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مقدمه:

بـر اسـاس برنامه هـای توسـعه اقتصـادی ایـران و بـا توجه بـه نا مطمئـن بـودن درآمدهای نفتی، توسـعه 
صـادرات غیرنفتـی از اولویت هـای اصلـی کشـور اسـت. در بیـن محصوالت غیر نفتـی، محصوالت کشـاورزی 
به خصـوص باغـی دارای اهمیـت خاصـی هسـتند. صنعـت میـوه کاری زیر بخـش مهمی از بخش کشـاورزی 
کشـور را تشـکیل می دهـد؛ بنابرایـن توجـه بـه افزایـش کمـی و کیفـی محصـوالت باغـی کشـور و درآمـد 
حاصـل از آن، میـوه کاری از اهـداف مهـم توسـعه اقتصـادی اسـت. ایـران بـا داشـتن شـرایط آب و هوایـی 
خـاص، منطقـه ی بسـیار مناسـبی بـرای کشـت بیش تـر درختـان میـوه اعـم از سردسـیری ، نیمه گرمسـیری و 
گرمسـیری به شـمار مـی رود و همچنیـن یکـی از معـدود نقـاط جهـان اسـت کـه امـکان کشـت و پـرورش 
اکثریـت میوه هـای دنیـا را دارد نیـز. زردآلـو یکـی از گیاهـان مهـم اسـت که به خاطـر ویژگی هـای خاص و 
نیـز اهمیت تجاری در سرتاسـر دنیا گسـترش دارد. ایران یکی از کشـورهای مهم تولیدکننـده و صادرکننده 
ایـن محصـول بـه شـمار میـرود. میـوه ی زردآلو به صـورت تـازه خوری، کمپـوت، مربـا، برگه و غیـره مصرف 
داخلـی و جنبـه ی صادراتـی دارد. بـر اسـاس آمـار موجود سـطح زیر کشـت زردآلـو در ایران طی سـال های 
اخیـر رونـد رو به رشـدی داشـته اسـت و ازنظـر میزان تولید پـس از ترکیه در رتبـه ی دوم جهانی قـرار دارد؛ 
بنابرایـن توجـه بـه کشـت و پرورش ایـن محصول و باال بردن سـطح زیر کشـت اهمیت زیـادی دارد. الزمه ی 
رسـیدن بـه ایـن هـدف آمـوزش کشـاورزان و آشـناکردن آن ها با اصـول علمـی و کاربردی کشـت و پرورش 
درختـان زردآلـو اسـت. امید اسـت ایـن مجموعه بتواند بـرای عالقه مندان به کشـت و پـرورش این محصول 

باارزش، مفید و راهگشـا باشـد.

تاریخچه ی باغبانی در جهان:

انسـان اولیـه غـذای خـود را بـا ماهیگیـری، شـکار و اسـتفاده از گیاهـان وحشـی تأمین می کـرد. در آن 
دوران انسـان ها به صـورت گروه هـای کوچـک یـک یـا چند خانـواری در غارهـا و معمـوالً در نزدیکـی منابع 
مـواد خوراکـی می زیسـتند و هـر خانواده مسـئول تهیه غذای خود بوده اسـت. با تشـکیل اجتماعات نسـبتاً 
بزرگ تـر، نیازهـا افزایـش یافـت و درنتیجـه وظایف و پیشـه های خـاص و جدیـدی به وجود آمدند. مشـاغل 
جدیـد مسـتلزم آن بودنـد کـه گروهـی از افـراد بـه کارهایی ماننـد آمـوزش و غیـره بپردازند و بـرای غذای 
خـود متکـی بـه افـراد دیگر اجتماع شـوند. از این زمان انسـان بـه فکر افتاد کـه اجتماعات خـود را در نقاط 

مناسـب تشـکیل دهـد و به جای گـردآوری بـه تولید غذا بپـردازد.
بنابراین کشـاورزی در تمدن های اولیه به صورت فنی بسـیار ابتدایی شـروع گشـت. با پیشـرفت تمدن و 
بـه وجـود آمـدن اجتماع هـای بزرگ تـر، اختالف هـای گروهی پدیـد آمد که موجـب بروز جنگ هـای زیادی 
شـد. درنتیجـه بشـر بـه خاطـر ایمنـی دیوارهایـی بـه دور محیط زیسـت خود کشـید. بـه دلیـل محدودیت 
فضـای بیـن ایـن دیوارهـا کشـاورزان اولیـه مجبـور شـدند تعـدادی از محصـوالت خـود را مانند غـالت که 
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به صـورت گسـترده یعنـی در سـطح وسـیع و بـا کار و بـازده نسـبتاً کـم در واحـد سـطح می کاشـتند را بـه 
اراضـی بیـرون شـهر منتقـل کننـد امـا آن دسـته از محصـوالت ماننـد سـبزی و میوه که  به شـکل کشـت 
متراکـم یعنـی بـا مراقبـت زیـاد و محصـول بیش تـر در واحـد سـطح تولیـد می شـدند را در داخـل شـهرها 
بکارند. بدین ترتیب در کشـاورزی دو شـعبه زراعت یعنی کشـت در مزرعه و باغبانی یعنی کشـت در داخل 

بـاغ به وجـود آمد.

تاریخچه باغبانی در ایران:

گفتـه می شـود ایـران یکی از اولین کشـورهای دنیا به شـمار می رود که در آن کشـاورزی و تمدن شـروع 
شـده اسـت. برایـن اسـاس انسـان اولیـه برای نخسـتین بـار در فـالت ایران بـه کشـت و زرع و پـرورش دام 
پرداخـت. همچنیـن گفتـه می شـود کـه مهاجـرت آریایی هـا بـه ایـران برخـالف روایـات مشـهور، مهاجرتی 
چوپانـی جهـت جسـتجوی چراگاه هـای جدیـد نبـوده اسـت بلکـه مهاجرتـی دهقانی و بـرای یافتـن  زمین 
بهتـر بـرای کشـاورزی بوده اسـت. در حفاری های نقاط مختلف ایران مشـخص گردیده کـه در حدود 3300 
سـال پیـش از میـالد مسـیح درخـت را در مناطـق ری، دامغـان و کاشـان به طور مشـابهی نقاشـی می کرده اند و 

بنابرایـن در آن زمـان ازلحـاظ باغبانـی میـان نقـاط مختلف ایـران رابطه برقرار بوده اسـت.
باغبانـی ایـران از اوایـل قـرن چهاردهم هجری قمری همزمان با تأسـیس اولین مدرسـه کشـاورزی ایران 
بـه نـام مدرسـه فالحـت مظفری و واردکـردن سـیب زمینی و انواع نهال میـوه به خصوص سـیب و گیالس از 
خارج توسـعه بیش تری یافت. سـپس با برپایی مدارس متوسـطه و عالی و دانشـکده کشـاورزی و همچنین 
تأسـیس مؤسسـات دولتـی مختلـف از قبیـل وزارت کشـاورزی، بانک کشـاورزی، بنگاه توسـعه ماشـین های 

کشـاورزی، موسسـه اصـالح و تهیه بـذر و نهال و غیـره به وضع کنونـی درآمد.

اهمیت اقتصادی باغبانی:

در حال حاضـر در سراسـر دنیـا نمی تـوان کشـور و منطقه ای را یافت کـه در آن چندین نـوع گیاه باغبانی 
کشـت نشـود امـا درعین حـال هیـچ نقطـه ای نیـز پیـدا نمی شـود کـه بـرای کشـت تمـام گیاهـان باغبانی 
مناسـب باشـد. دلیـل این امر آن اسـت که هرکـدام از گیاهان باغبانی به شـرایط آب وهوایـی خاصی احتیاج 
دارنـد و ایـن شـرایط خـود مهم تریـن عامـل محدودکننـده رشـد و نمـو ایـن گیاهـان به شـمار می آیـد. به 
همیـن دلیـل آب وهـوای هـر محـل معموالً بـرای کشـت و پـرورش انواع معینـی از گیاهان مناسـب اسـت. 
باوجـود ایـن محدودیـت، از زمـان شـروع کشـاورزی بـا آنکـه هیچ کـدام از فرآورده هـای باغبانـی به تنهایـی 

قـدرت رقابـت بـا غـالت را ازنظر اهمیـت و میزان تولید نداشـته اسـت.
ایـن محصـوالت روی هم رفتـه به عنـوان یـک گروه بسـیار مهـم برای تغذیه انسـان بـه شـمار می آمده اند. 
تجـارب بین المللـی فرآورده هـای باغبانـی در زمان های قدیم بـه دلیل طبیعت فاسدشـدنی این محصوالت و 
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عـدم وجـود وسـایل ترابری سـریع، چندان متـداول نبود و تنها مقادیـر کمی از میوه های مقـاوم  مثل خرما، 
انجیرخشـک، کشـمش، خشـکبارها و غیره توسـط کشـورهای تولیدکننده به سـایر نقاط صادر می شـد. به 
همیـن دلیـل ایـن محصـوالت بیش تـر جنبـه محلـی داشـتند. برایـن اسـاس اهالی هـر منطقه بـه اقتضای 
شـرایط آب وهوایـی خـود تعـدادی از آن هـا را می کاشـتند و مـورد تغذیـه قـرار می دادنـد. به عنوان مثـال 
می تـوان از کشـت سـیب در تمـام مناطـق معتدلـه و سردسـیر، انبـه در هندوسـتان، مـوز و خربـزه درختی 
در کشـورهای آمریـکای جنوبـی، نارگیـل در جزایـر اقیانـوس کبیر و خرما در آفریقای شـمالی، عربسـتان و 

جنـوب ایران نـام برد.
بـا شـروع قـرن بیسـتم میالدی و ایجاد وسـایل سـریع ترابـری و به خصوص ساخته شـدن سـردخانه های 
متحـرک، نقل وانتقـال سـریع و اقتصـادی محصوالت باغبانی ممکن شـد. بـه نحوی که امـروزه محل مصرف 
بعضـی از ایـن محصـوالت هـزاران کیلومتـر بـا محـل تولیدشـان فاصلـه دارد. همیـن امـر باعث شـده کـه مناطق 
خاصـی از جهـان کـه برای کشـت گیاه معینی ، کاماًل مناسـب هسـتند، این گیاه را در سـطح وسـیع تولید و صادر 
کننـد. در ایـن مـورد در سـطح بین المللـی می تـوان از تولیـد مرکبـات در آفریقای جنوبـی، اسـترالیا و آمریکای 
جنوبـی، سـیب در کانـادا و آمریـکا و گیاهـان زینتـی در هلنـد نـام بـرد. در سـطح کشـوری از تولیـد انـواع 
سـبزی در برخـی اسـتان های ایـران ماننـد خوزسـتان و هرمـزگان )مینـاب( و  همچنین ایالـت کالیفرنیا در 
آمریـکا نـام بـرد کـه این محصوالت  را در زمسـتان تولیـد می کنند و به مناطق سردسـیر ارسـال می نمایند.

شکل 1 - صادرات محصوالت مختلف کشاورزی ایران به خارج از کشور

ارزش غذایی محصوالت باغبانی:

در محصـوالت باغبانـی مـواد حجـم دهنـده که همان سـلولز و مواد مشـابه آن هسـتند بـه فراوانی وجود 
دارنـد. از ایـن رو گفتـه می شـود کـه سـبزی ها و میوه هـا ملین هسـتند. به همیـن دلیل متخصصیـن تغذیه 
محصـوالت باغبانـی را به عنـوان گروهـی مسـتقل واصلی در اجزا سـازنده غذا می شناسـند و غـذای فاقد این 
محصـوالت را کامـل نمی داننـد. در بیـن محصوالت باغبانی خشـکبارها باالتریـن ارزش غذایـی را دارند  زیرا 

هـم انـرژی زا هسـتند و هم مقادیـر فراوانی پروتئیـن، امـالح و ویتامین دارند.
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روش های ازدیاد درختان

به طورکلی گونه های گیاهی به دو روش زیر قابل ازدیاد هستند:
 الف( ازدیاد به روش جنسی      ب( ازدیاد به روش غیرجنسی

- ازدیاد به روش جنسی:
در روش جنسـی گیـاه بـا بـذر تکثیـر می شـود. قارچ ها به وسـیله هاگ تکثیر می شـوند که روش جنسـی 
به شـمار مـی رود. از مزایـای ازدیـاد توسـط بذر اقتصـادی بودن ایـن روش، قابل انبـار بودن بـذر، حمل ونقل 
آسـان بـذر و عـدم انتقـال بیماری هـای ویروسـی از طریـق بـذر اسـت؛ امـا از معایـب ازدیـاد به وسـیله بـذر 
به ویـژه در درختـان میـوه، ناخالصـی ژنتیکـی بـذر و درنتیجه درختان تولیدشـده از بذر شـبیه پایـه مادری 
خـود نمی شـوند. افزایـش بذری روش عمده ای اسـت که گیاهـان در طبیعت توسـط آن تولیدمثل می کنند. 
گیـاه تولیدشـده توسـط بـذر دانهال نامیده می شـود. ناخالـص بودن بذر اکثـر درختان میوه موجب می شـود 

کـه ازدیـاد و پـرورش درختـان میوه بیش تـر با روش های غیرجنسـی انجـام گیرد.

- ازدیاد به روش غیرجنسی:

درروش غیرجنسـی یـا رویشـی بـه دلیل اسـتفاده از سـلول های بدنی پایه ی مـادری، گیاهان تولیدشـده 
کامـاًل شـبیه پایـه مـادری هسـتند. بنابرایـن هـدف اصلـی از افزایـش رویشـی یـا ازدیـاد غیرجنسـی تولید 
گیاهانـی مشـابه پایـه مـادری اسـت و بـر مبنـای ایـن اصل انجـام می گیرد کـه هر یـک از سـلول های زنده 
گیاهـی در هسـته خـود تمـام اطالعـات ژنتیکـی الزم بـرای تولید یک گیـاه کامـل را دارا هسـتند. کلون به 

گروهـی از گیاهـان گفتـه می شـود کـه بـه روش غیرجنسـی از یـک پایه مادر تولیدشـده باشـند.
به طورکلـی روش هـای ازدیاد غیرجنسـی خیلی متنوع هسـتند و مهم تریـن آن ها عبارتنـد از: قلمه زدن، 
انواع خواباندن شـاخه، پیوند زدن، تکثیر باریشـه ها و سـاقه های اختصاصی شـده )ریزوم و اسـتولون( تکثیر 

بـا پاجوش، تنه جـوش و ریزازدیادی )کشـت بافت(.

شکل 2 - تکثیر جنسی گیاهان

ازدیاد گیاهان با پیوند زدن:

پیونـد زدن یکـی از روش هـای تکثیـر غیرجنسـی گیاهان اسـت که بااتصـال دو قطعه از بافـت زنده گیاه 
منجـر بـه تولیـد یـک گیـاه مسـتقل می گـردد. قطعـه ای که ریشـه تولیـد می کنـد و وظیفه ی جـذب آب و 
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مـواد غذایـی را بـه عهـده دارد پایـه می نامنـد و قطعـه  ی روی آن که پیوندک نـام دارد، قسـمتی از تنه و تاج 
درخـت را بـه وجـود مـی آورد. پایه معمـوالً دارای خصوصیـات بارزی چـون مقاومت به بیماری ها، سـازگاری 
بـه شـوری و یا خشـکی اسـت. پیونـدک معموالً خصوصیـات بارزی چون کیفیـت و کمیت باالی میـوه دارد.

پیوندها معموالً به دو نوع عمده ی زیر تقسیم می شوند:
الف: پیوند شاخه )پیوندک دربرگیرنده دو جوانه و بیش تر است(

ب: پیوند جوانه )کوپیوند( که پیوندک در برگیرنده یک جوانه است.

                                                                                شکل 3 - 
                                   پایه و پیوندک                                             پیوند شاخه و پیوند جوانه) کوپیوند                                    

هدف از پیوند در درختان
اهـداف مختلفـی موجـب می شـود کـه تکثیرکننـدگان درختـان میـوه از روش پیونـد اسـتفاده کنند که 

مهم تریـن آن هـا به شـرح زیر هسـتند:
جلوگیری از تفرق صفات و تولید گیاهانی کاماًل شبیه به پایه مادری.  -1

تکثیر کلون هایی که به سایر روش های تکثیر غیرجنسی مثل قلمه زدن قابل ازدیاد نیستند.  -2
زود بارور کردن گیاه.  -3

پاکوتاه کردن گیاه.  -4
اسـتفاده از مزایـای پایـه درخـت در شـرایط مختلـف اقلیمـی و خاکـی. مثـل مقـاوم بـودن پایه به   -5

ماندابـی یـا بیماری هـای خـاص و غیـره.

شکل 4 - احداث باغ متراکم سیب با نهال پیوندی پاکوتاه و افزایش عملکرد در واحد سطح
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رعایت نکات مهم در پیوند زدن:

عمـل پیونـد در گیاهانـی قابـل انجـام اسـت کـه الیـه ی کامبیـوم آوندسـاز دارنـد. ایـن خصوصیـت در 
زیرشـاخه بازدانـگان و رده گیاهـان دولپـه موجـود  اسـت.

بنابرایـن در هنـگام پیونـد الزم اسـت که الیه هـای کامبیوم پایـه و پیوندک همبر )به هم متصل( شـوند، 
زیـرا اولیـن ارتبـاط بین پایه و پیونـدک از طریق اتصـال کامبیوم آن ها صـورت می گیرد.

رعایـت اصـول سیسـتماتیک گیاهـی و خویشـاوندی بین پایـه و پیونـدک و همچنین عاری بـودن آن ها 
از امراض ویروسـی از شـروط الزم در پیوند اسـت.

شـرایط فیزیولوژیکـی پایـه و پیونـدک از نـکات مهـم دیگری اسـت که بایـد در هنگام پیوند مـورد توجه 
قـرار بگیـرد. بـرای ایـن منظـور معمـوالً پیونـد شـاخه در نواحـی فاقد زمسـتان های سـرد در شـهریورماه و 
در مناطـق دارای زمسـتان سـرد و یخبنـدان از اواسـط اسـفند تا اردیبهشـت انجـام می گیرد. اواسـط خرداد 

مناسـب ترین زمـان پیونـد جوانه  اسـت.

انواع پیوند جوانه در درختان میوه

در پیوندهـای جوانـه پیوندک شـامل قسـمتی از پوسـت و جوانه ی  شـاخه یک سـاله اسـت. ایـن پیوند به 
روش هـای مختلفـی از جملـه پیونـد شـکمی، پیونـد وصلـه   ای، لولـه ای و قاشـقی روی پایـه یک سـاله انجام 
می شـودبااین حال روش معمـول پیونـد جوانـه، در درختـان میـوه از نـوع شـکمی اسـت که در نهالسـتان ها 

بـرای پیونـد روی پایه هـای بـذری و کلونی اسـتفاده می شـود.

شکل 5 - پیوند وصله ای

انواع پیوند شاخه در درختان میوه

از پیوندهای شـاخه که پیوندک شـامل شـاخه یک سـاله همراه با دو جوانه اسـت می توان پیوند اسـکنه، 
نیمانیـم، پوسـت و ترصیعـی را نـام بـرد. معمول تریـن پیونـد شـاخه از نـوع اسـکنه اسـت که پایـه می تواند 

شـامل درخت یک سـاله تا چندسـاله باشـد.
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                                                     پیوند اسکنه ای                             پیوند پوست یا تاجی

                                           پیوند شکمی T                                             پیوند نیمانیم ساده

شکل 6 - 

ازدیاد گیاهان با قلمه زدن:

قلمـه زدن یکـی دیگـر از روش هـای تکثیـر غیرجنسـی یا رویشـی گیاهان اسـت. قلمه بخشـی از سـاقه، 
ریشـه یـا بـرگ گیاه اسـت کـه از گیاه مادری جدا می شـود و در شـرایط مناسـب برای ریشـه دار شـدن قرار 
می گیـرد. در صـورت ریشـه دار شـدن قلمه توانایی تولیـد گیاهی کاماًل شـبیه گیاه مادر را دارد. در ریشـه دار 

شـدن قلمه هـا عوامـل مختلـف فیزیولوژیکـی و عوامل محیطی نقـش دارند.

انواع قلمه:

قلمـه سـاقه معمول تریـن نـوع قلمه هـا، اسـت و در آن قسـمتی از سـاقه را کـه جوانـه جانبی یـا انتهایی 
دارد از پایـه مـادری جـدا می کننـد. سـپس ایـن قسـمت را بـرای ریشـه زایی در محیطـی مناسـب قـرار 
می دهنـد تـا پـس از ایجـاد ریشـه به صـورت گیاهـی جداگانه رشـد کند. قلمـه سـاقه را در مراحـل مختلف 

رشـد می تـوان گرفـت کـه انـواع آن در زیـر بیـان می شـود:

قلمه چوب سخت )خشبی(  -1

در تکثیـر درختـان خـزان دار بیش تـر از قلمه چوب سـخت اسـتفاده می شـود. ایـن نوع قلمه به طـول  25-
10 سـانتی متر )سـانتی مترگاهی تـا 70 سـانتی متر( از شـاخه های فصـل جـاری که رسـیده و سـفت هسـتند و 
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گاهی از شـاخه های 2 تا 3 سـاله گرفته می شـود. قلمه را باید در زمسـتان که گیاه خواب اسـت از شـاخه های 
سـالم و قـوی گرفـت. زخـم زنی قسـمت انتهایی پاییـن قلمه های خشـبی می توانـد ریشـه زایی را تحریک کند. 

انـار، انگـور، انجیـر، تـوت و غیـره از جمله گیاهانی هسـتند که با قلمه سـخت تکثیرمی شـوند.

شکل 7 - قلمه خشبی ریشه دار انجیر) راست( و قلمه خشبی انگور) چپ(

2- قلمه چوب نیمه سخت

ایـن نـوع قلمـه را بیش تـر از درختـان خـزان دار یـا همیشه سـبز پهن بـرگ و همچنین از شـاخه هایی که 
چـوب آن هـا کمی سـفت شـده می گیرند.

ایـن روش  بیش تـر در گیاهانـی اسـتفاده می شـود کـه سـخت ریشـه دار می شـوند. در هـر زمان از سـال 
می شـود قلمـه نیمـه سـخت را گرفـت ولـی در اواخر بهار که شـرایط بـرای ریشـه دارکردن قلمه ها مناسـب 
اسـت، بالفاصلـه پـس از اتمـام رشـد سـریع گیاهـان، انجـام می شـود. طـول قلمه های نیمه سـخت حـدود 7 
تـا 14 سـانتی متر می گیرنـد. در صـورت بـرگ دار بـودن یـک یـا چنـد بـرگ در انتهای قلمـه نگـه  می دارند و 
بقیـه را برمی دارنـد. ایـن نـوع قلمـه از شـاخه های انتهایـی یـا جانبی به دسـت می آید و الزم اسـت کـه محل برش 
قلمـه زیـر گـره سـاقه باشـد. گیاهانـی مثل برگ بـو، زیتـون و مرکبات را می تـوان با قلمـه نیمه سـخت تکثیر کرد.

شکل 8 - تکثیر درخت زیتون با شاخه نیمه خشبی
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3- قلمه چوب نرم

ایـن نـوع قلمـه از شـاخه های بهـاره گیاهـان خزان کننـده کـه در حـال رشـد، نـرم و آبـدار هسـتندو یـا 
گیاهـان همیشه سـبز چوبـی گرفتـه می شـود. گیاهانـی مثـل ماگنولیـا، افرا، یـاس، پیراکانتـا و غیـره با این 
نـوع قلمـه قابـل تکثیـر هسـتند. در ایـن روش از انتهـای شـاخه ها قلمه هایـی به طـول 8 تا 12 سـانتی متر 
می گیرنـد. سـپس برگ هـای پاییـن قلمـه را برمی دارنـد و بـرگ باالیـی را باقی می گذارنـد. برگ ها بایـد فعال و 
زنـده بماننـد تـا فتوسـنتز کننـد چون مواد اندوخته شـده در سـاقه جـوان و نرم کم اسـت. بـه همین دلیل 
قلمه هـا را بایـد در سیسـتم مـه افشـان بـا رطوبـت باال قـرار داد تا برگ ها شـاداب بماننـد و با فتوسـنتز نیاز 

قلمـه را بـرآورده کنند کـه قلمه ریشـه بزند.

شکل 9 - تکثیر گل یاس با قلمه چوب نرم

4- قلمه علفی

این نوع قلمه از ساقه های گوشتی و آبدار گیاهان علفی مانند داودی، حسن یوسف، شمعدانی و میخک 
گرفته می شود. قلمه هایی به طول 7 تا 10 سانتی متر تهیه می نمایند و آن ها را در شرایطی مانند آنچه برای 

قلمه چوب نرم گفته شد ریشه دار می کنند.

شکل 10 - تکثیر گل داوودی با قلمه علفی

5- قلمه برگ

در قلمـه بـرگ نسـبت بـه قلمـه سـاقه تعـداد بیش تـری قلمـه از گیاه مـادری به دسـت می آیـد. در این 
روش قلمـه از پهنـک بـرگ گاهـی بـه همـراه دمبـرگ و یـا بـدون آن تهیـه می شـود. گیاهانی مثـل بگونیا، 

سانسـوریا، پیرومیـا، کراسـوال، بنفشـه آفریقایـی و غیـره را می تـوان بـا قلمه بـرگ تکثیر کرد.
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عوامل موثر بر ریشه زایی قلمه ها:

شرایط فیزیولوژیکی گیاه مادر  -1

وجـود مـواد غذایـی کافـی در گیـاه مـادر مثـل کربوهیـدرات، ازت، پتاسـیم، کلسـیم، فسـفر وغیـره در 
ریشـه زایی قلمـه تاثیـر دارد. کمبـود عنصـر روی در پایـه مـادری موجـب کاهـش اسـیدآمینه تریپتوفـان  
می شـود کـه آغازگـر اکسـین اسـت و درنتیجه ریشـه زایی کاهـش می یابد. حلقه بـرداری قبـل از تهیه قلمه 

موجـب تجمـع بیش تـر هیدرات کربـن در شـاخه و افزایـش ریشـه زایی قلمـه می شـود.

عاری بودن پایه مادری از آفات و بیماری ها  -2

قلمه ها باید از پایه های مادری سالم به ویژه پایه هایعاری از آلودگی ویروسی تهیه گردد.

سن گیاه  -3

نتایـج تحقیقـات نشـان می دهـد کـه سـن گیاه مـادری در ریشـه زایی قلمه هـا موثر اسـت. برای تهیـه قلمه 
بایـد از پایه هـای مـادری جـوان اسـتفاده کـرد زیـرا در پایه های پیر میـزان ترکیبـات بازدارنده زیاد اسـت.

شرایط محیط کشت  -4

دمـا، نـور و رطوبـت نسـبی نقـش مهمـی در ریشـه دار شـدن قلمه دارنـد. دمای مناسـب محیط کشـت 
بـرای ریشـه زایی قلمـه در روز حـدود 21 تـا 27 درجـه و در شـب حـدود 15 درجـه سـانتی گراد اسـت.

بـرای ریشـه دارکردن اکثـر قلمه ها شـدت نور  کم تر و رطوبت نسـبی کافـی در محیط از ملزومات اسـت. 
شـرایط روزبلنـدی موجـب افزایش تجمع کربوهیـدرات در قلمه و ریشـه زایی می گردد.

استفاده از مشتقات مصنوعی اکسین  -5

در قلمه هایـی کـه اکسـین طبیعـی آنهـا کم اسـت قبل از کاشـت می تـوان، از تیمار مشـتقات مصنوعی اکسـین 
همچـون IAA، IBA و NAA بـرای آن هـا اسـتفاده کرد. در این میان اسـتفاده از هورمون IBA )ایندول بوتریک اسـید( 

رایج تـر اسـت. غلظـت مورداسـتفاده ایـن هورمون هـا می تواند بسـته به نـوع گیاه و نـوع قلمه متفاوت باشـد.

شکل 11 - نمونه مشتقات مصنوعی اکسین موجود در بازار برای ریشه زایی قلمه
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ازدیاد گیاهان به روش خوابانیدن شاخه:

خوابانیـدن یکـی دیگـر از روش هـای تکثیـر غیرجنسـی گیاهـان اسـت کـه در آن ریشـه های نابجـا روی 
سـاقه ای تشـکیل می شـوند که به گیاه مادری متصل اسـت. سـپس سـاقه ریشـه دار شده که شـاخه خوابانیده 

نـام دارد را  جـدا می کننـد تـا گیـاه جدیـدی کـه روی ریشـه های خـودش قـرار دارد را به  وجـود آورد.

روش های مختلف خوابانیدن شاخه:

1- خوابانیدن انتهایی                   4-   خوابانیدن هوایی
2- خوابانیدن ساده                      5-  خوابانیدن کپه ای
3- خوابانیدن مارپیچی )مرکب(      6-  خوابانیدن شیاری

شکل 12 - تکثیر به روش خواباندن ساده )چپ( و خواباندن مرکب )راست(

شکل 13 - تکثیر به روش خواباندن هوایی

)Offset( ازدیاد گیاه با تنه جوش

تنه جوش هـا یـا )Offset( شـاخه های جانبی هسـتند که بر روی سـاقه اصلـی گیاهان تک لپـه مانند خرما 
ایجـاد می شـوند. تنه جـوش خرمـا هـم به سـاقه مادری متصل اسـت و هـم خود مقـداری ریشـه دارد. برای 
تکثیـر بـا تنه جـوش بایـد در فصل مناسـب بـا دقت ابتـدا تنه جـوش را از تنه اصلی گیـاه مادر جدا کرد و سـپس 
آن را در محیـط مناسـب کشـت نمـود. تفـاوت تنه جـوش بـا پاجـوش در ایـن اسـت کـه تنه جوش بـر روی 
سـاقه می رویـد ولـی پاجوش از ریشـه یا طوقـه گیاه منشـأ می گیرد. خیلـی از منابع و همچنین کشـاورزان، 

تنه جـوش نخـل را پاجـوش نخـل می نامند.
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شکل 14 - تکثیر درخت نخل خرما با تنه جوش

)Sucker( ازدیاد گیاه با پاجوش

بـر روی ریشـه خیلـی از گیاهـان ماننـد انـار، انجیـر و گل محمـدی جوانه هـای نابجایـی در درون خاک 
ایجـاد می گـردد کـه پـس از رشـد تولیـد گیاهـان جدیـد می کنند. ایـن شـاخه ها گرداگـرد گیاه مـادری از 
زمیـن بیـرون می آینـد که بـه آن ها پاجـوش می گویند. چنانچه خـاک پای درختـان مادری را کنـار بزنند و 

شـاخه ها را بـا مقـداری ریشـه بیـرون آورنـد می تواننـد از آن ها بـرای تکثیر گیـاه اسـتفاده کنند.

شکل 15 - تکثیر گل محمدی با پاجوش

شکل 16 - تکثیر درخت موز با پاجوش
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)Runner( ازدیاد گیاه با ساقه رونده

رانـر یا سـاقه رونده عبارت اسـت از سـاقه نـرم و باریکی کـه از روی طوقه گیاه مـادری در گیاهانی مانند 
توت فرنگـی روی سـطح زمیـن گسـترده می شـود و در محـل گره های خود تولید ریشـه و گیـاه جدید کامل 
می کنـد. ایـن سـاقه های رونـده را می تـوان جـدا کـرد و به طور مسـتقل پـرورش داد. در توت فرنگـی به گیاه 

جوان تولیدشـده از سـاقه رونـده گیاه دختری گفته می شـود.

شکل 17 - تکثیر گل محمدی با پاجوش

ازدیاد گیاه با ساقه زیر زمینی یا ریزوم

ریـزوم سـاقه ای اسـت کـه در زیـر زمیـن و نزدیکی سـطح خـاک به طـور افقی رشـد می کنـد و تعدادی 
گـره، برگ هـای کوچـک و جوانـه دارد. گره هـای ریـزوم توانایـی تولیـد ریشـه و سـاقه را دارنـد. بخش هـای 
میان گره در ریزوم صاف و بدون انشـعاب هسـتند و بدین وسـیله از ریشـه تشـخیص داده می شـوند. گیاهانی 

ماننـد نعنـاع، زنبـق و اختـر را می توان بـا ریزوم تکثیـر کرد.

شکل 18 - تکثیر نعناع از طریق ساقه زیر زمینی یا ریزوم

ازدیاد گیاه با روش ریزافزایی )کشت بافت(

کشـت بافـت در اصـل بـه جـدا کـردن بافتی از یک قسـمت گیاه )نوک شـاخه، بـرگ  وغیـره( و پرورش 
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آن در یـک محیـط اسـتریل و عـاری از هرگونـه آلودگـی، همـراه با مواد غذایـی و نور الزم برای رشـد اطالق 
می شـود. درنهایـت از ایـن قطعـه، یـک گیـاه کامـل بـه دسـت می آیـد. محیـط کشـت حـاوی تمامـی مواد 

غذایـی موردنیـاز  برای انجـام این فرآیند اسـت.
کشـت بافـت گیاهـی اولیـن بـار در سـال 1902 توسـط هابرلنـت از آکادمـی علـوم آلمـان پیشـنهاد گردیـد و با 
عنوان های کشـت درون شیشـه )Invitro(، کشـت آزمایشـگاهی و کشـت اسـتریل نیز نامیده شـد. نتایج آزمایش های 

هابرلنـت بیانگـر خـواص و پتانسـیل های سـلول به عنـوان یک ارگانیسـم اساسـی بود.
هابرلنـت تحقیقـات گسـترده ای روی کشـت بافت گیاهـی انجـام داد و به عنوان پدر کشـت بافت گیاهی 
نـام گرفـت. تکنیـک کشـت بافـت گیاهـی بـر اسـاس مفهـوم Totipotency سـلول ها )قابلیـت و ظرفیـت 

تبدیل شـدن هـر سـلول بـه یـک موجـود کامل( شـکل گرفته اسـت.

شکل 19 - تکثیر گیاهان با روش ریز ازدیادی ) کشت بافت(

اصـول کشـت بافـت گیاهی بسـیار سـاده اسـت و اساسـاً تالشـی اسـت که بـدان وسـیله یـک ریزنمونه 
)explant( می توانـد فـارغ از اثـرات متقابـل بیـن اندامـی، بیـن بافتـی و بیـن سـلولی در آزمایشـگاه و تحـت 
شـرایط کنترل شـده ی محیطـی تکثیـر شـود. بـا این حـال به کارگیـری این تکنیـک نیازمنـد دانش علمـی باال و 

محیـط کامـاًل اسـتریل و تمیز اسـت.
معمول تریـن کشـت بافـت گیاهـی، کالوس )Callus( اسـت که بافتی متشـکل از سـلول های تمایـز نیافته و غیر 
سـازمان  یافتـه اسـت. همچنین مریسـتم، نوک سـاقه، جوانه هـای جانبی، بـرگ، دم برگ، بسـاک، تخمدان، 

تخمـک، جنیـن وغیـره می تواننـد به عنـوان ریز نمونه برای کشـت بافت گیاهی اسـتفاده شـوند.
از تکنیـک کشـت بافـت گیاهی به طور گسـترده ای جهت تکثیـر درختچه های زینتی و درختان اسـتفاده 
می شـود. بـا این حـال به دلیل مشـکل بودن کشـت گیاهان چندسـاله در مقایسـه بـا گیاهان علفـی، کاربرد 

ایـن تکنیـک در این زمینه کمتر از سـایر گیاهان  ماسـت.
در اکثـر گیاهـان چوبـی، ابتـدا از ریـز نمونـه ی انـدام هوایـی ماننـد انتهـای شـاخه و جوانه هـای جانبی 
اسـتفاده می شـود؛ زیرا منبع مناسـبی برای تهیه ی بافت هسـتند. عالوه براین مشـکالت رشـد فصلی، دوران 
خـواب و طوالنـی بـودن زمان کشـت را حـل می نمایند و به راحتی در محیط کشـت اسـتقرار پیـدا می کنند.

از لحـاظ بیولوژیکـی گیاهـان چوبـی در تکنیـک کشـت بافت، موفق هسـتند که دارای رشـد سـریع تری 
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باشـند، از لحـاظ اقتصـادی نیز ارزش نسـبتاً باالیی برای فروش داشـته باشـند و از سـوددهی تجـاری باالیی 
برخوردار باشـند مانند گیالس وحشـی و سـرخدار.

مزایای ازدیاد گیاه با کشت بافت

طـی سـال های اخیـر اسـتفاده از کشـت بافت به دلیـل مزایای بسـیار زیاد آن در کشـاورزی، رشـد قابل 
 توجهـی داشـته اسـت داردکـه. برخی از مزایای کشـت بافت به شـرح زیر اسـت:

تکثیر سریع و انبوه کلون های گیاهی  .1
یکنواختی ژنتیکی  .2

گزینش گیاهان با خصوصیات ویژه  .3
حفظ گیاه مادری در شرایط مطلوب  .4

کنترل شرایط فیزیکی محیط کشت و رشد  .5
حفظ ژرم پالسم گیاهان مختلف  .6

تولید هیبریدهای ناسازگار با کشت جنین یا تخمک  .7
تولید گیاهان هاپلوئید  .8

تولید دایمی گیاهان در تمام فصول سال  .9
تکثیر رویشی گیاهان سرسخت  .10

شکل 20 - تولید نهال سالم و یک اندازه با روش کشت بافت

مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر گیاهان

نحوه ی رشد و میزان  محصول گیاهان توسط دو گروه از عوامل زیرکنترل می شود:
یکـی عوامـل ژنتیکـی یـا درونـی گیـاه کـه اسـتعداد ذاتـی گیـاه را از لحـاظ کمیـت و کیفیـت رشـد و 
تولیـد محصـول معیـن نشـان می دهد. دیگـری عوامل و پدیده هـای محیطی کـه زمینه ظهور اسـتعدادهای 

ژنتیکـی را فراهـم می کنـد. مهم تریـن عوامـل محیطـی اثرگـذار بـر رشـد گیاهـان عبارتند از:
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خاک که مواد غذایی را در اختیار گیاه قرار می دهد و در ضمن آن را پابرجا نگه می دارد.  .1
آب کـه به عنـوان حـالل و انتقال دهنـده مـواد به داخل گیـاه و حرکـت عناصر غذایـی و هورمون ها   .2

در درون گیـاه و همچنیـن کنتـرل دمـای گیـاه نقش اصلـی دارد.
انرژی تشعشعی که به گیاه نور و گرما می دهد.  .3

هوا که اکسیژن، گازکربنیک و اندکی ازت در اختیار گیاه قرار می دهد.  .4

خاک

خـاک مخلوطـی از مـواد کانـی )معدنی( و آلی اسـت که موجودات زنـده بسـیاری را دربرمی گیرد و منبع 
اصلـی تأمیـن مـواد غذایـی و آب بـرای گیاه به شـمار می رود. خـاک نتیجـه فرایند های فیزیکی و شـیمیایی 
و واکنش هـای بیولوژیکـی گیاهـان اسـت کـه توسـط عوامـل و پدیده هـای جـوی مؤثر بـر مواد کانـی و آلی 
بـه وجـود می آیـد. اجـزای تشـکیل دهنده خـاک کشـاورزی عبارتنـد از: مـواد معدنی، مـواد آلی، هـوا، آب و 

میکروارگانیسم ها.
مـواد معدنـی حاصـل تجزیـه سـنگ های مـادری )سنگ بسـتر( هسـتند و مـواد آلـی خـاک از تجزیـه 
بافت هـای حیوانـی و گیاهـی و میکروارگانیسـم های مـرده حاصـل می شـوند. تجزیـه بافت هـای گیاهـی و 

حیوانـی معمـوالً به وسـیله آنزیم هـای موجـود در میکروارگانیسـم ها صـورت می گیـرد.
در نیمـرخ عمـودی خـاک الیه های متفاوتی دیده می شـود. قسـمت بـاالی مقطع که معموالً نرم تر اسـت 
رنـگ تیره تـری دارد و خـاک سـطح االرض نامیـده می شـود. بـه قسـمت پاییـن کـه دارای رنگ روشـن تری 
اسـت و معمـوالً ضخامـت بیش تری هـم دارد خاک تحـت االرض گفته می شـود. در زیر قسـمت تحت االرض 

هم سـنگ های مادری وجـود دارد.
بـه ذرات جامـد خـاک درصورتی کـه قطرشـان بیـن 0/05تـا 2 میلی متـر باشـد شـن گفتـه می شـود. 
چنانچـه  قطـر ایـن ذرات بیـن 0/002 تـا 0/05 میلی متـر باشـد سـیلت و درصورتی کـه قطرشـان کمتـر از 

0/002 میلی متـر باشـد رس نامیـده می شـوند.
در کل خـاک، مـواد غذایـی را در اختیـار گیـاه قـرار می دهـد و در ضمـن محـل مناسـبی برای اسـتقرار 

گیاه اسـت.
آب یکـی از مـواد موجـود در خـاک اسـت که برای رشـد گیـاه اهمیت بسـیار دارد. قدرت نگهـداری آب 

در خـاک به میـزان مواد
آلـی و انـدازه ی ذرات مـواد معدنـی بسـتگی دارد. بدیـن معنـا کـه هرچـه  مواد آلـی در خـاک بیش تر و 

یـا انـدازه ی ذرات خاک
 کوچک تر باشد، قدرت نگهداری آب  موجود در خاک بیش تر می شود.

در خاک مقداری هم هوا وجود دارد که برای تنفس ریشه های گیاه و میکروارگانیسم ها موردنیاز است.
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شکل 21 - نیمرخ عمودی خاک

شکل 22 - ترکیب خاک مناسب زراعی: 45 درصد مواد معدنی، 25 درصد آب، 25 درصد هوا و 5 درصد مواد آلی

بافت خاک:

بافـت خـاک یکـی از ویژگی هـای فیزیکـی خـاک، اسـت. بافـت خـاک عبـارت اسـت از: اندازه و نسـبت 
درصـد مواد متشـکله آن مثل شـن، سـیلت و رس. از روی درصد مـواد معدنی موجود در هـر خاکی می توان 
بافـت آن را مشـخص نمـود. مثـاًل خاکی که 40 درصد شـن، 40 درصد سـیلت و 20 درصـد رس دارد به نام 

خـاک لیمونـی نامیـده می شـود. نـوع بافت خـاک بر اسـاس مثلث بافت خاک شناسـایی می شـود.

شکل 23 - مثلث تعیین بافت خاک
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واکنش خاک:

واکنش خاک نشان دهنده ی اسیدی یا قلیایی بودن محلول خاک است.
 pH 9 یـا اسـیدیته مناسـب برای اکثـر گیاهان باغبانـی بین 7-6 اسـت. خاک های قلیایی بـا واکنش pH
<  و خاک هـای خیلـی اسـیدی بـا واکنـش pH 4 > محیط نامناسـبی برای ریشـه ایجاد می کنـد. برای مثال 
در  pH هـای زیـاد آهـن غیرقابـل جـذب می شـود و درنتیجـه گیـاه مبتـال بـه زردی برگ هـا همراه با سـبز 
مانـدن رگبرگ هـا می گـردد. فعالیـت میکروارگانیسـم های خـاک به ویـژه باکتری هـای موجـود در خاک نیز 

تحت تأثیـر واکنش خاک اسـت.

شکل 24 - جدول واکنش شیمیایی خاک و جذب عناصر

معمـوالً مناطـق مرطـوب و بارانـی بـه علت شسـته شـدن عناصـر کاتیون های بـازی خاک های اسـیدی 
دارنـد و برعکـس مناطـق گـرم و خشـک دارای خاک هـای قلیایـی هسـتند. بـرای بیش تـر گیاهـان باغبانی 
همچنـان کـه ذکـر شـد بهتریـن pH بیـن 7-6 اسـت. البتـه برخی گیاهـان مانند جـو، چغنـدر و درخت گز 

نیـز می تواننـد pH هـای نسـبتاً بـاال را تحمـل کنند.
سـاده ترین راه بـرای قلیایـی سـاختن خـاک اضافه کـردن آهک به آن اسـت. میـزان اضافه کـردن آهک 

بـه میـزان تغییـرات   pH  موردنظـر و نـوع مـاده آهکی به ظرفیـت کاتیونی خاک بسـتگی دارد.
بـرای اسـیدی سـاختن خـاک می تـوان از مـوادی ماننـد گوگـرد، اسیدسـولفوریک و کودهـای سـولفاته 

کرد. اسـتفاده 

تبادل کاتیونی:

ذرات کلوئیـدی خـاک یعنـی رس و هومـوس بـار منفـی دارنـد . ایـن ذرات دارای قـدرت جـذب کاتیون های 
مختلـف و تبـادل آن هـا بـا یکدیگـر به ویژه با یـون هیدروژن هسـتند که ایـن عمل را تبـادل کاتیونـی می نامند.

مواد غذایی خاک:

عناصـری کـه بیش تـر موردنیـاز گیاه هسـتند بـه ماکرو المنت هـا  یا عناصـر پرمصرف معروف  هسـتند و 
عبارتنـد از: کربـن، هیدروژن، اکسـیژن، نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم، کلسـیم، منیزیم و گوگـرد. بقیه عناصر به 
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مقـدار بسـیار کـم مـورد نیاز هسـتند که به آن هـا میکروالمنت هـا یا عناصر کم مصـرف می گوینـد و عبارتند 
از: آهـن، منگنـز، روی، بـر، مـس، مولیبـدن و کلـر. عناصر کربـن، هیدروژن، اکسـیژن چون به وفـور در هوا و 

آب وجـود دارنـد به عنـوان عناصر غذایی خاک محسـوب نمی شـوند.

نیتروژن:

نیتـروژن یکـی از عناصـر اصلـی موردنیـاز گیاه اسـت و بیش تر از سـایر عناصـر در تغذیـه گیاهی مصرف 
می شـود. نقـش اصلـی ازت برای گیاه در تشـکیل پروتوپالسـم و اسـید نوکلئیک اسـت.

کاهـش رشـد، زردی و کوچـک مانـدن برگ هـا از عالیـم کمبـود ازت اسـت. از کودهای نیتـروژن دار که 
کاربـرد زیـاد دارد می تـوان کود شـیمیایی اوره را نـام برد.

کمبـود شـدید نیتـروژن باعـث ریزش پیـش از موقـع برگ ها  می شـود. در درختـان میوه نیتـروژن زیاد 
باعـث تأخیـر در ایجاد گل و دیررسـی میوه می شـود.

                      شکل 25 -  عالمت کمبود نیتروژن در مرکبات                      عالمت کمبود نیتروژن در سویا

فسفر:

فسفر در بیش تر اعمال فیزیولوژیکی گیاه اهمیت حیاتی دارد از جمله در تولید ATP ، اسید نوکلئیک و آنزیم ها.
کمبـود فسـفر باعـث توقـف رشـد گیـاه می گـردد و به علـت انتقال فسـفر از برگ هـای پیر بـه برگ های 
جـوان منجـر بـه ریـزش برگ های پیر می شـود. گهـگاه کمبود فسـفر باعث تجمع مـواد قندی در برگ و سـاقه 
می شـود کـه درنتیجـه ی آن تولیـد آنتوسـیانین بـاال مـی رود و برگ هـا و سـاقه ها به رنـگ ارغوانی و سـبز تیره 
درمی آینـد. مناسـب ترین pH بـرای قابل اسـتفاده شـدن فسـفر حـدود 7-6 اسـت. از کودهـای فسـفره  کـه 

به طورمعمـول اسـتفاده می شـوند می تـوان فسـفات آمونیوم را نـام برد.

 

شکل 26 - عالمت کمبود فسفر در گوجه فرنگی
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پتاسیم:

ترکیبـات ایـن عنصـر در اغلـب خاک هـای ایران به انـدازه کافـی یافت می شـود. از عالیم کمبود پتاسـیم 
سـوختگی کنـار برگ هـا اسـت. از کودهـای پتاسـه می تـوان کلـرور پتاسـیم، سـولفات پتاسـیم و نیتـرات 

پتاسـیم را نـام برد.

شکل 27 - کمبود پتاسیم در گوجه فرنگی

کلسیم:

ایـن عنصـر درون گیـاه بیش تـر به صـورت پکتات کلسـیم در دیواره یاخته هـا یافت می شـود و وظیفه آن  
متصـل سـاختن یاخته ها به یکدیگر اسـت.

کمبـود کلسـیم  باعـث کاهـش رشـد و همچنیـن لولـه شـدن برگ هـا و قهـوه ای شـدن ریشـه می گـردد. در 
گوجه فرنگـی کمبـود کلسـیم باعـث پوسـیدگی گلگاه میوه می شـود. در سـیب وجود کلسـیم باعث سـختی بافت 
میـوه می شـود و بـه عمـر پـس از برداشـت آن می افزایـد امـا کمبـود آن موجب آسـیب پوسـتی میـوه می گردد.

کمبـود کلسـیم را می تـوان بـا اضافـه کـردن آهـک به خـاک برطرف سـاخت، البتـه باید در نظر داشـت 
کـه آهـک واکنـش خـاک را نیز بـاال می برد. سوپر فسـفات نیز حـاوی مقدار زیادی کلسـیم اسـت. همچنین 

بـرای رفـع کمبـود کلسـیم می تـوان گیاهـان را با کلرور کلسـیم و یـا نیترات کلسـیم محلول پاشـی کرد.

شکل 28 - عالمت کمبود کلسیم در گوجه فرنگی

گوگرد:

گوگـرد در گیاهـان بـرای سـاخت پروتئیـن و اسـیدآمینه به کار مـی رود. بو و مـزه پـاره ای از محصوالت 
باغبانـی مثـل سـیر، پیـاز و خردل مربـوط به گوگرد اسـت.
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عالیـم کمبـود گوگـرد بیش تـر در برگ هـای جـوان به صـورت زردی و گاهـی سـوختگی دیده می شـود. 
کمبـود گوگـرد در برگ هـای جـوان قابل مشـاهده  اسـت. گوگـرد معدنی به صـورت یون سـولفات SO4ˉ در 
محلـول خـاک یافـت می شـود. گوگـرد را می توان بـه صورت های سـوپر فسـفات معمولـی، سـولفات آمونیوم و 

گل گوگـرد و یا سـولفات کلسـیم بـه خاک اضافـه کرد.

منیزیم:

منیزیـم در تولیـد سـبزینه )کلروفیـل( بـه کار مـی رود و درنتیجـه در عمـل فتوسـنتز نیـز مؤثر   اسـت. 
در بذرهـا منیزیـم بـه مقـدار زیـاد یافـت می شـود، از عالیم کمبـود آن در گیـاه زردی بین رگبرگ ها اسـت.  
عالیـم کمبـود ابتـدا در برگ هـای پیر مشـاهده می شـود و در صورت کمبود شـدید برگ ها شـروع به ریزش 
می کننـد. در خـاک منیزیـم نسـبتاً سـریع شسـته می شـود و از دسـترس گیـاه خـارج می گردد. بـرای رفع 

کمبـود منیزیـم از کربنات و سـولفات منیزیم اسـتفاده می شـود.

آهن:

آهـن در متابولیسـم گیـاه بـرای تولیـد کلروفیل، تنفس، فتوسـنتز و فعالیت هـای آنزیمی بـه کار می رود. 
کمبـود آهـن کامـاًل مشـخص اسـت بـرای مثـال برگ هـای جـوان زرد می شـوند ولـی رگبرگ ها سـبز باقی 

می ماننـد و در حالت هـای شـدید رشـد گیـاه متوقـف  می گردد.
آهـن درخاک هـای قلیایـی تثبیـت می شـود و در خاک هـای اسـیدی بیش تـر قابل اسـتفاده  اسـت. برای 
 EDTA کمبـود آهـن می تـوان گیاه را با محلول سـولفات آهن محلول پاشـی کـرد. آهن به صـورت کالت مثل
بسـیار بـرای گیـاه قابل جـذب و اسـتفاده اسـت. هرچنـد ایـن امر  به شـرایط خـاک به ویژه واکنـش خاک و 

آهکـی بـودن یا نبودن آن بسـتگی دارد.

    

شکل 29 - عالمت کمبود آهن در مرکبات

بُر:
نقـش اصلـی بر در متابولیسـم گیاه کاماًل مشـخص نیسـت. کمبـود این عنصر باعث توقف رشـد 
و خشـکیدگی سرشـاخه ها و ریشـه ها می گـردد. در اثـر کمبود ایـن عنصر برگ ها کلفت و شـکننده 
می شـوند، گلدهـی بـه میـزان قابل توجهـی کاهـش می یابـد و  تبدیـل گل بـه میـوه بـه علـت عدم 

رشـد لوله گـرده کـم می گردد.
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میـزان بـر در خاک هـا بسـیار انـدک اسـت. این عنصـر به ویژه در خاک های شـنی زود شسـته می شـود و از 
دسـترس گیـاه خـارج می گـردد. بر در خاک های اسـیدی نسـبت بـه خاک هـای قلیایی بیش تر جـذب گیاه 

می شـود. بوراکـس اغلـب به عنـوان منبع بر مورداسـتفاده قـرار می گیرد.

روی:

روی در تولیـد آنزیم هـا و فعالیـت آن هـا و همچنین در سـاختن پروتئین مؤثر اسـت. کمبـود روی باعث 
کوچـک مانـدن برگ هـای گیـاه و کوتـاه شـدن فاصلـه میـان گره هـا می شـود pH. خـاک بـر قابل اسـتفاده 
بـودن ایـن عنصـر بـرای گیاه مؤثـر اسـت. روی معموالً در خاک هـای قلیایـی و در خاک های محتوی فسـفر 
بیش ازحـد غیرقابـل اسـتفاده می گـردد. در خاک هـای شـنی روی به راحتـی شسـته می شـود و از دسـترس 
گیـاه خـارج می گـردد. بـرای رفـع کمبـود ایـن عنصـر سـولفات روی را بـه خـاک اضافـه می کننـد. هرچند 
کـه در شـرایط خاک هـای ایـران سـولفات روی شـدیداً تثبیـت می شـود و بـازده ی آن کم اسـت. این عنصر 

به صـورت EDTA روی بـازده بیش تـری دارد.

شکل 30- عالمت کمبود روی در مرکبات

منگنز:

منگنـز بـه میـزان بسـیار کمـی موردنیـاز گیاه اسـت و در صورت زیادشـدن میـزان آن در خـاک بر روی 
گیاه اثـر مسـموم کننده خواهد داشـت.

وجـود منگنـز بـرای بسـیاری از اعمـال گیاهـی مانند فتوسـنتز، تنفـس و تهیـه کلروفیل ضروری اسـت.  
عالیـم کمبـود ایـن عنصـر در گیاهان مختلف متفاوت اسـت. سـوختگی کنار برگ ها و یا لکه های سـوختگی 
میانـه برگ هـا همچنیـن کاهـش رشـد و گلدهی گیـاه از نشـانه های کمبود منگنز اسـت و چـون مانند آهن 

درون گیـاه غیرقابـل  انتقـال اسـت ابتدا برگ هـای جوان عالیـم کمبود را نشـان می دهند.
منگنـز در واکنش هـای قلیایـی در خـاک تثبیـت می شـود و بـا پاییـن آوردن واکنـش خـاک بیش تـر 
قابل اسـتفاده می گـردد. منگنـز در خاک هـای خیلـی اسـیدی ممکـن اسـت بـه علـت افزایـش بیـش  ازحـد 
جـذب آن در  گیـاه مسـمومیت ایجـاد کند. برای رفع کمبود این عنصر از سـولفات منگنز اسـتفاده می شـود 

کـه در خاک هـای ایـران بـازده آن بسـیار ناچیز اسـت.
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شکل 31 - عالمت کمبود منگنز در گوجه فرنگی

مس:

مـس نیـز به مقدار بسـیار کم در تولیـد کلروفیل، پروتئیـن، کربوهیدرات ها و همچنین در فعال سـاختن 
برخـی از آنزیم هـا موردنیـاز اسـت. در صـورت کمبـود این عنصـر برگ ها کوچـک می مانند و سرشـاخه های 

جـوان دچار برگ سـوختگی می شـوند.
هـر چـه واکنـش خاک اسـیدی تر باشـد مس قابل اسـتفاده تر اسـت. بـرای رفع کمبـود مس از سـولفات 
مـس به تنهایـی و گاهـی مخلـوط بـا آهک اسـتفاده می شـود کـه البتـه بـازده آن در خاک های ایران بسـیار 

کم اسـت.

آب:

اهمیـت آب در حیـات و همچنیـن تولیـد محصـوالت باغبانـی غیرقابل انکار اسـت. میـزان آب موجود در 
هـر منطقـه  معـرف آن اسـت کـه ازنظـر اقتصـادی چـه گیاهـی را می تـوان یـا نمی توان کاشـت.  بسـیاری 
از اعمـال حیاتـی گیـاه توسـط آب کنتـرل می شـود. آب از مـواد اصلـی تشـکیل دهنده سـلول زنده اسـت و 
میـزان آن در بافت هـای مختلـف تفـاوت دارد. ایـن میـزان از 2 درصـد در بعضی بذور خشـک تـا 40 درصد 

در بافت هـای چوبـی در حـال خـواب و 95 درصـد در میوه هـای آبـدار ماننـد هندوانـه دیده می شـود.
آب هـم حـالل عناصـر غذایی برای حمل بـه داخل گیاه و هم وسـیله ای برای انتقال مـواد در داخل گیاه 
اسـت. کمبـود آب در گیـاه باعث توقف رشـد می شـود. ادامـه این کمبود منجـر به اختالالت برگشـت ناپذیر 

می گـردد و گاهـی هـم موجب مرگ گیاه می شـود.
اگـر بیـن جـذب آب و تبخیـر تعـادل برقرار باشـد تمـام فرایندهای گیاهـی به طور طبیعی پیـش می رود 

وگرنـه یکـی از دو حالـت زیر اتفـاق می افتد:
1- اگـر مقـدار جـذب آب بیش تـر از دفـع باشـد، فشـار آب درون یاخته هـا و آوندهـا بـاال مـی رود. عالیم 
عمومـی ایـن وضعیـت شـامل طویل، باریک و نرم شـدن سـاقه ی گیـاه و خوابیدگـی آن روی زمیـن و ترک 
خـوردن میـوه اسـت کـه بـه علـت به هـم خـوردن رابطـه سـطح بـه حجـم رخ می دهد. ایـن حالـت ممکن 
اسـت در اثـر کـم بودن شاخسـاره نسـبت به ریشـه، هـرس بی قاعـده، حمله آفـات و امـراض و یا بـاال بودن 
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رطوبـت نسـبی هـوا اتفـاق می افتد 
  2- اگـر مقـدار دفـع آب بیش تـر از جـذب آن توسـط ریشـه باشـد، رنـگ برگ ها تیـره می شـود. تداوم 
ایـن وضعیـت پژمردگـی برگ هـا و خشـک شـدن گیـاه را به دنبـال دارد. کـم آبی مزمـن در بعضـی از انواع 
هندوانـه و گوجه فرنگـی باعـث پوسـیدگی گلـگاه می شـود. ایـن حالـت ممکـن اسـت در اثـر خشـک بودن 

خـاک، کمبـود ریشـه نسـبت بـه شاخسـاره و یـا در اثـر جابجا کـردن گیاه پیـش بیاید. 

جذب و حرکت آب در درون گیاه:
جـذب آب توسـط ریشـه گیـاه به ویـژه ریشـههای موییـن صـورت می گیـرد. همچنـان کـه ریشـه درون 
خـاک پیـش مـی رود، کالهـک و بالفاصلـه پـس ازآن ریشـه های موئیـن ایجـاد می شـوند.  این ریشـه ها آب 

موجـود و عناصـر غذایـی محلـول در آن را جـذب و بـه گیـاه منتقـل می کننـد.

 هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی:
امـروزه در باغبانـی مدرن اسـتفاده گسـترده و بسـیار ارزشـمندی از هورمون ها و تنظیم کننده های رشـد 

به عمـل می آیـد. بـه همیـن دلیل نگاهـی گذرا بـه این مـواد ارزشـمند می اندازیم.

اکسین ها:
اکسـین طبیعـی در گیـاه به صورت اسـید ایندول اسـتیک فعال اسـت و پیش نیاز آن ترکیب اسـیدآمینه 
تریپتوفـان اسـت. اکسـین در برگ هـای جـوان، نـوک شـاخه ها، الیـه کامبیـوم، ریشـه گیـاه، گل و تخمدان 

میوه سـاخته می شـود.
در سـال1920 به وجود این هورمون در گیاه پی برده شـد و در سـال 1931 روش جداسـازی و تلخیص 

این ماده آغـاز گردید.

اثرات اکسین ها:
بارزتریـن اثـر اکسـین ها همـان اثـر بر رشـد طولی سـلول ها اسـت که خود سـبب بروز عالیمـی همچون 
نورگرایـی و زمین گرایـی می شـود. اثرات بسـیار مهم دیگر اکسـین ها عبارت اسـت از: نقش آن ها در تقسـیم 
سـلولی، تولیـد ریشـه، ایجـاد الیـه جداگـر )الیـه ای که سـبب جدایی دمبـرگ و دمـگل و دم  میـوه از محل 
اتصـال و ریـزش آن هـا می شـود(، گل انگیزی، تولید و رسـیدن میوه، ایجـاد چیرگی جوانـه انتهایی، بکرزایی 

یـا پارتنوکارپی و رشـد شـاخه های جانبی.
معمول ترین نوع اکسین که در پیکره ی گیاهان یافت می شود ایندول تری استیک اسید است.

عامـل مهـم در چگونگـی اثر اکسـین ها وابسـته به غلظـت آن و بافت هدف اسـت. برخی اندام ها مثل ریشـه 
بـه مقادیـر کم اکسـین، سـریع واکنش نشـان می دهند ولی سـاقه ها واکنش کندی نسـبت به اکسـین دارند.

بـر خـالف جیبرلیـن کـه در تولیـد مریسـتم های اولیـه دخالـت دارد، اکسـین در تشـکیل مریسـتم های 
ثانویـه دخیـل اسـت. اکسـین در شـکل زایـی و اندام زایـی گیـاه موثـر اسـت. بکرزایـی و تولیـد میـوه بدون 

هسـته از اثـرات دیگر اکسـین اسـت.
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شکل 32 - افزایش غلظت اکسین موجب افزایش مقدار ریشه می شود.

مشتقات مصنوعی اکسین ها:

از  هسـتند.  متنـوع  بسـیار  و  می شـوند  اسـتفاده  تجـاری  به صـورت  اکسـین ها  مصنوعـی  مشـتقات 
کـرد: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  مصنوعـی  اکسـین های  پرکاربرد تریـن 

گـروه ایندول هـا شـامل اینـدول اسـتیک اسـید IAA، اینـدول بوتیریـک اسـید IBA، اینـدول پروپیونیک 
.IPA اسید 

،NAA گروه نفتالین ها شامل نفتالین استیک اسید

کاربرد اکسین ها در باغبانی:

بـا پیشـرفت علـوم خصوصـاً شـیمی، روز به روز بـر وسـعت اسـتفاده از هورمون ها در کشـاورزی خصوصاً 
در باغبانـی افـزوده می شـود. رایج تریـن کاربردهای اکسـین در باغبانـی عبارتند از:

1-  تنک کردن و جلوگیری از ریزش گل و میوه
2-  ریشه دارکردن قلمه ها

3-  جلوگیری از رشد نرک ها و پاجوش ها
4-  گل انگیزی و تولید میوه

5-  کشت بافت
از اکسـین های IAA ، IBA و   NAAبـرای ریشـه زایی قلمه هـای سخت ریشـه زا اسـتفاده می شـود. بـرای 
ایـن منظـور از IBA بـه میـزان200-20 میلی گـرم در لیتـر بـه مـدت 24 سـاعت و یـا غلظـت 5000-500 

میلی گـرم در لیتـر جهـت فروبـردن سـریع قلمه اسـتفاده می شـود.

جیبرلین ها:

جیبرلین هـا گروهـی از هورمون هـای گیاهـی هسـتند کـه باعـث تحریـک رشـد در انـدام هوایـی گیـاه 
می شـوند. امـروزه بیـش از 70 نـوع جیبرلیـن شناسـایی شـده اسـت کـه درکل بـه دو گـروه 20 کربنـی و 
19 کربنـی تقسـیم می شـوند. ازآنجاکـه فرمـول جیبرلین هـا بسـیار پیچیـده اسـت هنـوز به طـور مصنوعی 
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تولیـد نشـده اند و از عصـاره نوعـی قـارچ بـه نـام جیبـرال حاصـل می گردنـد. در درون گیاهان نیـز جیبرلین 
سـاخته می شـود کـه مراکـز سـاخت آن ها عبارتند از: انتهای سـاقه، قسـمت فعال ریشـه، برگ هـای جوان و 

میوه هـای در حـال رشـد و به ویـژه بـذور نـارس در حـال رشـد و نمو.
جیبرلین هـا داخـل گیـاه به صـورت غیـر قطبی حرکت می کننـد و به راحتـی از طریق آوندهـای چوبی به 
بخش هـای باالیـی گیـاه منتقـل می شـوند. GA3 معمول تریـن نـوع جیبرلین هـا اسـت که به صـورت تجاری 

در باغبانی بسـیار مورداسـتفاده قـرار می گیرد.

اثرات و کاربرد جیبرلین ها در باغبانی:

بارزتریـن اثـر جیبرلین هـا ازدیـاد رشـد و تولیدمثل گیاهان از طریق طویل سـاختن فواصـل میان گره ای 
سـاقه ها اسـت. به طوری کـه با پاشـش مصنوعی آن می توان شـاهد رشـد طولـی گیاهان پاکوتـاه بود.

جیبرلین هـا قـادر هسـتند بسـیاری از گیاهـان دو سـاله بـدون سـاقه دارای حالـت رزت را کـه جهـت 
گلدهـی نیازمنـد سـرما هسـتند را وادار بـه تولیـد سـاقه گل دهنـده کننـد.

شکسـتن دوره ی اسـتراحت در بذرهای بسـیاری از گونه های گیاهی که معموالً نیازمند یک دوره سـرما 
جهـت جوانه زنـی هسـتند نیـز از اثـرات جیبرلین هـا اسـت. بـا خیسـاندن ایـن بذرهـا در محلـول جیبرلین 
جوانـه زدن آن هـا را می  تـوان تسـریع کـرد. سـرعت جوانه زدن بذر بسـته بـه نوع گیـاه و اندازه بـذر متفاوت 
اسـت. در مـورد جیبرلین هـا می تـوان بـه اثـر بر رشـد میوه هـا، تأخیر در پیـری اندام ها اشـاره کـرد ولی این 

مـاده در برخـی گیاهـان مثـل لوبیـا پیری را تسـریع می کند و جنسـیت خیـار را تغییـر می دهد.
جیبرلیـن همچنیـن می توانـد جایگزیـن روزهـای بلنـد شـود و گیاهـی را که تحـت روزهای کوتاه رشـد 
کـرده اسـت را وادار بـه گلدهـی کنـد. درنهایـت می تـوان چنین گفت کـه معمول تریـن کاربـرد جیبرلین ها 

افزایـش طـول سـاقه و وادار کردن گل ها به رشـد اسـت.

سیتوکنین ها:

امـروزه سـیتوکنین ها هـم به صـورت مصنوعی و هم طبیعی وجـود دارند. در حقیقت سـیتوکنین در تمام 
مراحـل زندگـی گیـاه ازجملـه رویـش دانه تا تشـکیل دانـه مؤثر هسـتند. آن ها بـر روی متابولیسـم عمومی 
گیـاه به ویـژه فعالیـت آنزیم هـا و کوآنزیم هایی کـه در پیدایش اندامک هـای درون سـلولی و نقل وانتقال مواد 

در درون سـلول، سـنتز RNA   و DNA و پروتئیـن و به طورکلـی تمام گیاه مؤثر هسـتند.
تولیـد سـیتوکنین ها در نقاطـی از گیـاه انجـام می شـود که تقسـیم سـلولی به طـور مثال در حـال انجام 
باشـد. ایـن نقـاط شـامل جوانه هـا، برگ هـای جـوان و میوه هـای در حـال رشـد هسـتند. عـالوه  بـر این در 
شـیره ی خـام بسـیاری از گیاهـان نیـز مقادیر زیادی سـیتوکنین یافت می شـود. بررسـی ها نشـان می دهند 
کـه  ایـن مـواد در ریشـه ها و نوک ریشـه ها سـاخته می شـوند و از طریق آوندهـای چوبی به سـایر اندام های 

گیـاه انتقـال پیـدا می کنند.
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اثرات سیتوکنین ها:

1- تقسیم سلولی و اندام زایی 2 – جوانه زنی بذر، طویل شدن سلول و اندام آن ها
3- رشد و نمو جوانه ها 4- تأخیر در پیری اندام ها و گل ها

کاربرد سیتوکنین ها در باغبانی:

1-  طوالنی کـردن عمـر گل هـای بریـده و سـبزی های برگـی در مراحـل بعـد از برداشـت. به عنوان مثـال 
بـا قـرار دادن سـاقه گل هـای بریـده شـب بـو در محلـول  ppm 50-25 سـیتوکنین عمـر گلدانـی یـا پس از 
برداشـت آن ها زیاد می شـود و در آینده شـاید شـاهد اسـتفاده این مواد جهت سـبزی های خوراکی باشـیم.

2- در حـال حاضـر اسـتفاده از سـیتوکنین ها در باغبانی در کشـت بافت گل هایی مثـل داوودی و میخک 
امـری عادی اسـت که به طـور تجاری کاربـرد دارد.

3-  سـیتوکنین ها در خنثـی کـردن غالبیت انتهایی در حسن یوسـف، فلفل زینتی و غیـره به کار می روند. 
در کل سـیتوکنین ها بـرای تولیـد بوته هایـی بـا شاخسـاره های منشـعب و متراکـم اسـتفاده می شـوند کـه 

بازارپسـندی خوبی داشـته باشند.

هورمون اتیلن:

اتیلـن در شـرایط عـادی به صـورت گاز اسـت. حـدود یک قـرن پیش بـدون آگاهـی از اثـر هورمونی این 
گاز، از آن جهـت سـبز زدایـی مرکبـات و رسـاندن موز و خرما اسـتفاده می شـده اسـت.

تولید و حرکت اتیلن در گیاه در مقایسه با سایر هورمون ها سه تفاوت عمده دارد:
1- برخـالف بقیـه کـه در نقـاط خاصـی از گیـاه تولیـد می شـوند اتیلـن در هـر موضعـی که شـرایط آن 

فراهـم باشـد تولیـد می گردد.
2-  حرکت اتیلن در گیاه به صورت پخشیدگی گازی در فضای بین سلولی است.

در هورمون هـای دیگـر بـاال رفتـن غلظـت هورمون سـبب کنـد ساخته شـدن آن هورمون می شـود   -2
درحالی کـه اتیلـن اتوکاتالیـزور اسـت. یعنـی به مجـرد این کـه بافتـی در برابـر مقدار کمـی اتیلن قـرار گیرد 

بی درنـگ شـروع بـه تولیـد مقـدار بیش تـری از ایـن مـاده می کند.

اثرات هورمون اتیلن:

1- اتیلـن رکـود بذرهـا، جوانه هـا و غده هـای در حـال رکود را می شـکند و آن هـا را وادار بـه جوانه زنی و 
رشـد می کنـد. ایـن هورمـون در گلدهی گیاهانـی مانند آناناس و انبـه و بروز جنسـیت گل در گیاهانی مانند 
خیـار، اتیلـن اثـرات بـارزی دارد. یعنـی گیاهانـی  ماننـد آنانـاس را به طور همزمـان وادار به گلدهـی می کند و 

خودش یـک عامل گل انگیزی اسـت.
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2- مهم تریـن اثـر اتیلـن کـه امـروزه بیش تریـن مقـدار مصـرف اتفـن را به خـود اختصـاص داده تسـریع در 
رسـیدن میوه هـای روی درخـت و درون انبـار، صرفه جویـی در نیـروی الزم بـرای جداسـازی میوه هـا از درخت و 
سـهولت برداشـت مکانیکـی اسـت. از اتیلن بـرای رسـاندن میوه هایی مانند مـوز، مرکبـات و گوجه فرنگی در 

انبـار هم اسـتفاده می شـود.

کاربرد اتیلن در باغبانی:

در بخـش گل کاری از اتیلـن به صـورت تجـاری بـرای کنتـرل ارتفـاع، گل انگیـزی و کنترل ریـزش گل و 
میـوه و بـرگ و یـا جلوگیـری از گلدهی اسـتفاده می شـود.

هورمون آبسیزیک اسید:

آبسـیزیک به عنـوان اسـید هورمونـی بازدارنـده از سـایر بازدارنده هـای طبیعـی گیاهـان حـدود یک صد 
مرتبـه قوی تـر اسـت و فرایندهایـی مانند رکود بـذر و جوانه ها و همچنیـن ریزش اندام هـا را کنترل می کند.

اثرات آبسیزیک اسید:

1- خنثـی کـردن غالبیـت انتهایـی و جلوگیـری از رشـد جوانـه انتهایـی نیز در مـواردی که بر اثر اسـید 
آبسـیزیک حاصـل می شـود بـه دلیـل اثر متقابـل این ماده با اکسـین اسـت.

2- گیاهـان در مواجهـه بـا اسـترس خشـکی، کمبـود اکسـیژن و مـواد غذایـی، میزان اسـید آبسـیزیک 
درونـی خـود را بـاال میبرنـد و در حالـت عـادی آن را کاهـش میدهنـد که ایـن خاصیت به سیسـتم دفاعی 

گیاهـان اشـاره میکند.
3- از دیگـر اثـرات ایـن هورمـون پیشـبرد رونـد پیـری و هدایـت و کنتـرل ذخیـره ی فتوسـنتز توسـط 

برگ هـا اسـت.

هرس کردن درختان میوه:

به طورکلـی هـرس عبـارت اسـت از قطـع کامـل یا جزیی شـاخه، ریشـه، پوسـت، بـرگ و یـا گل و میوه 
به منظـور تحت تأثیـر قـرار دادن و هدایـت نحـوه ی رشـد و بـاروری گیاه.

هـرس کـردن یکـی از عملیـات مهـم باغبانـی محسـوب می شـود کـه از حـدود 3 هـزار سـال پیـش 
اسـت. قرارگرفتـه  مورداسـتفاده  و  شناخته شـده 

دالیل و فواید هرس را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
1- حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده، مریض و شکسته جهت حفظ سالمت گیاه.

2- ایجـاد شـرایط مناسـب جهـت ورود نـور و هـوا بـه درون شاخسـاره و همچنین خلوت سـاختن نقاط 



                                                                                                                                    فصل اول - مقدمه و کلیات

39

شـلوغ و متراکـم آن به منظـور ایجـاد مـکان تولیـد محصـول بیش تـر و مرغوب تر.
3- ایجـاد شـکل ویـژه در شاخسـاره گیـاه، این امـر به ویژه در میـوه کاری و نیز در شـکل دهی گیاه جهت 

تزییـن باغ و باغچـه از اهمیت خاصی برخوردار اسـت.
4- ایجـاد تعـادل بیـن شاخسـاره و ریشـه، به ویـژه هنگام نشـاکاری و جابجا کـردن گیاه جهـت موفقیت و 

ایجـاد امکان رشـد اولیه سـریع تر بـرای گیاه.
5- جـوان سـاختن درختـان مسـن از طریـق حـذف شـاخه های پیـر و وادار کـردن درخـت بـه تولیـد 

شـاخه های جدیـد، جهـت بـاال بـردن قـدرت باردهـی آن.
6- پیـش یـا پس انـدازی بـاروری گیـاه، تنظیـم گلدهی، ایجـاد تعادل بین رشـد رویشـی و میـزان محصول و 

بـاال بـردن کیفیت فـرآورده تولید شـده.
7- محـدود کـردن رشـد و کوتـاه سـاختن گیـاه برای تسـهیل عملیاتـی مانند سم پاشـی، برداشـت محصول و 

همچنیـن برای اهـداف تزیینی.

زمان هرس:

هرس بسته به نوع گیاه و هدف انجام آن در دو موقع از سال انجام می شود:
یکـی هـرس سـیاه یـا هـرس زمسـتانه نـام دارد کـه در هنگام رکـود یا خـواب زمسـتانه انجام می شـود. 
دیگـری هـرس سـبز یـا تابسـتانه نامیـده می شـود و در دوره ی فعالیت گیاه یعنـی زمانی انجـام می گیرد که 

گیـاه بـرگ و احیاناً گل و میـوه دارد.. ..

هرس سیاه یا زمستانه

ایـن نـوع هرس هـا از آنجاکـه در زمانـی انجـام می شـوند کـه گیـاه فاقـد بـرگ و در حـال رکـود اسـت 
بیش تر مرسـوم هسـتند چون اوالً در این هنگام شـاخه ها بدون پوشـش و قابل مشـاهده هسـتند. همچنین 
به راحتـی می تـوان بـه شـاخه ها  دسترسـی پیـدا کـرد و آن هایـی کـه بایـد به طور کامـل و یـا جزیی حذف 
شـوند را بـا دیـدی بـاز برگزید. ثانیـاً چون گیـاه در این زمـان فعالیت زیسـتی چندانی ندارد، میزان آسـیب 
حاصـل از هـرس بـه حداقـل می رسـد. از هرس هـای زمسـتانه می تـوان هرس هـای شـکل دهی نهال هـای 

جـوان تـازه کشت شـده را نـام برد.
ایـن هرس هـا مهم تریـن گام در تشـکیل شـاخه های اصلـی درخـت یا بوتـه آینده بـه شـمار می روند که 

در حقیقـت بنا و اسـاس شـکل آینـده گیاه را تشـکیل می دهند.
عـالوه بـر ایـن هرس هـا، حـذف شـاخه های شکسـته، مریـض و آفـت زده نیـز بایـد در زمسـتان پیش از 
فعـال شـدن گیـاه انجام شـود، زیرا این نوع شـاخه ها معمـوالً پناهگاه و منبع انتشـار آفات و امراض هسـتند. 

هـرس ریشـه هـرس دیگری اسـت که بایـد حتماً در زمسـتان انجام شـود.
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شکل 33 - هرس سیاه زمستانه هنگام خواب گیاه

هرس سبز یا تابستانه

ایـن نـوع هرس هـا گرچـه همگی به نـام تابسـتانه خوانده می شـوند ولی در عمل برحسـب نـوع می توان 
آن هـا را از اوایـل تا اواخر تابسـتان انجام داد.

مهم تریـن هرس هـای تابسـتانه عبارتنـد از: حـذف گل هـا و میوه های اضافی کـه کاًل تنک کـردن نامیده 
می شـوند. ایجـاد زخـم بـر روی پوسـت، حـذف نرم هـا و پاجوش هـا، بریدن قسـمت های انتهایی شـاخه های 

تنـد رشـد و هـرس بوته های زینتـی و باالخره هـرس برگ.

شکل 34 - هرس سبز یا تابستانه انگور

هرس شاخه:

در بیـن اعضـای مختلـف یـک گیـاه، تعـداد و نحـوه ی رشـد شـاخه ها مهم تریـن عامـل تعیین کننـده 
چگونگـی و انـدازه ی پایـداری آن هـا در مقابل فشـارهای ناشـی از وزن میـوه، باد و برف و یخبندان زمسـتانه 
بـه شـمار مـی رود. به عـالوه نحـوه ی قرارگیری شـاخه ها و زاویه آن هـا با تنه و شـاخه های اصلی تـر به میزان 
زیـادی بـر روی قـدرت بـاروری گیـاه و تحمـل آن در برابـر شـرایط نامسـاعد جوی تأثیـر می گـذارد. به این 
دالیـل در هنـگام هـرس شـاخه های یـک گیـاه باید دقت زیـادی بـه کار برد و همواره شـکل و انـدازه نهایی 
آن را درنظـر گرفـت. به طورکلـی شـاخه های یـک گیـاه چوبی را می تـوان به دو گـروه بارور و نابارور تقسـیم 
نمـود. شـاخه های نابـارور عبارتنـد از: پاجوش هـا، نرک هـا و شـاخه های معمولـی بی بـار )فاقـد گل و میوه(.
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هرس ریشه:

ریشـه از دو طریـق بـه رشـد گیـاه کمـک می کنـد: یکی بـا جذب آب کـه به عنـوان نیروی محرکه رشـد 
بـه کار مـی رود و دیگـری از طریـق تولیـد هورمون هـای ویـژه ای از گـروه جیبرلیـن کـه عامل تحریک رشـد 
گیاهی هسـتند. وجود تعادل بین حجم ریشـه با شاخسـاره برای رشـد و باروری متناسـب گیاه الزم اسـت. 
اگـر ایـن تعـادل، در جهـت ریشـه بـه هم بخـورد )از بین رفتـن شاخسـاره در اثر هرس شـدید و یـا حمله ی 

بیماری هـا و آفـات(  گیـاه تولیـد شاخسـاره بسـیار می کنـد و باردهـی آن به عقـب می افتد.
اگـر بـه هـم خـوردن تعادل در جهت شاخسـاره باشـد رشـد گیـاه به دلیل نامناسـب بـودن خاک، کم آبـی و یا 
از بیـن رفتـن آن در اثـر حملـه بیماری هـا و آفـات محدود می شـود اما در عـوض گیاه زودتـر به بار می نشـیند و درصد 
تبدیـل گل بـه میـوه نیـز بـاال مـی رود. بشـر از زمان های دور کوشـیده اسـت تا بـا اسـتفاده از ایـن پدیده و 
بـا هـرس ریشـه، انـدازه ی گیاهـان موردنظـر را به کنتـرل خـود درآورد و در حد دلخـواه محدود سـازد. این 
عمـل اخیـراً در سـطح تجارتـی بـر روی سـیب انجـام می شـود و طـی آن توانسـته اند با روش هـای مختلفی 
ریشـه های درختـان را در زمسـتان قطـع نماینـد و بـدون آسـیب وارد آمـدن بـه محصـول سـال بعد رشـد 

درختـان را محـدود کنند.
مثـال بسـیار چشـمگیر دیگـری از اثـر هـرس ریشـه بـر روی رشـد درخـت در درختـان بسـیار کوچک 
)مینیاتـوری( ژاپنـی قابـل مشـاهده اسـت کـه بونسـای نامیده می شـود. بـا اسـتفاده از این روش توانسـتند 
درختانـی چنـد صدسـاله را کـه در طبیعـت ارتفاعشـان بـه ده هـا متر می رسـد بسـیار کوچـک نـگاه  دارند. 
بـرای ایـن کار ریشـه را طـی قـرون متمـادی به طـور مداوم هـرس می کننـد. نوعی دیگـر از هرس ریشـه از 
طریـق سـرزنی ریشـه های فرعـی صـورت می گیـرد. این نـوع هرس هنگام کشـت نهـال در محـل اصلی و یا 
انتقـال آن از خزانـه ای بـه خزانـه ی دیگـر، در برخـی از گیاهان چوبی )ماننـد میوه های دانه دار و هسـته دار و 
مرکبـات( و بعضـی گیاهـان زینتـی و همچنیـن هنگام نشـاء برخی سـبزی ها مثـل گوجه فرنگـی و بادنجان 

می شـود. انجام 
سـرزنی ریشـه های فرعـی برخـالف نوع پیشـین هرس ریشـه، به دلیـل این که گیـاه را تحریک بـه تولید 

ریشـه های فرعـی جدیـد و بیش تـری می کنـد، اثـر تقویت کننده دارد و  باعث تسـریع رشـد نهال می شـود.

تربیت یا هرس فرم درختان و درختچه ها:

به طورکلـی، تربیـت عبارت اسـت از دادن شـکلی خاص به گیاه و مناسـب سـاختن آن بـرای منظورهای 
معیـن. بـاز کـردن میانـه تـاج بـرای ورود نـور بیش تـر، تنظیـم ارتفـاع و پراکندگـی افقـی درخـت، تقویـت 
شـاخه های اصلـی و بـاال بـردن قدرت تحمل آن ها نسـبت به فشـار ناشـی از وزن میوه و برف و یخ زمسـتانه، 
باالبـردن پایـداری در برابـر بـاد، دادن شـکل ویژه به گیاه جهت حاشیه سـازی، شکل سـازی، آالچیق سـازی و 

غیـره از جملـه اهداف هـرس به شـمار می روند.



تولید و پرورش زردآلو

42

چهار گروه اصلی انواع تربیت درخت و درختچه ها عبارتند از:
شکل های گرد یا آزاد، شکل های پهن داربستی، شکل های ویژه، شکل های تزیینی.

شـکل های گـرد یـا آزاد خـود بـه 3 دسـته اصلـی تقسـیم می شـوند کـه بیش تریـن کاربـرد در باغـات 
میوه دارنـد و عبارتنـد از:

هرمی )پیشاهنگ مرکزی(، شلجمی )پیشاهنگی متغیر( و جامی )مرکزباز، بدون شاخه پیشاهنگ(
هـرس شـکل شـلجمی بیش تـر در میـوه کاری و بـرای محـدود کـردن ارتفاع درخـت و گسـترده نمودن 
تـاج آن در درختانـی ماننـد گالبـی، برخـی از انـواع سـیب، زردآلو، آلو، بـادام، گـردو، خرمالو، پسـته  وغیره 

بـه کار می رود.

شکل 35 - هرس تربیت درخت به فرم هرمی

شکل 36 - هرس تربیت درخت به فرم جامی

شکل 37 - هرس تربیت درخت به فرم شلجمی



فصل دوم:

کاشت، داشت و برداشت زردآلو
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تاریخچه و آمار کشت زردآلو در جهان و ایران:

 منشـأ زردآلو هـای وحشـی مناطـق مرکزی آسـیا و کوهسـتان های تیان شـان در چین اسـت کـه ازآنجا به 
شـرق و غـرب دنیـا گسـترش یافته انـد. عقیـده برایـن اسـت که درخـت زردآلـو بومی نواحـی از چین اسـت و 
هنـوز هـم به صورت وحشـی در ایـن مناطق می روید. همچنین در سـیبری چنـد رقم زردآلوی بسـیار مقاوم 
در برابـر سـرما یافـت می شـود. ایـن درخـت حـدود یک صد سـال پیش از میالد مسـیح بـه اروپا برده شـده 
اسـت برخـی از منابع منشـأ زرد آلو را کشـور ارمنسـتان و آسـیای میانـه می دانند. طبق گزارش هـای متعدد، 
ایـران یکـی از خاسـتگاه های زردآلـوی اهلی اسـت کـه در این ناحیه تکثیر جنسـی آن از طریـق بذر در طی 
سـالیان متمـادی سـبب ایجاد ژرم پالسـم با ارزشـی از این میوه شـده اسـت. زردآلـو در ایـران از عهد عتیق 
کشـت می شـده اسـت و میـوه خشک شـده آن یـک کاالی مهم در مسـیر تجـارت ایـران بوده اسـت. امروزه 

ارقـام زردآلـو در تمـام مناطق جهـان که با آب وهـوای منطقه تطبیـق یافته اند وجـود دارد.
 طبـق آمـار سـازمان خواروبار جهانی در سـال 2012 سـطح زیر کشـت زردآلـو در ایران حـدود 50 هزار 
هکتـار و میـزان تولیـد آن 400 هزار تن بوده اسـت. ایران یکی از کشـورهای مهم تولیدکننـده و صادرکننده 
زردآلـو بـه شـمار مـی رود. ازنظر میـزان تولید ترکیه بـا 476 هزار تن در رتبـه ی اول، ایران بـا 400 هزار تن 
در رتبـه ی دوم و ازبکسـتان بـا 325 هـزار تـن در رتبـه ی سـوم قـرار دارنـد. از نظر سـطح زیر کشـت ترکیه 
بـا 59800 هکتـار رتبـه ی اول، ایـران بـا 50 هـزار هکتار رتبـه ی دوم و ازبکسـتان با 45 هـزار هکتار رتبه ی 

سـوم را به خود اختصـاص داده اند.
 زردآلـو به عنـوان یـک درخت میوه در بسـیاری از نقاط ایران کاشـته می شـود. اسـتان آذربایجان شـرقی 
تهـران،  آذربایجان غربـی،  سـمنان،  اسـتان های  آن  پـس  از  کـه  اسـت  زردآلـو  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

خراسـان رضوی، گلسـتان و چهارمحـال و بختیـاری و غیـره قـرار دارنـد.
 بـر اسـاس گـزارش مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزی ایـران، ژنوتیپ های جدیداً جداسـازی و انتخاب 
شـده ی کشـور پتانسـیل تولیـد یـازده تن در هـر هکتار محصـول را دارد که بر این اسـاس ایـران وارد رقابت 
بـا کشـورهای ایتالیـا و ترکیـه در بازارهای بین المللی شـده اسـت. زردآلوی معمولی در همان شـرایط در هر 
هکتـار 5 تـا 6 تـن عملکـرد دارد. بر این اسـاس در سـال های آینده کشـور بـا افزایش قابل توجهـی در تولید 
زردآلـوی باکیفیـت مواجـه خواهد شـد. ایـن ارقـام بازار پسـند دارای عملکرد بـاال، قابلیت تولید خشـکباری 
باکیفیـت بـاال و مناسـب بـرای تازه خـوری و فـرآوری هسـتند. بـا این  وجود کشـور نیازمنـد افزایـش کارخانه های 
فـرآوری محصـول و زمینه سـازی بـرای حضور بیش تر و صـادرات این محصول بـاارزش در بازارهای جهانی اسـت.

گیاه شناسی زردآلو:

 درخـت زردآلـو بانـام علمـی (prunus armenica) از خانـواده گل سـرخیان  Rosacea)اسـت. ارتفـاع درخـت 
زردآلـو بـه 6 متـر هـم می رسـد. برگ هـای آن ماننـد قلـب نوک تیـز و به رنگ سـبز روشـن مایل بـه زرد یا 
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قرمـز اسـت. گل در زردآلـو کامل اسـت. قسـمت خوراکـی میوه، جدار رشـد کرده ی تخم دان اسـت. گل های 
زردآلـو درشـت و بـه رنـگ سـفید متمایل بـه قرمز هسـتند و زمـان گلدهی درخـت اوایل بهار اسـت.

میـوه ی زردآلـو از نـوع شـفت اسـت کـه پوسـتی نـازک و نـرم دور آن را احاطـه می کنـد و غالبـاً دارای 
سـطوح قرمـزی اسـت. گوشـت  میـوه نیـز خوراکی و به رنـگ زرد، قرمز یـا نارنجی اسـت. میـوه ی زردآلو در 
اواسـط تابسـتان می رسـد. داخـل میـوه نیز یک هسـته صاف و سـخت دیده  می شـود کـه درون آن یک مغز 

وجـود دارد. ایـن مغـز در برخـی ارقـام خوراکـی و شـیرین و در برخـی ارقام تلخ مزه اسـت.

شکل 38 -  گل و میوه درخت زردآلو

 ارزش غذایی زردآلو:

اکثـر ارقـام زردآلـو بـه جهت داشـتن مـواد جامد محلـول، قند باال، سرشـار از مـواد معدنـی و ویتامین ها 
هسـتند. به خصـوص میـزان کلسـیم و انـرژی آن هـا قابل توجه اسـت. میوه تـازه زردآلـو از اسـتقبال عمومی 
باالیی برخوردار اسـت. ارزش غذایی و تجزیه شـیمیایی میوه  یزردآلو در جدول شـماره 1 آورده شـده اسـت.

جدول 1- ترکیبات غذایی در 100 گرم میوه ی تازه زردآلو

کالری
)میلی گرم()گرم(

اسید اسکوربیکآهنسدیمپتاسیمفیبرچربیکربوهیدرات هاپروتئین

481/4011/120/390/6029610/5410

خواص زردآلو:

زردآلـو منبـع غنـی از بتاکاروتـن )پیش سـاز ویتامین A( اسـت. زردآلوهایی که رنگ نارنجـی تیره دارند، 
حـاوی بتاکاروتـن بیش تـری هسـتند. بتاکاروتن هـا باعـث کاهـش خطـر بـروز بیماری هـای قلبـی، سـکته، 
آب مرواریـد چشـم و بعضـی سـرطان ها می شـوند. بتاکاروتـن موجـود در زردآلـو از پوسـت در برابـر اشـعه 
مـاورای بنفـش خورشـید محافظـت می کنـد و باعث جـوان ماندن پوسـت می شـود. زردآلو حـاوی فیبرهای 
محلـول در آب اسـت. مصـرف فیبرهـای محلول باعث حفظ قند خـون در مقدار طبیعی و کاهش کلسـترول 
خـون می شـود. فیبـر محلـول از بـروز یبوسـت و بیماری هـای روده ای جلوگیـری می کنـد. برگـه زردآلـو 



                                                                                                   فصل  دوم - کاشت، داشت و برداشت زردآلو

47

سرشـار از پتاسـیم اسـت. مصـرف مـواد غنـی از پتاسـیم باعـث تنظیم فشـارخون می شـود. برگـه ی زردآلو 
باعـث هضـم غـذا می شـود. زردآلـوی رسـیده ویتامین هـای گـروه B را دارد کـه بـرای درمـان بیماری هـای 

عصبـی، روحـی، بی خوابی، خسـتگی شـدید و فراموشـی مفید هسـتند.

شکل 39 - روغن هسته زردآلو دارای خواص دارویی

سـایر خـواص زردآلـو عبارتنـد از: تصفیه کننـده ی خـون، ملیـن و برطرف کننـده ی بوی بددهـان. زردآلو 
تب بـر اسـت. التهـاب مفاصـل را برطـرف می کنـد و به دلیل داشـتن مقداری اسـید  سالسـیلیک، بـرای درد 
مفاصـل و روماتیسـم مفیـد اسـت.  در مصـرف زردآلو نباید زیـاده روی کرد زیـرا در هضم مـواد غذایی ایجاد 
اختـالل می کنـد. افـرادی کـه ناراحتی کبـدی دارند بایـد از زیاد خـوردن زردآلـو پرهیز کننـد. زردآلو ازنظر 
طـب قدیـم ایـران دارای طبیعت سـرد  و تر اسـت لـذا افراد سـردمزاج نباید در خـوردن آن زیـاده روی کنند. 
در بعضـی از گزارش هـا از وجود مواد سـمی به نام اسـید سـیانیدریک و اسـید پروسـیک در هسـته های تلخ 

زردآلـو حکایـت می کنـد، لـذا خوردن هسـته های تلـخ زردآلـو می تواند خطرناک باشـد.

ارزش اقتصادی زردآلو:

 زردآلـو یکـی از کهن ترین محصوالت باغی در کشـور ما به شـمار می رود. وجود ذخایـر ژنتیکی غنی این 
گیـاه و همچنیـن وجـود شـرایط اقلیمی مناسـب کشـت زردآلـو در پهنه وسـیعی از ایران می توانـد زمینه ی 
مناسـبی را بـرای گسـترش کشـت و رونـق صنایـع وابسـته و همچنیـن صـادرات آن فراهـم نمایـد. میوه ی 
زردآلـو بـه صورت هـای مختلـف تازه خوری، قیسـی، برگ خشـک، مربـا، مارمـاالد، کمپوت، کنسـرو، پودر و 
غیـره قابل اسـتفاده اسـت و می توانـد زمینـه باالی اشـتغال را فراهم آورد. طبـق آمار وزارت جهاد کشـاورزی 
در بیـن درختـان میـوه هسـته دار، زردآلـو بعـد از هلـو بیش تریـن سـطح زیـر کشـت را دارد. در حال حاضر 
به دلیـل انجـام محـدود کارهـای اصالحی شـاهد عدم یکنواختـی  و کیفیـت پایین عمده محصـول زردآلوی 
کشـور هسـتیم و درنتیجـه امـکان رقابـت بـا رقیبان خـود در بـازار جهانـی را نداریـم. در صـورت راه اندازی 
صنایـع تبدیلـی، معرفـی ارقام مناسـب، بسـته بندی اسـتاندارد و حمـل  و نقل مناسـب می توان امیـدوار بود 
کـه پتانسـیل بـاالی ژنتیکـی زردآلو در کشـور از حالـت بالقوه بـه بالفعل درآیـد و ارزش اقتصـادی باالیی را 
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نصیـب کشـور کنـد. در حال حاضـر هـم محصول ارقام اصالح شـده زردآلو و قیسـی و همچنین برگ خشـک 
زردآلـو بـه خـارج صادر می شـوند. ایـن محصـوالت از  ارزش اقتصـادی زیادی برخـوردار هسـتند و ارزآوری 

باالیـی برای کشـور داشـته اند.

شکل 40 - محصوالت مهم زردآلو

 آب  و هوای مناسب کشت درخت زردآلو:

 انتخـاب درسـت شـرایط آب  و هـوا و خاک مناسـب برای کشـت و توسـعه یک محصول از اساسـی ترین 
اقدامـات اولیـه هـر بهره بـردار بـه شـمار مـی رود. مطالعـات نشـان می دهنـد کـه اقلیم هـای دارای شـرایط 
دمایـی 2700 درجـه روز بـرای تکمیـل چرخـه رشـدی، بـه حدود 300 تـا 1000 واحد سـرمایی بـرای رفع 
رکـود فیزیولوژیکـی نیـاز دارنـد. عـالوه  بـر ایـن بـرای تأمیـن نیازهـای اکـو فیزیولوژیکـی و بـروز حداکثـر 
پتانسـیل عملکرد رویشـی و زایشـی اغلب ارقام آسـیایی زردآلو رطوبت نسـبی محیطی کم تر از 50 درصد، 
سـرعت بـاد کم تـر از 15 کیلومتر بر سـاعت در زمـان گرده افشـانی و فراهمی 7 تا 10 هـزار مترمکعب منابع 
آبـی سـاالنه بـرای هر هکتار، مناسـب اسـت. در کل مناطـق معتدل گرم که سـرمای دیروقت بهاره نداشـته 

باشـند برای تولیـد و پرورش زردآلو مناسـب هسـتند.

خاک مناسب کشت درخت زردآلو:

 بـرای کشـت زردآلـو  بایـد زمینـی را انتخـاب کـرد کـه حتی االمـکان سـفت، مرطـوب و رسـی نباشـد. 
زردآلـو زمین هـای گـرم، خشـک و شـنی را می پسـندد.

 ریشـه زردآلـو بـه شـرایط غرقابـی بسـیار حسـاس اسـت؛ بنابرایـن یکـی از خصوصیـات اصلـی خـاک 
بـرای کشـت زردآلـو داشـتن خاصیت نفوذپذیری مناسـب اسـت. به طوری که خـاک طوالنی مـدت در حالت 

ماندابـی قـرار نگیرد.
گیـاه زردآلـو نیازمنـد خاک هـای حاصلخیـز عمیـق بـا بافت متوسـط لومـی و لوم شـنی با زهکشـی کامل و 
عمـق آب زیرزمینـی پایین تـر از 2 متـر اسـت. بهتریـن دامنـه اسـیدیته فعـال خـاک )pH( بـرای زردآلو در 
محـدوده 6 تـا 8 اسـت و تـا حـدودی شـرایط قلیایـی را تحمـل می کند ولی شـدیداً به سـطوح بـاالی نمک 
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در خـاک حسـاس اسـت. شـوری خـاک تا  1/6 دسـی زیمنس بر متـر تأثیری بـر عملکرد زردآلو نـدارد ولی 
شـوری فراتـر از آن بـه ازای هـر واحـد حـدود 20 درصـد کاهـش عملکـرد زردآلو را سـبب می شـود. زردآلو 
خاک هـای آهکـی را دوسـت دارد و به طـور متوسـط تـا 15 درصـد آهـک خـاک را به راحتی تحمـل می کند 
ولـی در مقادیـر آهـک بیـش از 25 درصـد بـه دلیل اختـالل در جذب عناصـر غذایی دچار کاهـش معنی دار 
عملکـرد رویشـی و زایشـی می گـردد. درخـت زردآلو خاک های سـنگین و رسـی را دوسـت نـدارد و خواهان 

خاک هـای گـرم و آهکی اسـت.

کاشت زردآلو:

 کشـاورزانی کـه قصـد احـداث بـاغ زردآلو دارنـد حداقل بایـد اطالعات زیـر را تهیه کنند و قبـل از اقدام 
بـه کاشـت، از مناسـب بـودن یـا نبـودن اقلیـم منطقه برای کشـت زردآلـو مطمئن شـوند. سـرمای دیررس 
بهـاره مهم تریـن پارامتـر اقلیمـی اسـت که هرسـاله خسـارات زیـادی وارد می کند و بـرای خیلـی از مناطق 
کشـور به عنـوان عامـل محدودکننـده توسـعه کشـت زردآلو محسـوب می شـود، . با توجـه به این کـه زردآلو 
از اولیـن گیاهانـی اسـت کـه در بهـار شـکوفه می دهـد، در صـورت وجود سـرمای بهـاره گل هـای آن از بین 
خواهنـد رفـت. دومیـن نکتـه موردنیـاز قبـل از کشـت، بـه دسـت آوردن اطالعـات ارقـام زردآلـو از مراکـز 

تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی اسـتان بـرای انتخاب رقم مناسـب آن منطقه اسـت.
پـس از تهیـه نهـال رقـم موردنظـر از نهالسـتان های مـورد تاییـد سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان، باید 
قبـل از کشـت دقت شـود کـه شـرایط آب و هوایی محل بـا نیازهـای اکوفیزیولوژیکی زردآلو انطباق داشـته 
باشـد. نهـال بایدحتمـاً پیونـدی باشـد.  نـوع پایه پیونـد بر اسـاس وضعیت خـاک مزرعه، بیماری هـای رایج 
در منطقه و با نظر کارشناسـان کشـاورزی تعیین شـود. خاک نباید ماندابی، سـنگین و یا شـور باشـد و باید 
عمـق و نفوذپذیـری بـاال داشـته باشـد. از کافـی بـودن منابع آبی اطمینان حاصل شـود. نقشـه بـاغ طراحی 
شـود و بـر اسـاس آن گودال هـا بـه قطـر 80  سـانتی متر و عمـق یک متـر حفر گردد. سـپس گودال هـا را با 
مخلـوط خـاک الیـه سـطحی + کود دامی پوسـیده + کود شـیمیایی پایه بر اسـاس نتیجـه آزمایش خاک پر 
کننـد. بهتـر اسـت گودال هـا 6 مـاه قبل از کشـت نهال ها حفرشـده باشـند )شـهریورماه(. در فاصلـه 6 ماهه 
بیـن حفـر گـودال تـا زمان کشـت نهـال در اسـفندماه خـاک درون گـودال نشسـت می کند و آماده کشـت 
می شـود. در اسـفندماه مطابـق نقشـه اقـدام به کشـت نهال می کننـد و در صورت نیـاز به ارقـام گرده دهنده 
بـه ازای هـر سـه ردیـف رقـم اصلـی، یک ردیـف از ارقـام گرده دهنده کشـت می شـود. نیـاز یا عـدم نیاز به 
ارقـام گرده دهنـده را بایـد از مراکـز تحقیقاتـی پرسـید. اولین آبیـاری باید سـنگین و به آرامی انجام شـود تا 

ریشـه کاماًل بـا خاک تمـاس یابد.
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شکل 41 - کشت صحیح نهال با دقت در زیر خاک نرفتن محل پیوند و نصب قیم

فاصله کشت درختان زردآلو:

فاصلـه ی کشـت مناسـب انـواع درختـان میـوه بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی منطقـه، نـوع پایـه و رقـم 
متغیـر اسـت. در باغـات زردآلـو دو وضعیـت قابـل مشـاهده اسـت. اگـر نهال هـای حاصـل از کاشـت بـذر و 
تکثیر جنسـی باشـند معمـوالً دارای حجـم رویشـی بیش تـری هسـتند و نیاز به فضـای بیش تـری دارند. اگر 
نهال هـا از ارقـام اصالح شـده و پیونـدی باشـند، حجـم رویشـی  کم تـری دارنـد و نیازمنـد فضـای کم تـری 
هسـتند. معمـوالً در باغـات بـا نهال هـای بـذری فاصلـه را 6 متـر روی ردیـف و 7 متـر بین ردیف هـا در نظر 
می گیرنـد امـا در باغ هـای اصالح شـده یـا پیونـدی فاصلـه بیـن ردیف هـا 6 متر و فاصلـه روی ردیـف 5 متر 
در نظـر گرفتـه می شـود. ایـن فاصله هـا بـا توجـه بـه رقـم، پایـه و موقعیـت جغرافیایـی در مناطـق مختلف 

می توانـد مقـداری تغییر داشـته باشـد.

سیستم کاشت زردآلو:

 درختـان میـوه بـرای رسـیدن بـه حداکثـر رشـد و تولیـد بیش تریـن و مرغوب تریـن محصـول، نیـاز به 
دریافـت نـور کافـی دارنـد. برای اسـتفاده حداکثـر از نور آفتـاب، جهت ردیف ها باید شـمالی- جنوبی باشـد 
به ویـژه در سیسـتمی کـه فاصلـه روی ردیـف  کم تر از فاصلـه بین ردیف ها اسـت. از مهم ترین سیسـتم های 

کاشـت می تـوان به سیسـتم مربعـی، مسـتطیلی، مثلثـی و چند ردیفه یا داربسـتی اشـاره کرد.
 در روش مربعـی فاصلـه ی درختـان روی ردیف هـا بـا فاصلـه بیـن ردیف هـا برابر اسـت. در این سیسـتم 
پـس از گذشـت چنـد سـال فاصلـه بیـن ردیف هـا پوشـانده می شـود. در ایـن روش امـکان عبـور و مـرور 
کارگـران و ماشـین آالت مشـکل اسـت و در صبـح و بعدازظهـر درختـان مجـاور روی هـم سـایه می اندازنـد. 
روش مربعـی هرچنـد بـرای نقـاط گرمسـیری که نـور بیش تر دارنـد، قابل قبول اسـت. این روش بـرای نقاط 
سردسـیر شـمالی کـه شـدت نـور  کم تـری دارنـد مناسـب نیسـت. بـرای احـداث بـاغ زردآلـو روش مربعی 

پیشـنهاد نمی شـود.
  در سیسـتم مسـتطیلی فاصلـه درختـان روی ردیف هـا، از فاصلـه بیـن ردیف هـا  کم تـر اسـت. بـه ایـن 
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دلیـل درختـان در صبـح و بعدازظهـر سـایه  کم تـری روی هـم می اندازنـد و هـر درخـت از نـور بیش تـری 
بهره منـد می گـردد. ایـن روش به ویـژه بـرای مناطـق سردسـیر مناسـب اسـت و برای باغـات زردآلـو توصیه 

می شـود. چنـد نکتـه مهـم هنـگام کاشـت نهـال زردآلو:
- هـرس ریشـه نهـال فرامـوش نشـود. اکثـر ریشـه ها در هنـگام جدا شـدن از خـاک خزانه آسـیب می بینند و 
دچـار شکسـتگی و یـا قطع شـدگی می شـوند. براین اسـاس ریشـه ها ناصـاف می گردنـد و زمینـه ی آلودگی 
آن هـا فراهم می شـود. با هرس سـبک ریشـه احتمـال انتقـال بیماری کاهـش می یابد.همچنین برش ریشـه 
به صـورت یـک مقطـع دایـره بـه ترمیم زودتر ریشـه کمـک می کند و مانـع ورود عوامـل بیماری زا می شـود.

- عمـق کاشـت نهـال بایـد به گونـه ای باشـد کـه پیونـدگاه یا محـل پیونـد 15 سـانتی متر باالی سـطح 
خـاک قـرار گیرد تا از ریشـه دار شـدن پیوند )قسـمت بـاالی پیونـد( جلوگیری کنـد و اثر پایـه از بین نرود.

- تقریبـاً اکثـر درختـان هسـته دارها خصوصـاً زردآلو به پوسـیدگی طوقه حسـاس هسـتند. بنابراین باید 
دقـت کـرد کـه طوقه نهـال در خاک قـرار نگیرد.

- اسـتفاده از قیـم در سـال های اول خصوصـاً در نهال هـای پیونـد شـده بـر روی پایه های پاکوتـاه کننده 
ضروری اسـت.

- بعـد از اسـتقرار نهـال در گـودال حتماً خاک اطراف نهال را بااحتیاط فشـرده می کنند تا قسـمت خالی 
بیـن تـوده خـاک اطراف ریشـه نهـال باقی نماند. در غیر این صورت شـاهد نشسـت زیاد خاک پـس از اولین 

آبیـاری و ایجاد اشـکال برای ریشـه خواهیم بود.
- بالفاصلـه پـس از کاشـت بایـد نهـال را به آرامـی و به صـورت کافـی آبیـاری نمـود. در غیر ایـن صورت 

درصـد نهال هایـی کـه به اصطـالح نمی گیرنـد یعنـی خشـک می شـوند بـاال خواهـد بود.

داشت زردآلو:

 مهم تریـن عملیـات مرحلـه داشـت عبارتنـد از: مدیریـت آبیـاری، مدیریـت تغذیـه، مبـارزه بـا آفـات و 
بیماری هـا، هـرس، شـکل دهی و تربیـت درخـت و در صـورت نیـاز تنـک کـردن میـوه . در فصـل یـک بـه 
آبیـاری، نیـاز آبـی و همچنیـن مدیریـت تغذیـه اشـاره گردیـد. درادامـه هرس، تربیـت درخت، تنـک کردن 
میـوه و همچنیـن سـرمای دیرهنـگام بهاره بـا توجه به اهمیـت موضوع به صـورت جداگانه موردبررسـی قرار 

خواهندگرفت.
از نـکات مهـم دیگـر در مرحلـه داشـت در زراعت زردآلو، هرس و تربیت درخت اسـت. بـا توجه به تفاوت 
زیـاد بیـن حجـم و عادت رویشـی ارقام مختلـف، انتخاب نـوع تربیت بوتـه و همچنین درباره میـزان و زمان 
هـرس آن بایـد با کارشناسـان کشـاورزی منطقـه صحبت کـرد و از ایشـان راهنمایی گرفت. معمـوالً تربیت 
بوته هـای ارقـام زردآلوهـای ایـران فـرم شـلجمی و در ارقام با قدرت باالی رشـد رویشـی، فرم جامی اسـت.

 معمـوالً ارقام اصالح شـده و پیوندی زردآلو از سـال دوم یا سـوم پس از کشـت شـروع بـه باردهی نوبرانه 
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می کننـد ولـی ثبـات باردهی آن از سـال 6-5 اسـت و از این سـال به بعـد باردهی به تناسـب افزایش اعضای 
بـارده بـا رونـد منظمـی افزایـش می یابـد. در سـال های پر باردهـی نیاز بـه تنک کـردن میوه اسـت. رعایت 
تناسـب حداقـل 20 تـا 30 بـرگ بـه ازای هـر میوه باعث رسـیدن میوه بـه ابعاد نهایـی، رنگ پذیـری و عطر و 

طعـم مطلوب میوه می شـود.
کنتـرل علف هـای هـرز، پایـش آفـات و بیماری هـا، مبارزه به موقـع با آن هـا و آبیاری منظـم ضامن تولید 
محصـول مرغـوب خواهـد شـد. بـه دلیل تشـکیل اعضای بـارده در طول تابسـتان، آبیـاری پس از برداشـت 

محصـول هـم نباید بـا نقصان مواجه شـود.
تغذیـه سـاالنه ایـن گیاه از سـال 6 یا 7 به بعد بسـیار مهم اسـت. آزمایـش خاک و تجزیه بـرگ می تواند 

راهنمایـی دقیق بـرای تهیه برنامه تغذیه باغ باشـد.

نیازهای کودی درخت زردآلو:

ماننـد تمامـی گیاهـان، درختـان میـوه ی هسـته دار ازجملـه زردآلـو بـرای رشـد بـه عناصر معدنـی نیاز 
دارنـد. تغذیـه متعـادل در باغـات میوه هسـته دار، برای تولیـد محصول باکیفیـت و کمیت مناسـب، ضروری 
اسـت. برنامـه تغذیـه  بایـد بر اسـاس تفسـیر نتایج آزمـون خاک، تجزیـه برگ و مراحل رشـدی گیـاه انجام 
گیـرد. زمان مناسـب بـرای نمونه بـرداری برگ درختـان میوه هسـته دار ازجمله زردآلـو حدوداً اوایـل تیرماه 

اسـت. نمونه هـا  بایـد از برگ هـای کامـل شـاخه های جـوان تهیه شـوند.
مدیریـت تغذیـه از مهم تریـن فاکتورهـای تاثیرگذار بر کمیت و کیفیت محصول اسـت. کشـت کود سـبز 
و برگردانـدن آن بـه خـاک بیـن ردیف هـای بـاغ بهتریـن روش بـرای اصـالح سـاختمان خاک اسـت. اگر از 
کـود سـبز خانـواده ی لگومینـوز اسـتفاده شـود مقدار زیـادی از ازت جذب شـده ی  توسـط باکتری هـا نیز به 
خـاک اضافـه می شـود. اسـتفاده از کود دامـی کاماًل پوسـیده و همچنین انواع کمپوسـت ها نقـش مهمی در 

اصالح خـاک و تغذیه گیـاه دارد.
هرچنـد کـه برنامـه تغذیـه گیـاه بایـد بر اسـاس نتایـج آزمایش خـاک و بـرگ باشـد ولـی در تغذیه باغ 

زردآلـو به صـورت کلـی بایـد مـوارد زیـر موردتوجه قـرار گیرد:
 عناصـر غذایـی پرمصـرف مثـل نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم در درختـان میـوه، به طورمعمـول تـا قبـل 
از ثمر گیـری تنهـا بـه نیتـروژن اضافـی نیـاز دارنـد. مقـدار فسـفر و پتاسـیم موجـود در خـاک بـرای تامین 
نیازهـای ایـن درختـان تـا زمـان ثمرگیـری کافـی اسـت مگـر این که خـاک از نظر ایـن دو عنصـر کمبودی 
داشـته باشـد.  بنابرایـن عنصـر نیتـروژن بایـد به صـورت تقسـیط در طول سـال به کاربـرده شـود و از کاربرد 
یـک دفعـه آن خـودداری به عمـل آیـد. نیتـروژن نقش اساسـی در رشـد گیـاه را بـه عهـده دارد ولی مصرف 
زیـاد آن مشـکالتی را بـه بـار خواهـد آورد. در بـاغ زردآلـو به منظـور حفـظ کیفیـت و رنـگ میـوه سـطح 
نیتـروژن مصرفـی بایـد پاییـن باشـد امـا بـا نزدیک شـدن زمـان برداشـت نبایـد گیاه بـا کمبـود آن مواجه 
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شـود. همچنیـن کاربـرد بیش ازانـدازه ی نیتـروژن باعـث افزایـش مشـکالت مربوط بـه آفات می شـود. عالوه  
بـر ایـن کاربـرد اضافـی ایـن عنصـر باعث نرم شـدن میـوه، ایجاد رنـگ ضعیف در میـوه و کاهش انبـارداری 

آن می شـود.
 پتاسـیم و فسـفر مـورد نیـاز گیـاه که بـر اسـاس نتایج آزمایش خاک مشخص شـده اسـت بایـد با خاک 
زیـر سـایه انداز درخـت مخلـوط و یـا به صـورت چالکـود اسـتفاده گـردد. سـپس درخت آبیـاری شـود. باید 
دقـت کـرد کـه میـزان مصرف کودهای پتاسـیم و فسـفر بر اسـاس نتیجـه ی آزمایش خاک باشـد. فسـفر از 
نقـش اساسـی در توسـعه ریشـه و همچنیـن گل انگیـزی برخوردار اسـت. پتاسـیم نیـز نقش بسـیار مهمی 
در کمیـت و کیفیـت میـوه بـه عهـده دارد. مصرف اضافی فسـفر عـالوه بر تحمیـل هزینه اضافی به کشـاورز 
مانـع جـذب عناصـر ریزمغـذی مثل آهن خواهد شـد. میـزان نیاز درخـت زردآلو بـه عنصر پتاسـیم بیش تر 
از فسـفر اسـت و همچنیـن ایـن درخـت بـه عنصـر روی نیـاز زیـادی دارد. در میـان عناصر غذایی پتاسـیم، 

کلسـیم، روی و بـر در افزایـش عملکـرد و بهبـود کیفیـت زردآلـو نقش بسـیار مهمی را ایفـا می کنند.
عناصـر ریزمغـذی منگنـز و روی بایـد به صـورت چنـد نوبـت محلول پاشـی اسـتفاده شـوند. بهتـر اسـت 
عنصـر روی در خـاک اسـتفاده نشـود زیـرا ریشـه گیـاه زردآلـو عمـق زیـادی دارد و عنصـر روی در خـاک 
به سـختی حرکـت می کنـد. همچنیـن ایـن عنصـر در برگ هـا هم به کنـدی حرکت می کنـد، بنابرایـن تکرار 

محلول پاشـی روی در طـول فصـل رشـد ضروری اسـت.
به طورکلی، توصیه عمومی برای تغذیه درختان میوه هسته دار ازجمله زردآلو به شرح زیر است:

 :)Fruit set(محلول پاشی فروت ست

 هنـگام میوه بنـدی یـا فروت سـت، انجـام محلول پاشـی به منظـور افزایـش تشـکیل میـوه و کاهـش 
ریـزش گل الزم اسـت. محلول پاشـی بایـد بـا فرمـول کـودی اوره 5 در هـزار، اسـید بوریـک 5 در هـزار و 
سـولفات روی 5 در هـزار در فصـل پاییـز، یـک نوبـت بعـد از برداشـت میوه و قبـل از ریزش برگ هـا و نوبت 

دیگـر در زمـان متـورم شـدن جوانه هاصـورت گیـرد.

شکل 42 - زمان مناسب محلول پاشی فروت ست بهاره
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کوددهی به صورت چالکود در اواخر زمستان یا اوایل بهار:

نیازکوددهـی هـر درخـت عبارت اسـت از: 100 تا 150 گرم سکوسـترین آهن + 250 گرم سـولفات روی 
+ 100 گـرم سـولفات منگنـز + 100 گـرم سـولفات مـس + 100 گـرم اسـید بوریـک + یک  تـا 2 کیلوگرم 
سـولفات پتاسـیم + یـک کیلو گـرم سـولفات آمونیـوم  یـا نیتـرات آمونیوم یـا اوره + کـود حیوانی پوسـیده. 
محـل حفـر گـودال چالکـود بـا فاصلـه از تنه و در یک سـوم بیرونی سـایه انداز درخت قـرار دارد. تعـداد  3 تا 
4 گـودال بـا عمـق  حـدود 40 تـا 60  بـرای چالکود سـانتی متر مناسـب اسـت. سـایر عناصر را می تـوان بر 
اسـاس نتیجـه آزمایـش خـاک  بـه چالکود اضافـه و یا محلول پاشـی نمـود. چالکـود نقش مهمـی در تامین 

عناصر غذایـی ماکـرو و میکـروی گیـاه در ابتـدای فصل رشـد پیش رو خواهد داشـت.

شکل 42 - کوددهی به روش چالکود

نیاز آبی درخت زردآلو:
 آبیـاری منظـم بـرای پـرورش درخـت میـوه الزامـی اسـت. رطوبـت یکنواخت خـاک برای حفـظ قدرت 
رشـد، باردهـی و انـدازه ی میوه هـا مهـم اسـت. تهیـه ی آب در اکثر نقاط کشـور بـه دلیل کمبـود آن، اغلب  
بـه سـرمایه گذاری زیـادی احتیـاج دارد کـه بایـد پیش از شـروع به احداث بـاغ در نظر گرفته و تامین شـود. 
عـالوه بـر کمیـت کیفیـت آب نیـز بایـد در نظـر گرفتـه شـود زیـرا آبیـاری مـداوم یک خـاک خـوب با آب 

سـنگین و یـا شـور، به تدریـج زمیـن را شـور و نامناسـب می کند.
 نیـاز آبـی درختـان زردآلـو درروش سـنتی برحسـب شـرایط اقلیمی منطقـه، بافت خاک، رقـم و مرحله 
گیـاه حـدود 7 تـا 10 هـزار متر مکعـب بـرای هـر هکتار در سـال . در آبیـاری قطـره ای نیاز آبی بـه حدود 5 
تـا 6 هـزار مترمکعـب کاهـش می یابـد. در روش های آبیاری سـنتی باید به گونـه ای عمل نمود کـه در هنگام 

آبیـاری، آب بـا طوقه درختان زردآلو تماس نداشـته باشـد.
 در شـرایط مسـاعد، ریشـه زردآلـو تـا عمـق نسـبتاً زیـادی نفـوذ می کند و در جهـت افقی نیز برحسـب 
بافـت خـاک از هـر طـرف  1/5 تـا 3 برابـر شـعاع سـایه انداز درخت پخـش می گردد. بررسـی ها نشـان داده 
اسـت کـه قسـمت اعظـم ریشـه های فعـال یـک درخـت در زیـر شاخسـار آن و تـا عمـق 60  سـانتی متری 
زمیـن قـرار دارد. در نقاطـی کـه بارندگی سـالیانه  کم تر از 450 میلی متـر )در بعضی منابـع 700 میلی متر( 
دارنـد و یـا پراکنـش باران نامناسـب اسـت، بایـد آب موردنیاز درخت در روزهای خشـک را بـا آبیاری تامین 
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کـرد بـرای فراهـم نمـودن آب کافـی برای درخـت در اولین سـال پس از کاشـت، به منظور کمک به توسـعه 
سیسـتم ریشـه ای مناسـب از اهمیت بسـزایی برخوردار است.

چهـار روش مختلـف آبیـاری عبارتنـد از: روش کرتـی یا غرقابی، روش نشـتی یـا فارویـی، روش بارانی و 
روش قطـره ای کـه در آبیـاری  باغـات به کاربـرده می شـود. ریشـه درخـت زردآلو به آبیـاری غرقابـی و انواع 
بیماری هـای قارچـی و باکتریایی حسـاس اسـت، درنتیجه آبیاری قطـره ای بهترین روش بـرای آبیاری باغات 
زردآلـو به شـمار مـی رود. آبیـاری بیش ازحـد درختـان باعـث زرد شـدن برگ هـا و ریـزش آن هـا و همچنین 
پوسـیدگی ریشـه می شـود. کمبـود آب نیز باعـث زرد شـدن برگ ها  و همچنیـن ریزش برگ هـا و میوه های 
کوچـک می شـود؛ بنابرایـن  بایـد بـا توجـه بـه نیاز آبـی درخـت، آبیـاری متعـادل انجـام داد. آبیـاری باید از 
شـروع رشـد در بهـار تـا پـس از عملیات برداشـت انجام شـود. از آبیـاری مکرر اما بـه میزان کـم باید پرهیز 
نمـود زیـرا موجب تولید سیسـتم ریشـه ای سـطحی می گـردد. این آبیـاری همچنیـن می تواند باعث توسـعه 
بیمـاری پوسـیدگی تنـه و ریشـه درخـت گـردد. درختان زردآلو را بسـته به فصل، سـن، شـرایط آب و هوایی و بافت 
خـاک هـر 7 تـا 15 روز یک بـار به طـور عمیـق آبیـاری می کنند. اسـتفاده از مالچ بـرای درختان جـوان میوه 
مفیـد اسـت. مالچ هـای حاصـل از هر نـوع ماده گیاهی، مانند پوسـت تنه ی خردشـده، بریده هـای چمن، کاه 
یـا خـاک  اره موجـب حفـظ رطوبت خاک، تعدیـل درجه حرارت خـاک و کاهش رقابت از سـوی علف های هرز 
می شـود. ضخامـت مالـچ بهتر اسـت 10 تا 15 سـانتی متر باشـد. معمـوالً تعـداد قطره چکان ها بـرای نهال های 
جـوان یـک عـدد اسـت امـا به تدریج کـه گیاه بزرگ می شـود بـه 3 تا 4 عـدد و حتـی بیش تر می رسـد .تعداد 

قظره چکان هـا  را بـر اسـاس منطقـه، سـن گیـاه و بافت خـاک برای هـر درخت افزایـش می دهند.

شکل 43 - آبیاری قطره ای لزوم فاصله محل قطره چکان از تنه درخت

هرس درخت زردآلو:

تربیـت و هـرس سـاالنه در میوه های هسـته دار برای افزایش عملکـرد درختان میوه دارای اهمیت اسـت. 
هـرس درختـان بـه دو صـورت زمسـتانه و تابسـتانه انجام می شـود هرس زمسـتانه در زمانی انجـام می گیرد 
کـه درخـت کامـاًل بـدون برگ هسـتند و در خواب زمسـتانی به سـر می برند اما هـرس تابسـتانه از نیمه بهار 

تـا آخـر تابسـتان صـورت می گیـرد. در اکثر مناطـق ایران فقـط هرس زمسـتانه زردآلو انجام می شـود.
عملیـات هـرس زردآلـو را می تـوان پـس از رفـع خطـر یخبنـدان و پیـش از باز شـدن شـکوفه ها در بهـار انجام 
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داد. گل هـای زردآلـو بـه سـرمای دیـررس بهاره حسـاس هسـتند بنابراین نباید در هـرس زردآلو عجلـه کرد. هرس 
می توانـد گیـاه را بـه گل دادن تحریـک کنـد کـه در این صـورت گل ها شـکفته و دچار سـرمازدگی می شـوند. 

اهداف اصلی هرس و تربیت درخت زردآلو:

درخـت زردآلـو قـوی و تنومنـد اسـت و باید به وسـیله هـرس آن را کنترل کـرد و فـرم داد. در کل هرس و 
تربیت کـردن درخـت بایـد به منظـور دسـتیابی به اهـداف زیر انجـام گیرد:

1- مدیریـت نـور خورشـید. تمامـی اندام های درخـت باید نور خورشـید را دریافت کنند. تـا جای ممکن 
درخت نبایـد روی خود سـایه اندازی کند.

2- محـدود کـردن انـدازه درخـت. نبایـد اجـازه داد کـه درخت زیاد حجیم شـود زیرا رشـد زیـاد، هرس 
کـردن و برداشـت را دچـار مشـکل می کند.

 3- تحریـک تشـکیل شـاخه میوه دهنـده درختـان زردآلـو بیش تـر روی اسـپرهای کوتـاه و جانبـی 
سـیخک های دو سـاله میـوه می دهنـد؛ بنابرایـن بـرای تحریـک رشـد جدیـد به منظور توسـعه شـاخه میوه 
دهنـده بایـد هـرس انجـام شـود. هـرس زردآلـو شـبیه بـه هرس هلو اسـت ولـی معموالً کمـی بعـد از آن و 

به صـورت سـبک تر صـورت می گیـرد.
اکثـر میوه هـای زردآلـو بر روی سـیخک های 2 سـاله تشـکیل می شـوند و هر سـیخک پس از سـه سـال 
بـاروری خشـک می شـود؛ بنابرایـن  باید تولید شـاخه های میوه دهنده جدیـد را با هرس سـبک تحریک کرد. 
هـرس شـاخه های کوچـک 10 و 15 سـانتی متری کـه پـس از سـه سـال بـار دادن خشـک شـده اند ضرورت 
دارد. همچنیـن شـاخه های میـوه  دهنـده بلنـد و قـوی کـه  عالیم پیـری را نشـان داده اند بایـد از باالی محل 
کـه یـک شـاخه جـوان روی آن ها ظاهر شـده قطع کنند و شـاخه جـوان را جایگزیـن آن نمایند. شـاخه های 
خیلـی بلنـد را بایـد کوتـاه کـرد تا درخت متعادل گـردد و میوه ی آن ریز و نامرغوب نشـود. هرسـی که جهت 

افزایـش شـاخه های یک سـاله بـرای دادن میـوه بیش تـر انجـام می شـود را هرس چـوب می نامند.

  انواع هرس در زردآلو:

 1- هرس ریشه نهال

بـه هنـگام کاشـت بیش تـر نهال هـای درختـان میـوه  باید ریشـه آن هـا را با یـک قیچی تیز هـرس کرد 
تـا سـر ریشـه اصلـی قطع گـردد و گیـاه تحریک به تولید ریشـه فرعی بیش تری شـود. ریشـه ها کـه بیش تر 
در اثـر کنـده شـدن از خـاک خزانـه زخمی و به طور نامرتب قطع شـده اند باید دارای یک سـطح صاف شـوند 
تـا مـورد حملـه انـواع قارچ هـا و باکتری هـا قـرار نگیرند. اگـر محل بریده  شـده صاف باشـد به راحتـی ترمیم 

می  شـود و از نفـوذ عوامـل بیماری زا جلوگیـری می کند.
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2- هرس سال های اول تا چهارم پس از کاشت )هرس فرم(

پـس از کاشـت نهـال و نصـب قیم نهـال را از ارتفـاع تقریبی 120- 115  سـانتی متری سـرزنی می کنند و 
درخـت را مجبـور بـه توسـعه شـاخه ها از قسـمت زیریـن محل سـرزنی شـده می نمایند. سـرزنی نهـال باید 
در محـل یـک جوانـه قـوی انجـام شـود. سـپس تعـداد 3 تـا 4 جوانـه را کـه از فاصلـه مناسـبی از همدیگر 
برخـوردار هسـتند  و زاویـه تقریبـاً عمـودی با شـاخه اصلی دارنـد را نگه می دارند. سـپس جوانه هـا را هم به 
طـول 20  سـانتی متر سـرزنی می کننـد در دومیـن زمسـتان یـک یا دو شـاخه دیگـر را برای اسـکلت اصلی 
درخـت انتخـاب می کننـد. در زمسـتان سـوم انتخاب شـاخه ها برای اسـکلت اصلـی باید تکمیل گـردد و در 
چهارمیـن زمسـتان درخـت فـرم مناسـب را نشـان خواهـد داد. بـه مجموعه  هرس هـا در 4 سـال اول هرس 
فـرم گفتـه می شـود. بـرای تشـکیل اسـکلت اصلـی درخـت زردآلو حفظ چهار شـاخه کـه به طـور یکنواخت 

دورتـادور تنه پراکنده شـده باشـند کفایـت می کند.

  

شکل 44 - شمای کلی هرس شلجمی در درخت زردآلو

هرس فرم دهی )تربیت( مناسب درختان زردآلو:
 تربیـت به معنـای ایجـاد شـکلی خـاص در گیـاه بـه منظور های معین اسـت مثاًل بـاز کردن تـاج درخت 
بـرای ورود نـور بیش تـر یـا تنظیـم ارتفـاع درخـت و تقویـت شـاخه های اصلـی.  نهال هـای درخـت زردآلـو 
به طـور یک شـکل در زمـان کاشـت هرس می شـوند و بعد از سـال اول شـما بـه انتخاب یکی از سیسـتم های 
تربیتـی نیـاز پیـدا خواهیـد کـرد. تربیـت درختان به اشـکال متفاوتـی صورت می گیـرد که سـه روش اصلی 
آن عبارتنـد از: شـکل جامـی، شـکل شـلجمی و شـکل هرمـی پاکوتـاه. درخـت زردآلو بهتر اسـت به شـکل 
شـلجمی )پیشـاهنگ متغیـر( تربیـت و فرم دهی شـود. ضمـن این کـه در بعضی منابع بـرای ارقـام زردآلوی 
بـذری بـا حجـم زیاد، فرم جامی تربیت هم پیشـنهاد شـده اسـت. در درختانـی مانند گالبی، زردآلـو، گردو، 
بـادام، پسـته، خرمالـو  وغیرهکـه بایـد ارتفـاع درخـت محدود باشـد و تـاج گسـترش یابد از روش شـلجمی 

می شود. اسـتفاده 
در روش فـرم دادن شـلجمی پـس ازآن کـه نهـال در زمیـن کاشـته شـد، آن را از ارتفـاع حـدود 115 تـا 
120  سـانتی متری زمیـن قطـع می کننـد. درخـت در سـال بعد تعـدادی شـاخه  ی فرعی تولیـد می کند. در 
زمسـتان تعـدادی از شـاخه ها کـه از رشـد چنـد جوانـه باالیـی حاصل شـده اند و دارای زاویه بسـته و رشـد 
عمـودی هسـتند را حـذف می کننـد. از بقیـه  2تـا 5 شـاخه را کـه بـا تنـه تشـکیل زاویـه نزدیک بـه عمود 
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می دهنـد و در اطـراف تنـه اصلـی واقـع هسـتند و همچنیـن با یکدیگـر 20 تا 30  سـانتی متر  فاصلـه دارند 
را  به عنـوان شـاخه های اصلـی درخـت آینـده گزینـش می نماینـد و بقیه را حـذف می کنند. ایـن نوع هرس  
باعـث می شـود کـه درخـت در تمـام جوانب خود شـاخه های قوی داشـته باشـد و شـاخه ها بتوانند محصول 
زیـادی تولیـد نماینـد کـه در برابـر وزن آن و نیز فشـارهای خارجی به راحتی مقاومت کنند. شـکل مناسـب 
برای درختان زردآلو شـلجمی اسـت. در این شـکل هر شـاخه پر رشـد و غالب را سـرزنی می کنند تا بدین 
طریـق مانـع رشـد شـاخه هایی از درخت شـوند که به شـکل تنه اصلی و پیشـاهنگ هسـتند. بـه این ترتیب 

درخـت در تمـام جهـات شـاخه های قـوی به وجـود مـی آورد و محصول مناسـبی نیز تولیـد میکند.

 - هرس )تنک کردن( میوه:

هـرس یـا تنک کـردن  میـوه عمـل دیگـری اسـت کـه  بایـد در زمـان شـکل گیری میوه هـا انجـام شـود؛ 
زیـرا تعـداد میـوه شـکل گرفته در ایـن درختـان می توانـد زیـاد باشـد و تمامی آن هـا از فضـای کافی جهت 
بـزرگ شـدن برخـوردار نیسـتند کـه درنتیجـه میوه هایـی کوچک و ریز شـکل می گیـرد. همچنین داشـتن 
بـار سـنگین می توانـد پدیده سـال آوری و کاهش شـدید محصول سـال بعد را در پی داشـته باشـد. شکسـته 
شـدن شـاخه ها از دیگـر مشـکالت عـدم تنـک کردن اسـت. بـا این حـال باکم کردن تعـداد میوه هـای نارس 
در ابتـدای رشـد و ایجـاد تناسـب منطقـی بیـن بـرگ و میـوه، می تـوان کاری کـرد کـه میوه هـا از فضـای 
کافـی برخـوردار باشـند. تنک کـردن حـدود40 روز بعـد از عمل گرده افشـانی و یـا به بیان دیگر زمانـی انجام 
می شـود کـه قطـر میوه هـای جـوان 1/5 سـانتی متر شـده باشـد. بین هـر دو میوه حـدود  5-8  سـانتی متر 
فاصلـه در نظـر می گیرنـد و بقیـه میوه هـا حـذف می شـوند. بـه ازای هـر 20 تا 40 بـرگ یک میوه مناسـب 
اسـت. در ارقـام متراکـم و پاکوتـاه کارآمـدی بـرگ بیش تر اسـت و می تواند محصـول بیش تری بـه ازای هر 

برگ بـر روی درخت نگـه دارد.
تنک کـردن می توانـد بـه روش دسـتی، مکانیکـی یا شـیمیایی صـورت گیرد. روش دسـتی بسـیار دقیق 
ولـی زمان بـر و گـران اسـت. در روش مکانیکـی بـا فشـار آب یـا چوب بلند اسـت کـه دقیق اسـت. در روش 
شـیمیایی بـر اسـاس نـوع درخت، از انـواع مختلـف هورمون ها از قبیل اکسـین بـا غلظت50-10 قسـمت در 
میلیـون، اتفـن بـا غلظت هـای 20تـا300 قسـمت در میلیـون بـه کار می برنـد. از مـواد دیگری مثل سـوین و 
الجتـول هـر دو بـا غلظت هـای 500 تـا 1000 در میلیـون هم اسـتفاده می شـود. تنک کـردن در مرحله گل 

یـا پـس از تشـکیل میـوه نیـز قابل انجام اسـت که بسـتگی بـه وضعیت اقلیـم و نوع رقـم دارد.
خسـارت ناشـی از سـرمای بهاره از مشـکالت بسـیار مهم در کشـت میوه های هسـته دار خصوصاً زردآلو 

اسـت. بـا توجه بـه اهمیـت سـرمازدگی آن را جداگانه مورد بررسـی قـرار می دهیم. 

-  سرمازدگی بهاره درختان زردآلو:

 همه سـاله شـاهد بـروز خسـارات فـراوان ناشـی از پدیده هـای جـوی بـر روی محصـوالت کشـاورزی 
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مختلـف هسـتیم. عواملـی همچون تگرگ، باد و طوفان، سـیل، سـرمازدگی و غیره باعـث واردآوردن صدمات 
جبران ناپذیـری در کشـاورزی می شـوند.

 سـرمازدگی، پدیـده ای اسـت کـه در آن، درجـه حرارت هـای پاییـن و نزدیک صفـر درجه، سـبب ایجاد 
خسـارت و یـا از بیـن رفتـن اندام هـای گل و سرشـاخه های جـوان گیـاه می شـود. ایـن عارضـه در درختـان 

میـوه در فصـل زمسـتان و یـا اوایل بهـار اتفـاق می افتد.
یکـی از اولویت هـای مدیریـت بـاغ میـوه ی زردآلـو، شـناخت اثـرات منفی سـرمازدگی و راه هـای کاهش 
آن اسـت. مناطـق زیـادی را می تـوان پیـدا کـرد کـه علی رغـم داشـتن کلیـه شـرایط مسـاعد، تنهـا به علت 
بـروز مکـرر هـوای سـرد بهـاره یـا سـرمازدگی شـکوفه ها و میوه هـای جـوان در یـک شـب از بیـن می روند. 
سـرمازدگی بیش تـر در مـورد آن دسـته از درختـان میـوه مصـداق دارد کـه در بهـار زودتر از سـایر درختان 
شـکوفه می کننـد ماننـد بـادام، زردآلـو و تا حـدودی هلو و گوجـه. درختان زردآلـو بیش ترین خسـارت را از 

سـرمای بهـاره متحمـل می شـوند زیـرا زودتر از سـایر درختـان میـوه، به غیـراز بـادام گل می دهند.

انواع سرمازدگی:

الف: سرمازدگی انتقالی )فرارفت(:

این نوع سـرمازدگی که نادر اسـت، در بعضی سـال ها، در اوایل فصل بهار و پاییز خسـارات سـنگینی به 
باغـداران وارد می کنـد. ایـن سـرمازدگی مبدا غیر محلـی دارد و حاصـل جریان های جوی از مناطق قطبی و سـرد 
اسـت. در ایـن حالـت هـوا رطوبـت پایینـی دارد و با وزش بادهای متوسـط تا قوی همراه اسـت. سـرمازدگی 
انتقالـی اغلـب در دوران خـواب درختـان )دوره غیرفعـال( یعنی زمسـتان ایجاد می شـود. بـرای جلوگیری از 

خسـارت ناشـی از این نوع سـرمازدگی اسـتفاده از ارقام مقاوم و روش های به زراعی بسـیار مناسـب اسـت.

ب: سرمازدگی تشعشعی:

سـرمازدگی تشعشـعی سـرمایی اسـت که در دوره ی فعال گیاهی، در اوایل فصل بهار یا اواخر زمسـتان، 
در مناطـق مختلـف بـروز می کنـد. ایـن نوع سـرما در اثر تشعشـع و از دسـت دادن مداوم حرارت در سـطح 
زمیـن و محیـط کاشـت درختـان بـاغ، اکثـراً در اواخر شـب و نزدیـک صبح به وجـود می آیـد و کاماًل محلی 
اسـت. ایـن نـوع سـرمازدگی بسـیار رایج اسـت. در شـب های با آسـمان صاف و شـفاف بـدون ابـر و بادهای 
آرام، بـاغ گرمـای خـود را به صورت تشعشـعی از دسـت می دهـد. این نوع سـرمازدگی اگر در اواخر زمسـتان 
یـا اوایـل بهـار یعنـی دوره فعال گیاه بروز کند بسـیار خطرناک اسـت و باعث واردشـدن خسـارات زیادی به 
گل و سرشـاخه های جـوان گیـاه می گـردد. از راه هـای مقابله با این سـرمازدگی می تـوان به ایجاد حـرارت و دود 
به وسـیله بخـاری، آتـش زدن کاه و کلش و شـاخه های هرس شـده و اسـتفاده از دسـتگاه مولد بـاد به منظور 

بـر هم زدن پایـداری هوا اشـاره کرد.
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عوامل تأثیرگذار بر وجود سرمای بهاره:

 مهم تریـن عوامـل مؤثـر بـر سـرمای بهـاره کـه توجـه بـه آن هـا در هنـگام احـداث بـاغ می توانـد در 
جلوگیـری از سـرمای بهـاره مؤثـر باشـد عبارتنـد از:

1- وجود دریا یا دریاچه:

آب قرارگیـری در مجـاورت پهنه هـای آبـی وسـیع کـه حـرارت بیش تـری دارنـد، همواره موجـب تعدیل 
هـوا در سـرزمین های مجـاور می شـود. از طرفـی بـادی کـه در طـول روز از دریـا مـی وزد خنک تـر از بـادی 
اسـت کـه از خشـکی می گـذرد. ایـن باد هـای خنـک نیـز موجـب تأخیر در باز شـدن شـکوفه های بهـاری و 
درنتیجـه مصـون مانـدن آن ها از سـرمازدگی می گردنـد. خطر بروز سـرمای محلی در شـب های آرام و بدون 
بـاد نیـز وجـود دارد کـه ایـن پدیده اغلـب از نیمه های شـب به بعـد و در نزدیکی هـای صبح اتفـاق می افتد.

2- عرض جغرافیایی:

مشـاهدات نشـان داده اسـت که هرچه در نیمکره شـمالی به سـمت شـمال برویم و برعکس، در نیمکره 
جنوبـی هرچـه بیش تـر بـه سـمت جنـوب برویم بـه ازای هر درجه عـرض جغرافیایـی 4 تـا 5 روز گل دادن 
بـه تأخیـر می افتـد. ایـن اختـالف در تاریـخ گل دادن، اهمیـت ویـژه ای از نظر انطبـاق با تاریخ بروز سـرمای 

محلـی بهـاره دارد و خطر سـرمازدگی را کاهـش می دهد.

3- ارتفاع از سطح زمین: 

 ارتفاعـات یـک جلگـه، عـالوه بـر این کـه امکانـات بهتری بـرای عبـور دادن هوای سـرد دارند، اسـتعداد 
جـذب و ذخیـره هـوای گـرم متصاعد شـده از سـطوح مجاور پایین تـر را نیز دارنـد. به همین دلیـل درختان 
موجـود در مناطقـی بـا ارتفـاع زیـاد،  کم تـر در معـرض سـرمازدگی های بهـاره و آسـیب دیـدن جوانه هـای 
گل هسـتند. بـاغ هـای واقـع در قسـمت پاییـن دامنـه و درون دشـت، زودتـر از درختانـی گل می دهند که 
در ارتفـاع باالتـر کاشـته شـده اند و چـون سـرمای حاصل از تشعشـع در هوای سـاکن در قسـمت های پایین 

دامنـه جمـع می شـود خطر سـرمازدگی ایـن قبیـل باغات بیش تر اسـت. 

4- شیب محل احداث باغ:

دامنه  هـای رو بـه بـاد ازنظـر شـرایط اقلیمـی با دامنه های پشـت به بـاد تفـاوت دارند  .دامنه های پشـت 
بـه بـاد بهتـر از دامنه هـای رو بـه باد هسـتند. دامنه های جنوبی و شـمالی ازنظر گرم شـدن در اوایل بهـار و تاریخ 
گل کـردن از یکدیگـر متفـاوت هسـتند. ممکـن اسـت درختانـی که در دامنه رو به شـمال کاشـته شـده اند 
بـه علـت دیـر گل دادن از سـرمای بهـاره در امـان باشـند اما گل هـای واقع در دامنـه جنوبی از بیـن بروند یا 

صدمـه ببیننـد. دامنه هـای شـرقی و غربـی از ایـن حیث بیـن دو جهت فوق قـرار دارند.
- تخمدان گل اولین قسمتی از گل است که در اثر سرمای بهاره آسیب می بیند.
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پیش بینـی احتمـال بروز سـرمای بهـاره: طبق یک قاعـده ی کلی در اواخر زمسـتان و اوایل بهـار، معموالً 
در شـب های که آسـمان صاف و هوا سـاکن اسـت، از نصف شـب به بعد باید در انتظار بروز سـرمای محلی  

باشیم. تشعشعی 

شکل 45 -  سرمازدگی شکوفه های زردآلو

برداشت زردآلو:

 زردآلـو بـه خاطر خوشـمزه گی، پوسـت نـرم و مخملی و عطر بسـیار خـوش، معروف اسـت. تعیین زمان 
برداشـت زردآلـو کاری بسـیار مهـم و حسـاس اسـت. اگـر زردآلو خیلی سـفت و سـبز رنگ باشـد نمی تواند 
طعـم واقعـی خـود را نشـان دهـد. اگر هم ایـن میوه را دیر برداشـت کنند، به سـرعت فاسـد می شـود. زمان 
برداشـت زردآلـو بسـتگی کامـل به نـوع مصـرف آن دارد. زردآلو هایـی که به تولیـد کمپوت اختصـاص داده 
می شـوند بایـد کمی نارس باشـند تـا بافت آن هـا در برابر فرایندهای هسـته گیری و فرآوری مقاومت داشـته 
باشـد. بـا این حـال زردآلوهـا نبایـد زیـاد نـارس باشـند، زیـرا چنیـن میوه هایی بعـد از کمپوت شـدن مزه  ی 
گـس و نامطلوبـی خواهنـد داشـت. زردآلو هایـی کـه بـرای  خشـکاندن در نظـر گرفته می شـوند بایـد کاماًل 
رسـیده باشـند. زردآلوهایـی کـه به منظور منجمد شـدن برداشـت می شـوند باید فقط کمی رسـیده باشـند. 
زردآلو هایـی کـه به منظـور مصـرف تـازه برداشـت می شـوند نبایـد سـبز و بیش ازحـد رسـیده باشـند. بافت 
آن هـا بایـد کمـی نـرم باشـد. برخـی از خصوصیـات کیفی زردآلـو که می تـوان جهـت تعییـن مرغوبیت آن 
مورداسـتفاده قـرار داد عبارتنـد از: رنـگ، سـفتی بافت، میزان مواد جامد محلول، اسـیدیته و عطـر و طعم میوه.

شکل 46 - برداشت و بسته بندی سنتی زردآلو
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زرد آلـو جـزو میوه هـای فرازگـرا )Climacteric( اسـت. بـرای ارسـال زردآلـو به بازارهای نسـبتاً دوردسـت  
ایـن میـوه را در مرحلـه ی بلـوغ )Maturity( برداشـت می نماینـد. اگـر برداشـت زردآلو برای تازه خوری باشـد 

آن را در مرحلـه رسـیدن کامـل )Ripening( برداشـت می کند.
 قابلیـت نگهـداری میـوه ی زردآلـو بسـیار پاییـن اسـت و تأخیـر یـا تعجیـل در برداشـت، به شـدت روی 
کیفیـت تازه خـوری یـا خشـکباری آن اثـر منفـی می گـذارد. شـاخص های متفاوتـی بـرای تعییـن دقیـق 
مراحـل رسـیدگی میـوه زردآلو بر اسـاس رقم و نـوع کاربری، وجـود دارد که مهم ترین آن ها ازنظر سـهولت، 
هزینـه و سـرعت اندازه گیـری در سـه گروه شـاخص های فیزیکی، شـاخص های فیزیولوژیکی و شـاخص های 

بیوشـیمیایی قابل دسـته بندی هسـتند.
مراحـل زندگـی میـوه درخـت زردآلـو را بـه چهـار مرحله: رشـد، بلوغ، رسـیدن کامـل و پیـری می توان 
تقسـیم کـرد. مرحلـه ی رشـد میـوه شـامل تکثیـر و افزایـش حجـم غیرقابل برگشـت سـلول ها اسـت. در 
مرحلـه ی بلـوغ ابعـاد نهایـی میـوه مشـخص می گـردد و تغییرات بعـدی کـه در آن ایجاد می شـود به صورت 
کیفـی خواهـد بـود. میـوه در مرحلـه بلـوغ ممکـن اسـت قابلیـت خوراکـی داشـته باشـد ولـی هنـوز کامل 
نرسـیده باشـد. مرحلـه ی رسـیدن کامـل، تغییـرات بیوشـیمیایی زیـادی دارد کـه در نتیجه آن هـا جذابیت 
میـوه بیش تـر می شـود و طعـم مورد انتظـار از آن به دسـت می آید. نرم شـدن بافـت  در اثر تجزیـه ترکیبات 
پکتیـن و سـلولوزی، تغییـر خـواص چشـایی، رنگ پذیـری و درنتیجـه تجزیـه ی کلروفیـل و تشـکیل مـواد 
معطـر ازجملـه تغییـرات عمـده و نشـانه های ورود بـه مرحلـه رسـیدگی کامـل اسـت. مرحلـه ی بلـوغ میوه 
زردآلـو فقـط در شـرایط اتصـال بـه گیـاه مـادری اتفـاق می افتد ولـی مرحله رسـیدن آن ممکن اسـت پس 
از برداشـت نیـز ادامـه داشـته باشـد. مرحله پیری بعد از مرحله رسـیدگی اسـت کـه طـی آن فرآیند تجزیه 
در میـوه زردآلـو اتفـاق می افتـد. شـاخص های فیزیکـی شـامل ابعـاد جانبـی طـول و عـرض، وزن حجمی و 
درجه سـفتی اسـت. شـاخص های فیزیولوژیکی شـامل ضریب حرارتی و تغییرات رنگ اسـت. شـاخص های 

بیوشـیمیایی شـامل درصـد مـواد جامـد محلـول )TSS( و اسـیدیته   فعال یا pH اسـت.

اندازه گیری شاخص های برداشت میوه زردآلو:

 )Penetrometer( اختـالف درجـه سـفتی در مراحـل تکامـل ایـن میوه بـا ابزاری بـه نام سـفتی سـنج یـا 
اندازه گیـری می شـود. بیـش از 90 درصـد مـواد جامد محلول یـا همـان TSS ترکیبات متابولیکـی میوه های  
هسـته دار ازجمله زردآلـو را ترکیبـات قنـدی تشـکیل می دهـد. درنتیجـه در برخـی منابـع از ایـن شـاخص 
به عنـوان درصـد قنـد میـوه یا )درجـه بریکس( نیز نام برده شـده اسـت. بـرای اندازه گیری درصـد قند  میوه 
وسـیله سـاده و قابل حملـی بـه نـام (Refractometer( ابـداع شـده اسـت. رفرکتومتـر فقـط قـادر به سـنجش 
مقـدار قند هـای سـاده محلـول با وزن مولکولـی کم حاصـل از تبدیل اسـیدهای آلی و تجزیه قندهـای مرکب مانند 
نشاسـته اسـت. بـرای اندازه گیـری تغییرات اسـیدیته فعال از روش تیتراسـیون دسـتگاه ph متر اسـتفاده می شـود.
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تعیین زمان برداشت زردآلو:

 روش هـای متفاوتـی بـرای تعیین زمان برداشـت زردآلـو وجود دارد کـه متداول ترین شـاخص های مورد 
اسـتفاده آن ها عبارتند از:
رنگ پذیری میوه  -1

)Brix%( قند میوه  -2
)pH( اسیدیته فعال  -3

سفتی بافت  -4
 (O.A%)5- درصد اسیدهای آلی
)GDD( 6- مجموع واحد حرارتی

 اگرچـه ایـران یکـی از قطب هـای تولیـد و تنوع ژنتیکی زردآلو در دنیا محسـوب می شـود ولی متأسـفانه 
تاکنـون فقـط چهـار رقـم تجـاری از ایـن محصـول به طور رسـمی به جامعه کشـاورزی کشـور معرفی شـده 

اسـت کـه عبارتنـد از: اردو باد90، نصیـری 90، مراغـه  ای90 و آیبا تان.
 زردآلـو یـک میـوه فراز گـر اسـت. به عبارت دیگـر شـدت تنفسـی ایـن میـوه در مراحـل رسـیدگی تابـع 
الگـوی معینـی اسـت و پس از بررسـی آن امکان برداشـت در زمان رسـیدگی فیزیولوژیـک را فراهم می کند. 
ایـن قابلیـت عمـر زردآلو را تا حدی طوالنی می کند و صـادرات آن را با کانتینرهای یخچال دار و بسـته بندی 
مناسـب بـه بازارهـای نسـبتاً دوردسـت را ممکن می سـازد به شـرط آن کـه بر اسـاس الگوی ارزیابـی فوق در 

زمان مناسـب برداشـت شود.

درجه بندی و بسته بندی میوه زردآلو:

درجه بنـدی و بسـته بندی از مراحـل اصلـی پس از برداشـت زردآلو اسـت. نـوع بسـته بندی و طبقه بندی 
بسـته بـه نـوع مصـرف، نزدیکی یـا دوری به بـازار، رقـم، مرحله برداشـت، متفاوت اسـت. بسـته بندی ها باید 
ضمـن این کـه از محصـول حفاظـت می کننـد حفاظـت از محصول، بـرای جابجایی راحت مناسـب باشـند و 

همچنیـن جذابیـت و مقبولیـت الزم را بـرای مصرف کننده بازار هدف داشـته باشـند.
بهتریـن کار خنـک کـردن میـوه بالفاصله پس از برداشـت اسـت. میوه زردآلـو قبل از بسـته بندی با ماده 

ضدعفونی کننـده پرکلریـن با غلظـت 4 درصد ضدعفونی می شـود.
میـوه برداشت شـده زنـده اسـت و مـواد ذخیره را مصـرف می کند. هر چـه میوه و محیـط اطرافش گرم تر 
باشـند، سـرعت تنفـس باالتـر مـی رود. درنتیجه میـوه زودتر تجزیه و فاسـد می شـود. لـذا تکنیک هایی را به 
کار می گیرنـد تـا میـوه را خنـک کننـد. رایج ترین تکنیک هـا عبارتند از: سـردکردن مقدماتی با هوای سـرد، 

سـرد کـردن مقدماتی با آب سـرد و سـردکردن مقدماتی با یخ.
عـالوه  بـر  ایـن تیمارهـای شـیمیایی مختلفـی هـم به کاربـرده می شـود کـه تولیـد اتیلـن در زردآلـو را 
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کاهش دهنـد و سـرعت رسـیدن میـوه و تجزیـه بافـت آن را کندتـر کننـد تا فرصت مناسـب برای رسـاندن 
بـه بـازار بـه دسـت آیـد. مثاًل تیمـار با پلـی آمین هـا، تیمار بـا کیسـه های پتاسـیم پرمنگنات، تیمـار با یک 

متیـل سـیکلوپروپن و غیره.

عملیات پس از برداشت زردآلو:

 اصلی تریـن نکتـه پس از برداشـت ، حفـظ خصوصیات شـیمیایی و فیزیکی میوه زردآلو اسـت. برای این 
منظـور کاهـش دمـای اولیـه میوه برداشت شـده بـا انتقـال بـه مکانـی خنـک )Precooling( در افزایش طول 

عمر بسـیار مفیـد میـوه خواهد بود.
 بـرای حمـل زردآلـو بـه مناطق دورتـر جهت مصـارف تازه خـوری، اسـتفاده از کانتینرهای یخچـال دار با 
تامیـن دمایـی 2 تـا 3 درجـه سـانتی گراد بسـیار مناسـب خواهـد بـود. توجه بـه فاصله محـل تولید تـا بازار 
مصـرف فاکتـور بسـیار مهمـی در کشـت زردآلو اسـت که همـان ابتـدای انتخاب محل بـاغ و انتخـاب ارقام 

بایـد در نظر گرفته شـود.
 میـوه ی زردآلـو به عنـوان یکـی از محصـوالت حسـاس بـه جابجایـی و حمل ونقـل از قابلیـت انبارمانـی 
ضعیـف برخـوردار اسـت و در فاصلـه زمانـی کوتـاه پس از برداشـت بایـد به صورت تـازه خوری مصرف شـود و 

یـا بـه سـردخانه و یـا مراکز فـرآوری منتقـل گردد.

انبارداری زردآلو:

 میـوه ی زردآلـو بـرای مـدت طوالنـی قابـل نگهـداری نیسـت. اگـر زردآلو قبل از رسـیدن کامـل درخت 
چیـده شـود و میـوه سـالم باشـد و همچنیـن عمل سـرد کـردن روی آن انجام گیـرد ممکن اسـت بتوان دو 
تـا سـه هفتـه آن را نگهـداری کـرد. زردآلوهایی که میوه های درشـت دارند برای نگهداری مناسـب هسـتند. 
زردآلوهـای کوچـک مناسـب انبـارداری نیسـتند. میـوه طـی 24 سـاعت پـس از چیـدن بایـد به سـردخانه 
انتقـال یابـد. میوه هـا بـرای ایـن منظـور باید سـالم و عاری از آسـیب دیدگی باشـند و اثـری از باکتـری قارچ و 

یا آسـیب فیزیکی نداشـته باشـند.
 انـواع مختلـف انبـار وجـود دارد کـه انبارهـای معمولی یا انبار سـرد یکـی از آن هاسـت. در ایـن انبارها، 
میـوه بعـد از سـرد کـردن اولیه به سـردخانه منتقل می شـود. میوه در دمـای بین منفی 0/6- تـا صفر درجه 

سـانتی گراد و رطوبـت نسـبی 90 تـا 95 درصـد به مـدت یک تا دو هفتـه قابل نگهداری اسـت.
 انبارهـای بـا اتمسـفر کنترل شـده پیشـرفته تر هسـتند. در ایـن انبارهـا سـعی بـر کاهش اثـر منفی گاز 
دی اکسـید کربـن و در پـی آن کاهـش تولیـد اتیلن اسـت که رسـیدگی میـوه را کنترل می کنـد و به تأخیر 
می انـدازد. ایجـاد شـرایط 2 تـا 3 درصـد دی اکسـید کربـن همـراه با 2 تـا 3 درصد اکسـیژن در ایـن انبارها 

توصیه شـده اسـت. در ایـن شـرایط ماندگاری میـوه افزایـش می یابد.
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پایه ها و ارقام زردآلو:

 پایـه قسـمت زیر زمینـی درخت اسـت که تکثیر آن اهمیـت زیادی در بخش تولید میـوه  دارد؛ زیرا برای 
احـداث یـک بـاغ خـوب فقط بایـد از پایه های بسـیار مرغوب و مناسـب اسـتفاده کـرد. پایه به دلیـل این که 
عامـل ارتبـاط رقـم پیونـدی بـا زمین بـرای تأمیـن آب و عناصر غذایی اسـت، نقـش حیاتـی و تعیین کننده 
در طـول عمـر و بـاروری رقـم پیوندی دارد. پایـه همچنین به دلیل روابـط  فیزیولوژیکی با پیوندک، بر سـایر 
ویژگی هـای رقـم پیونـدی از قبیـل مقاومـت بـه تنش هـای محیطـی، تنش های زیسـتی و کیفیـت میوه نیز 
تأثیرگـذار اسـت. در زردآلـو نیـز ماننـد سـایر درخت  هـای میوه، مشـکالت گوناگونـی وجـود دارد که تالش 
می شـود تـا حـد امـکان تعـدادی از آن ها را با اسـتفاده از پایه هـای مقاوم، رفـع کنند. ازجمله این مشـکالت 

مسـائل مربـوط بـه اقلیم، نـوع خاک، آفـات، بیماری ها و ناسـازگاری پایـه با نوع پیوندک هسـتند.

پایه های زردآلو:

دو نوع پایه پرکاربرد در پیوند درختان میوه ازجمله زرد آلو عبارتند از: پایه های بذری و پایه های رویشی

پایه های رویشی زردآلو:

اسـتفاده از پایه هـای رویشـی بـرای احـداث باغ هـای میـوه دنیـا به دلیـل مزایـای آن ها از سـالیان قبـل آغاز و 
در حـال حاضـر به شـدت درحال توسـعه اسـت. اگـر پایه رویشـی درسـت انتخـاب شـود امکان دسـتیابی به 

مزایـای زیر وجـود دارد:
- احداث باغ های میو ه مدرن و متراکم.

- همگن بودن باغ و سهولت در انتخاب عملیات داشت و برداشت.
- افزایش بهره وری مصرف آب و کاهش هزینه های تولید میوه.

- کاهش دوره نونهالی و افزایش عملکرد در واحد سطح.
- کاهش سال آوری در باغ های میوه.

- افزایش خصوصیات کیفی میوه مانند شکل، رنگ و زمان رسیدن میوه.
- القاء مقاومت تحمل به شرایط نامساعد محیطی آفات و بیماری ها.

پایه های رویشی مهم در زردآلو عبارتند از: جی اف 677، جی اف 31، میرو باالن 29C، ماریانا 2624 

-  پایه رویشی  جی اف ۶77:

 پایـه رویشـی  جـی اف 677 هیبریـد بین گونـه ای هلـو و بـادام اسـت  که منشـأ آن فرانسـه اسـت. این 
پایـه بسـیار قـوی اسـت. پایـه رویشـی  جـی اف 677 در خاک هـای قلیایـی مورد توجـه قرار می گیـرد، زیرا 
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بـه کلـروز مقاوم اسـت، تحمل متوسـطی به شـرایط غرقابی و مقاومـت قابل توجهی به آهـک دارد. همچنین 
مقاومـت باالیـی بـه کشـت مجـدد گونـه در خاک هـای قبـاًل کشت شـده دارد. با این حـال رویشـی  جی اف 
677 شـدیداً حسـاس بـه نماتـد اسـت. ایـن پایـه بـرای ارقـام هلـو و بـادام مناسـب درنظرگرفته می شـود و 
تـا حـدی بـا ارقـام زردآلو سـازگار اسـت. از مشـکالتی که ازنظـر سـازگاری در بعضی مـوارد بـروز می نماید، 
می تـوان بـه شکسـتگی محـل پیونـد اشـاره کـرد. ارقـام زردآلـو، بـر روی این پایـه باردهـی باالتـری دارند. 
بـر اسـاس گزارش هـای موجـود درختـان در خاک هـای آهکی و شـرایط خشـکی بـر روی این پایـه عملکرد 
باالتـری را نشـان می دهنـد. در کل پایـه رویشـی  جـی اف 677، پرکاربردترین پایه برای بعضـی از گونه های 
درختـان میـوه هسـته دار اسـت. این پایـه در حال حاضـر در ایران در سـطح محدودی در حال تکثیر اسـت.

-  پایه رویشی جی اف 31:

 منشـأ این پایه بسـیار قوی فرانسـه اسـت. تحمل آن به شـرایط غرقابی کم اسـت. مقاومت متوسـطی به 
آهـک دارد. همچنیـن بـه کشـت مجـدد در خاک های قباًل کشت شـده توسـط ایـن گونه، تحمل متوسـطی 
دارد. پایـه رویشـی جـی اف 31 برای ارقام زردآلو مناسـب اسـت. سـازگاری بسـیار مطلوبی این پایـه با ارقام 
زردآلـو گـزارش شـده اسـت. میـزان باردهی بر روی این پایه زیاد اسـت و نسـبت به پایه های بـذری عملکرد 
باالتـری را نشـان می دهـد.  پایـه رویشـی جی اف 31  در خاک  های با شـرایط مطلوب، پایه مناسـبی اسـت.

:29C پایه رویشی میرو باالن  -

 منشـأ ایـن پایـه آمریکا اسـت و رشـد  متوسـطی دارد. پایه رویشـی میرو بـاالن 29C به شـرایط غرقابی 
تقریبـاً مقـاوم اسـت و مقاومـت متوسـطی بـه آهـک دارد. همچنیـن مقاومـت باالیـی بـه کشـت مجـدد در 
خاک هـای قبـاًل کـه شـده دارد. مقاومـت باالیـی بـه نماتـد Melidogyne دارد ولی به سـایر نماتدها حسـاس 
 29C اسـت. ایـن پایـه بـرای ارقـام آلـو ژاپنـی و اروپایـی و زردآلـو مناسـب اسـت. پایه رویشـی میرو بـاالن
باردهـی زیـادی دارد  و کیفیـت میـوه ی آن ازنظـر انـدازه، نسـبت بـه میروبـاالن بـذری افزایش نشـان داده 
اسـت. عملکـرد در ایـن پایـه خیلـی بـاال اسـت. ایـن پایـه در خاک های آهکـی و شـرایط خشـکی، به عنوان 

یکـی از بهتریـن پایه هـا گـزارش شـده اسـت و اسـتفاده از آن در حال گسـترش اسـت.

-  پایه رویشی ماریانا 2۶24:

 منشـأ ایـن پایه بسـیار قوی فرانسـه اسـت. پایـه رویشـی ماریانا 2624بـه شـرایط غرقابی تقریبـاً مقاوم 
اسـت. مقاومـت متوسـطی بـه آهـک دارد. همچنیـن مقاومـت باالیـی بـه کشـت مجـدد در خاک هـای قباًل 
کـه شـده دارد. مقاومـت بـاالی بـه نماتـد میلـی دوجیـن دارد. مقاومـت متوسـط این پایـه بـه بیماری های 
آرمیالریـا، فیتوفتـرا و آگروباکتریـوم  گزارش شـده اسـت. این پایـه برای ارقام آلـو ژاپنی و اروپایـی و زردآلو 
مناسـب اسـت. باردهـی بـاال دارد. انـدازه و کیفیـت میـوه ی آن شـبیه به پایـه میروبـاالن C 29 اسـت. پایه 

مطلوبـی بـرای گونه هـای ذکرشـده در خاک هـای رسـی و شـرایط غرقابی اسـت.
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- پایه های بذری زردآلو:

 از ایـن پایه هـا به طور گسـترده در سرتاسـر نواحی تولید زردآلو اسـتفاده می شـود. خزانـه کاران منحصراً، 
بـذر ارقـام معمولـی، محلـی و ویـژه را بـرای تولیـد پایـه می کارنـد. ایـن بـذور، به نـدرت در خزانـه تولیـد 
پایه هـای یکنواخـت می کننـد چـون تفـرق صفـات شـدیدی میـان پایه بـذری، حتـی بیـن یک رقـم خاص 
وجـود دارد. به طورکلـی پایه هـای بـذری زردآلـو به عنـوان پایه هـای مناسـب به خاک های سـنگالخی، سـبک و 

خشـک سـازگاری یافته انـد و درختـان قـوی تولیـد می کننـد. مهم تریـن پایه هـای بـذری عبارتند از:

 -  پایه بذری میرو باالن:

 آلوهـای میروبـاالن به طـور گسـترده به صـورت خـودرو در سرتاسـر اروپـا می روینـد. منشـأ ایـن آلوهـا 
احتمـاالً قفقـاز اسـت و انواع زیـادی از آنها وجـود دارند. آلوی میروباالن که توسـط قلمه ریشـه دار می گردد، 
به عنـوان پایـه در زمین هـای سـنگین و مرطـوب بـرای زردآلو مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد اما ایـن پایه به 
قـارچ ورتیسـیلیوم حسـاس اسـت. پایه هـای آلـو بـرای زردآلـو فقط موقعـی بـه کار می روند که خـاک برای 

کشـت پایـه هلو یـا زردآلـو خیلی مرطوب باشـد.

-  پایه بذری گرین گیج:

 گرین گیـج یـک رقـم قدیمـی فرانسـوی اسـت کـه از پاجوش هـای آن به عنـوان پایـه بـرای زردآلـو در 
بعضـی از مناطـق فرانسـه اسـتفاده می شـود. ایـن پایـه بـا خاک هـای حاصل خیـز سـازگاری خوبـی دارد. 
از ویژگی هـای نامطلـوب ایـن پایـه می تـوان بـه مشـکل بـودن تکثیـر آن از طریـق قلمـه و انتقـال بیمـاری 

پیچیدگـی بـرگ کلروتیـک اشـاره نمود.

-  پایه بذری پلیزو:

 پلیـزو یـک رقـم آلـوی محلـی اسـت کـه پاجوش های زیـادی از ریشـه تولیـد می کنـد. این رقـم به طور 
گسـترده در مناطـق تولیدکننـده زردآلـو در اسـپانیا به عنـوان پایـه بـرای زردآلـو رقـم بولیدا در کشـت آبی 
مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.  در گزارش هـا بـه ویژگی هـای مثبت این پایه اشـاره شـده اسـت کـه برخی از 

آن هـا عبارتنـد از:  مقاومـت کلـروز آهـک و سـازگاری خـوب با هلو، آلـو، بـادام و زردآلو.
 بـرای تکثیـر زردآلـو از طریـق پیونـد، از پایه هـای مختلـف اسـتفاده می شـود. پایه هـای بـذری زردآلـو 
بـرای خاک های عمیق و زهکشـی شـده مناسـب هسـتند. فاصله کشـت درختـان روی پایه های بـذری 5 تا 
7 متـر در نظـر گرفتـه می شـود. در خاک هـای خشـک، آهکی و آلوده بـه نماتـد از پایه های زردآلو اسـتفاده 
می شـود. در زمین هـای سـنگالخی و خشـک پایه هـای بـادام مناسـب هسـتد. پایه هـای هلـو بـرای پاکوتاه 
کـردن زردآلـو مورداسـتفاده قـرار می گیرند امـا احتمال ناسـازگاری و عدم جوش خوردن محـل پیوند وجود 
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دارد. در صـورت وجـود خاک های مناسـب رشـد زردآلو، معموالً بهتریـن پایه برای ارقام ایـن محصول همان 
پایه هـای بـذری زردآلـو اسـت. البتـه پایه هـای هلـو و گوجـه نیز رضایت بخش هسـتند. بـه دلیل اسـتقرار و 

رشـد ضعیـف درختـان، پایه هـای هلـو را نبایـد در زمین بـاغ قدیمی بعـد از هلو دوباره کشـت کرد.

ارقام زردآلو:

رقم هـای مختلفـی از زردآلـو بـا خصوصیـات متفـاوت در ایـران و دنیا وجـود دارد. برای احداث بـاغ، باید 
رقمـی انتخـاب شـود کـه با شـرایط محل سـازگار باشـد و همچنیـن در مقابل آفـات و امراض نیـز مقاومت 
داشـته باشـد. به طورکلـی ارقامـی کـه در ارتفاعـات رشـد می کننـد از ارقـام موجـود در نقـاط کـم ارتفـاع 
متفـاوت هسـتند. خشـک کردن میـوه زردآلـو در نواحـی سردسـیر خشـک، بسـیار متـداول اسـت. در ایـن 
مناطـق ارقامـی را می کارنـد کـه میزان قند باال و مغز هسـته شـیرینی داشـته باشـند. در نواحـی و ارتفاعات 

پاییـن و متوسـط، کاشـت ارقـام تازه خـوری ترجیح داده می شـود.
میـوه زردآلـو هـم به صورت تازه خوری و هم قیسـی و برگه خشـک قابل اسـتفاده اسـت. درصـد زیادی از 
زردآلو هـای وحشـی جهـان گوشـت نـازک دارنـد. بـه همین دلیـل میوه آن هـا خوراکـی نیسـتند و تنها بذر 
آن هـا مصـرف می شـود. در مقابـل، برخی از انواع آن گوشـت ضخیم دارنـد و به عنوان میوه مصرف می شـود.

تقسـیم بندی های متفاوتـی بـرای ارقـام زردآلـو وجـود دارد که برخـی از آن هـا عبارتند از:  تقسـیم بندی بر 
اسـاس منطقـه ی آب و هوایـی که با آن سـازگار هسـتند، تقسـیم بندی بر اسـاس شـکل ظاهری میـوه و اصول 
باغبانـی و همچنیـن تقسـیم بنـدی بر اسـاس نوع مصـرف. بر اسـاس نوع مصـرف زردآلوها به دو دسـته زیر 

می شوند: تقسـیم 

  -  ارقام کنسروی: 

میـوه ارقـام کنسـروی بایـد دارای پوسـت و گوشـت نارنجی، انـدازه ی میوه متوسـط و یکنواخت، شـکل 
میـوه منظـم، نسـبت باالی گوشـت به هسـته و هسـته کوچک باشـد.

 -  ارقام تازه خوری:

ایـن ارقـام بایـد دارای میـوه بـزرگ بیـش از 60 گرم، ظاهری جـذاب، هسـته آزاد و گوشـت نرم، مقاوم به 
ترکیدگـی و ریـزش قبـل از برداشـت و همچنین یکنواختی در رسـیدن میوه ها باشـد.

ارقام خارجی و زردآلو:

ارقـام خارجـی بسـیار متنـوع هسـتند و بـا توجه به پیشـرفت علـوم کشـاورزی و انـواع پیونـد، مرتب به 
تعـداد آن هـا افـزوده می شـود. مهم تریـن ارقام خارجـی زردآلو بـا خصوصیات مربوطه به شـرح زیر هسـتند:
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-  کاستل بریت:
 رنگ میوه ی کاسـتل بریت، معموالً نارنجی روشـن اسـت و زمانی که کاماًل می رسـد، بسـیار خوش طعم 

اسـت. ایـن رقم بیش تـر در بازارهای کالیفرنیا دیده می شـود.
-  کتی:

 ایـن زردآلـو، گونـه ای نسـبتاً جدیـد اسـت که پوسـتی بـه رنـگ زرد نارنجـی با مقـداری سـرخی دارد. 
میـوه ی پختـه ی آن  طعـم بسـیار عالـی دارد.

-  فالمینگ گولد:
 ایـن زردآلـو دارای پوسـت زرد - نارنجـی و ندرتـاً زرد رنـگ اسـت ولـی بـه خوش مزگی کتی و کاسـتل 

بریت نیسـت.
-  پاترسون:

 ایـن زردآلـو بـه علـت تولیـد محصـول زیـاد، داشـتن دوام بیش تـر و حمل ونقـل آسـان تر، از معروفیـت 
بیش تـری بیـن کشـورها برخوردار اسـت.

-  تیلتون:
 یـک گونـه منحصربه فـرد اسـت و یکـی از خوش طعم تریـن انـواع زردآلوهـا محسـوب می شـود. آنچه در 
ظاهـر ایـن نـوع زردآلـو جلب توجه می کند سـطح صاف آن اسـت کـه یـک درز در دورتادور آن امتـداد دارد. 

میـوه ایـن گونـه لطیف، آبدار، ترش و شـیرین اسـت.
-  آلفرد:

 یکـی از ارقـام تجـاری زردآلـو اسـت. انـدازه ی میوه متوسـط و رنـگ گوشـت آن نارنجی اسـت. این رقم 
بـرای رشـد بهینه بـه خاک های مناسـب و مناطـق آفتابی نیـاز دارد.

-  آپری گولد:
 آپری گولد از ارقام پاکوتاه اسـت. این رقم بسـیار مناسـب کشـت در گلدان و نگهداری در حیاط اسـت. 

میـوه ی آن بـه رنگ نارنجی طالیی اسـت و طعمـی لذیذ دارد.
-  فالور کوت:

 این زردآلو از ارقام مشهور کانادایی محسوب می شودکه مناسب مناطق سردسیر است.
-  مورپارک:

 یک رقم قدیمی با میوه قرمز نارنجی است که گوشت آن رنگ قرمز دارد.
-  تومکوت:

 ایـن رقـم، مناسـب آب وهوای سـرد اسـت  جـزو ارقـام زودرس بـا عملکرد باال محسـوب می شـود. رنگ 
میـوه نارنجـی با رگه هـای قرمزرنگ اسـت.
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-   بوداپیست:
 خاسـتگاه این رقم، مجارسـتان اسـت و عملکرد متوسـط تا باال دارد. بوداپسـت دیررس اسـت. میوه ی آن 

بـزرگ تـا خیلی بزرگ، گوشـت سـفت و ترش مزه اسـت. این رقم مقاومت متوسـطی به سـرمازدگی دارد. 
-  گلدریچ:

 میوه گلدریچ درشـت و کشـیده، با پوسـت نارنجی بدون لک سـرخ اسـت.این رقم دارای گوشـت سـفت، 
شـیرینی متعـادل، قابلیت حمل ونقل خوب و قابلیت انبارداری مناسـب اسـت.

-  گونسی ماجیار:
 خاسـتگاه ایـن رقـم مجارسـتان اسـت. انـدازه میـوه آن بـزرگ تـا خیلی بـزرگ بـا وزن 40 تـا 50 گرم 

اسـت. میـوه رنـگ نارنجـی تیره، هسـته بسـیار شـیرین و عملکـرد بـاال دارد و میان رس اسـت.
-  هارکوت:

 خاسـتگاه این رقم کانادا اسـت. اندازه میوه متوسـط و با وزن 35 تا 40 گرم اسـت. طعم بسـیار شـیرین 
دارد و هسـته ی آن نیز شـیرین اسـت. عملکرد میوه این رقم باال و رقمی میان رس اسـت.

-  هارمات:
خاسـتگاه  هارمـات ایـران و قفقـاز اسـت. انـدازه ی متوسـط میـوه تـا 40 گـرم اسـت.میوه رنـگ نارنجـی، 
گوشـت نـرم، طعـم خـوش و هسـته تلخ دارد. ایـن رقـم دارای قامتی بلنـد، بوتـه ی قدرتمند با عملکـرد باال و 

بسـیار زود رس اسـت. ایـن رقـم مقاومـت خوبـی نسـبت بـه یخ زدگـی دارند.
-  هنگاریان بست:

 خاسـتگاه هنگاریان بسـت، مجارسـتان اسـت. دارای طعم خوب و معطر، شـیرین، درصد قند باال قابلیت 
انبـارداری خـوب اسـت و به آسـانی ژالتیـن می شـود. ایـن رقم بهترین نـوع زردآلو بـرای تهیه مربا اسـت. در 
دوران گلدهی مقاوم به سـرما و سـرمازدگی اسـت. رقمی با عملکرد بسـیار باال و زودرس تا میان رس اسـت.

-  هارگلو:
 هارگلـو کمـی دیرتـر از اکثـر زردآلوهـای تجاری شـکوفه می دهد. این رقـم  میوه هایی با اندازه متوسـط 
دارد کـه رنـگ آن هـا به صورت یکدسـت نارنجی روشـن اسـت. میوه ها سـفت و خوش مزه هسـتند و بهترین 

رقـم برای فـروش در میدان تره بار اسـت.
-  هارالین:

 میوه هـای هارالیـن لکه هـای قرمـز دارنـد. میوه هـا دارای ظاهـری درخشـان و جـذاب هسـتند. هارالین 
از مناسـب ترین ارقـام زردآلـو بـرای فـروش در تره بـار اسـت. ایـن رقـم همچنین بـرای فـرآوری خانگی نیز 

مناسـب است.
-  هاروبلوش اچ دابلیو 449:

 یـک زردآلـوی زودرس اسـت کـه میوه هـای جـذاب، با انـدازه متوسـط، کیفیت گوشـت بسـیار خوب و 
هسـته جـدا دارد. درخـت ایـن رقـم پرمحصول قـوی و مقاوم به شـانکر اسـت.
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-  هاروی اچ دابلیو 446:
 هـاروی اچ دابلیـو 446زردآلویـی زودرس اسـت کـه میوه هایـی بـا لکه هـای قرمـز، در انـدازه متوسـط و 
بـزرگ گوشـت بسـیار سـفت و هسـته جدا دارد . این رقم بـه لکه باکتریایی، پوسـیدگی قهـوه ای و ترکیدگی 

پوسـت مقـاوم اسـت. همچنیـن این رقم بـه شـانکر باکتریایی مقاوم اسـت.
-  هاروستاراچ دابلیو 436:

ایـن رقـم دارای میـوه شـفاف همـراه با لکـه قرمز بـر روی زمینه نارنجی اسـت. رسـیدن میـوه یکنواخت و 
اندازه ی آن میوه مناسـب اسـت..

. 
ارقام زردآلوی ایرانی:

 در ایـران بیـش از 90 رقـم زردآلو موجود اسـت کـه در مورد نوع رقـم، خصوصیات زراعـی و فاکتورهای 
اکولوژیکـی موردنیـاز آن ها، جهت کاشـت در مناطق مختلف  باید از ایسـتگاه های تحقیقاتی اسـتعالم شـود.

 در حالت کلی ارقام زردآلوی ایران را می توان ازنظر تجاری به سه گروه تقسیم نمود:
-گـروه اول جنبـه تازه خـوری و رومیـزی دارنـد و به بازارهای داخلـی و محلی عرضه می شـوند. این گروه 
شـامل ارقـام زودرس بـا بافـت نسـبتاً نـرم هسـتند و رنگ، عطـر و طعم مرغـوب دارنـد. به عنوان مثـال ارقام 

قرمـز شـاهرود، آیباتان و شـصتمی یک از این گروه هسـتند.
- گـروه دوم بـا انـدازه میـوه درشـت و بافـت میـوه سـفت هسـتند. میوه هـای ایـن گـروه رنـگ و طعـم 
مرغـوب بـا دامنـه زمـان رسـیدگی بیش تـر و قابلیـت حمل و نقـل بـاال دارنـد کـه بـرای بازارهـای دوردسـت و 
صـادرات کشـت می شـوند. از ایـن گـروه بـه عنـوان نمونـه می تـوان بـه رقـم آیباتـان )به شـرط برداشـت 

نمود. اشـاره  زودهنـگام( 
- گـروه سـوم شـامل ارقـام خشـکباری و دارای درصـد قنـد بـاال ) بیـش از %20 (، مـواد محلـول بـاال و 
اسـیدیته پاییـن هسـتند کـه بـرای تهیه قیسـی، برگـه و سـایر فرآورده هایـی نظیر مربـا، کنسـرو، مارماالد، 
کمپـوت، شـربت، پـوره، نکتـار و غیره مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد. این گروه بخـش عمده ی صـادرات این 
محصـول را تشـکیل می دهنـد و از اهمیـت بیش تری در میـان تولیدکننـدگان برخوردار هسـتند. مثاًل ارقام 

اردوبـاد90، مراغـه 90 و هفـت بـرادران تسـوج از این گروه هسـتند.
پیشـرفت علـم باغبانی و انجـام روش های گوناگون پیوند بین ارقام مختلـف ژنوتیپهای داخلی و همچنین 
ورود ارقـام جدیـد خارجـی زردآلـو بـه کشـور و پیونـد ارقام خارجـی  با ارقام داخلی موجب شـده اسـت که  
هرسـاله شـاهد معرفـی ارقـام جدیـد مناسـب مناطـق مختلف  باشـیم. در حال حاضـر بیش تر سـطح باغات 

زردآلوی کشـور از ارقام زیر تشـکیل شـده اند:
  رقـم شـکرپاره، نصیـری 90، مراغـه 90، قیسـی اصفهان، رویال و کانیـوا که ارقام خارجی هسـتند. رقم 
آیباتـان مالیـر، اردوبـاد، اردوبـاد90، قرمزشـاهرود، نـادری، السـگردی، شـصتمی، نخجوان و غیره هـم ارقام 

داخلی هسـتند.
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شکل 47 - تفاوت رنگ میوه در ارقام مختلف زردآلو
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تولید و تکثیر درخت زردآلو:

 درختـان زردآلـو معمـوالً از طریـق پیوند جوانه رقـم موردنظر بر روی یک پایه سـازگار تکثیر می شـوند. 
در ایـن رابطـه معمـوالً بیش تـر از پایه هـای بذری اسـتفاده می شـود. بسـیاری از پایه ها مخصوصـاً پایه هایی 
کـه صفـات مفیـدی ازجملـه مقاومـت در برابـر بیماری هـا دارنـد یـا کنتـرل رشـد بـرای پیونـدک را فراهم 

می کننـد از طریـق رویشـی تکثیر می شـوند.
 بـرای تکثیـر زردآلـو می تـوان از ) نهال هـای بـذری و پایه هـای رویشـی ( زردآلـو ،هلـو و آلـو به عنـوان 
پایـه اسـتفاده کـرد. زردآلـو و هلـو در خاک هـای سـبک و آلـو در خاک هـای سـنگین، به خصـوص مرطوب 

بهتـری می دهد. محصـول 
 تکثیر زردآلو به چند روش زیر انجام می گیرد:

  تکثیرجنسی زردآلو) به وسیله بذر(:

 بـذر زردآلـو بـرای این کـه به طـور کامل جوانـه بزند، نیاز بـه سـرمادهی دارد.  بذرها را باید بـه مدت 72 
روز در دمـای 4 تـا 6 درجـه سـرمادهی کـرد)Stratify( .بـر اسـاس نتایج آزمایش های انجام شـده سـرمادهی 
بـذر زردآلـو در 6 درجـه سـانتی گراد نتیجـه بهتـری دارد. مـواد تحریک کننـده رشـد شـروع بـه فعالیـت 
می نماینـد. محیـط سـرمادهی بایـد رطوبـت مناسـب را حفـظ کنـد، تهویـه خوبـی داشـته و عـاری از مواد 
سـمی باشـد. بذرهـا در مـدت سـرمادهی بایـد مرطـوب نگه داشـته شـوند. تیمـار بـذر زردآلـو بـا هورمـون 
اسـید جیبرلیـک یـا هورمـون کینتیـن و همچنیـن خـراش دادن و جـدا کـردن پوسـته از مغز نیـز می تواند 
جوانه زنـی بـذور زردآلـو را تسـریع کنـد. برای این منظـور بذور زردآلو را قبل از کاشـت، به مدت 24 سـاعت 
در محلـول 500 پی پـی  ام  اسـید سالیسـیلیک یـا محلـول 5 پی پـی  ام  کینتیـن خیـس می کننـد. همچنین 

مـواد تنظیم کننـده رشـد، هـر دو موجـب رشـد دانهـال )گیاهچه هـای حاصـل از کشـت بذر( می شـوند.
در پایـان مرحلـه ی سـرمادهی، بذرهـا در بسـترهایی کاشـته می شـوند کـه عـاری از علف های هـرز و 
سـنگ ریزه هسـتند و مـواد آلـی کافـی دارند. فاصله ردیف های کاشـت 30 سـانتی متر اسـت. وجـود رطوبت 
کافـی در خزانـه، جوانه زنـی و رشـد خـوب آن هـا را تضمیـن می کنـد. بـرای حفظ رطوبـت می تـوان از مالچ 
نیـز اسـتفاده کـرد. اسـتفاده از مالـچ عـالوه بـر کنتـرل علف هـای هـرز از بـاال رفتـن بیش ازحد حـرارت هم 
جلوگیـری می کنـد. پـس از جوانه زنـی مالـچ را برمی دارند و خزانـه را کولتیوار می زنند. اسـتفاده از علف کش 
ترباسـیل قبـل از ظهـور علف هـای هـرز بـه میـزان 2 تـا 3 کیلوگـرم در هکتار به خوبـی علف های هـرز را در 
خزانـه کنتـرل می کنـد. تغذیـه مناسـب دانهال هـا و مبارزه بـا آفـات و بیماری هـا می تواند نهال هـای خوبی 

را تولیـد نماید.
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شکل 48 - تکثیر زردآلو با بذر

روش تکثیر جنسـی نسـبت به روش غیر جنسـی مزایا و محاسـنی دارد مانند هزینه ی کم تر و امکان بسـیار 
انـدک انتقـال بیماری هـای ویروسـی از طریـق بـذر. عالوه برایـن پایه هـای بـذری رایج تریـن و پرکاربردتریـن 

منبـع تجـاری برای تکثیر درخت زردآلو هسـتند و می توانند در سـطح وسـیع به سـرعت اسـتفاده شـوند. 
از معایـب تکثیـر جنسـی زردآلـو می تـوان بـه امـکان ایجـاد تفرق صفـات در دانهال هـای تولیـدی از بذر و 

طوالنـی بـودن زمـان رسـیدن به بلـوغ و ثمردهـی آن ها اشـاره کرد.

  تکثیر غیرجنسی )رویشی(:

بـرای تکثیـر رویشـی زردآلـو می تـوان از روش هـای پیونـد جوانه، پیونـد شـاخه، قلمـه زدن، خواباندن و 
پیونـد سرشـاخه اسـتفاده کـرد. زردآلـو عمومـاً به صورت پیونـد جوانـه در خردادمـاه و پاییز تکثیر می شـود 
ازدیـاد ایـن درخـت به وسـیله پیوند شـاخه نیز امکان پذیر اسـت. وقتـی در خردادمـاه قطر دانهال هـا به اندازه 
قطـر یـک مـداد شـد، پیونـد جوانـه صـورت می گیـرد. دانهال هـای دیگـر کـه نازک تر هسـتند در شـهریور 
پیونـد می شـوند. روش معمـول پیونـد در زردآلـو، پیوند T یا پیوند شـکمی اسـت. برای موفقیـت پیوند باید 
قطـر پایـه حداقـل 6 میلی متـر باشـد و پوسـت آن به راحتی از چـوب جدا شـود. محل پیوند بایـد حدود 10 
تـا 25  سـانتی متر باالتـر از سـطح خاک باشـد و عمل پیوند در قسـمت صـاف پایه صورت گیـرد. حدود یک 
هفتـه پـس از انجـام عمـل پیونـد جوانـه می تـوان پایـه را از 10 سـانتی متر باالتـر از محـل پیوند بریـد. این 
عمـل بـه رشـد جوانـه کمـک می کند و حـدود دو هفته پـس از انجـام پیوند می تـوان پایه را از بـاالی جوانه 
به طـور کامـل حـذف کـرد. بعضـی از پایه های کـه در خردادمـاه پیونـد جوانه شـده اند، در پاییز همان سـال 
آمـاده کاشـت در محـل اصلی هسـتند ولـی پایه های پیوند شـده در پاییـز در فصل خواب بعـدی قابل انتقال 
بـه محـل اصلـی خواهنـد بـود. موفقیـت پیونـد جوانه خیلـی بیش تر از پیوند شـاخه یا اسـکنه اسـت. تکثیر 
بـه روش قلمـه زدن و همچنیـن خوابانـدن در زردآلو چنـدان موفقیت آمیز نبوده اسـت. عمدتاً ازدیـاد زردآلو 
به وسـیله  پیونـد جوانـه یـا پیونـد شـاخه صـورت می گیـرد. اگـر بخواهنـد بـر روی نهال هـای وحشـی ارقام 
نامرغـوب و ارقـام بـدون محصـول زردآلـو پیونـد بزننـد پیوند سرشـاخه بـا موفقیـت بیش تری همراه اسـت. 
پیونـد سرشـاخه همـان پیونـد جوانه در انتهای شـاخه اسـت کـه در صورت گرفتـن  آن، بایـد از پیوندها در 

مقابـل باد حفاظـت کرد.
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 محاسـن تکثیـر رویشـی زردآلو عبارتنـد از: امکان تکثیـر ژنوتیپ های دارای خصوصیات ممتاز، تشـکیل 
یـک بـاغ همدسـت، یکنواخـت و کامـاًل مشـابه بـا پایـه مـادری، کوتـاه کـردن دوره ی نونهالـی، تسـریع در 
رسـیدن بـه مرحلـه بلـوغ و ثمردهی و امـکان انتقال و ترکیـب خصوصیات مثبـت موردنظـر در ژنوتیپ های 

مختلـف بـا پیوندزدن.

اهمیت گرده افشانی در باغ زردآلو:

از نـکات خیلـی مهـم در پـرورش زردآلـو بحـث گرده افشـانی بـاغ اسـت. ارقـام مختلـف زردآلـو میـزان 
سـازگاری مختلفـی نسـبت بـه گـرده خـود دارند. عـالوه  بر ایـن میزان خـود گرده افشـانی و یا سـازگاری به 
گـرده ی خـودی نیـز میـان ارقـام زردآلوهـای ایران بسـیار متفـاوت اسـت. از طرفـی گرده افشـانی زردآلو به 
مقـدار زیـادی بسـتگی بـه فعالیـت حشـراتی دارد کـه آن را انجـام می دهنـد. لـذا وجـود ارقـام گرده دهنده 
بـرای ارقـام خودناسـاز گار، و همچنیـن حضـور حشـرات خصوصـاً زنبورعسـل الزم و ضـروری اسـت. وجـود 

تعـداد 3 تـا 4 کنـدوی عسـل در فصـل گرده افشـانی بـرای یـک هکتـار زردآلـو الزم بـه نظر می رسـد.

جوان سازی درخت زردآلو:

  اگـر درخـت زردآلـو در مـدت 15 تـا 20 سـال هرس نشـده باشـد ایجاد شـرایط مناسـب جهـت بارور 
شـدن بـرای چنیـن درختـی وقت زیادی الزم خواهد داشـت. در ابتـدا باید کلیه شـاخه های ضعیف و مریض 
را از بیـن بـرد. همچنیـن شـاخه های درهـم و همچنیـن آن هایی که بـه داخل درختـان مجاور فـرو رفته اند 
نیـز بایـد قطع شـوند. جوان سـازی در یک سـال قابل انجام نیسـت و بایـد در یک برنامه  5-3 سـاله  صورت 

گیـرد تـا در هر سـال بیـش از 30 درصد شـاخه های تـاج درخت حذف نشـود. 

سرشاخه کاری در زردآلو:

 انتخـاب رقـم، کلیـد موفقیـت در احـداث باغ اسـت. ویژگی هـای مهمی کـه در انتخاب رقـم باید مدنظر 
قـرار گیـرد عبارتنـد از: زمان گلدهی، سـازگاری گرده، زمان رسـیدن، عملکـرد، کیفیت میـوه قابلیت عرضه 
بـه بـازار، مقـاوم و متحمل بودن نسـبت بـه آفات و بیماری هـا  وغیره. در صـورت عدم دقـت در انتخاب رقم 
مناسـب هنـگام احـداث بـاغ و یا تصمیم بـه تغییر ارقام قدیمـی با ارقام جدیـد می توان از روش سرشـاخه کاری 

اسـتفاده کـرد. هـدف از سرشـاخه کاری عبارت اسـت از: تغییر رقـم یک درخت توسـط عمل پیوند. 
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شکل 49 - سرشاخه کاری



فصل پنجم
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آفات و بیماری های زردآلو:

مبـارزه بـا آفـات و بیماری هـا بـرای  تولیـد میـوه ی باکیفیـت و کمیـت بـاال و همچنیـن حفظ سـالمتی 
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درختـان از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. عملیـات مبـارزه بـر اسـاس دسـتورالعمل های سـازمان حفـظ 
نباتـات و بـا توجـه بـه منطقه کشـت و آفـات و بیماری هـای غالـب آن منطقه  انجـام می گیـرد. در باغ هایی 

کـه سـن آن هـا باالسـت ایـن فعالیت هـا از اهمیـت بیش تـری برخوردار هسـتند.
 بـرای کنتـرل آفـات و بیماری هـا بـه ترتیب می تـوان از روش های پیشـگیری، مانند برهـم زدن و از بین 
بـردن محـل سـکونت آفـات و عوامل بیمـاری زا بهـره گرفت. در صـورت کافی نبـودن روش های پیشـگیری 
اولیـن انتخـاب بـرای کنتـرل آفـات و بیماری هـا، به کارگیـری روش هـای مکانیکـی فیزیکـی و بیولوژیکـی 
اسـت. در صـورت ناکافـی بـودن روش هـای مکانیکـی، فیزیکـی و بیولوژیکـی می تـوان از مـواد آفت کـش و 
بیماری کـش مطابـق بـا اسـتاندارد های موجـود اسـتفاده کـرد. از مهم تریـن آفات درختـان زردآلـو در ایران 
می تـوان بـه شـته ها، شپشـک ها، سرشـاخه خوار هلـو، چوب خـوار درخـت هلـو، کـرم قیسـی و سوسـک 
گل خـوار اشـاره کـرد. از میـان بیماری هـای مهـم زردآلـو در ایـران می تـوان بـه شـانکر باکتریایـی، بیماری 
غربالـی، فیتیلـه نارنجـی، زنـگ درختـان میـوه هسـته دار، پوسـیدگی قهـوه ای، پوسـیدگی ریشـه و طوقه و 

بیمـاری گال یـا سـرطان طوقـه اشـاره کرد.

: )Crown gall( بیماری گال یا سرطان طوقه

بیمـاری گال کـه توسـط نوعـی باکتـری ایجـاد می شـود بـر روی ریشـه ها و طوقه هـای درختان سـیب، 
هلـو، زردآلـو، گیـالس، بـادام و انگـور توسـعه می یابـد. این بیماری یک مشـکل متـداول در خزانه ها اسـت و 

عـالوه برایـن ممکن اسـت بـر روی درختـان باغ نیـز بروز پیـدا کند.
عالیـم بیمـاری ایجـاد گال در قسـمت های مختلـف درخـت ازجمله طوقه و ریشـه اسـت. گال ها بیش تر 
در محـل زخم هـای هـرس یا سـایر زخم هـای موجود بر روی طوقه و ریشـه ایجاد می شـوند. بایـد دقت کرد 
کـه کاشـت نهـال در زمیـن آلوده موجـب آلودگی گیاه می شـود. عامـل این بیمـاری از طریـق زخم های که 
در طـول انتقـال پایه هـا از خزانـه بـه وجود آمده اسـت، وارد ریشـه می شـود. باکتـری همچنیـن می تواند از 

طریـق ترشـح قطـرات بـاران یا آب آبیـاری نیز بـه گیاهان جدید منتقل شـود.

کنترل بیماری:

 برای کنترل این بیماری باید اقدامات زیر انجام شود: 
1-  اسـتفاده از پایه هـای مقـاوم کـه مهم تریـن راه کنتـرل ایـن بیمـاری اسـت زیـرا کـه ایـن باکتـری 

به صـورت سـاپروفیت در خـاک بـه مـدت طوالنـی بـه سـر می بـرد و ضدعفونـی خـاک اثـری نـدارد.
2-  فروبردن پایه ها در محلول اکسی تتراسایکلین + اسید کلریدریک.

3- استفاده از ماده Gallex که در نابودی گال ها موثر است.
4-  کنترل بیولوژیکی با استفاده از اگروباکتریوم رادیو باکتر.

5- بهداشت زراعی، ضدعفونی وسایل هرس و نابودی گیاهان آلوده.
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شکل 50 - بیماری گال یا سرطان طوقه و ریشه

بیماری گال یا سرطان طوقه و ریشه

بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه:

 پوسـیدگی ریشـه و طوقـه ازنظـر میزبانی بسـیار وسـیع اسـت. عالیـم بیمـاری شـامل زردی، کم برگی، 
خشـکیدگی سرشـاخه ها، تغییـر رنـگ طوقـه و تولیـد صمـغ در طوقـه گیاهـان بیمار اسـت. این بیمـاری را 
گمـوز یـا صمـغ زدگـی هـم می گوینـد.  بهتریـن راه بـرای شـناخت این بیمـاری کندن پوسـت و مشـاهده 
تغییـر رنـگ ناحیـه زیـر پوسـت اسـت. چندیـن گونـه قـارچ در ایجـاد این بیمـاری فعال هسـتند کـه قارچ 

فایتوفتـورا کاکتوریـوم بـر روی گیـاه زردآلـو ایجـاد بیمـاری می کند.
 برای کنترل این بیماری باید اقدامات زیر را انجام داد:

 1- استفاده از پایه های مقاوم. 
2- تهیه نهال های سالم است از نهالستان های مطمئن.

3- باالتر بودن محل پیوند از زمین.
4- کاشت نهال روی پشته ها جهت ممانعت از تجمع آب دور طوقه.

5- عدم استفاده زیاد از کود ازته به جهت شدن بافت ها.
6- جلوگیری از زخم شدن طوقه و ریشه.

7- زهکشی مناسب خاک. 
8- استفاده از قارچ کش های متاالکسیل و یا فوزتیل آلومینیوم برای ضدعفونی خاک.
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شکل 51 - بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه

بیماری  زنگ درختان میوه هسته دار:

 عامـل ایـن بیمـاری نوعی قارچ اسـت که بـه درختان هلـو، بادام، آلـو، گوجه و گیالس خسـارت می زند.  
عالیـم ایـن بیمـاری روی بـرگ، میـوه و سرشـاخه ها دیده می شـود ولی ایـن  عالیم در برگ هـا بیش تر قابل 

مشـاهده اسـت و باعث ریزش آن ها می شـود.

کنترل بیماری:

1- انهدام برگ های حاوی تلیوسپورهای قارچ.
 2- مبـارزه شـیمیایی بـا سـموم زینـب و کاپیتـان سم پاشـی در آخـر بهار و اوایـل تابسـتان و همچنین 

سم پاشـی در پاییـز از آلودگـی شـاخه ها و سرشـاخه ها جلوگیـری می کنـد.
3- بهترین راه مبارزه شـیمیایی اسـتفاده از سـمومی چون فربام، تری افرین و مخلوط بردو اسـت. زمان 
سم پاشـی بسـیار مهـم اسـت. زمـان انجـام یکی از سم پاشـی ها پـس از ریزش بـرگ در پاییـز و دیگری قبل 

از بازشـدن جوانه ها اسـت

 

شکل 52 - بیماری زنگ درختان هسته دار

بیماری فتیله نارنجی :

 بیمـاری فتیلـه نارنجـی ) دارخـور( دارای میزبان هـای مختلفـی ازجملـه گیالس، گـردو، زردآلـو، چنار، 
تبریـزی، قیسـی و سـیب اسـت. عامل بیماری قارچ سیتوسـپورا اسـت کـه در زردآلو ایجاد بیمـاری می کند.
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نشانه های بیماری فتیله نارنجی :

 شـاخه های مبتـال کـه از قسـمت پایین شکسـته شـده اند، موردحمله حشـرات قرار می گیـرد.  برگ های 
شـاخه های آلـوده پژمرده و سـبز خشـک می شـوند. سـپس فیتیله هـای نارنجی زرد یـا قهوه ای کـه در واقع 
اسـپرهای قـارچ هسـتند در سـطح شـاخه ها ظاهـر می شـود. در اثـر وزش بـاد شـاخه های آلـوده ی درختان 
بیمـار بـه علت سـنگینی بـار میوه اغلب می شـکنند. بیمـاری بیش ترین آسـیب را به درختانـی وارد می کند 

کـه در اثر شـرایط نامسـاعد طبیعی ضعیف شـده اند.
کنتـرل بیمـاری عبـارت اسـت از: هر اقدامـی که بتواند از ضعیف شـدن درختـان جلوگیری به عمـل آورد و در 
پیشـگیری از بیمـاری موثـر باشـد. در موقـع هرس درختـان  باید توجه داشـت که از ایجـاد زخم های بزرگ 
جلوگیـری شـود زیـرا ایـن زخم ها بهتریـن راه نفوذ قارچ هسـتند. شـاخه های آلوده و شـانکرهایی که ممکن 
اسـت بـه وجـود آینـد را  بایـد هرچه زودتر بریـد و منهدم کـرد. عوامل مکانیکـی نظیر تگـرگ، محل تغذیه 
حیوانـات و حشـرات، هـرس نامنظـم، سـرما و گرما وهمچنیـن یخبندان  با ایجاد ترک و شـکاف در پوسـت 

درختـان باعـث تسـهیل آلودگی میزبان هـا می گردد.
برداشـتن بافت هـای آلـوده و فاسـد پوسـت درخـت در محل شـانکرها و پانسـمان فوری آن ها با چسـب 
مخصـوص حـاوی 3 درصـد مـاده موثـره تیوفانـات متیـل اثـر رضایـت بخشـی دارد. همچنیـن از سـمومی 
همچـون کاپتـان بـه نسـبت 2 در هـزار می تـوان اسـتفاده کـرد. ترکیـب بـردو 2 درصـد، تیوفانـات متیـل 
بـه مقـدار نیـم در هـزار، بنومیـل بـه  مقـدار یـک در هزار هـم می توانـد موثـر باشـد. بهترین زمان هـا برای 

سم پاشـی پاییـز پـس از ریـزش گلبرگ هـا و اواخـر بهـار بـه مقـدار یـک یـا دو نوبت اسـت.

  

شکل 53- فتیله نارنجی یا شانکر سبتوریایی

بیماری غربالی زردآلو:

 بیمـاری غربالـی بـرای اولیـن بـار در سـال 1375 در شـمال ایـران مشـاهده گردیـد ولی امـروزه تقریبـاً همه 
کشـور به آن ها آلوده شـده اسـت. این بیمـاری در درختان زردآلو، گیـالس، آلبالو،گوجه، هلو، شـلیل و بادام دیده 
شـده اسـت. خسـارت عمـده ایـن بیمـاری بیش تـر متوجـه درختـان زردآلو اسـت که با بـروز لـب تاول های 
زیـاد روی میـوه، چوب پنبـه شـدن جای تاول ها و تراوش شـیره مشـخص می گـردد. در این بیمـاری برگ ها 
سوراخ سـوراخ می شـوند و قبـل از موقـع خـزان می کننـد و میوه ها نیـز می ریزند. در شـرایطی کـه  بارندگی 
زیـاد و هـوای مرطـوب و خنـک اسـت، بیماری غربالی بیش تر شـایع می شـود. عامـل این بیماری نـوع قارچ 
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اسـت کـه در جوانه هـای آلـوده و یـا زخم هـای روی سرشـاخه ها زمسـتان گذرانی می کنـد، فعالیـت قـارچ 
در دمـای 9 درجـه سـانتی گراد شـروع می شـود و در حـرارت 19 تـا 23 درجـه سـانتی گراد بـه اوج خـود 
می رسـد. قـارچ بـه میـوه، بـرگ و جوانه هـای بـرگ و گل زردآلو و قیسـی حمـل می کند ولی عالیمـی از آن 
روی سرشـاخه ها دیـده نمی شـود. بیمـاری عـالوه بـر ضعیف کـردن درخت، باعـث کاهش مقـدار و کیفیت 
محصـول می شـود. عـالوه  بـر ایـن بیماری مذکـور با ایجـاد لکه ها و زگیل هـای روی میـوه ارزش صادراتـی برگه و 

قیسـی زردآلو را پاییـن می آورد.
 بـا اسـتفاده از از سـموم شـیمیایی می تـوان بیمـاری را کنتـرل کـرد. در خصـوص بیمـاری غربالـی 
سمپاشـی های پیشـگیری و انتخـاب زمـان انجـام آن بسـیار مهم اسـت. سمپاشـی باید بالفاصله قبـل و بعد 
از باران هـای متوالـی اواخـر پاییـز تا اوایـل بهار صورت گیرد. سمپاشـی با محلـول بردو نتایج مطلوب نشـان 
داده اسـت. سمپاشـی های پاییـزه از آلوده شـدن جوانه های خـواب در طول فصل پاییز و زمسـتان جلوگیری 
می کننـد. سم پاشـی بـرای جلوگیـری از آلودگـی میـوه و بـرگ بایـد موقعـی انجـام  شـود کـه شـکوفه ها از 
جوانه هـای خـواب زمسـتانی بیـرون آمده انـد ولی هنـوز گل برگ ها باز نشـده اند. گاهی اوقات هم سمپاشـی 
دوم بهـار بالفاصلـه پـس از ریختـن گلبرگ هـا الزم اسـت. قارچ کـش کاپیتـان نتایج رضایت بخشـی داشـته 
اسـت. بهتریـن نتیجـه زمانـی حاصل می شـود که درختان مبتـال یک مرتبه در اواخر زمسـتان قبـل از بیدار 
شـدن درخت هـا و تـورم جوانه هـا بـا محلـول بردو 2 درصد و سـه مرتبـه در بهار بـا کاپیتان 3 در هزار سـم 
پاشـی شـوند. اولیـن سمپاشـی بالفاصله بعـد از ریزش گلبرگ ها و سمپاشـی بعـدی با فاصلـه 14 روز از آن 
توصیـه می شـود. مبـارزه بیولوژیـک هم می توانـد موثر باشـد. نوعی قـارچ تریکودرما هم می توانـد در کنترل 

بیولوژیـک بیمـاری غزبالی زردآلو مفید باشـد.

شکل 54 - بیماری غربالی زردآلو

بیماری شانکر باکتریایی زردآلو

 شـانکر باکتریایـی درختـان زردآلـو در ایـران برای نخسـتین بـار در سـال 1361 در اصفهـان و پس ازآن 
در اسـتان های تهـران، فـارس )حومـه ی شـیراز( و غـرب مازنـدران گـزارش گردیـد. باکتـری سـودوموناس 
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سـیرینگا در جوانـه و شـاخه های آلـوده یـا سـالم درختـان زمسـتان گذرانـی می کنـد. شـاخه ها بیش تـر در 
پاییـز و زمسـتان آلـوده می شـوند. بارزتریـن نشـانه ی بیمـاری شـانکر تشـکیل شـانکر تـوأم با ترشـح انگوم 
روی تنـه و شـاخه اسـت. شـانکرها اغلـب در محـل سـیخک های آلـوده به چشـم می خورند و پـس از ظهور 
از چهـار طـرف و بیش تـر در قسـمت بـاال گسـترش پیـدا کنند. محـل ایجاد شـانکر در آغاز کمی فـرو رفته، 
قهـوه ای رنـگ و کمـی تیره تـر از بافت هـای سـالم اطراف اسـت. شـا نکر ها بیش تـر در پاییز و زمسـتان ایجاد 

می شـوند و در اوایـل بهـار کاماًل مشـهود هسـتند.
کنترل بیماری شـانکر باکتریایی وقتی در باغ شـیوع پیدا کند  بسـیار مشـکل اسـت. همه سـعی باغدار 
بایـد متوجـه جلوگیـری از آلودگـی درختـان بـاغ باشـد. بنابراین بایـد از نهال های سـالم و عـاری از بیماری 

اسـتفاده کـرد. در باغ هـای آلـوده بیمـاری به شـرح زیر عمل می شـود:
حتی االمکان هرس درختان و قطع شاخه های خشکیده بعد از دوره یخبندان.

 هرس درختان را تا اواخر زمستان به تأخیر بیندازد.
 کاربـرد ریزمغذی هـا به ویـژه روی و بـر، روی شـاخ و بـرگ درختـان در فصـل بهـار و پاییـز می توانـد در 
پیشـگیری از بیماری موثر باشـد. در درختان آلوده به نماتد شـدت خسـارت بیماری شـانکر بیش تر اسـت.

درختان بیمار باید 4 نوبت سم پاشی شوند:
نوبت اول موقع ریزش برگ های درختان در پاییز.

نوبـت دوم اواخـر زمسـتان اوایـل بهـار پیش از شـکفتن جوانه هـا قبل از باز شـدن گل ها با محلـول بردو 
درصد.  0/5

نوبت سوم بعد از ریزش کامل گلبرگ ها.
 نوبت چهارم بعد از تشکیل میوه با مخلوط بردو رقیق.

 در سم پاشـی های سـوم و چهـارم می توانـد به جـای بـردو از قارچ کـش اکسـی کلرور مـس اسـتفاده کرد، 
زیـرا سم پاشـی بـا بردو غلیـظ در بهـار می تواند ایجـاد گیاه سـوزی کند.

  

شکل 55 - بیماری شانکر باکتریایی زردآلو
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آفات مهم زردآلو:

شته ها:

 شـته ها بـا مکیـدن شـیره گیاهی موجب ضعف گیاه، پیچیدگی برگ، ترشـح عسـلک و جـذب قارچ های 
مولـد کپک دوده ای می شـوند که موجب آسـیب رسـاندن به میـوه می گردد.

کنتـرل: بایـد شـته ها را در مراحـل ابتدایـی هجوم کنتـرل کرد. با پیچش برگ ها کنترل شـته ها مشـکل 
می شـود چـون بـرگ مانع رسـیدن سـموم به شـته ها می گـردد و همچنین از شـکار آن ها توسـط دشـمنان 

طبیعـی مثـل کفش دوزک ها جلوگیـری می کند.
هـرس محـل آلـوده بهتریـن روش کنترل در اول آلودگی اسـت. دادن مقـدار باالی کودهـای نیتروژنه در 
افزایـش تولیدمثـل شـته ها موثـر اسـت. اسـتفاده از صابون های حشـره کش و همچنین روغن نیـم )چریش( 

می تواند در کنترل شـته مناسـب باشـد.

  

شکل 56 - آفت شته زردآلو

پروانه سرشاخه خوار هلو: 

 پروانـه سرشـاخه خوار هلـو یکـی از آفـات جهان گیر درختان میوه محسـوب می شـود. خسـارت این آفت 
روی درختـان هلـو، بـادام، زردآلـو، سـیب، خرمـا و روی میوه هـای قیسـی زالزالـک و ازگیـل گـزارش شـده 
اسـت. خسـارت این حشـره در درجه اول روی انواع زردآلو اسـت. خسـارت این آفت خسـارات سـنگینی به 

محصـول قیسـی وارد می کند.
 خسـارت ایـن آفـت بدیـن ترتیب اسـت کـه الرو داخـل سرشـاخه ها، جوانه هـا و میوه ها می شـود. حمله 

ایـن آفـت به طورخـاص سرشـاخه ها را می خشـکاند و باعـث خـروج صمغی از آن ها می شـود. 
کنترل پروانه سرشاخه خوار هلو:

 یـک گونـه زنبـور پارازیتـور یکی از دشـمنان طبیعی شـب پره سرشـاخه خوار هلو محسـوب می شـود که 
هنوز در ایران از آن اسـتفاده نشـده اسـت.  برای مبارزه شـیمیایی می توان از سـموم فسـفره مانند گوزاتیون 
20 درصد به نسـبت 2 در هزار اسـتفاده کرد. بهترین موقع سم پاشـی در نسـل دوم و اواسـط تیرماه اسـت 

کـه در ایـن موقـع میوه های قیسـی تازه شـروع بـه تغییر رنـگ نموده اند.
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شکل 57 - الرو و پروانه سرشاخه خوار هلو

آفت کرم قیسی :

کـرم قیسـی یکـی از مهم تریـن آفـات درختـان زردآلـو اسـت کـه از میـوه ی درخـت تغذیـه می کنـد. 
خسـارت ایـن آفـت در بعضـی از نقـاط ایـران تـا 80 درصـد کل محصـول بـرآورد گردیده اسـت. ایـن آفت 
در سـال فقـط یـک نسـل دارد و حشـرات کامـل آن حـدود اواخـر خـرداد و اوایل تیـر در شـکاف میوه های 
در حـال رسـیدن، تخم ریـزی می کننـد. الروهـای سـن اول پـس از خـروج از تخـم وارد میوه می شـوند و از 
گوشـت میـوه می خورنـد. آثـار ایـن آفـت به صـورت یـک لکـه قهـوه ای  رنـگ در یـک طـرف میوه مشـاهده 
می شـود. اگـر ایـن قسـمت را بـاز کنیـم در مجـاورت هسـته تـوده قهـوه ای رنگ فضـوالت آفت را مشـاهده 
می کنیـم کـه حـدوداً شـبیه کـرم  سـیب اسـت. ایـن آفـت در زیـر برگ هـای خشک شـده پـای درختـان و 

شـکاف کلوخه هـا زمسـتان گذرانـی می کنـد. 

مبارزه  با آفت کرم قیسی :

 در مـواردی کـه احتمـال خسـارت ایـن آفت زیـاد باشـد می توان هم زمـان با آبدار شـدن میوه و شـروع 
تغییـر رنـگ آن، درختـان را بـا سوسپانسـیون یـک در هـزار سوپراسـید 40 درصد یـا دو در هـزار گوزاتیون 

20 درصـد سم پاشـی نمود.
 

شکل 58- آفت کرم قیسی
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