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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعۀ فناوريها و تحقق توسعۀ پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامۀ تغييرات پايههاي
قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامۀ درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير
در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي«،توانايي انجام كار واقعي
بهطور استاندارد و درست» تعريف شده است .توانايي شامل «دانش ،مهارت و نگرش» ميشود.
در رشتۀ تحصيلي حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
 -1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي تولید و پرورش درختان میوه؛
 -2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه؛
 -3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها؛
 -4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادامالعمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر.
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامهريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار ،مجموعۀ اسناد
برنامۀ درسي رشتههاي شاخۀ فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي
تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس ،چهارمين درس شايستگيهاي فني و كارگاهي است كه ويژۀ رشتۀ امورباغی در پايه
یازدهم تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آيندۀ شغلي و حرفهاي
شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد تمام شايستگيهاي آموزش داده شده
دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب پیشرو شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و
هر واحد يادگيري از چند مرحلۀكاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز میتوانید پس از
يادگيري هر پودمان ،شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر
پودمان يك نمره در سامانۀ ثبت نمرات منظور مينمايد و نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12
ميباشد .در صورت احراز نشدن شايستگي پس ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد
تا آخر سال تحصيلي وجود دارد.كارنامۀ شما در اين درس شامل  5پودمان و از دو بخش نمرۀ
مستمر و نمرۀ شايستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دريكي از پودمانها نمرۀ قبولي را
كسب نكرديد ،تنها در همان پودمان مورد ارزشيابي قرار میگيريد و پودمان هايي قبول شده

در مرحلۀ اول ارزشيابي ،مورد تأييد بوده و الزم به ارزشيابي مجدد نمي باشد .همچنين اين
درس داراي ضريب  8است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي ،امكان استفاده از ساير اجزای بستۀ آموزشي كه براي شما
طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بستۀ آموزشي ،كتاب همراه
هنرجو است كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد از آن استفاده نماييد.
كتاب همراه خود را ميتوانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .در این
بستۀ آموزشي ،اجزای ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه
رشتۀ خود به نشاني  www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آنها مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق
حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات
و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بستۀ آموزشي ارائه شده
است .شما عزيزان كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني فرا بگیرید،
تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار ببرید.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است ،لذا توصيههاي هنرآموز
محترمتان را در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي
بگيريد.
اميد است با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت
شايستۀ جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامي
در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامۀ درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
و نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامۀ درسي رشتۀ امور باغیطراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي
تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي كارگاهي مي باشد كه براي پایۀ يازدهم تدوين و تأليف
گرديده است و داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين
ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگيهاي اين كتاب ميباشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده
شده است .هنرآموزان گرامي الزم است براي هر پودمان يك نمره در سامانۀ ثبت نمرات براي هر هنرجو
ثبت كنند .نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل  12ميباشد و نمرۀ هر پودمان از دو بخش تشکيل ميگردد كه
شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمانها است .از ويژگيهاي ديگر
اين كتاب ،طراحي فعاليتهاي يادگيري ساختيافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از جمله
مديريت منابع ،اخالقحرفهاي و مباحث زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده
شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرمافزار
و فيلم آموزشي درفرايند يادگيري استفاده شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام
كار واقعي مورد استفاده قرار ميگيرد .شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روشهای
تدریس کتاب ،شیوۀ ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی
زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای
یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به يادآوري است،كارنامۀ صادر
شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره  5پودمان بوده است .در هنگام آموزش ،سنجش و ارزشيابي
پودمانها و شايستگيها ،باید به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و
برنامهريزي اموزشي مراجعه شود .رعايت ايمني و بهداشت ،شايستگيهاي غيرفني و مراحلكليدي براساس
استاندارد ،از ملزومات كسب شايستگي ميباشند .همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با
ضريب  8در معدل كل محاسبه ميشود و داراي تأثير زيادي است.
این كتاب شامل پودمانهاي زیر است:
« -1آماده سازی زمین درختان میوه» كه در این پودمان ابتدا با مفهوم آماده سازی و سپس به عوامل مؤثر
بر آمادهسازی آشنا میشوید .
« تهیه وآماده سازی نهال » و «کاشت درختان میو ه و زینتی» دارد ،كه در این پودمان مفهوم  تهیه
وآماده سازی نهال ،کاشت درختان میوه و زینتی و كاربرد و ويژگيهاي سیستم های کاشت گیاهان آموزش
داده شده است.
 «-3راه اندازی سیستم آبیاری» که در اين پودمان ،روش راه اندازی سیستم آبیاری آموزش داده می شود .
«-4پیوند» نام دارد .که در این پودمان،انواع روشهای پیوند آموزش داده میشود.
 «-5آماده سازی نهال برای فروش».كه در آن ،هنرجويان با آماده سازی نهال برای فروش آشنا ميشوند.
اميد است با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيشبيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفهای و کاردانش

آماده سازی زمین درختان میوه

پودمان 1

آماده سازی زمین درختان میوه

فلات ایـران از مهم تریـن مراکـز اقلیمـی پـرورش میـوه محسـوب می گـردد و کشـور مـا یکـی از
کشـورهای مهـم پـرورش و تولیـد میـوه در دنیـا بـه شـمار می آیـد .ایرانیـان بیش از  1500سـال
قبـل بـا دانـش پـرورش درختـان میوه آشـنایی داشـتند .در ایـران با توجه بـه عـرض جغرافیایی و
شـرایط متنـوع اقلیمی ،کشـت و پـرورش انواع درختـان میوهدار مناطـق معتدل ،و سردسـیر ،نیمه
گرمسـیر و گرمسـیر امـکان پذیر می باشـد.
1

واحد یادگیری 1
آماده سازی زمین درختان میوه

مقدمه
بهطــور کلــی اقلیــم سردســیر شــمالی در شــمال غــرب و شــمال مرکــزی ،منطقــۀ غــرب  ،جنــوب
مرکــزی ،مناطــق شــرق و اســتان فــارس شــرایط الزم را بــرای پــرورش درختــان میــوۀ مناطــق معتدلــۀ
و ســرد ماننــد آلــو ،گیــاس ،آلبالــو ،شــلیل ،هلــو ،زرد آلــو ،فنــدق ،بــادام ،گــردو ،بــه و انگــور را دارنــد.
اقلیــم نیمــۀ سردســیر و خشــک فــات مرکــزی ایــران بــرای رشــد و پــرورش انــار ،انجیــر ،پســته و انگــور
مناســب اســت .اقلیــم نیمــۀ گرمســیر ســاحلی شــمالی شــرایط مناســب را بــرای کشــت و کار مرکبــات،
کیــوی ،خرمالــو ،زیتــون و چــای و اقلیــم گرمســیری خشــک و مرطــوب جنــوب کشــور منطقــۀ مناســب
بــرای پــرورش خرمــا ،مــوز و انبــه را فراهــم نمــوده اســت .شــرایط آب و هوایــی از اصلی تریــن موضوعــات
احــداث یــک بــاغ مناســب بــرای رشــد درختــان اســت کــه در احــداث یــک بــاغ جدیــد دو حالــت ممکــن
اســت وجــود داشــته باشــد:
در حالــت اول محصــول بخصوصــی ماننــد خرما،پســته ،ســیب ،بــادام و ...مــورد نظــر اســت کــه برای کشــت
آن بایــد زمیــن مناســبی یافــت .در حالــت دوم کــه بیشــتر عمومیــت دارد ،زمیــن خاصــی موجــود اســت و
بایــد درختــی کــه بــا آن زمیــن و منطقــه ســازش دارد کشــت شــود .در هــر دو حالــت ،احــداث بــاغ شــامل
ســه مرحلــه اســت -1:مطالعــۀ عوامــل محیطــی؛ -2مطالعــۀ عوامــل اقتصــادی؛  -3تهیــۀ زمیــن و کاشــت
نهــال .کــه در ایــن واحــد یادگیــری شــما بــا چگونگــی آمــاده ســازی زمیــن بــاغ آشــنا خواهیــد شــد.

استاندارد عملکرد
آماده سازی  1000متر مربع در سه روز کاری
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پاکسازی زمین
پرسش

به چه موادی در سطح باغ ،ناخالصی میگویند؟ انواع آن را نام برده و در کالس بحث کنید.

پرسش

چرا باید ناخالصیهای سطح باغ را جمع آوری کرد؟

تحقیق کنید

ناخالصیهــا و بقایــای غیــر گیاهــی در ســطح بــاغ شــما از کجــا میآینــد؟ آیــا می تــوان آنهــا را مهــار
کــرد؟ آیــا می تــوان مانــع ورود آنهــا بــه بــاغ شــد؟

تحقیق کنید

در منطقــۀ شــما بــرای احــداث بــاغ ،چــه اقداماتــی بــرای پاکســازی زمیــن انجــام میدهنــد؟
گــزارش کاملــی تهیــه و بــه هنــر آمــوز مربوطــه ارائــه دهیــد.

فعالیت عملی

رفع ناخالصیها در سطح باغ
وسایل مورد نیاز  :فرغون  ،بیل  ،کلنگ  ،چهار شاخ  ،تریلی  ،تراکتور
بــا اســتفاده از وســایل الزم و لبــاس کار مناســب و زیــر نظــر هنرآمــوز خــود ،ناخالصیهــای ســطح
بــاغ هنرســتان را گــردآوری کــرده و در محلــی مناســب دفــن نماییــد.
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پرسش

از سوختن برگها ،علفها ،گیاهان و چوبهای جمعآوری شده جدا ً خودداری نمایید.
بــا گــردآوری و دفــن آنهــا میتوانیــد کودهــای گیاهــی مناســبی را بهدســت آوریــدو در ضمــن بــا ایــن
کار ،از آلــوده ســاختن هــوا و محیــط زیســت خــود نیــز جلوگیــری کردهایــد.

منظور از گاو رو بودن زمین چیست؟

خاک
خـاک در تأمیـن آب و مـواد کانـی بـه عنـوان محیطـی به شـمار میآید که ریشـۀ درخـت در آن اسـتقرار و
گسـترش مییابد.
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خاک زراعی مناسب
بافــت خــاک را ذرات رس ( قطــر آنهــا کمتــر از  0/002میلــی متــر )  ،ســیلت ( 0/02 - 0/002میلــی متــر)،
شــن ریــز( 0/02 - 0/2میلــی متــر) و شــن درشــت ( 0/2 - 2میلــی متــر) تشــکیل می دهند.خاک هــای
لومــی از نظــر زراعــی بافت هــای مناســبی هســتند و بــه میــزان مناســب حــاوی ذرات شــن ،ســیلت و رس
می باشــند .میــزان رطوبــت خــاک در رشــد و نمــو درختــان میــوه اهمیــت زیــادی دارد.
نقطــۀ پژمردگــی دائــم ،1درصــد رطوبتــی از خــاک اســت کــه گیــاه پژمــرده می شــود .امــا ظرفیــت
مزرعــه ،2میــزان رطوبتــی اســت کــه در برابــر نیــروی ثقــل زمیــن در خــاک باقــی می مانــد.
نقطــه اشــباع 3میــزان رطوبتــی از خــاک اســت کــه تمامــی خلــل و فــرج خــاک از آب پــر می شــود کــه
در اثــر نیــروی ثقــل مقــداری از آب بــه اعمــاق خــاک فرورفتــه و باقــی مانــدۀ رطوبــت مزرعــه را تشــکیل
می دهــد .اگــر از رطوبــت ظرفیــت مزرعــه ،درصــد پژمردگــی دائــم کســر شــود ،میــزان رطوبــت باقــی
مانــده را « رطوبــت قابــل » اســتفاده می نامنــد کــه توســط ریشــۀ گیــاه قابــل جــذب می باشــد.
نوع بافت خاک در ظرفیت مزرعه  ،درصد پژمردگی و در صد آب قابل استفادۀ خاک تأثیر دارد.

1. Permanent wilting point
2 .Field capacity
3 .saturation point
4 .Available Water
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بــا توجــه بــه مقــدار ذکــر شــده ،درصــد آب قابــل اســتفاده در خاکهــای ســنگین بیشــتر اســت امــا در
ایــن نــوع خاکهــا  ،رشــد ریشــه بــه کنــدی انجــام میگیــرد .پراکندگــی ریشــه در خــاک نیــز تحــت
تأثیــر نــوع خــاک قــرار میگیــرد .در خاکهــای ســنگین ،پراکندگــی ریشــه در خــاک غیــر یکنواخــت
میباشــد.
انتقــال آب در خــاک و جــذب آن توســط گیــاه تحــت تأثیــر پتانســیل آب قــرار میگیــرد .پتانســیل آب
مقــدار انــرژی آزاد در یــک ملکــول گــرم آب اســت و واحــد آن بــار می باشــد .پتانســیل آب در خــاک
شــامل پتانســیل اســمزی و پتانســیل ماتریکــس و پتانســیل آب در گیــاه اســت و شــامل پتانســیل اســمزی،
پتانســیل فشــار یــا تورژســانس و پتانســیل ثقــل می باشــد .هــرگاه پتانســیل آب در گیــاه منفی تــر از
پتانســیل آب در خــاک باشــد ،گیــاه میتوانــد رطوبــت خــاک را جــذب کنــد .پتانســیل آب در گیــاه در اثــر
تعریــق ،منفیتــر می شــود و یــک شــیب پتانســیل آب بــه وجــود میآیــد کــه موجــب جریــان آب از
خــاک بــه طــرف ریشــه میگــردد .بســته شــدن روزنه هــا در طــول روز بــه رطوبــت خــاک بســتگی دارد.
اگر میزان رطوبت خاک کمتر باشد ،روزنه ها زودتر بسته میشوند و رشد گیاه کاهش مییابد.
عمــق خــاک از مــواردی اســت کــه بایــد قبــل از احــداث باغــات میــوه ،مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .زیــرا
ریشــه های درخــت میــوه تــا عمــق  1الــی  3متــری خــاک نفــوذ میکننــد.

نکته
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در مناطــق بــا ســطح آب هــای زیــر زمینــی بــاال  ،نیــاز بــه زهکشــی مــی باشــد .در خــاک هایــی کــه
ارتفــاع آب هــای زیــر زمینــی از ســطح خــاک کمتــر از یــک متــر باشــد  ،رشــد ریشــه کاهــش یافتــه
و ریشــه بــا کمبــود اکســیژن مواجــه مــی گــردد.
نکتــه  :ریشــه برخــی از درختــان میــوه از قبیــل مرکبــات  ،بــادام  ،زردآلــو  ،هلــو و گیــاس بــه کمبــود
اکســیژن حســاس مــی باشــد.

آماده سازی زمین درختان میوه

پدیــدۀ گمــوز 1یــا صمــغ زدگــی را می تــوان در درختــان میــوۀ سردســیری و مرکبــات مشــاهده نمــود کــه
در اثــر حملــۀ برخــی از باکتری هــا و قارچ هــا بــه طوقــه گیــاه حاصــل میشــود .در برخــی از مــوارد،
ایــن عارضــه ناشــی از اختــال در میــزان رطوبــت ،بــاال بــودن آب تحــت االرض ویــا تغییــر متنــاوب ســطح
آب علــل دیگــر بــروز گمــوز میباشــد.
دمــای بیــش از حــد خــاک ،توقــف رشــد ریشــه در اثــر رطوبــت ناکافــی و یــا غرقــاب شــدن ناحیــۀ ریشــه
از عوامــل پدیــد آورنــدۀ فلــج گیاهــی 2در درختــان میــوۀ حســاس از جملــه گــردو می باشــد.
از مشــکالت دیگــری کــه خــاک می توانــد بــرای پــرورش درختــان میــوه داشــته باشــد ،میــزان شــوری
آن اســت کــه از مــواد محلــول خــاک بــه ویــژه کربناتهــا ،ســولفاتها ،کلســیم ،منیزیــم و ســدیم ناشــی
میگــردد.
4
3
هدایــت الکتریکــی خاکهــای شــور بیشــتر از  4دسـیزیمنس بــر متــر ودر صــد ســدیم تبادلــی بیشــتر
از  15درصــد و  PHآنهــا بیــن  8/5الــی  10میباشــد .درصــد ســدیم تبادلــی ،بــرای مشــخص کــردن
قلیایــی بــودن خــاک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اگــر درصــد ســدیم تبادلــی خــاک در حــدود  15الــی
 30باشــد ،ایــن خــاک از نظــر کشــاورزی غیرقابــل اســتفاده میشــود.

تقسیم بندی درختان میوه از نظر مقاومت به شوری

1 -Gumming
2-Apoplexy
3-Electrical Conductivity
4- Exchange Sodium Percentage
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شخم
شـخم ،زیـر و رو کـردن خـاک اسـت کـه در نتیجـۀ ایـن عمـل ،خاک نسـبت بـه آب و هـوا نفوذپذیر شـده
و فعالیـت میکـرو ارگانیسـم های هـوازی افزایـش مییابـد .تهیـۀ زمیـن در بسـیاری از مـوارد با شـخم آغاز
میشـود کـه خـود مهمتریـن مرحلـه در تهیـه زمیـن محسـوب میشـود .چنانچـه شـخم زدن بـا توجـه بـه
رطوبـت و عمـق خـاک و بهطـور کلـی با رعایـت اصول آن انجام نشـود ،نـه تنها نتایـج مفیـدی در برنخواهد
داشـت بلکـه غالبـاً میتوانـد بـه خرابـی بسـتر بـذر و گاهـی خسـارتهای جبرانناپذیـری منجرگردد.
شـخم زمیـن بایـد بـه گونهای انجـام پذیرد کـه -1 :قطعات شـخم نخـورده باقی نمانـده؛  -2تسـطیح زمین
بهـم نخـورده؛  -3تراکـم خـاک بـه حداقل رسـیده؛ -4حداکثـر صرفهجویـی در وقت به عمـل آید.
بهترین زمان شخمزدن بالفاصله بعد از برداشت محصول است ،زیرا خاک هنوز رطوبت دارد و راحت تر
شخم میخورد.
ادوات خاک ورزی اولیه ( گاو آهن ) از لحاظ نیروی کشنده ،به دو نوع دامی و تراکتوری تقسیم میگردد و
هر دو میتوانند یک طرفه و یا دو طرفه باشند.
شخمزدن ،برحسب شکل زمین و توپوگرافی و نوع گاو آهن ،میتواند به اشکال گوناگونی انجام شود.
پرسش

در مورد عمق شخم از سال گذشته چه به یاد دارید؟
معمولتریــن الگــوی شــخم ،روش معــروف بــه« َسـ ِرزمینی» اســت .درایــن روش ،ابتــدا خطــی را در ابتــدا
و انتهــای زمیــن میکشــند تــا ناحیــۀ محصــور در میــان آن را شــخم بزننــد .ایــن خــط بــا شــخم زدن بــا
نــوک خیشهــا انجــام میگیــرد .پهنــای قطعــۀ زمیــن در هــر دو انتهــا بایــد آنقــدر باشــد کــه تراکتــور
روی آن بهراحتــی دور بزنــد .ایــن الگــو را خــود بــه دو روش وســط بــه کنــار یــا کنــار بــه وســط میتــوان
اجــرا نمــود.

ادوات شخم
در چگونگی کار و تنظیمات گاوآهن برگردان دار به سه عامل مهم باید توجه داشت:
تراز بودن گاوآهن در هنگام اجرای شخم شامل تراز طولی و عرضی؛
سرعت حرکت تراکتور و ماشین؛
تنظیم عمق کار.
8
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بــرای اتصــال گاوآهن ســوار ،ماننــد هــر وســیلۀ ســوار دیگــر الزم اســت ارتبــاط میــان تراکتــور و ادوات از
ســه نقطــه برقــرار گــردد .از آنجاییکــه تفــاوت خاصــی میــان ادوات مذکــوردر متصلشــدن بــه تراکتــور
وجــود نــدارد مراحــل کار رابهطورکلــی میتــوان اینگونــه خالصــه کــرد:
راننــده ،تراکتــور را بــه عقــب رانــده تــا در موقعیــت مناســب نســبت بــه گاوآهــن قــرار گیــرد .یعنــی تــا حــد
امــکان خــط مرکــزی تراکتــور بــا خــط مرکــزی گاو آهــن در یــک راســتا باشــد .بازوهــای جانبــی تراکتــور
بــا اهــرم اصلــی هیدرولیــک آنقــدر پاییــن بــرده میشــود تــا ســوراخ موجــود در انتهــای بــازوی ســمت
چــپ بــا ســر لنگــی گاو آهــن در ســمت چــپ هــم مرکــز شــود .ســپس راننــده تراکتــور را در حالــت ترمــز
قــرار داده و جهــت متصــل کــردن آن دو ،از تراکتــور پیــاده شــود .بــا کمــک دســت و بــا تــکان دادن بــازو
یــا گاوآهــن ،ســرلنگی گاوآهــن را در قرقــره بــازوی طــرف چــپ تراکتــور مســتقر نمــوده و بــا پیــن قفلــی،
قفــل نمایــد .ســپس بــا بــاز کــردن یــا بســتن پیــچ بــازوی جانبــی ســمت راســت تراکتــور می بایســت
ســوراخ موجــود در انتهــای بــازوی ســم راســت بــا ســر لنگــی گاوآهــن هــم مرکــز شــده و پــس از اتصــال
بهوســیلۀ پیــن قفلــی ،قفــل گــردد .بــازوی وســط را کــه از یــک نقطــه بــه تراکتــور متصــل اســت ،بــا
چرخانــدن قســمت میانــی کوتــاه و بلنــد کــرده تــا ســر دیگــر آن بــه فیــل گــوش برســد( .بــازوی وســط
میل ـهای اســت تــو خالــی کــه از درون رزوه شــده و بــر روی دو پیــچ رزوه شــده در جهتهــای معکــوس
بســته شــده اســت کــه بــا چرخیــدن ،امــکان کوتــاه و بلنــد شــدن را بــه بــازو میدهــد) .باقــرار دادن پیــن
قفلــی ،در نقطــۀ ســوم نیــز ارتبــاط برقــرار شــده اســت.
گاوآهــن بــا اهــرم اصلــی هیرولیــک از زمیــن بلنــد شــده و بــه محــل اجــرای شــخم حمــل میگــردد.
گاو آهــن بــا پاییــن بــردن دســتۀ اصلــی هیدرولیــک ،پاییــن بــرده میشــود؛ بهطــوری کــه نــوک خیشهــا
روی زمیــن قــرار گیــرد.
ابتــدا بایدتــراز طولــی گاوآهــن کنتــرل شــود .ممکــن اســت جهــت نفــوذ خیشهــا در خــاک ،الزم باشــد
طــول بــازوی وســط کاهــش پیــدا کنــد.
پــس از انجــام یــک بــار شــخم و قــرار دادن چــرخ تراکتــور در شــیار جهــت انجــام دور بعــدی ،تــراز عرضــی
گاوآهــن بایــد انجام شــود
نکته

در هنــگام عملیــات شــخم زدن ،تنظیمــات درســت و تــراز بــودن گاوآهــن ،باعــث یکنواختــی عمــق
شــخم میگــردد.

نکته

اگــر گاو آهــن ،تــراز طولــی نداشــته باشــد ،عمــق شــیار شــخم در خیشهــا مســاوی نبــوده و کــف شــیار
بهشــکل پلــهای در میآیــد.
9

فعالیت عملی

کاربرد گاوآهن برگردان دار در باغ
وسایل الزم :لباسکار ،تراکتور ،گاوآهن
مراحل اجرا:
-1گاوآهن برگردان دار را به تراکتور متصل نموده و به باغ منتقل نمایید.
 -2تنظیمات الزم ( تراز طولی ،تراز عرضی ،تنظیم عمق و عرض کار ) را انجام دهید.
 -3گاوآهــن را در زمیــن به کار انداختــه و پــس از طــی مســافتی حــدود  10متــر ،عمــق کار را کنتــرل
کنیــد.
 -4قطعه زمین مشخصی را در نظر گرفته و آن را شخم بزنید.
 -5وضعیت شخم را در پایان کار بررسی کنید.
 -6در صورتی که وضعیت شخم مناسب نیست ،چه راه حلی پیشنهاد میکنید؟
 -7از فعالیت عملی خود ،یک گزارش تهیه کنید.

گاوآهن بشقابی
گاوآهـن برگـرداندار شـباهت دارد .خیشهای
گاوآهـن بشـقابی ،از لحـاظ نحـوۀ تأثیـر برخاک ،تا حـدی به
ِ
بشـقابی مق ّعـر و گـردان گاوآهـن بشـقابی ،در هنگام کار ،تـا حدی خـاک را برمیگردانند .باتوجـه به گردش
ِ
خیشهـا و در نتیجـه کاهـش اصطـکاک و بـرش مواد سـطحی ،علیرغم ناقـص برگرداندن خاک ،در شـرایط
زیـر کـه گاوآهنهـای برگـرداندار قـادر به کار با عملکرد مناسـب نیسـتند ،اسـتفاده از گاوآهنهای بشـقابی
توصیه میشـود:
زمینهای سفت و خشک که گاوآهن برگرداندار به سختی در آنها نفوذ میکنند.
زمینهای چسبنده که گاوآهن برگرداندار در آن ،حالت خاک چسبی پیدا میکنند.
زمینهـای بسـیار سـاینده ،ناهمـوار و ریشـه دار کـه در آنهـا سـایش و آسـیبهایی کـه بر
خیشهـای برگـرداندار وارد شـده ،عامـل بازدارنـده اسـت.
زمینهای کلشدار و ریشهدار که باعث گرفتگی گاوآهنهای برگرداندار میشوند.
زمینهـای دارای الیههـای سـخت عمیـق ،از جملـۀ الیـه حاصـل از کار مـداوم گاوآهنهـای
برگـرداندار در عمـق ثابت.
برای شخم عمیق تا حدود  40سانتیمتر (با انواع بسیار بزرگ بشقابها).
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گاوآهن های چیزل
در فارسـی ،گاوآهنهـای چیزل بر اسـاس شـکل تیغـۀ آنها قلمی ،پنجه غازی و شـفره ای نامیده میشـوند.
امـا هیچیـک از ایـن نامهـا عمومیت ندارند .کاربـرد گاوآهنهای چیزل در مواردی الزم اسـت کـه برگرداندن
خـاک (علیرغـم اثرهـای مفیـد آن) توصیـه نمیشـود ،بـرای مثـال در مـواردی که بقایـای گیاهی بـه دلیل
کنتـرل فرسـایش نبایـد بـه زیـر خاک برونـد یا ضمن محـدود کردن تبخیر سـطحی ،باید سـبب نفـوذ بهتر
و ذخیـرۀ حداکثـر رطوبـت شـوند ،بـا گاوآهن های چیـزل می تـوان گیاهان هـرز را کنترل کـرد همچنین با
کاربـرد آنهـا در عمقـی بیشـتر از عمـق گاوآهنهـای برگـرداندار ،میتوان الیۀ سـخت ناشـی از کار مداوم
گاوآهنهـای برگـرداندار را در زمین را شکسـت.

اصالح خاک
تعریف:

اصــاح کنندههــای خــاک بــه مــوادی گفتــه میشــود کــه بــر روی خصوصیــات ســاختمان و بافــت خــاک
تأثیــر میگذارند.ماننــد میــزان جــذب آب و یــا میــزان جــذب عناصــر غذایــی زمانیکــه کــود بــه خــاک
اضافــه میشــود .میتواننــد بــر روی ویژگیهــای فیزیکــی ،شــیمیایی و زیســتی خــاک اثــر بگذارنــد امــا
عمدت ـاً بــرای اصــاح شــرایط فیزیکــی خــاک بــه آن افــزوده میشــوند .ویژگیهــای شــیمیایی و زیســتی
خــاک را میتــوان بــا مــوارد دیگــر و بــا هزینــۀ کمتــر اصــاح کــرد .اصــاح کنندههــا بــرای اصــاح وضــع
تهویــه و قابلیــت کشــت خاکهــای ریــز بافــت یــا متراکــم ،افزایــش ظرفیــت رطوبــت و مــواد غذایــی
خاکهــای ماســه ای تــا حــدی ،یــا بــرای کاهــش وزن در واحــد حجــم هنگامــی کــه ممکــن اســت وزن
11

اضافــی مشــکل ایجــاد کند،بــه خــاک افــزوده می شــوند.
اصــاح کنندههــای معدنــی پومیــس ،ورمــی کولیــت و پرالیــت در خــاک اگــر متراکــم نباشــند ،تقریب ـاً
دائمــی هســتند .مــواد آلــی تــورب خزه ای ،پوســت گیاه  ،خــاک اره  ،کــود حیوانــی و کمپوســت) معمــوالً
بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار میگیرند ،امــا بــرای تجزیــۀ آنهــا بــه گذشــت زمــان احتیــاج میباشــد.
بــرای ایــن منظــور اصــاح کننــده خاک ،بــرای آنکــه تأثیــر زیــادی داشــته باشــد ،باید حداقــل 50درصــد
حجــم خــاک را تشــکیل دهــد.
در اصالح خاک برای کاشت درختان میوه نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:
 -1اضافــه کــردن اصــاح کنندههایــی ماننــد کــود دامــی ،.خــاک اره ،ماســه و ...فقــط در محــدودۀ کشــت
درختــان( چالههــای کاشــت) انجــام شــود.
-2اضافــه کــردن برخــی از اصــاح کنندههــا ممکــن اســت باعــث ایجــاد حالــت ســمیت شــود ماننــد
خــاک اره .بعضــی از درختــان ،بنابرایــن الزم اســت قبــل از بهکاربــردن اصــاح کنندههــای ناشــناخته
آزمایشــات الزم روی آن انجــام شــود.
 -3این مواد باید در عمق10سانتیمتری خاک بهطور یکسان پخش شود.
 -4در صــورت اســتفاده از مــواد اصــاح کننــده نظیــر اســفاگنوم بایــد مراقــب برهــم خــوردن تعــادل
نیتــروژن باشــیم.
-5حتیاالمکان از ماسه به دلیل ایجاد تخلخل کمتر به عنوان اصالح کننده استفاده نشود
اصــاح خــاک بــا مــواد آلــی یــا دیگــر مــواد اساســاًخاک را ســبک می کنــد بــه طــوری کــه برخــی از
ذرات در فاصلــه ای از هــم گســترده تر می شــوند .متأســفانه هنــوز برخــی افــراد ،ماســه را بــه عنــوان
اصالحکننــده پیشــنهاد میکننــد .امــا بایــد دانســت بــا افــزودن ماســه ،ذرات ریزتــر جــای خالــی بیــن
دانههــای ماســه را اشــغال میکننــد کــه مخلوطــی بــا چگالــی بیشــتر و تخلخــل کمتــر ایجــاد میکننــد
بنابرایــن ماســه ،اصــاح کننــدۀ خوبــی بــرای کار نیســت.

نیاز کودی درختان

درختــان میــوه ،بــه طور معمــول تا آغاز بــاروری،از میــان مواد غذایــی اصلــی (نیتروژن ،فسفر ،پتاســیم) تنها
بــه نیتــروژن اضافــی نیــاز دارنــد و مقــدار فسفر ،پتاســیم موجــود در خــاک بــرای تأمیــن نیازهــای آنهــا
تــا آن زمــان کافــی اســت ،مگر اینکــه خــاک از نظــر ایــن دو عنصر ،کمبــودی داشــته باشــد.
مناســب ترین روش بــرای تعییــن میــزان کود ،آزمایــش خــاک اســت کــه بعــد ازآن می تــوان بــا دقــت،
میــزان کــود را تعییــن و بــه مصــرف گیــاه رســاند .ولــی در حالــت معمــول بــرای اضافــه کــردن نیتــروژن
بــه خــاک ،فرمــول کلــی و بســیار تقریبــی بــه وســیلۀ بــاغداران بــهکار گرفتــه میشــود .طبــق ایــن
فرمــول ،بــر حســب میــزان رشــد ،بین 60تــا  90گــرم نیتــروژن خالــص بــه ازای هــر ســال ســن درخــت
و حداکثــر  500تــا  1000گــرم ،بــه درخــت داده شــود.
بدیــن ترتیب ،یــک درخــت پاکوتــاه بــه ازای هرســال  60گــرم و یــک درخــت قــوی و بــا رشــد خــوب بــه
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ازای هرســال ســن خــود 90 ،گــرم نیتــروژن در ســال دریافــت خواهــد کــرد و پــس از رســیدن بــه میــزان
حداکثر ،مقــدار کــود دریافتــی ســالیانۀ آنهــا بــه ترتیــب در  500و  1000گــرم ثابــت خواهــد مانــد کــه
بایــد در دو یــا ســه نوبت ،یــک بــار در اول بهــار و یــک تــا دو بــار در طــول فصــل رویش ،بــه درخــت داده
شــود .میــزان مصــرف کودهــای فســفر و پتــاس برحســب نــوع گیــاه و مقــدار ایــن کودهــا در خــاک 50 ،تــا
 150کیلــو در ســال در هــر هکتــار اســت .بدیــن منظــور کودهــا بایــد بــا خــاک زیــر ســایه انــداز درخــت
مخلــوط گردنــد و در صــورت امــکان ،بی درنــگ آبیــاری شــود.
عناصــر کــم مصــرف ماننــد آهن ،روی ،منیزیــم و ...را بایــد تنهــا در صورتــی بــه خــاک اضافــه کــرد
کــه عالیــم خــاص کمبــود آنهــا در بــاغ دیــده شــود .بــرای تعییــن مقــدار مــورد نیــاز از عناصــر یــاد
شــده ،بهترین راه ،تجزیــۀ بــرگ و اندازهگیــری مقــدار عنصــر مــورد مقایســه آن ،بــا مقــدار یــک گیــاه
ســالم و بــا اعــداد جــداول خاصــی اســت کــه بــرای ایــن کار وجــود دارد.
کودهــای حیوانــی دارای ارزش غذایــی کمتــری هســتند و بیشــتر بــه خاطــر بهبــود خــواص فیزیکــی خــاک
و بــاال بــردن قــدرت نگ ـهداری آب ،مــورد مصــرف قــرار میگیرنــد .برحســب میــزان مــواد آلــی موجــود
در خاک ،مصــرف  10تــا  40تــن کــود دامــی پوســیده در ســال در هــر هکتــار بــاغ توصیــه شــده اســت.
در بســیاری از موارد ،کشــت کــود ســبز بــه ویــژه گیاهــان یــک ســاله از تیــرۀ لوبیاســانان کــه قــدرت
تثبیــت نیتــروژن هــوا را دارنــد ،در بیــن درختــان بــاغ توصیــه میشــود .ایــن گیاهان ،هنگامــی کــه در
آخــر فصــل رشــد از طریــق شــخم زدن بــا خــاک مخلــوط شــوند ،اوالً ماننــد کودهــای دامی ،خــواص
فیزیکــی خــاک را بهبــود می بخشــند ،ثانیاً بــا رهــا کــردن نیتــروژن تثبیــت شــدۀ خــود در خــاک،
حاصلخیــزی آن را بــاال میبرنــد.
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تجزیۀ خاک

با توجه به اینکه درختان میوه سالها در روی زمین بوده و رشد و نمو میکنند اضافه کردن مواد غذایی در
طی دوران رشد هزینۀ زیادی میبرد لذا برای کاهش این هزینهها و جلوگیری از وارد شدن استرس و کاهش
رشد درختان ،قبل از کاشت اقدام به انجام آزمایش خاک جهت تعیین کمبود عناصر غذایی مینمایند .روش
عملی مار در این است که از آزمایشگاههای تجزیۀ خاک برای تعیین میزان مواد غذایی نوجود در خاک
کمک خواسته میشود .آزمایشگاه نیز با مراجعه به محل احداث باغ بر اساس استانداردهای تعیریف شده و
تخصصی اقدام به تهیۀ نمونه خاک نموده و بعد از انجام آزمایش نتایج آن را در قالب تعدادی جدول به باغدار
ارائه مینماید.
تمرین:
با راهنمایی هنرآموز خود به یک آزمایشگاه تجزیۀ خاک منطقه مراجعه نموده و مشخص نمایید چه فاکتورهایی
در گزارش آزمایشگاه ذکر گردیده و آیا این فاکتورها برای تمامی باغات یکسان است؟ نتایج خود را در قالب
یک گزارش به هنرآموز خود تحویل دهید.
تفسیر نتایج آزمایشگاه باید توسط یک کارشناس تغذیه درختان میوه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و
توصیههای کودی آن در عملیات آمادهسازی خاک مورد استفاده قرار گیرد.
تحقیق :ضمن هماهنگی با هنر آموز خود به محل احداث یک باغ میوه در منطقۀ خود مراجعه نموده و میزان
و نوع کودهای داده شده قبل از کاشت درختان آن باغ میوه را مشخص نمایید.

روش نمونه گیری

غلظــت عناصــر غذایــی در برگ هــا بــا زمان ،ســن برگ ،موقعیــت در تــاج و وجــود یــا عــدم وجــود
میــوه متغیــر اســت .درختــان یــک بــاغ ممکــن اســت از نظــر عناصــر غذایــی بــه خاطــر خــاک و آب
متفاوت ،متغیــر باشــند .عوامــل بیولوژیکــی ماننــد پایه ،میــزان محصــول و واریتــه ،بــر روی عناصــر

غذایــی خــاک اثــر میگذارنــد .بهخاطــر ایــن اختالفــات ،ضــروری اســت کــه تکنیکهــای نمونهگیــری،
اســتاندارد شــوند تــا بتــوان مقایســۀ بیــن درختــان را انجــام داد.
روش نمونهگیــری بــا توجــه بــه هــدف مــا میتوانــد متغیــر باشــد .اگــر هــدف تشــخیص مشــکل در یــک

درخــت یــا درختــان یــک ناحیــه باشــد ،نمونهگیــری از تعــدادی درخــت ضعیــف و تعــدادی درختــان
ســالم کافــی اســت .ولــی اگــر هــدف ،تعییــن حالــت عناصــر غذایــی در یــک بــاغ بــزرگ باشــد ،بــه تعــداد
بیشــتری درخــت از نقــاط مختلــف بــاغ احتیــاج خواهیــم داشــت.
بــرای نمونهگیــری از بــرگ معمــوالً نیمــۀ دوم تیرمــاه بهتریــن زمــان بــوده و از برگهــای وســطی
شــاخههایی کــه امســال رشــد کردهانــد نمونهگیــری انجــام میشــود .ایــن شــاخهها بایــد بــدون میــوه
باشــند تــا نتیجــۀ درســت حاصــل شــود.
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تفسیر نتایج آزمایش برگ

باید توسط کارشناس تغذیۀ درختان میوه انجام شده و نتایج آن بهصورت کتبی به باغدار ارائه شود .این نتایج
باید علت ضعف و یا کاهش میزان محصول و همچنین توصیه کودی را بهطورکامل و واضح مشخص نماید.

کوددهی درختان میوه
بــرای رشــد مطلــوب درختــان میــوه ،بــا در نظــر گرفتــن میــزان عناصــر غذایــی خــاک PH ،خاک ،بافــت
و ســاختمان خــاک ،شــرایط اقلیمــی منطقــه و نــوع گیــاه ،کــود دهــی منظم،1اجبــاری می باشــد .عناصــر

کود دهی

بــرای اینکــه یــک تولیــد موفــق داشــته باشــیم عملیــات کوددهــی قبــل از کاشــت یکــی از مهمتریــن
مراحــل احــداث بــاغ میــوه میباشــد کــه رعایــت نــکات زیــر میتوانــد بــه ایــن امــر کمــک نمایــد:
 -1قبل از کاشت درختان عملیات تجزیه خاک توسط آزمایشگاه معتبر انجام شود؛
 -2نتایــج ایــن آزمایــش بایــد توســط متخصــص درختــان میــوه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و
توصیــه کــودی آن بــه دقــت انجــام شــود؛
 -3در توصیــۀ کــودی انجــام شــده میــزان موادآلــی موجــود در خــاک حتــیاالمــکان تــا  5درصــد حجــم
خــاک در نظــر گرفتــه شــده و میــزان کمبــود خــاک مــورد نظــر از ایــن لحــاظ جبــران شــود؛
 -4ضمــن مشــورت بــا متخصــص تغذیــۀ درختــان میــوه بــه صــورت ســالیانه ایــن آزمایشــات تکــرار و
تغییــرات الزم در خــاک داده شــود؛
 -5روش آبیــاری خــود را مشــخص نمــوده و تغییــر ندهیــم ،در غیــر اینصــورت بایــد توصیههــای کــودی
آن تغییــر یابــد؛
 -6ایجــاد یــک خــاک ســبک بــا اضافــه کــردن مــواد آلــی بــه خــاک بهطــور ســالیانه از ایجــاد حالــت
ســمیت( زیــاد بــودن مــواد غذایــی) و یــا کمبــود جلوگیــری میکنــد؛
 -7بــرای انجــام آزمایــش خــاک در ســالهای بعــد از کاشــت بهتریــن زمــان انجــام آن در بهــار و قبــل از
اضافــه کــردن هــر نــوع کــود میباشــد.

1-.Fertilizing
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تحقیق

پرسش

نکته

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود بهتریــن محــدودۀ جــذب کودهــا را مشــخص نماییــد و مشــخص نماییــد
در محــدودۀ اســیدیته پایینتــر از ایــن حــد کمبــود و حالــت ســمیت چــه مــواد غذایــی پیــش
میآیــد .در محــدودۀ اســیدیتۀ باالتــر ایــن وضعیــت چگونــه اســت؟

منظور از خاک های اسیدی و خاک های قلیایی چیست؟

در خاک های اسیدی جذب عناصر کم مصرف افزایش می یابد.

 PHمناسب برای جذب برخی عناصر کانی

مهم تریــن کودهایــی کــه در باغ هــای میــوه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد عبــارت اســت از :کودهــای
معدنــی و کودهــای آلــی.

پرسش

16

در مــورد کودهــا ،هــر چــه از ســال گذشــته بــه یــاد داریــد ،خالصــه وار گزارشــی تهیــه و بــه
هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد.

آماده سازی زمین درختان میوه

کودهای آلی

کودهای دامی
یکــی از مهم تریــن منابــع کودهــای آلــی بــرای مصــرف در باغ هــای میوه ،کودهــای دامــی می باشــند.
کودهــای دامــی ســاختار خــاک را اصــاح می کننــد .ایــن کودهــا در خاک هــای ســنگین رســی باعــث
پــوک شــدن و بهبــود تهویــۀ خــاک و افزایــش قــدرت نگ ـهداری آب در خــاک می شــوند .در خاکهــای
سبک(شــنی) ،باعــث افزایــش چســبندگی ذرات خــاک و افزایــش قــدرت نگــهداری آب و جلوگیــری از
آبشــویی عناصــر محلــول می گردند.کودهــای آلــی بــه تنهایــی بــرای تقویــت بــاغ کافــی نیســتند و بــرای
تأمیــن مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه بایــد از کودهــای شــیمیایی نیــز اســتفاده شــود.
کودهای دامی به دو دسته تقسیم می شوند :کودهای سرد و کودهای گرم
کود گاوی را کود سرد و کودهای گوسفندی و اسبی را کودهای گرم مینامند.
گرم یا سرد بودن کودها مربوط به مقدار حرارت حاصله از تجزیۀ آنها میباشد.

میزان مصرف کود دامی

میــزان مصــرف کــود دامــی بســتگی بــه نــوع خــاک و گیــاه و درجــۀ پوســیدگی آن دارد .هــر قــدر کــود
پوســیدهتر باشــد مقــدار مصــرف آن کمتــر شــده و بــه نصــف مقــدار کــود تــازه می رســد .همانطــور
کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد مقــدار کــود پوســیدۀ مصرفــی جهــت باغهــای میــوه بیــن  10تــا  40تــن در
هکتارمیباشــد.
کــود دامــی را می تــوان بــه وســیلۀ کــود پــاش دربیــن ردیف هــا پخــش نمــود و ســپس بــه وســیلۀ
دیســک بــا خــاک مخلــوط کــرد.
کودهــای گیاهــی از پوســیده و تخمیــر شــدن باقیمانــدۀ گیاهــان و درختــان از قبیــل کاه و کلــش و بــرگ
و سرشــاخههای درختــان یــا از کــود ســبز بهدســت میآینــد .مزیــت ایــن کودهــا برایــن اســت کــه
مقادیــر قابــل توجهــی هومــوس و خــاک ســیاه تولیــد میکننــد و بــر حاصلخیــزی خــاک میافزاینــد.
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کودهــای حیوانــی را نبایــد بــدون پوشــش خاکــی در هــوای آزاد ذخیــره کرد ،زیــرا در اثــر تخمیــر
مقادیــر زیــادی از ازت آن هــا از بیــن خواهــد رفــت.

بهتــر اســت در زمینهــای ســنگین ،کودهــای دامــی هنــگام پاییــز و بــا شــخم بــه زمیــن داده
شــود در صورتــی کــه در اراضــی شــنی و ســنگالخی اگــر ایــن عمــل در اواخــر زمســتان یــا اوایــل
بهــار و بعــد از تشــکیل میوه هــا انجــام گیــرد ،نتیجــۀ بهتــری بهدســت خواهــد آمــد.

کودهای شیمیایی
ایــن کودهــا شــامل امــاح قابــل جــذب عناصــر اصلــی هســتند کــه یــا به صــورت طبیعــی از معــادن
اســتخراج و پــس از آمادهســازی بــه مصــرف میرســند یــا بهصــورت مصنوعــی در کارخانجــات کــود
شــیمیایی ســاخته می شــوند.
کودهــای شــیمیایی خیلــی ســریعتر از کودهــای آلــی بهوســیله نباتــات بــه مصــرف میرســند .بنابرایــن
الزم اســت هــر ســال نیتــروژن یــا هــر چنــد ســال یــک مرتبــه فســفر و پتــاس بــه مقادیــر متناســب بــا
ســن و نــوع درخــت بــه خــاک افــزوده شــوند.
نکته
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کودهــا اعــم از آلــی و شــیمیایی بایــد زیــر چتــر ســایه انــداز درختــان بــارور بــه فاصلــۀ نیممتــر از تنــه
و نیممتــر بیشــتر از حــدود چتــر درخــت داده شــوند تــا بیشــتر ریشــه ها بتواننــد از آنهــا بهرهمنــد
گردند.

ریختــن کــود در پــای درخــت و نزدیــک تنــه و طوقــۀ درخــت موجــب می شــود کــه بیشــتر کــود هــدر
رفتــه و جــذب آن بــه حداقــل برســد.

کود پاش ها
کــود پاش ها ،ماشــین هایی هســتند کــه بــرای پخــش کودهــای دامــی و شــیمیایی در بــاغ اســتفاده
می شــوند.
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کودپاش کود دامی

همانطــور کــه میدانید ،کودهــای دامــی ممکــن اســت بهصــورت مایــع یــا جامــد باشــند .در صورتــی
کــه کــود دامــی بهصــورت مایــع باشــد ،از کــود پــاش کــه شــبیه آبپــاش اســت اســتفاده میشــود .ایــن
کــود پاشهــا بــرای ذخیــره کــردن مایــع کــود ،دارای مخــزن بــوده و ممکــن اســت در پشــت مخــزن،
لولــه ای وجــود داشــته باشــد کــه بــه فواصــل معیــن روی آن ســوراخ شــده باشــد.
جریان مایع کود به لوله را میتوان با یک شیر کنترل کرد.

کودپاش مخصوص کود دامی جامد
ایــن کودپاشهــا شــبیه یــک تریلــی معمولــی بــوده و بــا ظرفیتهــای متفــاوت در بــازار متفــاوت
معیــن دارای
میباشــند.کف مخــزن ایــن کودپاشهــا ،سیســتم زنجیــر نقالــه قــرار دارد کــه در فاصلههــای ّ
نبشـیهایی اســت و بــا حرکــت خــود ،کــود را بــه ســمت پشــت دســتگاه کــه فاقــد دیــواره اســت ،منتقل
میکنــد .در عقــب تریلــی ،محورهایــی کــه مجهــز بــه پــره هســتند ،نصب شــده کــه بــا چرخــش خــود
کودهــا را نــرم و پخــش میکننــد .نیــروی محــرک زنجیرهــا و پخــش کننــده توســط محــور تواندهــی
یــا چــرخ حامــل تأمیــن میشــود .بعضــی از کودپاشهــا دارای پرتــاب کننــده هســتند کــه میتواننــد
کــود را بــه فواصــل دورتــری پرتــاب کننــد.

کودپاش مخصوص کود شیمیایی
رایجتریــن کــود شــیمیایی ،کودهای دان ـهای خشــک هســتند کــه بــرای کوددهــی باغــات مختلــف مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن کودهــا معمــوالً بــر اســاس نتایــج آزمایــش خــاک ،نــوع درخــت ،نــوع روش
آبیــاری و  ...مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ماشــینی کــه بــرای پخــش ایــن کودهــا در ســطح مزرعــه
اســتفاده میشــود ،یــک نــوع بــذر پــاش د ّوار میباشــد.
ایــن ماشــینها کــود را بهطــور یکنواخــت بــر روی ســطح زمیــن پخــش میکننــد .ســاختمان ایــن
ماشــین ها از یــک مخــزن قیــف ماننــد کــه دهانــۀ بــاالی آن وســیع و در پاییــن تنــگ میشــود ،تشــکیل
شــده اســت .در داخــل مخــزن یــک ه ـمزن و پاییــن مخــزن دریچه هــای خــروج کــود قــرار دارنــد.
هنــگام کار ،کــود از دریچه هــای خــروج بــر روی صفحــۀ پخــش کننــده ریختــه میشــود و به دلیــل چرخش
پخــش کننده ،کودهــا بــه اطــراف پخــش میشــوند .پخــش کننــده ممکــن اســت از نــوع صفحــه ای یــا
نوســانی باشــد .نیــروی حرکــت پخــش کننــده از محــور تواندهــی تراکتــور تأمیــن می شــود.
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کود سبز
از کــود ســبز میتــوان قبــل از احــداث بــاغ اســتفاده نمــود .محاســن کــود ســبز شــبیه کــود دامــی
می باشــد .ولــی مخــارج اضافــه کــردن آن بــه خــاک آن بیشــتر از کــود دامــی اســت.
از راههــای افزایــش مــاده آلــی خاک ،اســتفاده از کــود ســبز میباشــد .منظــور از کــود سبز ،شــخم زدن
گیــاه در خــاک پــس از رشــد کافــی و بــدون برداشــت محصــول اســت.
مهمترین ویژگیهای کود سبز:
 -1فصل رشد کوتاهی دارد؛
 -2رشد باالیی داشته در نیتجه با برگرداندن آن به خاک میزان مواد آلی خاک افزایش مییابد؛
 -3رشد ریشههای آن زیاد بوده ،در نتیجه از فرسایش خاک جلوگیری میکند؛
 -4جذب مواد غذایی از اعماقی از خاک که گیاهان دیگر نمیتوانند جذب کنند.
اثرات کود سبز:
 -1اضافه کردن نیتروژن به خاک؛
 -2جلوگیری از شست و شوی مواد غذایی به خاک؛
 -3مبارزه با علفهای هرز؛
 -4افزایش نفوذپذیری خاک.
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مهمتریــن گیاهانــی کــه بــه عنــوان کــود ســبز در کشــت آبــی ممکــن اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد
عبــارت اســت از :خلر ،انــواع لوبیا ،چاودار ،شــبدر ،جو و گنــدم ســیاه .یونجــه بهعنــوان کــود ســبز کاشــته
نمیشــود ،اما در صورتیکــه پــس از حصــول رشــد کافــی ســبزینه ای بــه خــاک برگردانــده شــود ،بعضی
از هدفهــای کــود ســبز را تأمیــن میکند.گیاهانــی مثــل گنــدم ســیاه ،چــاودار و شــبدر ایرانــی بهخوبــی
در خاکهــای فقیــر رشــد میکننــد و در بهبــود بــاروری و ســاختمان خاکهــا موثــر میباشــند .در
اراضــی کوهپایــه ای نواحــی اقلیمــی بــا زمســتان کمــی ســرد تــا نیمــه ســرد و تابســتان خشــک ایــران ،از
شــبدر یــک چیــن نیــز بهعنــوان کــود ســبز اســتفاده میشــود.
کــود ســبز را حداقــل دو هفتــه قبــل از کاشــت محصــول اصلــی بــه خــاک برمیگرداننــد .هــر چــه
میــزان بافتهــای نگهدارنــدۀ و چوبــی شــدۀ کــود ســبز بیشــتر و نیتــروژن آن کمتــر باشــد و نیــز هــوا
ســردتر باشــد ،الزم اســت کــود ســبز بــا فاصلــۀ زمانــی طوالنیتــری از کاشــت محصــول اصلــی بــه خــاک
برگردانــده شــود .نیــاز بــه خــرد کــردن کــود ســبز قبــل از اختــاط آن بــا خــاک بــه ارتفــاع بوتــه و
میــزان چوبــی بــودن ســاقه بســتگی دارد .بــا توجــه بــه اینکــه کــود ســبز غالب ـاً جایگزیــن آیــش فصلــی
می شــود ،مواردی کــه ضــرورت خــرد کــردن آن وجــود داشــته باشــد ،کم اســت .امــا چنانچــه محصولــی
مثــل باقــا پــس از یــک نیــام چینــی بــه عنــوان کــود ســبز در خــاک شــخم زده می شــود ،الزم اســت
ابتــدا خــرد شــود .در صورتیکــه از گیاهانــی مثــل یونجــه یــا شــبدر بــه عنــوان کــود ســبز اســتفاده
میشــود ،بایــد ابتــدا آنهــا را بــا علــف کــش ماننــد رانــد آپ خشــک کــرد و  2تــا  3هفتــه بعــد ،در
وضعیــت گاورو بــودن خــاک شــخم زد .در غیــر اینصورت ،رشــد مجــدد ایــن گیاهــان بــه وقــوع پیوســته
و بــه صــورت علــف هــرز در خواهنــد آمــد .نبایــد کــود ســبز را بــه عنــوان علوفــه برداشــت نمــود و یــا
مــورد چــرای دام قــرار داد .ایــن عمــل باعــث خــروج مــواد غذایــی از خــاک گشــته ،اثر بخشــی کــود ســبز
را کاهــش می دهــد و ممکــن اســت رشــد و عملکــرد محصــول بعــدی را نقصــان دهــد .چــرای دام یــا یــک
برداشــت مختصــر علوفــه از کــود ســبز هنگامــی امــکان پذیــر اســت کــه کــود شــیمایی کافــی بــه خــاک
داده شــود.
بــه کارگیــری کــود ســبز در شــرایط کمبــود آب ایــران ،بــه نواحــی پربــاران ســاحل خــزر محــدود می شــود.
در ایــن نواحــی می تــوان از گیاهانــی ماننــد جــو و چــاودار بــه عنــوان کــود ســبز اســتفاده نمــود .در ایــن
شــرایط ،کــود ســبز را بایــد حــدود یــک مــاه قبــل از کاشــت در خــاک شــخم زد تــا پوســیدگی مناســبی
اتفــاق افتــاده و رطوبــت کافــی بــرای رشــد محصــول اصلــی در خــاک ذخیــره شــود.
بهطــور کلــی ضــرورت اســتفاده از کــود ســبز و نقــش آن در افزایــش محصــول بایــد بــا انجــام آزمایشهــای
دقیــق بــه اثبــات رســیده باشــد .اســتفاده از کــود شــیمیایی و مدیریــت صحیــح مــزارع ،از دیــدن اثــر
بخشــی کــود ســبز میکاهنــد
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كميت خاك زیرین مهمتر از خاك سطحی میباشد.
 نوع و ّ
 خاك زیرین دارای زهكشی خوب و فاقد طبقات سخت و غيرقابل نفوذ براي ريشه باشد.
 بهترين خاك شن لومي با عمق  2-2/5متر.
 از كشت درخاك با قابليت نگهداري آب كم پرهیز شود.
 مناسبترين اسيديته .6/5-6/8

 بهترين رشد در خاك شني لومي با عمق و رطوبت كافي؛
 عمق خاك زیرین  2 -2/5متر ؛
 آهك به ميزان  %10مضر است.

 خاک عميق ،حاصلخيز و داراي رطوبت كافي؛
 آهك بيش از  8درصد مضر است؛
 بهترين رشد در خاك شني لومي با زهكشي خوب و حاصلخيز.

 خاك عميق با زهكشي خوب؛
 بهترين رشد در خاك  ،شن لومي با زهكش خوب
 كشت در زمين سنگين سبب كاهش رشد ،زرد شدن و ريزش برگها قبل از موقع و باالخره مرگ
درخت.
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 بهترين رشد در خاك شنی لومي با زهكشي خوب و آهك بسياركم؛
 مقاومت نسبت به خاك مرطوب بيشتراز ساير درختان است ولي در اين شرايط به علت رشد رويشي
زياد محصول كاهش مي يابد.

 بهترين نتيجه خاكهاي شني يا شنیلومي با زهكش خوب؛
 در زمينهاي سنگين و مرطوب نتيجه رضايتبخش نميدهد.

 بهترين نتيجه در خاكهاي سبك شنیلومي يا شني و شني رسي؛
 پرهيز از كشت در زمينهاي سنگين با زهكشي كم .

 در خاك لومي رشد ريشه بيشتر از خاكهاي رسي است.
 اجتناب از كشت در خاك سنگين چون باعث رشد سطحي ريشه ميشود.

پرسش

در مورد عمق شخم از سال گذشته چه به یاد دارید؟
تفاوت خاکهای سنگین و سبک چیست؟ چگونه این خاکها را در باغبانی اصالح میکنند؟
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خاک های مناسب و تهیۀ زمین در باغبانی
معمــوالً درختــان میــوه طالــب زمینهــای مرغــوب هســتند و میــزان احتیــاج آنهــا متفــاوت اســت.
گروهــی از درختــان ،طالــب اراضــی عمیــق و ن ـمدار بــوده و گروهــی دیگــر در زمینهــای گــرم و نســبتاً
خشــک بهتــر نمــو میکنند.پــاره ای اراضــی آهکــی را می پســندند و بعضــی از درختــان در زمینهــای
سیلیســی ،میوۀ مرغــوب می دهنــد .مثـ ً
ا درخــت مــو در هــر زمینــی بــه عمــل میآیــد (رشــد می کنــد)
ولــو اینکــه شـنزار و آهکــی باشــد ،ولــی هرچــه شــرایط بهتــر باشــد میــزان محصــول و مرغوبیــت آن نیــز
بیشــتر خواهــد بــود .معایــب خــاک در باغبانــی بیشــتر تراکــم و ســختی و یــا سســتی زیــاد و یــا خشــکی
و رطوبــت بیــش از انــدازۀ آنهــا میباشــد.خاکی را ســخت و متراکــم مینامنــد کــه رطوبــت را مــدت
زیــادی در خــود نگــه دارد و قابــل نفــوذ نباشــد و در نتیجــۀ تابــش آفتــاب و خشــک شــدن و تبخیــر آب
آن ،ســطح زمیــن ســخت و ســفت شــده و سِ ــله بســته و شــکاف بــردارد؛ ایــن نــوع خاکهــا را « رســی»
مینامنــد .در چنیــن خاک هایــی بــه علــت کمبــود میــزان هــوا و زیــادی رطوبــت ،درختــان میــوه رشــد
خوبــی نداشــته و اغلــب میــوۀ آنهــا قبــل از رســیدن می ریــزد و برگهــای آنهــا زرد شــده و عمــر
درختــان کــم می شــود ،برای اینکــه فقــدان هــوا و اکســیژن و زیــادی رطوبــت ســبب فاســد شــدن
ریشــه و از بیــن رفتــن درخــت می گــردد .قابلیــت نفــوذ خاک هــای شــنی بــر عکــس خاکهــای رســی
بــه آب و هــوا زیــاد بــوده و میــزان نگــه داری رطوبــت آنهــا کمتــر می باشــد .از طرفــی خاک هــای
شــنی زود گــرم می شــوند و محصــول درختــان در ایــن خاکهــا زودتــر می رســد و بــه علــت فقــدان
مــواد غذایــی گیاهــان کاشــته شــده در ایــن نــوع خــاک ضعیــف می شــوند .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق،
خاکهــای مناســب بــرای درخ ـتکاری و پــرورش درختــان میــوه را میتوانیــم بــه چنــد دســته تقســیم
کنیــم:
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خاکهای رسی -شنی
میــزان رس در ایــن نــوع خــاک از  50-80درصــد متغیــر اســت و هــر چــه مقــدار رس بیشــتر باشــد،خاک
را رســی و شــنی ســنگین و هــر چــه کمتــر باشــد ،ســبک مینامنــد .ایــن خاک هــا بهعلــت داشــتن
مقــداری رس و قابلیــت نگــهداری رطوبــت و مــواد غذایــی و از طرفــی وجــود شــن بــرای انجــام عمــل
تهویــه و تبــادالت گازی و نفــوذ هــوا از خاکهــای رســی و یــا شــنی خالــص مرغوبتــر بــوده و درختــان
میــوه در ایــن نــوع خاکهــا بهتــر رشــد و نمــو میکننــد .اگــر ترکیــب خــاک  60درصــد رس و 40
درصــد شــن و ماســه باشــد شــرایط بهتــری از نظــر رشــد درختــان میــوه خواهــد داشــت و اغلــب درختــان
را می تــوان در چنیــن خاکهایــی پــرورش داد.

خاک های رسی  -شنی و آهکی
ایــن نــوع خــاک یکــی از مناســبترین خاکهــای مــورد نیــاز بــرای پــرورش درختــان میباشــد ،این
خاکهــا نیــز بهدلیــل داشــتن رس قابلیــت جــذب و نگــهداری رطوبــت خوبــی دارد و وجــود شــن و
ماســه در آن ،تهویــۀ خــاک را بهتــر کــرده و آب اضافــی در پــای ریشــۀ درختــان باقــی نمیمانــد و خفگــی
درخــت بــروز نمیکنــد .آهــک بــه مقــدار  5تــا  15درصــد ،قابلیــت نفــوذ و نگ ـهداری رطوبــت را بــاال
می بــرد و از طرفــی وجــود آهــک در جــذب مــواد غذایــی و جابهجایــی یون هــای قابــل جــذب گیاهــان
مؤثــر بــوده و قــدرت جــذب مــواد غذایــی را افزایــش میدهــد .یــک چنیــن خاکــی بــرای کاشــت انــواع
درختــان میــوه مناســب اســت مگــر درختــان میــوهای کــه نســبت بــه آهــک حســاس باشــند .ماننــد هلــو،
زردآلــو ،گیــاس ،و آلــو.
تحقیق کنید

برای کاشت درختان میوه در منطقۀ خود چه خاکی مناسبتر است( رسی ـ شنی یا شنی ـ رسی )؟
آیا همۀ درختان میوه به یک نوع خاک نیاز دارند؟ اثرات نوع خاک بر میزان محصول را در درختان
میوه مورد کشت در منطقۀ خود را بیان نمایید.
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شیب زمین
تحقیق کنید

در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای یک محصول خاص وجود دارد کمبود اراضی کشاورزی مسطح
بروز مینماید که در این حالت استفاده از تپۀ ماهورها و اراضی شیبدار دامنه تنها راه حل افزایش میزان
تولید میباشد .بهعنوان بارزترین مثال استفاده از ازاضی شیبدار دامنههای کوههای اطراف سد سپیدرود
شهرستان لوشان و رودبار برای کاشت زیتون را میتوان استفاده نمود ،لذا استفاده از اراضی شیبدار تا
زمانیکه زمین مسطح در یک منطقه با شرایط آب و هوایی مشخص وجود دارد توجیه اقتصادی ندارد ،زیرا
کشت و کار در سطح شیبدار هزینههای بیشتری نیاز دارد.
اگــر زمیــن ،شــیبی حداکثــر تــا  5درصــد داشــته باشــد کشــت درختــان میــوه بــدون انجــام عملیــات
مقدماتــی چندانــی قابــل انجــام اســت ولــی در شــیب های بــاالی  5درصــد ،کشــت معمــوالً روی خطــوط
تــراز یــا کنتــور و بعض ـاً بــر روی تــراس انجــام می شــود( .شــیب  5درصــد یعنــی در  100متــر طــول 5
متــر اختــاف ارتفــاع وجــود دارد) .شــیب زمیــن برحســب جهــت آن می توانــد بــر دمــا اثــر مثبــت و یــا
منفــی داشــته باشــد .در نیمکــرۀ شــمالی،یعنی جاییکــه کشــور عزیزمــان قــرار دارد ،شــیب های رو بــه
جنــوب حداکثــر مقــدار نــور خورشــید را دریافــت میکنند.ایــن گونــه اراضــی ،در بهــار زودتــر گــرم شــده
و در تابســتان گرمتــر و خشــکترند و در پاییــز دیرتــر ســرد میشــوند .بنابرایــن در مناطــق سردســیر
خطــر ســرمازدگی زمســتانۀ ایــن اراضــی کمتــر ولــی از نظــر ســرمازدگی بهــاره (ســرمازدگی گلهــا)
بیشــتر اســت و در کل فصــل ،رشــد طوالنیتــری در اختیــار گیــاه قــرار میگیــرد .مثــال بــارز ایــن نــوع
زمینها ،اراضــی واقــع در شــیبهای رو بــه جنــوب دامنــه البــرز در کنــار دریــای مازنــدران اســت کــه
ازســایر نقــاط آن منطقــه بــرای کشــت مرکبــات مناســبتر اســت .شــیب های رو بــه شمال ،درســت
بــر عکــس شــیب های رو بــه جنــوب عمــل میکننــد و در مناطــق گرمتــر ماننــد اســتهبان و نیریــز
فــارس بــرای کشــت درختــان خــزاندار میتوانــد مفیــد باشــد .شــیبهای رو بــه شــرق و یــا غــرب حــد
واســط دو نــوع دیگــر هســتند .پس در نقاطــی کــه احتمــال بــروز ســرمای دیــررس بهــاره زیــاد اســت
بایــد کوشــش نمــود تــا جاییکــه امــکان دارد باغ هــای میــوه در زمین هــای شــیب دار احــداث گردنــد
کــه دلیــل ایــن امــر ســنگین تر بــودن هــوای ســرد نســبت بــه هــوای گــرم اســت کــه بــر روی ســطوح
شــیب دار می لغــزد ودر نقــاط گــود و کفهــا جمــع میگــردد و بــه گیاهــان موجــود در آنجــا آســیب
میرســاند.
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پرسش

از خاک ورزی سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟

تهیۀ بستر کاشت

بــه کلیــۀ عملیاتــی کــه بــر روی خــاک انجــام شــده تــا بســتر خــاک آمــاده کشــت نهــال درختــان میــوه
شــود را عملیــات تهیــۀ بســتر کشــت میگوینــد.
ایــن عملیــات بــه دو مرحلــۀ تهیــۀ بســتر کاشــت اولیــه و ثانویــه تقســیم میشــود و بهطــور کلــی هــدف
از انجــام ایــن عملیــات مــوارد ذیــل میباشــد:
 1فراهم سازی محیط مناسب برای رشد ریشۀ درختان میوه؛
 2کنترل علفهای هرز؛
 3کاهش فرسایش خاک؛
 4تنظیــم رطوبــت خــاک ( کاهــش رطوبــت در شــرایط نبــود زهکــش مناســب و حفــظ رطوبــت خــاک در
شرایط خشکی ).

تحقیق کنید

با انجام عملیات خاکورزی چه اثراتی را میتوان انتظار داشت؟

خاک ورزی مرسوم

1

تعــداد عملیــات انجــام شــده بــرای تهیــۀ بســتر کاشــت ،متغیــر و در واقــع تابــع شــرایط منطقــه و نــوع
محصوالســت.
عمليات تهيۀ بستر كاشت
1
2
3
4
5
6
7
8

ديسك زدن و خردكردن بقاياي گياه قبلي در باغ؛
شخم زدن و خرد كردن خاك ؛
پشتهسازي و شكلدهي خاك ؛
ديسك زدن يا كولتيواتورزني؛
استفاده از هرس دندانه ای؛
استفاده از هرسهای بشقابی یا دندانهای پس از عملیات کاشت؛
وجین و سله شکنی؛
یک یا چند بار کولتیواتور زنی در بین ردیفهای درختان.
1- Conventional Tillage
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از عملیات تهیۀ بستر در سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟
عملیات تهیۀ بستر معموالً در دو مرحلۀ اولیه و ثانویه انجام میشود.

تهیۀ اولیۀ بستر کاشت
تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه ،خــاک بریــده و خــرد میشــود و ممکــن اســت همــراه بــا برگردانــدن خــاک،
بقایــای گیاهــی نیــز دفــن شــوند ،بــا الیــۀ خــاک شــخم خــورده مخلــوط شــده ،و یــا اصــوالً دســت
نخــورده باقــی بمانند.تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه عمیقتــر اســت و بــا شــدت بیشــتری انجــام میشــود و
معمــوالً در ســطح خــاک ناصافــی بــه جــا میگــذارد.

تهیه ثانویۀبستر کاشت
در ایــن مرحلــه کــه بعــد از مرحلــۀ اولیــه صــورت میگیــرد خــاک تــا عمــق کمتــری تحــت تأثیــر
قــرار میگیــرد و الیــۀ ســخت ســطح خــاک خــرد و نــرم و تــا حــدی فشــرده و مســطح میشــود.
همچنیــن ایــن مرحلــه ،منافــذ بــزرگ زمیــن را می بنــدد ،علف هــای هــرز را از بیــن میبــرد و بــا
تخریــب لوله هــای موئیــن باعــث حفــظ رطوبــت در خــاک می گــردد.

ادوات تهیۀ بستر کاشت
1
2
3
4
5

پرسش
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تهیۀ اولیۀ بستر کاشت

تهیۀ ثانویۀ بستر کاشت

گاوآهنهای برگرداندار ،قلمی و بشقابی
نهرکن و پشته سازها
زیرشکنها
دیسکهای سنگین
خاک ورزهای د ّوار ( روتو تیلر و سیکلو تیلر)

 1هرسهــای بشــقابی  ،فنــری  ،دندانــهای
وچرخان
 2کولتیواتورها
 3وجین کن ها
 4غلتکها
 5ماله

به چه ادوات دیگری برای خاک ورزی اولیه و ثانویه می توانید اشاره نمایید؟

آماده سازی زمین درختان میوه
1
باغ
آماده کردن محل

در زمانیکــه سیســتم آبیــاری از نــوع ســطحی میباشــد ضــروری اســت ،البتــه همــۀ خاکهــا نیازمنــد
تســطیح نیســتند .نحــوه و مراحــل تهیــۀ زمیــن بــرای کاشــت درختــان میــوه عبــارت اســت از:

2
زمین
 -1تسطیح

بــرای آمــاده کــردن زمیــن قبــل از اجــرای هــر نــوع عملیــات دیگــری در روی زمیــن الزم اســت آن را
تســطیح و ترازبنــدی نمــود؛ زیــرا درختــان میــوه بــه دلیــل اینکــه مــدت زیــادی در یــک محــل باقــی
میماننــد ،بنابرایــن بایــد کلیــۀ عملیــات مربــوط بــه تهیــه و آمــاده کــردن زمیــن بهخوبــی انجــام گیــرد.
در زمینهایــی بــا شــیب تنــد  ،محــل مــورد نظــر بــرای احــداث بــاغ بایــد بــه قطعاتــی درآیــد کــه هــر
قطعــۀ آن بایســتی مســطح باشــد .در زمینهایــی کــه شــیب کمــی دارنــد نیــز در ابتــدا بایــد بــه تســطیح
و از بیــن بــردن ناهمــواری هــای جزیــی زمیــن اقــدام کــرد تــا در اثــر آبیــاری و یــا بارندگــی ،خــاک زمیــن
شســته نشــود.
تســطیح عبــارت اســت از صــاف و همــوار کــردن زمیــن بهمنظــور بهتــر شــدن وضــع آبیــاری و ســایر
عملیــات کاشــت و داشــت .اگــر زمیــن مــورد کاشــت مســطح و همــوار نباشــد ،آب نمیتوانــد بهطــور
یکنواخــت و مرتــب بهتمــام درختــان برســد و خــاک درختانــی نیــز کــه در قســمتهای بلنــدی زمیــن
کاشــته می شــوند ،شســته شــده و ریشــۀ آنهــا درختــان در مجــاورت هــوا قــرار گرفتــه و خشــک می شــود
و برعکــس درختانی کــه در قســمت گــود زمیــن کاشــته شــده اند بــه علــت انباشــته شــدن خاک هــای
قســمتهای بلنــد در پــای آنهــا ،بــه اصطــاح خفــه شــده و در نتیجــه از بیــن می رونــد .بنابرایــن
تســطیح زمیــن یکــی از کارهــای ضــروری بــرای کاشــت درختــان اســت .در دامنــۀ تپههــا نیــز بــرای
کاشــت گیاهــان باغــی و درختــان میــوه در ابتــدا تپه هــا را بــه صــورت تپــه پلکانــی تــراز و همــوار نمــوده
و ســپس عملیــات کاشــت را شــروع می نماییــم .عملیــات تســطیح و تــراز بنــدی زمین هــا بــه طــور کلــی
توســط بلــدزر و لــودر و گریــدر انجــام می گیــرد.

1- Orchard preparation
2- Ieveling
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 -2کود پاشی
تنظیم میزان مواد آلی خاک
مطابــق بــا جــدول تجزیــۀ خــاک انجــام شــده و توصیــه متخصــص تغذیــۀ درختــان میــوه مقــدار کــود آلــی
خــاک کــه شــامل کــود دامــی و کــود ســبز میشــود ،اقــدام بــه اضافــه نمــودن آن بــه خــاک مینماییــم.

 -3شخم عمیق
پــس از انجــام عمــل کودپاشــی ،بــه وســیلۀ آالت و ادوات شــخم زنــی ،شــخم عمیقــی در حــدود  30تــا
 40ســانتی متــر در خــاک ایجــاد می کنیــم کــه اوالً کــود بــه طــور کامــل بــا خــاک مخلــوط شــود و
ثانی ـاً خــاک زمیــن مــورد کاشــت نــرم شــده تــا عملیــات بعــدی بطــور آســانتری انجــام گیــرد .عمــل
شــخمزدن زمیــن همزمــان بــا کــود پاشــی در بهــار یــا پاییــز انجــام میگیــرد.

 -4دیسک زدن
بــر اثــر شــخم زدن عمیــق در زمیــن مقــداری کلــوخ و بــزرگ بــه وجــود می آیــد کــه در موقــع کاشــت و
پیــاده کــردن نقشــه و غیــره اشــکاالتی بوجــود میآورنــد .بــرای خــرد کــردن ایــن کلوخهــا احتیــاج بــه
عمــل دیســک زدن میباشــد .اصــوالً دیســک عمــود برجهــت شــخم زده میشــود تــا شــیارهایی را کــه
بیــن خیشهــای گاو آهــن بهوجــود آمــده  ،همــوار نمایــد و در عیــن حــال کلوخهــا را نیــز خــرد کنــد.

 -5ماله کشی
پــس از دیســک زدن ،زمیــن را مالــه میکشــند .مالــه ممکــن اســت چوبــی یــا آهنــی باشــد .اکثــرا ً مالــه
و هــرس بــا هــم زده میشــوند ،بدیــن ترتیــب کــه اول هــرس یــا دندانــه را بــه تراکتــور یــا هــر وســیلۀ
دیگــری کــه بــا آن کار میکننــد ،میبندنــد ودر پشــت آن مالــه را بــه تراکتــور وصــل مینماینــد.کار
هــرس جمــعآوری ریشــه علفهــای هــرز و نیــز قلــوه ســنگهای موجــود در ســطح زمیــن میباشــد
و مالــه نیــز شــیارهای کوچــک حاصلــه از عملیــات قبــل را همــوار و مســطح مینماید.کاشــت و پیــاده
کــردن نقشــه و غیــره اشــکاالتی بهوجــود مــی آورد.
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گونیا کردن زمین
بــرای اینکــه عملیــات کشــاورزی در بــاغ بهصــورت مکانیــزه و بــا اســتفاده از ماشــینآالت انجــام شــود
بایــد درختــان بــر روی ردیــف و بــا فواصــل مناســب کشــت شــوند ،در نتیجــه ایــن عمــل ضمــن کاهــش
هزینههــا میتــوان افزایــش تولیــد را نیــز انتظــار داشــت.
بــرای اینکــه درختــان روی ردیفهــای مشــخص و بــه فواصــل منظــم از همدیگــر کشــت شــوند ،اقــدام
بــه گونیــا کــردن مینماییــم .در عملیــات گونیــا کــردن بایــد بــه ایــن نــکات توجــه داشــت:
 -1فواصل کشت بهگونهای باشد که درختان در حداکثر رشد خود روی هم سایه نیندازند؛
 -2حریــم بــاغ را رعایــت نمــوده و اولیــن نقطــۀ کشــت طــوری انتخــاب شــود کــه درختــان بــه بــاغ مجــاور
وارد نشوند؛
 -3زاویــۀ تابــش خورشــید در فاصلــۀ بیــن ردیفهــا طــوری باشــد کــه نــور بــه همــه قســمتهای
درختــان بتابــد؛
 -4جهت سهولت کار میتوان از دستگاههای نقشهبرداری استفاده نمود.
بــرای گونیــا کــردن خطــوط کاشــت مطابــق بــا شــکل از یــک گوشــۀ بــاغ شــروع میکنیــم بهعنــوان
مثــال از ضلــع شــمال غربــی اگــر ابعــاد کاشــت درخــت مــا مثــ ً
ا  3×3باشــد (.یعنــی فاصلــۀ بیــن
ردیفهــا  3متــر و فاصلــۀ بیــن نهالهــا  3متــر) حــدود  1/5متــر از انتهــای بــاغ فاصلــه گرفتــه و اولیــن
نقطــه ،نقطــۀ الــف را بــا اســتفاده از یــک میــخ چوبــی عالمتگــذاری و نصــب میکنیــم .حــال در امتــداد
مســتقیم و بــه ســمت شــرق  4متــر را اندازهگیــری میکنیــم و عالمــت میزنیــم .نقطــۀ ج ســپس بــه
ســمت جنــوب نیــز  3متــر را مشــخص نمــوده و عالمــت میزنیم.نقطــۀ ب .فاصلــۀ بیــن دو نقطــۀ ب و ج
را اندازهگیــری نمــوده بایــد  5متــر باشــد ،اگــر نباشــد بایــد بــه قــدری نقــاط ب و ج را جابهجــا نماییــم
تــا عــدد  5درســت شــود.
حــال بهجــای نقــاط ب و ج درخــت کشــت مینماییــم .بقیــۀ نهالهــا را نیــز در امتــداد ایــن دو نهــال
کشــت میکنیــم تــا در نهایــت تمــام بــاغ تخــت کشــت درآیــد.
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اگــر مســاحت زیــاد باشــد میتــوان بهجــای اعــداد  3و  4و ، 5هــر کــدام از اعــداد فــوق را در یــک عــدد
معیــن ضــرب کــرده و حاصــل آنهــا اضــاع مثلــث خواهــد بــود .مثــل  8 ، 6و  10و یــا  16 ، 12و .20

گونیا کردن زمین

فعالیت عملی
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وســایل و مــواد الزم  :لبــاس کار  ،دسـتکش  ،نــخ یــا طنــاب  ،میــخ چوبــی  ،متــر و کمــی آهــک بــرای
عالمتگــذاری
 -1خطی در امتداد یکی از ابعاد زمین رسم کنید.
 -2در محــل کشــت اولیــن درخــت روی خــط رســم شــده میــخ چوبــی بکوبیــد .میتوانیــد از کمــی
آهــک بــرای نشــانهگذاری اســتفاده کنیــد.
 -3بــا اســتفاده از نــخ  ،کمانــی بــه فاصلــۀ ســه متــری از میــخ اول بزنیــد .روی خــط ،میــخ دوم را بــه
زمیــن بکوبیــد
 -4نخی به طول چهار متر جدا کرده و از میخ اول کمانی رسم کنید.
 -5نخی به طول پنج متر جدا کرده و از میخ دوم کمانی رسم کنید.
 -6محل قطع دو کمان را به میخ اول وصل کنید.

آماده سازی زمین درختان میوه

بــود و بایســتی بــه وســیله میــخ چوبــی و یــا گــچ و غیــره عالمــت گــذاری شــود .بدیــن ترتیــب محــل کلیــه
نهال هایــی را کــه می بایســتی کاشــته شــود معلــوم می گــردد.

 -7ایجاد چاله
پــس از آنکــه محــل درختــان در زمیــن اصلــی مشــخص شــد آنهــا را بــا آهــک و یــا کوبیــدن میــخ چوبــی
عالمتگــذاری و ســپس بــه کنــدن گودهــا یــا چالههــا میپردازیــم .چالههــا بهصــورت دســتی (
بیــل )ویــا متــه چالهکنی(تراکتــور ) ایجــاد میگردنــد .درصورتیکــه بــرای حفــر چاله هــای کاشــت
از مته(چالهکــن) اســتفاده میشــود ،بایــد مراقــب بــود تــا دیــوارۀ چالههــا صــاف وشیشــهای نگــردد.
ایــن حالــت وقتــی کــه خــاک زیــادی مرطــوب باشــد اتفــاق میافتــد .درصــورت بروزچنیــن حالتــی بایــد
دیــوارۀ چالــه را بهوســیلۀ بیــل و یــا وســیلۀ نــوک تیــز دیگــری خــراش داد.

استفاده از ابزارهای مختلف جهت ایجاد چاله

انواع چاله کنهای چرخشی برای حفر چاله

هرچه عمق خاک زراعی بیشتر باشد خاک مرغوبتری در اختیار داشته و هزینۀ عملیات کمتر میشود
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زمان کنی
بــا زمــان درخـتکاری در ارتبــاط اســت ،بدیــن معنــی کــه اگــر موقــع کاشــت نهــال ،اواخــر پائیــز باشــد
چالههــا نیــز بایــد در پاییــز کنــده شــوند ولــی اگــر نهالهــا در اول بهــار یــا اواخــر زمســتان کاشــته
خواهنــد شــد میتــوان چالهکنــی را نیــز بــه اواخــر زمســتان موکــول نمود،ولــی بهتــر اســت بــاز هــم در
ایــن زمــان چالــه در پائیــز کنــده شــود تــا بارندگیهــای زمســتانه چالــه را پــر از آب کــرده شــده و در
اثــر یخبنــدان خــاک اطــراف چالــه خــرد و پــوک شــود .بدیهــی اســت در ایــن صــورت در اواخــر زمســتان
ایــن چالههــا کمــی مرمــت الزم داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه شــرایط خــاک و نــوع درخــت پــس از عملیــات مربــوط بــه گودبــرداری ( چالــه کنــی )
اقــدام بــه کاشــت مینمایند.بایــد یــادآور شــد کــه بهتــر اســت همیشــه در موقــع چالهکنــی یــا زمــان
حفــر گــودال حتمـاً بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه خــاک ســطحی ( خــاک زراعــی ) در یــک ســمت
چالــه و خــاک قســمت عمیــق چالــه در جهــت دیگــر چالــه ریختــه یــا تلمبــار شــود و در موقــع پــر کــردن
چالههــا و کاشــت نهــال حتمـاً از خــاک ســطحی و زراعــی اســتفاده شــود و خــاک زیریــن و نامرغــوب در
ســطح مزرعــه پخــش گــردد .عملیــات کاشــت کــه بعــد از عملیــات تهیــۀ زمیــن آغــاز مــی گــردد عبــارت
از کاشــت نهــال  ،ایجــاد جویهــای آبیــاری در ردیــف درختــان ،ایجــاد جویهــای آبرســانی اصلــی در
اطــراف بــاغ از محــل ورودی آب تــا ابتــدای جویهــای ردیفهــای درختــان  ،ســله شــکنی  ،وجیــن،
آبیــاری و سمپاشــی میباشــد.
بــرای اینکــه بهتــوان از دســتگاههای مکانیــزه در انــی امــر عملیــات داشــت اســتفاده نمــود .بایــد
درختــان بهطــور منظــم و بــا فواصــل مشــخص کشــف شــوند .بــرای انجــام ایــن کار بایــد از خــط کشــت
مخصوصــی کــه خطکــش کاشــت نــام دارد ،اســتفاده نمــود .ایــن خطکشهــا کمــک مینماینــد کــه
درختــان در روی یــک ردیــف قــرار بگیرنــد.
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ایجاد چاله برای کشت نهال
فعالیت عملی

وسایل مورد نیاز :لباس کار ،بیل،کلنگ ،خط کش ،متر
 1هنرجویــان لبــاس کار مناســب بپوشــید و بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود وارد بــاغ شــده و
مکانی را برای کندن چاله مشخص کنید.
 2قطر مناسب چاله را با وسیلۀ خط کش مخصوص مشخص کنید.
 3خاک زراعی و مرغوب ( 30سانتیمتر اولیه) را در یک سمت چاله بریزید.
 4خاک تحت االرض(بعد از  30سانتیمتر اولیه) را در سمت دیگر چاله بریزید.
 5تا عمق  80سانتی متر ادامه دهید.
 6قطر پایین و باالی چاله برابر باشد.
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فواصل کاشت
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده ،بهطورکلــی نــکات مــورد اســتفاده درکشــت نهــال غالبـاً در باغــات ایــران
کمتــر رعایــت میشــود و بــدون توجــه بــه شــرایط زندگــی ،انــواع درختــان میــوه را بــا یــک فاصلــه و
نزدیــک بههــم میکارنــد .درنتیجــه باغهایــی بــا درختــان نامنظــم و نامــوزون بهوجــود میآیــد کــه
محصــوالت آنهــا نامرغــوب و بســیارکم خواهدبــود .فاصلــه کشــت مناســب انــواع درختــان میــوه بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه ،نــوع پایه ورقــم متغیرمیباشــد.

فاصلۀ مناسب کاشت درختان
زردآلو

گيالس

آلبالو

هلو

بادام

گردو

سيب

گالبي

خرما

مركبات

انار

زيتون

انجير

انگور

نوع درخت
فاصلۀ كشت

7×6

6×5

6×5

5×5

6×6

8×8

6×5

6×5

8×7

6×5

4×3

7×6

5×5

3×2

تعداد در هكتار

238

333

333

400

277

156

333

333

178

333

833

238

400

1666

روشهای کاشت در تولید میوۀ ارگانیک
بــا توجــه بــه مشــکالت و عوارضــی کــه اســتفاده ار ســموم ،کودهــای شــیمیایی و مــواد جهــشزا در
کشــاورزی و باغبانــی بهجــا گذاشــته اســت.تولید میــوه بــا روشهــای قدیمــی و بــدون اســتفاده از ســموم
و کودهــای شــیمیایی در بعضــی از نقــاط دنیــا جهــت حمایــت از مصــرف کنندههــا ایجــاد شــده اســت.
عــدم اســتفاده از ایــن کودهــا و ســموم طبیعتـاً میــزان تولیــد را کاهــش داده و از کیفیــت ظاهــری آنهــا
نیــز میکاهــد .در یــک بــاغ میــوهای کــه محصــول ارگانیــک پــرورش میدهــد میوههــا شــکل مناســبی
نداشــته ممکــن اســت حتــی آفــتزده نیــز باشــند ولــی هیــچ نــوع باقیمانــدهای از ســموم کودهــای
شــیمیایی را در خــود ندارنــد.
تحقیق کنید
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با راهنمایی هنرآموز خود تفاوتهای بین میوه ارگانیک و غیر ارگانیک را بنویسید.
اســتفاده ار ارقــام درختــان میــوه معمولــی در یــک بــاغ ارگانیــک باعــث کاهــش درآمــد و افزایــش
هزینــه میشــود ،زیــرا اوالً تراکــم تعــداد درختــان در بــاغ (ارگانیــک کمتــر) اســت ،ثانیــاً انــدازه
یــک درخــت معمولــی بســیار بزرگتــر از یــک پایــۀ رویشــی بــوده و در نتیجــه هزینههــای داشــت
و برداشــت آن زیــاد خواهــد بــود .بنابرایــن میــوه ارگانیــک و تولیــد آن شــعاری اســت کــه میگویــد
منافــع خــود را از طبیعــت کســب کنیــم ولــی صدم ـهای بــه آن وارد نکنیــم.

آماده سازی زمین درختان میوه

اهداف توليد میوۀ ارگانيك
 1بازدهي اقتصادي زود هنگام؛
 2بازدهي منظم از طريق جلوگيري از سالآوري؛
 3بهبود كيفيت ميوه از طريق نورددهي بهينه؛
 4كاهش در هزينۀ كارگري دستي (هرس ،تنگ و برداشت)؛
 5مكانيزاسيون مؤثر (مالچدهي ،حفاظت گياهي ،مديريت خاك)؛
 6حفاظــت آســانتر از محصــوالت از يخزدگــي و تگرگ(آبيــاري ضديخزدگــي  ،تورهــاي شــبكهاي
محافظت از تگرگ).

حفاظت از منابع آب و خاک
همانگونه که در مبحث قبل ذکر گردید هدف از کشت ارگانیک حفاظت از آب و خاک و ایجاد توسعۀ
پایدار است .در توسعۀ پایدار که سرمشق بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ جهان است گفته میشود نیازهای
حال حاضر برآورد شود بدون آنکه به نیازهای آیندگان آسیب وارد نماییم .در ایجاد و توسعۀ باغات میوه
که مهمترین قسمت آن تهیۀ بستر کاشت میباشد رعایت نکاتی چند میتواند به مفهوم توسعۀ پایدار
کمک شایانی نماید .این نکات هزینۀ تولید را زیاد باال نمیبرد ولی در مجموع با حفظ آب و خاک به عنوان
منابع تجدیدناپذیر در طی دورههای مختلف کشت باعث افزایش درآمد خواهد شد که عبارت است از:
 -1در احــداث میــوه حتیاالمــکان از ماشــین آالت ســنگین اســتفاده نشــود ،در صــورت مجبــور بــودن در
زمــان مناســب وارد بــاغ شــود( زمانیکــه خــاک خشــک اســت).
 -2بــا اســتفاده از سیســتمهای آبیــاری تحــت فشــار آبیــاری انجــام شــود و از روشهــای قدیمــی و ســنتی
پرهیز شــود.
 -3کودهای دامی و آلی فقط در محیط ریشۀ درخت استفاده شود و در کل زمین پخش نشود.
 -4قبل از استفاده از ادواتی نظیر سمپاشها و  ...حتماً کالیبره شوند( تنظیم شوند).
 -5تــا حــد امــکان شــاخ و برگهــای اضافــی از بــاغ جمــعآوری و از آنهــا در تهیــۀ کمپوســت و
بازگردانــدن مجــدد آنهــا پــای درختــان( جهــت جلوگیــری از تبخیــر ســطحی) ،اســتفاده شــود.
 -6از پایههــای رویشــی کــه ریشــههای آنهــا ســطحی بــوده و درختــان پاکوهــی ایجــاد میکننــد،
اســتفاده شــود.
 -7ســعی شــود عملیــات تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه و ثانویــه در کوتاهتریــن مــدت و بــا حداقــل رفــت و
آمــد انجــام شــود.
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کمپوست

به باقیماندۀ موادآلی( گیاهی و حیوانی) که در اثر تجزیۀ و تخمیر بی هوازی تغییر شکل میدهند ،کمپوست
گفته میشود .این مواد دارای مقادیر متفاوتی عناصر غذایی بوده و با توجه به خواص فیزیکی آنها به خاک
اضافه شوند ساختمان و بافت خاک را دچار تغییر مینمایند.
منبع ایدهآل هوموس؛
ساخته شدن هوموس توسط مادۀ آلی؛
غنی از مواد غذایی و ارگانیزمهای خاک؛
افزایش دهندۀ فعالیت بیولوژیکی خاک؛
آزادشدن کند مواد غذایی؛
کاهش شستشوی مواد غذایی؛
بهدست آمدن مواد اضافی حاصل از تخریب موجودات زنده؛
کاهش مصرف کودهای شیمیایی.
اضافه کردن کردن کمپوست به محیط کشت درختان میوه یکی از راهحلهایی است که ضمن حفظ منابع
آب( نگهداری آب و تحویل آن به ریشه) از ایجاد آلودگی در باغ جلوگیری مینماید ،زیرا آفات و بیماریها در
طی زمستان بر روی علفهای هرز و شاخهها و درختان زمستانگذرانی میکند که با جمعآوری و تبدیل این
زوائد به کمپوست ضمن کاهش مصرف سموم به افزایش بهرهوری از کودها و آب کمک مینماید.
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آماده سازی زمین درختان میوه

ارزشیابی شایستگی آمادهسازي زمين درختان ميوه
شرح کار:
1
2
3
4
5
6

پاكسازي زمين
كوددهي
خاكورزي
قطعهبندي و شكلدهي زمين باغ
پياده نمودن نقشۀ كاشت
چالهكني

استاندارد عملکرد:
آمادهسازي  1000متر مربع در سه روز كاري

شاخصها:
1
2
3
4

دقت و سرعت در پاكسازي زمين و خاكورزي اوليه ( شخم) و ثانويه (ديسك و ماله و  )...و كوددهی؛
قطعهبندي و تهیۀ نقشۀ كاشت؛
چالهكني براي كاشت نهال؛
رعايت استانداردهاي ايمني و بهداشت را در كليه مراحل آمادهسازي رعايت نمايد.

شرايط انجام كار:

وجود زمین باغ  ،شرایط آب و هوایی مناسب برای شخم و کود پاشی

ابزار و تجهيزات:

لباس کار  ،تراکتور  ،گاوآهن  ،بیل  ،میخ چوبی  ،طناب.

معیار شایستگی:

ردیف
1

پاكسازي زمين

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

كوددهي

1

3

شخم

2

4

قطعهبندي و پياده كردن نقشۀ كاشت

2

5

چاله كني

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی
و نگرش :استفاده از لباس كار ،ماسك ،دستكش ،عينك ،اهميت
دادن به ابزار و و سايل كار ،صداقت در انجام كار ،تخلیۀ پسابها در
فاضالب ،مديريت مواد و تجهيزات ،محاسبۀ دقیق و کاربرد ریاضی.

نمرة هنرجو

2

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباشد.
39

40

تهیه و آماده سازی نهال

پودمان 2

تهیه وآماده سازی نهال
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واحد يادگيري 2
تهیه و آماده سازی نهال
مقدمه
بــدون شــک یکــی از ارکان اساســی احــداث بــاغ و تولیــد تجــاری میــوه ،اســتفاده از نهــال پیونــدی مرغــوب،
ســالم ،قــوی و مطمئــن از ارقــام مختلــف میوههــای اصــاح شــده و پــر محصــول بــرای هــر منطقــه می باشــد.
زیــرا اگــر همــۀ شــرایط در حــد مطلــوب تأمیــن گردنــد ،ولــی از نهالهــای نامرغــوب ،ضعیــف ،و غیــر مطمئن
از نــوع رقــم دلخــواه اســتفاده شــود ،احــداث بــاغ کاری عبــث و بیهــوده و هــدر دادن ســرمایه اســت .چــون
مدتــی پــس از کشــت ،یــا بســیاری از آنهــا خشــک خواهنــد شــد و یــا ایــن نهالهــا بــه درختــی ضعیــف و
رنجــور تبدیــل خواهنــد شــد کــه از نظــر رشــد و میــزان تولیــد محصــول بــا درختــان ســالم از همــان رقــم
قابــل مقایســه نیســتند .از طرفــی نهــال درخــت میــوه پــس از طــی دوره بلــوغ رویشــی کــه معمــوالً  3تــا
 5ســال می باشــد ،وارد مرحلــۀ باردهــی میشــود و در طــول ایــن مــدت ،باغــد ار جهــت حفــظ ،تربیــت و
مراقبــت درختــان کاشــته شــده ســرمایه زیــادی را هزینــه میکنــد بــدون آنکــه درآمــدی داشــته باشــد،
چنان چــه نهــال کشــت شــده مرغــوب نباشــد و یــا دارای آلودگــی و بیمــاری باشــد ،تعویــض و کشــت مجــدد
آن پــس از چنــد ســال صــرف هزینــۀ بــرای باغــدار غیــر ممکــن و یــا هزینــۀ ســنگینی بــه همــراه دارد .لــذا
یکــی از ارکان اساســی در احــداث بــاغ و تولیــد تجــاری ،اســتفاده از نهــال پیونــدی مرغــوب بــا برچســب
معتبــر می باشــد.
پرسش

پرسش
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چرا بايد نهال هاي مورد نياز را از مراكز معتبر و استاندارد تهيه كرد؟

مراكز تهيه و توزيع نهال باید داراي چه خصوصيات و ويژگي هايي مي باشند ؟

تهیه و آماده سازی نهال

مراکز خرید نهال
نهال های مرغوب و سالم را به دو روش میتوان تهیه کرد:

در تمــام دنیــا تهیــه و تولیــد نهــال بــه عهــدۀ افــراد یــا مؤسســاتی گذاشــته می شــود کــه متخصــص ایــن
حرفــه و فــن بــوده و بــه کلیــۀ امــور ایــن کار اشــراف دارنــد تــا طبــق ضوابــط و مقــررات و تحــت کنتــرل
وزارت مربوطــه انــواع نهــال ســالم  ،مرغــوب ،و گواهــی شــده را در نهالســتان تولیــد نماینــد .در مــوارد
بخصــوص درختــان میــوه ماننــد پســته کــه ریشــۀ آنهــا بــه جابهجایــی حســاس اســت ،پایــه در محــل
اصلــی کاشــته شــده و بعــد از رشــد کافــی ،آن را پیونــد می زننــد .

ویژگیهای مراکز تولید نهال
1
2
3
4
5
6
7
8

داشتن افراد متخصص؛
داشتن پروانه تولید نهال؛
رعایت کامل نکات فنی در نهالستان ؛
ذکر اسامی ارقام میوه؛
تهیه مشخصات نهال های تولیدی؛
اخذ گواهی سالمت و بهداشت نهال از مراکز قانونی مربوطه؛
رعایت قیمت فروش ؛
در دسترس بودن آسان برای مشتریان.
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خزانۀ نهالستان

تحقیق کنید

پرسش

پرسش

پرسش

نهالهای کنده شده آمادۀ فروش

از مراکز خرید نهال منطقۀ خود گزارشی تهیه نمایید و در کالس ارائه دهید.

باغداران در زمان تهيۀ و خريد نهال بايد به چه نكاتي توجه داشته باشند؟

چه عواملي در محاسبۀ تعداد نهالهاي مورد نياز براي خريد در هر هكتار مؤثر است ؟

در عقــد قــرارداد بــراي خريــد نهــال از مراكــز تهيــه و توزيــع نهــال بايــد چــه مــواردی را بایــد در
قــرارداد گنجانــد ؟

انتخاب نهال مرغوب

44

نهــال گواهــی شــده و مرغــوب نهالــی اســت کــه از نظــر نــوع رقــم پایــه و پیونــدک ،کامـ ً
ا مشــخص و عاری
مبــرا باشــد و از هــر نظــر مــورد
از هــر گونــه آفــت ،بیمــاری ،نماتــد ،و علفهــای هــرز انگلــی پــاک و ّ
تأییــد کمیتــۀ فنــی نظــارت بــر تهیــه و توزیــع نهــال ســازمان جهــاد کشــاورزی و دارای گواهــی ســامت
و بهداشــت و کنتــرل کیفیــت باشــد .تهیــۀ نهــال بایــد بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی منطقــه ،عوامــل
اقتصــادی ،نــوع و رقــم میــوه انجــام گیــرد تــا بهتریــن ســازگاری و کیفیــت را داشــته باشــد .بیشــتر درختان
میــوه از طریــق پیونــد و تعــدادی نیــز از راه قلمــه ،خوابانیــدن و بــذر تکثیــر می شــوند .روش تولیــد نهــال
بــه هــر روش کــه باشــد ،کیفیــت آن باالتریــن اهمیــت را در رشــد و بــاروری درخــت دارد .باغــداران بایــد

تهیه و آماده سازی نهال

کوشــش کننــد کــه بهتریــن نهــال ممکــن را تهیــه کننــد .زیــرا درختــان حاصــل از چنیــن نهال هایــی نــه
تنهــا در چنــد ســال اول بــاروری جبــران مخــارج اضافــی را خواهنــد کــرد ،بلکــه پــس از آن نیــز ،نســبت
بــه درختــان حاصلــه از نهالهــای نامرغــوب ،منافــع بیشــتری خواهنــد داشــت.
نکته

بایــد توجــه شــود کــه پیونــدک نهــال خریــداری شــده ،از درختــان درحــال رشــد رویشــی(نابالغ) تهیه
نگردیــده باشــد .برخــی مــوارد ،نهــالکاران از داخــل خزانــۀ خــود از نهالهــای پیونــد شــدۀ ســال
قبــل اقــدام بــه تهیــۀ پیونــدک میکننــد کــه بــه علــت دارا بــودن رشــد رویشــی و عــدم وجــود جوانــۀ
بالــغ در پیونــدک ،نهــال حاصلــۀ نســبت بــه نهــال مشــابه کــه بــا پیونــدک بالــغ ،پیونــد گردیــده،
دیرتــر بــه میــوه می آیــد.

مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب
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نهال دارای برچست

نکاتی که باغداران در زمان تهیه و خرید نهال باید در نظر داشته باشند
 -1مشورت با کارشناس باغبانی منطقه؛
 -2تهیۀ نهال از نهالستانهای معتبر داخلی؛
 -3تهیۀ نهال از مناطقی که به آفات و بیماریهای قرنطینهای آلوده نمی باشد؛
 -4حضور خریدار در نهالستان و نظارت برکندن نهال و بسته بندی آن؛
 -5تهیۀ نهال در زمان خواب زمستانۀ گیاه.

نکاتی که باید در زمان کندن نهال از زمین خزانه در نظر گرفت
-1کندن در زمان خواب؛
-2کندن بر اساس میزان تقاضای روزانه؛
-3جلوگیری از زخمی شدن اندام های نهال؛
-4گاورو بودن زمین نهالستان؛
-5استفاده از کارگران ماهر؛
-6استفاده از ابزار مناسب؛
-7تمیز کردن ریشه و بسته بندی صحیح نهالها؛
-8نصب برچسب ضد رطوبت بر ساقۀ نهال؛
-9ضد عفونی کردن نهال.
پرسش
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چرا حضور خريدار نهال در نهالستان ضروري مي باشد ؟

تهیه و آماده سازی نهال

تعیین تعداد نهال مورد نیاز برای خرید
اولیــن مرحلــه در تعییــن تعــداد درختــان مــورد نیــاز بــرای کشــت و احــداث بــاغ اطــاع داشــتن از
ابعــاد بــاغ و همچنیــن فاصلــۀ بیــن ردیــف و روی ردیــف درختــان می باشــد .از آنجاییکــه توســعۀ
چتردرخــت و پرشــدن فضــای اختصــاص یافتــه ،مهمتریــن عامــل در زود باردهــی و افزایــش محصــول
میباشــد ،باغــداران اغلــب نگــران ایــن موضــوع میباشــند کــه فاصلــه درختــان کشــت شــده بســیار
نزدیــک باشــد .عامــل مهــم در تعییــن فاصلــۀ مطلــوب ردیــف ،انتخــاب فاصلـهای اســت کــه درخــت
نــور خورشــید را در تمــام قســمتها بــه طــور کامــل دریافــت کنــد .از آنجــا کــه درختــان میــوه هــم
بــر روی پایههــای بــذری و هــم بــر روی پایه هــای پاکوتــای تولیــد شــده از روش غیــر جنســی پیونــد
می شــوند و همچنیــن ارقــام درختــان میــوه بــا یکدیگــر از لحــاظ ارتفــاع و عــرض بــا هــم متفــاوت
هســتند ،در نتیجــه باغــدار بایــد فاصلــۀ بیــن ردیــف را بــر اســاس پایــه ،رقــم ،سیســتم تربیتــی،
حرکــت ماشــین آالت و عوامــل دیگــر انتخــاب کــرده و بــر اســاس فرمــول زیــر اقــدام بــه تهیــۀ تعــداد
نهــال مــورد نیــاز خــود کنــد.

تحقیق کنید

تعییــن نکــردن مقــدار مــورد نیــاز نهــال در زمــان خریــد چــه مشــکالتی را بــه همــراه دارد؟ گزارشــی
تهیــه و در کالس ارائــه دهیــد.

دسته بندی نهال
پــس از کنــدن نهــال از زمیــن ،آنهــا را بــر اســاس اســتاندارد موجــود از نظــر رشــد طولــی و قطــر ســاقۀ
اصلــی دســتهبندی میکنند.نهالهــای قابــل فــروش بــر حســب نــوع رقــم بایــد 180-100ســانتیمتر
ارتفــاع و  2-1ســانتیمتر قطــر داشــته باشــد .ایــن نهالهــا بــر اســاس نــوع رقــم در بســتههای 25
الــی  100عــددی دســتهبندی کــرده و بــا نــخ در دو قســمت آنهــا را بــه همدیگــر مــی بندند.ریشــه هــای
زخمــی شــده و طویــل و شــاخه هــای زائــد بایــد حــذف شــوند تــا نهالهــا بهتــر دســتهبندی شــوند .روی
هــر دســته یــک برچســب کــه حــاوی اســم رقــم و نــوع پایــه و تعــداد نهــال در هــر دســته مــی باشــد،
نصــب میشــود .برچســب بهتــر اســت از جنــس ضــدآب و مقــاوم باشــد کــه در حیــن حمــل و نقــل و یــا
بارندگــی از بیــن نــرود.
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روش دسته بندی نهالها و نگهداری آنها قبل از کاشت

در نوشتن و امضای قرارداد خرید هر نهال باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله:
آگاهــی ســطحی نســبت بــه قوانیــن مربــوط بــه موضــوع قــرارداد؛ ایــن مهــم نیســت کــه چقــدر
نســبت بــه قوانیــن آگاهــی داریــد (البتــه در مــورد قراردادهــای معمولــی) فقــط کافیاســت کمــی از
قوانیــن معمولــی و ســاده را بدانیــد .مثـ ً
ا در صورتیکــه اجــارۀ یــک مــاه پرداخــت نگــردد ،صاحــب ملــک
میتوانــد از طریــق قانونــی مــورد اجــاره را تخلیــه نمایــد..
مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.
در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به اینصورت که قرارداد جنبه عادالنه داشته باشد.
معیــن و مشــخصی از یــک ســاعت گرفتــه تــا چندیــن ســال،
مــدت قــرارداد؛ هــر قــراردادی بایــد زمــان ّ
امــا بهتــر اســت کــه قــرارداد یکســاله باشــد.
حضور دو نفر شاهد جهت امضای قرارداد.
تنظیــم قــرارداد در دو نســخه و در صــورت نیــاز ســه نســخه کــه در اختیــار فــرد ســوم قــرار گیــرد (کــه
فــرد ســوم در قــرارداد ذکــر شــود).
حــدود ,اختیــارات و مســئولیت هــای طرفیــن قــرارداد بایــد بهطــور کامــل ذکــر شــود .ذکــر تاریــخ
عقــد قــرارداد نیــز الزامــی میباشــد.
ذکر مرجع حل اختالف که میتواند شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه باشد.
پرسش
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در زمان بارگيري و حمل ونقل نهالها چه نكاتي بايد رعايت شود ؟

تهیه و آماده سازی نهال
پرسش

پــس از حمــل نهالهــا بــه محــل اصلــي كاشــت آنهــا ،اگــر زميــن آمــاده نباشــد  ،چــه اقداماتــي
بايــد انجــام گيــرد ؟

پرسش

چرا بعضي از نهالها مانند مركبات  ،پسته و  ...را با گلدان جابهجا ميكنند ؟

حمل و نقل نهال
نهالهــا را بایــد حتیالمقــدور ظــرف مــدت کمــی از بیــرون آوردن از خزانــه ،بــه محــل اصلــی انتقــال
داد .چــون ریشــههای لخــت نهالهاکــه در معــرض آفتــاب یــا بارندگــی قــرار میگیرنــد و بــه ســرعت
خشــک میشــوند .بــرای حمــل و نقــل نهالهــا بایــد بــه دور ریشــههای هــر بســته گونــی کنفــی
مرطوبــی پیچیــده شــود و بســتهها بــا کامیــون اتــاقدار حمــل شــوند .در صــورت اســتفاده از وســیلۀ
نقلیــۀ رو بــاز ،در اثــر حرکــت و ایجــاد جریــان بــاد تــا رســیدن بــه مقصــد ،ریشــه مقــدار زیــادی از رطوبــت
خــود را از دســت خواهنــد داد و نهــال خشــک مــی شــود .پــس از رســیدن نهــال بــه مــکان اصلــی،
چنانچــه زمیــن آمــاده و مســاعد بــود بالفاصلــه بایــد نهــال را در زمیــن اصلــی کاشــت و آبیــاری نمــود.
ولــی اگــر زمیــن آمــاده نباشــد و یــا هــوا نامســاعد باشــد ،مجــددا ً دســتۀ نهالهــا را بایــد در گودالــی زیــر
خــاک قــرار داده و آنهــا را آبیــاری کــرد تــا ریش ـهها صدمــه نبیننــد.

در زمان بارگيري و حمل ونقل نهالها نکات زیر بايد رعايت شود
پــس از خريــد نهالهــا از نهالســتان ،بالفاصلــه بايــد ريشــه و سرشــاخههاي آنهــا مرتــب شــود و ســپس
آنهــا رادســتهبندي و ريشــۀ آنهــا را ضدعفونــي نمــوده و بــه محــل كاشــت حمــل کــرد
بــراي حمــل نهالهــا بــه نقــاط نزديــك بســته بــه تعــداد و حجــم نهالهــا ميتــوان ازماشــين
وانــت كوچــك و يــا كاميــون هــاي اتــاقدار اســتفاده كــرد .بــراي ايــن منظــور در قســمت پشــت اتــاق
راننـــده ازكــف اتــاق بــه طــرف بــاال يــك ورق نايلــون بــه بلنــدي طــول اتــاق كاميــون كشــيده مــي شــود.
دسـتههـــاي نهــال طــوري در كاميــون قــرار داده مي شــوند كه ريشــۀ آنهـــا بـــه طـــرف جلـــو كـــاميون و
پـــشت ســـرراننده و سرشــاخه هــا بــه طــرف عقب كاميــون قرار گيرند .دسـتههـــاي نهـــال از كـــف اتـــاق
كاميــون روي ورق نايلــون بهطــور مرتــب بهصــورت اليــه اليــه روي هــم چيــده مــي شــوند تــا لبـــۀ
اتـــاق كاميــون پــر شــود .ســپس ورق نايلــون را روي همــۀ نهالهــا كشــيده و يـــك چـــادر برزنتـــي بلنـــد
روي همــۀ آنهــا پهــن ميشــود و بــا طنــاب ،محكــم بســته مـيشـــود تـــا در حـــين حركـــت ماشـــين و
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ايجـــادجريان هــوا ،ريش ـهها در معــرض بــاد قــرار نگيرنــد ضمن ـاً بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه
فشــار زیــادی بــر روی نهالهــای واقــع در کــف کامیــون وارد نشــود.
بــراي حمــل نهــال بــه نقــاط دوركــه حمــل آنهــا 2-1روز طــول مــي كـــشد  ،بايـــد از كـاميونهـــاي
كانتينــردار اســتفاده شــود در غيــر اينصــورت بايــد از كاميونهــاي داراي اتــاق بلنــد و بــا پوشــش كـــافي
اســتفاده شــود .بــراي ايــن منظــور هــر دســته نهــال بايــد داخــل يــك گونــي کنفــی مرطــوب قــرار داده
شــود و هــر گونــی در یــک كيســۀ نايلــون بلنــدی قــرار داده شــود و ســپس کیســههای نهــال بهطــور
مرتــب در کانتینــر چيــده شــوند .بـــدين ترتيـــب در طــول مــدت حمــل و نقــل ،نهالهــا رطوبــت خــود را
حفــظ كــرده و كمتــر در معــرض جريــان هــوا قــرار ميگيرنــد .اگــر از كاميــون اتــاق دار اســتفاده ميشــود
بايــد بــا يــك ورق نايلــون بلنـــد دور تـــادور داخــل اتــاق كاميــون را پوشــاند و نهالهــاي دســته بندي شــده
كــه دور تــا دور ريشــۀ آنهــا گونــي کنفــی مرطــوب پيچيــده شــده از كــف اتــاق بطــور مرتــب تــا لبــۀ اتــاق
كـــاميون چيـــده شـــود و روي آنهـــا ورق نايلــون كشــيده شــود و يك چــادر برزنتي روي اتــــاق كـــاميون
كـــشيده مـيشـــود و بـــا طنـــاب محكــم بســته مــي شــود .اگــر هــوا ســرد و يخبنــدان اســت رطوبــت
گونيهــا نبايــد در حــدي باشــد كــه يــخ بزنــد چــون در ايــن صــورت بــه ريشــۀ نهالهــا آســيب ميرســد
بايــد ســعي شــود در حيــن بارگيــري ،نهالهــا تحــت فشــار قــرار نگيرنــد .و بــار يــا وســايل ديگـــري
روي آنهــا قــرار داده نشــود تــا بــه ريشــه ،ســاقه و جوانههــاي آنهــا صدمــه اي وارد شــود.
نهالهائــي كــه ريشــۀ آنهــا بــه جابهجايــي و قطــع انتهــاي ريشــۀ اصلــي حســاس هـــستند ماننـــد
پـــسته ،خرمالو ،مركبات ،انواع ســرو و كاج بهتر اســت اين نهالها درگلـدانهـــاي تـــوربي يـــا پالســـتيكي
كاشــته شــوند و بــا گلــدان حمل شــوند .ســعي شــود نهالها در زمان مناســب حمـــل شـــوند تـــا مـــسائلي
ماننــد ســرمازدگي بــراي نهالهــا در حيــن حمــل و نقــل بهوجــود نيايــد.
ســعي شــود مــدت زمــان جابهجـــائي نهالهـــا بـــا كـــاميون خيلـــي طـــوالني نـــشود و حـــداكثر از
48ســاعت تجــاوز نكنــد.
بــرگ گواهــي بهداشــت و اجــازه حمــل نهــال بــه مقصــد مــورد نظــر گرفتــه شــود تــا در هنــگام حمـــل
ونقــل نهالهــا و برخــورد بــا مأموريــن قرنطينــۀ گياهــي كــه در بيــن جــاده هــا مســتقر هســتند مشــكلي
بهوجـــود نيايــد و نهالهــا در كوتاهتريــن زمــان ممكــن بــه محــل اصلــي حمــل شــوند.

پرسش
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در چــه مواقــع و شــرايطي بايــد نهالهــا را بهطــور موقــت مســتقر كــرد ؟ ایــن اســتقرار چگونــه
بایــد باشــد؟

تهیه و آماده سازی نهال

استقرار موقت نهال
ممکــن اســت نهــال بالفاصلــه پــس از خــارج شــدن از خزانــه بــه فــروش نرســد و یــا اینکــه نهــال
فروختــه شــده و انتقــال یافتــه بــه زمیــن اصلــی بــرای کشــت ،از تعــداد مــورد نیــاز زیادتــر باشــد و یــا
چنــد روزی تــا زمــان کشــت ،زمــان الزم باشــد ،در ایــن مواقــع بایــد نهــال را در مکانــی بهصــورت موقــت
نگــه داری کنیــم .بــه ایــن منظــور الزم اســت ابتــدا در محــل ســایه ،گــودال یــا شــیار عمیقــی در قســمت
معینــی از بــاغ تعبیــه نمــوده و نهالهــای هــر رقــم را جداگانــه و بهصــورت مــورب بــه دیــوار گــودال یــا
شــیار تکیــه دهیــم و روی ریشــۀ آنهــا را بــا الیــۀ نازکــی از خــاک مرطــوب بپوشــانیم تــا بــه موقــع و
بــا فرصــت مناســب بــه تدریــج از زیــر خــاک بیــرون آورده و در محــل اصلــی بکاریــم .در ایــن مــدت الزم
اســت خــاک روی ریشــه را مرطــوب نــگاه داریــم.

نكاتي را كه در موقع انباركردن نهالها بايد رعايت کنیم عبارت است از :
 -1ســعي شــود تعــداد نهــال مــورد نيــاز را بــا توجه بــه شــرايط اقليمي منطقه در بهتريـــن زمـــان ممكـــن
تهيه و جابهجا کرد و در زمين اصـــلي كاشـــت تـــا از انبـــار كـــردن نهـالهـا بـه مـــدت طـوالني جلوگيري
شو د .
 -2پس از انتقال نهالها از خزانه  ،چنانچـــه زمـــين آمـــاده و هـــوا مـــساعد باشـــد بالفاصـــله بايـدنهالها
كاشــته شــوند و زميــن آبيــاري شــود .بــراي ايــن منظــور پــس از تخليــۀ نهالهــا از كاميــون ،آنهـــارا
از گونــي خــارج كــرده و بهطور موقـــت بـهصـــورت مــ ّورب زيـــر خـــاك قـــرار داده و خـــاك مرطوب روي
ريشــۀ آنها ريخته شــود .پس از كاشـــتن يـــك دســـته نهـــال ،باید دســـتۀ ديگـــر را از خـــاك خارج كرده
و بالفاصلــه آنهــا را كاشــت تــا بــه ايــن ترتيــب ظــرف مــدت يــك روز تمـــام نهـالهـــا كاشـــته شــوند.

نگهداری اشتباه نهالها به روش نادرست
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شرح کار:

خريد و انباركردن نهالهای استاندارد برای هر کالس( 500پانصد اصله نهال) نهال در يك روز در محلي نزديك
به محل احداث باغ.
استاندارد عملکرد:

تهيه و نگهداری 500نهال براي كاشت در يك روز كاري

شاخصها:
 1حمل نهالها به محل نگهداري موقت؛
 2زير خاك كردن ريشۀ تمام نهالها؛

 3افزودن رطوبت كافي به خاك روي نهالها؛
 4بيرون ماندن تنه و شاخه ها از خاك.

شرايط انجام كار:

وجود زمین باغ ،آب و هوایی مناسب ،تهیۀ نهال از مراكز معتبر ،بررسي بر چسب رقم و نوع پايه ،محل مناسب
برای استقرار نهالها.
ابزار و تجهیزات :بيل و كلنگ يا نهركن براي آماده کردن محل استقرار نهالها ،زمين مسطح نزديك آب براي
نگهداری نهالهاي گلداني ،لباس كار مناسب ،تجهيزات ايمني.

معیار شایستگی:
ردیف
1

تعیین مراکز خرید نهال

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

خرید نهال

1

3

حمل ونقل نهال

2

4

استقرار موقت نهال

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
استفاده از لباس كار کامل و مناسب ،اهميت دادن به ابزار و وسايل كار،

نمرة هنرجو

2

صداقت در انجام كار ،تخلیۀ پسابها در فاضالب ،مديريت مواد و تجهيزات،
محاسبه و کاربرد رياضي برای افزایش کیفیت کار.

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 ،میباشد.
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واحد یادگیری 3
کاشت درختان میوه و زینتی
پرسش

نکته

چرا بايد چالههاي درختان ميوه را قبل از كاشت نهال ،كودريزي كرد؟
كود آلي داخل چالهها بايد داراي چه خصوصيات و ويژگيهايي باشد؟
ميزان كود آلي مورد نياز هر چاله چگونه محاسبه ميشود ؟
در صــورت عــدم كــود ريــزي در داخــل گــودال كاشــت نهــال درختــان ميــوه ،چــه ضررهايــي بــه
باغــدار وارد ميشــود ؟

در منطقۀ زندگي شما زمان مناسب برای کاشت نهال چه موقعی از سال است؟

مقدمه
از آنجایــی کــه درختــان میــوه عمــر نســبتاً زیــادی دارنــد و چندیــن ســال زمیــن را اشــغال و در آن رشــد و
نمــو مینماینــد ،میتــوان بــه تفــاوت عمــدهای کــه بیــن احــداث بــاغ میــوه و ایجــاد یــک مزرعــه و کشــت
و کار آن وجــود دارد ،پــی بــرد .بنابرایــن در موقــع احــداث بــاغ و کشــت نهــال الزم اســت تمــام جوانــب کار
دقیقـاً در نظــر گرفتــه شــود تــا در آینــده مشــکلی ایجــاد نشــود .از آنجاییکــه کاشــت نهــال آخریــن اقــدام
پــس از یــک ســری کارهــای مقدماتــی اســت،کوچکترین بیتوجهــی در موقــع انتخــاب و تهیــۀ زمیــن و یــا
انتخــاب نــوع درخــت و نحــوۀ کشــت صحیــح آن ،ســبب ضــرر و زیــان فراوانــی در آینــده فراهــم میشــود
کــه جبــران آن بــه آســانی امکانپذیــر نمیباشــد .بنابــر ایــن قبــل از هــر تصمیمــی در مــورد احــداث بــاغ
و کشــت نهــال بایــد اطالعــات کامــل را بهدســت آورد.

استاندارد عملکرد
کاشت  50نهال در یک روز کاری در شرایط مطلوب
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احداث باغ

1

عوامل اساسی که هنگام احداث باغ باید به آنها توجه نمود دو دستهاند که عبارت است از:
 -1عوامــل ثابــت :بــه عواملــی گفتــه میشــود کــه باغــدار فقــط یــک بــار فرصــت تصمیمگیــری در
مــورد آنهــا را دارد و در تمــام مــدت باغــداری بــا آنهــا ســر وکار خواهــد داشــت .ماننــد :آب و هــوا ،محــل
بــاغ ،نــوع خــاک ،نــوع درخــت میــوه و رقــم آن ،فاصلــه کاشــت درختــان و. ...
 -2عوامــل غیــر ثابــت :ایــن عوامــل در طــول دوره رشــد درخــت پیــش میآینــد .ماننــد مدیریتهــای
بعــد ازکاشــت ،بیمــاری درختــان ،تربیــت و هــرس درختــان ،محافظــت در برابــر شــرایط نامســاعد محیطــی
و ...
در احــداث یــک بــاغ جدیــد دو حالــت ممکــن اســت رخ بدهــد .در حالــت اول ،محصــول ویــژهای مــورد
نظــر اســت کــه بــرای کشــت آن بایــد زمیــن و شــرایط آب و هوایــی مناســب را پیــدا کنیــم .در حالــت دوم
کــه بیشــتر همگانــی اســت ،زمیــن و نــوع آب و هــوادر اختیــار ماســت و مــا بایــد درختانــی را کــه بــا آن
زمیــن و منطقــۀ ســازش داشــته باشــند انتخــاب کــرده و کشــت کنیــم..

1

عوامل مؤثر و تعیین کننده در احداث باغ میوه

عوامل محیطی

بهطــور کلــی آب و هــوا در تعییــن اینکــه آیــا یــک گونــۀ خــاص میتوانــد بهطــور موفقیــت آمیــزی
در یــک ناحیــۀ ویــژه پــرورش یابــد ،اهمیــتبســزایی دارد .واکنــش درختــان میــوه بــه عوامــل محیطــی،
بــه دلیــل چنــد ســاله بــودن و نحــوۀ رشــد و بــاروری آنهــا ،تــا حــدودی بــا ســایر گیاهــان متفــاوت
اســت .از آنجاکــه درختــان میــوۀ مختلــف نیازهــای محیطــی خــاص خــود را دارنــد و همچنیــن پــس از
1-Orchard Establishment
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بالــغ شــدن ،از نظــر انــدازه ،حجــم زیــادی را پیــدا میکننــد و بایــد بــا فواصــل نســبتاً زیــادی از یکدیگــر
کشــت شــوند ،تغییــر دادن عوامــل تشــکیل دهنــدۀ محیــط رشــد بــه جهــت مناســب کــردن آنهــا بــرای
گیاهــان کشــت شــده ،اغلــب بســیار دشــوار اســت.در نتیجــه بایــد کوشــش شــود تــا محیــط کشــت ایــن
گیاهــان از ابتــدا بــه شــکل مناســب تهیــه گــردد.

مهمترین عوامل محیطی که نهالستان باید به آنها توجه کرد
1
2
3
4
5
6
7

درجه حرارت های حداقل زمستان در طول فصل رشد
درجه حرارت حداکثر در طول فصل رشد
سرماهای دیررس بهاره
سرماهای زودرس پاییزه
اخذ گواهی سالمت و بهداشت نهال
شدت نور
مقدار بارندگی سالیانه

از مهمتریــن عوامــل محیطــی کــه نحــوۀ رشــد و میــزان محصــول یــک درخــت را تعییــن میکننــد
میتــوان بــه عوامــل زیــر اشــاره کــرد:
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الف) موقعیت محل
انتخــاب درســت محــل یکــی از نــکات مهــم در احــداث بــاغ مــی باشــد .عوامــل مکانــی نامناســب
میتواننــد موجــب کاهــش طــول عمــر مفیــد بــاغ ،کاهــش محصــول درختــان و افزایــش هزینههــای
نگـهداری محصــول شــوند و برعکــس ،عوامــل مناســب مکانــی میتواننــد بــه میــزان زیــادی محصــول را
افزایــش یــا خطــر آســیبدیدگی از بیماریهــا را کاهــش دهنــد.

عوامل مؤثر در انتخاب محل

تمرین
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بهنظــر شــما بــه غیــر از عوامــل اشــاره شــدۀ فــوق عوامــل دیگــری نیــز در تعییــن محــل احــداث
بــاغ مؤثــر میباشــند؟ جــواب خــود را در کالس بحــث نمائیــد.
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ب) دما
هماننــد ســایر گیاهــان ،درختــان میــوه بــرای رشــد و تولیــد محصــول ،نیازمنــد یــک دامنــه گرمایــی
و دمــای مناســب ویــژه خــود هســتند .افــزون بــر ایــن ،دمــا در زندگــی درختــان میــوه اثــرات دیگــری
نیــز دارد .از آن جمله،درختــان میــوه خــزان دار بایــد در طــول زمســتان ،بــه تعــداد ســاعت هــای معیــن،
دمایــی کمتــر از  ۷درجــه ســانتیگراد دریافــت کننــد تــا در فصــل بهــار ،از حالــت اســتراحت بیــرون آمــده
و آغــاز بــه رشــد کننــد  .ایــن امــر یکــی از مهمتریــن عوامــل محــدود کننــده بــرای انتخــاب مناطــق کشــت
درختــان میــوه مختلــف میباشــد ،بدیــن معنــی کــه ،اگــر ســرمای الزم تامیــن نگــردد ،در بیشــتر مــوارد
جوانــه هــای گل در بهــار شــکوفه نمیدهنــد و محصولــی بــه دســت نخواهــد آمــد.

جدول نیاز سرمایی درختان میوۀ سردسیر و نیمه سردسیر
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پرسش

بررســی کنیــد نیــاز ســرمایی درختــان میــوۀ خــزاندار منطقــۀ شــما در چــه دامنــۀ دمایــی تأمیــن
میشــود؟ نتیجــه را بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود در کالس بیــان کنیــد.
پ ) تأمین آب و کیفیت آن:
در بعضــی مناطــق نیــاز آبــی درختــان میــوه ،عمدتــاً توســط نــزوالت آســمانی بــرف و بــاران تأمیــن
میگــردد .بــه دلیــل کمبــود آب ،در کشــور مــا تهیــۀ آن احتیــاج بــه ســرمایۀ نســبتاً زیــادی دارد کــه
بایــد پیــش از شــروع بــه احــداث بــاغ در نظــر گرفتــه و تأمیــن شــود .عــاوه بــر مقــدار و قیمــت آب،
کیفیــت آن نیــز اهمیــت زیــادی دارد ،زیــرا آبیــاری مــداوم یــک خــاک خــوب بــا آب ســنگین و یــا شــور،
بــه تدریــج زمیــن را شــور و نامناســب میســازد .درختــان جــوان ،بهخصــوص درختانــی کــه بهتازگــی
کشــت شــدهاند ،بــه خشــکی حســاس هســتند و در مراحــل بحرانــی نیــاز بیشــتری بــه آبیــاری دارنــد.
ث)تگرگ
اگــر چــه ممکــن اســت بــارش تگــرگ در یــک ناحیــه خیلــی محــدود رخ دهــد ،ولــی میتوانــد صدمــات
قابــل توجهــی را در برخــی مناطــق وارد نمایــد .در چنیــن محــل هایــی تولیــد میوههــای بــا کیفیــت،
بــدون ابــزار مناســب بــرای محافظــت در برابــر تگــرگ ،خطرپذیــری زیــادی را میطلبــد .بدیــن منظــور
میتــوان از توریهــای محافظــت از تگــرگ اســتفاده نمــود.

مزایا و مضرات تورهای محافظت از تگرگ
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استفاده از تور برای محافظت از نهالها و میوهها

تحقیق کنید

از احداث باغهای مکانیزه و پیشرفته یک گزارش تهیه کرده و در کالس ارائه نمایید.
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ج ) نور
تاثیــر طــول روز ،کمتــر و یــا بیشــتر کــردن زمــان دریافــت نــور در هــر روز میباشــد .برخــاف طــول
روز ،شــدت نــور در رشــد و بــاروری درختــان بســیار مؤثــر اســت .تغییــر دادن شــدت نــور در ســطح بــاغ،
کاری غیــر عملــی اســت و تنهــا راه نــور رســانی کافــی بــه درون درخــت ،دادن شــکل و تراکــم مناســب
بــه شاخســارۀ آن اســت .از اثرهــای بســیار مهــم نــور در درختــان میــوه ،ایجــاد رنــگ در میوههاســت.
بــرای مثــال در میوههــای ســیب ،اگــر شــدت نــور (بــه ویــژه در دو تــا ســه مــاه آخــر فصــل رشــد) کافــی
نباشــد تولیــد رنــگ ســرخ دچــار اختــال میگــردد و بــه ایــن دلیــل پیشــنهاد شــده اســت در مناطقــی
کــه پاییــزی ،ابــری یــا مــه آلــود دارنــد ،بهجــای ســیب هــای ســرخ ،انــواع زرد و ســبز آن کشــت گــردد.
روزهــای آفتابــی اثــر ســودمندی روی کیفیــت درونــی و بیرونــی میــوه دارد (گوشــت محکــم ،قنــد زیــاد و
طعــم مناســب) .عــاوه بــر آن باعــث گــرم کــردن خــاک ،ســوخت و ســاز مناســب (ارتبــاط مناســب بیــن
منبــع تولیــد مــواد غذایــی و محــل مصــرف ،میــزان قنــد میــوه) ،تجمــع رنگدانــه هــای زرد در میــوه ،تجزیۀ
کلروفیــل ،تشــکیل رنــگ قرمــز ســطحی میوههــا (ســنتز آنتوســیانین) ،توســعۀ جوانههــای گل و ســایر
مــوارد را باعــث میشــود.
چ ) ارتفاع
بــا افزایــش ارتفــاع ،درجــه حــرارت هــوا کاهــش مــی یابــد ،آب و هــوا شــکننده تــر مــی شــود و فصل رشــد
کوتــاه تــر میگــردد .انــدازۀ میوههــا بــا افزایــش ارتفــاع کاهــش مییابــد .امــا بــه طــور معمــول کیفیــت
درونــی (رنگدهــی) و اســتحکام و حفــظ کیفیــت میــوه افزایــش مییابــد .میوههــای تولیــد شــده در
ارتفاعــات معمــوالً بــه خاطــر افزایــش تابــش اشــعه مــاوراء بنفــش ،رنــگ روشــنتری دارنــد .بهطــور
معمــول بــه ازای افزایــش  ۳۰متــر ارتفــاع ،رســیدگی میــوه یــک روز بــه تأخیــر میافتــد.
ح )شیب
در مکانهــای شــیبدار و تپههــا ،حتــی تفاوتهــای جزئــی در جهــت شــیب ،بــه طــور چش ـمگیری زمــان
آفتابدهــی را تغییــر میدهــد .شــیبهای مالیــم رو بــه جنــوب ،بهطــور طبیعــی مناســب تشــخیص
داده میشود.شــیبهای رو بــه جنــوب تقریبــاً دو برابــر شــیبهای رو بــه شــمال شــرق کــه در ســایه
هســتند ،نــور دریافــت میکننــد .بــا ایــن وجــود همیشــه یــک مــکان رو بــه جنــوب بــرای برخــی گونههــا
و ارقــام میــوه مناســب نیســت .افزایــش زود هنــگام درجــه حــرارت ،ســبب شــکفتن زودهنــگام جوانــه و
پیدایــش زود هنــگام گل میشــود .اینگونــه جوانههــا یــا گلهــا در بیشــتر مــوارد بــا یخزدگــی صدمــه
میبیننــد .هــوای ســرد ســنگینتر از هــوای گــرم اســت .لــذا بــه ســطح زمیــن میآیــد و بــه ســمت
پاییــن شــیب و پایینتریــن قســمت جاهــای مرتفــع جریــان مییابــد .بنابرایــن بــاغ نبایــد در مناطقــی از
قبیــل پاییــن یــا تــه درههــا کــه هــوای ســرد در آنهــا جمــع میشــود ،احــداث گــردد.
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روش های مقابله با سرمای بهاره:

خ ) باد
نوسانات و شدت باد نیز در باغهای میوه مهم است.

محافظت مؤثر در برابر باد ،با کاشت بادشکن حاصل میشود.
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تأثیر کاهش سرعت باد پس از احداث بادشکن

د ) خاک
گیاهــان بــرای تولیــد محصــول ســالم و قابــل اطمینــان بــه ویــژه در خشکســالی یــا بارندگــی فــراوان،
نیازمنــد خاکهایــی بــا تهویــه و قابلیــت نگــهداری زیــاد و بــا عمــق کافــی بــا قابلیــت نفــوذ ریشــۀ
مناســب و حــاوی موجــودات زنــدۀ فــراوان هســتند .بیشــتر درختــان میــوه بــه بافــت خــاک حساســیت
زیــادی نشــان میدهنــد و اگــر خــاک دارای عمــق و زهکشــی کافــی و از  PHمناســبی نیــز برخــوردار
باشــند ،بهخوبــی در آن رشــد کــرده و محصــول کافــی میدهنــد .در بررســی خــاک ،بــه منظــور احــداث
بــاغ ،نکاتــی کــه از اولویــت برخــوردار هســتند ،در درجــۀ اول عمــق خــاک ،در درجــۀ دوم عمــق ســطح
آب زیرزمینــی و در درجــۀ ســوم میــزان نمکهــای محلــول (شــوری) خــاک اســت .کمبــود مــواد معدنــی
و آلــی و تــا حــدودی هــم ،نامناســب بــودن خــاک را میتــوان بــا افــزودن مــواد مــورد نیــاز (کودهــای
طبیعــی و شــیمیایی) بــه خــاک جبــران کــرد.

پژوهش
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از باغهــای منطقــۀ تحصیلــی و زندگــی خــود بازدیــد کنیــد و نــوع اقلیــم و عوامــل محیطــی منطقــه
را بررســی نمــوده و نتایــج را در کالس ارائــه دهیــد.

تهیه و آماده سازی نهال

کاشت روی شیب های تند
حفرۀ کاشت(:بانکت)
ایجــاد حفــره ســادهترین و رایجتریــن روش کاشــت اســت.گیاه در جلــوی حفــره قــرار میگیــرد و
حوضچ ـهای در داخــل ایجــاد میشــود کــه آب را حفــظ میکنــد و گیــاه را در مقابــل مقــدار م ّعینــی از
فرســایش یــا لغــزش خــاک محافظــت میکنــد .در ایــن روش یــک آبراهــه  ،بــرای خــروج آب اضافــی
(ســرریز) ایجــاد کــرده تــا از شســته شــدن حفــره (خاکریز)حتــی بــا ســنگین تریــن بارانهــا جلوگیــری
شــود.

تراس بندی:
روشــی اســت کــه بــه کمــک آن ،میتــوان در اراضــی شــیبدار کشــت و کار نمــود  .عــرض تراسهــا
بســته بــه شــیب زمیــن بیــن  2تــا  5متــر و بلنــدای دیــوارۀ تــراس  80ســانتیمتر و اختــاف ســطح بیــن
تراسهــا 50 ،تــا  100ســانتی متــر بــوده است.شــیب تــراس بایــد بــه گونــهای تنظیــم کــرد کــه بــه
ســمت تپــه باشــد بهصورتــی کــه آب در خــاک زهکشــی شــود .همچنیــن بایــد در انتهــای تــراس ،جویــی
بهمنظــور زهکشــی ایجــاد کــرد کــه آب اضافــی را خــارج کــرده و مانــع خرابــی و فرســایش خــاک شــود.

سیستم های کاشت
یکــی از راههــای رســیدن بــه حداکثــر محصــول در واحــد ســطح افزایــش تعــداد درختــان در واحــد ســطح
میباشــد ولــی در ایــن حالــت بایــد مراقــب نوررســانی بــه تمــام قســمتهای مختلــف گیــاه بــود ،زیــرا درخــت
در محلــی گل و میــوه میدهــد کــه آن محــل در طــی روز ســاعاتی در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد.
بنابرایــن تراکــم درخــت در واحــد ســطح بایــد رد حــدی باشــد کــه تمامــی قســمتهای گیــاه در طــی روز در
معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد .در مناطــق مختلــف کشــور شــدت تابــش ،مقــدار تابــش و کیفیــت تابــش
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متفــاوت اســت ،بنابرایــن بایــد از روشهــای کاشــتی اســتفاده نمــود کــه تمامــی قســمتهای درختــان
میــوه از نــور کافــی بــرای توایــد گل و میــوه دریافــت نمایــد .حــال بــا توجــه بــه نــوع منطقــه و جهــت
تابــش نــور خورشــید درختــان بایــد بهصــورت ردیفــی کشــت شــوند.معموالً بهتریــن جهــت ردیفهــا در
بیشــتر مناطــق کشــور شــرقی -غربــی اســت .تــا اوالً بتواننــد از نــور بیشــتری بهــره ببرنــد و ثانیـاً امــکان
رفــت و آمــد کارگــران و وســایل موتــوری فراهــم گــردد .بــرای انتخــاب یــک روش کاشــت بایــد ســه نکتــۀ
اساســی را در نظــر بگیریــم.
درختــان بــه نحــوی کاشــته شــوند کــه هــوا در بــاغ بهراحتــی جریــان یابــد و هــوای ســرد از بــاغ خــارج
شــدهو درختان ســرمازده نشــوند.
اســتفاده از ماشــین آالت کشــاورزی در عملیــات داشــت و برداشــت امــکان پذیــر باشــد.پس خیابانهــای
بــاغ بایــد طــوری طرحریــزی شــوند کــه ضمــن امــکان اســتفاده از حداکثــر زمیــن  ،دسترســی بــه قطعــات
بــرای انجــام خدمــات فصلــی و جمـعآوری محصــول بــه آســانی میســر باشــد.
ســطح بیشــتری از درختــان در معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد و تــا میوهدهــی و کیفیــت میــوۀ
آنهــا باالتــر رفتــه و شــیوع بیمــاری کاهــش یابــد.

انواع روشهای کاشت درختان میوه
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روش مربعی:
در روش مربعــی فاصلــۀ درختــان روی ردیفهــا بــا فاصلــه بیــن ردیفهــا برابــر اســت بهطوریکــه هــر
چهــار درخــت روی رئــوس یــک مربــع قرارمیگیرنــد .بنابرایــن دربــاغ ،عــاوه بــر ردیفهــای شــمالی
جنوبــی ،ردیفهــای شــرقی غربــی نیــز وجــود خواهــد داشــت.در ایــن روش اگــر درهنــگام کاشــت فاصلــۀ
مناســب رعایــت شــده باشــد ،درختــان در حداکثــر رشــد ،قســمت اعظــم ســطح بــاغ را میپوشــانند و
بیــن آنهــا فاصلــۀ کمــی بــرای عبــور و مرورکارگــران وماشــینآالت باقــی میماند.درایــن روش در صبــح
و بعدازظهــر درختــان مجــاور ،روی هــم ســایه میاندازنــد و بــه همیــن دلیــل ،ایــن روش هرچنــد بــرای
نقــاط گرمســیری کــه دارای نــور بیشــتری هســتند قابــل قبــول اســت ،امــا بــرای نقــاط سردســیر شــمالی
کــه شــدت نورکمتــری دارنــد ،مناســب نیســت.
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بــرای محاســبۀ درختــان در هکتــار از فرمــول  N = S/D1 ×D2اســتفاده میشــود کــه در آن  Nتعــداد
درخــت در هکتــار S ،مســاحت بــاغ بــر حســب متــر مربــع و  D1فاصلــه ردیفهــا  D2 ،فاصلــه درختــان
روی ردیــف میباشــد.
بــرای تعییــن تعــداد نهــال مــورد نیــاز در یــک هکتــار بهراحتــی میتــوان باحاصلضــرب فاصلــۀ
درختــان درروی ردیــف در فاصلــۀ بیــن ردیفهــا مســاحت مــورد نیــاز بــرای یــک درخــت برحســب
مترمربــع محاســبه کــرد .حــال بــا تقســیم ده هــزار مترمربــع برعــدد حاصــل تعــداد درخــت الزم دریــک
هکتــار محاســبه میشــود.
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تعداد درختان کشت شده در هر هکتار را در جدول باال تکمیل نمایید.
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روش مستطیلی:
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تعداد درختان کشت شده در جدول را تکمیل نمایید.
روش شش وجهی

در مناطــق بــا عــرض جغرافیایــی پاییــن ماننــد خوزســتان و جنــوب ایــران شــدت نــور خورشــید زیــاد
بــوده ،در نتیجــه بــا تراکــم بــاال (تعــداد درخــت درمتــر مربــع) میتــوان اقــدام بــه کشــت نمــوده و
محصــول بیشــتری را در واحــد ســطح برداشــت نمــود .در ایــن مناطــق بــا توجــه بــه اینکــه شــدت نــور
باالســت میتوانــد بــه تمامــی قســمتهای درختــان نفــوذ نمــوده و همــۀ قســمتهای درخــت قــادر
بــه توایــد میــوه باشــد .اگــر درختــان نزدیــک تــر از فاصلــه الزم کشــت شــوند در روش شــش وجهــی
ســایهانداز درختــان بــر روی همدیگــر نســبتاً زیــاد بــوده بنابرایــن ایــن روش چنــدان مــورد اســتفاده قــرار
نمیگیرد.هــدف از ایــن روش بــاال بــردن تراکــم اســت و درختــان دایمــی بــوده و حــذف نمیشــوند.
در روش مثلثــی کــه لــوزی و شــش گــوش هــم خوانــده میشــود هــر  3درخــت روی رئــوس یــک مثلث(بــه
طورمعمــول متســاوی االضــاع وگاهــی متســاوی الســاقین)که جهــت قاعــدۀ آن شــرقی -غربــی اســت و
در لــوزی هرچهاردرخــت روی رئــوس یــک لــوزی کشــت میشــوند .ایــن روش ازنظــر ســایهاندازی ماننــد
روش مربعــی اســت وتفاوتهــای آن بــاروش مربعــی ایــن اســت کــه اوالً درایــن روش ردیفهــای شــمالی
جنوبــی وجــود نــدارد وثانی ـاً بارعایــت فواصــل مســاوی در ایــن روش حــدود  ۱۶درصــد بیــش از روش
مربعــی در واحــد ســطح درخــت کاشــته میشــود.
محاســبه درختــان در هکتــار نیــز از فرمــول  N = S/D1 ×0/866D2اســتفاده مــی شــود کــه در آن  Nتعــداد
درخــت در هکتــار S ،مســاحت بــاغ بــر حســب متــر مربــع D1 ،فاصلــۀ ردیفهــا و  D2فاصلــۀ درختــان
روی ردیــف میباشــد.
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روش پرچینی یا دیوارۀ سبز
ایــن روش بــرای درختــان خاصــی کــه توانایــی حرکــت دارنــد( درختــان رونــده) انجــام میشــود .گیاهانــی
ماننــد انــواع تمشـکها ،بریهــا کــه معمــوالً ارتفــاع کمــی داشــته و حداکثــر تــا  2متــر رشــد مینماینــد
میتواننــد از ایــن روش بــرای رشــد و نمــو و تولیــد محصــول آنهــا اســتفاده کــرد.
روش کاشت دو ردیفه

یــک روش کشــت متراکــم اســت کــه در ایــن روش فاصلــۀ دو ردیــف درختــان از همدیگــر بیــن  0/5تــا
 1متــر و فاصلــۀ درختــان بــر روی ردیفهــا  1تــا  1/5متــر میباشــد ،در ایــن روش بــرای تأســیس
باغهــای متراکــم ،معمــوالً از پایههــای پاکوتــاه مثــل  ، M11 ، M9و  M26اســتفاده میشــود ایــن چنیــن
باغــی  4000درخــت دارد.
چند ردیفه یا داربستی
در ایــن روش بــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح از ســه ردیــف کنــار هــم اســتفاده میشــود.
فاصلــۀ بیــن ردیــف فقــط در حــدی خواهــد بــود کــه دو کارگــر بتوانــد از کنــار هــم رد شــوند .فاصلــۀ بیــن
ردیــف ســوم تــا ســه ردیــف کنــاری در حــدود دو متــر در نظــر گرفتــه میشــود ،تــا عملیــات داشــت و
برداشــت بهصــورت نیمــه مکانیــزه قابــل انجــام باشــد .در بعضــی از درختــان میــوه نظیــر ارقــام ســیب،
انگــور و  ...ایــن روش بــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح انجــام میشــود .عیــب ایــن روش
تبدیــل کشــت مکانیــزه بــه کشــت نیمــه مکانیــزه میباشــد.

روش داربستی برای هدایت ارقام پاکوتاه درختان میوه
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سیستم کاشت روی خطوط تراز

از ایــن روش کاشــت بــرای احــداث بــاغ در شــیبها اســتفاده میشــود ،در شــیبها چنــد نکتــه بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد .هــر چــه بــه طــرف شــیب باالتــر میرویــم هــوا گرمتــر میشــود  ،چــون هــوای
ســرد در زیــر قــرار گرفتــه اســت.

نکته

نکته
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هــوای ســرد میتوانــد باعــث ســرمازدگی شــود ،بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکل و مقابلــه بــا
واژگونــی حرارتــی درختــان میــوه بایــد حداقــل  15متــر بــا کــف دره فاصلــه داشــته باشــند.
کشت درختان میوه در حریم جنگلها نباید انجام شود.

چرا نباید درختان میوه را در حریم جنگلها کاشت؟

حداقل فاصلۀ باغ با جنگل باید  25متر باشد.
شــیبهای رو بــه جنــوب در مقایســه بــا شــیبهای رو بــه شــمال در بهــار زودتــر گــرم شــده و باعــث
گلدهــی زود هنــگام درختــان میشــود کــه ایــن میتوانــد خطــر ســرمازدگی بهــاره را بهخصــوص در
مــورد درختــان زود گل افزایــش دهــد و لــذا توصیــه میشــود در مناطقــی کــه دارای آب و هــوای متغیــر
در اوایــل بهــار میباشــند بــرای جلوگیــری از ســرمازدگی بهــاره از کاشــت درختــان زود گل ماننــد بــادام
و زردآلــو در شــیبهای رو بــه جنــوب پرهیــز شــود و ایــن درختــان بهتــر اســت در شــیبهای شــمالی
کشــت شــوند .کاشــت درختــان در زمینهــای شــیبدار معمــوالً بــر روی خطــوط تــراز یــا هــم ارتفــاع
انجــام میشــود.
بــرای کاشــت درختــان میــوه بــر روی خطــوط تــراز( کنتــور) معمــوالً توســط دســتگاههایی ارتفاعیــاب
ماننــد تئودولیــت خــط تــراز اول را بــر روی زمیــن پیــاده میکننــد .ایــن خــط معمــوالً ضــاف نبــوده و بــه
صــورت منحنــی اســت ،هرچــه شــیب زمیــن بیشــتر باشــد حالــت انحنــای ایــن خطــوط بیشــتر میشــود.
بــا توجــه بــه شــکل زیــر ایــن خــط منحنــی را  ACمینامیــم .ســپس خــط تــراز دوم را بــا توجــه بــه
ابعــاد کاشــت از خــط تــراز اول فاصلــه گرفتــه و بــر روی زمیــن پیــاده مینمائیــم ایــن خطــوط تــراز
همــان ردیفهــای کشــت درختــان میــوه میباشــد .ســپس ردیفهــای بعــدی را نیــز پیــاده نمــوده تــا
در نهایــت کل زمیــن ا انجــام میدهیــم .گاهــی وقتهــا بیــن دو خــط تــراز بــه واســطۀ شــیب متغیــر
زمیــن خیلــی دور میشــود ،کــه در ایــن حالــت بایــد یــک خــط تــراز فرعــی نیــز در بیــن آنهــا رســم
نمــود.
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بــرای کاشــت درختــان در شــیب اول از مرتفعتریــن قســمت شــروع بــه کشــت مینمائیــم و اولیــن
درخــت در مرتفعتریــن قســمت و بــا نصــف فاصلــۀ کاشــت از انتهــای ملــک کشــت شــده ،ســپس دومیــن
درخــت بــا فاصلــۀ بیــن درخــت تعییــن شــده و بــر روی خــط تــراز کشــت شــده و تــا انتهــای خــط تــراز
ایــن عمــل را ادامــه میدهیــم .بعــد از آن بــه خــط تــراز پایینتــر رفتــه و عمــل کاشــت تــا آخریــن نقطــه
خطــوط تــراز ادامــه مییابــد.
عملیــات تســطیح و کاشــت درختــان در اراضــی شــیبدار بهطــور کلــی کار پرهزینــهای بــوده و تــا
حــد امــکان بایــد از کشــت در ایــن مناطــق خــودداری نمــود .ولــی در صــورت اجبــار میتــوان از روش
تراسبنــدی در مناطقــی کــه دارای شــیب زیــاد و خــاک فقیــر میباشــد ،اســتفاده نمــود .در ایــن روش
بــا اســتفاده از ادوات و ماشــینهای ســنگینی نظیــر بولــدوزر و لــودر اقــدام بــه خاکبــرداری بــر روی
خطــوط تــراز و بــا عــرض حداقــل یــک ماشــین مینمایــد و در قســمتهایی کــه شــیب زیــاد بــوده و
امــکان ریــزش خــاک وجــود دارد بــه ناچــار بایــد اقــدام بــه ایجــاد دیــوارهای از جنــس ســنگ و مصالــح
ســاختمانی نمــود .البتــه در بعضــی مواقــع کــه میــزان ریــزش زیــاد نباشــد میتــوان در لبــۀ تراسهــا
از گیاهــان پوششــی نظیــر َمــرغ اســتفاده نمــود.
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احداث باغ
جهــت احــداث بــاغ و کاشــت درختــان ،در مرحلــۀ اول بایــد طراحــی بــاغ صــورت گیــرد و براســاس نقشــۀ
مــورد نظــر نســبت بــه آمادهســازی چالههــای کشــت اقــدام نمــود البتــه .زمیــن مــورد نظــر بایــد قب ـ ً
ا
آمــاده شــده باشــد .لــذا اقــدام بــه اضافــه کــردن مــواد آلــی در زمیــن نمــوده و ســپس اقــدام بــه شــخم
عمیــق و عمــود برهــم میشــود .درصــورت امــکان بهتــر اســت یــک تــا دو ســال قبــل ازاحــداث بــاغ ،کــود
سبز(ماشــین یــا بقــوالت دیگــر) در محــل مــورد نظرکشــت شــده و بهوســیلۀ شــخم عمیــق بــا خــاک
مخلــوط گــردد .همچنیــن در زمینهایــی کــه قب ـ ً
ا بــاغ بــوده و درآنهــا محصــول مشــابه بــا محصــوالت
قبلــی یــا محصولــی کــه رابطــۀ نزدیکــی بــا محصــوالت قبلــی دارد ،کشــت میشــده ،بــه خصــوص درختــان
میــوۀ هســته دار ،تــا حــد امــکان از احــداث بــاغ جدیــد تــا چنــد ســال(حدود پنــج ســال)جلوگیری شــود،
در غیــر اینصــورت حتمــاً بایــد در زمیــن مــورد نظــر ضدعفونــی آفــات وبیماریهــای خــاص انجــام
گیــرد.

موقع کاشت نهال در زمین اصلی( احداث باغ)
موقــع کاشــت درختــان بــا توجــه بــه آب و هــوا ،در محلهــا و مناطــق مختلــف متفــاوت خواهــد بــود.
بهطــور کلــی در موقــع اســتراحت گیــاه میتــوان اقــدام بــه تغییــر محــل آن نمــود .معمــوالً در مناطــق
ســرد معتــدل یــا مناطــق ســردی کــه زمســتان ســخت دارنــد ،در فصــل زمســتان درختان میــوه عمومـاً در
اســتراحت هســتند و در ایــن مناطــق در دو فصــل اواخــر پائیــز یــا اواخــر زمســتان قبــل از بیــدار شــدن
درختــان میتــوان بــه ایــن کار مبــادرت ورزیــد .اگــر ســرمای زمســتان بــه انــدازهای شــدید نیســت کــه
خطــر یخبنــدان زیــاد و ســرمازدگی ریشــۀ نهــال وجــود داشــته باشــد ،کشــت درخــت در اواخــر پائیــز
مناس ـبتر اســت زیــرا موجــب جلــو افتــادن رشــد نهــال در بهــار ســال بعــد میشــود.
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کود ریزی داخل چاله
نیــاز غذایــی یــک درخــت میــوه معمــوالً از الگــوی رشــد کلــی آن تبعیــت میکنــد.در اوایــل بهــار نیــاز
غذایــی درخــت بهوســیله عناصــر غذایــی حاصــل از ســوخت و ســاز گیاهــی کــه در پاییــز ســال قبــل
در ریشــهها و بافتهــای چوبــی ذخیــره شــدهاند،تأمین میشــود .در طــول فصــل رشــد درخــت ،رشــد
کلــی آن نیــز افزایــش مییابــد کــه حداکثــر آن در اوایــل بهــار و ســپس مجــددا ً در زمــان برداشــت ،در
اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز میباشــد.
بــا وجــود اینکــه قبـ ً
ا بــه تمــام زمیــن کــود حیوانــی داده شــده ،میتــوان در موقــع کشــت درخــت نیــز
مقــدار کافــی کــود حیوانــی کامـ ً
ا پوســیده (هرچالــه  ۵تــا  ۱۰کیلوگــرم)و حتــی المقــدور کودهــای پتــاس
و فســفر کــه دیرتــر حــل و جــذب میشــوند ،بــا خــاک زراعــی و ســطحی چالــه هــا کــه جــدا از خــاک
زیریــن چالههــا ریختــه شــده اســت مخلــوط کــرده و داخــل چالــه ریخــت .زیــرا اوالً چنانکــه میدانیــم
درخــت مــدت زیــادی بایــد در محــل خــود بمانــد و از طــرف دیگــر کــود دادن ریشــه پــس از کاشــت کار
دشــواری اســت.
ثانیـاً کــود هــای فســفر و پتــاس کــه پــس از کشــت بــه بــاغ داده میشــوند در اثــر قــدرت جاذبــۀ خــاک،
در ســطح فوقانــی باقیمانــده و بــه اعمــاق ریشــۀ درخــت نمیرســد
پــس ازقــراردادن ریشــۀ نهــال روی مخلــوط کــود و خــاک ســطحی ،بقیــۀ چالــه نیــز بــا همــان مخلــوط
خــاک و کــود پرمیشــود.
نکته

ازمصرف هرگونه کود شیمیایی درتماس مستقیم باریشۀ نهال خودداری شود.
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نکته

بایــد دقــت کــرد کــه نهالهــای کوچــک و ضعیــف نســبت بــه کودهــای مــورد اســتفاده بهخصــوص
حســاس بــوده و اصطالح ـاً میســوزند و ازبیــن میرونــد.
نظریــۀ دیگــر در مــورد کــود دادن بــه نهــال تــازه کشــف شــده ایــن اســتکه،بــا عمــق بیشــتری کنــده و
در تــه چالــه حــدود  5تــا  10کیلــو کــود دامــی پوســیده ریختــه شــود و روی آن را بــا خــاک پوشــانیده
و ســپس عمــل کشــت را انجــام داده ،بهگونهایکــه در ســال اول ،ریشــه بــا کــود در تمــاس نباشــد ولــی
بــا رشــد ریشــه ،در ســال دوم ،بــه منبــع کــودی در اختیــار ریشــه قــرار گیــرد.

پرسش

چــرا در موقــع کشــت نهــال ،بایــد نصــف چالــۀ حفــر شــده را بــا خــاک مناســب پرکنیــم و نهــال
را روی آن قــرار دهیــم؟

استفاده از سوپر جاذب ها در کشت نهال
ســوپر جاذبهــا ،یــک مــادۀ افزودنــی در خــاک هســتند کــه ضمــن برخــورداری از ســرعت و ظرفیــت
زیــاد جــذب آب ،بــه مثابــه آب انبارهــای کوچکــی عمــل کــرده و در موقــع نیــاز ریشــه ،بهراحتــی آب و
مــواد غذایــی محلــول در آب را در اختیــار ریشــۀ گیــاه قــرار میدهنــد .مقــدار آبــی کــه در خــاک ذخیــره
میشــود بــه ظرفیــت نگــهداری رطوبــت خــاک نیــز بســتگی دارد .اســتفاده از ایــن مــواد در هنــگام
کاشــتن درختــان ،بوتههــا و نهالهــا و همچنیــن درختــان کاشــته شــده بســیار مفیــد و مؤثــر اســت.
بهطوریکــه ســوپرجاذب ،میــزان مــرگ و میــر ناشــی از تنشهــای انتقــال نهــال را بــه حــد چشــمگیری
کاهــش داده و بــه رشــد ریشــه کمــک مــی نمایــد و در نهایــت باعــث تســریع در رشــد گیــاه و تولیــد بهینــۀ
محصــول میشــود .بــرای هــر نهــال حــدود  200تــا  300گــرم از ســوپر جــاذب را بــا مخلــوط خــاک چالــه
مخلــوط کــرده و اقــدام بــه کاشــت نهــال میکنیــم.
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پرسش

هرس ريشۀ نهالها قبل از كاشت چه فوايدي دارد ؟

پرسش

آرايش ريشۀ نهالها به چه معناست؟

آرایش ریشه ها
بــا توجــه بــه شــیوۀ تولیــد نهــال در خزانــه ،در ایــن مــدت نهالهــا دارای ریشــۀ قــوی میشــوند کــه
در هنــگام جــا بهجایــی درخــت و انتقــال بــه بســتر اصلــی تعــدادی از ریشــهها صدمــه میبیننــد و
قطــع میشــوند ،بنابرایــن الزم اســت بــه هنــگام کاشــت نهــال در بســتر اصلــی ،ریش ـههای قطــع شــده
و ناصــاف یــا زخمــی یــا ریش ـههایی را کــه بیــش از حــد طوالنــی هســتند؛ قطــع شــوند .بــه ایــن عمــل
آرایــش ریشــهها گفتــه میشــود.
نکته

نکته

بایــد توجــه داشــته باشــیدکه بایــد بیــن حجــم و تــاج درخــت بــا ریشــۀ درخــت ،تناســب وجــود
داشــته باشــد.

هرچــه مقــدار حجــم قســمت هوایــی نهــال بیشــتر باشــد ،حجــم ریشــه را نیــز بایــد بیشــتر در نظــر
گرفــت ،و اگــر مقــدار حجــم قســمت هوایــی نهــال کــم باشــد میتــوان حجــم ریشــۀ آن را کــم کــرد.
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در هنــگام کاشــت بیشــتر نهالهــای میــوه بایــد ابتــدا ریشــه را بــا یــک قیچــی تیــز ،هــرس کــرد تــا اوالً
ســر ریشــۀ اصلــی قطــع شــود وگیــاه تحریــک بــه تولیــد ریشــۀ فرعــی بیشــتری شــود .ثانیـاً ســر ریشـهها
کــه بیشــتر در اثــر کنــده شــدن ازخــاک خزانــه زخمــی و بهطــور نامرتــب قطــع شــده ،دارای یــک ســطح
صــاف شــود ،زیــرا ریشــههای زخمــی و ســرناصاف ،ســریع مــورد حملــۀ انــواع قارچهــا و باکتریهــا
قرارمیگیرنــدو ازبیــن میرونــد.

هرس ریشه

1

گاهــی در بــاغ مشــاهده میشــود کــه برخــی از درختــان چنــد ســاله ،رشــد رویشــی بیــش از حــد دارنــد و
بــا اصطــاح درخــت غــرور پيــدا كــرده اســت بــه منظــور کــم کــردن رشــد رویشــی و اضافــه کــردن رشــد
زایشــی ایــن درخــت ،تعــدادی از ریشـههای آن را بایــد قطــع کنیــم .بــرای جلوگیــری از لطمــه بــه درخــت
بهتــر اســت ایــن کار در دو یــا ســه ســال انجــام گیــرد .بدیــن منظــور ابتــدا در زمســتان در ســایهانداز
درخــت ابتــدا نیــم دایــرهای ایجــاد میکنیــم ،و آن قســمت را تــا عمــق  30تــا  45ســانتیمتر حفرکــرده
و هرگونــه ریشــۀ موجــود در آن را حــذف مینماییــم.
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پرسش

عمليات پراليناژ چيست؟

پرسش

چرا قبل از كاشت نهالها در چالهها بايد عمليات پراليناژ را روی آن انجام داد؟

عملیات پرالیناژ:

1

در موقــع کنــدن نهــال از خزانــه نبایــد ریشــه هــا زخمــی شــوند .امــا بــه هرصــورت ممکــن اســت
تعــدادی از ریشـهها صدمــه دیــده و بدیــن ترتیــب محــل صدمــه دیــده جــای مناســبی بــرای ورود عوامــل
بیمــاریزا بهویــژه قارچهایــی ماننــد پوســیدگی ســفید ریشــه باشــد.
قبل از کاشت نهال ،معموالً روی ریشۀ نهال عمل پرالیناژ را انجام می دهند.
پرالینــاژ  ،آغشــته نمــودن ریشــهها بــه مخلــوط رقیقــی از خــاک رس ،کــود تــازۀ گاوی ،قــارچ کــش
و خاکســتر اســت .ایــن عمــل عــاوه بــر ضــد عفونــی کــردن ریشــه از عوامــل بیمــاریزا دارای چنــد
خاصیــت دیگــر نیــز دارد از جملــه -1 :مســدود نمــودن منافــذ قطــع شــدۀ ریشــه؛ -2قــرار دادن مقــداری
مــواد غذایــی تــوأم بــا رطوبــت در اختیــار ریشــۀ آغشــته شــده .در ایــن روش ،ریشــۀ نهــال را بایــد تــا
محــل طوقــه در محلــول فــرو بــرد .طــرز تهیــۀ ایــن محلــول در نمــودار زیــر نشــان داده شدهاســت.
مواد الزم برای تهیۀ محلول پرالیناژ:

1کیلوگرمخاکستر

1- Pralinage
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مواد اولیه برای تهیه عملیات پرالیناژ
پرسش

پرسش

در هنگام کاشت نهالها در چالهها به چه نكاتي باید توجه شود؟

پس از انجام كاشت و پر كردن چاله ،چه اقدامي بايد صورت گيرد ؟

استقرار نهال:

پرسش

در موقــع کاشــتن نهــال در چالــه بایــد توجــه داشــت کــه آن را بایــد بــه همــان عمقــی کــه در خزانــه در
خــاک بــوده در خــاک محــل اصلــی کاشــت .زیــرا در صــورت عمیقتــر کاشــتن ممکــن اســت پیونــد در
زیــر خــاک قــرار گرفتــه و ریشــه بدهــد .و بــا توجــه بــه ایــن مطلــب چــون پــس از کشــت نهــال بــا آبیــاری
پــای نهــال  ،خــاک چالــه کمــی نشســت میکنــد و ایــن مســئله ممکــن اســت باعــث پاییــن رفتــن ریشــه
شــده و بعدهــا در اثــر کــود دادن و امثــال آن بــه تدریــج خــاک در اطــراف قســمتی از تنــه قــرار گیــرد.
بنابرایــن نهــال را بایــد طــوری کاشــت کــه نهــال پــس از نشســت خــاک بــه انــدازۀ الزم در خــاک قــرار
گرفتــه باشــد.
اگــر محــل پیونــد در زیــر خــاک قــرار گیــرد چــه خســارتی بــه باغــدار وارد میشــود؟ جوابهــای
خــود را در کالس بــه بحــث بگذاریــد.
درکاشت نهال رعایت نکات زیر ضروری است:
 -1عمــق کاشــت بایــد طــوری باشــدکه پیوندگاه(محــل پیوند)دســت کــم چندســانتیمترباالی ســطح
خــاک واقــع شــود تــا از ریشــه دارشــدن گیــاه در بــاالی پیوندکــه ممکــن اســت اثــر پایــه راخنثــی کــرده
و نیــز از گــود افتــادن درخت(یعنــی قرارگرفتــن طوقــۀ آن درعمــق زیــاد خاک)کــه بــه اصطــاح باعــث
خفهگــی آن خواهــد شــد ،جلوگیــری بهعمــل آیــد.
-2در نقاطیکــه بــاد منظــم مــیوزد ،رشــد پیونــدک بایــد رو بــه بــاد قرارداشــته باشــد تــا ازشکســته
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شــدن گیــاه دراثرفشــار بــاد جلوگیــری گــردد .درنقــاط بادخیــز اســتفاده از قیــم بــرای نگـهداری نهــال ،در
ســالهای اول توصیــه میشــود .ایــن عمــل بهویــژه بــرای گیاهانــی کــه روی پایههــای پاکوتــاه کننــده
پیونــدزده شــدهاند ،از اهمیــت زیــادی برخورداراســت.
 -3جهــت قــرار گرفتــن قیــم رو بــه بــاد مــی باشــد تــا خســارت بــاد حداقــل باشــد .در ایــن حالــت نهــال
کمتــر در معــرض بــاد شــدید قــرار خواهــد گرفــت.
 -4پــس ازانجــام کاشــت وپرکــردن گــودال ،بایــد بــا فشــاردادن خــاک اطــراف نهــال بــا پــا یــا بــا بیــل،
خــاک اطــراف ریشــهها را بهطورکامــل محکــم کــرد تــا محفظههــای هــوا دراطــراف ریشــهها باقــی
نمانــد و همچنیــن مقــدار نشســت خــاک کــه دراثــر آبیــاری بهوجــود میآیــد و باعــث گــود افتــادن
نهــال میگــردد بــه حداقــل برســد.
 -5بایــد بــی درنــگ پــس ازکاشــت ،نهالهــا را بهطــور کامــل آبیــاری کــرد .درغیــر اینصــورت ،تعــداد
نهالهایــی کــه بــه اصطــاح نمیگیرنــد ،بــاال خواهــد رفــت و نیــاز بــه کاشــت مجــدد یــا واکاری خواهــد
بــود .باتوجــه بــه حساســیت درختــان میــوه هســته دار بــه پوســیدگی طوقــه بایــد دقــت شــودکه طوقــۀ
نهالهــا در داخــل خــاک قــرار نگیــرد.

1

4

2

5
مراحل کاشت نهال به ترتیب از  1تا 6

3

6
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تحقیق کنید

در موقــع اســتقرار نهــال درچالــه ،چــرا بایــد خــاک اولیــۀ تــه چالــه را بــه صــورت مخروطــی شــکل
بریزیــم و ریشــۀ نهــال را روی آن قــرارداد؟

فعالیت عملی

کاشت نهال
وسایل الزم :لباس کار ،خاک مناسب ،نهال ،بیل ،آب آبیاری.
 -1لباس کار را پوشیده ،وارد باغ شوید ویک چالۀ مناسب تهیه کنید.
 -2خاک مناسب(سطح االرض) را در داخل چاله به صورت مخروط بریزید.
 -3محلول پرالیناژ را تهیه کنید
 -4عمــل پرالینــاژ را بــر روی ریشـهها انجــام داده و ســپس ریشــۀ نهــال را روی مخــروط خــاک گذاشــته
بهصورتــی کــه محــل پیونــدک خــارج از چالــه باشــد.
 -5محل پیوندک را رو به شمال قرار دهید.
 -6روی ریشه را تا کمی باالی سطح چاله خاک بریزید.
 -7بهوسیله پا خاک اطراف نهال را فشار دهید.
 -8اطراف نهال را به صورت حوضچه کوچک در آورید.
 -9نهال را آبیاری کنید.

پرسش

چرا بايد پس از كاشت نهال ،آنرا آبياري كرد؟

پرسش

نحوۀ صحيح آبياري نهالها پس از كاشت چگونه است؟

پرسش

فاصلۀ آبياري نهالها پس از كاشت چگونه است؟

پرسش

چرا نهالها پس از كاشت به قيم نياز دارند؟
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پرسش

قيم زدن چه مزايايي دارد ؟
ّ

قیم گذاری نهال
ّ

قیــم نامیــده
هــر وســیلهای کــه بــرای نگــهداری و محافظــت نهالهــای جــوان بــهکار بــرده شــودّ ،
قیــم بــرای محافظــت یــا اســتقرار درختــان و درختچههــا  ،شــکلدهی
میشــود .از انــواع مختلــف ّ
درختــان ،حفاظــت از پیونــد ،جلوگیــری از شکســتن شــاخههای پــر بــار و بــرای حمایــت درختــان جــوان
قیمگــذاری بــه نــوع نهــال ,اســتحکام و شــکل درخــت ،شــرایط بــاد مــورد انتظــار
اســتفاده میشــودّ .
و میــزان نگــهداری بعــدی بســتگی دارد .بســیاری از درختــان جــوان میتواننــد بهتنهایــی بایســتند،
درختــان دیگــر ممکــن اســت بــرای مقاومــت در برابــر بــاد یــا رشــد عمــودی و مطلــوب ،بــه تکیـهگاه نیــاز
داشــته باشــند.

پیامدهای ق ّیم گذاری(در مقایسه با درختان بدون ق ّیم)

 -1رشد طولی نهال بیشتر میشود.
 -2رشد قطری تنۀ نزدیک زمین ،کمتر اما نزدیک به بست تکیهگاه باالیی بیشتر است.
 -3ریشههای نهال کوچکتر و سطحیتر ایجاد میشوند.
 -4نهــال در نقطــۀ اتــکای باالیــی در معــرض تنــش بیشــتری در واحــد ســطح مقطــع عرضــی اســت ،در
قیــم بیشــترین تنــش در مجــاورت زمیــن حــادث مــی شــود.
صورتیکــه در درختــان بــدون ّ
 -5بیش از درختان هم ارتفاع ،در برابر باد مقاومت ایجاد میکند.
قیم میُباشد.
 -6درخت در معرض مالش و ساییدگی ناشی از محل اتصال به ّ
پرسش

قيم  ،چه انواعی دارد؟
ّ

قیم
انواع ّ

قیم با توجه به نوع کاربرد آن ،انواعی دارد که عبارت است از:
ّ

حفاظتی
لنگری
حمایتی

81

فعالیت عملی

قیم
نحوۀ بستن نهال به ّ

قیم ،نخ ،درخت
وسایل الزم  :لباس کارّ ،
قیمها را بر اساس اندازۀ درخت آماده کنید.
ّ -1
قیم را به مواد مانع پوسیدگی آغشته کنید.
 -2قسمت پایین ّ
قیمها را با فاصلۀ کمی از درخت در زمین فرو کنید.
ّ -3
قیم وصل کنید.
 -4نهال را به شکل مارپیچ (هشت التین) بهوسیلۀ نخ به ّ
 -5از مراحل انجام کار گزارش تهیه کرده و در کالس ارائه دهید.

الف ) استفاده از نخ جهت اتصال نهال به قیم

پرسش

چرا بايد نهالها را سربرداري كرد؟

پرسش

انجام ندادن هرس و سربرداري چه تبعاتي به دنبال دارد؟
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ب ) اتصال کامل قیم و نهال
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هرس و سربرداری نهال
آب و امــاح معدنــی کــه توســط آوندهــای چوبــی درکلیــۀ اندامهــای درخــت تحــت نظــم خاصــی درجریان
اســت ،اصطالحـاً شــیرۀ نباتــی نامیــده میشــود .اگــر هــرس و عمل ســر بــرداری بهمنظــور چیرگــی انتهایی
و ممانعــت از رشــد جوانههــای جانبــی بــه موقــع صــورت نگیــرد شــاخههای درخــت بهصــورت نامنظــم
رشــد یافتــه و بــه اطــراف پراکنــده میشــوند.در نتیجــه شــیرۀ نباتــی نمیتوانــد بهطــور یکنواخــت بــه
تمــام شــاخهها برســد .منظــور از هــرس کــه منجــر بــه بریــدن بعضــی از شــاخههای درخــت میشــود
ایــن اســت کــه از پخــش ،پراکندگــی و انبوهــی شــاخهها کــه مانــع رســیدن نــور بــه قســمتهای داخلــی
تــاج درخــت مــی شــود جلوگیــری کــرده وشــیرۀ نباتــی بــه حدکافــی بــه کلیــۀ اعضــای درخــت برســد و
حداکثــر اســتفاده مطلــوب بــرای بهدســت آوردن محصــول مرغــوب بــه دســت آیــد.
همانگونــه کــه درهنــگام کاشــت هــرس ریشــه الزم اســت ،ایجــاد تعــادل بیــن طــول نهــال بــا مقــدار
ریشــۀ آن نیــز الزم میباشــد .معمــوالً انتهــای ســاقه را بعــد از کاشــت بایــد از ارتفــاع حــدود  80تــا
120ســانتیمتری ،بســته بــه شــرایط منطقــه و نــوع درخــت ،ســربرداری کــرد .تــا بدیــن وســیله ریشــه
موجــود بتوانــد جوابگــوی قســمت هوایــی نهایــی نهــال باشــد و در ضمــن فرصتــی بــه جوانههــا و
شــاخههای فرعــی داده شــود تــا در ســالهای بعــد ،اســکلت نهــال را بســازند .جوانههــای انتهایــی در
ســال دوم شــروع بــه رشــد کــرده و در انتهــای فصــل رشــد دوم ،بســته بــه نــوع هــرس 3 ،تــا  4عــدد
شــاخه را در جهــات مختلــف درخــت نگــه داشــته و عمــل ســربرداری را انجــام میدهیــم .ایــن کار را
درســال ســوم هــم انجــام میدهیــم.

تحقیق کنید

بــه چــه علــت عمــل ســربرداری نهــال باعــث غلبــه بــر چیرگــی انتهایــی مــی شــود؟ گــزارش کار را در
کالس ارائــه دهیــد.
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ارزشیابی شایستگی کاشت درختان میوه و زینتی
شرح کار:

خاك ريزي داخل چالهها ،توزيع و كاشت نهال و سربرداري درمحل احداث باغ به ازاي هر نهال  5دقيقه

استاندارد عملکرد:

كاشت  100نهال در يك روز كاري در شرايط مطلوب

شاخصها:

 1نهال كاشته شده در راستاي كامل عمودي با كمي تمايل به سمت مخالف وزش بادهاي شديد موسمي.
 2ريشههاي آرايش شده و سربرداري استاندارد به ازاي كاشت هر نهال با اين شرايط  3تا  5دقيقه.
قیم بعد از کاشت.
 3انجام پراليناژ ريشهها قبل از كاشت و استفاده از ّ

.

شرايط و مراحل انجام كار:

نهال با ريشۀ آرايش شده و سربرداري شده  -دستورالعمل نحوۀ پراليناژ -عكس از تنظیم كردن نهال و خاكريزي
و آبريزي
قرار دادن نهال كنار چاله  -ريختن كود  -ريختن مخلوط خاك  -قرار دادن نهال درون گودال و خاك مخروطي -
پركردن گودال  -زدن قيم.

معیار شایستگی:
ردیف
1

کودریزی داخل چالهها

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

آرایش ریشه و سربرداری

1

3

پرالیناژ

2

4

خاکدهی و آبیاری اولیه

2

5

بستن قیم و سربرداری نهالها

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشتی ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
استفاده از لباس كار ،ماسك ،دستكش ،عينك ،اهميت دادن به ابزار و

نمرة هنرجو

2

وسايل كار ،صداقت در انجام كار ،تخلیۀ پسابها در فاضالب ،مديريت مواد و

تجهيزات ،محاسبۀ دقیق و کاربرد رياضي.

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 ،میباشد.
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واحد یادگیری 4
عوامل مؤثر در تعیین نیاز آبی گیاهان
پرسش

چرا روش آبياري در زمينهاي مختلف  ،متفاوت است ؟
چرا ميزان نياز آبي گياهان مختلف با يكديگر متفاوت مي باشد؟
ميزان نياز آبي گياهان چگونه محاسبه ميشود؟

مقدمه
ایــران کشــور خشــک و کــم آبــی اســت  .افزایــش جمعیــت و بــه دنبــال آن ،افزایــش مصــرف آب از یــک
طــرف و تغییــر اقلیــم در جهــت گــرم شــدن زمیــن و افزایــش نیــاز آبــی از طــرف دیگــر ،باعــث شــده
اســت کــه مســئلة کمبــود آب در ســالهای اخیــر ،جنبــة بحرانــی بــه خــود گیــرد .بــرای تعدیــل بحــران
کــم آبــی بایــد همزمــان در دو زمینــه ،اقداماتــی بــه مــوازات هــم صــورت گیــرد:
 )1توســعة منابــع آبــی کشــور ،کــه در آن ،اقداماتــی همچــون مهــار آبهــای جــاری بــا احــداث ســدها
و پخــش آب بــه منظــور تغذیــة ســفرة آبهــای زیــر زمینــی بایــد انجــام شــود .البتــه در ایــن زمینــه
اقدامــات خوبــی در مــورد توســعة سیســتمهای جدیــد و پیشــرفتة آبیــاری انجــام گرفتــه اســت ولــی ایــن
کارهــا کافــی نبــوده و بایــد بــا ســرعت بیشــتری ادامــه یابــد .
 )2استفادة بهینه و مهار شده از منابع آبی موجود.
بــی شــک الزمــة بهــره گیــری مؤثــر از آب کشــاورزی  ،انتخــاب روش مناســب و بهبــود مدیریــت آبیــاری
اســت .هــر سیســتم آبیــاری طــوری بایــد طراحــی شــود کــه آب مــورد نیــاز بــاغ را بــه مقــدار کافــی و در
معیــن تأمیــن نمایــد .از طــرف دیگــر هــر طــرح آبیــاری بایــد بــه گونـهای باشــد کــه امــکان اعمــال
زمــان ّ
مدیریــت هــای الزم را در بــاغ میســر ســازد .از جملــه ایــن مدیریتهــا میتــوان بــه کــم آبیاریهــا،
آبیــاری هــای تکمیلــی  ،آبیــاری یــک در میــان جویچههــا و امثــال آن اشــاره کرد.عــاوه بــر ایــن
،سیســتم آبیــاری بایــد حتــی االمــکان ایــن انعطافپذیــری را داشــته باشــد کــه در صــورت نیــاز بتــوان
تغییراتــی را در آن ایجــاد کــرده و یــا بــا حداقــل هزینــه ،برخــی از تجهیــزات سیســتم را تعویــض نمــود.

استاندارد عملکرد
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نیاز آبی گیاهان
پرسش

عالیم تشنگی در گیاهان چیست؟
گیاهــان ،بســیار بیشــتر از آنچــه کــه بــرای ســاختمان فیزیولوژیــک خــود نیــاز بــه آب دارنــد  ،آب از خــاک
ـرق بــه هــوا میفرســتد .در آب و هــوای خشــک،
جــذب مینمایند.گیــاه ایــن مقــدار آب را در فراینــد تعـ ّ
صدهــا برابــر آب مــورد نیــاز بــرای ســاختمان فیزیولوژیــک گیاهــان  ،آب بــه صــورت تبخیــر از ســطح خاک
و تعــرق از گیــاه بــه جــو منتقــل میگــردد .اگــر چــه در هــوای نزدیــک بــه اشــباع  ،گیاهــان بــا تبخیــر و
ـرق ،خیلــی کمتــر قــادر بــه ادامــه حیــات خواهنــد بــود..
تعـ ّ
ریشــة گیاهــان بــرای زنــده مانــدن و رشــد آب را از خــاک جــذب میکننــد .قســمت عمــدة ایــن آب بــه
صــورت تعــرق 1از طریــق برگهــا و ســاقههای گیاهــان بــه هــوا وارد مــی شــود .تعــرق مرتب ـاً و در تمــام
طــول روز اتفــاق میافتــد.

پرسش

علت اینکه تعرق درگیاهان در طول شب اتفاق نمیافتد  ،چیست ؟
ـیب فشــا ِر بخــار بیــن بــرگ هــا و اتمســفر اســت .میتــوان گیــاه را بــه فتیلــة
علــت تعــرق ،وجــود شـ ِ
چراغــی تشــبیه کــرد کــه یــک ســر آن در مخــزن ســوخت و ســر دیگــر آن شــعله ور اســت .شــرایط
انتهــا و ابتــدای فتیلــه ،مقــدار انتقــال ســوخت بــه شــعله را مشــخص میکنــد .البتــه گیــاه کامــا ماننــد
فتیلــه منفعــل نیســت ،بلکــه از خــودش عکــس العملهــای فیزیولوژیــک ( نســبت بــه برخــی از شــرایط
) نشــان میدهــد کــه برانتقــال رطوبــت از خــاک بــه گیــاه ( جــذب ) و از گیــاه بــه اتمســفر ( تعــرق )
تأثیــر میگــذارد .بســته شــدن روزنههــای برگهــا در هنــگام ظهــر یــک روز گــرم تابســتان از جملــه
ایــن عکــس العملهــا مــی باشــد .البتــه ایــن کار میتوانــد موجــب کاهــش فتوســنتز ( بــه دلیــل عــدم
جــذب )CO2در اثــر بســته شــدن روزنههــا و بــه عــاوه موجــب گــرم شــدن بیــش از حــد گیــاه گــردد.

1-Transpiration
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نیاز آبی گیاهان به عوامل گوناگونی وابسته است که مهمترین آنها عبارتند از:
 1نــوع اقلیــم :بــرای مثــال  ،گیاهــان در یــک اقلیــم گــرم و آفتابــی بــه نســبت یــک اقلیــم ســرد و
ابری به آب بیشتری در هر روز نیاز دارند.
 2نــوع گیــاه :درختانــی ماننــد بــادام  ،زرشــک  ،زالزالــک و انگــور نســبت بــه هلــو و گالبــی .نیــاز آبــی
کمتــری دارنــد و یــا گیاهانــی ماننــد برنــج و نیشــکر نســبت بــه گیاهانــی ماننــد لوبیــا و گنــدم نیــاز آبــی
بیشــتری دارنــد .همچنیــن ابریشــم مصــری  ،بلــوط همیشــه ســبز ،ارس و ســنجد زینتــی نیــاز آبــی کمــی
دارند.
 3مرحلــة رشــد :گیاهــان در مرحلــة رشــد ســریع نیــاز آبــی بیشــتری نســبت بــه زمانــی دارنــد کــه
تازه کاشته شدهاند.

تاثیر اقلیم بر نیاز آبی گیاهان
یــک گیــاه مشــخص بــا رشــد معیــن ،در اقلیــم هــای مختلــف ،نیــاز آبــی متفاوتــی دارد  ،ایــن گیــاه نیــاز
آبــی بیشــتری را در اقلیــم گــرم و خشــک نســبت بــه یــک اقلیــم ســرد و ابــری دارد .بــه هــر حــال ،عــاوه
بــر تابــش خورشــید و درجــة حــرارت ،عوامــل اقلیمــی دیگــری نیــز بــر نیــاز آبــی گیــاه تأثیــر گــذار
میباشــند .ایــن عوامــل میتــوان از ســرعت بــاد و رطوبــت نســبی هــوا نــام بــرد .مســلماً نیــاز آبــی گیــاه
در یــک هــوای خشــک نســبت بــه زمــان کــه هــوا مرطــوب اســت  ،بیشــتر خواهــد بــود .همچنیــن در
شــرایط وجــود بــاد ،گیاهــان مقــدار بیشــتری آب را نســبت بــه هــوای آرام از دســت خواهنــد داد.

عوامل اقلیمی مهم تأثیر گذار بر نیاز آبی گیاهان

برنامه ریزی آبیاری
برنامــه ریــزی آبیــاری ،بــرای بــرآورد نیــاز آبیــاری بــه دو صــورت کامــل و یــا بخشــی ( کــم آبیــاری )
طراحــی میشــود.
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آبیاری کامل
در آبیــاری کامــل بــرای بــرآورد کل نیــاز آبــی و متعاقــب آن تولیــد حداکثــر محصــول مــورد نظــر اســت.
آبیــاری بیــش از حــد ،باعــث کاهــش تهویــة خــاک و محدودیــت تبــادل گاز بیــن خــاک و اتمســفر
میشــود کــه ایــن امــر کاهــش عملکــرد محصــول را بــه همــراه خواهــد داشــت .آبیــاری کامــل ،زمانــی
اســت کــه هیــچ تنــش آبــی بــه گیــاه وارد نشــود ،ضمــن اینکــه حداقــل هزینههــا انجــام گیــرد .ایــن نــوع
آبیــاری بــرای بــه حداقــل رســاندن تنــش آبــی در محصــول انجــام میشــود.

آبیاری بخشی (کم آبیاری)
َعرضــة آب مــورد نیــاز آبیــاری بــه صــورت بخشــی  ،یــک نــوع عملیــات خــاص آبیــاری اســت کــه کــم
آبیــاری نامیــده میشــود .در ایــن نــوع از آبیــاری اگرچــه تولیــد محصــول کاهــش مــی یابــد  ،امــا بــه
دنبــال اســتفادة کمتــر از آب ،هزینــه مصــرف آب  ،انــرژی و دیگــر نهادههــای کشــاورزی و تولیــد ،کاهــش
خواهنــد یافــت.
کــم آبیــاری از نظــر اقتصــادی بــه صورتــی تنظیــم میشــود کــه بــا کاهــش مصــرف آب بــه مقــداری
کمتــر از آبیــاری کامــل  ،هزینههــای تولیــد بــه نســبت کاهــش درآمــد ،بــا ســرعت بیشــتری کاهــش
مییابنــد .از آنجاییکــه هزینههــای تولیــد بــاال ســت  ،لــذا میتــوان بــا کاربــرد کمتــر آب نســبت بــه
آبیــاری کامــل ( کــم آبیــاری )  ،نقطــة بهینــة تولیــد از نظــر اقتصــادی را بــرای هــر محصــول تعییــن کــرد.
پــس بــا تنظیــم آبیاریهــا بــرای ایــن شــرایط میتــوان بــا کاربــرد نیــاز آبــی فصلــی کمتــر ،ســود خالــص
حاصــل از تولیــد را بــه حداکثــر مقــدار رســاند.
کــم آبیــاری معمــوالً زمانــی اســتفاده میشــود کــه تأمیــن آب مــورد نیــاز یــا کاربــرد آب توســط سیســتم
آبیــاری بــا محدودیــت مواجــه اســت .در ایــن شــرایط بایــد ســطح آبیــاری  ،مقــدار زمیــن مــورد اســتفاده
بــرای آبیــاری و تنــاوب کاشــت گیاهانــی کــه قــرار اســت حداکثــر ســود خالــص را عایــد ســازند  ،مشــخص
شو د .
کــم آبیــاری عموم ـاً بــا تعییــن شــرایط حساســیت گیــاه بــه تنــش آبــی در طــی یــک یــا چنــد دوره در
طــول فصــل رشــد اعمــال میشــود .آب کافــی در طــی دورههــای بحرانــی رشــد بــرای حداکثــر نمــودن
بــازده کاربــرد آب ،ضــروری اســت.

زمان مناسب آبیاری
کنتــرل شــرایط خــاک بــرای افزایــش راندمــان آب بســیار
مهــم اســت بــرای افزایــش بازدهــی آب یکــی از راههــای
مهــم تعییــن میــزان تبخیــر و تعــرق میباشــد کــه بــا
اســتفاده از ابزارهــا و لــوازم تعییــن رطوبــت خــاک میتوانــد
ســبب افزایــش بهــرهوری آب شــود.
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عوامل محیطی مرتبط با گیاه
تعییــن شــرایط گیــاه یکــی از رایــج تریــن روشهــای تعییــن زمــان آبیــاری اســت .از آنجایــی کــه یکــی از
اهــداف اصلــی آبیــاری بــرآورد نیــاز آبــی گیــاه اســت بنابرایــن بــا تعییــن مقــدار آب الزم بــرای گیــاه در طــی
یــک دوره رشــد میتــوان زمــان آبیــاری آن را نیــز تعییــن کــرد.

رشد و ظاهر گیاه
ِ
رنــگ بــرگ و شــرایط پژمردگــی آن مرتبــط اســت.
عالیــم ظاهــری بــرای تعییــن نیــاز آبــی گیــاه بــا
اندازهگیــری قطــر ســاقه و ارتفــاع بهطــور منظــم نیــز میتوانــد بــه تعییــن شــدت رشــد گیــاه کمــک کنــد.
نیــاز بــه آبیــاری بــا کــم شــدن رشــد گیــاه قابــل تعییــن اســت.عالیم ظاهــری و رشــد ،اغلــب بــرای برنامــه
ریــزی آبیــاری مشــخصهها و عالیــم کاملــی نیســتند .در ایــن روش ،ظاهــر گیــاه بایــد بــه دقــت تفســیر شــود،
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زیــرا بیمــاری و کمبــود عناصــر غذایــی نیــز ممکــن اســت مشــابه تنــش آبــی  ،تغییراتــی را در تولیــد و
ظاهــر گیــاه بهوجــود آورنــد .مزیــت اصلــی ایــن روش ،ســادگی اســتفاده از آن بــرای تعییــن زمــان آبیــاری
اســت.

اثر بی آبی در ظاهر درختان میوه در مقایسه
با درختان سالم

درجة حرارت برگ
افزایــش درجــة حــرارت بــرگ کــه عمدت ـاً بــه افزایــش درجــة حــرارت هــوا مرتبــط اســت  ،بــا کاهــش
تعــرق در برگهــای گیــاه و بســته شــدن کامــل یــا بخشــی از روزنههــای بــرگ مرتبــط اســت .درجــة
حــرارت هــوا و بــرگ ممکــن اســت بــا وســایل ســنجش از دور ماننــد هواپیمــا یــا از طریــق ماهــواره نیــز
تعییــن شــود.
یکــی از روشهــای عمومــی  ،اســتفاده از دماســنج هــای مــادون قرمــز دســتی اســت کــه بــرای اندازهگیــری
اختــاف درجــه حــرارت کانوپــی( 1ســایه انــداز) گیــاه و هــوای مجــاور آن در هــر روز در زمــان اوج گرمــای
ســطح یعنــی در حــدود ســاعت  1تــا  1/5بعــد از ظهــر بــه کار مــی رود.
بــا انــدازه گیــری ایــن درجــه حرارتهــا در هــر روز ( کــه تفــاوت دمــای بیشــتری را نســبت بــه دمــای
هــوا نشــان میدهــد ) و تجمیــع تفاوتهــای بیــن درجــه حــرارت ســطح بــرگ و هــوا  ،تفــاوت مذکــور
بــه یــک ســطح آســتانة مشــخص کــه بســته بــه نــوع درخــت و خــاک تغییــر میکنــد  ،خواهــد رســید کــه
ایــن ســطح آســتانه ،همــان زمــان آبیــاری را نشــان مــی دهــد .روزهایــی کــه درجــه حــرارت ســایهانداز
(محــدودة تــاج درخــت) کمتــر از درجــه حــرارت هــوا اســت  ،ایــن اختــاف دمــا قابــل صــرف نظــر کــردن
ا ست .
1-canopy
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پتانسیل آب برگ
انــدازه گیــری پتانســیل آب بــرگ نیــز شــاخص دیگــری از مجمــوع
شــاخصهای مربــوط بــا گیــاه اســت کــه بــرای تعییــن زمــان آبیــاری
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .پتانســیل کمتــر ( منفیتــر ) نیــاز آبــی
بیشــتر را نشــان میدهــد .اندازهگیــری پتانســیل آب بــرگ یــک روش
ـرب اســت زیــرا بایــد بــرگ را از گیــاه جــدا و در داخــل یــک محفظــة
مخـ ّ
فشــار قــرار داد .فشــار در داخــل محفظــه افزایــش یافتــه تــا اینکــه آب
از دمبــرگ خــارج شــود .فشــار مذکــور بــه انــدازة پتانســیل آب بــرگ
اســت .بــرای اندازهگیــری پتانســیل بــرگ در ایــن روش ،بایــد دقــت مضاعفــی را بــه کاربــرد زیــرا پتانســیل
آب بــرگ بــه ســن بــرگ  ،در معــرض تابــش خورشــید بــودن بــرگ و زمــان نمونــه گیــری در طــول روز
وابســته اســت .معمــوالً برگهــای بالــغ از یــک محــل ویــژه و اســتاندارد بــر روی گیــاه انتخــاب شــده و
اندازهگیریهــا در یــک زمــان مشــخص از طــول روز انجــام میشــود.

مقاومت روزنه
مقاومــت روزنــه نیــز یکــی از شــاخصهای انــدازه گیــری نیــاز
آبــی اســت.زیرا مقاومــت روزنــه بــا درجــة بــاز شــدگی روزنــه
شــدت تعــرق مرتبــط اســت.در حالت کلــی  ،مقاومــت روزنة باال
بسته شدن روزنه و کاهش شدت تعرق و نیاز به آب.

و
بــا

عوامل مرتبط با خاک
برنامــه ریــزی بــر اســاس شــاخصهای مرتبــط بــا خــاک بــا تعییــن رطوبــت جــاری خــاک و مقایســة
آن بــا یــک ســطح رطوبتــی از پیــش تعییــن شــده مرتبــط اســت .بــا رســیدن رطوبــت خــاک بــه ســطح
حداقــل رطوبــت تعییــن شــده  ،آبیــاری بــرای افزایــش رطوبــت خــاک انجــام میشــود .ســطح حداقــل
رطوبتــی خــاک بــا مرحلــة رشــد  ،بــه ویــژه بــرای برنامــه ریــزی کــم آبیــاری تغییــر میکند.شــاخصهای
مرتبــط بــا خــاک عــاوه بــر تعییــن زمــان آبیــاری  ،مقــدار آبیــاری مــورد نیــاز را نیــز نشــان میدهنــد.
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پرسش

چه عواملی در هدر رفت آب مؤثراند؟

تحقیق کنید

در محــل زندگــی شــما بــرای آبیــاری باغهــا از چــه روشــی اســتفاده میشود؟شــرح مختصــری از
روش یــا روشهــای آبیــاری منطقــه خــود را در کالس گــزارش دهیــد.

تحقیق کنید

دلیل تراس بندی در زمین های شیبدار چیست؟

فعالیت عملی

در منطقــة خــود  ،بــا توجــه بــه نــوع درختــان غالــب « ،دورآبیــاری» را در روش ســنتی تعریــف
کنیــد و جدولــی بــرای آن تهیــه نمــوده و بــه هنــر آمــوز خــود تحویــل دهیــد.

اهمیت آبیاری در گلخانه ها
در ســالهای اخیــر تغییــرات آب و هوایــی کــه عامــل آن فعالیتهــای انســانی میباشــد تأثیــرات زیــادی
را بــر روی تولیــدات محصــوالت در هــوای آزاد بــه جــا گذاشــته اســت بنابرایــن در آینــدهای نــه چنــدان
دور انتظــار م ـیرود تعــداد زیــادی از درختــان میــوه بــرای پــرورش بــه گلخانــه انتقــال داده شــوند زیــرا
در گلخانــه همــه شــرایط محیطــی قابــل کنتــرل بــوده
و در نتیجــه بــا اطمینــان زیــاد میتــوان محصــوالت
مختلــف را تولیــد نمــود .آبیــاری ،یکــی از مهمتریــن
کارهــا در تولیــد محصــوالت گلخانــهای مثــل تــوت
فرنگــی و مــوز اســت کــه آب و کــود مــورد نیــاز گیــاه
را تأمیــن میکند.آبیــاری نامناســب در گلخانــه ســبب
کاهــش کیفیــت محصــول میشــود .در روشهــای
ســنتی  ،انجــام آبیــاری کاری ســاده امــا خســته کننــده
تلقــی میشــود؛ بــه همیــن دلیــل  ،آن را بــه هــر کارگــر
غیــر ماهــری واگــذار مــی کننــد .در صورتــی کــه آبیــاری در زمــان نامناســب و بــه مقــدار کنتــرل نشــده
میتوانــد ســبب بــروز مشــکالتی در گلخانــه گــردد .آبیــاری زیــاد باعــث رشــد علفــی گیــاه شــده و در
نتیجــه ســاقه هــای آن نــرم  ،آبــدار و شــکننده میشــوند.
پرآبــی محیــط ریشــه  ،ســبب کمبــود اکســیژن خــاک  ،کاهــش رشــد ریشــه  ،پوســیدگی ریشــه  ،عــدم
جــذب آب و مــواد غذایــی ریشــه و در نتیجــه باعــث پژمــرده شــدن و توقــف رشــد درخــت میشــود،
آبیــاری کــم نیــز ســبب کاهــش فتوســنتز  ،پژمردگــی برگهــا و کاهــش رشــد درخــت میشــود .کــم آبــی
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همچنیــن باعــث توقــف رشــد  ،کوتــاه شــدن طــول
میانگرههــا  ،کوچــک و بــد شــکل شــدن برگهــا ،
ســوختگی حاشــیه و ریــزش بــی موقــع برگهــا در
گیاهــان حســاس مــی شــود.بنابراین روشهــای جدیــد
آبیــاری مشــکالت فــوق را برطــرف کــرده و از نظــر
اقتصــادی نیــز مقــرون بــه صرفــه هســتند.

پرسش

پرسش

زهکشی نامناسب خاک چه تأثیری در آبیاری دارد؟

چرا آبیاری تدریجی از آبیاری تند و سریع و با حجم زیاد آب بهتر است؟

اصول آبیاری
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تانسیومتر و نحوة کار با آن

تانســیومتر دســتگاهی اســت کــه میــزان پتانســیل ماتریــک 1رطوبــت خاک(میــزان مکــش آب توســط
خــاک) را تعییــن میکنــد .اگــر میــزان رطوبــت خــاک بیشــتر باشــد  ،ریش ـهها بــه راحتــی میتواننــد
آنهــا را جــذب نماینــد و در صورتــی کــه میــزان رطوبــت درخــاک کاهــش یابــد  ،مولکــول هــای آب بــا
نیــروی بیشــتری بــه ذرات خــاک میچســبند و ریشــه  ،نیــاز بــه نیــروی بیشــتری بــرای جــذب ایــن
رطوبــت دارد .زمانــی کــه رطوبــت خــاک در حــد ظرفیــت مزرعــه (اســتاندارد) باشــد  ،مولکولهــای آب
بــا نیــروی  0/3بــار و در نقطــة پژمردگــی ،بــا نیــروی  15بــار بــه ذرات خــاک مــی چســبند .تانســیومتر
قــادر اســت مقــدار ایــن نیــرو ( پتانســیل ماتریــک ) را بــه صــورت فشــار مکــش نشــان دهــد .رطوبــت خاک
کمتــر باشــد  ،فشــار مکــش آن بیشــتر و هرچــه خــاک مرطــوب تــر باشــد  ،فشــار مکــش آن کمتــر اســت
و تانســیومتر عــدد کمتــری را نشــان میدهــد ( بــه ســمت عــدد صفــر ) و بــا کاهــش رطوبــت خــاک ،
عقربــة تانســیومتر عــدد بزرگتــری را نشــان میدهــد (بــه ســمت عــدد  100حرکــت میکنــد).

1.Matric Potential
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مقایسة آبیاری خودکار (به کمک تانسیومتر) با آبیاری تجربی (سنتی)
شاخصها
آب مصرفی ( گالن در فوت مربع )
کارایی مصرف آب ( ) %
بازده مصرف آب ( ) %

آبیاری سنتی

آبیاری خودکار
17/9

24/4

75

33

86

64

راهنمای کیفیت آب آبیاری
انواع مشکالت
شوری EC

> 0/75

0/75 -3

>3

TDS

> 480

480-1620

> 1920

> 70

70 -345

>345

1

1-2

2-10

مربوط به جذب از طریق برگ  -سدیم

> 480

> 70

------

کلر

>100

>100

------

مربوط به خاک کلر
بور

96

بدون مشکل

کم

زیاد
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تانسیومتر و نحوه کار با آن :
نیازهــای آبــی یــک بــاغ از طریــق آبیــاری و نــزوالت آســمانی ماننــد بــرف و بــاران تأمیــن میشــود
ولــی هــه آبــی کــه بــه یــک درخــت داده میشــود توســط درخــت جــذب نمیشــود بلکــه قســمتهای
زیــادی از آن از طریــق تبخیــر و تعــرق از خــاک و بــرگ و همچنیــن فرونشســتن از محیــط ریشــه خــارج
میشــود روشهــای زیــادی بــرای بــرآورد اثــرات بارندگــی در تأمیــن نیــاز آبــی گیاهــان وجــود دارد
ولــی عملیتریــن راهحــل اســتفاده از تانســیومتر در اعمــاق مختلــف خــاک در ســطح بــاغ و جم ـعآوری
اطالعــات آن در زمــان آبیــاری اســت ایــن اطالعــات ایــن امــکان را فراهــم مینمایــد کــه بــا حداقــل
آبیــاری نیازهــای آبــی درختــان برطــرف شــده و تنشــی بــه درختــان وارد نشــود.

نفوذ آب
در زمانــی کــه خــاک خشــک اســت بــا ورودآب بــه داخــل و خلــل و فــرج خــاک ســرعت نفــوذ آب زیــاد
میشــود ولــی بــا گذشــت زمــان و پرشــدن ایــن حفرههــا از آب ســرعت نفــوذ آب در خــاک کاهــش
مییابــد تازمانــی کــه کلیــه خلــل و فــرج خــاک بــا آب پــر شــود در ایــن زمــان آب دیگــر در خــاک
نفــوذ نمیکنــد .نیــروی جاذبــه زمیــن شــروع بــه پاییــن بردنــدآب مینمایــد آن مقــدار آبــی کــه طــی
چنــد ســاعت اول در اثــر نیــروی جاذبــه بــه ســمت پاییــن حرکــت کــرده و از دســترس ریش ـهها خــارج
میشــود آب هــدر رفتــه محســوب میشــود
تمرين كنيد

بــا راهنمايــي هنرآمــوز خــود بــه محــل بــاغ هنرســتان مراجعــه نمــود و بــا اســتفاده از ابــزارآالت يــك
قطعــه زميــن را مشــخص نمــوده و مقــدار آب مــورد نيــاز آن را تــا رســيدن بــه مرحلــه اشــباع تعييــن
كنيــد.
اگــر نیمــرخ خــاک ( پروفیــل خــاک ) خشــک شــده باشــد ،یــک مــرز مشــخص بیــن خــاک خشــک و
مرطــوب وجــود دارد .زمانــی کــه آبیــاری متوقــف شــد ،مقــداری آب از ناحیــة مرطــوب بــه ســمت پاییــن
حرکــت کــرده و خاکهــای خشــک پاییــن را مرطــوب مــی ســازد .اگــر خــاک زیریــن مرطــوب باشــد ،آب
از ناحیــة ریشــه عبــور کــرده و توســط درخــت جــذب نمیشــود.خاک یــک ترکیــب پیچیــدهای از ذرات
جامــد بــوده کــه فضاهــای خالــی و مقــداری مــواد آلــی دارد .ظرفیــت نگ ـهداری آب بســتگی بــه حجــم
فضاهــا و انــدازة فضاهــای خالــی دارد .بیــن انــدازه ذرات خــاک و فضاهــای خالــی ،یــک رابطــة مســتقیمی
وجــود دارد.
خاک با بافت درشت(شنی)

درصد کمتر فضاهای خالی

خاک با بافت ریز
( رسی یا لومی رسی )

درصد بیشتر فضای خالی

متوسط اندازة فضاهای
خالی بیشتر
متوسط اندازة فضاهای
خالی کمتر

حرکت ساده تر آب

حرکت سخت تر آب
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سرعت حرکت آب در انواع خاکها

بعــد از آبیــاری ،در ابتــدا حرکــت آب ســریع بــوده و بــا گذشــت زمــان میــزان حرکــت آب آهســته مــی
شــود .در ایــن نقطــه ،آبِ باقیمانــده در خــاک بــه عنــوان «آب ذخیــره» مــورد توجــه میباشــد و ایــن
مقــدار آب در ایــن نقطــه« ،ظرفیــت مزرعــه» نامیــده میشــود .بعــد از گذشــت مدتــی آب موجــود در
مجــاری درشــت در اثــر نیــروی جاذبــه از دســترس خــارج میشــود بــه نحــوی کــه در حــدود  70درصــد
آب اضافــه شــده از دســترس خــارج شــده باشــد ایــن مرحلــه را نقطــه پژمردگــی مینامنــد تقــاوت بیــن
مقــدار آبــی کــه در حالــت ظرفیــت مزرعــه وجــود داشــته (حــدود  70درصــد) بــا مقــدار آبــی کــه در نقطــه
پژمردگــی قــرار دارد را آب قابــل اســتفاده بــرای گیــاه مینامنــد.
خاکهــای شــنی قــدرت زیــادی بــرای نگ ـهداری آب نداشــته در نتیجــه ســریعتر خشــک میشــوند ایــن
در حالــی اســت کــه خاکهــای رســی بــا قــدرت بیشــتری آب را در خــود نگهداشــته و دیرتــر خشــک
میشــوند .وجــود مــواد آلــی در خاکهــا بــه ظرفیــت نگــه داری آب کمــک مینمایــد البتــه بهغیــر از
ایــن عوامل(نــوع خــاک و میــزان مــواد آلــی) عوامــل دیگــری نیــز در نگ ـهداری آب مؤثــر میباشــد.

تحقيقكنيد

تحقیق کنید بهغیر از عوامل فوق چه عواملی باعث نگهداری آب در خاک میشود.

1- Fc
2- PWP
3-AWC
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تخمین مقدار آب قابل استفاده برای انواع خاک ها

متوسط
0.9

نكته

دامنه

0.5-1.25

0.9

0.9

0.9
0.9

0.9
0.9

نوع خاک
خاک های درشت بافت (شنی)
لومی شنی

سیلتی لومی شنی
رسی

میــزان تبخیــر و تعــرق از ســطح خــاک و بــرگ بــه عواملــی همچــون شــرایط اقلیمــی ،نــوع خــاک و
مدیریــت بــاغ بســتگی دارد.
درجه حرارت ،سرعت آب ،میزان رطوبت و نوع گیاه از عوامل مؤثر محیطی میباشند.
هرچــه میــزان تابــش خورشــید بــه ســطح خــاک افزایــش یابــد میــزان تبخیــر از ســطح خــاک بیشــتر
میشــود بنابرایــن پوشــاندن ســطح خــاک محیــط ریشــه باعــث کاهــش تبخیــر و افزایــش بهــرهوری
از آب میشــود.

فاکتور گیاهی
انــدازه و ســطح کل برگهــا کــه اشــعة خورشــید را جــذب میکننــد از عوامــل مهــم و مؤثــر بــر تبخیــر
وتعــرق محصــول میباشــد؛ بنابرایــن انــدازه و تــاج درخــت  ،فاصلــة درختــان و مرحلــة توســعة بــرگ در
طــی فصــل  ،همــه روی اســتفاده از آب توســط گیــاه اثــر مــی گذارنــد .پوش ـشهای گیاهــی ( ســایه )
کــف بــاغ بــا ســطح برگــی کــه نــور دریافــت میکننــد ارتبــاط خوبــی دارنــد .ارتبــاط بیــن پوشــش گیاهــی
و تبخیــر وتعــرق محصــول در تعییــن برنامههــای آبیــاری بــرای بــاغ هــای جــوان مهــم اســت .مطالعــات
مزرعـهای نشــان داده اســت کــه تبخیــر وتعــرق زمانــی بــه حداکثــر مــی رســد کــه  50- 60درصــد زمیــن
توســط ســایة تــاج درخــت در اواســط روز پوشــیده شــده باشــد.
احتمــاالً مناطقــی از کــف بــاغ کــه نــور را مســتقیم دریافــت کردهانــد ،انــرژی دریافــت شــده را بــه تــاج
درخــت منتقــل کــرده و تبخیــر و تعــرق محصــول را افزایــش مــی دهنــد و بیشــتر عوامــل مؤثــر در تبخیــر
و تعــرق محصــول توســط باغــداران نمیتوانــد تغییــر داده شــود .سیســتم آبیــاری و مدیریــت کــف بــاغ
در اســتفاده از آب ،مؤثــر مــی باشــند.تکرار آبیــاری و انــدازة ناحیــة مرطــوب شــده ،بــر تبخیــر مؤثــر بــوده
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و باغــدارم نمــی توانــد کنتــرل کنــد تــا هــدر رفــت آب ناشــی از تبخیــر محــدود شــود .در آبیــاری شــیاری
بــاغ هــای جــوان بــه جــای مرطــوب کــردن کامــل زمیــن بــا چندیــن شــیار میتــوان از یــک شــیار در
یــک طــرف درختــان اســتفاده نمــود.
مطالعــات نشــان داده اســت کــه آبیــاری قطــره ای مقــدار تبخیــر را بــه میــزان زیــادی کاهــش داده و ســبب
ذخیــرة آب در بــاغ هــای جــوان میشــود .بــا وجــود اینکــه گیاهــان پوششــی فوایــد زیــادی دارنــد  ،امــا
اثــر نامطلــوب آنهــا پوشــش گیاهــی از دســت دادن مقــدار قابــل توجهــی آب مــی باشــد
گیاهــان پوششــی یــا علــف هــای هــرز کنتــرل نشــده 20- 30 ،درصــد تبخیــر وتعــرق را در بــاغ هــا
افزایــش میدهنــد.
پرسش
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چرا روش آبياري در زمين هاي مختلف  ،متفاوت است ؟

نوع سيستم آبياري چه تأثيراتي در استفادة بهينة از آب دارد ؟

چه عواملي در انتخاب روش آبياري اثر گذار است ؟

روش های آبیاری در گلخانه
ســال گذشــته بــا روشهــای مختلــف آبیــاری و مزایــا و معایــب هــر کــدام در درس تولیــد و پرورش ســبزی
و صفــی آشــنا شــدید  ،در ادامــه جهــت تکمیــل مباحــث ،بــه آبیــاری در گلخانههــا اشــاره میشــود.
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آبیاری دستی

پرسش

از انواع روشهای آبیاری سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟

الف -استفاده از سرپاش جهت افزایش راندمان آبیاری

ب -انواع مختلف سرپاش برای آبیاری
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ایــن روش کــه ابتداییتریــن روش آبیــاری بــه شــمار مــی رود  ،از ســایر روشهــای آبیــاری آب بیشــتری
مصــرف میکنــد  ،زیــرا مقــدار زیــادی از آب بــه فضــای بیــن گلدانهــا ریختــه شــده و بــه هــدر مــی رود.
از معایــب دیگــر ایــن روش میتــوان بــه وقــت گیــر بــودن و ســرعت کنــد آبیــاری  ،زیــاد بــودن هزینــة
ـیدن گِل بــر روی شاخســارة گیــاه و افزایــش فشــردگی خــاک بــه
کارگــری  ،شســته شــدن خــاک  ،پاشـ ِ
علــت فشــار آب اشــاره کــرد

معایب استفاده از روش آبیاری دستی

بــه هــر حــال  ،آبیــاری دســتی کاری خســته کننــده اســت و بــه همیــن دلیــل آن را بــه کارگــران غیــر
ماهــر مــی ســپارند کــه ممکــن اســت آبیــاری را بــه نحــو مناســب انجــام ندهنــد .از آنجایــی کــه در بیشــتر
گلخانههــا  ،کــود بــه صــورت محلــول در آبِ آبیــاری بــه گیاهــان داده میشــود  ،در آبیــاری بــه روش
دســتی ،امــکان اســتفاده از کــود بــا مشــکالت جــدی همــراه میشــود ( اتــاف کــود  ،عــدم توزیــع یکنواخــت
کــودو آب شــویی کــود )  .امــروزه فقــط در شــرایط خاصــی از روش آبیــاری دســتی اســتفاده میشــود ،
مثـ ً
ا بــرای آبیــاری ســینی بــذور و یــا بوتههــای خاصــی از گلخانــه کــه نســبت بــه ســایر بوتههــا  ،نیــاز بــه
آبیــاری ویــژه دارنــد .اســتفاده از سرشــیلنگ ( بــرای شکســتن فشــار آب) در انتهــای شــیلنگ آبیــاری  ،ســبب
کاهــش فشــار آب شــده و از فرســایش و فشــردگی خــاک جلوگیــری میکنــد.

آبیاری قطره ای
پرسش
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نکته
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آبیــاری قطــرهای از بــاالی ســطح خــاک صــورت میگیــرد  ،اگــر مدیریــت مناســب اعمــال نشــود ،
ممکــن اســت منجــر بــه آب شــویی شــده و  40- 50درصــد آب مصرفــی  ،از گلــدان یــا از دســترس
ریشـههای گیــاه خــارج شــود ،امــا در صورتــی کــه حجــم آب آبیــاری بــه انــدازة ظرفیــت نگـهداری آب
گلــدان باشــد ،آب شــویی بســیار کــم خواهــد شــد و در نتیجــه  ،ســبب صرفــه جویــی در مصــرف آب
میشــود.
در ایــن روش از لولــه هــای پالســتیکی و پلــی وینیــل کلرایــد (  ) PVCبــرای توزیــع آب اســتفاده
میشــود  ،بــه ایــن صــورت کــه از لولــه هــای اصلــی بــه قطــر  13میلیمتــر  ،تعــدادی لولــة فرعــی
معیــن و بــا انــدازة مســاوی منشــعب شــده
بــه قطــر  1/5میلیمتــر ( لولــه هــای اســپاگتی ) در فواصــل ّ
و آب را بــه بســتر گلــدان میرســانند.گلدانهای بــزرگ شــاید بــه بیــش از یــک لولــه بــه قطــر 1/5
میلیمتــر بــرای توزیــع یکنواخــت آب در تمــام قســمتهای گلــدان نیــاز داشــته باشــند .از آنجایــی
کــه هــر گلــدان حداقــل بــه یــک لولــة اســپاگتی نیــاز دارد  ،ممکــن اســت ســطح گلخانــه پــر از ایــن
لولههــا شــود .همچنیــن بــا کاهــش یــا افزایــش تعــداد گلدانهــا بــر روی هــر ســکو ،تعــداد لولههــای
قطــره چــکان نیــز بایــد افزایــش یــا کاهــش یابــد .نــوع دیگــر لولههــای توزیعکننــدة آب ،فاقــد لولــة
اســپاگتی اســت کــه بــرای آبیــاری بســتر کشــت بــر روی ســطح زمیــن ،از آنهــا اســتفاده میشــود،
در ایــن روش  ،قطــره چکانهــا بــر روی لولــه قــرار مــی گیرند.گرفتگــی قطــره چکانهــا از معایــب
ایــن سیســتم اســت کــه گلخانــه دار بایــد همیشــه آنهــا را بررســی و بــه رفــع گرفتگــی لولههــا اقــدام
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نمایــد.
در سیســتم هــای جدیــد آبیــاری قطــرهای کــه مقــدار آب مصرفــی به دقــت با حســگرهای رطوبتســنج
و رایانــه کنتــرل مــی شــود و اتــاف آب و محلــول غذایــی بــه حداقــل میرســد« ،سیســتم قطــرهای
آبــروی صفــر» نامیــده میشــوند .در ایــن روش بــه انــدازهای بــه گلــدان آب داده میشــود کــه بســتر
کشــت گلــدان را ســیراب نمایــد و مانــع از اتــاف آب ( خــروج زه آب ) شــود .ایــن روش بــا اســتفاده
از میکــرو تانســیومترهای متصــل بــه رایانــه  ،کــه در داخــل بعضــی از گلدانهــا تعبیــه میشــود ،
امــکان پذیــر اســت.
سیســتم قطــره ای آبــروی صفــر  ،ســبب افزایــش نمکهــای محلــول در بســتر کشــت میشــود.
بیشــترین مقــدار نمکهــا در الیــة باالیــی بســتر و بعــد از آن  ،در دو ســوم قســمت باالیــی جمــع
میشــود.کلیة سیســتمهای آبیــاری  ،مقــدار نمکهــای محلــول را در قســمت ســطحی بســتر کشــت
افزایــش میدهنــد  ،بــا ایــن حــال  ،افزایــش غلظــت نمــک در قســمت فوقانــی  ،صدمــه ای بــه گیــاه
نمیزنــد  ،زیــرا در ایــن قســمت ،پراکنــش ریشــه کــم اســت.

تیپ ها در آبیاری قطرهای

شیلنگ ها در آبیاری قطرهای

آبیاری بارانی
در ایــن روش آبیــاری  ،نازلهــای آب بایــد در ارتفاعــی باالتــر از گیــاه قــرار بگیرنــد و آب بــه صــورت
قطــرات بــاران در هــوا پخــش شــده و یــک نــازل آب  ،محــدودة مشــخصی از گلخانــه را آبیــاری میکنــد.
بعضــی از ایــن قطــرات بــه ســطح زمیــن میرســند و بــه تدریــج در داخــل بســتر کشــت نفــوذ میکننــد و
آب اضافــی وارد شــده بــه بســتر  ،بــه صــورت زه آب خــارج میشــود و بخشــی دیگــر از قطــرات آب نیــز،
در فضــای بیــن گلدانهــا  ،راهروهــا  ،بــر روی شــاخ و بــرگ و گلهــا مــی ریزنــد و بهصــورت تبخیــر بــه
هــدر میرونــد .در حقیقــت آبیــاری بارانــی یکــی از روشهــای پــر مصــرف آبیــاری اســت .مســاحتی کــه
توســط هــر آب فشــان تحــت پوشــش قــرار دارد  ،بــه آســانی قابــل تنظیــم اســت .ایــن روش آبیــاری در
گیاهانــی کــه مقــاوم بــه بیمــاری هســتند ،اســتفاده میشــود.
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در آبیاری بارانی ،مدت آبیاری به چه عواملی بستگی دارد؟

آیا در مناطق بادخیز ،آبیاری بارانی را توصیه میکنید؟ چرا؟

هوای گرم و خشک در آبیاری بارانی چه اثری دارد؟

آبیاری مه افشانی یا میست

1

در ایــن روش  ،آب در اثــر فشــار زیــاد و خــروج از نازلهــای ریــز بــه صــورت مــه در میآیــد و بــر روی
ســطح بــرگ و ریشــة گیاهــان قــرار گرفتــه و آنهــا را تغذیــه مینمایــد .ایــن سیســتم در گلخانههــای ویــژة
تکثیــر قلمــه  ،بــه منظــور افزایــش رطوبــت نســبی و کاهــش دمــای گلخانــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
تــا از خشــک شــدن قلمههــای فاقــد ریشــه جلوگیــری نمایــد و ســبب افزایــش میــزان ریش ـهزایی آنهــا
شــود ،همچنیــن بــرای تغذیــة گیاهانــی کــه ریشــة آنهــا در خــارج از بســتر و بــه صــورت معلــق در هــوا
قــرار دارنــد ،از ایــن روش اســتفاده میشــود تــا محلــول غذایــی بــر روی ســطح برگهــا و ریشــه قــرار
گیــرد و بــه آن« ،سیســتم هــوا کشــت »2میگوینــد .در ایــن روش  ،بــرای کنتــرل سیســتم آبیــاری از
دســتگاه کنترلکننــدة رطوبــت نســبی هــوا (ترموســتات) اســتفاده میشــود .بــا کاهــش رطوبــت نســبی
محیــط ،ایــن کنتــرل کننــده ســبب فعــال شــدن سیســتم آبیــاری میشــود و زمانــی کــه رطوبــت نســبی
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افزایــش یافــت  ،سیســتم بــه طــور خــودکار قطــع خواهــد شــد .همچنیــن از بــرگ الکترونیکــی نیــز بــه
منظــور کنتــرل آبیــاری اســتفاده میگــردد .در ایــن روش ،قطعـهای الکترونیکــی در داخــل گلخانــه نصــب
میشــود و تــا زمانــی کــه رطوبــت کافــی بــر روی بــرگ الکترونیکــی وجــود داشــته باشــد  ،سیســتم
میســت غیرفعــال اســت ولــی کاهــش رطوبــت بــر روی بــرگ الکترونیکــی  ،ســبب فعــال شــدن سیســتم
میســت خواهــد شــد.

1.Regulated deficit irrigation
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پرسش

پرسش

پرسش

به نظر شما چه کودهایی را میتوان بهصورت محلول در آب با آبیاری بهکار برد؟

چگونه ميتوان با سيستمهاي آبياري به گياهان كود داد ؟

آيا مي توان هر كودي را با سيستمهاي آبياري به گياهان داد ؟

تغذیه از طریق سیستم آبیاری ( فرتیگیشن)
تزریــق کودهــا بــه درختــان از طریــق سیســتم آبیــاری را فرتیگیشــن مینامنــد .ایــن روش ،بــه دلیــل
ســادگی مدیریــت بــر تنظیــم میــزان مــواد غذایــی مــورد نیــاز درختــان ،بســیار مناســب میباشــد.

مزایای کود دهی از طریق سیستم آبیاری  -میکرو

پخش یکنواخت کود
انعطاف پذیری بیشتر در زمان پخش کود
کاهش نیاز به نیروی کارگری
کاهش مصرف کود نسبت به سایر روش ها
كاهش هزينهها
افزايش عملكرد محصول
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ّ
لیت کودها
حل ّ

بــه منظــور تزریــق در سیســتم آبیاری،کودهــا بایــد قابــل حــل باشــند.کودهایی کــه بــه صــورت محلــول
هســتند مســتقیم بــه سیســتم آبیــاری تزریــق میشــوند ،ولــی کودهایــی کــه بــه شــکل جامــد یــا
کریســتال هســتند بایــد بــا آب مخلــوط شــده تــا بــه شــکل محلــول درآینــد .مــواد جامــد از نظــر درجــة
حاللیــت ،اختالفــات وســیعی بــا یکدیگــر دارنــد .حاللیــت بســتگی بــه خــواص فیزیکــی کــود  ،درجــة
حــرارت آب آبیــاری و  PHدارد.کودهــای جامــد در مخــزن حــاوی آب ریختــه میشــود تــا دانههــا و
کریســتالها در آب حــل شــده و بــه غلظــت مطلــوب برســند ،ســپس محلــول بهدســت آمــده بــه داخــل
سیســتم آبیــاری تزریــق میشــود .محلــی کــه محلــول کــودی وارد سیســتم آبیــاری مــی شــود بایــد در
ابتــدای مزرعــه و قبــل از لولههــای اصلــی باشــد .تزریــق ایــن محلــول قبــل از محــل قــرار گیــری فیلترهــا
شــانس ورود آلودگــی بــه سیســتم را کاهــش خواهــد داد .خــارج کــردن باقیمانــدة کــود از داخــل لولههــای
سیســتم ،مانــع رســوب مــواد شــیمیایی یــا مــواد آلــی مثــل ترشــحات باکتریهــا میشــود.

نیتروژن
یکــی از مهــم عناصــر غــذای مــورد نیــاز گیــاه نیتــروژن اســت کــه باعــث رویــش گیــاه میشــود از جملــه عناصــر
پــر مصــرف در درختــان میــوه بــوده و کمبــود آن صدمــات جبــران ناپذیــری را بــه جــای میگــذارد منابــع
نیتــروژن قابــل حــل در آب شــامل نیتــرات آمونیــم ،اوره و ســولفات آمونیــم میباشــد.
اگــر منابــع کلســیم و منیزیــم در آب آبیــاری وجــود دارد بهتــر اســت از نیتــرات آمنیــوم اســتفاده نشــود .اوره بــه
مقــدار خیلــی زیــاد در آب حــل شــده ولــی ممکــن اســت بــه محــض قــرار گرفتــن در خــاک از آنجــا آبشــوئی
و از دســترس ریش ـهها خــارج شــود و منابــع ســولفات آمونیــم نیــز ســبب تغییــر ســطح اســیدیته آب و خــاک
میشــوند.

.
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نیترات کلسیم
نیتــرات کلســیم نســبتاً در آب حــل شــده و ســبب مقــدار کمــی تغییــر در  PHخــاک یــا آب میشــود .اگــر
مقــدار بــی کربنــات در آب بــاال باشــد ،کلســیم منجــر بــه رســوب کربنــات کلســیم میشــود.

فسفات آمونیوم
فســفات آمونیــوم میتوانــد ســبب اســیدی شــدن خــاک شــود .اگــر ســطح کلســیم یــا منیزیــم بــه
اندازةکافــی در آب آبیــاری بــاال باشــد ،ممکــن اســت رســوبی تشــکیل شــود کــه میتوانــد قطــره چکانهــا
را ببنــدد.

منابع فسفات
کودهــای فســفر ،حاللیــت کمــی در آب داشــته و در حالتــی کــه همــراه بــا کودهــای کلســیم و منیزیـمدار
مصــرف شــوند بــا ایــن مــواد واکنــش نشــان داده و ســبب ایجــاد رســوب میشــوند.
در سیســتمهای تزریــق کــود بــه داخــل آب آبیــاری میتــوان از اســید فســفریک بــرای تنظیــم میــزان
اســیدیته اســتفاده نمــود .ذرات فســفر در داخــل خــاک نیــز بســیار کنــد حرکــت میکننــد بنابرایــن
مشــکالت آلودگــی آبهــای زیرزمینــی بــا منابــع فســفر بســیار کــم اســت ایــن در حالتــی اســت کــه
نیتــروژن بــه راحتــی بــا مقادیــر کــم نیــز ممکــن اســت باعــث ایجــاد آلودگــی در آبهــای زیرزمینــی
میگــردد.

منابع پتاسیم

تزریــق کودهــای پتاســیم ســبب مشــکالتی شــده و زمانــی کــه بــا کودهــای دیگــر مخلــوط گــردد ،بایــد
احتیاطهــای الزم انجــام شــود .پتاســیم شــبیه فســفر توســط ذرات خــاک ،تثبیــت شــده و در پروفیــل
خــاک بــه راحتــی حرکــت نمیکنــد .پتاســیم معمــوالً بــه شــکل کلریــد پتاســیم بــه کار بــرده مــی شــود
امــا بــرای محصــوالت حســاس بــه کلــر  ،ســولفات پتاســیم یــا نیتــرات پتاســیم مناســب تــر مــی باشــد.
حاللیت سولفات پتاسیم زیاد نبوده و ممکن است در آب آبیاری به خوبی حل نشود.

وسایل تزریق
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مــواد شــیمیایی اغلــب از طریــق سیســتمهای آبیــاری بــه خصــوص سیســتم آبیــاری میکــرو ( قطــرهای،
بارانــی  ،میکــرو ) تزریــق میشــوند .مــواد شــیمیایی هــرگاه بــدون احتیــاج بــه وســایل مزرعـهای بــه کار
بــرده میشــوند ،ســبب کاهــش هزینههــا و خطــرات ناشــی از جابهجایــی و کاربــرد ایــن مــواد شــیمیایی
میشــود .هــم چنیــن آلودگیهــای محیطــی کاهــش مییابــد .مــواد مختلفــی کــه میتواننــد از طریــق
سیســتم آبیــاری تزریــق شــوند عبارتنــد از کلریــن اســید  ،کودهــا  ،علفکشهــا ،عناصــر غذایــی میکــرو
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و نیــز قــارچ کشهــا .کلریــن اســید در سیســتم آبیــاری میکــرو بــرای جلوگیــری از مســدود شــدن
اســتفاده میشــود ایــن عوامــل مســدود کننــده شــامل جلبــک هــا ،ترشــحات باکتــری هــا و رســوب مــواد
شــیمیایی بــه ویــژه کربنــات کلســیم مــی باشــند.
وســایل مختلفــی کــه بــرای تزریــق مــواد شــیمیایی اســتفاده میشــوند عبارتنــد از:مخــازن فشــار
دیفرانســیلی  ،دســتگاه ونچــوری و پمــپ هــای جابهجایــی مثبــت..

فعالیت عملی

کود پاشی در سیستم آبیاری بارانی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز  :لباسکار ،انواع کودهای محلول ،سیستم آبیاری بارانی.
 -1لباس کار خود را بپوشید و به همراه هنرآموز خود وارد مزرعه شوید.
 -2برای کود دهی از مخزن کود استفاده نمایید..
 -3ابتدا دو شیلنگ الستیکی را به وسیلة بست به مرکز کنترل ( لوله آب ) متصل نمایید.
 -4مقدار و نوع کود را با نظر هنرآموز خود ،به داخل مخزن بریزید.
 -5شــیر فلکــة بیــن دو لولــة الســتیکی را بــه انــدازهای ببندیــد کــه وقتــی لولــه را بــا دســت میگیریــد،
جریــان آب را از داخــل آن احســاس کنیــد.

پرسش

 -1چرا در سيستمهاي آبياري گرفتگي به وجود ميآيد ؟
 -2چرا سيستم هاي آبياري را جرم گيري ميكنند ؟
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علل گرفتگی و مواد پیشگیری از آن
علــل مختلفــی بــرای گرفتگــی در سیســتم آبیــاری تحــت فشــار ( موضعــی و بارانــی ) وجــود دارد کــه بــرای
پیشــگیری نیــاز بــه تزریــق مــواد شــیمیایی بــه درون آب آبیــاری اســت.

علل مختلف گرفتگی

مواد شیمیایی مورد استفاده برای پیشگیری از گرفتگی
جهت پیشگیری از گرفتگی ،ی با توجه به نوع گرفتگی ممکن است از مواد شیمیایی متفاوتی استفاده شود.
برخی از این مواد که در تزریق سیستم آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار میگیرند عبارتاند از :
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نکته

کلرین ممکن است بهصورت مایع یا گاز مورد استفاده قرارگیرد.

نکته

هرگز نباید کلرین و اسید را با هم مخلوط و یا در یک ظرف با هم ذخیره نمود.

نکته

بــرای پیشــگیری از رشــد باکتریهــای کوچــک لجنــی و باکتــری هــای آهــن ،منگنــز ،رســوبات
کلســیم و منیزیــم ترکیباتــی مثــل پلــی فســفات ،فســفونات،پلی مالیــک اســید ،پلــی اکرلیــک اســید
کاربــرد دارنــد.

انجام عملیات اسید شویی در جهت زدودن رسوبات معدنی
تزریق اسید
همــان طــوری کــه میدانیــم مــواد معدنــی میتواننــد بــه ســرعت تــه نشــین شــده و تشــکیل رســوب
بدهنــد کــه ایــن موضــوع باعــث گرفتگــی قطــره چکانهــا و لولههــای آبیــاری قطــرهای میشــود.
رســوبات بیشــتر از کلســیم و یــا کربنــات منیزیــم و اکســید آهــن تشــکیل مــی گردنــد.در آب هایــی کــه
دارای  PHبیشــتر از  7میباشــند ( خاصیــت قلیایــی دارنــد) ،ایــن موضــوع ســریعتر رخ میدهــد و
در صــورت تشــکیل رســوبات ،بــه دلیــل گرفتگــی قطــره چکانهــا ادامــة عملیــات آبیــاری غیــر ممکــن
خواهــد شــد.
بهتریــن روش بــرای کنتــرل و از بیــن بــردن رســوبات  ،تزریــق مرتــب اســید میباشــد .اگــر بــه مقــدار
کافــی از اســید اســتفاده شــود ،میتوانــد در طــول مــدت  45تــا  60دقیقــه PH ،آب را بــه  4تــا  5برســاند.
بــرای ایــن منظــور میتــوان از اســید فســفریک  ،اســید ســولفوریک و یــا اســید هیــدرو کلریــک اســتفاده
نمــود .انتخــاب یکــی از انــواع فــوق بــا توجــه بــه هزینــه  ،امــکان دسترســی  ،کیفیــت آب  ،شــدت گرفتگــی
لولــه هــا و قطــره چــکان هــا و همچنیــن مــواد مقــوی و مغــذی مــورد نیــاز گیــاه  ،بســتگی دارد .همچنیــن
مقــدار اســتفاده از اســید نیــز بــه ســه عامــل بســتگی دارد کــه عبارتنــد از:
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عملیات کلر زنی برای کنترل جلبک و باکتری
جلبک
جلبکهــا موجــودات گیاهــی ســبز رنــگ و میکروســکپی میباشــند کــه در آبهــای ســطحی زندگــی
میکننــد .ایــن موجــودات بــرای ادامــة حیــات خــود احتیــاج بــه نــور خورشــید دارنــد ،بنابرایــن در
لولههایــی کــه در زیــر خــاک مدفــون میباشــند و یــا لولــه هــای پلــی اتیلــن ســیاه رنــگ  ،امــکان رشــد
و زندگــی جلبکهــا منتفــی میباشــد .البتــه مقــدار بســیار کــم نــور کــه از نقــاط بــی حفــاظ لولــه بــه
جلبکهــا مــی رســد نیــز بــرای رشــد آنهــا کافــی اســت .بــرای جلوگیــری از ایــن امــر ،توصیــه مــی گــردد
کــه لولههــا و اتصــاالت  PVCبــا رنــگ آبــی ،رنــگ آمیــزی شــوند .همچنیــن ســالم ســازی منابــع ذخیــرة
آب و فیلتراســیون کافــی نیــز میتوانــد از ایجــاد جلبــک در سیســتم جلوگیــری نمایــد .البتــه آن چیــزی
کــه مــا بــه عنــوان جلبــک در تــاالب هــا یــا اســتخرها مشــاهده مــی کنیــم در حقیقــت تعــداد بیشــماری
بــه صــورت مجتمــع از همیــن موجــودات میباشــند .اگــر جلبکهــا بــه داخــل لولههــای آبیــاری راه
پیــدا نماینــد  ،باعــث کاهــش مقــدار جریــان آب میشــوند کــه ایــن موضــوع در نهایــت میتوانــد باعــث
گرفتگــی قطــره چکانهــا شــود.

باکتری
برخــی از ایــن موجــودات میتواننــد درون خطــوط اصلــی و یــا لولههــای فرعــی رشــد نماینــد .ایــن نــوع از
باکتریهــا کــه بــه شــکل لجــن مــی باشــند ،میتواننــد باعــث گرفتگــی قطــره چکانهــا شــوند .الزم بــه
توضیــح اســت کــه مــواد مــورد نیــاز بــرای رشــد باکتریهــا در آب هــای ســطحی و چاههــا یافــت میشــود.
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نكات اساسي براي اختالط مواد شيميايي
همیشه ظرف اختالط را با  50تا  75درصد آب مورد لزوم پر نمایید.
همیشه کود مایع را قبل از کود خشک به آب داخل ظرف اختالط اضافه نمایید.
همیشه اسید را به آب اضافه نمایید  ،نه آب را به اسید.
زمانی که آب را با گاز کلرین ،کلر زنی میکنید ،همیشه کلر را به آب اضافه کنید ،نه آب را به کلر.
هرگز اسید و یا کودهای اسیدی را با کلرین مخلوط نکنید.
هرگز ترکیبی را که شامل سولفات است با ترکیبی که شامل کلسیم است ،مخلوط نکنید .زیرا نتیجة
این اختالط ،گچ رسوب شده خواهد بود.

استفاده از کلرین برای پیشگیری گرفتگی
کلریــن بهصــورت مایــع و یــا گاز اســتفاده میشــود .متداولتریــن شــکل اســتفاده از کلریــن ،بســتگی بــه
منطقــة مــورد نظــر دارد .در بعضــی نقــاط تزریــق گاز کلریــن در سیســتم آبیــاری ممنــوع اســت .محلــول
هیپــو کلریــت ســدیم ، 1یعنــی محلــول ســفید کنندههــای خانگــی بهراحتــی قابــل دســترس بــوده و
قانون ـاً قابــل تزریــق مــی باشــد .هیپــو کلریــت کلســیم بهصــورت پــودر اســت و بایــد در آب حــل گــردد
تــا بــه شــکل محلــول ذخیــره در آیــد .هیپــو کلریــت کلســیم ممکــن اســت بــا کلســیم در آب آبیــاری بــه
ســختی رســوب نمایــد.

1.NaOCL
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اسیدی کردن آب و تزریق کلرین باید در دو قسمت انجام گردد.
اختالط اسید و محلول کلرین درمخزن  ،گازی بسیار سمی تولید خواهد کرد .هرگز اسید و کلرین را با هم
در یکجا ذخیره نکنید.
تزریق کلرین همراه با علف کش یا حشره کش ،از اثر بخشی آنها میکاهد  ،زیرا کلرین به ترکیبات آلی این
مواد شیمیایی حمله میکند.
همیشه کلرین مایع یا خشک را به آب اضافه کنید نه آب را به کلرین.
تزریق گاز کلرین به سیستم های آبیاری در بسیاری از مناطق غیر قانونی است.
بــرای اینکــه بتوانیــم از عملیــات کلــر زنــی نتیجــه مثبتــی بگیریــم  ،بایــد  1تــا  ppm 2کلریــن آزاد را طــی
مــدت  30تــا  60دقیقــه در سیســتم نگــه داریــم .معمــوالً غلظــت محلــول اولیــه بایــد  5تــا  ppm 6باشــد تــا
بتوانیــم  1تــا  ppm 2کلریــن آزاد در سیســتم داشــته باشــیم.

میزان تزریق مورد نیاز برای غلظت  ppm 5کلرین آزاد در آب آبیاری
محلول کلرین  10درصد
میزان تزریق لیتر در ساعت

محلول کلرین  5/25درصد
میزان تزریق لیتر در ساعت

دبی سیستم ( لیتر در ثانیه)

0/11

0/22

0/63

0/22

0/87

2/52

0/34

0/63

0/56

1/09

3/15

2/15

6/3

0/45

0/83

1/62

1/7

3/25

1/13
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0/42

1/26

1/89

4/73

9/45
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ارزشیابی شایستگی راه اندازی سیستم آبیاری
شرح کار:

اجرا و كاربري سيستم آبياري تحت فشار در مدت  10روز

استاندارد عملکرد:

عكس از سيستم آبياري هيدوركالچر ،سيستم آبياري قطره اي ،سيستم آبياري ميست و آبياري دستي در گلخانه.

شاخصها:

 1انتخاب جنس با طول عمر بيشتر و معيوب نبودن نازل ها .

شرايط انجام كار:
استفاده از لباسکار و در یک قطعه زمین که دارای نهالهای درختان میوه باشد.
ابزار و تجهیزات :

اينترنت -كاتالوگ -تلفكس -وسيلة اياب و ذهاب -پمپ آب -فيلتراسيون -مخزن كود زن -لوله و اتصاالت (پلي
اتيلن -گالوانيزه) مخزن آب -نازل -پانج -بست انتهايي -مواد فيلتر -سختي گير -مواد اسيدي براي شستوشو -شیلنگ-
سرآبپاش و آب.

معیار شایستگی:

مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

انتخاب روش آبياري

2

آبياري مكانيزه

1

3

سرويس و نگهداري سيستم آبياري در گلخانه

2

4

اشستوشو و جرم زدايي سيستم آبياري

2

5

آبياري دستي

2

6

روزآمد كردن سيستم آبياري

شایستگی های غیرفنی  :تصمیم گیری  -مدیریت مالی  -مدیریت
زمان -مدیریت مواد و تجهیزات  -ایمنی و بهداشت.

میانگین نمرات

نمرة هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباشد.
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واحد یادگیری 5
پیوند
تحقیق کنید

در منطقــة شــما در چــه زمانهايــي و چــه نــوع پيونــدي بــرروی درختــان انجــام ميشــود؟ نتيجــة
بررســی خــود را در بهصــورت گــزارش درکالس ارائــه دهیــد .

مقدمه
پیونــد فنــی اســت کــه توســط آن بخشــی از یــک گیــاه بــر روی بخشــی از گیــاه دیگــر متصــل میشــود.
پیونــد زدن یکــی از شــیوههای تکثیــر غیــر جنســی گیاهــان اســت .در ایــن روش یــک بافــت از گیاهــی
جــدا شــده و بــر روی گیــاه دیگــری رشــد داده میشــود .اســناد و مــدارک موجــود بیانگــر ایــن واقعیــت
اســت کــه چینیهــا چندیــن دهــه قبــل از میــاد مســیح بــا دانــش پیونــدزدن گیاهــان آشــنا بودهانــد .در
زمــان امپراطــوری روم نیــز ایــن فــن مرســوم بــوده اســت .در طــی قــرون ســیزدهم تــا شــانزدهم میــادی
عالقــه بــه پیونــدزدن گیاهــان ق ـ ّوت گرفــت و موجــب شــد تــا تعــداد زیــادی از گیاهــان از کشــورهای
خارجــی و زیســتگاههای اصلــی بــه اروپــا منتقــل شــوند .ناگزيــر گیاهــان وارداتــی را بــا روش پیوندزنــی
افزایــش داده و نگـهداری کردنــد .بــا ایــن حــال در ایــن مقطــع زمانــی اهــل فــن هنــوز از انــواع پیوندهــا
اطالعــات کامــل نداشــتند .در اواخــر قــرن هیجدهــم ضمــن آشــنایی بــا نحــوة جریــان شــیرة گیاهــی ،
اعمــال برخــی از پیوندهــا ماننــد پیونــد مجاورتــی ممکــن گردیــد .در همیــن راســتا طــرح پیونــد ســه گیــاه
بــا یکدیگــر ارائــه شــد .بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــوم باغبانــی مســائل مربــوط بــه جــوش خــوردن
و اتحــاد بافتهــای پایــه بهطــور جــدی بررســی شــد .در طــی قــرن نوزدهــم انجــام روشهــای مختلــف
پیونــد در گیاهــان بررســی شــد .پیونــد کــردن درختــان میــوه بــه منظــور ایجــاد یــک ترکیــب پیونــدی
مطلــوب  ،زمانــی امکانپذیــر اســت کــه شــرایط محیطــی و وضعیــت فیزیولوژیکــی گیــاه بــرای تشــکیل
یــک اتحــاد پیــش بینــی شــده مناســب باشــد .در ضمــن موفقیــت در ایــن مهــم بــه عوامــل دیگــری از
جملــه ســاختار گیــاه ،زمــان و نحــوة اجــرای فنــون پیوندزنــی بســتگی دارد.

استاندارد عملکرد

اجرای  150پیوند جوانه بر روی پایه در یک روز کاری.
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پیوند
پژوهش کنید

آیا پیوند در سبزیجات و صیفیجاتی که سال گذشته با آن آشنا شدید  ،انجام می گیرد؟

گفتگو کنید

چرا در نهالستانها و باغها ،درختان میوه را پیوند می زنیم؟

تعریف پیوند
پيونــد بــه اتصــال قســمتی از یــک گیــاه بــر روی گیاهــی دیگــر بــه نحــوی کــه آن دو قســمت در حیــن
اتصــال ،بــا هــم جــوش خــورده و بــه عنــوان گیاهــی مســتقل بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد ،گفتــه ميشــود.
آن قســمت را کــه در بــاالی محــل پیونــد قــرار میگیــرد ،پیونــدک و قســمت زیریــن را کــه پیونــدک 1روی
آن قــرار میگیــرد پایــه 2مینامنــد.

1-scion
2-stock
121

پرسش

به نظر شماچه تفاوتهای دیگری بین پایه و پیوندک وجود دارد؟

مزایای پیوند
 -1گیاهانــی را کــه نمیتــوان بــا بــذر و ســایر روشهــای تکثیــر ( قلمــه ،خوابانیــدن و یــا دیگــر روشهــای
غیــر جنســی ) ازدیــاد کــرد ،بــا روش پیونــد تکثیــر میکننــد .
 -2جوان کردن درختان کهن و تغییر ارقام در گیاهان استقرار یافته در باغ
 -3اســتفاده از مزایــای برخــی پایههــا ماننــد پایههــای پاکوتــاه و یــا پایههــای مقــاوم بــه عوامــل
نامســاعد محیطــی و آفــات و امــراض.
 -4تقویت درختان ضعیف وکم رشد.
 -5تسریع و جلو انداختن زمان بهره برداری ( درختان پیوندی زودتر بار میدهند).
 -6افزایــش قــدرت بــاروری درخــت و بــاال بــردن میــزان تولیــد محصــول در واحــد ســطح از طریــق پیونــد
ارقــام پرمحصول.
 -7با پیوند ،درختانی را که در شرایط عادی قادر به میوه دادن نیستند ،میتوان میوهدار کرد .
 -8بــا پیونــد میتــوان درختانــی را کــه در زمیــن هــای بخصوصــي قــادر بــه زیســت نیســتند ،ســازگار
نمــود .مث ـ ً
ا درخــت بــادام را کــه نمیتوانــد در اراضــی مرطــوب زندگــی کنــد ،روی درخــت آلوچــه کــه
زمینهــای مرطــوب را دوســت دارد ،پیونــد میکننــد. .
-9تولید گیاهان فانتزی و جدید.
 -10بــا پیونــد میتــوان فرمهــا و شــکلهای ویــژهای بــه درختــان داد ،ماننــد بهدســت آوردن بیدمجنــون
و نــارون چتری .
 -11با پیوند میتوان بعضی درختان دو پایه را به یک پایه تبدیل کرد .
-12ترمیم قسمتهای آسیب دیدة درختان.
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پیوند

پیوند درخت سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز روی پایة سیب معمولی

پیوند انواع آلو
پرسش

به نظر شما مزایای دیگر پیوند دردرختان میوه چیست ؟

پرسش

ـی و کیفــی محصــول دارد؟ نتیجه را بــا هماهنگی
پیونــد درختــان میــوه چــه تأثیــری در افزایــش کمـ ّ
هنرآمــوز خــود در کالس ارائــه دهید.
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انواع قیچی باغبانی

انواع چاقوی باغبانی

انواع ارة باغبانی

انواع تخماق باغبانی

124

پیوند

انواع
چسب
پيوند

تحقیق کنید

چه تفاوتی بین چسب گرم و سرد وجود دارد؟

بعضــی از چســبها را در موقــع اســتفاده ،گــرم میکننــد تــا بــه انــدازة الزم نــرم شــود و بتــوان آن را
بهراحتــي بــه كار بــرد ،ایــن نــوع را چســب گــرم مینامنــد .برخــی دیگــر را بــه گون ـهاي تهیــه میکننــد
کــه در موقــع اســتفاده احتیــاج بــه گــرم کــردن نباشــد کــه ایــن نــوع را چســب ســرد مینامنــد .چســب
پیونــد را از اجســام مختلفــی چــون صمــغ ،ســقز ،زفــت ،مــوم ،پیــه ،روغــن کتــان ،پارافیــن ،دوده ،گل
اوخــرا و در بعضــی مــوارد الــکل و تربانتیــن تهیــه میکننــد .در عمــل ،تعــدادی از اجســام نامبــرده را بــه
نســبت معینــی بــا یکدیگــر مخلــوط کــرده و مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد .

دستگاه های پیوند زنی امگا
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عملیات پیوند زنی به طور کلی شامل سه بخش است

پیوندک
چــون پیونــدک ،ترکیــب اصلــی نهــال پیونــدی را تشــکیل میدهــد و یکــی از ارکان مهــم تولیــد نهــال
و خزانــه کاری میباشــد ،بنابرایــن در انتخــاب درختــان تولیــد کننــدة پیونــدک ،زمــان ،روش تهیــه و
حمــل آن بــه نهالســتان بایــد دقــت کافــی بــه عمــل آیــد؛ زیــرا هرگونــه بــی دقتــی در ایــن خصــوص نــه
تنهــا موجــب اتــاف هزینــه و از بیــن رفتــن تعــداد زیــادی نهــال میگــردد بلکــه ممکــن اســت موجــب
ورشکســتگی نيــز بشــود.

خصوصیات درختان مادری تولید کنندة پیوندک
مطابقت داشتن و همجنس بودن با پايههاي مورد نظر؛
عاری بودن از آلودگی های ویروسی؛
مقاوم بودن به آفات و بیماریها؛
عادت نداشتن به باردهی متناوب؛
رسیدن به بلوغ و سن باردهی؛
از ارقام مرغوب شناخته شدة محلی و یا اصالح شدة شناسنامهدار باشند.
دارا بودن پتانسیل تولید محصول باال
آغــاز فعالیــت رویشــی دیرتــر در بهــار (مخصــوص مناطــق سردســیر ،زیــرا محصــول کمتــر دچــار
خســارت ســرمادیدگی میشــود)

قدرت انبار مانی ،حمل و نقل و کیفیت فراوری باال؛

برخورداری از تغذیة کامل و نداشتن هیچ گونه عالمت کمبود عناصر غذایی.
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پیوند

پایه و انواع آن
پایــه ،اندامــی اســت کــه پیونــدک توســط عمــل پیونــد روی آن قــرار داده میشــود .عبــارت دیگــر بــه
قســمتی از نهــال کــه پایینتــر از ناحیــة پیونــد قــرار دارد و سیســتم ریشــة گیــاه را تشــکیل میدهــد،
پایــه گفتــه میشــود .ایــن پایــه ممکــن اســت از طریــق تکثیــر جنســی ( کاشــت بــذر ) بــه دســت آیــد
کــه در ایــن صــورت آن را «پایــه بــذری » 1و یــا ممکــن اســت از طریــق غیــر جنســی یــا رویشــی ( قلمــه و
خوابانیــدن و ) ....بــه وجــود آیــد کــه در ایــن صــورت آن را «پایــه رویشــی » 2مینامنــد.

خصوصیات مهم یک پایة خوب
چــون پایــه در ســازگاری ،بقــاء و تــداوم عملکــرد ،حساســیت یــا مقاومــت درختــان بــه عوامــل نامســاعد
محیطــی و عوامــل بیمــاری زا نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد ،بايــد خــواص و صفــات مشــخص و مفیــدی
داشــته باشــد تــا بتوانــد در ســطح تجــاری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .برخــی از ایــن خصوصیــات
عبارتانــد از :
تجانس و سازگاری خوبی با ارقام مختلف یک گونه داشته باشد؛
ازدیاد آسان و کم هزینه ؛
مقاوم به سرما ؛
مقاوم به آفات و امراض و انگل های خاکی ؛
استحکام و استقرار خوب در خاک ؛
سیستم ریشه بندی مناسب ؛
مقاوم به شرایط نامساعد محیطی ( در محدودة وسیعی از  PHخاک فعالیت نماید ؛.
تسریع باردهی و تولید منظم سالیانه و افزایش عملکرد درختان و بهبود کیفیت میوه؛
خاصیت پوستدهی مناسب ،که به راحتی پیوند روی آن انجام شود؛
خاصیت پاجوش دهی نداشته باشد.
موجب کاهش رشد رویشی و پاکوتاه شدن درختان بشود.
از نظر خصوصیات ژنتیکی ،یکنواخت باشد.
1-Seedling
2-Vegetative
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زمان پیوند
پایههــای مختلــف ارقــام میــوه را در دو زمــان ،اواخــر بهــار ( بعــد از جــودرو) و اواخــر تابســتان ( شــهریور)
میتــوان در خزانــه پیونــد نمــود .نکتــة مهمــی کــه در هنــگام پیونــد نمــودن پایههــا بایــد بــدان توجــه
نمــود ایــن اســت کــه چــه در اواخــر خــرداد و چــه در شــهریورماه پایههــا بایــد بــه خوبــی و بــه ســهولت
پوســت بدهنــد؛ یعنــی بــه راحتــی بتــوان پوســت آنهــا را از پایــه جــدا کــرد ،بهتریــن آزمایــش بــرای
آمادگــی پایــه هــا و زمــان انجــام عمــل پیونــد آزمــون پوســت دادن پایههــا میباشــد.
بــرای ایــن کار ،بــا چاقــو چنــد شــیار در تعــدادی از پایههــا ایجــاد ميكنيــم ،چنانچــه بعــد از شــیار زدن،
پوســت بــه راحتــی از پایــه جــدا شــود ،زمــان پیونــد فــرا رســیده اســت در غیــر اینصــورت بایــد پایههــا
را بــا دادن آب و کــود ســرک وادار بــه رشــد و نمــو ســریع نمــود تــا در زمــان مناســب قابــل پیونــد شــوند.
معمــوالً در غالــب نهالســتانها پیونــد پاییــزه ( پیونــد خــواب ) رایــج اســت  ،چــون اوالً اکثــر پایههــا بــرای
اواخــر تابســتان آمــاده پیونــد میشــوند ،ثانیــاً چــون در پیونــد بهــاره در طــول تابســتان شــاخههای
حاصــل از رشــد جوانــة پیونــدک ،بــه انــدازة کافــی قــوی نشــده و مــواد غذایــی کافــی ذخیــره نمیکننــد
لــذا در زمســتان دچــار ســرمازدگی مــی شــوند ( ،البتــه برخــی از پایههــا ماننــد خرمالــو اجبــارا در بهــار
پیونــد مــی شــوند) .
در پیوندهــای بهــاره ،بــر اســاس زمــان ،ابتــدا خرمالــو ( فروردیــن ) ودر پیوندهــای خــواب ابتــدا انــواع
گالبــی و ســپس گیــاس  ،زرد آلــو  ،هلــو ،شــلیل  ،بــادام و ســیب پیونــد میشــوند تــا عمــل پیونــد بــه
راحتــی انجــام شــود.
اثرات متقابل پایه و پیوندک
تأثیر روی خصوصیات ظاهری :در پارهای از درختان ،رنگ میوه ،برگ و گل بسته به نوع پایه تغییر
میکند.

تأثیر در مقابل تنشها :مقاومت بیشتر گیاهان پیوندی نسبت به بیماریها ،سرمای زیاد  ،عوامل نامساعد
خاکی
تأثیر روی طول عمر گیاهان :کم شدن عمربعضی از درختان پیوندی.
تأثیر روی باردهی :تسریع در باردهی اولیه درختان میوه.
تأثیر روی کیفیت میوه :به عنوان مثال ،پایة نارنج باعث میشود پرتقال ،پوست نازک و آبدار شود.
تأثیر روی اندازة درخت :به عنوان مثال پایههای ایست مالینگ بر روی درخت ،اثر پاکوتاه کنندگی
دارند.
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تأثیر روی سرعت رشد درخت :به عنوان مثال پیوندک باعث تحریک رشد پایة ضعیف میشود.

پیوند
پژوهش کنید

از باغهــا و نهالســتانهای محــل زندگــی وتحصیــل خــود ،بازدیــد نمــوده و بررســی نماییــد چــه
نــوع پیونــدی کاربــرد بیشــتری دارد؟ نتایــج را بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود در کالس ارائــه دهیــد.

نکات مهم قبل و بعد از پیوند پایه
بــرای هرچــه بهتــر انجــام شــدن عمــل پیونــد  ،بــاال رفتــن درصــد گیرایــی پیوندک هــا و موفقیــت در ایــن
زمینــه  ،در زمــان پیونــد بایــد نــکات مهمــی بــه شــرح زیــر در نهالســتان رعایــت گــردد.

قبل از پیوند
 -۱چنــد روز قبــل از شــروع عمــل پیونــد خزانــه را بایــد آبیــاری نمــود تــا پوســت پایههــا شــاداب و پــرآب
شــده و بــه راحتــی از چــوب جــدا شــود.
 -۲در صورتی کــه به جــای نــخ از نوارهــای نایلونــی اســتفاده میشــود ،بایــد قبــل از شــروع پیونــد ایــن
نوارهــا بــه تعــداد مــورد نیــاز و در اندازههــای مناســب تهیــه شــوند.
 -۳قبــل از پیونــد بایــد تــا ارتفــاع  20ســانتیمتری ،شــاخ و بــرگ اضافــی پایههــا حــذف و بــا پارچــه،
دور تنــة آنهــا تمیــز شــود.

زمان پیوند و بعد از آن
 -۱عملیــات پیونــد (آمــاده کــردن پایــه و پیونــدک) بایــد بــه ســرعت انجــام شــود و پــس از خاتمــه فــورا ً

محــل پیونــد بســته شــود.
 -۲بالفاصلــه پــس از اتمــام پیونــد ،خزانــه بایــد آبیــاری شــود .چــون آب باعــث تســریع جریــان شــیرة
نباتــی و فعالیــت ســلولها شــده و در جــوش خــوردن پوســت پایــه و پیونــدک اثــر زیــادی دارد.
 -۳در پیوندهای بهاره بعد از عمل پیوند ،پایهها باید در چند نوبت پاجوشگیری شوند.
 -۴در پیونــد بهــاره پــس از عملیــات پیونــد ،بخــش هوایــی پایــه تــا ارتفــاع  15 -10ســانتیمتری بــاالی
قیــم اســتفاده
محــل پیونــد بایــد قطــع شــود و بــرای حفاظــت شــاخة پیونــدک ،از ایــن قســمت بــه عنــوان ّ
شــود.پس از اینکــه شــاخة جدیــد کام ـ ً
ا رشــد کــرد و فــرم گرفــت ،باقــی مانــدة بخــش هوایــی باالتــر
از محــل پیونــد پایــه نیــز قطــع بایــد شــود .در پایههایــی کــه پیونــ ِد خــواب زده میشــوند ،عمــل
ســربرداری بایــد در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام شــود.
 -۵علفهای هرز خزانه باید وجین شوند و با آفات مبارزه شود.
 -۶در فصل رشد چند نوبت باید کود سرک به نهالستان داده شود.
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انواع پیوندها
پیوند جوانه  -پیوند شاخه -س پیوند مجاورتی

پیوند مجاورتی
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پیوند

پیوند جوانه
هرگاه پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده باشد  ،آن را پیوند جوانه میگویند .
پیونــد جوانــه هنگامــی زده میشــود کــه شــیرهی گیاهــی بــه آســانی در گیــاه جریــان داشــته باشــد
و در نتیجــه پوســت گیــاه بــه ســادگی از چــوب جــدا شــود .بــه عبــارت دیگــر ،پیونــد جوانــه هنگامــی
ممکــن اســت کــه گیــاه از خــواب زمســتانی بیــدار شــده باشــد( .بــه اســتثنای پیوندقاشــی) .البتــه در نقــاط
مختلــف کشــور ،ایــن زمــان متفــاوت بــوده و نمیتــوان یــک زمــان ثابتــی پیشــنهاد داد.
پیوند جوانه در مناطق معتدل در دو زمان انجام میگیرد -۱ :در اوایل بهار؛  -۲اوایل تابستان.

تحقیق کنید

زمــان مناســب پیونــد جوانــه در منطقــة شــما چــه موقــع اســت؟ نتیجــه را بــا هماهنگــی هنرآمــوز
خــود در کالس ارائــه دهیــد.

پیوند جوانة شکمی ( سپری ) ( ) T-Budding
ایــن نــوع پیونــد کــه بیشــتر از ســایر انــواع پیوندهــای جوانــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،ممکــن
اســت بــه شــکل هــای  Hو  T، Iانجــام گیــرد .در مواقعیکــه پایــه جــوان باشــد ،فقــط بــه ایجــاد یــک
شــکاف عمــودی در پوســت روی پایــه اکتفــا میشــود .در ایــن صــورت ،بــا خــم کــردن پایــه بــه طرفــی
کــه شــکاف ایجــاد شــده اســت ،پوســت پایــه از چــوب جــدا گشــته ،شــکاف از هــم بــاز میشــود و جوانــه
را کــه بــا  1تــا  1/5ســانتیمتر پوســت همــراه اســت ،داخــل شــکاف قــرار داده و پایــه را بــه حالــت اول
بــر میگردانیــم .چنانچــه هنــگام تهیــه پیونــدک ،قطعـهای چــوب همــراه آن وجــود داشــته باشــد ،بــرای
جلوگیــری از ایجــاد تمــاس الیــه هــای زاینــدة پیونــدک و پایــة بایــد چــوب از پیونــدک جــدا شــود.در
شــرایطی کــه پوســت پایــه خــوب جــدا نشــود ،در قســمت بــاالی شــکاف عمــودی ،یــک شــکاف افقــی نیــز
روی پایــه ایجــاد میکنیــم ،بــه طوریکــه دوشــکاف عمــود بــر هــم ،شــکل  Tبــه خــود بگیرنــد ،کــه در
ایــن حالــت پــس از بلنــد کــردن پوســت پایــه ،پیونــدک را از بــاال وارد شــکاف ایجــاد شــده میکنیــم و
بــه طــرف پاییــن میلغزانیــم تــا جفــت شــود ،ســپس آن را بــا نــخ پیونــد میبندیــم.
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تحقیق کنید

چرا بهکارگیری این نوع پیوند در زمستان و تابستان توصیه نمیشود؟

برش پایه

تهیــة پیونــدک بهتــر اســت در صبــح خیلــی زود گرفتــه شــود .برگهــا از نزدیــک دمبــرگ جــدا شــده و
بعــد پیونــدک گرفتــه میشــود.
پرسش

چرا برگهای پیوندک را باید جدا کنیم؟
بایــد توجــه داشــت کــه جوانههــای انتهایــی و سرشــاخهها بــرای پیونــد مناســب نیســتند .بهتــر اســت
از جوانههــای میانــی کــه کاملترنــد اســتفاده شــود.
برش در فاصلة  2سانتیمتر از زیر جوانه و  2سانتیمتر از باالی جوانه انجام شود.
اگــر چــوب همــراه بــا جوانــه باشــد ،چــوب بایــد جــدا شــود .زیــرا مانــع جــوش خــوردن در عمــل پیونــد
میشــود.
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پیوند

برش پیوندک

قرار دادن پیوندک در محل پایه
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پیوند شکمی در پسته
در برخــی درختــان ماننــد پســته کــه ممکــن اســت شــیرة گیاهــی پــس از
ایجــاد شــکاف از گیــاه خــارج شــده و روی جوانــة پیونــدک را پوشــانده و مانــع
جــوش خــوردن پیونــد شــود  ،یــک شــکاف افقــی روی پایــه در پاییــن شــکاف
عمــودی میزننــد (Tمعکــوس) تــا شــیرة گیــاه در صــورت خــارج شــدن ،
بــه پیونــدک آســیبی نرســاند .درایــن حالــت پیونــدک از پاییــن وارد شــکاف
میشــود .گاهــی ممکــن اســت شــکاف روی پایــه بــه شــکل  Hایجــاد شــود.
در ایــن حالــت نیــز پــس از قــرار دادن پیونــدک زیــر پوســت پایــه  ،پوســت
پایــه را روی پیونــدک برگردانــده و بــا نوارهــای مخصــوص میبندنــد .البتــه
پیونــد رایــج در پســته نــوع لول ـهای میباشــد.
پیوند Tبرعکس

توجــه :در مناطقــی کــه رطوبــت هــوا زیــاد اســت بــرای جلوگیــری از صدمــات حاصلــه از رطوبــت و
بارندگــی  ،شــکاف  Tرا بهطــور معکــوس روی پایــه ایجــاد میکننــد.

کنترل موفقیت پیوند شکمی
وجــود دمبــرگ همــراه پیونــدک در پیونــد هــای جوانــه ،خــود وســیلهای
اســت بــرای کنتــرل و اطمینــان از موفقیــت عمــل پیونــد  .یعنــی اگــر
دمبــرگ پــس از ده روز بــی آنکــه بیفتــد ،خشــک شــود ،نشــانة آن اســت
کــه پیونــد نگرفتــه اســت ،ولــی اگــر ســبز بمانــد و بــا اندکــی لمــس و
یــا خودبهخــود ســقوط کنــد ،عمــل پیونــد بــا موفقیــت همــراه بــوده
اســت .
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چندین هفته پس از انجام پیوند شکمی

پیوند
فعالیت عملی

مراحل اجرای پیوند جوانة شکمی

ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقو و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
 .1بــا لبــاس کار مناســب و همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ شــده و شــاخة مــورد نظــر را بــرای تهیــة
پیونــدک انتخــاب نماییــد.
 .2تهیة پیوندک :برگها را از نزدیک دمبرگ برای تهیة شاخة پیوند قطع نمایید.
از 2ســانتی متــر زیــر جوانــه و  2ســانتیمتر بــاالی جوانــه ،پیونــدک را بــه آرامــی از شــاخه جــدا
نماییــد.
 .3پیوندک را تا استقرار بر روی پایه ،در محلی مرطوب نگهداری نمایید.
 .4در محل مناسب بر روی پایه برش ایجاد کنید.
 .5پیوندک را بر روی پایه مستقر نمایید.
 .6محل پیوند را با نخ پیوند ،محکم ببندید.

پیوند جوانة لوله ای

1

ایــن نــوع پیونــد ممکــن اســت بــه صــورت انتهایــی یــا میانــی صــورت گیــرد .در حالــت اول انتهــای
پایــه را قطــع کــرده  ،پوســت قســمتی از پایــه را حــدود  3 -4ســانتی متــر همــراه جوانــة پیونــدک جــدا
میکننــد .پیونــدک را کــه شــامل یــک جوانــة همــراه بــا پوســت لول ـهای شــکل اســت ،روی پایــه قــرار
داده و میلغزاننــد تــا جفــت شــده و الیــه هــای زاینــدة پایــه و پیونــدک کامـ ً
ا بــا هــم تمــاس پیــدا کننــد.
ایــن نــوع پیونــد را بــر روی شــاخههایی کــه کمتــراز یــک ســانتی متــر قطــر دارنــد ،میزننــد و شــرط آن
ایــن اســت کــه پایــه و پیونــدک هــم قطــر باشــند.

تحقیق کنید

چرا الیه های زایندة پایه و پیوندک باید کام ً
ال با هم تماس پیدا کنند؟

1. Tube budding
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در پیونــد لولـهای میانــی ،پوســت پیونــدک را از طــرف مقابــل جوانــه ،شــکاف طولــی داده ،آنرا در قســمت
میانــی پایــه کــه پوســت آن برداشــته شــده ( بــدون ایــن کــه انتهــای پایــه قطــع شــود) ،قــرار میدهنــد،
در شــرایطی کــه قطــر پایــه و لولــة حامــل جوانــة پیونــدک مســاوی نباشــد  ،قســمتی از پوســت پیونــدک
را در جهــت طولــی حــذف و یــا پــس از قــراردادن پیونــدک روی پایــه ،تکـهای پوســت ،در جهــت طــول
بــه پوســت پیونــدک اضافــه میکننــد .در هــر صــورت ،دو لبــة پوســت پیونــدک پــس از اســتقرار بــر روی
پایــه بایــد ممــاس بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد .در مواقعــی کــه پوســت اســتوانهای پیونــدک را در طــرف
مقابــل جوانــة پیونــدک ،شــکاف طولــی میدهنــد تــا بتواننــد لولــه اســتوانهای پیونــدک را بــاز کننــد ،آن
را پیونــد جوانــه حلقــوی نیــز میگوینــد .
برش پیوندک

برش پایه

پرسش

136

قرار دادن پیوندک در محل پایه

در صورتیکه پایه و پیوندک برای پیوند لولهای هم قطر نباشند چه راهکاری پیشنهاد میدهید؟

پیوند
فعالیت عملی

مراحــل اجــرای پیونــد لول ـهای :ابــزار و وســایل مــورد نیــاز :چاقــوی پیونــد ،قیچــی باغبانــی،
چســب پیونــد ،نــخ پیونــد.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،ســپس اقدامــات
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهیــد.

الف

در پیوند لولهای انتهایی

 .1پایه را سربرداری نمایید.
 .2با چاقوی پیوند زنی پوست پایه را حدود  3تا  4سانتیمتر چندین برش طولی بدهید.
 .3به آرامی پوستها را از چوب جدا نمایید.
 .4تهیة پیوندک 2 :تا  3سانتیمتر از جوانة انتهایی فوقانی ،شاخه را قطع نمایید
 .5پوســت را از حــدود  ۲ســانتیمتر زیــر جوانــه بــا چاقــو از چــوب جــدا کــرده و ســپس آنرا بــه
آرامــی بــا چرخانــدن از محــل خــود درآوریــد( .بــه شــکل یــک اســتوانه).
 .6پیوندک را در محل پایه قرار دهید.
نکتة  : 1هماهنگ بودن قطر پایه و پیوندک الزامی است.
نکتة  : 2در این نوع پیوند ،از نخ پیوند یا چسب ،کمتر استفاده میشود.

ب

پیوند لولهای میانی

مراحل کار مانند روش باال ،با این تفاوت که سربرداری پایه را نداریم.

137

مراحل انجام پیوند  ،در صوتیکه پایه و پیوندک هم قطر نباشند:

زمان پیوند جوانة وصلهای

1

ایــن روش عمومـاً بــرای درختانــی کــه پوســت آنهــا ضخیــم اســت ،بــه کار مـیرود .و زمانــی بایــد انجــام
شــود کــه درخــت پوســت داده وگیــاه رشــد ســریع داشــته باشــد .در ایــن پیونــد یــک قســمت از پوســت
درخــت ،بــا چاقــوی دو تیغـهای مخصــوص ،بــه صــورت مربــع مســتطیل از پایــه برداشــته میشــود و بــه
جــای آن ،قســمتی بــه همــان انــدازه از پیونــدک کــه یــک جوانــه داشــته باشــد ،جایگزیــن میشــود .ایــن
پیونــد بــرای پایههــای درختــان گــردو و پــکان اســتفاده میشــود.
بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن پیونــد در اواخــر تابســتان میباشــد زیــرا در ایــن موقــع پوســت بــه
راحتــی از چــوب جــدا میشــود و حداکثــر کالــوس نیــز تشــکیل میگــردد .همچنیــن بهتــر اســت بــرگ
شــاخههایی کــه بــرای پیونــدک انتخــاب شــدهاند ،دو هفتــه قبــل از جــدا شــدن از پایــة مــادری از کنــار
دمبــرگ قطــع شــوند ،چــون ایــن عمــل ،تهیــه و برداشــت جوانــه را آســانتر میســازد.

1-patch budding
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پیوند

از چپ به راست :پیوندک  /پایه  /اتصال پایه و پیوندک

نمونه های پیوند وصله ای

خزانه (پیوند وصله ای) در گردو

نکته

جوانــه بایــد حامــل دمبــرگ باشــد ،زیــرا وجــود دمبــرگ مانــع از صدمــه دیــدن جوانــة پیونــدک در
مقابــل شــرایط محیطــی میشــود..
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فعالیت عملی

پیوند جوانة وصلهای
ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقوی دو تیغهای و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،ســپس اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهیــد:
 -1تهیــة پیونــدک :قطعـهای از پوســت حــاوی جوانــه ( فاقــد چــوب ) و جوانــة حامــل دمبــرگ ،بــه صــورت
مربــع یــا مســتطیل بــه آرامــی و بــا دقــت از شــاخه جــدا نماییــد؛
 -2روی پایه به اندازة پیوندک ،برش مستطیل یا مربع شکل ایجاد نمایید.
 -3محل پیوندرا با نخ ببندید؛
 -4از چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید؛

پیوند جوانة قاشی (تریشه ای) و یا پیوند جوانه و چوب

از ایــن نــوع پیونــد زمانــی اســتفاده میشــود کــه درخــت پوســت نمیدهــد و از پیوندهــای بهــاره هــم
نمی تــوان اســتفاده کــرد .یکــی از مشــکالت عمــدة تولیــد نهــال در برخــی از میوههــا از جملــه گالبــی و
گیــاس آن اســت کــه بــه علــت ُکنــدی رشــد پایــه و ضعیــف بــودن آن ،امــکان پیونــد نمــودن آنهــا در
ســال اول نیســت و در نتیجــه بایــد پایههــا بایــد دوســاله پیونــد شــوند کــه بــه علــت چوبــی شــدن ایــن
پایههــا در ســال دوم ،نمیتــوان آنهــا را بــه روش شــکمی پیونــد نمــود بنابرایــن از روش پیونــد قاشــی
اســتفاده میشــود.

روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه بــرای آمــاده کــردن پیونــدک ،شــاخه ای را کــه قطــر آن  1تــا 2/5
ســانتی متــر اســت  ،برگزیــده  ،برشــی بــا زاویــة  45درجــه از زیــر جوانــه میدهنــد  .ســپس از بــاالی
جوانــه یــک بــرش شــیبدار بــه طــرف پاییــن در داخــل ســاقه زده میشــود تــا بــه بــرش اول برســد .
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در پایــه نیــز برشهایــی کام ـ ً
ا مشــابه پیونــدک ایجــاد کــرده  ،پــس از حــذف قســمت زایــد آن ،پایــه
وپیونــدک را بــا هــم جفــت میکننــد و ســعی میشــود کــه الیههــای زاینــده کام ـ ً
ا بــا یکدیگــر تمــاس
پیــدا کننــد .آن گاه بــا نــخ پیونــد ،محــل پیونــد را میبندنــد .پوشــاندن محــل پیونــد بــا چســب پیونــد ،
ضــروری اســت .ایــن روش در زمانهــای قدیــم بــرای انگــور کاربــرد زیــادی داشــته اســت.

ب

ج

الف

 ABCاستقرار پایه و پیوندک
الف  :پایه

فعالیت عملی

ب  :پیوندک ج :استقرار پایه و پیوندک

انجام پیوند جوانة قاشی

ابزار و وسایل الزم :لباس کار ،دستکش ،چاقوی پیوند و قیچی باغبانی ،چسب و نخ پیوند.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده و اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهنــد :
 1پیونــدک :از شــاخة یکســاله ،یــک پیونــدک تهیــه کنیــد .بــرای ایـنکار نیــم ســانتیمتر زیــر جوانــه
یــک بــرش بــا زاویــة  45درجــه و یــک بــرش  1/5ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت داخــل شــاخه
ایجاد کنید تا یکدیگر را قطع کنند.
 2پایــه :یــک بــرش بــا زاویــة  45درجــه و یــک بــرش از  1/5ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت
داخل شاخه ایجاد کنید تا یکدیگر را قطع کنند.
 3پایه و پیوندک را در یکدیگرجفت نمایید.
 4محل پیوند را ببندید.
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احتمــال گرفتــن ایــن پیونــد بســیار باالســت .در ایــن نــوع پیونــد نیــز هماننــد دیگــر پیوندهــا ،تــا جــوش
خــوردن کامــل پیونــد ،پایــه در بــاالی جوانــه قطــع نمیشــود .اگــر ایــن پیونــد در پاییــز انجــام شــده
باشــد ،ســر پایــه همزمــان بــا رشــد در بهــار ،قطــع میشــود .اگــر ایــن پیونــد در بهــار انجــام گیــرد ،ســر
پایــه حــدود  10روز پــس از قــرار دادن پیونــدک روی پایــه و اطمینــان از گرفتــن پیونــد ،قطــع میگــردد.
از مزایــای ایــن روش پیونــد ایــن اســت کــه از نظــر زمانــی ماننــد پیونــد شــکمی محدودیــت نــدارد و اگــر
پایــه پوســت ندهــد و چوبــی شــده باشــد ،بــاز هــم میتــوان آن را بــا ایــن روش پیونــد نمــود.

پیوند شاخه
بــه یــاد داریــد کــه هــرگاه پیونــدک فقــط از یــک جوانــه تشــکیل شــده باشــد ،آنرا پیونــد جوانــه
میگوینــد ،ولــی در پیونــد شــاخة بریــده ،پیونــدک بــه طــول  4تــا 10ســانتیمتر اســت و ممکــن اســت
حــاوی یــک یــا چنــد جوانــه باشــد.
انواع پیوند شاخه بریده

الف) پیوند اسکنه

1

پیونــد اســکنه ،قدیمتریــن ،رایجتریــن و مهمتریــن روش پیونــد اســت کــه اغلــب بــه منظــور پیونــد
قســمتهای فوقانــی گیــاه و گاهــی روی تنــه درختــان کوچــک اســتفاده میشــود.
پیونــد اســکنه در فصــل خــواب و یــا اوایــل بهــار کــه جوانههــا از خــواب بیــدار میشــوند ،انجــام میگیــرد.
ایــن نــوع پیونــد بیشــتر در مناطــق بادخیــز و نیــز بــه منظــور جــوان کــردن درختــان مســن بــه کار
م ـیرود و در صورتیکــه بــرای پایههــای جــوان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،قطــر پایــه بایــد بیــن  3تــا
 10ســانتیمتر باشــد .پیونــدک هنــگام اســتراحت گیــاه از شــاخه هــای یــک ســاله گیــاه تهیــه میشــود
و روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا ســر پایــه را قطــع کــرده ،در طــول قطــر ســطح بــرش ،یــک
شــکاف عمــودی بــه عمــق  5ســانتیمتر ایجــاد میکننــد و ســپس  2عــدد پیونــدک را کــه دو طــرف
ـورب بریــده شــده (گاوهای) در دو طــرف شــکاف پایــه طــوری قــرار میدهنــد،
پاییــن آنهــا بــه شــکل مـ ّ
کــه الیههــای زاینــدة پایــه و پیونــدک بــر روی هــم قــرار گیرنــد .محــل پیونــد و نــوک پیونــدک بایــد بــا
چســب پیونــد پوشــیده شــود..

1.Cleft graft

142

پیوند

نکتــه :گل ســاعتی را بیشــتر بــا اســتفاده از ایــن روش بــر روی پایههــای مقــاوم بــه بیمــاری ،پیونــد
میزننــد.
بایــد قطــر چــوب پیونــدک بــا قطــر پایــه و تعــداد جوانــه هــا و بــرگ هایــی کــه در بردارنــد  ،برابــر
باشــد .درصورتــی کــه پیونــدک بــرای یــک یــا بیشــتر از یــک روز نگـهداری شــود ،آن را بــه صــورت
عمــودی نگـهداری میکنیــم تــا مانــع کــج شــدن نــوک آن شــود .بــه ایــن منظــور آن را در دمــای 12
درجــه قــرار میدهیــم و انتهــای آن را در آب یــا در کیســة پالســتیکی میگذاریــم.
اغلــب پــس از پیونــد زدن ،محــل پیونــد را در کیســه پالســتیکی قــرار میدهیــم .معمــوالً  ۳یــا ۴
روز ،بعــد ،پیونــدک شــروع بــه رشــد میکنــد کــه از ایــن زمــان الزم اســت کیســة پالســتیکی را
برداریــم.

الف

هـ

د

الــف :پیونــدک ب :پایــه
ه :استفاده از چسب پیوند

ج
ب

ج :اســتقرار پیونــدک در پایــه

پیوند اسکنه در خزانه

د :بســتن محــل پیونــد بــا نــخ
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مراحل انجام پیوند اسکنه

برش پایه

برش پیوندک
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قــرار دادن پیوندک
در محــل پایــه

پیوند

فعالیت عملی

انجام پیوند اسکنه
ابــزار و وســایل الزم  :قیچــی باغبانــی ،چاقــوی ســرکج ،داســک ،تخمــاق ،اره ،نــخ پیونــد و چســب
باغبانــی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را بــه
ترتیــب انجــام دهیــد: :
 .1تهیــة پایــه :از ارتفــاع  5ســانتیمتر بــاالی ســطح خــاک (البتــه برحســب شــکل و فــرم درخــت مــورد
نظــر ،محــل پیونــد تغییــر مییابــد) ،پایــه را بــرش بزنیــد.
 .2بــا تخمــاق و داســک یــک شــکاف عمــودی بــه عمــق  2-3ســانتیمتر بــر روی پایــه ایجــاد کنیــد.
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نکته

دهیــد.
 .3تهیة پیوندک :الف) طول پیوندک  4-10سانتیمتر (  1-3جوانه ) باشد.
ب) جوانههــای میانــی را انتخــاب کــرده و آنهــا را و بــه طــول  2-5ســانتیمتر از دو طــرف مقابــل
مــورب و صــاف بــرش دهیــد ( هماننــد تراشــیدن قلــم نــی )
بهطــور
ّ
 .4استقرار پیوندک:
پیوندک را در شکاف پایه (تطابق الیة زایندة پایه و پیوندک) قرار دهید.
 .5محل پیوند را با نخ ببندید.
 .6چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید.
بــرای جلوگیــری از پوســیدگی و دیگــر ضایعــات از قبیــل تجمــع شــبنم ،رطوبــت بــاران و تابــش
مســتقیم آفتــاب ،در پایههایــی کــه قطــر آنهــا زیــاد نیســت ،قســمتی از ســطح صــاف پایــه را بهطــور
ـورب یک طرفــه گفتــه میشــود و اگــر قطــر
ـورب بــرش میدهیــم کــه اصطالح ـاً بــه آن ،بــرش مـ ّ
مـ ّ
ـورب دو طرفــه مــی زننــد،
پایــه زیــاد باشــد و فقــط یــک پیونــدک وســط آن قرارگیــرد ،یــک بــرش مـ ّ
بهطوریکــه وســط پایــه صــاف باشــد.

پیوند تاجی

1

ایــن نــوع پیونــد بــرای پایههایــی کــه قطــر زیــاد مثــ ً
ا  20 - 35ســانتیمتر داشــته باشــند ،بــه کار
م ـیرود  .پایههــا بایــد در حــال فعالیــت باشــند تــا بتواننــد بهراحتــی پوســت را از چــوب جــدا نماینــد.
ایــن پیونــد معمــوالً در اوایــل فصــل بهــار انجــام میگیــرد و ایــن نــوع پیونــد در اواخــر فصــل کمتــر
توصیــه میشــود.
روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه پــس از ســربرداری پایــه  ،یــک بــرش عمــودی بــه طــول 2/5 - 5
ســانتیمتر در پوســت پایــه ایجــاد کــرده ،پوســت را بــه آرامــی از چــوب جــدا میکننــد .پیونــدک را
طــوری تهیــه مــی کننــد کــه طــرف داخلــی آن کــه بــا چــوب پایــه تمــاس پیــدا میکنــد ،دارای برشــی
بلنــد و قســمتی بــه نــام شــانه ( قاعــده ) باشــد .پیونــدک را بیــن پوســت و چــوب طــوری قــرار میدهنــد
کــه شــانة پیونــدک روی ســطح انتهایــی پایــه قــرار گیــرد.
برش پیوندک

برش پایه

1-Bark grafting
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پیوند

قرار دادن پیوندک در محل پایه

استفاده از چسب پیوند در محل پایه

از مزایــای پیونــد تاجــی ایــن اســت کــه مــی تــوان از تعــداد بیشــتری پیونــدک در یــک پایــه اســتفاده
نمــود.
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فعالیت عملی

انجام پیوند تاجی
وسایل الزم :قیچی باغبانی ،چاقوی پیوند ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را بــه
ترتیــب انجــام دهیــد::
 .1انتخاب پایه با قطر مناسب؛
 .2سربرداری پایه؛
 .3جدا کردن قسمتی از پوست با چاقو؛
 .4برش پیوندک به شکل عصایی یا پاشنه دار؛
 .5قرار دادن پیوندک در محل پایه؛
 .6بســتن محــل پیونــد و اســتفاده از چســب روی ســطح پایــه (در حالــت تجربــی بــرای اســتحکام پیونــدک
روی پایــه ،معمــوالً میخهــای کوچــک میتــوان اســتفاده نمــود.).

پیوند نیمانیم

1

ایــن نــوع پیونــد دارای انــواع ســاده ،شــکافدار (زبان ـهای) و پاشــنهدار اســت .پایــه و پیونــدک در انــواع
نیمانیــم بایــد هــم قطــر باشــند .
پیونــد اکالیپتــوس از ســال 2000بــه حالــت تجــاری رایــج شــده اســت .درختــان پیونــدی بعــد از
دو ســال ،گل میدهنــد .پایههــا را معمــوالً از گونههــای خــود آنهــا و یــا از گونههــای شــبیه بــه
آن انتخــاب میکنند.پیونــدک از گونههــای مناســب انتخــاب میشــود .رایجتریــن روش پیونــد
اکالیپتــوس ،پیونــد نیمانیــم و اســکنه میباشــد.
پیوند نیمانیم ساده
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1-Whip grafting

پیوند

نیمانیم زبانه ای

تهیة پیوندک

قــرار دادن پیونــدک
در محــل پایــه
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فعالیت عملی

انجام پیوند نیمانیم ساده
وسایل الزم  :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی
هنرجویــان پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده و اقدامــات
زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهیــد:
 1پایه و پیوندک هم قطر را انتخاب نمایید.
مورب ساده ایجاد کنید.
 2در پایه یک برش ّ
 3زاویة برش پایه و پیوندک ،یک اندازه ،همانند و معکوس یکدیگر باشد.
 4پایه و پیوندک را با نخ پیوند ببندید.
 5از چسب باغبانی استفاده نمایید.

پیوند ترصیعی (برشی )
ایــن نــوع پیونــد بــرای اولیــن بــار بــر روی درختــان مرکبــات انجــام شــده و امــروزه روی بیشــتر درختــان
میــوه و درختچههــای زینتــی انجــام میشــود .ایــن نــوع پیونــد بــرای پایههایــی کــه  7 - 10ســانتیمتر
قطــر دارنــد ،بــه کار مـیرود..
ایــن پیونــد ظاهــرا ً شــبیه پیونــد اســکنه میباشــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه در پیونــد اســکنه ،در روی پایــه
منحصــرا ً شــکاف ســادهای ایجــاد میکننــد و پیونــدک را در شــکاف قــرار میدهنــد ،در حالیکــه در
پیونــد ترصیعــی الزم اســت در روی پایــه ،قســمتی از پوســت و چــوب کــه مقطــع عرضــی آن بهصــورت
مثلثــی اســت ،بریــده شــود.

برش پایه

برش پیوندک
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پیوند

قرار دادن پیوندک در محل پایه

فعالیت عملی

انجام پیوند ترصیعی

ابزار و وسایل الزم :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند ،چسب باغبانی.
پس از پوشیدن لباس کار ،زیر را با راهنمايي هنرآموز در باغ هنرستان به ترتیب انجام دهید:
 .1سربرداری پایه؛
 .2برش پایه با مقطع عرضی مثلثی شکل؛
 .3برش پیوندک با مقطع عرضی مثلثی شکل؛
 .4بستن محل پیوند با نخ پیوند؛
 .5استفاده از چسب.

پیوند زینی

اصــوالً نحــوة قــرار گرفتــن پیونــدک در روی
پایــه هماننــد زیــن بــر پشــت اســب اســت
و بــه همیــن دلیــل در فارســی ایــن روش را
پیونــد زینــی مینامنــد .در ایــن نــوع پیونــد
بایــد قطــر پایــه و پیونــدک مســاوی باشــد..
در پیونــد زینــی بایــد پیونــدک بایــد دارای
جوانــة انتهایــی یــا تعــدادی جوانــة فعــال
باشــد کــه بتوانــد هماهنگــی بیــن رشــد
پایــه و پیونــدک را برقــرار نمایــد .پیونــدک
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را طــوری شــکاف میدهنــد کــه قســمتی از پوســت و چــوب برداشــته شــود و پایــه را ماننــد قلــم نــی از
دو طــرف ،هماننــد پیونــد اســکنه میتراشــند .پــس از آمــاده شــدن پایــه و پیونــدک ،پیونــدک را روی
پایــه ســوار میکننــد..

 . 1پایه
فعالیت عملی

 .2پیوندک

 .3اتصال پایه و پیوندک

انجام پیوند زینی
ابزار و وسایل الزم :چاقوی پیوند ،قیچی باغبانی ،داسک ،اره ،نخ پیوند و چسب باغبانی.
پــس از پوشــیدن لبــاس کار ،بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده ،و اقدامــات زیــر را
بــه ترتیــب انجــام دهیــد: :
 1شاخههایی از پایه و پیوندک را انتخاب کنید که هم قطر باشند.
 2پیوندک حاوی جوانة انتهایی یا دارای چندین جوانة فعال باشد.
 3پیوندک را طوری برش دهید که قسمتی از پوست و چوب برداشته شود.
 4پایه را به نسبتی برش دهید که پایه و پیوندک در یکدیگر قفل شوند.
 5در پایان ،محل پیوند را با نخ ببندید.
 6روی محل پیوند را با چسب سرد باغبانی بپوشانید.
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پیوند

انواع پیوند شاخة جانبی
در انــواع پیونــد شــاخة جانبــی بــر خــاف انــواع پیونــد شــاخة انتهایــی ،پیونــدک ،در کنــار پایــه نصــب
میشــود و معمــوالً در مواقــع انجــام عمــل پیونــد ،الزم نیســت ســر پایــه قطــع شــود .از انــواع ایــن نــوع
پیونــد میتــوان پیونــد زیــر پوســتی جانبــی ،پیونــد شــکافی جانبــی ،پیونــد نیمانیــم جانبــی و پیونــد پلــی
را نــام بــرد.

پیوند جانبی زیر پوستی

1

در ایــن پیونــد ،در محلــی کــه بایــد روی پایــه بایــد شــکاف داده شــود ،نخســت محــل را تمیــز کــرده و
معمــوالً بــر روی پایــه و زیــر جوانــه ،شــکاف  Tماننــد ایجــاد میکنیــم .ســپس در قســمت فوقانــی ،T
چاقــو را از پوســت گذرانــده و شــکاف اریــب ماننــدی در چــوب ایجــاد میکنیــم .پیونــدک را ماننــد پیونــد
نیمانیــم زبان ـهدار در محــل زبانــه قــرار میدهیــم.
گونههــای ســرو ،ســرو کوهــی و نــوش را در فصــل تابســتان پیونــد بزنیــد .بــرای ایــنکار از
پیونــد جانبــی اســتفاده میشــود..
گیاهــان گــروه کاج و چنــار را در دومیــن یــا ســومین زمســتان پــس از تکثیــر پایــه بــا روش
پیونــد جانبــی تکثیــر میکننــد.
درختان افرای زینتی ژاپنی و زبان گنجشک را پیوند جانبی میزنند.

1.Sid-veneer Graft
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تهیة پیوندک

اتصال پیوندک به پایه

استفاده از چسب

پیوند جانبی در درختان زینتی

پیوند پلی

1

ایــن پیونــد ،نوعــی پیونــد تعمیــری اســت و هنگامــی بــه کار مــی رود کــه ریشــة درخــت ســالم بــوده امــا
بــه پوســت تنــه آســیب رســیده باشــد .در بعضــی مواقــع دوات کاشــت ،جونــدگان ،امــراض و یــا آســیب
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1-Bridge grafting

پیوند

زمســتانه ،بــه یــک ناحیــة قابــل توجــه از تنــة درخــت صدمــه میزننــد .اگــر آســیب وارده بــه پوســت
درخــت ،وســیع باشــد  ،گیــاه تقریب ـاً بهطــور مســلم از بیــن م ـیرود ،زیــرا ریش ـهها از مــواد غذایــی کــه
توســط قســمت هوایــی درخــت فراهــم میآیــد محــروم میشــوند..
عمــل پیونــد پلــی ،بهتــر اســت در اوایــل بهــار ،هنگامــی کــه رشــد فعــال درخــت شــروع شــده و پوســت بــه
آســانی جــدا میشــود ،انجــام گیــرد .پیوندک هایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بایــد هنگامــی
کــه در حــال رکــود هســتند ،از شــاخههای یــک ســاله بــا  6تــا  12میلیمتــر قطــر ،گرفتــه شــوند..
بــه عنــوان اولیــن گام در پیونــد پلــی ،ناحیــة آســیب دیــده بایــد بــا برداشــتن پوســت مــرده و یــا پاره شــده،
تــا محلــی کــه بافتهــای ســالم و آســیب ندیــده وجــود دارنــد ،تراشــیده شــود .ســپس ،در هــر  5تــا 7/5
ســانتیمتر اطــراف ناحیــة آســیب دیــده یــک پیونــدک قــرار داده شــود ،بطوریکــه در بــاال و پاییــن ،بــا
پوســت زنــده تطابــق داشــته باشــد .ایــن نکتــه مهــم اســت کــه سـ ِر پیوندکهــا در جهــت صحیــح ،یعنــی
رو بــه بــاال باشــد .اگــر ســر پیوندکهــا بطــور واژگــون قــرار گیــرد ،امــکان دارد کــه جــوش خــورده و بــرای
یــک یــا دو ســال زنــده بماننــد ،امــا رشــد نمیکننــد و از نظــر قطــر ،بــه میزانــی کــه در جهــت صحیــح
قــرار گرفتــه باشــند ،قطــور نمیشــوند..

پیوند اتصالی

1

ایــن روش ،بــه دلیــل آنکــه بــه هنــگام پیونــد  ،پایــه و پیونــدک بــر روی ریش ـههای خودشــان مســتقر
هســتند ،بــا پیونــد مجاورتــی ،هماننــدی دارنــد .تفــاوت پیونــد اتصالــی بــا پیونــد مجاورتــی در ایــن اســت
کــه معمــوالً قســمت بــاالی گیــاه پایــه جدیــد ،باالتــر از نقطــه محــل پیونــد ،بهگون ـهای کــه در پیونــد
مجاورتــی دیــده میشــود ،گســترش نمییابــد .پیونــد اتصالــی ،عمومـاً نوعــی پیونــد تعمیــری اســت.پیوند
تعمیــری در مواقعــی کاربــرد دارد کــه ریشــههای درخــت کاشــته شــده ،توســط عواملــی ماننــد ادوات
کاشــت ،جونــدگان و یــا امــراض ،آســیب دیــده باشــند .پیونــد اتصالــی دارای ایــن مزیــت عالــی اســت کــه
میتــوان بــا اجــرای آن  ،درختــی ارزشــمند را نجــات داده و یــا وضعیــت ریشـههای آن را بهبــود بخشــید.

روش پیوند
در قســمت جانبــی بــاالی رخــت ،کــه بایــد دارای ضخامتــی برابــر  6تــا  12میلیمتــر باشــد ،بــرش کــم
عمقــی بــه طــول  10تــا  15ســانتیمتر زده میشــود .ایــن بــرش ،بایــد در طــرف مجــاور تنــة درخــت
بــوده و بــه انــدازهای عمیــق باشــد کــه مقــداری از چــوب برداشــته شــده و دو نــوار از بافــت زاینــده نمایــان
شــود .در انتهــای درخــت ،یــک بــرش کوتــاه دیگــر بــه طــول حــدود  1ســانتیمتر در طــرف مقابــل بــرش
1-Inarching
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بلنــد ،زده میشــود کــه انتهــای ســاقة درخــت را بهصــورت گاوهای شــکل و تیــز در آورد .در تنــة درخــت
مسـنتر ،بــه وســیلة برداشــتن قطعـهای از پوســت ،شــکاف بلنــدی درســت بــه پهنــای درخــت و بــه طــول
ســطح برشــی کــه بــر روی آن وجــود دارد ،زده میشــود .قطعــة کوچکــی از پوســت درخــت ،در انتهــای
باالیــی شــکاف نگهداشــته میشــود .در زیــر ایــن قطعــه پوســت ،انتهــای گاوهای درخــت قــرار میگیــرد.
آنــگاه درخــت توســط  4تــا  5میــخ کوچــک ســرپهن و باریــک در شــکاف نگهداشــته میشــود .میخــی
کــه در بــاالی شــکاف کوبیــده میشــود ،از قطعــة پوســت نگهداشــته شــده ،گذشــته و از انتهــای درخــت
میگــذرد .اگــر تصادفـاً پوســت درخــت در دو طــرف آن جــدا شــود ،الزم اســت کــه بــا میــخ زدن در جــای
خــود قــرار گیــرد .پــس از میــخ زدن ،الزم اســت تمــام ناحیــة محــل پیونــد بــه دقــت چســب زده شــود.

پیوند مجاورتی

1

در ایــن نــوع پیونــد ،دو گیــاه مســتقل را (قبــل از قطــع پیونــدک از پایــة مــادری) کــه جــوش خــوردن آنها
بــه روشهــای دیگــر پیونــد بــه ســختی انجــام میگیــرد ،بــه هــم پیونــد میزننــد و پــس از آنکــه جــوش
خوردنــد ،قســمت فوقانــی پایــه از بــاالی محــل پیونــد بریــده میشــود .انــواع پیونــد مجاورتــی شــامل
پیونــد جانبــی ،انتهایــی مهــاری اســت .

ایــن نــوع پیونــد را در هــر موقــع از ســال میتــوان زد ،امــا اگــر در فصولــی زده شــود کــه رشــد فعــال
وجــود دارد ،جــوش خــوردن آن ســریعتر خواهــد بــود.

1-Approach grafting
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پیوند
پرسش

تفاوت پیوند مجاورتی و پیوند اتصالی چیست؟

پیوند مجاورتی نیمانیم

1

در ایــن روش ،الزم اســت دو ســاقة مــورد نظــر هــم انــدازه باشــند .در محلــی کــه جــوش خــوردن انجــام
میگیــرد ،الیـهای بــه طــول  5ســانتیمتر از پوســت و چــوب هــر دو ســاقه برداشــته میشــود .الزم اســت
ایــن بــرش ،در هــر دو ســاقه بــه یــک انــدازه باشــد ،بهطــوری کــه شــکل مشــابهی از الیــة زاینــده ایجــاد
شــود .برشهــا میبایســتی کام ـ ً
ا صــاف بــوده و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت مســطح باشــند ،بهگون ـهای
کــه هنــگام قــرار گیــری بــر روی هــم ،بیــن الیههــای زاینــده ،تطابــق نزدیکــی برقــرار شــود .آنــگاه دو
ســطح بریــده و نــخ پیونــد محکــم بــه یکدیگــر بســته شــوند از چســب پیونــد اســتفاده گــردد .پــس از
جــوش خــوردن در اصطــاح گرفتــن پیونــد ،پایــه از بــاالی محــل پیونــد و پیونــدک از زیــر محــل پیونــد
قطــع میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،عمــل پیونــد تکمیــل میگــردد.

پیوند مجاورتی زبانهدار

2

ایــن روش مشــابه پیونــد مجاورتــی نیمانیــم اســت .بجــز آنکــه پــس از زدن بــرش اول در ســاقهها بــه
منظــور اتصــال ،بــرش دومــی بــه طــرف پاییــن در پایــه و بــه طــرف بــاال در پیونــدک زده میشــود.
بدیــن ترتیــب ،یــک زبانــه کوچــک در هــر قطعــه ایجــاد میشــود .بــا در هــم قفــل کــردن ایــن زبانههــا،
میتــوان یــک محــل پیونــد بســیار محکــم و کامــ ً
ا در هــم جفــت شــده ،بدســت آورد.

مراقبت از نهال های پیوندی
 -۱آبیاری مرتب پس از انجام پیوند تا قبل از خزان طبیعی نهالها؛
 -۲محافظت در مقابل سرما با پوششهای سبکی مانند کلش غالت؛
 -۳محافظــت در مقابــل حــرارت ســوزان آفتــاب بــا ایجــاد ســایبان دایمــی یــا پوشــاندن آنهــا در ســاعات
گــرم روز؛ .
 -۴استفاده از قیم ،برای جلوگیری از شکستن پیوندک بر اثر عوامل مختلف؛
 -۵در پیوندهای جانبی ،قسمتی از پایه که باالتر از پیوندک قرار گرفته است ،باید قطع شود؛
 -۶حذف باالی پیوند بعد از موفقیت در پیوند جوانه؛
 -۷حذف جوانههایی که در زیر پیوندک شروع به رشد کردهاند؛
 -۸حذف پاجوشها؛
1-Spliced approach graft
2- Tongued approach graft
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سر برداری پایهها
عمــل ســربرداری در پیونــد خــواب ( پاییــزه ) نیــز بســته بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه در اواخــر اســفند یــا
فروردیــن مــاه بایــد انجــام میشــود .بــرای ایــن عمــل ،قبــل از فعــال شــدن گیــاه در ابتــدا پایههــا تــا
 10ســانتیمتری بــاالی پیونــدک ســربرداری میشــوند و مدتــی پــس از رشــد شــاخة پیونــدک مابقــی
پایــه تــا محــل پیونــد ســربرداری شــده و چســب زده میشــود .ایــن عمــل ســربرداری بایــد بــا قیچــی
ـورب و شــیب آن درجهــت عکــس
ـورب انجــام شــود بطوریکــه ســطح مـ ّ
تیــز بــدون زائــده و بهصــورت مـ ّ
پیونــد باشــد تــا پوســت پایــه و پیونــدک بتوانــد ایــن محــل را بــه خوبــی ترمیــم کنــد .تأخیــر در ایــن
عمــل موجــب میشــود کــه مــواد غذایــی موجــود در آوندهــا و بافتهــا صــرف رشــد شــاخه اضافــی شــده
و پیونــدک بــه طــور ضعیــف رشــد نمایــد.

نکته

در گیاهــان چوبــی دو لپــه چنــد ســاله ،الیــة زاینــده ،دور تــا دور ســاقه تــداوم دارد .در حالیکــه در
گیاهــان تــک لپ ـهای ایــن الیــة زاینــده پراکنــده اســت  .بنابرایــن  ،درگیاهــان تــک لپ ـهای احتمــال
جــوش خــوردن پیونــد بســیار ضعیــف اســت و در صورتــی کــه پیونــدک بــا پایــه جــوش بخــورد ،دوام
آن حداکثــر یــک ســال اســت .لــذا عمــل پیونــد در ایــن گیاهــان چنــدان رایــج نمیباشــد.

ناسازگاری پیوند
قابلیــت پیونــد دو گیــاه مختلــف بــه یکدیگــر و ایجــاد یــک ترکیــب پیونــدی مســتحکم  ،پایــدار و بــادوام
را «ســازگاری پایــه پیونــدک» و عــدم وجــود ایــن حالــت را «ناســازگاری» مینامنــد .ناســازگاری ممکــن
اســت بــه دالیــل فیزیولوژکــی یــا ســاختاری گیــاه باشــد .ناســازگاری پیونــد ،ممکــن اســت بالفاصلــه پــس
از عمــل پیونــد ،یــا پــس از چنــد ســال ظاهــر شــود
از شــرایط موفقیــت در پیونــد ،ایــن اســت کــه بیــن پایــه و پیونــدک از نظــر گیــاه شناســی ،خویشــاوندی
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وجــود داشــته باشــد تــا بتواننــد بــا هــم جــوش بخورنــد و بــه صــورت یــک گیــاه  ،ادامــه زندگــی دهنــد .بــا
ایــن حــال ،بعضــی از درختــان (ماننــد گالبــی و بــه) بــا وجــودی کــه خویشــاوندی خیلــی نزدیکــی بــا هــم
ندارنــد ،بــا هــم جــوش خــورده و گیاهــان قــوی وپــر محصولــی تولیــد میکننــد .در مقابــل پیونــد بعضــی
از گیاهــان (ماننــد ســیب وگالبــی) کــه خویشــاوندی نزدیکــی بــا هــم دارنــد ،بــه ســختی انجــام میگیــرد
و در صــورت جــوش خــوردن پیونــد نیــز ،عمــر درخــت پیونــدی کوتــاه و محصــول آن کــم خواهــد بــود.
گاهــی مــرز بیــن ســازگاری و ناســازگاری چنــدان مشــخص نیســت  ،چــون ممکــن اســت ابتــدا دو گیــاه
بــا یکدیگــر جــوش خــورده و ظاهــرا ً عمــل پیونــد موفــق باشــد ولــی در طــول زمــان بــه تدریــج عالیــم
ظاهــریِ ناســازگاری پدیــد آیــد..

انواع ناسازگاری
ناسازگاری ثابت یا ناحیهای:
ایــن ناســازگاری مربــوط بــه عکــس العمــل
قســمتهایی از پایــه و پیونــدک اســت کــه بــا
هــم در تمــاس میباشــند .امــروزه بــا کاربــرد
پیونــد واســطه ( میــان پایــه ) و ایجــاد فاصلــة
بیــن پایــه و پیونــدک ،ایــن نــوع ناســازگاری
رفــع شــده اســت.

ناسازگاری قابل انتقال
در ایــن حالــت ،حتــی اگــر از میــان پایــه اســتفاده شــود ،بــاز هــم عالیــم ناســازگاری دیــده مــی شــود.
زیــرا ایــن نــوع ناســازگاری قابــل انتقــال بــوده و اثــرات آن از میــان پایــه عبــور میکنــد و مجــددا ً
ناســازگاری ایجــاد میشــود .دلیــل ایــن پدیــده از بیــن رفتــن آوندهــای آبکــش میباشــد کــه در نتیجــة
آن ،محدودیتهایــی از نظــر حرکــت مــواد غذایــی در محــل پیونــد ایجــاد میشــود.
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عالیم ناسازگاری پیوند
جوش نخوردن محل پیوند؛
زرد شدن برگها در مراحل اولیة رشد پیوندک؛
رشد ضعیف یا غیر عادی در پیوندک؛
پاکوتاهی و ضعیف بون نهالهای پیوند شده؛
اختالف در سرعت و میزان رشد قطری پایه و پیوندک؛
تورم محل پیوند؛
ّ
اختالف بین زمان آغاز و پایان رشد رویشی پایه و پیوندک؛
خشک شدن گیاه در حالت نونهالی؛
سستی محل پیوند؛
شکسته شدن درخت با کوچکترین ضربه؛
وجود خط سیاه در محل پیوند؛

نکته
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 میان پایة ،۱قطعهای است که در بین پایه و پیوندک قرار داده میشود. -از میان پایه برای تولید درختان پا کوتاه و یا زود بازده استفاده میشود.

)1-Inter stock ( inter stem

پیوند

وضعیت سازگاری بین پایه و پیوندک برخی از درختان میوة مناطق معتدل

ک =کام ً
ال سازگار س = سازگار خ = خیلی کم سازگار ن = ناسازگار ع= عمر درخت کم و پاکوتاه

تحقیق

زیــر نظــر هنــر آمــوز خــود از چنــد بــاغ و نهالســتان بازدیــد کــرده و ضمــن بررســی شــرایط آنهــا ،
عوامــل مؤثــر در موفقیــت پیونــدکاران را مشــخص کنیــد.
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پیوند

ارزشیابی شایستگی پیوند
شرح کار:

 1تعیین زمان مناسب پیوند؛
 2انتخاب ابزار و وسایل؛

 3تهیة پیوندک؛
 4آماده سازی پایه؛
 5پیوند زنی.

استاندارد عملکرد:
پیوند  300پایه بهصورت پیوند جوانه در یک روز کاری

پیوند جوانه بر روی  ۳۰۰نهال در یک روز کاری

شاخصها:
 1دقت و سرعت در گرفتن پیوند؛

 2نوع پیوند را بر اساس فصل رشد و نوع گیاه انتخاب کند؛

 3رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت را در کلیه مراحل پیوند رعایت نماید.
شرايط انجام كار:
وجود نهالستان ،خزانه و گلخانه ،وجود انواع درختان میوه ،شرایط آب وهوایی مناسب برای پیوند.
ابزار و تجهیزات :
لباس کار  ،دستکش  ،چاقوی پیوند ،چسب پیوند  ،نوار پالستیکی و داسک.

معیار شایستگی:

مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

تعیین زمان پیوند

2

انتخاب ابزار و وسایل مناسب پیوند

1

3

تهیة پیوندک

2

4

پیوند زنی

2

شایستگی های غیرفنی  ،ایمنی  ،بهداشتی  ،توجهات زیست محیطی
و نگرش
تصمیم گیری  -مدیریت مالی  -مدیریت زمان -مدیریت مواد و
تجهیزات  -ایمنی و بهداشت
میانگین نمرات

نمرة هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،میباش.
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پودمان 5

آماده سازی نهال برای فروش

آیــا می دانیــد کــه می تــوان بــا کاشــت یــک قطعــه زمیــن کمتــر از یــک هکتــار و ایجــاد
نهالســتان در آن عــاوه بــر کســب درآمــد مناســب بــه نســبت ســرمایه گذاری بــرای تعــدادی
ایجــاد اشــتغال نمــود؟
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واحد یادگیری 6
آماده سازی نهال برای فروش

مقدمه

تقریبــاً در تمامــی مناطقــی کــه درختــان میــوه کشــت میشــوند ،تعــدادی از نهالســتان وجــود دارد
کــه بــه امــر تهیــه و تولیــد نهــال مشــغول بــوده و نهالهایــی تحــت عنــوان نهالهــای اصــاح شــده و
یــا گواهــی شــده در اختیــار خریــداران قــرار میدهنــد ولــی بــا توجــه بــه تجربــه ،تقریب ـاً در بســیاری
از مــوارد ،نهــال خریــداری شــده بــا مشــخصات و خصوصیــات ارائــه شــده همخوانــی نداشــته در نتیجــه
موجــب نارضایتــی باغــداران میگــردد .بــرای جلوگیــری از هــدر دادن وقــت ،پــول و ســرمایه بهتریــن
راه حــل بــرای نهــال کاران آشــنایی بــا روشهــای تهیــه و تولیــد نهــال مرغــوب ،ســالم و مطمئــن اســت،
دولــت نیــز در کنــار باغــداران بایــد بــا نظــارت صحیــح و دقیــق اوالً تمامــی مؤسســات تولیــد کننــده و
ارائــه دهنــدة نهــال را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای قانونــی و ارائــة برچســب گواهــی نهــال نمايــد .ثانیـاً
تولیدکننــده هــای نهــال را بــه تولیــد ارقــام جدیــد و پرمحصــول تشــویق نمایــد.
ایــن موضــوع اهمیــت فراوانــی بــرای تولیدکنــدگان دارد ،زیــرا زمانــی را كــه نهــال نیــاز دارد تــا بــه
مرحلــة باردهــی برســد ایــن زمــان عمومــا بیــن  3تــا  5ســال مــی باشــد کــه در ایــن زمــان باغــدار هیــچ
نــوع عایداتــی از بــاغ نداشــته وعــاوه بــر آن نیــز هــر ســاله هزینــه هــای زیــادی را جهــت رســیدن بــه
مرحلــه باردهــی متحمــل میشــود .حــال اگــر بعــد از ایــن همــه هزینــة انجــام شــده بــه دلیــل کیفیــت
پاییــن نهــال ،محصــول مناســبی تولیــد نشــود ،تمامــی وقــت و هزینــه هــای انجــام شــده بــه هــدر رفتــه و
نهــالکار ،مشــتریان زیــادی را از دســت خواهــد داد.
ایــن مســئله نهایــت دقــت و مراقبــت در تهیــة نهــال را مــی رســاند و گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه اگــر
نهــال مناســبی تهیــه نشــود ،تولیــد بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.
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عامل تعیین کنندة سود و
زیان یک مؤسسة تولید نهال

یک مجموعة تحقیقاتی که نهالهای مثمر و غیر مثمر مرغوب تولید مینماید

استاندارد عملکرد
هنرجو برای یک روزیکاری بتواند  1000اصله نهال را آماده و بسته بندی نماید.
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پیش نیاز ها ویادآوری
هنرجــو بایــد اندام هــای مختلــف یــک نهــال را بشناســد و بــا اصطالحــات متــداول در نهالســتان آشــنا
شــود .اســتعداد آب و هوایــی و اراضــی منطقــه را دانســته و محاســبات ریاضــی جهــت بــرآورد مقــدار نهــال
مــورد نیــاز را بدانــد.

اصطالحات و تعاریف
نهالســتان :بــه محلــی گفتــه ميشــود کــه در آن ،نهالهــای جــوان پیونــدی و غیــر پیونــدی و همچنیــن
نهالهــای غیــر مثمــر ،توليــد و آمــادة کاشــت در محــل اصلــی میشــود .ایــن محــدوده توســط یــک
کارشــناس یــا یــک كاردان اداره میشــود.
نهــال :درخــت جوانــی اســت کــه در مرحلــة قبــل از تولیــد میــوه قــرار داشــته و بــه وســیلة یکــی از
روشهــای جنســی و یــا غیــر جنســی تکثیــر ميشــود.

نهال های یکسالة بذری پستة تهیه شده در داخل کیسه

نهالها به دو دستة پیوندی و غیر پیوندی تقسیم می شوند
نهــال پیونــدی :نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از عمــل پیونــد ،قســمتی از یــک گیــاه بــا خصوصیــات مــورد
نظــر بــر روی یــک گیــاه دیگــر قــرار گرفتــه و در نتیجــه صفــات و خصوصیــات مــورد نظــر بــه گیــاه جدیــد
منتقــل میشــود.
نهــال غیــر پیونــدی :نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از یکــی از روش هــای جنســی و یــا غیــر جنســی(بجز
پیونــد) تکثیــر یافتــه اســت.
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نهــال گواهــی شــده :نهالــی اســت کــه دارای خصوصیــات و صفــات کام ـ ً
ا مشــخص ،فاقــد هــر نــوع
عامــل بیمــاری ،آفــات و...بــوده و مــورد تأییــد مرجــع صــدور گواهــی(وزارت جهــاد کشــاورزی) باشــد.
نهالســتان خــوب ،نهالســتانی اســت کــه اوالً دارای خــاک خــوب و مناســب بــوده و منابــع آب كافــي در
دســترس داشــته باشــد و ثانيــاً دارای تکنســین و کارشناســان ماهــر در زمینــة خزانــه داری باشــد.

نکته

نهالــی کــه در طــی ســال های اول رشــد در نهالســتان رســیدگی و مراقبــت کافــی از آن بــه عمــل
آمــده باشــد ،می توانــد بــه یــک درخــت ســالم و قــوی و بــا خصوصیــات مناســب تبدیــل شــود.
بنابــر ايــن اگــر بــه دنبــال تهیــة نهــال مرغــوب هســتیم بایــد اصــول و روش هــای تولیــد نهــال را بــه
خوبــی بشناســیم.

تمرین

در منطقــه ای کــه زندگــی میکنیــد چنــد نهالســتان وجــود دارد و در مــورد خصوصيــات خــاک و آب
دو نهالســتان کــه نهالهــای خوبــی توليــد ميكننــد ،تحقیــق کنیــد.
اوالً مشــخص نمایيــد بافــت خــاک نهالســتان مــورد نظــر چیســت و منابــع آبــی آن از کجــا تأمیــن
می شــود؟ ثانیـاً در خصــوص ســوابق کاری و ســطح تحصیــات تکنســین ها و یــا کارشناســانی کــه در
آن مؤسســه فعالیــت می نماینــد ،تحقیــق کافــی بــه عمــل آورده و نقــاط ضعــف و قــوت ایــن مؤسســه
را از لحــاظ دو مــورد فــوق بررســی و تجزیــه و تحلیــل نماییــد.

نهالستان بادام ,هلو و شلیل
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روش هــای زیــادی جهــت تولیــد و تکثیــر درختــان میــوه وجــود دارد ولــی همیشــه یــک روش از لحــاظ
اقتصــادی و تجــاری مقــرون بــه صرفه تــر بــوده و عمدتـاً از آن روش تکثیــر اســتفاده می شــود .بــه عنــوان
مثــال انگــور عمدت ـاً از طریــق قلمــه تکثیــر یافتــه و در اختیــار باغــدار قــرار می گیــرد ،ولــی اگــر هــدف
تهیــة یــک رقــم جدیــد و یاتکثیــر بــا هــدف دارا بــودن خصوصیاتــی همچــون مقــاوم بــودن بــه نوعــی آفــت
خــاص باشــد ،روش تكثيــر ،از طریــق تولیــد نهــال پیونــدی اســت.
تمرین

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود از نهالســتان هنرســتان خــود بازدیــد کــرده و از روش هــای تولیــد نهــال
گــزارش تهیــه کنید.
معمــوالً اگــر بــه نهالســتانها مراجعــه نماییــد کارگــران ماهــر بــا توجــه بــه دســتورات کارشناســان ابتــدا
بــا آمــاده ســازی زمیــن ،بذرهــای گیاهانــی را کــه قابــل پیونــد بــر روی ارقــام پرمحصــول هســتند،
خریــداری نمــوده و در محلــی کــه از قبــل آمــاده شــده اســت ،کشــت می نماینــد .ایــن روش تکثیــر
ســالیان طوالنــی اســت کــه مــورد اســتفادة نهــال کاران قــرار میگیــرد.

سمت راست انگورهای پیوندی کشت شده و سمت چپ یک نهالستان پيشرفتة انگور
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هــر نهالــی کــه در معــرض فــروش قــرار می گیــرد ،بایــد دارای خصوصیاتــی باشــد تــا بتوانــد بعــد از
کاشــت و در طــی مــدت زمــان مشــخص بــه ســطح قابــل قبولــی از باردهــی برســد ،ایــن خصوصیــات
می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
 -1ارتفــاع محــل پیونــد در نهــال هــای پیونــدی نبایــد کمتــر از  15تــا  20ســانتی متــر باشــد .زیــرا در
صــورت پاییــن بــودن ارتفــاع محــل پیونــد ،ممکــن اســت پیونــدک اقــدام بــه تولیــد ریشــه نمــوده و در

آماده سازی نهال برای فروش

نتیجــه خصوصیاتــی کــه از پایــه مــورد انتظــار اســت ،حــذف شــود.
 -2شــکل ظاهــری نهــال در محــل پیونــد بایــد مناســب باشــد ،هــم از لحــاظ زاویــة رشــد و هــم از لحــاظ
قطــر .بــه ایــن معنــی کــه اوالً در محــل پیونــد ،قطــر پایــه و پیونــدک تقریب ـاً باهــم برابــر بــوده و ثانی ـاً
نهــال از محــل پیونــد ،کــج نشــده باشــد.
 -3بــه طــور طبيعــي ،نهال هــای پیونــدی اي بايــد در معــرض فــروش قــرارداده شــوند کــه در ســنین بیــن
 1تــا  2ســال باشــند .کمتــر و بیشــتر از ایــن ســن ،بــرای کاشــت و احــداث بــاغ میــوه مناســب نمی باشــد.
البتــه بــرای واکاری درختــان خشــکیده در داخــل بــاغ میتــوان از نهالهايــی بــا ســنین باالتــر جهــت
ایجــاد تعــادل در انــدازه و هــم زمانــی تولیــد نیــز اســتفاده نمــود.
 -4نهــال قابــل فــروش از نظــر قطــر و ارتفــاع نیــز بایــد دارای مشــخصاتی باشــد بــه طــور طبيعــي ارتفــاع
درختــان هســته دار بایــد بیــن 1تــا  1/5متــر بــوده و تنــة آن مخصوص ـاً در  2/3قســمت پاییــن نهــال
دارای جوانــه هــای ســالم و قــوی باشــد تــا بــه محــض ســربرداری بتوانــد شــاخه هــای جانبــی قــوی توليــد
نمایــد .در درختــان دانــه دار ،ایــن ارتفــاع ،بیــن 1تــا  2متــر می باشــد .اگــر نهــال تهیــه شــده از طریــق
قلمــه تکثیــر شــده باشــد ،می توانــد حداکثــر تــا  1متــر نيــز ارتفــاع داشــته باشــد.
 -5ریشــه های نهــال آمــاده بــرای فــروش بایــد قــوی و پُــر بــوده و از فــروش نهال هــای کــم ریشــه و یــا
نهال هایــی کــه ریشــه های آنهــا بــه مقــدار زیــاد قطــع شــده اســت ،خــودداری نمــود.
 -6در بعضــی از نهالســتان ها بــه منظــور بهــره بــرداری بیشــتراز فضــا ،نهالهــا را بــا فاصلههــاي بســیار
نزدیــک بــه یکدیگــر کشــت مــی نماینــد بــه گونـهاي کــه نهال هــا بــرای دریافــت منابــع غذایــی و نــوری
باهــم رقابــت نمــوده در نتیجــه نهال هایــی بســیار ضعیــف و الغــر بهوجــود می آینــد ،کــه بــراي احــداث
بــاغ مناســب نمی باشــند.
 -7نهــال ارائــه شــده بــرای کاشــت بایــد از نظــر ظاهــری فاقــد هــر نــوع آفــت ،بیمــاری ،نماتُــد و یــا هــر
نــوع آلودگــی باشــد .در ایــن خصــوص نهــالکار بایــد دارای اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه باشــد تــا
بتوانــد آن هــا را شناســایی نمایــد.
 -8در هــر شهرســتان تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــه دارای مجــوز و رتبــه از ســازمان های
نظارتــی ماننــد جهــاد کشــاورزی و نظــام مهندســی می باشــند .ایــن نهالســتان ها موظــف بــه رعایــت
اســتانداردهایی بــرای تولیــد نهــال می باشــند .همچنيــن ملــزم بــه تهیــة برچســب بــرای نهال هــای ارائــه
شــده می باشــند .رعایــت ایــن اســتانداردهای بهداشــتی و کنتــرل کیفــی در جهــت تولیــد نهــال مناســب
بــوده و عملکــرد بهتــر ،منجــر بــه باالرفتــن رتبــة فــرد یــا موسســه خواهــد شــد .نهــالکار و یــا مؤسســة
تولیــد نهــال ملــزم بــه تهیــه و فــروش نهــال مرغــوب و بــا کیفیــت بــه باغــداران اســت و هــر نــوع کوتاهــی
تخلــف محســوب شــده و در مراجــع قضایــی قابــل پیگــری خواهــد بــود.
 -9هــر نهــال قابــل فــروش بایــد شناســنامه داشــته باشــد بــه گون ـهاي كــه در آن ،منبــع تهیــة نهــال
شــامل پایــة مــادری ،نــوع پایــه و نــوع پیونــدک آن مشــخص بــوده و در برچســب نهــال ذکــر گــردد.
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سمت راست گردوی پیوندی یکساله و سمت چپ نهال های بذری سوزنی برگ ها

تجزیه و تحلیل بازار از لحاظ عرضه و تقاضای نهال
در هــر منطقــه بــا توجــه بــه شــرایط خــاص آب و هوایــی ،منابــع آبــی قابــل دســترس و نــوع خــاک ،اقــدام
بــه کشــت گیاهــان خاصــی میشــود .یــک نهــالکار حرفــه ای بایــد اطالعــات جامــع و کاملــی از نــوع
درختــان و ارقــام مــورد کشــت و کار منطقــه داشــته باشــد .در ضمــن از ارقــام و انــواع جدیــد تــازه معرفــی
شــده بــه بــازار نیــز بايــد آگاه باشــد تــا بتوانــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن نســبت بــه تکثیــر و معرفــی
آن بــه بــازار اقــدام نمایــد .در بیشــتر مناطــق ،نهالکارانــی کــه تــوان تکثیــر ســریع ارقــام مــورد نیــاز
بــازار را دارنــد منافــع اقتصــادی باالیــی را بــه دســت می آورنــد و ضمــن کســب درآمــد ،در ســطح منطقــه
بهعنــوان توليدكننــدة موفــق نیــز شــناخته می شــوند.

عوامل تعیین کنندة سود و زیان یک مؤسسه در حالت کلی
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تحقيق

-1پنــج مــورد از درختانــی کــه در ســطح نهالســتان های منطقــة شــما بیشــترین فــروش را
داشــته اند ،كدامانــد؟  -2آیــا ارقــام جدیــدي از ایــن نــوع درختــان نیــز وجــود دارد کــه تولیــد
بیشــتری داشــته باشــند؟
از طرفــی هــر ســاله بــا افزایــش تعــداد نیروهــای متخصــص در یــک منطقة مشــخص ،تعــدادی از مؤسســات
تهیــه و تولیــد نهــال نیــز مجــوز هــای الزم را گرفتــه و شــروع بــه تولیــد نهــال مینماینــد کــه در نتیجــه
باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن تولیــد کننــدگان ایــن صنــف میگــردد.
حــال اگــر نــگاه دقیقــی بــه نــکات فــوق داشتهباشــيم درمــی یابیــم کــه میــزان عرضــة یــک محصــول را
تقاضــا بــرای خریــد آن محصــول تعییــن میکنــد و هرچــه ایــن تقاضــا بیشــتر شــود ،نهــال کاران نیــز
ســعی در افزایــش میــزان عرضــة آن خواهنــد داشــت.
یــک نهــال کار موفــق قبــل از هــر گونــه اقدامــی ابتــدا میــزان نیــاز بــازار را ســنجیده و بــا توجــه بــه
نیــاز بــازار ،اقــدام بــه تولیــد نهــال مــی نمایــد .در صــورت تولیــد بیــش از حــد و عــدم فــروش محصــول،
نهال هــای باقیمانــده عــاوه بــر افزایــش میــزان هزینه هــای نگــهداری ،کیفیــت اولیــه خــود را نیــز از
دســت خواهنــد داد و در ســال بعــد جــزء نهال هــای درجــه یــک محســوب نخواهنــد شــد .زیــرا برخــاف
گیاهــان زینتــی و غیــر مثمــر کــه بــا گذشــت زمــان و بــزرگ شــدن گیــاه بــر قیمــت آن اضافــه مــی شــود،
در مــورد نهال هــای مثمــر ایــن وضعیــت صــادق نیســت.

پرسش

نیاز بازار یک منطقة مشخص به یک نهال رقم خاص را چگونه میتوان به دست آورد؟
بــرای بهدســت آوردن میــزان نهــال موردنیــاز در هــر ســال ،ابتــدا بایــد بــرآورد صحیحــی از ســطح زیــر
کشــت باغــات منطقــه و همچنیــن میــزان توســعة باغــات در ســال بعــد داشــته باشــیم .بــرای بهدســت
آوردن آن مــی تــوان عــاوه بــر جمــع آوری اطالعــات از کشــاورزان محلــی ،از طریــق ادارت جهــاد
کشــاورزی نیــز اقــدام نمــود .عــاوه بــر آن تعــدادی از مؤسســات و نهادهــا نیــز ســالیانه اقــدام بــه خریــد
نهــال مینماینــد کــه بایــد ایــن خریدهــا نیــز در نظــر گرفتهشــود.

فعالیت عملی

بــا راهنمایــی هنــر آمــوز خــود و تهیــة جدولــی بــه نزدیــک تریــن مرکــز تولیــد نهــال مراجعــه
نمــوده و راههــای بــرآورد میــزان نهــال تولیــدی در آن مجموعــه را جویــا شــوید.
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بعــد از ایــن مرحلــه ،اطالعــات مربــوط بــه میــزان تولیــد نهــال توســط نهــال کاران منطقــه مــورد نیــاز
اســت کــه بــا جمــع آوری اطالعــات محلــی و همچنیــن اســتفاده از اطالعــات میــزان تولیــد ســال های
قبــل ،ســطح تولیــد نیــز بهدســت خواهــد آمــد .حــال اگــر شــما بــه عنــوان یــک مؤسســة تــازه کار وارد
رقابــت شــده ایــد بایــد بــا بررســی دو عــدد بــه دســت آمــده بتوانیــد وضعیــت عرضــه و تقاضــا را تخميــن
بزنيــد .در ایــن بررســی ،اگــر َعرضــه كــم باشــد ،بــه عنــوان یــک عامــل مثبــت بــراي شــروع تولیــد
خواهدبــود ،در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت بــا اســتقبال كمــي از ســوي مشــتري رو بــه رو شــود.

منابع برآورد میزان نهال تولیدی

البتــه همیشــه در یــک منطقــة خــاص ،تعــدادی از باغــداران ،از مناطــق دیگــری اقــدام بــه تهیــة نهــال
می نماینــد و متقابـ ً
ا تعــدادی از باغــداران آن مناطــق نیــز از مناطقــی بــه غیــر از منطقــة خــود اقــدام بــه
تهیــة نهــال مينماینــد كــه در هــر صــورت ایــن نــوع باغــداران بایــد از برآوردهــای فــوق حــذف شــوند.
بــه هــر حــال ایــن برآوردهــا قطعــی نمی باشــد و بایــد آمارســالیانة فــروش نهالســتان بــه عنــوان یــک
عامــل مهــم مــورد توجــه نهــال کار باشــد ،ولــی اســتفاده از ایــن اطالعــات آمــاری مــی توانــد راهنمــای
خوبــی بــرای بــرآورد میــزان تولیــد نهــال باشــد.

تحقيق
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بــه غیــر از باغــداران بومــي ،چــه افــراد و یــا ســازمان هایی نهــال مــورد نيــاز خــود را از منطقــة
شــما تهيــه مينماينــد.

آماده سازی نهال برای فروش

در هــر نهالســتان ،هــر ســاله تعــدادی از نهال هــا بــه مرحلــة رشــد رســيده و آمــادة فــروش می شــوند.
ایــن نــوع نهال هــا در بازدید هــای صــورت گرفتــه بايــد شناســایی شــده و پــس از انجــام مراحــل الزم ،از
خزانــه خــارج و آمــادة فــروش شــوند .خصوصیاتــی کــه بــه وســیلة آن می تــوان ایــن نهال هــا را شناســایی
كــرد ،همــان خصوصیاتــی اســت کــه از یــک نهــال مرغــوب انتظــار مــی رود و در قســمت های قبلــي بــه
آن اشــاره شــد.به عنــوان مثــال داشــتن پایــه و پیونــدک مشــخص و ســازگار بــودن آن هــا بــا یکدیگــر
یکــی از مهم تریــن عوامــل در نظــر گرفتــه می شــود.

فعالیت عملی

بــه نظــر شــما عاليــم ســازگار بــودن پایــه و پیونــدک بــا یکدیگــر چیســت؟ از درختــان پیونــدی
کشــت شــده در بــاغ هنرســتان کــه چنــد ســالی از عمــر آن هــا می گــذرد بازدیــد نمــوده و عاليــم
احتمالــی ناســازگاری را روی آن هــا بررســی كنيــد و در قالــب يــك گــزارش تحویــل هنرآمــوز خــود
دهیــد.
داشــتن طــول و قطــر اســتاندارد ،زاویــه دار نبــودن ســاقه در محــل پیونــد ،ارتفــاع کافــی محــل پیونــد
از ســطح زمیــن ،داشــتن تعــداد جوانــه هــای کافــی در اطــراف ســاقه و فاصلــة مناســب نهال هــا از هــم
می توانــد بــه عنــوان فاکتورهــای مثبــت در تولیــد نهــال اســتاندارد در نظــر گرفتــه شــده و بــا همیــن
عاليــم در فصــل پاییــز نســبت بــه بــرآورد تعــداد نهال هــای آمــادة فــروش اقــدام نمــود .بايــد دانســت
كــه بهتریــن زمــان بــرای بــرآورد ایــن اعــداد و ارقــام ،اواخــر تابســتان و قبــل از ریــزش برگ هــا در پاييــز
اســت .زیــرا در صــورت ریــزش برگ هــا (کــه یکــی از مهــم تریــن عاليــم ســالم بــودن نهــال اســت)،
امــکان جــدا نمــودن نهال هــای قــوی و ضعیــف کاهــش مــی یابــد .ضمــن اینکــه در ایــن زمــان می تــوان
بــا اســتفاده از برچســب هایی شــامل مشــخصات کامــل نهــال از عالمت گــذاری نهال هــای قابــل فــروش
مطمئــن شــد.
جدول تعیین قطر و ارتفاع نهال های آمادة فروش(اعداد به متر می باشد)

ردیف

مشخصات

هسته دارها

دانه دارها

گردو

قلمه های ریشه دار

1

ارتفاع

1-1/5

1-2

1-1/5

1-1/5

2

قطر

1-2

1-2

2-3

1-2
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بهتریــن نهــال از دیــدگاه یــک کارشــناس و متخصــص ،نهالــی اســت کــه دارای رشــد متوســطی باشــد.
نهال هــای دارای رشــد خیلــی ســریع و خیلــی ُکنــد ،نمی تواننــد بــه عنــوان یــک نهــال خــوب شــناخته
شــوند ،زیــرا ایــن گونــه نهال هــا بــه محــض قــرار گیــری در شــرایط نامناســب محیطــی ،بــه شــدت آســیب
می بیننــد.

خارج کردن نهال از خزانه
بــرای خــارج کــردن نهــال از محــل خزانــه ،اولیــن عاملــی کــه بایــد در نظــر گرفــت ،زمــان َکنــدن نهــال
اســت .همانگونــه کــه میدانیــم ،نهال هــا را در فصــل خــواب گیــاه یعنــی از زمــان شــروع ریــزش بــرگ
تــا قبــل از شــکفتن جوانه هــا در اواخــر اســفند مــاه می تــوان از زمیــن خــارج کــرد .قبــل و بعــد از ایــن
زمــان بــه دلیــل فعالیــت بــاالی درخــت امــکان از بیــن رفتــن نهــال زیــاد اســت.
دومیــن عامــل ،آبیــاری قبــل از کنــدن می باشــد بــه ایــن نحــو کــه چنــد ســاعت قبــل از کنــدن نهالهــا
از زمیــن بایــد آن هــا را آبیــاری نمــوده تــا اوالً عملیــات کنــدن نهال هــا آســان انجــام شــود و ثانیــاً
خســارت کمتــری بــه ریشــه وارد شــود.ضمن اینکــه انجــام ایــن کار در خــارج کــردن تمامــی ریش ـههای
موجــود کمــک فراوانــی مینمایــد.

سمت راست نهال های کندة شده برچسبدار و سمت چپ نهال های برچسبدار در خزانه
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آماده سازی نهال برای فروش

ســومین عامــل مهــم ،اســتفاده از ابــزار مناســب و کارگــر ماهــر بــرای خــارج کــردن نهــال از زمیــن اســت
بــا توجــه بــه اینکــه در نهالســتان ها بــرای خریــد محــدود روزانــه نیــازی بــه اســتفاده از ماشــین آالت
نیســت ،معمــوالً بــرای انجــام ایــن کار از بیل هــای مخصــوص اســتفاده می شــود.برای ای ـنکار ابتــدا تــا
حــدی کــه ریشــة نهال اجــازه می دهــد ،خــاک اطــراف آن را برداشــته و در نهایــت بــا یــک بیــل عمیــق،
تمامــی محــدودة ریشــه بــا خــاک آن برداشــته می شــود.

عوامل مؤثر در افزایش کیفیت نهال ها در زمان َکندن نهال از خزانه

چهارمیــن عامــل ،کنــدن مقــدار نهــال الزم بــرای فــروش روزانــه اســت.کندن نهــال بــه میــزان بیــش
از فــروش روزانــه و انبــار کــردن آن در گوشــه ای از زمیــن ،باعــث کاهــش کیفیــت نهال هــا شــده و
نارضایتــی مشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت .البتــه اگــر کمبــود نیــروی کارگــر ماهــر در زمــان اوج
فــروش کــه مصــادف بــا اوایــل اســفندماه می باشــد ،می تــوان بــا اســتفاده از چالــة بزرگــی در یــک
گوشــه از ملــک و گذاشــتن نهال هــا در داخــل آن ،از میــزان هزینه هــا کاســت ،ولــی بــرای ایــن کار الزم
اســت روی ریشــه ها کامــ ً
ا بــا خــاک مرطــوب پوشــیده شــود.
فعالیت عملی

بــا مراجعــه بــه یــک نهالســتان ،از روش هــای مختلــف خــارج کــردن نهــال از خزانــه گــزارش و
عکــس تهیــه نمــوده و بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد.
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بنابراین برای خارج کردن نهال های آماده فروش از نهالستان ،کارها و اقدامات زیر الزامی است:
 -1نهالها باید یک روز قبل از کنده شدن کام ً
ال آبیاری شوند.
 -2بــا توجــه بــه میــزان فــروش و بــا اســتفاده از ابــزار مناســب ،ابتــدا خــاک اطــراف نهــال تــا جایــی کــه
ریشــه ها اجــازه می دهــد ،خالــی شــده و ســپس ســعی شــود تمامــی حجــم ریشــه بــا خــاک اطــراف
آن خــارج شــود .
 -3خــاک اطــراف ریشــه ها را جــدا کــرده و نهال هــا داخــل آب قــرار داده شــوند و ســپس بــا اســتفاده از
یــک محلــول قــارچ کــش مناســب ،ضدعفونــی شــوند .اســتفاده از یــک ســطل محلــول ســم و آب رقیــق
و فــرو بــردن ریشــه هــا بــه مــدت حــدود  5دقیقــه در ایــن محلــول ،بــه ضــد عفونــی شــدن ریشــه هــا
کمــک می نمایــد.
نکته:ذکــر ایــن موضــوع ضــروری اســت کــه در نهالســتان های بــزرگ ،کنــدن نهالهــا بــا اســتفاده از
ماشــین آالت و ادوات کشــاورزی انجــام می شــود .در ایــن حالــت بــا اســتفاده از یــک ماشــین (کــه
تراکتــور نیــز بــه جــای ایــن ماشــین قابــل اســتفاده مــی باشــد) و بســتن یــک تیغــه بــه آن ،در عمقــی
کــه ریشــه در آنجــا حضــور نــدارد ،تیغــه حرکــت نمــوده و خــاک زیــر ریشــة نهالهــا را کامـ ً
ا کنــده و
بــاال مــی آورد ،ســپس کارگــران بــا دســت نســبت بــه جمــع آوری و بســته بندی آن هــا اقــدام می کننــد
و یــا بــا اســتفاده از ماشــین های مخصــوص ایــن کار ،نهال هــا در مخــزم ماشــین جمــع آوری می شــوند
و بعــداز پرشــدن مخــزن ،نهال هــا تخلیــه می شــوند .بــه ایــن ماشــین آالت« ،نهالکــن» میگوینــد.
تمرین
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بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود یــک محلــول ضــد عفونــی تهیــه کــرده و از آن بــرای ضدعفونــی کردن
ریشــة نهال هــای تــازه خــارج شــده اســتفاده نماییــد .در ایــن آزمایــش ،نحــوة تهیــة محلــول (ســم
و آب و نســبت رقیــق و غلیــظ بــودن آن) را بهدســت آوریــد.

ســمت راســت ،نهال هــای کنــده شــده و انبــار شــده در زمیــن و ســمت چــپ ،نهال هــای بســته بندی
نشد ه

آماده سازی نهال برای فروش

 -4بــا توجــه بــه رقــم نهــال و اســتفاده ازبرچســب ضد رطوبــت (در صورت نداشــتن برچســب) ،مشــخصات
کامــل آن را نوشــته و بــر روی ســاقه نصــب می نماینــد .ســپس بــا توجــه بــه برچســب ها و انــدازة
نهال هــا ،آن هــا را در دســته های  10تایــی 20،تایــی و ...قــرار داده و دور آنهــا را می بندنــد .در صــورت
کنفــی کامــ ً
ا مرطــوب ،محافظــت نمــوده و
حضــور مشــتری ،دور تمامــی ریشــه ها را بــا یــک گونــی
ِ
تحویــل وی می دهنــد .در غیــر ایــن صــورت ،آنهــا را در چالــه ای کــه از قبــل تهیــه شــده (چالــه بایــد
دارای ســایبان بــوده و در معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب نباشــد) قــرار میدهنــد و روی ریشــه ها را بــا
خــاک می پوشــانند.
تحقیق

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود بــه یــک نهالســتان مراجعــه نمــوده و از روش هــای آمــاده ســازی
نهال هــا بــرای فــروش گــزارش تهیــه نمایــد.

شرایط محیطی مناسب در زمان خارج کردن نهال ها از خزانه
همانطــور کــه در صفحــات قبــل نیــز توضیــح داده شــد ،نهال هــا زمانــی بایــد از زمیــن خــارج شــوند
کــه در مرحلــة اســتراحت باشــند ،زیــرا در ایــن زمــان ،میــزان از دســت رفتــن آب بافت هــا بســیار کــم
اســت و نهــال در معــرض خشــکی قــرار نمی گیــرد .همچنیــن در ایــن زمــان درجــة حــرارت پاییــن بــوده
و درختــان رشــدی ندارنــد .بنابرایــن درختــان نیــاز آبــی چندانــی نیــز ندارنــد .از طرفــی دمــای هــوا در
شــب ممکــن اســت بــه زیــر صفــر برســد کــه در صــورت مراقبــت نکــردن کافــی و قــرار گرفتــن ریشــه ها
در معــرض ســرما ،نهال هــا صدمــه خواهنــد دیــد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،در زمــان خــارج کــردن نهال هــا از زمیــن بــه دلیــل شــرایط نامســاعد محیطــی
مراقبــت هایــی نیــاز اســت کــه عبارتنــد از:
 -1سعی شود در زمان کندن نهال ها ،کمترین صدمه به نهال ها و ریشه های آن وارد شود.
 -2بعــد از خــارج کــردن نهال هــا از زمیــن بــرای فــروش ،الزم اســت قبــل از فــرا رســیدن شــب بــرای
جلوگیــری از ســرمازدگی ریشــه ها ،آنهــا در خــاک یــا گونــی و در انبــار نگ ـهداری شــوند..
 -3در هنــگام روز بــا گــرم شــدن هــوا ریشــه ها در معــرض هــوای آزاد قــرار نگیرنــد ،و روی ریشــه ها
حداقــل بــا گونــی کنفــی خیــس و یــا خــاک مرطــوب پوشــیده شــود .در ایــن حالــت ،جهــت قرارگیــری
نهال هــا بایــد طــوری باشــد کــه آفتــاب باعــث ســوختگی ســاقه نشــود .در بعضــی از کشــورها لوله هــای
شــکاف دار و بــه رنــگ ســفید از جنــس پلــی مرهــای مصنوعــی تهیــه و بــرای جلوگیــری از آفتــاب
ســوختگی بــر روی تنــه قــرار می دهنــد.
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سمت چپ نهال های کشت شده در گلدان و سمت راست پلی مر پیچیده شده دور نهال ها برای جلوگیری از آفتاب زدگی

 -4در روزهایی که سرعت باد زیاد است ،حتی االمکان از کندن نهال ها خود داری شود.
 -5نهال هایــی ماننــد پســته ،مرکبــات ،ســوزنی برگ هــا و حتــی خرمالــو بــا توجــه بــه اینکــه دارای
ریشــه های حســاس می باشــند و در صــورت قطــع شــدن ریشــه از بیــن می رونــد ،الزم اســت در
گلدان هــای پالســتیکی و یــا توربــی کشــت شــده و بــا همــان گلدان هــا بــه فــروش برســند.
 -6در صــورت گــرم بــودن هــوا و خــارج نمــودن نهال هــا و چنانچــه شــب های ســردی وجــود نداشــته
باشــد ،مقــداری آب ولــرم بــر روی ریشــه ها و سرشــاخه ها می پاشــند تــا شــادابی آن هــا حفــظ شــود.
 -7نهالهــا حتــی االمــکان بــا توجــه بــه نیــاز و در یــک دورة کوتــاه مثــ ً
ا فــروش یــک هفتــه ،کنــده
شــوند ،زیــرا در صــورت انبــار شــدن طوالنــی مــدت نهالهــا اوالً هزینه هــا بــاال مــی رود ثانیــاً ممکــن
اســت بــه آنهــا آســیب جــدی برســد.

شرایط نگهداری نهال های کنده شده در نهالستان
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بسته بندی و حمل نهال ها
نهال هــا معمــوالً بــه ســه صــورت ریشــه لخــت ،گونــی پیــچ و بــه صــورت گلدانــی بــه بــازار عرضــه
می شــوند کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب خــود را دارنــد و از هــر کــدام تحــت شــرایط خاصــی اســتفاده
می شــود.
در هــر کــدام از حــاالت فــوق ،یــک نهــال فــروش حرفــه ای نصــب برچســب ومشــخص نمــودن نهال هــای
قابــل فــروش را قبــل از خــارج کــردن نهــال از خزانــه انجــام می دهــد .بنابرایــن در زمــان بســته بنــدی،
بارگیــری و فــروش ،مشــکالت زیــادی نخواهــد داشــت.در حالــت کلــی بهتــر اســت قبــل از خــارج کــردن
نهــال از زمیــن ،برچســب ضــد آب مخصــوص را کــه حــاوی اطالعــات مربــوط بــه نــوع رقــم ،نــوع پایــه،
نــوع پیونــدک و ...میباشــد تهیــه و بــر روی ســاقه ،مقــداری باالتــر از محــل یقــه نصــب نمــود.

عوامل مؤثر در رضایتمندی مشتری

معیــن و
پــس از خــارج کــردن نهال هــا الزم اســت آنهــا را بــا توجــه بــه انــدازه و نــوع در بســته های ّ
حداکثــر صــد تایــی قــرار داده و بــا اســتفاده از نــخ پالســتیکی و یــا کنفــی در دو قســمت محــل یقــه و
انتهــای نهــال بســت .البتــه گــره زدن بایــد طــوری باشــد کــه آســیبی بــه پوســت ســاقة نهــال نزنــد.

فعالیت عملی

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود در زمــان فــروش نهال هــا بــه یــک نهالســتان مراجعــه نمــوده و در
بســته بنــدی نهال هــا مشــارکت نماییــد و در پایــان روز نیــز گزارشــی از روش هــای مختلــف بســته
بنــدی انجــام شــده بــه هنرآمــوز خــود تحویــل دهیــد.
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در کشــورهای پیشــرفته بــرای بســته بنــدی و جلوگیــری از کاهــش رطوبــت نهالهــا ،از پالســتیک های
مخصوصــی اســتفاده می شــود کــه آنهــا را دور ریشــهها میپیچاننــد و ســپس آن هــا را در یــک انبــار
خنــک نگــهداری می کننــد.

روش های مختلف بسته بندی نهال :سمت راست در جعبه های پالستیکی و سمت چپ در داخل نایلون

در بســته بنــدی نهال هــا ایــن نکتــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه اگــر هــدف از آمــاده ســازی نهــال،
ارســال آن بــه مناطــق دور دســت بــا فاصلــة یــک یــا دو روز باشــد ،الزم اســت ضمــن رعایــت دقیــق
عملیــات بســته بنــدی ،بــا دقــت هــر چــه تمــام تــر ایــن نهال هــا را در کامیــون جاســازی نمــوده تــا از
وارد شــدن آســیب و فشــار در طــی مــدت انتقــال جلوگیــری شــود.
معمــوالً انتقــال نهال هــا بایــد بــا اســتفاده از کامیون هــای اتــاق دار انجــام شــود .بــه ایــن منظــور الزم
اســت ریشــه های هــر دســته از نهال هــا داخــل یــک گونــی کنفــی مرطــوب پیچیــده شــده و ســپس
جهــت جلوگیــری از خشــکی در داخــل یــک پالســتیک بلنــد قــرار داده شــوند و دســتهها بــا احتــاط
روی هــم قرارگیرنــد .ایــن نــوع قــراردادن تــا حــدی ادامــه یابــد کــه فشــار ســنگینی بــر روی دســته های
پایینــی وارد نشــود.

بسته بندی غیر اصولی منجر به بروز خسارت به نهال ها می شود
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ســپس ایــن نهال هــا تازمــان انتقــال بایــد در انبــار و یــا در محلــی ســایه گذاشــته شــده و ریشــه ها
نیــز در داخــل گودالــی  30تــا  50ســانتی متــری قــرار گیــرد .در کشــورهای پیشــرفته نهال هــا را در
ســردخانه هایی بــا دمــای حــدود 2درجــه و رطوبــت  95درصــد و تــا زمــان فــروش نگهــداری می نماینــد.
ضمــن اینکــه ایــن نکتــه را بایــد در نظــر گرفــت کــه در انتقــال نهــال بــه مناطــق دور دســت بایــد
مجوزهــای الزم را از مدیریــت حفــظ نباتــات محــل فــروش نهــال مبنــی بــر دارا بــودن ســامت کامــل
نهالهــا از لحــاظ آفــات و بیماری هــای شــایع تهیــه نمــود.

-2گلدان در داخل چاله قرار گیرد

-3گلدان پالستیکی
با احتیاط از دور نهال
شکافته و بیرون آورده
شود.

 -1کف گلدان پالستیکی از دور ریشة
گیاه با احتیاط بریده شود.

شرایط انتقال نهال های حساس گلدانی به چالة کاشت
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بــرای بســته بنــدی نهالهــای ســوزنی برگهــا روش هــای مختلفــی وجــود دارد .ایــن کار بایــد در
بســته های کوچــک و یــا بــزرگ و کیســه های پلــی اتیلــن انجــام گیــرد .بــرای جلوگیــری از بــاال رفتــن
دمــای ریشــه میتــوان از خــاک ارة مرطــوب نیــز اســتفاده کــرد .بــه عنــوان مــادة بســته بنــدی نیــز
میتــوان عدل هــای بــا ظرفیــت  1000اصلــه نهــال دو ســالة ســوزنی بــرگ و یــا بــا ظرفیــت  2000اصلــه
نهــال یکســاله اســتفاده کــرد .عدل هــای حــاوی نبایــد بــه یکدیگــر فشــرده شــده و یــا مــدت طوالنــی در
هــوای آزاد باقــی بماننــد و در صورتیکــه قــرار اســت مــدت زیــادی نگـهداری شــوند بایــد آنهــا را در جــای
خنکــی قــرار داد .نهال هــای پهــن برگ هــا بــه صــورت گروهــی بســته بندی می گردنــد .بســته بنــدی
درســت باعــث جلوگیــری از صدمــه دیــدن نهــال از عوامــل خارجــی و جلوگیــری از کاهــش آب خواهــد
شــد .نهال هــای ســوزنی برگ هــا بــدون اســتفاده از مــواد مرطــوب کننــده بیــن ریشــه ها بســته بندی
می شــوند  .ابعادکیســه ها  60 * 50ســانتیمتر اســت کــه  200عــدد نهــال در آن قــرار میگیــرد و
ضخامــت ایــن کیســه ها  0/1میلی متــر می باشــد  .بعــد از قــرار دادن نهالهــا در کیســه ها ،بایــد
هــوای داخــل آن را خالــی کــرده و آنهــا را در محــل ســردی کــه دارای تهویــه باشــد ،در دمــای  6درجــه
بــاالی صفــر نگـهداری نمــود .در هــوای گــرم ،حمــل و نقــل بایــد در شــب و یــا ســاعت خنــک روز انجــام
شــود.

نکات الزم در زمان دریافت نهال برای کشت در زمین اصلی
پــس از دریافــت نهالهــای بســته بنــدی شــده بایــد آنهــا را بــا احتیــاط از کامیــون خــارج نمــود .امــا قبــل
از رســیدن نهالهــا نیــز بایــد بســتر اصلــی آمــاده شــود کــه شــامل عملیــات و مراحــل زیــر می باشــد:
 -1مواد زاید جمع آوری شده باشد.
 -2تسطیح خاک صورت گرفته باشد.
 -3آزمایشات خاک انجام شده و بر اساس نتایج آن ،کودهی الزم صورت گرفته باشد
 -4چاله هــای کاشــت نهــال کنــده شــده و مخلــوط خــاک و کــود الزم بــرای آن چاله هــا نیــز در کنــار
آنهــا مهیــا باشــد.
 -5نهال هــا آمــادة کشــت شــوند (آرایــش و ضدعفونــی کــردن ریش ـهها و اجــرای عملیــات پرالیناژ)آنــگاه
بعــد از مراحــل فــوق و در پایــان کاشــت نهالهــا و ســربرداری انجــام شــود.
فعالیت عملی
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در زمــان درختــکاری بــه یــک بــاغ در حــال احــداث مراجعــه نمــوده و پــس از بازکــردن بســته
بندیهــا وضعیــت ظاهــری نهال هــای ارســالی را بررســی و در مــورد کیفیــت آن هــا در قالــب
گــزارش بــه هنرآمــوز خــود اظهــار نظــر نماییــد.

آماده سازی نهال برای فروش

ارزشیابی شایستگی آماده سازی نهال برای فروش
شرح کار:

 1آماده بودن نهال براي فروش (سن و وضع ظاهري نهالها از جمله طول و قطر آنها)؛
 2مناسب بودن شرايط جوي براي كندن و آماده كردن گياه براي فروش؛
 3آماده بودن ابزار و وسايل براي بسته بندي و حمل به بازار.

استاندارد عملکرد:

آماده كردن  500بوته یا نهال در هر روز براي فروش.

شاخصها:

 1انتخاب بوته يا نهال مناسب براي فروش؛
 2كندن و جابهجايي گياهان به طور صحيح و بدون وارد شدن زخم در آنها؛
 3پاك كردن و بسته بندي گياهان براي فروش مطابق با استاندارد؛
 4برچسب زدن به گياه و حمل و نقل مطلوب آن به بازار.

شرايط انجام كار:

وجود نهالستان  ،خزانه و گلخانه  ،وجود انواع درختان میوه  ،شرایط آب وهوایی مناسب برای پیوند.

ابزار و تجهیزات :

لباس كار -دستكش -بيل -بيلچه -قيچي -چاقو -ظروف كشت -ابزار و لوازم بسته بندي -خاك گلداني مرغوب.

معیار شایستگی:

مرحلة کار

ردیف

حداقل نمرة قبولی از 3

1

انتخاب گياه

2

جابهجايي گياه

1

3

بسته بندي گياه

2

4

حمل و نقل گياه

2

شایستگی های غیرفنی  :ایمنی  ،بهداشتی  ،توجهات زیست محیطی
و رعایت موازین اخالقس و حرفهای.
نگرش :تصمیم گیری صحیح ،مدیریت مالی  ،مدیریت زمان ،مدیریت
مواد و تجهیزات.
میانگین نمرات

نمرة هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی جهــت ایفــای نقــش خطیــر خــود در اجــرای ســند تحــول بنیادیــن در آمــوزش و پــرورش و
برنامــه درســی ملــی جمهــوری اســامی ایــران ،مشــارکت معلمــان را به عنــوان یــک سیاســت اجرایــی مهــم دنبــال می کنــد .بــرای تحقــق
ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان
دربــارۀ کتاب هــای درســی نونگاشــت ،کتاب هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ ،بــا کمتریــن اشــکال بــه دانش آمــوزان و معلمــان
ارجمنــد تقدیــم نمایــد .در انجــام مطلــوب ایــن فراینــد ،همــکاران گــروه تحلیــل محتــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها ،گروه هــای
آموزشــی و دبیرخانــۀ راهبــری دروس و مدیریــت محتــرم پــروژه آقــای محســن باهــو نقــش ســازنده ای را بــر عهــده داشــتند .ضمــن ارج
نهــادن بــه تــاش تمامــی ایــن همــکاران ،اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــاش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا ارائــۀ نظــرات
خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــام می شــود.

نام کاربر

رديف

استان

1

كاظم حشمتي  -علی شرقی

آذربايجان شرقي

2

بابك سلماني -مرتضی نوبهار

آذربايجان غربي

3

معصومه خلیلی -مرضیه بقایی نیا

4

محمد صفاری -مهدی قاسمی

خراسان شمالي

5

هادي رضايي -ابراهیم ستوده

خراسان جنوبي

6

علی شریفی -علیرضا بنی نعمه

خوزستان

7

عنايت محمدي

زنجان

8

مهدی عاشوری -محمد اردکانی زاده

سمنان

9

عباسعلي زارعي

10

سید منصور موسوی -حامد مرشدی

11

یزدان دشتیان -محمود برنده نژاد

فارس

12

علیرضا اسدی الموتی -عمار رسولی سفیددری

قزوين

13

ساسان رحماني -ادریس شافعی

کردستان

14

سعيد جاللوندي -عادل سلیمانی

کرمانشاه

15

عليرضا بزي -رضا حجگذار

گلستان

16

علی کرمی راد -سیداکبر موسوی

مرکزي

17

ناصر ساالري -حبیب اله نجفی

هرمزگان

18

عباد بختیاری -هادی طاوسی کامکار

19

رضا دادآفرين

20

ناصر تسليميان -ذبیح اله شاه حسینی

21

مراد گنجوی پور -سامعه سلیمانی

22

حمید میری -عبدالقادر بلوچ الشاری

23

حسین محمدی -مجید رحیمی نژاد -محسن امیری بیدشکی -عرفان خطیبی
بردسیری -الهام السادات گوهری اصل

24

تکتم اورعی -نازلی سیدانزابی نژاد -منصوره کشوری

25

رضا شعبانی -محمد اعتصامی پور

اصفهان

شهرتهران
تهران (شهرستانها)

همدان
يزد
مازندران
البرز
سيستان وبلوچستان
کرمان
خراسان رضوی
گيالن
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