند و یک رنگ قرمز قوی 
نیز دارند که به رنگ رویین معروف است. بر اساس مطالعه های کارشناسان تغییر رنگ )رنگ زیرین( بهترین 
معرف زمان رسیدن و چیدن میوه است. در این ارقام رنگ زیرین موقع رسیدن از سبز به رنگ زرد معمولی 
یا کرم تبدیل می شود. با مشاهده اولین  عالیم تغییر رنگ فوق می توان برداشت را شروع کرد. البته از این 

عالمت نمی توان در ارقامی استفاده نمود که تمام سطح آن ها یکپارچه قرمز است.

4-  سفتی بافت

 یکی دیگر از  عالیم رسیدن سیب، نرم شدن بافت آن است. درجه ی مناسب سختی و سفتی بافت را افراد 
باتجربه می توانند با فشار دادن انگشت شست روی میوه تشخیص دهند. بااین حال بهتر است برای این کار از 

دستگاه های فشارسنج استفاده نمود. عدد مناسب فشارسنج برای هر رقم متفاوت است.
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ببس مشلاخ صچآن ر ا ننتو آن د

برداشت )چیدن( میوه
 بعد از این که زمان مطلوب رسیدن میوه فرارسید، الزم است هر چه سریع تر میوه ها برداشت شوند. در 
این هنگام از دست دادن حتی یک روز هم مهم است. تدارک به موقع مقدمات برداشت ضرورت قطعی دارد. 
باید با برنامه ریزی دقیق همه ی لوازم و وسایل اعم از کارگران و ابزار کار را از قبل پیش بینی و آماده کرد. 
براین اساس تکلیف و وظیفه هر فرد باید مشخص گردد و آموزش های الزم به او داده شود تا کار با سرعت، به 
دقت و صحیح انجام گیرد و به نتیجه مطلوب برسد. الزم است تمامی سعی و کوشش باغدار معطوف به انجام 
دقیق، سریع و به موقع عملیات چیدن و همچنین حمل محصول به سردخانه یا بازار فروش باشد تا از ضایعات 

و تلفات و پایین آمدن قیمت آن جلوگیری شود. 

بسته بندی میوه
 بسته بندی کاال اعم از صنعتی و کشاورزی، امروزه یکی از ضروریات فروش کاال در دنیای پیشرفته صنعتی 
است. همیشه کاالهایی که فاقد بسته بندی صحیح و یا قابل اعتماد هستند و همچنین به صورت استاندارد عرضه 
نمی شوند، به نازل ترین قیمت به فروش میرسند. میوه یکی از محصوالتی است که حتماً باید با اصول صحیح 
بسته بندی گردد و  سپس به بازار عرضه شود. در کشور ما متأسفانه توجه چندانی به این مسئله نمی شود 

و هیچ گونه استاندارد یا ضابطه ای برای عرضه میوه ها وجود ندارد که فروشندگان را ملزم به رعایت آن نماید.

 زمان بسته بندی 
درصورتی که جا و مکان و فرصت کافی فراهم باشد بهتر است میوه های برداشت شده را  در کوتاه ترین زمان 
ممکن جداسازی و بسته بندی کنند. سپس آن ها را برای فروش در بازار و یا نگهداری در سردخانه بفرستند. 
هرچقدر این عملیات سریع تر و زودتر انجام پذیرد، درصد ضایعات و تلفات نیز  کم تر خواهد شد. از طرف 
دیگر میوه هایی که شسته و ضدعفونی شده اند و احیاناً با کاغذهای مخصوص میوه پیچیده شده باشند در طول 
مدت نگهداری در انبار  کم تر دچار ضایعات خواهند شد. فایده ی دیگر بسته بندی قبل از انبار کردن در این 
است که با این روش از ذخیره کردن میوه های ناجور و کم ارزش جلوگیری می شود و فضای  بیش تری از انبار 
برای نگهداری میوه های سالم و مرغوب در اختیار خواهد بود. عالوه بر آن محیط داخل انبار نیز از آلودگی های 

احتمالی تا حد زیادی مصون خواهد ماند. 

واکس زدن میوه
واکس زدن سیب  بیش تر برای جلوه دادن آن است. هرچند این پوشش در کاهش تبخیر و جلوگیری از 
چروکیده شدن پوست بعضی ارقام نیز مؤثر است. واکسی که برای این منظور مصرف و توصیه می شود معموالً 

مخلوطی از روغن دانه خرنوب و پارافین مایع است.
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انبارداری
 سیب های  به اصطالح انباری، چند ماه بعد از چیده شدن قابل نگهداری  هستند. این سیب ها پاییزه 
هستند، یعنی در اواخر تابستان یا اوایل پاییز می رسند. سیب های تابستانه خاصیت انباری کمی دارند و اکثراً 
پس از چیدن به بازار عرضه و فروخته می شوند. قیمت سیب های پاییزه در موقع برداشت به علت فراوانی و 
افزونی عرضه بر تقاضا در پایین ترین سطح است. به تدریج که از فصل برداشت می گذرد در طول فصل زمستان 
بازار آمدن میوه های  با به  افزوده می شود و در حوالی عید نوروز به حداکثر خود می رسد.  بر قیمت آن ها 
زودرس بهاره مثل گوجه، زردآلو و هلو و غیره دیگر سیب بازاری ندارد تا این که سیب های تابستانه مجدد 
عرضه شوند. بنابراین باغداران و فروشندگان عمده ی سیب باید سعی کنند محصول خود را تا زمانی نگه 
دارند که حداکثر بها و ارزش را پیدا نماید. برای همین منظور است که سیب های مرغوب را که از خاصیت 
انباری و نگهداری فراوانی برخوردارند در سردخانه ها و انبارها نگهداری می نمایند و به تدریج به بازار عرضه 
می کنند. سردخانه های مدرن در 50 سال اخیر به تدریج در کشور ما متداول شدند ولی هنوز هم باوجود 
افزایش ظرفیت و تعداد، ظرفیت موجود برای نگهداری تمامی محصول کشور کافی نیست. درنتیجه قسمت 
عمده ای از سیب های پاییزه و زمستانه را در انبارهای سنتی باکیفیت پایین نگه داری می کنند یا به قیمت های 

ارزان در ابتدای فصل عرضه می نمایند. مقادیر زیادی از این سیب ها نیز فاسد می شوند.

 انواع انبارهای نگهداری سیب

1- انبارهای سنتی

 این انبارها به اجبار باید در مناطق سردسیر با زمستان های سرد ساخته شوند زیرا محیط انبار را باید بدون 
کمک گرفتن از ماشین ها و تجهیزات سردکننده، سرد نگه داشته شود.

 2- سردخانه ها

 این انبارها مجهز به دستگاه ها و تجهیزات مدرن سردکننده و کنترل کننده هوای درون انبار هستند. این 
قبیل انبارها لزومی ندارد که حتماً در مناطق سردسیر ساخته شوند زیرا دستگاه های خنک کننده قادر خواهند 

بود هوای درون انبار را به میزان و درجه ی الزم نگهداری نمایند.

 3- سردخانه های کنترل اتمسفر

 در این سردخانه ها عالوه بر کنترل دمای درون انبار و پایین آوردن آن در حد مطلوب می توان غلظت 
گازهای درون انبار ازجمله دی اکسید کربن، اتیلن، اکسیژن و نیتروژن را نیز تنظیم نمود. 
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