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 به روش اسپیندل از نهالستان تا باردهیدرختان سیب تربیت : نوانع

       و حسن حاج نجاری آتشکار وشیدار:  نویسنده

:مترجم  

:    گردآورنده  

:  ناظر  

ینجار حاج حسن دکتر:   ویراستاران  

  اول:  چاپ

اول:  ویرایش  

:   نشر محل  

  علوم باغبانی قاتیتحق موسسه:   ناشر نام

9315:  نشر تاریخ  

72:  صفحات تعداد  

نسخه 91: تیراژ  

فارسی:  متن زبان  

: موضوع  

تربیتت و هترد درختتان متد ن تر       تیوضع یستیبا یم محصول تیفیک بهبود و درختان عمر شیافزا د،یتول حداکثر به دنیرس یبرا ب،یس متراکم یها باغ در

ت متتراکم ستیب   قرار گیرد.در واقع عملیات تربیت درختان از خزانه شروع شده و کارهای تکمیلی آن در باغ ادامه می یابد.یکی از فرم هتای تربیتتی در باغتا   

در ایتن فترم در ختتان در    شاخه هتا انجتام متی شتود.     هیدفرم اسپیندل است . در این فرم تربیتی عملیات هرد در سالیان اولیه به حداقل ممکن رسیده و زاویه 

 مقایسه با سایر فرم های تربیتی خیلی زود به باردهی اقتصادی رسیده و عملکرد درختان افزایش می یابد.

                      کتاب                                                                                   هنشری   *                                              نهائی گزارش:  نوع

 در صورتی که اثر ترجمه باشد لطفاً عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمائید .

 در صورت تجدید چاپ لطفاً تاریخ انتشار چاپهای قبلی را مرقوم فرمائید

کلمه مرقوم فرمائید. 51کتاب یا نشریه خود را حدود لطفاً موضوع   
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 مقدمه

 درختان یشیزا و یشیرو رشد نیب تعادل حفظ به یبستگ یمتراکم کاشت ستمیس هر در بیس درختان موفق تیریمد

 درختان یآور سال و وهیم اندازه کاهش وه،یم شیافزا آن جهینت در باشد کم یلیخ درخت یشیرو قدرت اگر. دارد

 شیافزا درخت یشیرو قدرت اگر و دینما پر را آن به افتهی اختصاص یفضاها تواند ینم درخت و افتهی شیافزا

 ساز مشکل آنها به افتهی اختصاص یفضا در درختان یادیز رشد و افتهی کاهش یده وهیم و یگلده جهینت در ابد،ی

 دیتول یکاف وهیم ساله هر که شود یم آرام درختان داشتن به منجر یشیزا و یشیرو رشد نیب موفق تعادل. شود یم

 و یاریآب کنار در یتیریمد یابزارها نیاول جزء یبارده و هرد تیریمد. دارند انهیسال هرد حداقل به ازیون نموده

 یرهایمتغ نیا.  شد خواهد باغ یزندگ طول در یشیزا و یشیرو رشد نیب تعادل جادیا باعث که رودیم شمار به هیتغذ

 (.4شکل) رندیگ یم قرار ریتاث تحت یتیترب یها ستمیس و نهال تیفیک کاشت، تراکم با یتیریمد

 نهالستان در نهال تیریمد

 به مصمم نهال کننده دیتول اگر شکل، هر به. دارد باغ در درخت تیریمد با یادیز شباهت نهالستان در نهال تیریمد

 طول در جوان یها نهال که دارد ضرورت باشد، مناسب شاخه تعداد و نهال اندازه ن ر از مناسب تیفیک با دیتول

 یخشک یها دوره مانند ها تنش یبرخ نیبنابرا. شوند برخوردار قدرت پر و مستمر منسجم، رشد از یشیرو فصل

 ممکن شتریب تحمل سطح لیدل به ها باغ در مسن و بالغ درختان یبرا هرچند هرز یها علف رقابت ای و مدت کوتاه

 و نموده وارد لطمه نهال تیفیک به تواند یم نهالستان در یاتفاقات نیچن یول باشد داشته محدود خسارت است

. است تر نییپا مراتب به کش علف و سموم برابر در جوان یها نهال تحمل سطح معمول، طور به. باشد بار خسارت

 اریبس( Pre-emergenc) شدن سبز از قبل استفاده مورد یها کش علف از گروه آن برابر در ژهیبو تیحساس نیا

 یها کش علف گرید ای و (Simazine) نیمازیس مانند سموم یبرخ از استفاده به اقدام که یزمان. است شتریب
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 مراقبت به ازین است سبک آنان خاک بافت که ییها نهالستان از گروه آن در ژهیبو گردد یم اوره پیت نیگزیجا

 نوع با یادیز اریبس شباهت نهالستان کی در ها آفت و ها یماریب کنترل ضوابط و قواعد. دارد وجود ژهیو یها

 . دارد باغ در بالغ درختان تیریمد

 نهالستان در میق از استفاده

 با یها نهال دیتول به یمنته بیس کننده پاکوتاه یشیرو هیپا یها نهال از ینگهدار یبرا نهالستان در میق از استفاده

 بالفاصله مناسب زمان در  بامبو پیت ین ژهیبو دسترد در میق انواع از توان یم من ور نیا به.  شود یم باال تیفیک

 و مخصوص یزن گره دستگاه کی از یریگ بهره با. جست بهره نهال هر جنب خطوط یرو ها جوانه شدن باز از قبل

 یرو کوتاه پا یها نهال یدگیخواب ای ورث مانع میق از استفاده. کرد وصل میق به نوار با را نهال توان یم دست با ای

 وزش وقوع امکان ای و پرباران بهار یدارا که یمناطق در میق نصب. شوند یم وندیپ محل از نهال شکستن ای و نیزم

 ها نهال به خسارت رادیا از است سبک خاک بافت که ییها نهالستان در نیهمچن و دارد وجود دیشد یبادها

 کی وجود. شوند یم نهال( ساقه) یمرکز محور یعال اریبس رشد به منجر میق نصب نیا بر عالوه. کند یم یریجلوگ

 .است پرشاخه نهال دیتول یبرا الزم شرط یقو یمرکز محور

 نهالستان در نهال یده فرم

 هر در که هستند ساله دو ای و ساله کی یها نهال صورت به ایدن یها نهالستان در بیس شده دیتول یها نهال نیشتریب

 مورد ارقام وندیپ انجام قیطر از ساله کی یها نهال. شتراستیب وندکیپ سن از سال کی همواره هیپا سن صورت دو

 سال همان بهار یابتدا از را خود یشیرو رشد که ردیگ یم صورت یا شده کاشته یها هیپا بر تابستان فصل در ن ر

 به بسته. کند یم رشد به شروع وندکیپ ، بهار فصل آغاز در بعد سال کی یسربردار انجام از پس. اند نموده آغاز
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 کی که نیا ای و( 9 شکل) ادیز کم، یها شاخه تعداد تواند یم افتهی رشد وندکیپ ،ریتکث دست در رقم نوع

 و کیتحر یکیمکان صورت به نهالستان در تواند یم هم یجانب یها شاخه دیتول. کند دیتول( Whip) یا ترکه نهال

 یبند شاخه با یها نهال دیتول هرچند. ابدی بهبود مختلف فنون یریکارگ به توسط یلیتکم صورت به ای و شود القا

 پس یسنت صورت به که شکل نیا به بود ریپذ امکان دوساله یها نهال دیتول قیطر از فقط گذشته در بیس مناسب

. شدند یم ینگهدار نهالستان در الزم انشعابات جادیا یبرا گرید سال کی اول، سال در یا ترکه یها نهال دیتول از

 با ساله کی یها نهال دیتول ،یگالب و بیس یها گونه در شرویپ یکشورها در رایاخ یها سال در یول

 کسالهی نهال یمرکز محور یسربردار انجام با کار نیا. اند شده ساله دو یها نهال نیگزیجا مناسب یبند شاخه

 داده نشان جینتا. ردیگ یم صورت یمتر یسانت 991 تا 81 ارتفاع در نهالستان در( دوساله شهیر) باال ارتفاع با رشد پر

 یم لیتشک نهالستان در ساقه محور طول در مناسب یها تیموقع در شاخه تعداد رقم رشد قدرت به بسته که است

 یمرکز محور ارتفاع و کم رشد قدرت یدارا که ارقام از گروه آن ساله کی نهال که یموارد در(. 7 شکل) شود

 .نمود دیتول یسربردار بدون خوب نهال کی توان یم زین هستند کوتاه

 

 یهکتار 411 نهالستان در خوب یبند شاخه با رقم. 9 شکل
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 نهال درآوردن مناسب زمان

 برگ شتریب و است شده متوقف نهال یها شاخه تمام رشد که یزمان ز،ییپا فصل در است مرسوم مناطق از یاریبس در

 یصورت در که شود دقت نکته نیا به یستیبا. کنند یم نیزم از نهال درآوردن به اقدام است نموده خزان نهال یها

 رادیا و نهال شدن خشک احتمال باشد، داشته وجود آن یرو برگ یادیز تعداد هنوز نهال درآوردن نیح در که

 یها سال در موفق یشیرو رشد جادیا و باغ در درخت استقرار در خسارت نیا. است ادیز اریبس ها آن به خسارت

 فصل لیاوا در سرد یها شب یدارا که یکوهستان مرتفع مناطق در. کند یم یینما خود شدت به باغ احداث نخست

 و یساحل مناطق در آن، خالف بر. شود یم واقع یراحت به  بیس یتجار ارقام شتریب در ها برگ خزان هستند زییپا

 ینم خزان یراحت به ارقام از یگروه هستند، گرم یها شب با و میمال زهییپا یوهوا آب یدارا که نییپا ارتفاعات

 با ای و است  زحمت پر اریبس که ها برگ یدست حذف زییپا در ها نهال آوردن در از قبل طیشرا نیا در. کنند

 .است یالزام ییایمیش باتیترک از استفاده

 نهال انتقال و درآوردن

 به شرویپ یها نهالستان در اکنون ردیگ یم صورت شهیر ساختمان از یبخش یسطح ریز برش با که نهال درآوردن

 یخودکشش آالت نیماش ای و تراکتور به متصل یتخصص ادوات از من ور نیا به. شود یم انجام زهیمکان صورت

 صورت در. ردیگ انجام نهال یها شاخه شکستن از زیپره و ژهیو مراقبت با یستیبا نهال انتقال .شود یم استفاده ژهیو

 و نهال رشد به بسته ییتا 75 تا 95 یها دست در ه،یپا و رقم یاسام کتیات حفظ با ها نهال ونیکام ای وانت با انتقال

 ها نهال یرو. ردیگ یم قرار مرطوب طیشرا در راننده نیکاب طرف به ها نهال شهیر. شوند یم میتن  انشعابات وجود

 رطوبت باغ احداث محل تا نهالستان از ییجا به جا نیح در باد وزش و آفتاب نور تا شود یم پوشانده برزنت توسط
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 توسط بالفاصله ها شهیر و شده داده قرار دار هیسا حایترج محل در ها نهال باغ محل در. شود حفظ یبافت درون

 .شوند یم پوشانده خاک

 مناسب نهال با باغ احداث

 ،یشیرو استفاده مورد هیپا نوع به بسته فوق شکل به نهالستان در شده یسربردار یها نهال با باغ احداث صورت در

 والد ارقام از که یکنندگ کوتاه پا قدرت و باال ییرایگ با شده اصالح یبذر یها هیپا ای کیژنت خلوص بدون یبذر

 ای و بارور ریغ یها شاخه کاشت اول سال در توانند یم( 9313 .7 و 9یحاج نجار قنبرلو و) اند شده دیتول مشخص

 محدود شهیر تعداد لیدل به بارور ای و یجوان تیوضع در تاج یشیرو رشد صورت دو هر در. کنند دیتول زین بارور

 در. بود خواهد محدود صورت به ساله، کی یها نهال در چه و ساله دو یها نهال در چه شه،یر ساختمان در موجود

 به اقدام شتریب انشعابات دیتول من ور به یجانب یها شاخه بدن و کم ارتفاع با یا ترکه یها نهال مورد در بعد، زمستان

 محل ریز جوانه نیباالتر فقط طیشرا نیا در که شود یم نیزم سطح از یمتر یسانت 81 تا 51 ارتفاع از یسربردار

 یشیرو رشد ییانتها جوانه شهیر ساختمان موفق استقرار با ،یبعد رشد مراحل در. کند یم دایپ رشد امکان برش

. شد خواهند جادیا یمناسب یجانب یها شاخه تعداد معمول صورت به رقم رشد قدرت به بسته و کند یم یخوب اریبس

 یسانت 81 ارتفاع از بیس نهال یبرا یسربردار که است داده نشان کشورها گرید نهال دیتول صنعت در جینتا نیآخر

 باغ، احداث از پس را، مطلوب طیشرا ارتفاع نیا از یسربردار. است انتخاب نیبهتر رشد، پر ارقام یبرا ژهیبو ،یمتر

 تنه اطراف در مطلوب تیموقع در الزم یجانب یها شاخه تعداد دیتول یبرا مناسب طول با تنه کی لیتشک یبرا

 چیه که دیرس خواهند یبارده یط وهیم وزن تحت زین و بستن و کردن خم با سپس ها شاخه نیا. آورند یم وجود

 و نهالستان در ها روش نیا اعمال با. داشت نخواهد وجود ها آن هنگام زود کردن کوتاه ای و یسرزن به یازین گونه
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 زین رباردهید ارقام ،یجوان دوره یحداکثر کاهش قیطر از کاشت، از پس نخست یها سال در باغ احداث از پس

 .شد خواهند یزودبارده به کیتحر

 

 باغ در مناسب یبند شاخه با بیس جوان یها نهال کاشت. 7 شکل

 

 (فدر)یجانب شاخه یکاف تعداد با استاندارد نهال .3شکل
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 91یجا به ها نهال از یبعض ای و باشند ینم مطلوب یجانب شاخه تعداد یدارا سال 7 از کمتر سن با یها نهال عموماً

 باغ در احداث از پس ها نهال نوع نیا. هستند بلند یجانب شاخه 5 تا 3 یدارا تعداد، بلند، یها شاخه ای و کوتاه شاخه

 یها هیزاو لیدل به بلند یها شاخه عمل در رقم، به بسته. دارند ازین هیاول اسکلت دادن و تیریمد جهت شتریب وقت به

 مسلم، طور به. هستند یشتریب کار به ازمندین دارند، کوتاه یجانب شاخه یادیز تعداد با سهیمقا در تنه به نسبت حاد

 پس تا باشند داشته متر یسانت 71 حدود حایترج ادیز یجانب یها شاخه یدارا یها نهال هیته بر اصرار دیبا باغداران

 .باشند بستن قابل ازکاشت

 (یدوک) ندلیاسپ تیترب روش یکل اصول

 .نهیبه طیشرا در یمتر یسانت 971 تا 911 ارتفاع و شاخه 8 تا 5 تعداد با مطلوب نهال انتخاب-9

 .شد خواهد یمرکز محور نیگزیجا که یمتر یسانت 911 یال 81 ارتفاع در یقو یشیرو ییانتها جوانه انتخاب -7

 دنیرس و جوانه رشد تا انت از و یانتخاب جوانه از باالتر متر یسانت 3 تا 4 از یعمود پاشنه کی حفظ با یسربردار-3

 .دیجد یمرکز محور عنوان به یمتر یسانت 71 حدود ارتفاع به ییانتها رسته نو شاخه

 .دیجد یاصل محور یعمود رشد حفظ جهت پاشنه به نوار با دیجد یمرکز محور بستن -4

 یم منشعب تنه یرو نقطه کی از شاخه سه ای و شاخه دو صورت به که تنه ظول در متقابل یها شاخه حذف-5

 رهیش یبرا ها شاخه نیب رقابت از یریجلوگ و( Sap flow) یاهیگ رهیش انیجر عیتوز میتن  من ور به شوند،

 .یاهیگ

 .نیزم از یمتر یسانت 31 تا قهی یباال از تنه نیریز یها شاخه حذف -2
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 .یسربردار محل تا یاصل محور یمتر یسانت 31 از یجانب یها شاخه ینگهدار-2

 .تنه طول در متر یسانت 71 تا 95 فواصل در یجانب یها شاخه فاصله تیرعا-8

 .تنه جهات یتمام در مرتب صورت به( یفنر صورت به) ساعت عقربه درجهت یجانب یها شاخه عیتوز -1

 .جهت هم و مجاور یفوقان شاخه انتخاب از زیپره با نیریز یها شاخه یرو ها شاخه یانداز هیسا از یریجلوگ 10-

 .نیزم به نخ توسط شاخه بستن با تنه به نسبت باز هیزاو جادیا جهت ینییپا بلند یها شاخه تند هیزاو بازکردن -99

 .طرف دو به ها آن طول در رسته نو یها شاخه تیهدا با یافق یجانب یها شاخه مستقل تیریمد -97

 .یجانب یها شاخه پشت در کرده رشد یها نرک حذف -93

 .تاج داخل طرف به افتهی رشد یها نرک حذف -94

 . یمرکز محور با بیرق یاحتمال یها شاخه حذف -95

 .شود حفظ هیاول محور حول انشعابات یتمام بر یمرکز محور یرگیچ -92

 اصول اساد بر درخت، ییباال بخش در دیجد یمرکز محور حول جوان یها شاخه تیریمد بعد یها سال در -92

 .است هیاول تنه خصوص در شده ذکر

 .ندارند کردن خم ای بستن به ازین وهیم بار ریز یعیطب شدن خم لیدل به ییباال یها شاخه فقط -98
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. نمود عمل روش دو به توان یم افت،ی شیافزا متر 7.5 تا 7 از شیب یاصل محور یوقت درخت یباال نیسن در-91

 محور نوک توان یم( ب. بست یاصل محور خود به و کرده خم نخ کمک به را یمرکز محور نوک توان یم( الف

 .نمود یزن نوک را قبل مانند را یمرکز

 یاصل اسکلت دیبا نابجا یها جوش تنه و ها جست ها، نرک حذف با ینگهدار هرد یبرا مدت بلند در -71

 (.4 شکل) شوند حفظ درخت

 

 نیزم به شده بست یها شاخه با یدوک تیترب فرم با جوان درخت. 4 شکل
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  یجانب یها شاخه یده هیزاو

 یها شاخه بستن جوان، درختان در یشیزا به یشیرو رشد رییتغ در موثر یها روش از یکی

 تیوضع در ها شاخه.  (5 شکل) باشد یم درختان یبارده القاء یبرا یافق از شتریب هیزاو با یجانب

 پر اریبس یکل طور به یعمود یها شاخه. بود خواهند وهیم بدون عموماً و بوده یشتریب یشیرو رشد یدارا یعمود

 با باغداران تمام. ابدی یم یفزون شدت به درخت در ها شاخه نیا تعداد نشود هرد درخت چنانچه و شوند یم رشد

 در ها شاخه نیا. هستند آشنا شوند، یم شناخته نرک نام به که درختان در( Suckers) مکنده یها شاخه نوع نیا

 ییسو از ادیز یشیرو رشد قدرت لیدل به ها نرک. کنند یم اشغال را تاج درون و کرده رشد مناسب نا یها تیموقع

 و تاج داخل به نور نفوذ عدم موجب یانداز هیسا با گرید یسو از و نموده اختالل دچار را بارور یها شاخه هیتغذ

 به جوان نهال یجانب یها شاخه باغ، احداث اوان در چنانچه حال. شوند یم درخت یبارده در یجد مشکالت بروز

 خود یخود به یشیرو رشد د،ینما رشد شکل یکمان دهیخم و یافق تیوضع در شاخه که شوند تیریمد ینحو

 تیوضع در دلخواه رشد موجب ساله کی یها شاخه بستن. رسد یم یبارده به بعد سال در و شود یم محدود

 رفته رفته اسکلت ساختار و شده قطورتر و یچوب یعلف یها شاخه رشد فصل انیپا در که یطور به شود یم مطلوب

 شاخه یدیتول یها وهیم وزن شیافزا لیدل به ،یبارده از پس یشیرو فصل همان در که نیا ضمن. شود یم داریپا

 یشیرو رشد از خود زین شاخه در رشد به رو یها وهیم تعداد وجود. ماند خواهد یباق یافق تیوضع در بارور یها

 یم بشمار درخت یغذائ مواد و آب عمده یها کننده مصرف خود نوبه به ها وهیم نکهیا لیدل به کند، یم یریجلوگ

 رکود حالت از آن یرو یجانب یها جوانه د،یآ در دهیخم و یافق حالت به یمصنوع بصورت یجانب شاخه اگر. روند

 یها شاخه به لیتبد شده دیتول دیجد یها شاخه باشد، ادیز یشیرو رشد یدارا حامل شاخه اگر و آمده در یالقائ
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 داریب یجانب یها جوانه باشد، متعادل رشد یدارا دهیخم شاخه ای حامل شاخه اگر و شوند یم بارده ریغ و یعمود

 .شد خواهند بارده کوتاه یها شاخه به لیتبد شده

 به افتهی اختصاص یفضا تا شوند عیسر رشد به وادار یستیبا یم درختان متوسط، تراکم ای و تراکم کم یها باغ در

 انشعابات تعداد و یطول رشد با استاندارد نهال کند یسع دیبا باغدار که است لیدل نیهم به ند،یپرنما عاًیسر را ها آن

 به باشند یکاف یجانب یها شاخه یدارا کاشت هنگام درختان اگر. دینما هیته بلند نسبت به شاخه طول و الزم

  درخت یاصل محور یستیبا یم مطلوب ارتفاع به یدگیرس یبرا فقط و داشته ازین یکمتر ییزا شاخه کیتحر

 روش به را یجانب یها شاخه است الزم من ور نیا به که شود دهیکش باال به درخت ارتفاع تا شده رشد به کیتحر

 یرو درختان فاصله که باال تراکم با و مدرن درباغات. میینما یده هیزاو نهال کاشت از پس بالفاصله مختلف یها

 .است تر مطلوب درختان متوسط رشد است، متر 5/9 تا 9 فیرد

 

 تنه به ها شاخه هیزاو کردن باز یبرا ها شاخه بستن نحوه. 5 شکل
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 از یکی است، متر5/9 تا 7/9 فیرد یرو درختان نیب فاصله که متراکم یها باغ طیشرا در ندل،یاسپ فرم در

 شود یم ها آن به افتهی اختصاص محدود یفضا در درختان یجانب یها شاخه رشد شدن محدود باعث که یاتیعمل

 یافق از شتریب ی هیزاو با یستیبا یم یجانب یها شاخه نهال، کاشت هنگام. شود یم هیتوص ریز شکل به

 یشیرو رشد از و شده یشیزا فاز وارد دوم سال تا شوند بسته نییپا به یتر دهیخم فرم به و

 تنه نییپا قسمت در درختان تاج یادیز رشد از مانع کار نیا و شود یریگ جلو ها آن یادیز

 (.6 و 5 یها شکل) شد خواهد درختان

 تا 7/9 از فیرد یرو کاشت فاصله که یزمان ندلیاسپ مانند یعمود محور تیترب یها فرم انواع در مقابل، در

 بلکه شوند، بسته نییپا به یستیبا ینم کاشت هنگام یجانب یها شاخه شود، یم داده شیافزا متر 8/9 تا 5/9 به متر5/9

 نیا. شود ها آن بستن به اقدام آن از پس و ندینما یشیرو رشد یحدود تا داد مهلت ها شاخه به یبارده از قبل دیبا

 تیترب فرم در صورت، هر به. شد خواهد اول سال چهار در درخت تاج لیتشک به منجر هرد و تیترب تیریمد نوع

 یافق حالت به یستیبا یم ندارند قرار یافق تیوضع در هنوز که یجانب یها شاخه از کی هر سوم سال تا ندلیاسپ

 پر یها نهال از چنانچه، حال. افتی خواهند نامطلوب و اندازه از شیب یشیرو رشد صورت نیا ریغ در شوند، بسته

 نگردد، اقدام یجانب یها شاخه یده هیزاو به نسبت یول شود استفاده ندلیاسپ فرم به درختان کاشت یبرا شاخه

 تینها در و ها آن ادیز رشد به منجر زین امر نیا. شوند یم تاج نییپا یها شاخه یزن نوک به مجبور اغلب باغداران

 .شد خواهند ها بازو نیا حذف یبرا دیشد هرد به مجبور

 درختان یتیترب تیریمد در ساده رییتغ کی ها شاخه یده هیزاو اتیعمل  ندلیاسپ تیترب فرم با متراکم درباغات

 یم یجانب یها شاخه از استفاده با درختان داریپا و مشخص اسکلت کی لیتشک موجب کار نیا. رود یم بشمار

 کاهش ممکن سطح نیتر نییپا به هرد  اتیعمل زانیم درختان عمر اول سال 8 تا 5 در حداقل بیترت نیا به گردد،
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 فاقد و یا ترکه یها نهال شد، داده حیتوض منشعب و پرشاخه یها نهال یبرا که آنچه برخالف. شود یم داده

 دیتول جهت مطلوب طیشرا به دنیرس یبرا انت ار ساله دو دوره کی به ازین باغ در احداث از پس انشعاب هرگونه

 ن ر از یقبل شده مطرح نکات به توجه با. دارند متر یسانت 911 تا 21 از شیب طول به یجانب یها شاخه وگسترش

 نهال ادیز رشد قدرت استفاده، مورد یشیرو هیپا یکنندگ پاکوتاه سطح شامل درختان یشیرو رشد در موثر عوامل

 در دارد ضرورت منطقه، یمیاقل طیشرا و خاک یزیحاصلخ سطح عالوه به رقم رشد قدرت زین و یبذر هیپا یها

 اختصاص یفضا به باتوجه ها آن جوان یجانب یها شاخه ،یا که تر نوع از یها نهال کاشت از پس دوم سال انیپا

 و شکل در یکاف یجانب یها شاخه تعداد به جیتدر به تادرختان شوند یده هیزاو یستیبا یم فیرد یرو در افتهی

 یجانب یها شاخه کاشت، هنگام یجانب شاخه بستن و یده هیزاو از پس. ابندی دست تمناسبیموقع

 یها شاخه اگر مناطق، شتریب در. ندارند بستن به یازین ندینما یم رشد یاصل محور یرو بر که دیجد

 حالت و نموده خم نییپا به هارو شاخه بارحاصله و رسند یم یبارده به سوم سال در اغلب نشوند هرد قدرت انیم

 . شود یم جادیا ها، آن یمصنوع یده هیزاو به ازین بدون یشیزا و یشیرو رشد نیب یعیطب تعادل

                  

 یجانب یها شاخه یده هیزاو . 2شکل
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 بستن به یازین نهال کاشت هنگام و اول سال در یجانب یها شاخه هیاول بستن از پس ندلیاسپ تیترب فرم در نیبنابرا

 نباشد، یکاف زمستان یسرما که ییجا گرمتر مناطق در و رشد پر درختان در اما. بود نخواهد یجانب یها شاخه ریسا

 یها شاخه تمام بستن طیشرا نیا در. باشند یم یبارده از قبل یادیز یشیرو رشد یدارا یجانب یها شاخه اغلب

 .است یضرور برسد مطلوب یبارده به درخت تا یسالگ 5 تا 3 از یمتوال انیسال طول در یجانب

 ندینما یم صرف اول انیسال در ها شاخه بستن یبرا یادیز ی نهیهز باغداران ، بیس پرورش مناطق تمام در نیبنابرا

 به یستیبا. شود درخت استقرار اول یها سال و کاشت هنگام یجانب یها شاخه بستن مصروف فقط یستیبا یم که

 دهیرس یبارده به عاًیسر درختان کننده کوتاه پا یها هیپا یرو بیس یها نهال از یریگ بهره صورت در داشت خاطر

 کننده پاکوتاه اریبس یها هیپا بر یوندیپ ارقام یبرا ندلیاسپ تیترب فرم. شد خواهد محدود زین ها آن یشیرو رشد و

 روش از یکی به یشیرو یها هیپا از گروه نیا بر شده وندیپ درختان. ستین هیتوص قابل B9, M27, P22 مانند

 بر تیترب فرم نیتر جیرا کشورها گرید از یاریبس و ایتالیا هلند، در اکنون هم. شوند یم تیترب جیرا یمیروس یها

 فرم M7, M26, MM106, MM111 مانند شتریب رشد قدرت باو  M9 یکنندگ کوتاه پا قدرت با یها هیپا

 رقم 935 به 9387 سال در رقم 17 از که بیس یواردات و یبوم یتجار ارقام یمل ونی. کلکسباشد یم ندلیاسپ تیترب

 نشان جینتا(.  Hajnajari. 2010) و مستقر شده اند ریتکث MM111 یشیرو هیپا بر است دهیرس 9314 سال در

بدون هرگونه رد کردن  یرقم در سطح عال 935 رندهیدر برگ یو خارج یبوم وندکیپ انواع با یوندیپ یها نهال داد

 یعلم قیدق عبارت که یریپذ بیترک ای و یسازگارارقام در سال دوم به گل رفتند.  یتمام بای. تقرکردند رشد وندیپ

شد به  مشاهده استثناء بدون رقم 935همه  دردارد  نام( Rootstock-scion affinity) یوندیپ-هیپا تجانس آن

 یوندیپ درختان در مالح ه قابل( Barknot) یگونه گره چوب چیه یسالگ 8سن  تا وندیکه در محل پ یطور
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 ارائه رانیا وهیم ارقام یمل فهرست درکشور  یبه خاک ها سازگار بیس یشیرو یها هیپا اتیخصوص. نشد مشاهده

 (.9314. آتشکار و ینجار حاج) شد

  هیتغذ و یاریآب

 رایز شوند، یم مواجه یخشک تنش با اغلب کاشت هنگام اد،یز یجانب یها شاخه یدارا و ساله دو بزرگ یها نهال

 نیبنابرا بود نخواهد ها آن بزرگ نسبت به و منشعب تاج یآب ازین یجوابگو و دهید صدمه ها آن یا شهیر ستمیس

 سال همان از پرشاخه و رشد پر یها نهال. ردیگ قرار کار دستور در کاشت موقع همان از یستیبا یم من م یاریآب

 یم دیتول یا ترکه یها نهال به نسبت یشتریب برگ سطح جهینت در و برگ تعداد شاخه، تعداد کاشت زمان در اول

 مستقر تازه یها نهال یا شهیر ستمیس گسترش امکان دسترد در آب. داشت خواهند زین یشتریب آب به ازین و کنند

 درختان تاج شیافزا به رو یشیرو رشد و هیتغذ یبرا خام رهیش نیتام جهت بعد یها سال زین و احداث زمان در شده

 . دینما یم فراهم را

 یاریکودآب و یا قطره یاریآب ستمیس احداث

 کامال بزرگ و جوان درختان یبرا یکاف آب نیتام جهت باغ احداث از قبل یا قطره یاریآب ستمیس احداث

 شاخه، پر یها نهال از استفاده با و متراکم باغات در. نشوند یخشک تنش دچار جوان درختان تا است یضرور

 اول هفته 97 تا یاریآب – کود ستمیس از استفاده با و کباری هفته دو صورت به تروژنین کود یکم مقدار از استفاده

 یکارآمد اغلب سرک کود از استفاده. شد خواهد جوان درختان شتریب یشاداب و رشد بهبود باعث رشد، فصل

 نهال متراکم کاشت ستمیس در. شد خواهد یطوالن شهیر توسط آن جذب و کود کاربرد نیب زمان رایز دارد یفیضع

 مورد درختان یعمود رشد فقط و نبوده درختان یجانب رشد به یازین اغلب ندلیاسپ تیترب طیشرا در شاخه پر یها
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 یا هیتغذ و یآب تنش دچار درخت تا دارد ضرورت کامال اول سال دو یبرا یاریآب – کود حالت نیا در. است ازین

 . ردیگ قرار درختان محدود یها شهیر دسترد در عایسر تروژنین کود و نشود

 رد یستیبا یم درختان Y فرم و کیبار یا بوته فرم ،یعمود محور ستمیس مثل متوسط تراکم با باغات یبرا

 و ندینما پر را فیرد یرو در درختان نیب افتهی اختصاص یفضا تا باشند یتر یقو یجانب رشد یدارا اول انیسال

 و محصول ،کاهشیبارده ریتاخ و ادیز یشیرو رشد باعث تروژنین کود از یادیز استفاده هدف نیا به لین یبرا

 به برداشت زمان آن تبع و شود یم یطوالن یدگیرس دوره نیا بر عالوه. شود یم شتریب هرد و وهیم تیفیک کاهش

 و سردخانه در برداشت از پس یها یناهنجار شیافزا به منجر تروژنین کود از حد از شیب استفاده. افتد یم قیتعو

 وهیم یریگ رنگ عدم لیدال از یکی(. 9385. نجاری حاج) شود یم زین یها وهیم یانبارمان قدرت کاهش موجب

 نیهم وجود لیدل به تواند یم ها استان گرید و کرج دماوند، مناطق در ژهیبو رانیا یها باغ یبرخ در یفوج رقم یها

 .باشد مشکالت

 مطلوب درختان یرشد تعادل حفظ یبرا تروژنین از کمتر استفاده کاشت، اول یها سال از پس متراکم باغات در

 استفاده از قبل. شود یم درخت تاج یتیریمد مشکالت باعث تروژنهین کود از شتریب استفاده طیشرا نیا در. است تر

 ن ر مد کمرنگ وهیم یارقام با و رشد پر ارقام با یها باغ در خاک یزیحاصلخ سطح یستیبا تروژنه،ین یکودها از

 آن نییپا یپسند بازار و ها وهیم فیضع یریگ رنگ باعث تروژنهین یکودها از حد از شیب استفاده رایز رد،یگ قرار

 .شود یم ها
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 خاک یعفون ضد و بازکاشت هرز، یها علف کنترل

 ینم درختان و شود یم درختان یشیرو رشد کاهش باعث درختان، کاشت اول یها سال در هرز یها علف رقابت

 دهنده پرورش یبرا یتر نییپا یاقتصاد صرفه جهینت در و ندینما پر را فیرد یرو افتهی اختصاص یفضا توانند

 درختان رشد شروع اول ماه  3 تا 7 در بخصوص کاشت از پس اول انیسال هرز یها علف قیدق کنترل.داشت خواهد

 بر یادیز ریتاث و ابدی یم کاهشتابستان   یانیپا یها درماه آنان رقابت قدرت یول است ساز وسرنوشت مهم اریبس

 .داشت نخواهند ختان در رشد

 یعفون ضد مخصوص سموم با را خاک یستیبا یم ابدی ضرورت بیس باغ کاشت باز یبرا یاراض از استفاده اگر

. است بوده فیضع موارد یبعض در و داده جواب خوب شده بازکاشت یاراض از یبعض یعفون ضد چه اگر م،یینما

 یبرا نماتد سنجش ژهیبو یسنج ستیز روش از نیزم مجدد کاشت از قبل باغداران که است نیا کار نیتر آل دهیا

 و مسن درختان ها آن در قبال که یاراض از گروه آن در بیس درختان بازکاشت. ندینما استفاده خاک یعفون ضد

 خاک یعفون ضد یها روش نیبهتر از گرفتن بهره با یحت است، داشته وجود شتریب و سال 41 یباال مسن اریبس

 بکر یها خاک به نسبت یتر فیضع اریبس رشد یدارا خاک یخستگ لیدل به یاراض نیا در شده بازکاشت درختان

 شیافزا درصد 31 تا درصد 71 دیبا را درختان کاشت تراکم یاراض نیا در. بود خواهند شده شیآ یها خاک ای و

 به خاک یخستگ. بود خواهد تر کم مطلوب یها خاک به نسبت خسته یها خاک در درختان یشیرو رشد رایز داد

 که یطور به شود یم جادیا خاک در مسن درختان یطوالن انیسال یط درخاک انباشته یا شهیر ترشحات لیدال

 ممکن طیشرا در (.?? .Baldini) آورد یم وجود به رشد بازدارنده حالت شده احداث تازه یها نهال شهیر یبرا

 نیگزیجا را دار هسته محصوالت از سازگار رقم کی یگالب ای بیس مانند دار دانه محصول کی از پس است بهتر

 . داشت نگاه شیآ صورت به سال دو را نیزم است بهتر صورت نیا ریغ در نمود،
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 درختان محصول تیریمد

 و یشیرو رشد نیب تعادل حفظ یبرا کاشت از پس اول سال 4 در بیس متراکم باغات در درختان یبارده تیریمد

 بار، شیپ و کننده پاکوتاه یها هیپا از استفاده با. است یاتیح و مهم کامال درختان یآور سال از یریجلوگ و یشیزا

 در درختان یآور سال باعث اغلب و نموده دیتول یادیز وهیم کاشت از پس سوم و دوم یها سال در جوان درختان

 یشتریب یفضا نمودن اشغال و چهارم سال در درختان ادیز یشیرو رشد به منجر امر نیا. شد خواهند چهارم سال

 یستیبا یم جوان درختان در و است متفاوت مختلف، ارقام نیب در یآور سال به لیتما. شد خواهد ها تاج توسط

 تعداد گذاشتن یباق قیطر از بارده سال هر و کم یآور سال شدت با ارقام یبرا محصول تیریمد. شود میتن 

 . است شده هیتوص تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به درخت در وهیم یمشخص

 (گاال رقم مانند) کم یآور سال با ارقام یبرا محصول تیریمد

 . درخت در وهیم 75-41 معادل وهیم عدد 2 تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به دوم سال

 .درخت در وهیم 41-21 درخت تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به سوم سال

 .درخت در وهیم 911-971 تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به چهارم سال

 (سپیکر یهان رقم مانند) ادیز یآور سال با ارقام یبرا محصول تیریمد

 . درخت در وهیم 71-95 معادل وهیم عدد 4 تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به دوم سال

 .درخت در وهیم 75-41 درخت تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به سوم سال

 . درخت در وهیم 51-21 تنه مقطع سطح مربع متر یسانت 7 هر ازاء به چهارم سال
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 گرفتن ن ر در با مشخص دامنه کی در درخت در وهیم تعداد گذاشتن یباق ن ر از سال هر در محصول تیریمد

 تعداد است کم درخت رشد که ییها سال در ب،یترت نیا به. بود خواهد یعمل درخت ساالنه یشیرو رشد زانیم

 .شود یم گذاشته یباق درخت یرو بر وهیم یشتریب تعداد مطلوب یشیرو رشد حالت در و وهیم یکمتر

 باغ، در درختان نمو دوران طول درکاشت از پس نخست یها سال یط ندلیاسپ تیترب فرم در هرس

 یشیزا رشد به درختان یشیرو رشد دوران نیا در و هستند یجوان دوران عنوان تحت یژگیو کی یدارا درختان

 به درختان بیترغ هدف ندلیاسپ لیقب از یتیترب یها فرم در و متراکم باغات در. است غالب آنها

 4 طول در که نیا مگر دیآ ینم دست به هدف نیا و است ممکن زمان نیتر عیسر در یبارده

 در هیاول یسربردار از پس ندلیاسپ تیترب فرم در .برسد حداقل به درختان هرس باغ عمر اول سال

 سال 4 انیپا تا یجانب یها شاخه یسرزن گونه چیه ،یمتر یسانت 911 تا 81 ارتفاع از باغ احداث آغاز در ای نهالستان

 رشد سال 4 تا آن یجانب یها شاخه و درخت یمرکز محور بر یگرید یسرزن گونه چیه دینبا کاشت، از پس اول

 فاز به گذر به کیتحر اند، مانده یباق یجوان مرحله در که ییها نهال یطیشرا نیچن در. شود ینم انجام نهال یبعد

 ینینابیب و یانتقال طیشرا در احداث از پس اول سال در که ییها نهال از گروه آن است یمعن بدان نیا. شوند یم بالغ

 یحال در اند رفته گل به درخت ییباال یها شاخه فقط و است شده وارد بالغ فاز به تاج از یبخش دارند، قرار یانتقال

 کیاکروتون یانتقال مرحله تا شود یم موجب هرد نوع نیا. دارند قرار یجوان فاز در هنوز ینییپا یها شاخه که

 درختان و شود واقع یشتریب سرعت با تاج دهنده لیتشک یها شاخه یتمام در بالغ اهیگ تیوضع شدن ریفراگ و بلوغ

 یجانب یها شاخه کامل حذف به یستیبا یم هرد مدت نیا در. شوند وارد کامل یبارده مرحله به زودتر جوان

  از تر بزرگ ها آن قطر که ییها آن لیقب از ناخواسته
 
 شاخه ای و یاصل محور با تا شود محدود باشد یاصل تنه قطر 

 یجانب یها شاخه یده هیزاو است، مهم مدت نیا در که آنچه.نشود جادیا رقابت یانتخاب یاصل یها
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 و ندلیاسپ یها فرم در. باشد یم دهنده وهیم یها شاخه به یجانب یقو ییها شاخه رییتغ یبرا

 آن از باالتر و اول چرخه ساله کی یها شاخه به یجانب ییها شاخه یده هیزاو ،یعمود محور

 ینیسنگ و یبارده شروع با تاج، یفوقان قسمت یها شاخه شدن دار هیزاو تیترب فرم نیا در و شود یم محدود

 . شود یم انجام خود به خود ها وهیم

 بالغ درختان هرس

 در تاج حجم تیریمد اهداف با یکنترل هرد بارور، باغ به باور ریغ باغ لیتبد و بلوغ مرحله به باغ درختان دنیرس با

 درخت نییپا بخش و تاج درون به نور مناسب عیتوز و فیرد یرو در ها آن به افتهی اختصاص یفضا چارچوب

 عرض از تر کیبار بالغ درختان ییباال بخش شود، انجام یاصول صورت به تیترب هرد چنانچه. ابدی یم ضرورت

 گرفت خواهد صورت مناسب صورت به تاج داخل در نور عیتوز طیشرا نیا در شد، خواهد آن ینییپا بخش در تاج

 تعادل بالغ درختان در اسکلت مطلوب فرم به دنیرس با. شود یم دیتول خوب تیفیک با ممتاز وهیم تعداد نیشتریب و

 یدائم و داریپا تواند یم شده جادیا یبند شاخه و ساختار نیا که شود، یم برقرار یشیزا و یشیرو رشد نیب یمناسب

 .باشد

 یدائم یها شاخه نمودن کوتاه

 رشد معمول حد از شتریب که یدائم یها شاخه نمودن کوتاه اساد بر هرد یاصل راهبرد ندل،یاسپ تیترب فرم در 

 ینوع واقع در هرد، نوع نیا. شود یم محدود ندینما عمل باردهنده یبازوها عنوان به توانند ینم و اند نموده

 یشیرو رشد شیافزا و یموضع کیتحر باعث ییبازوها نیچن نمودن کوتاه البته. رود یم بشمار یساز بازجوان

 است داده نشان مطالعات. شود یم تاج ینییپا بخش یرو بر یانداز هیسا باعث تواند یم و شده دیجد یها شاخه
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 مجموع در و ادیز یانداز هیسا تاج، تراکم محصول، کاهش به منجر نور نفوذ یبرا یفوقان یبازوها نمودن کوتاه که

 .شود یم یشیرو رشد شیافزا

 ییباال یبازو 2 تا 1 انهیسال ذفح

 یبازو دو ای کی انهیسال حذف ها، شاخه کردن کوتاه یجا به که است اده د نشان ها یبررس

 شاخه کامل حذف. است بوده زتریآم تیموفق جوان، یها شاخه با ینیگزیجا و کامل طور به ییباال

 درقسمت وهیم مناسب تیفیک و یبارده حفظ نور نفوز کانال جادیا به منجر متراکم باغات در تاج یفوقان قسمت در

 شکل با متراکم باغات در ها دهیا نیمهمتر از یکی ییباال یبازوها یساز جوان باز نوع نیا. شود یم درخت ینییپا

 ن،یگزیجا شاخه نمو از نانیاطم یبرا. شود یم محسوب تاج درون نور بهتر نفوذ یبرا ندلیاسپ رین  یهرم تیترب

 نمو نیگزیجا شاخه بماند، یباق تنه یرو بر شاخه از یکوچک کنده که شود داده برش یخاص هیزاو با دیبا ریپ یبازو

 به شود، یم خم نیپائ طرف به یدیتول وهیم ریتاث تحت یگلده از پس نشود یزن سر دیجد شاخه نیا واگر ابدی یم

 پیت نیا( . 3شکل)شود یم حفظ درخت یهرم شکل و مانند یم یباق کوتاهتر درخت ییباال یها شاخه ب،یترت نیا

 که یهنگام یفوقان یبازوها ینیگزیجا شودکه یم هیتوص. نخواهدشد یاضاف یشیرو رشد کیتحر باعث هرد

 درخت شکل و بوده انهیسال میمال هرد ینوع کار نیا و شود شروع( یسالگ 2-2) دیرس کامل یبارده به درخت

 رشد دچار که یدرختان یبرا. ابدی یم یدائم حالت درخت تاج در زین نور نفوذ و شود ینم دیشد راتییتغ دچار زین

 یفوقان یبازوها تمام سال 5 تا 4 طول در و شاخه دو ای کی انهیسال حذف باشند شده دیشد یفوقان

 را ها آن توان یم کنند دایپ دهیخم حالت وهیم وزن تحت جوان یها شاخه که نیا محض به. شد خواهند حذف

 اگر وجود نیا با. است رفته نیب از ییانتها جوانه ییانتها تیغالب رایز باشد، داشته معکود اثر نکهیا بدون نمود کوتاه

 و ادیز وهیم دیتول به منجر( یسرزن بدون) ییها شاخه نیچن گذاشتن یباق باشد ادیز درخت یفوقان قسمت رشد
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 و حذف به نسبت مجددا توانیم شد ادیز آنها یانداز هیسا که سال چند از پس و شد خواهند درخت قدرت کاهش

 (. 2 شکل) نمود اقدام آنها ینیگزیجا

 

 ندلیاسپ فرم به شده تیترب بیس درخت اسکلت یهرم شکل .2شکل

 رشد کنترل یبرا یباغبان دیمف اتیعمل از یکی عنوان به ها، آن یسرزن بدون وهیم وزن تحت شاخه یعیطب یدگیخم

 اگر و شود یم برابر چند یشیرو رشد شود انجام یفوقان یها شاخه یسرزن اگر. دیآ یم حساب به درختان یفوقان

 شوند خم نییپا سمت به وهیم وزن ریتاث تحت میده اجازه ای و میینما خم یمصنوع صورت به را یجانب یها شاخه

 .دارند یمناسب یبارده بعد سال

 یشیرو رشد دیشد کاهش باعث فتوسنتز، از حاصل پرورده رهیش یقو کننده مصرف یها اندام عنوان به ها وهیم

 درخت تاج ییباال یها شاخه که یزمان درخت، یعمود رشد کنترل من ور به. ندینما یم عمل درخت در ها شاخه

 فیضع یجانب شاخه کی کینزد توان یم را یاصل محور و کنند یم خم را درخت یمرکز محور روند، یم بار به

 .شود یم درخت یرشد دیشد واکنش از یریجلوگ موجب روش نیا یریکارگ به. ندینما یم قطع را
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 یکل یریگ جهینت

 درختان در الزم طیشرا جادیا جهینت بیس متراکم یها باغ در ممتاز تیفیک یدارا و محصول یباال سطح به یابیدست

 نیچن. است( آرام درختان) یشیزا و یشیرو رشد نیب تعادل و درخت تاج درون به نور یکاف نفوذ و عیتوز یبرا

 نمودن خم و تاج یفوقان قسمت در بازوها من م یساز جوان باز تاج، کیبار و یهرم شکل حفظ با فقط یطیشرا

 .راستیپذ امکان تاج ینییپا بخش در بارده یها شاخه

 اتیعمل که شوند یم درختان عملکرد سطح و درخت یشیرو رشد نیب الزم تعادل جادیا به موفق یدهندگان پرورش

 بعد یها سال در و کنند جادیا تنه به نسبت را ها شاخه مناسب هیزاو باغ احداث نخست یها سال در ژهیبو موقع به

 یبند شاخه طیشرا نیبهتر در را درخت وهیم مناسب تنک و تروژنین متعادل کود بازوها، من م یساز جوان باز با

 (.8 شکل) دهند قرار

 

ندلیاسپ فرم به شده تیترب درختان با بیس ساله دو باغ .8شکل  
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