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 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي

 مؤسسه تحقيقات علوم باغبانی

 پژوهشکده ميوه هاي معتدله و سردسيري
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  :تهيه كنندگان
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 داراب حسنی 

 سونا حسين آوا 

 ناصر بوذري 

 علی ايمانی 

 حسن حاج نجاري 

 محمدعلی نجاتيان 

 سيدضياءالدين طباطبايی
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 سیباحداث و مدیریت باغ و فنون اصول 

 حسن حاج نجاری

 بخش تحقیقات باغبانی

 موسسه اصالح و تهیه نهال وبذر

 

 :مرحله قبل از کاشت -1

 احداث باغ های اولیه قبل از بررسی -1-1

 عوامل اقلیمی:-1-1-1

 نتزرتت یتاتنهمیتاناین بنات  بتروردد  .از نزدیکترین ایستتاا  وواناایتت تهیته نتود زیر ود اطالعاتتوصیه میش 

حتت ا و ر حتت ادمر دمتتا  نتتزرتت ر دطوبتس نستت ت دد طتتو  یتتا ،  توزیتتم ماوانتته میتتاناین وتتا  ،یتتا(ه  03مت ت  

 03دد نتتواا   و  ومتتاد ر تتوا تاتترز ر توزیتتم زمتتانتادتفتتاا از یتتطی ددیتتا، توتت اد درزوتتا  ی  اتت ا ، مطنق،

 اترز ایتتفاد  نتود.تود حتمتا از تتود  ت  شتچاانچه وماد ر وا تارز دد ماطقه بات ایس، توصیه می دینومتر .

امو ومطا(وه این ع ، جهس ر ن ت باد.ت غا(ب رزش بادزمان درد  بردیت ر وا بادوا  مویمت یا فصنت، تویین

احت ا  ر ر نتوا تربیتس د تم  انت تاب ،ب نتوا اایته دریشتتم دانتس، دادبستتت یتا وزاد، انت تاتانت اب ییسنظر از 

 حائز اومیس ایس. ددختا  بادنکن برا  زن   ر غیرزن   ییستم وا  

 آبهای زیرزمینی:  وضعیتبررسی  -2-1

خرداد تا مهتر  دد ماوها بویژ  یا حجم وب موجود  بروردد دبت. تویین دیفیس وب از نظر امالح ر نود ، ایی یته

  به وبیاد  رجود دادد. ده نیاز ما 

  رردت زد  ایت ر برا  ماوها  گرم رخشکر  بردیت ر تویین میشود، درش وبیاد  اس از بردییها  فوق

 وبیاد   طر  ا  ا تصاد  ترین درش دد بنا  م ت ایس. مش ص تر میشود.

رجتود استتت   .  نما(ي، جاتوبي تویین ر ویس زمین از نظر ددص  نیب، جهس نیب :توپوگرافیمطالعه  -3-1

 .نقشه بردادي ر  طوه با ي ،ر بنا  

یتیب با مطا(وه ر تویس باغتات  این بردییها بایستت: در منطقه بررسی بیماریها، آفات و تنشهای محیطی -4-1

ر ایتتا  مراجوته بته  مرادتز تققیقتاتت نزدیتک   طوته متودد نظتر صتودت گیترد.اطترا  ماطقته ر دد  موجتود دد

 ده دد توت اد  از ایستتااوها  تققیقتاتت دد یتطی دشتود رجتود دادد، بستیاد مفیت  رنتای  بازدی  از باغات ا(اویت

 ا(زامت ایس.

جهتتس دد چاتت ین نقطتته، بستتته بتته مستتاحس دتتو ر مستتاحس  طوتتات، زد  اررفیتتو  بررسیییهای کییاا یناسییی: -5-1

یتانتت  133 تتا  03 ،03 تتا 03، 03صتفر تتاعمتق  0ونا(یز فیزیکت ر نتیمیایت ختاك دد  انجام تویین عمق خاك ر

   متر .
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، مطا(وته بردیت ر ویس وبها  زیرزمیات، نرایط ا نیمت از با توجه به اطالعات ب یس وم  انتخاب رقم:  -6-1

اف ام بته یتایر بردیتیها  بردییها  خاک ناایت ر دد نهایس بردیت بیمادیها، وفات ر تاشها  مقیطت تواوگرافت

 جهس انت اب د م مت گردد.

   :)ارقام تجارتی( اقتصادی محصول بررسیهای -7-1

دستب اطالعتات  با دد دیس دانتن اطالعات فوق میتوا  ا  ام به تهیه (یسس مهتم تترین اد تام تجتادتت یتیب دترد.

ایتن اطالعتات تقری تا دد زما  عر ه به بازادا(زامت ایتس. یطی  یمس مقصو  اد ام م تنف تویین ا تصاد  ر 

میو  ر تر  باد، بااا  وا  صادداتت، ینف خروا ر باغ انا  ردزیت   ر وگتا  به داحتت از مرادز  ومچو  میادین 

 ابو تهیه ایس. یایر عوامو جتان ت دته دد بتروردد  یمتس مقصتو  نقتد دادنت ، ع ادتات  از  مو ویتس مکتانت بتا  

رجتود مصر ، رجود توارنت وا  تو(ی  دادو ر متشکو، رجود امکانات ار(یه صاددات، عم   نس س به بازادوا  

 ارد  وب میو ، داسانتر  ر دمپوت یاز .ردادخانه وا  ف

 

 :ارقام تجارتیکصوصیات یناکت  -8-1

ادزیتتابت اد تتام تجتتادتت تویتتط مقققتتین باغ تتانت دد ایستتتااوها  تققیقتتاتت رابستتته بتته مویستتات تققیقتتاتت رزادت  

ومت   دد اایتا  وتر مرحنته جهاد دشتاردز  دد مهتم تترین ماتاطق اترردش یتیب دشتود انجتام نت   ر نتتای  ب یتس 

بصودت گزادنات تققیقاتت ماتشر میشود. باا براین دد انت اب د م اس از ادزیابیها  ا تصاد  حتما از نظترات 

 دادناایا  مرادز تققیقاتت اطالا حاصو نمایی .

نظر  تراد متت از نظر صفات دیفت میو  ر توا  تو(ی  یا عمنکرد م   د م از دی گا  ظرفیتها  ژنتیکت  انت اب د م

یترمایت، ر تتویس د تم از نظتتر بازاداستا  ، دیفیتتس میتتو ، گیترد. یتتایر صتفات بستتیاد مهتم دد انت تتاب د تم نیتتاز 

 عمنکرد، یا  ورد ، مقارمس به بیمادیها  دای  ماطقه 

 انتخاب ارقام تجارتی از نظر زمان رسیدن: -9-1

بتا توجته  ر فتوق دد دیس دانتن دنیه اطالعتاتبا  ،ور باغ اد با توجه به دنیه نرایط مربوط به ماطقه مودد نظر 

ایتن برنامته دیتز  نتامو  نمایت .ا ت ام بته برنامته دیتز  احت ا  بتا   جهتس  بایستتت ،ختودیطی زیر دشس ابواد  به

بتا توجته بته عوامتو شدتر نتت    ،اد تام زردد،، میتانر، ر دیترد، ،انت تاب اد تام تجتادتت از نظتر زمتا  دیتی  

 صودت میایرد. 

تویتط  ب تد خصوصتت رادد نت   ر تققیقتات باغ تانت ب شتت از ونهتا ورچات  همترین اد ام تجادتت دته فهریس م

 صفات میو  ناایت ونا  دا بردیت ر از نظر عمنکرد تایی  درد  ایس دا ادائه مت نمای  

 ایاک (ی    -6و  -ا،-گن   یو -5د( اد ایتیوا    -4فوجت   -0گات   -2برابر    -1

  دد نرایط درج اایخ خوبت داد  1035ر 1034، 1030ادزیابیها  دیفت ر دمت یه یا(ه اخیر   اد ام زیر دد 

 ان  

  جاناتا  -7 گن   د(یشز -6گن   ایموتت  -5دد د(یشز  -4گرانت ایمیس  -0ایتاددیاگ  -2گالب دهاز  -1

د مانات  یتمیرم، از دنیته اد تام فتوق دد ماتاطق م تنتف عمت   اترردش یتیب دشتو بصتودت ارادات   باغات زیاد 

 ایس.دمارن ، زنجا ، ادرمیه ر خرایا  د و  دد یطوح  ابو مالحظه دشس ن   
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تو اد زیاد  از اد ام زردد،، میانر، ر دیرد، بتومت ر ختادجت مراحتو مقت ماتت ادزیتابت ختود دا دد نترایط 

س از انجام وزمایشتات مقایسته یت دا نشا  داد  ان . این اد ام دد یا(ها  ویا   ادرج یپر  ر دیفیس ر عمنکرد بات

 اد ام ماطقه ا  مورفت خواوا  ن .

 انتخاب پایه: -11-1

اح ا  داا   با  ومزما  با انت اب د م نوا اایه ا  ایس ده د م تجادتت انت ابت بتر  یکت از مهم ترین تصمیمات

 و  ایون  ن   بان .

 

 را با مشکالت زیر مواجه خواوی  ن  زی ،به ویچ عاوا  از اایه بذد  ایتفاد  نکای اولین توصیه: 

تتاخیر دد نتررا گنت وت ر بتاددوت ا تصتاد  ر دد نتیجته  باعت    بتذد درد  جوانت بنا  م ت نها(ها -1

  خواو  ن . بازگشس یرمایهتو(ی  مقصو  ر یا(ه دد  0تا  4 به عقب افتاد تقمو خسادت ب (یو 

از  تتاج  یتا نتواا یتایه گستتر، ادتفتاا دد انت مشت ص ایجاد ناوماواات بین ددختا  م تنتف یتک د تم  -2

 ر تقمو   طر تاه ،ددخس

تو(یت  نت   دد  غیتر یکاتواختت زیتاد از نظتر انت از  ر رز  میتو ایجتاد تو(ی  میو  وا  غیر وم نتکو ر  -0

 ددختا  م تنف متونق به وما  د م

 ا  ایجاد مشکو دد تربیس ر فرم دوت ددختا  بویژ  دد ییستم وا  تربیتت نوین مانا  ایپی -4

  ها و سایر عملیات برداشت و محلول پاشی ها و سم پاشیایجاد مشکل در مکانیزه کردن عملیات هرس، 

 تولید پاجوش زیاد -5

ایجاد مشکل بازاریابی و رقابت در بازارهای داخلی و هرچه سخت تر شدن فراهم سازی زمینه صادرات بررای 

 عرضه در بازارهای خارج از کشور

 .احداث شده اتت و غیر اقتصادی شدن باغکاهش درآمد بلند مد

 

 لیست پایه های رویشی قابل توصیه: -11-1

 با توجه به تققیقات انجام ن   دد نرایط فونت اایه وا  زیر توصیه میشون  

    111ام ام  ر  136ام ام  ، 26، ام 9اا دوتا  داا    ام اایه وا  

 توجه:

 . بته نتوا  دریشت د م دا بسیاد مق رد درد  ر نیاز به ییستم دادبستتت دادت 26، ام 9اایه وا  اا دوتا  داا    ام  

 ،(ی  دد وکتاد نیتز افتزاید متت یابت . دد در یتا  ار  ایتتقرادوومین د(یو تو اد ددخس دد راح  یطی افزاید ر ت

یتن نتاخه وتا وت ایس دات . باتابر ا تدا در  ییستتم دادبستت   نیمته خشت تباغ اد بای  با مهادت ر اشتکاد ناخه وا

م به صودت بازر وا  م تنف به در طر  تاه بر در  یه دنته یتیم دته دد فواصتو نخ ر یا ییم نرا(یا  تویط 

این ناخه وا دد طو  ااییز خش ت نت   ر بتا نتررا فصتو فرم یانتت تاظیم ن   ان ، گر  زد  ر تم یس میشون .  53

 دریشت ج ی  دد وما  فرم تربیس ن   با ت میمانا .  

  136ایه وا  نیمه اا دوتا  داا    ام ام ا
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  توجه:

بسیاد حسا، به اویی گت طو ه ایس، چاانچه برا  باد ار  ا  ام بته خریت  نهتا  ایونت   بتر اایته  136 -اایه ام ام

دریشت مت دای  ر ار(ین داد خود دا دد اح ا  با  با اایته دریشتت  تجربته متت دایت ، از اایته وتا  دریشتت دیاتر 

 ایتفاد  دای . 111 -ام  مانا  ام

 

    111ام ام    پر رشد: پایه های

این پایه نسبت به سایر پایره هرای موجرود در برازار پرر رشرد ترر اسرت وسری شرسار سرایه اسرتر آن همرواره  توجه:

 % از پایه های بذری کمتر است.11

ا مانردااری ایرن پایره از ضرمن مقاومت به خشکی آن خوب و سطح تحمل باالیی به بیماری پوسیدای طوقه دارد. 

توصریه میشرود شراید در شررایط  سایر پایه های رویشی موجود بیشرتر اسرت و نیرازی بره سیسرتم داربسرتی نردارد.

  عمومي  ایران، از پایه هاي رویشي متوسط رشد و پررشد كه نیاز به سیستم داربستي ندارند، استفاده شود.

 خرید نهال استاندارد: -2

  دارد. احداث باغ كمترین فاصله را با محل ی اقدام به خرید نمایید کهسستاننهاحتي االمكان  -1

ترا  11, ساب  برا فاصرله مناسرب برین انشرساباتانشر   5 تا  3 ،حد االمكان  از نهال دو ساسه با انشسابات الزم  -2

نتظرار بیشرتر در صرورت اسرتفاده از نهرال یکسراسه، باغردار مجبرور بره دو سرال اشرود.  خریرداری سانتی متر،15

 برای رسیدن نهال به فرم مطلوب خواهد شد.

بره هرر شركل نهرال هراي  .باشد میلی متر12تا  8بیش از و با قطر سانتي متر 181تا  121ارتفار نهال حدود  -3

میلري مترر ضرسیح محسروب شرده اكیرداه توصریه مري شرود از  7با ارتفار كم، تسداد انشرسابات كرم و قطرر كمترر از 

 ،بیش از دو مترر ،براي نهال زیاده از حد بلند  ارتفارسیب پرهیز شود.  جهت احداث باغنهال ها خرید این نور 

منفي محسوب مري شرود، چرون نشران مري دهرد كره نهرال مربوطره در خزانره بره اونره افراطری ت ذیره و  صفتیك 

عردم رایط بره مسنرای .وجود این شربیشتر استای ریشه  رشد دستگاهاز  نهال آبیاري شده ، سهذا رشد بخش هوایي

 از بخررش برره انرردازه كررافي چرروبي نشررده و همزمرران نهررال بخررش هرروایي زیرررا، اسررتتسررادل در فیزیوسررويي ایرراه 

   برخوردار نیست.محكمي  یسنگرااه

  نهال هاي بیش از حد قوي نیز خودداري شود.و ضسیح، نامرغوب از خرید نهال هاي  -4

در  بصررورت اسررپیرالانشررسابات الزم   توسیررد میشررود دارای بررا مرردیریت صررحیح علمررییررن نهررال خرروب  کرره . -5

 .استاوسیه خواهد بود. در حقیقت نهاسستان موظح به ایجاد شکل دهی و دادن فرم تربیتی  اطراح تنه

  .ریشه باشد 11تسداد ریشه به خصوص ریشه هاي كوتاه باید بیش از  -6

 سانتی متری مطلوب است. 11تا  8طول ریشه  -7

 نهرال، به این منظرور اطمینان حاصل شودو نیز سالمت نهال ت ينتیكي و عدم اختالط با سایر ارقام از اصاس -8

ارائره میدهنرد. ترجیحرا بره ارواهي سرالمت و بهداشرت اصراست ينتیکری و ارواهي  هایی تهیه شرود کره نهاسستان از

از خریرد نهرال سریب برر پایره  .نهاسستانهایی مراجسه کنید که از سوی موسسه کنتررل و ارواهی برذر تاییرد شرده انرد

ساسه است و هرر چقردر تا دو بحران نشا در ایاهان پیر به مراتب زیادتر از نهال جوان یك بذري خودداري شود.
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زود  ،سال 2که نهال با سن بیش از  غلط سذا این باور ایاه سن بیشتري داشته باشد میزان ایرایي آن كمتر است.

  فراوش کرد.را باید کامالتر به محصول میرود 

 

 مرحله احداث باغ: -3

 شروع عملیات برای کاشت: -3 -1

نهر کنی یا چاسه کنی  ،زمان انجام عملیات آماده سازی زمین . زمین را انجام میدهیم نقشه برداري و قطسه بندي

  ااو رو باشد. وضسیت، در مقاطع زمانی که شرایط جوی  زمین  در اوائل زمستان –اواخر پاییز 

 آماده سازي زمین -2-3

 ح برآمدایها و تسطیح اوسیهذ، حسنگ برداري سطحي، بوته كني

دارد. بررای مارال، توزیرع  یتوزیع ریشره در پایره انتخرابرشد ریشه وچگونگی عمق شخم بستگي به  :عمق شخم

یشری بیشتر از سایر پایره هرای رو111در پایه ام ام  رشد ریشه . حجم و عمقسطحی است 9ریشه ها در پایه ام 

بسته به بافرت خرا ، سربن، متوسرط و سرنگین، و ترامین تهویره الزم بررای رشرد ریشره متفراوت  عمق شخم است.

 خواهد بود. 

 مختلح در خاك با بافت ایده آل:  پایه هاینور ساختمان ریشه هاي 

 سانتي  71، 61: عمق 111 امام 

 سانتي 41: عمق 9، ام 26ام 

 

 نحوه شخم استقرار: -1-2-3

اارر عمرق شرخم نسربت بره  .بهترر اسرت شرخم عمیرق فراایرر و یكنواخرت باشردوضرسیت پروفیرل خراك ه بره با توج 

وضررسیت آنرران برره سرروي زمررین مررا سرررازیر مرري اررردد و ریشرره هررا را در زهرراب زمینهرراي مجرراور بیشررتر باشررد، 

ری . در ایرن شررایط احرداث کانرال زهکرش در پیرامرون زمرین ودر عمرق مطلروب ضرروقرار مي دهرد نامطلوبی

 بقایاي ایاهي پوسیده وكودااوي مانند مواد آسي  تهیه و انتقال است. اار شرایط خا  متوسط است بایستی آنرا با

 الزم برای ایاه را در دسترس ریشه قرار داد.) فسفر،پتاسیم و کلسیم(مواد مسدني  آنزیر خاك كردن  و

 

 :شخم و تهویه ،خاك -2-2-3 

سرانتی  111ترا  71بره عمرق  شرخم کافی است. در خاکهای سنگین میتروان سانتي 41،51سبك: شخم  هایخاكدر 

 متر بدون برارداندن خا  انجام داد. 

در دراز مرردت موجررب  ،سررانتی متررری هررم باشررد 111چنررین الیرره ای تررا عمررق  ااررر :در عمههق الیههه نذههوذ ناپههذیر

دراز مرردت در  اررردد واه برررای ایررسررمیت یررا ایجرراد و ریشرره عرردم فیلتررر شرردن آب، خفگرری  ماننررد مشرکالت مختلررح

را  نفروذ ناپرذیر در عمرق هالیر نتراتوروریپ یا ریپر سذا توصیه میشود توسطاندازد،  میه طراخمرشد را به ط شرای

 تامین شود.برای تنفس ریشه  تهویه و شرایط مناسبشده شکست تا زهاب دفع 
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سرانت زیرر را برا سرنگ  21و  سرانت دیگررح حفرر نمروده ، 21سرانتي را    81-61عمرق حفرر چاسره  :چاله كني 

ایجرراد  ایررن عملیرات برره منظرور جهررت انجرام زهكشرري پوشراند.  درشرت در پررایین و ریرز در برراال و ماسره روي آن 

 تماس مستقیم ریشه با آب  صورت مي ایرد.اشبار خا  و جلوایري از  تهویه خا  و

  عمق چاسه هامخلوط خاك و كود دامي در  سانتی متری111تا عمقح 71× 71× 71        

 سانت 41سانتي متر و به عرض  61جهت ردیح ها ،به عمق نهرکنی: 

 

 زمان کاشت: -3-3

بهترین زمان احداث باغ و جابره جرایي نهرال مرحلره خرواب فیزیوسرويیكي ایاهران پرس از خرزان كامرل ترا قبرل از 

نقراطی کره دارای گرر در بهتررین زمران كاشرت، اواخرر پراییز ، اوایرل زمسرتان اسرت. م بیدار شردن ایاهران اسرت.

  .هستندزمستانهاي بسیار سخت و دوره یخ بندان طوالني با حداقل درجه مطلق بسیار پایین 

 انتقال نهال: -1-3-3

تایي و با دستمال اسیافي  25اي هقبل از انتقال نهال ها به باغ نام رقم برروي اتیكتهاي مخصوص در دسته 

 زیادام انتقال صورت ایرد، و چنانچه بین خرید تا كاشت فاصله مرطوب و با دقت تمام در مخلوط شدن ارق

بهتر است در سردخانه در دماي یك درجه سانتیگراد قرار ارفتند. نهاسها از زمان تحویل تا کاشت نباید در 

، در دمای انجماد، وزش شدید باد قرار ایرند نهاسها در حین انتقال بایستی در کامیون مسرض تابش مستقیم آفتاب

در هر  باید توسط ین پوشش نایلونی محافظت شوند. بویيه ریشه ها در اونی و یا تنظیح مرطوب قرار ایرند.

تا از آسیب  ندرگین قرار دماي انجماد صفر درجه درنهال ها  ،شكل توصیه مي شود در زمان نگهداري و انتقال

در مسرض باد شدید و نباید نهاسها چه در طول انتقال به باغ، و چه قبل از كاشت نهاسها  به نهال جلوایري شود.

 د.ایرن قرارتشسشع مستقیم آفتاب 

 فواصل کاشت: -2-3-3

 . این عوامل عبارتند از:عوامل مختلفی در تسیین فاصله کاشت نقش دارند

کرم ،  پرر رشردكوستیروار    ،درخرتتربیرت فررم ، نرور عبور ماشین آالتشهای مختلح تاج، به بخنفوذ نور اجازه 

 .حاصلخیزي و وضسیت خاك، حکم رشد،  پر رشدپایه   ،حرشد

بررای مارال رقرم پرر رشرد ارالب در صرورت  دارد.مربوطره فاصله کاشت انتخابی بستگی به رقم انتخابی  و پایه 

در نقطرره مخرراسح  ز سررایه اسررتر برره نسرربت بزرارری برخرروردار خواهررد بررود.ا 111 -رویشرری ام ام پیونررد بررر پایرره 

 :مانند پا کوتاه کنندهچنانچه ارقام اسپور با تاج محدود و فشرده بر پایه های 

حجم تاج بیش از حد کوتاه شده و حاست درختچه به خود میگیرند. پس از انتخاب  پیوند شوند   26 -ام و  9 -ام 

     ی تماس و اطالعات الزم را کسب نمایید.رقم با مشاورین باغبان

به هر شکل در ین جهت ایری کلی و تا اندازه ای تقریبی میتوان فواصل کاشت زیر را بررای ارقرام اسرتاندارد 

 مانند الدن و رد دسیشز در پایه های مختلح ارائه کرد:

 

 

 بین ردیف     روی ردیف                                         
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 4       ×   2.5                               22، ام 9ما

  4        ×     3                                 102ام ام 

 4        ×     4                                111ام ام  

 

 کاشت: -4-3

یشرکنند. در ایرن شررایط ریشه ها آسریب دیرده و ممسموالً در زمان انتقال از خزانه :و کاشت ريشه هرس

ضرمناً هررس کرد.بالفاصله از محل شكسرتگي ریشره برا ایجراد كمتررین سرطح بررش باید بخش های آسیب دیده را 

و در ایرایری  هیدراتهای کرربن هسرتند اعضاي مسن تر ایاه منبع ذخیره زیر هرس افراطي ریشه صحیح نیست،

در ایراه ایجراد ترنش هرس ریشه ا بر این، زیاده روی دربن و رویش بسدی  نهال پس از انتقال نقش اساسی دارند.

بره هرر شرکل ریشره هرا بایرد سراسم و كامرل باشرند، هرر چنرد كره از  کرده و ادامه رشد را بره مخراطره مری اندازنرد.

در هرزار بره مردت  31بنومیرل  در محلولقبل از كاشت، ریشه نهاسها  .ظریح برخوردار باشندریشه ای  تارهاي

بهترر در سالمت نهاسسرتان،  کامل شوند، در صورت عدم اطمینانمی هشتاكسپس در محل ور و دقیقه غوطه  4-3

چنانچه عملیات کاشرت طروالنی شرد، بایسرتی  .در محل نهاسستان ضدعفوني شوندقبل از بارایری ریشه ها  است 

را برا خرا  پوشراند.  بخش پایین نهال و ریشه ها نهاسها را در ین اودال که در سایه کنده شده قرار داده و روی

رعایت کاشت از محل یقه قبلی است. عمق ارودال هرچره باشرد محرل یقره جدیرد مهمترین مسئله در زمان كاشت، 

ایسرتي برا نبیسنري محرل یقره در براغ مان کاشت در باغ همان سطح یقه قبلی دوره نونهاسی در نهاسستان باشد. زدر 

خاكي كره زیر خاك قرار ایرد.  به هیچ عنوان نبایدمحل پیوند ل به هر شک یقه در نهاسستان تفاوت پیدا كند. محل

بررای جلروایری از تمراس بدور ریشه ریخته شود باید خشك و خوب خرد شده باشد تا رشد ریشه را تسریع كنرد. 

اسرتفاده از قریم در سرال اول اسزامری اسرت  .اطراح طوقه به صورت تشتكي آبیاري شوند مستقیم با آب با تنه باید

، آبیراري صرورت نهرال پرس از كاشرت .از خوابیداي و شكستن نهال در شررایط بادهراي شردید جلروایري شرود  تا

سیب با مراجسه به مراكز تحقیقاتي، از رقم ارده افشان تجارتی ارقام جدید  برای توصیه مي شود به ویيه ایرد.

تي مترري پرایین تنره پیچیرده سران 51در صورت وجود آفرت خراروش، تروري سریمي در  مطلع شوید.آنها  مناسب 

 .چشم پوشي كنیدباغ اار زمین زهدار است از احداث  .شود

 

 انتخاب گرده افشان: -5-3

 توصیه مي شود به ویيه ارقام جدید سیب با مراجسه به مراكز تحقیقاتي، از رقم ارده افشان مناسب مطلع شوید.

ر ارررده افشرران بایسررتي در هررر ردیررح برره درخررت توصرریه مرري شررود. اسررتقرا 15 هررر كاشررت یررك ارررده افشرران بررین

صورت متناوب نسبت به ردیح مجاور صورت ایرد. انتخاب كوستیوارهاي ارده افشان كه همزمران برا نهرال هرا 

ي خرواهیم رمترري نیرز برا رو 111متري زیادتر نشود. اسبته تا فاصله  21به بلوغ برسند و كاشت آنان از شسار 

بطرور کلری  كند، به دسیل كه حشرات بارور كننرده بره منرابع نزدیكترر میرونرد. داشت، وسیكن میزان توسید تنزل مي

 میتوان از ارقام الدن دسیشز و رد دسیشز بسنوان ارده افشان استفاده کرد.

 استذاده از کندو:-1-5-3
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ر در کندو در هکتار توصیه میشود. افرزایش تسرداد کنردو باعرث افرزایش مالقرات زنبرو 4به تسداد  استفاده از کندو

 درختان، افزایش باردهی و نتیجه منفی آن کوچن شدن اندازه میوه هاست.

 فرم تربیت و نکات مهم در هرس: -1-4

در صرورت خریررد نهررال اسررتاندارد دو سرراسه باغرردار بررا کمتررین مشررکل میتوانررد تربیررت مررورد نظررر را ادامرره دهررد. 

 دادنای سیستم های غیر داربستی اسپیندل است. بهترین فرم تربیت برمشخصات نهال  استاندارد قبال ارائه شد. 

در برین  ین از کارهای عمده در باغ است که بایستی هرر سرال برا دقرت مردیریت شرود.پس از كاشت  یفرم تربیت

شاخه را بسنوان محور مرکزی انتخاب میکنیم. نهال پیوندی در حال اسرتراحت را  شاخه های موجود قوی ترین 

سانتی متری باالی شاخه انتخابی قطع و در زیر محل بررش شراخه  71تا  61ارتفار  بالفاصله پس از احداث از

 ها را بطوری اطراح تنه پخش می کنیم که شاخه های مزبور نسبت به هم دارای فاصله برابر باشند. 

 51با توجه به نکات ذکرر شرده در خصروص تسرداد انشرسابات، آرایرش و توزیرع آنران در اطرراح تنره از ارتفرار  

در شررایط عمرومي   .خودداري شود در انتهاییاز قطع رئوس شاخه هاي انتهایي، به ویيه سی سانی متری به باال،

صرورت  درایران، از پایه هاي رویشي متوسط رشد و پررشد كه نیاز به سیستم داربسرتي ندارنرد، اسرتفاده شرود. 

برروي سیم ها ، با استفاده از نخ هاي اسیرافي  استفاده از سیستم داربستي در ساسهاي اول، حتماً شاخه هاي جانبي

برا انتخراب شراخه ای کره  بایرد شاخه های پرایینی شرده وبر سایه اندازي  موجب ،هدایت شوند. شاخه هاي موازي 

سرانتي مترر در  15فواصرل برین انشرسابات حردود د. کررحذح  در مو قسیت و شرایط رشدی بهتر است دیگری را

برین تنره اصرلي و اخه هاي هم سطح به صورت طوقره در اطرراح تنره پرهیرز شرود. از رشد شنظر ارفته شوند. 

كمرك  هشراخه هرا  بر ،دهری بررای فررم شاخه ها، یك بازو اذاشته و زاویره آنهرا را از هرم براز كررد . در سرال اول

 چروبی شردنبرخری از وزنره اسرتفاده مری کننرد. در سرال بسرد پرس از  .میشروندکوبیرده روي زمرین  سیخك ابطناب 

 رسیدن به فرم مطلوب میتوان وزنه ها و نخ ها را باز کرد.کامل شاخه ها و 

در هرس نگهداری باید سسی شود از قطع رئوس انتهایی شاخه های جانبی به شدت پرهیرز شرود، ترا از تحریرن 

م کرده جوانه های جانبی به رشد رویشی جلوایری شود. برای کنترل ارتفار سیدر انتهایی را با به طرح پایین خ

و با نخ ببندید. انجام هرس شاخه را در طول دوره رشد انجرام نرداده و  بره هرشرکل از قطرع شراخه هرای یکسراسه 

پرهیز کنید. ای کار باعث تحرین ایاه به توسیرد نرر  میشرود. درعروض بره جرای ایرن کرار محرل قیچری زدن در 

برش را از همرین محرل انجرام دهیرد. سرال بسرد طول شاخه  را کمی  پایین تر بیاورید تا به چوب دو ساسه برسید. 

 مشاهده خواهید کرد که هیچ نرکی توسید نمیشود. فقط شاخه های دو ساسه را قطع کنید.

 آبیاری:-5

با تاکید بر استفاده از پایره هرای رویشری در سیسرتم نروین باغبرانی بمنظرور کسرب بیشرترین رانردمان اقتصرادی در 

ازاری انجام میشود، باغدار بایرد تمرام سرسی خرود را مسطروح بره مردیریت  سال سرمایه 21احداث باغ که برای 

سال اول بخش عمده ای از هزینه ها را جبرران نمایرد. محردودیت شردید 5باغ نماید، تا بازاشت سرمایه در همان 

د آب بویيه در ماههای خرداد در اغلب نقاط کشور بره بسرد، رهرا کرردن سیسرتم هرای قردیمی و سرنتی آبیراری ماننر

آبیاری نشتی و یا غرقابی با هزینه های سرسام آور نیروی کار بررای جروی و پشرته هرا برویيه در مسراحت هرای 

، آبیراری قطرره بنابراین استفاده از سیسرتم هرای آبیراری تحرت فشرار بیشتر از ین هکتار را غیر اقتصادی میکند.

آبیاری با توجه به سرن درخرت، شردت تبخیرر ای، عمال در تمام نقاط کشور به بهترین وجه پاسخ داده است. حجم 
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و تسرق کره خرود تحرت عرواملی ماننرد طرول و عررض ج رافیرایی منطقره، ارتفرار و وضرسیت شردت و مردت براد، 

تشسشع، مدیریت سطح باغ بین ردیفها، تسداد ساعات آفتابی و ابری، درصد رطوبت نسربی اسرت قررار دارد. در 

فاصرله  سرن درختران جرداول دور آبیراری براری هرر براغ قابرل تهیره اسرت.این زمینه برای هر منطقه، با توجه به 

سیسرتم آبیراري قطرره اي اسرتفاده مري شرود،  ازچنانچه  نگیرد. سنازل ها را باید از یقه دور کرد تا آب با تنه تما

ا بایرد طبیسترا در تابسرتان دور آبیراری ر تنه قررار ایرنرد.  سانتی متری21-25نازل ها بایستي در فاصله مطمئن 

محاسبات انجام شده نشان میدهد کره آب مرورد نیراز بررای سریب  زیاد کرد، اما حجم آبیاری را بایستی کاهش داد.

تررا  3411و  2411، 2511درختری برره روش آبیراری قطررره ای در اصررفهان، خراسران و کرررج برره ترتیرب برابررر 

 متر مکسب  است.  7111

 تغذیه: -2

شاخه های هرس شرده، و میروه هرای توسیرد شرده در یرن براغ ایجراد و از آن  مواد آسی که هرسال تحت شکل      

کودهرای شریمییایی و یرا مرواد آسری جهرت مسردنی شردن بره خرا   ارفته میشرود، بایسرت تحرت شرکل مرواد مسردنی، 

  براردانده شوند تا از فقیر شدن خا  جلوایری بسمل آید.

 متر مکسب 111ایاهی پوسیده کاه، کلش و برگ به مقدار و بقایای  ااويهای آسی مانند كود در خاکهای سنگین 

آسری توصریه میشرود. دادن خرا  اره و  كرود مترر مکسرب75در خاکهرای سربن  بصورت مخلوط با خا  سبن و

کیلرو اررم در هکترار  71و   11، 51در مورد درختان براس  ازت، فسرفر و پتاسریم بره ترتیرب  ماسه خوب نیست.

، قررار ایرنردبرا ریشره  سه، وسي نباید در تمراسدر عمق چا را باید پتاسه و فسفره مسدنيهای كود توصیه میشود. 

بسرتگي بره مقردار فسرفره، پتاسره و غیرره كودهراي  مقردار کرود الزم تسیرین كود ازته قابرل اسرتفاده در سرطح اسرت.

 .از آنان درخا  دارد هرینموجود 

ند که دادن کودهای مسردنی از همران سراهای اول . هرچبطور کلی در چند سال اول همان کود دامی کفایت میکند

در  ارمکیلرو 51سروسفات آمونیروم یرا نیتررات آمونیروم بره میرزان  براردهیبرا شررور  به مقردار کرم توصریه میشرود.

 نیاز می باشد. در هکتار ارمکیلو 111تا  81  سوسفات پتاسیم و هکتار

همرراه برا اوره، سروپر فسرفات تریپرل و سروسفات  چنانچه باردهی خوب است بهتر است در بهار کود دامی پوسیده

 پتاسیم در محل سایه انداز درخت ریخته وسی آنرا حتما زیر خا  کرد.

 نگنرزسروسفات م ،اواخرر اسرفند در محرل ریشره کیلرو اررم در هکترار 25سوسفات مرس  عناصر کم مصرف: -1-2

در اطراح یقه و مجراورت ریشره  درخت اواخر اسفندارم در  111درخت، اسید بورین ارم در  411تا  211

 زیر خا  کرد.

 نگهداری یا داشت: -7

از مهم  ترین عملیات داشت بمنظور جلوایری از اتالح مواد مسدنی و عناصرر  وجین یا مبارزه با علفهای هرز

سانتی متری را بایرد در دسرتور کرار قررار داد.  51سذا اطراح تنه بویيه در شسار غذایی موجود در خا  است. 

 یتوان از علح کش اراماکسون و یا راند آپ استفاده کرد.م

از  جهت پوشش بین ردیح کشرت یونجره بره منظرور تقویرت خرا  و بهرره بررداری اقتصرادی قابرل توصریه اسرت.

جرو پرهیرز شرود. امرا كشرت انروار محصروالت از  و كشت محصوالت فقیر كننده خاك در بین درختان مانند انردم
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ماننرد یونجره و انروار شربدر ، قابرل توصریه اسرت. در صرورت فقرر خراك و نیرز برراي  والت علوفره ايقرخرانواده ب

 خاك ، توصیه مي شود كود سبز صورت ایرد.و بهینه سازی شرایط فیزیکی تقویت 

جوشها توسط قیچی بایستی حتما در موارد مشرکو  بره آتشرن قیچری را قبرل از شررور هررس حذح پادر هنگام 

 کس استریل کرد.درختان دیگر با محلول وایت

 آفات مهم سیب: -8

اوسرین بار سمپاشي علیه این آفت صورت مري ایررد.  5: در حال حاضر   در منطقه شاهرودح بیش از کرم سیب

آسودایهاي روي االب   دهم اردیبهشت ماه ح مشاهده مي شود و بسته به منطقه تا آخر اردیبهشت و حرداكار دوم 

میلري مترر  4/22میلري مترر و  2/21زمانیكره قطرر میروه بره دسیشرز د و الدن روي ارقام ر .خرداد نمود مي نماید

در هرزار  1.5% و زوسرون 2.5درختان را در زمستان   دی و بهمرنح برا مخلروط روغرن وسرن  .مشاهده میشود

سمپاشی شوند. جهت رسیدن به نتایج قطسی بایسرتی در مرحلره فندقره شردن میروه هرا در بهرار، در مرحلره اول برا 

 سمپاشری کررد. در هزار اقدام بره 2روز بسد با اندوسوسفان  11در هزار و به فاصله ین هفته تا  1.5یون اوزات

  سمپاشی با فوزاسون نیز برای مبارزه با کرم سیب میتواند موار باشد.

نهال مربوطره را بایرد  ،این بیماری قارچی بسیار خطرنا  است، در صورت مشاهده عوارض پوسیدگی طوقه:

سموم موجود قرادر بره کنتررل بیمراری نسرتند.  ت با سقمه خا  اطراح ریشه از محل خارج و منهدم کرد.به سرع

توصیه میشود با توجه به حساسیت پایره ام اضافه کردن محاوسهای مسی به آب آبیاری تا اندازه ای کارآیی دارد. 

ید در تماس با تنه قرار ایرنرد. او آب نب . در صورت استفاده از این پایه کودسایر پایه ها استفاده شود از116ام 

توسرط نهاسهرای پیونردی برر ایرن پایره چنانچه با توجه به سایر خصوصیات مابت ایرن پایره اصررار بره احرداث براغ 

سرانتی مترر براالتر ببریرد. بررای جلروایری از  11دارید میتوانیرد برا نهاسسرتان هماهنرگ کررده و محرل پیونرد را ترا 

یم محکرم اسرتفاده شرود. ضرمنا در ایرن شررایط رشرد متوسرط ایراه خراص ایرن پایره کراهش مشکالت بسدی باید از قر

 بیشتری می یابد. 

اسبتره ایرن بیمراری  تنها راه مبارزه برا ایرن بیمراری باکتریرایی اسرتفاده از ارقرام و پایره هرای متحمرل اسرت. آتشک:

بره هرر شرکل مشاهده میشرود.  ر سیب دآفرین است وسی در سیب هم بسته به پایه و رقم ل کتر در االبی  مشیشب

سانتی متری زیر محل آسوده قطع و قیچی را در با وایرتکس اسرتریل کررده و اقردام بره  21شاخه های آسوده را از 

 اخه های آسوده را به بیرون باغ منتقل و میسوزانیم.ش  حذح شاخه های آسوده در درخت بسدی می کنیم .

و اندوسرروسفان بررا غلظتهررای اسررتفاده شررده برررای کرررم سرریب میتوانررد جهررت  اسررتفاده از اوزاتیررون نقطههه اي: 2كنههه 

  .علیه این آفت مورد استفاده قرارایرد مبارزه در همان مقاطع زمانی

ارد، كمپوتي ، شیخي،  یاراني اسمیت ،االب ، شیخ احمد، عباس ارقام حساس :جوناتان ،شپشك واوي: 

 رضواني، شفیع آبادي

 زار ین تا دو هفته پس از تمام ال در ه 1.5اوزاتیون  شته:

 


