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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعۀ فناوري ها و تحقق توسعۀ پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامۀ تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر 
در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است.  شایستگي،»توانایي انجام کار واقعي 
به طور استاندارد و درست« تعریف شده است. توانایي شامل »دانش، مهارت و نگرش« مي شود. 

در رشتۀ تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1- شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي تولید و پرورش درختان میوه؛ 
2- شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه؛

3- شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها؛
4- شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر.

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار، مجموعۀ اسناد 
برنامۀ درسي رشته هاي شاخۀ فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
 این درس، چهارمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژۀ رشتۀ امورباغی در پایه 
یازدهم  تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت آیندۀ شغلي و حرفه اي 
شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید تمام شایستگي هاي آموزش داده شده 

دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب پیش رو شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و 
هر واحد یادگیري از چند مرحلۀ کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز می توانید پس از 
یادگیري هر پودمان، شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر 
پودمان یك نمره در سامانۀ ثبت نمرات منظور مي نماید و نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 
مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد 
تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامۀ شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمرۀ 
مستمر و نمرۀ شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي از پودمان ها نمرۀ قبولي را 
کسب نکردید، تنها در همان پودمان  مورد ارزشیابي  قرار می گیرید و پودمان هایي  قبول شده  



در مرحلۀ اول ارزشیابي، مورد تأیید بوده و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این 
درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین عالوه بر کتاب درسي، امکان استفاده از سایر اجزای بستۀ آموزشي که براي شما 
همراه  کتاب  آموزشي،  بستۀ  اجزاي  این  از  یکي  دارد.  وجود  است،  تألیف شده  و  طراحي 
هنرجو است که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید از آن استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. در این 
بستۀ آموزشي، اجزای دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه 

رشتۀ خود به نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن ها مطلع شوید.
از جمله مدیریت منابع، اخالق  با شایستگي هاي غیرفني  ارتباط  یادگیري در  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بستۀ آموزشي ارائه شده 
است. شما عزیزان کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني فرا بگیرید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار ببرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است، لذا توصیه هاي هنرآموز 
کارها جدي  انجام  در  است،  آمده  کتاب  در  که  مواردي  رعایت  در خصوص  را  محترمتان 

بگیرید.
گام هاي  گرامي،  و هدایت هنرآموزان  عزیز  و کوشش شما هنرجویان  با تالش  است  امید 
تربیت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  پیشرفت  و  کشور  استقالل  و  سربلندي  جهت  در  مؤثري 

شود. برداشته  اسالمي  میهن  برومند  جوانان  شایستۀ 

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ درسي ملي جمهوري اسالمي ایران 
و نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامۀ درسي رشتۀ امور باغی طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي 
تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي پایۀ یازدهم تدوین و تألیف 
گردیده است و داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یك یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده 
شده است. هنرآموزان گرامي الزم است براي هر پودمان یك نمره در سامانۀ ثبت نمرات براي هر هنرجو 
ثبت کنند. نمرۀ قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمرۀ هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که 
شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریك از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر 
این کتاب، طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله 
مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده 
شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار 
و فیلم آموزشي درفرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام 
کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀ یادگیری، روش های 
تدریس کتاب، شیوۀ ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی 
زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های 
یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم به یادآوري است،کارنامۀ صادر 
ارزشیابي  شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است. در هنگام آموزش، سنجش و 
پودمان ها و شایستگي ها، باید به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي اموزشي مراجعه شود. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیرفني و مراحل کلیدي براساس 
با  از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس  استاندارد، 

ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
این کتاب شامل پودمان هاي زیر است:

1- »آماده سازی زمین درختان میوه« که در این پودمان ابتدا با مفهوم آماده سازی و سپس به عوامل مؤثر 
بر آماده سازی آشنا می شوید   .

 » تهیه وآماده سازی نهال « و »کاشت درختان میو ه و زینتی« دارد، که در این پودمان مفهوم   تهیه 
وآماده سازی نهال، کاشت درختان میوه و زینتی و کاربرد و ویژگي هاي سیستم های کاشت گیاهان آموزش 

داده شده است.
3-» راه اندازی سیستم آبیاری« که در این پودمان، روش راه اندازی سیستم آبیاری آموزش داده می شود .

4-»پیوند« نام دارد. که در این پودمان،انواع روش های پیوند آموزش داده می شود.
5-» آماده سازی نهال برای فروش«.که در آن، هنرجویان با آماده سازی نهال برای فروش آشنا مي شوند. 

امید است با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش
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آماده سازی زمین درختان  میوه

پودمان 1

آماده سازی زمین درختان میوه

فـات 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 1500 سـال 
قبـل بـا دانـش پـرورش درختـان میوه آشـنایی داشـتند. در ایـران با توجه بـه عـرض جغرافیایی و 
شـرایط متنـوع اقلیمی، کشـت و پـرورش انواع درختـان میوه دار مناطـق معتدل، و سردسـیر، نیمه 

گرمسـیر و گرمسـیر امـکان پذیر می باشـد.
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آماده سازی زمین درختان  میوه

استاندارد عملکرد

واحد یادگیری 1

آماده سازی زمین درختان میوه

آماده سازی 1000 متر مربع در سه روز کاری

مقدمه

ــوب  ــرب ، جن ــۀ غ ــزی، منطق ــمال مرک ــرب و ش ــمال غ ــمالی در ش ــیر ش ــم سردس ــی اقلی ــور کل به ط
مرکــزی، مناطــق شــرق و  اســتان فــارس شــرایط الزم را بــرای پــرورش درختــان میــوۀ مناطــق معتدلــۀ 
ــد. ــه و انگــور را دارن ــادام، گــردو، ب ــو، فنــدق، ب ــو، شــلیل، هلــو، زرد آل ــو، گیــاس، آلبال و ســرد ماننــد آل

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؛ 2-مطالعــۀ عوامــل اقتصــادی؛ 3- تهیــۀ زمیــن و کاشــت 

نهــال. کــه در ایــن واحــد یادگیــری شــما بــا چگونگــی آمــاده ســازی زمیــن بــاغ آشــنا خواهیــد شــد.
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پاکسازی زمین

به چه موادی در سطح باغ، ناخالصی می گویند؟ انواع آن را نام برده و در کاس بحث کنید.

چرا باید ناخالصی های سطح باغ را جمع آوری کرد؟ 

پرسش

پرسش

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

ــد؟  ــام می دهن ــن انج ــازی زمی ــرای پاک س ــی ب ــه اقدامات ــاغ، چ ــداث ب ــرای اح ــما ب ــۀ ش در منطق
ــد. ــه دهی ــوز مربوطــه ارائ ــر آم ــه هن ــه و ب ــی تهی ــزارش کامل گ

تحقیق کنید

تحقیق کنید

رفع ناخالصی ها در سطح باغ 
وسایل مورد نیاز : فرغون ، بیل ، کلنگ ، چهار شاخ ، تریلی ، تراکتور 

فعالیت عملی

بــا اســتفاده از وســایل الزم و لبــاس کار مناســب و زیــر نظــر هنرآمــوز خــود، ناخالصی هــای ســطح 
بــاغ هنرســتان را گــردآوری کــرده و  در محلــی مناســب دفــن نماییــد.
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منظور از گاو رو بودن زمین چیست؟ پرسش

خاک

خـاک در تأمیـن آب و مـواد کانـی بـه عنـوان محیطـی به شـمار می آید که ریشـۀ درخـت در آن اسـتقرار و 
می یابد. گسـترش 

از سوختن برگ ها، علف ها، گیاهان و چوب های جمع آوری شده جداً خودداری نمایید.
بــا گــردآوری و دفــن آنهــا می توانیــد کودهــای گیاهــی مناســبی را به دســت آوریــدو در ضمــن بــا ایــن 

کار، از آلــوده ســاختن هــوا و محیــط زیســت خــود نیــز جلوگیــری کرده ایــد.

نکته
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خاک زراعی مناسب

بافــت خــاک را ذرات رس ) قطــر آنهــا کمتــر از 0/002 میلــی متــر ( ، ســیلت )0/002 - 0/02 میلــی متــر(، 
شــن ریــز)0/2 - 0/02 میلــی متــر( و شــن درشــت  )2 - 0/2 میلــی 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. 
ــم1،  درصــد رطوبتــی از خــاک اســت کــه گیــاه پژمــرده می شــود. امــا ظرفیــت  نقطــۀ پژمردگــی دائ

ــد.  ــر نیــروی ثقــل زمیــن در خــاک باقــی می مان مزرعــه2، میــزان رطوبتــی اســت کــه در براب
نقطــه اشــباع3 میــزان 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 
ــی  ــت باق ــزان رطوب ــم کســر شــود، می ــه، درصــد پژمردگــی دائ ــت ظرفیــت مزرع ــر از رطوب می دهــد. اگ

ــل جــذب می باشــد. ــاه قاب ــد کــه توســط ریشــۀ گی ــل « اســتفاده می نامن ــت قاب ــده را » رطوب مان
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 خاک هــای ســنگین بیشــتر اســت امــا در 
ــز تحــت  ــرد. پراکندگــی ریشــه در خــاک نی ــدی انجــام می گی ــه کن ــا ، رشــد ریشــه ب ــوع خاک ه ــن ن ای
ــر یکنواخــت  ــی ریشــه در خــاک غی ــای ســنگین، پراکندگ ــرد. در خاک ه ــرار می گی ــوع خــاک ق ــر ن تأثی

می باشــد.
انتقــال آب در خــاک و جــذب آن توســط گیــاه تحــت تأثیــر پتانســیل آب قــرار می گیــرد. پتانســیل آب 
ــاک  ــیل آب در خ ــد. پتانس ــار می باش ــد آن ب ــت و واح ــرم آب اس ــول گ ــک ملک ــرژی آزاد در ی ــدار ان مق
شــامل پتانســیل اســمزی و پتانســیل ماتریکــس و پتانســیل آب در گیــاه اســت و شــامل پتانســیل اســمزی، 
ــر از  ــاه منفی ت ــیل آب در گی ــرگاه پتانس ــد. ه ــل می باش ــیل ثق ــانس و پتانس ــا تورژس ــار ی ــیل فش پتانس
پتانســیل آب در خــاک باشــد، گیــاه می توانــد رطوبــت خــاک را جــذب کنــد. پتانســیل آب در گیــاه در اثــر 
ــان آب از  ــب جری ــه موج ــد ک ــود می آی ــه وج ــیل آب ب ــیب پتانس ــک ش ــود و ی ــر می ش ــق، منفی ت تعری
خــاک بــه طــرف ریشــه می گــردد. بســته شــدن روزنه هــا در طــول روز بــه رطوبــت خــاک بســتگی دارد.

اگر میزان رطوبت خاک کمتر باشد، روزنه ها زودتر بسته می شوند و رشد گیاه کاهش می یابد.
عمــق خــاک از مــواردی اســت کــه بایــد قبــل از احــداث باغــات میــوه، مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. زیــرا 

ــد. ــوذ می کنن ــری خــاک نف ــی 3 مت ــا عمــق 1 ال ــوه ت ریشــه های درخــت می

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.

نکته
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پدیــدۀ گمــوز1 یــا صمــغ زدگــی را می تــوان در درختــان میــوۀ سردســیری و مرکبــات مشــاهده نمــود کــه 
ــوارد،  ــی از م ــود. در برخ ــل می ش ــاه حاص ــه گی ــه طوق ــا ب ــا و قارچ ه ــی از باکتری ه ــۀ برخ ــر حمل در اث
ایــن عارضــه ناشــی از اختــال در میــزان رطوبــت، بــاال بــودن آب تحــت االرض ویــا تغییــر متنــاوب ســطح 

ــروز گمــوز می باشــد. آب علــل دیگــر ب
دمــای بیــش از حــد خــاک، توقــف رشــد ریشــه در اثــر رطوبــت ناکافــی و یــا غرقــاب شــدن ناحیــۀ ریشــه 

از عوامــل پدیــد آورنــدۀ فلــج گیاهــی2 در درختــان میــوۀ حســاس از جملــه گــردو می باشــد.
ــرای پــرورش درختــان میــوه داشــته باشــد، میــزان شــوری  ــد ب از مشــکات دیگــری کــه خــاک می توان
آن اســت کــه از مــواد محلــول خــاک بــه ویــژه کربنات هــا، ســولفات ها، کلســیم، منیزیــم و ســدیم ناشــی 

می گــردد.
هدایــت الکتریکــی3 خاک هــای شــور بیشــتر از 4 دســی زیمنس بــر متــر ودر صــد ســدیم تبادلــی4 بیشــتر 
ــرای مشــخص کــردن  ــی، ب ــی 10 می باشــد. درصــد ســدیم تبادل از 15 درصــد و PH آن هــا بیــن 8/5 ال
قلیایــی بــودن خــاک مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. اگــر درصــد ســدیم تبادلــی خــاک در حــدود 15 الــی 

30 باشــد، ایــن خــاک از نظــر کشــاورزی غیرقابــل اســتفاده می شــود.

1 -Gumming
2-Apoplexy
3-Electrical Conductivity
4- Exchange Sodium Percentage

تقسیم بندی درختان میوه از نظر مقاومت به شوری
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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 می یابـد. تهیـۀ زمیـن در بسـیاری  از مـوارد با شـخم آغاز 
می شـود کـه خـود مهم تریـن مرحلـه در تهیـه زمیـن محسـوب می شـود. چنانچـه شـخم زدن بـا توجـه بـه 
رطوبـت و عمـق خـاک و به طـور کلـی با رعایـت اصول آن انجام نشـود، نـه تنها نتایـج مفیـدی در برنخواهد 

داشـت بلکـه غالبـاً می توانـد بـه خرابـی بسـتر بـذر و گاهـی خسـارت های جبران ناپذیـری منجرگردد.
شـخم زمیـن بایـد بـه گونه ای انجـام پذیرد کـه: 1- قطعات شـخم نخـورده باقی نمانـده؛ 2- تسـطیح زمین 

بهـم نخـورده؛ 3- تراکـم خـاک بـه حداقل رسـیده؛ 4-حداکثـر صرفه جویـی در وقت به عمـل آید.
بهترین زمان شخم زدن بافاصله بعد از برداشت محصول است، زیرا خاک هنوز رطوبت دارد و راحت تر 

شخم می خورد.
ادوات خاک ورزی اولیه ) گاو آهن ( از لحاظ نیروی کشنده، به دو نوع دامی و تراکتوری تقسیم می گردد و 

هر دو می توانند یک طرفه و یا دو طرفه باشند.
شخم زدن، برحسب شکل زمین و توپوگرافی و نوع گاو آهن، می تواند به اشکال گوناگونی انجام شود.

معمول تریــن الگــوی شــخم، روش معــروف بــه» َســِرزمینی« اســت. درایــن روش، ابتــدا خطــی را در ابتــدا 
و انتهــای زمیــن می کشــند تــا ناحیــۀ محصــور در میــان آن را شــخم بزننــد. ایــن خــط بــا شــخم زدن بــا 
نــوک خیش هــا انجــام می گیــرد. پهنــای قطعــۀ زمیــن در هــر دو انتهــا بایــد آن قــدر باشــد کــه تراکتــور 
روی آن به راحتــی دور بزنــد. ایــن الگــو را خــود بــه دو روش وســط بــه کنــار یــا کنــار بــه وســط می تــوان 

اجــرا نمــود.

در مورد عمق شخم از سال گذشته چه به یاد دارید؟
پرسش

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.
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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 آن جایی کــه تفــاوت خاصــی میــان ادوات مذکــوردر متصل شــدن بــه تراکتــور 

ــرد: ــه خاصــه ک ــوان این گون ــی می ت ــدارد مراحــل کار رابه طورکل وجــود ن
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 
ــازوی ســمت  ــا ســوراخ موجــود در انتهــای ب ــرده می شــود ت ــا اهــرم اصلــی هیدرولیــک آنقــدر پاییــن ب ب
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، 
ــازوی جانبــی ســمت راســت تراکتــور می بایســت  ــا بســتن پیــچ ب ــاز کــردن ی ــا ب ــد. ســپس ب قفــل نمای
ســوراخ موجــود در انتهــای بــازوی ســم راســت بــا ســر لنگــی گاوآهــن هــم مرکــز شــده و پــس از اتصــال 
ــا  ــور متصــل اســت، ب ــه تراکت ــک نقطــه ب ــه از ی ــازوی وســط را ک ــردد. ب ــل گ ــی، قف ــن قفل به وســیلۀ پی
چرخانــدن قســمت میانــی کوتــاه و بلنــد کــرده تــا ســر دیگــر آن بــه فیــل گــوش برســد. )بــازوی وســط 
ــر روی دو پیــچ رزوه شــده در جهت هــای معکــوس  میلــه ای اســت تــو خالــی کــه از درون رزوه شــده و ب
بســته شــده اســت کــه بــا چرخیــدن، امــکان کوتــاه و بلنــد شــدن را بــه بــازو می دهــد(. باقــرار دادن پیــن 

قفلــی، در نقطــۀ ســوم نیــز ارتبــاط برقــرار شــده اســت.
ــردد.  ــه محــل اجــرای شــخم حمــل می گ ــد شــده و ب ــن بلن ــی هیرولیــک از زمی ــرم اصل ــا اه گاوآهــن ب
گاو آهــن بــا پاییــن بــردن دســتۀ اصلــی هیدرولیــک، پاییــن بــرده می شــود؛ به طــوری کــه نــوک خیش هــا 

روی زمیــن قــرار گیــرد.
ابتــدا بایدتــراز طولــی گاوآهــن کنتــرل شــود. ممکــن اســت جهــت نفــوذ خیش هــا 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

ــی عمــق  ــودن گاوآهــن، باعــث یکنواخت ــراز ب ــات شــخم زدن، تنظیمــات درســت و ت ــگام  عملی در هن
ــردد. ــخم می گ ش

اگــر گاو آهــن، تــراز طولــی نداشــته باشــد، عمــق شــیار شــخم در خیش هــا مســاوی نبــوده و کــف شــیار 
ــد. ــه ای در می آی ــکل پل به ش

نکته

نکته
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کاربرد گاوآهن برگردان دار در باغ  فعالیت عملی

وسایل الزم: لباس کار، تراکتور، گاوآهن
مراحل اجرا:

1-گاوآهن برگردان دار را به تراکتور متصل نموده و به باغ منتقل نمایید.
2- تنظیمات الزم ) تراز طولی، تراز عرضی، تنظیم عمق و عرض کار ( را انجام دهید.

ــرل  ــر، عمــق کار را کنت ــس از طــی مســافتی حــدود 10 مت ــه و پ ــن به کار انداخت 3- گاوآهــن را در زمی
کنیــد.

4- قطعه زمین مشخصی را در نظر گرفته و آن را شخم بزنید.
5- وضعیت شخم را در پایان کار بررسی کنید.

6- در صورتی که وضعیت شخم مناسب نیست، چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
7- از فعالیت عملی خود، یک گزارش تهیه کنید.

گاوآهن بشقابی

گاوآهـن بشـقابی، از لحـاظ نحـوۀ تأثیـر برخاک، تا حـدی به گاوآهـِن برگـردان دار شـباهت دارد. خیش های 
بشـقابِی مقّعـر و گـردان گاوآهـن بشـقابی، در هنگام کار، تـا حدی خـاک را برمی گردانند. باتوجـه به گردش 
خیش هـا و در نتیجـه کاهـش اصطـکاک و بـرش مواد سـطحی، علی رغم ناقـص برگرداندن خاک، در شـرایط 
زیـر کـه گاوآهن هـای برگـردان دار قـادر به کار با عملکرد مناسـب نیسـتند، اسـتفاده از گاوآهن های بشـقابی 

می شـود: توصیه 

زمین های سفت و خشک که گاوآهن برگردان دار به سختی در آن ها نفوذ می کنند.

زمین های کلش دار و ریشه دار که باعث گرفتگی گاوآهن های برگردان دار می شوند.

زمین های چسبنده که گاوآهن برگردان دار در آن، حالت خاک چسبی پیدا می کنند.

زمین هـای دارای الیه هـای سـخت عمیـق، از جملـۀ الیـه حاصـل از کار مـداوم گاوآهن هـای 
برگـردان دار در عمـق ثابت.

زمین هـای بسـیار سـاینده، ناهمـوار و ریشـه دار کـه در آن هـا سـایش و آسـیب هایی کـه بر 
خیش هـای برگـردان دار وارد شـده، عامـل بازدارنـده اسـت.

برای شخم عمیق تا حدود 40 سانتی متر )با انواع بسیار بزرگ بشقاب ها(.
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گاوآهن های چیزل

در فارسـی، گاوآهن هـای چیزل بر اسـاس شـکل تیغـۀ آن ها قلمی، پنجه غازی و شـفره ای نامیده می شـوند.
امـا هیچ یـک از ایـن نام هـا عمومیت ندارند. کاربـرد گاوآهن های چیزل در مواردی الزم اسـت کـه برگرداندن 
خـاک )علی رغـم اثرهـای مفیـد آن( توصیـه نمی شـود، 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 آن هـا در عمقـی بیشـتر از عمـق گاوآهن هـای برگـردان دار، می توان الیۀ سـخت ناشـی از کار مداوم 

گاوآهن هـای برگـردان دار  را در زمین را شکسـت. 

اصالح خاک 
تعریف:

اصــاح کننده هــای خــاک بــه مــوادی گفتــه می شــود کــه بــر روی خصوصیــات ســاختمان و بافــت خــاک 
ــه خــاک  ــا میــزان جــذب عناصــر غذایــی زمانی کــه کــود ب تأثیــر می گذارند.ماننــد میــزان جــذب آب و ی
ــد امــا  ــر بگذارن ــر روی ویژگی هــای فیزیکــی، شــیمیایی و زیســتی خــاک اث اضافــه می شــود. می تواننــد ب
عمدتــاً بــرای اصــاح شــرایط فیزیکــی خــاک بــه آن افــزوده می شــوند. ویژگی هــای شــیمیایی و زیســتی 
خــاک را می تــوان بــا مــوارد دیگــر و بــا هزینــۀ کم تــر اصــاح کــرد. اصــاح کننده هــا بــرای اصــاح وضــع 
ــی  ــواد غذای ــت و م ــت رطوب ــش ظرفی ــم، افزای ــا متراک ــت ی ــز باف ــای ری ــت کشــت خاک ه ــه و قابلی تهوی
خاک هــای ماســه ای تــا حــدی، یــا بــرای کاهــش وزن در واحــد حجــم هنگامــی کــه ممکــن اســت وزن 
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اضافــی مشــکل ایجــاد کند،بــه خــاک افــزوده می شــوند.
ــاً  ــی پومیــس، ورمــی کولیــت و پرالیــت در خــاک اگــر متراکــم نباشــند، تقریب اصــاح کننده هــای معدن
ــی و کمپوســت( معمــوالً  ــورب خزه ای، پوســت گیاه ، خــاک اره ، کــود حیوان ــی ت دائمــی هســتند. مــواد آل
ــد.  ــاج می باش ــان احتی ــت زم ــه گذش ــا ب ــۀ آن ه ــرای تجزی ــا ب ــرار می گیرند، ام ــتفاده ق ــورد اس ــتر م بیش
بــرای ایــن منظــور اصــاح کننــده خاک، بــرای آن کــه تأثیــر زیــادی داشــته باشــد، باید حداقــل50 درصــد 

حجــم خــاک را تشــکیل دهــد.
در اصاح خاک برای کاشت درختان میوه نکات زیر باید مدنظر قرار گیرد:

1- اضافــه کــردن اصــاح کننده هایــی ماننــد کــود دامــی.، خــاک اره، ماســه و... فقــط در محــدودۀ کشــت 
درختــان) چاله هــای کاشــت( انجــام شــود.

ــد  ــود مانن ــمیت ش ــت س ــاد حال ــث ایج ــت باع ــن اس ــا ممک ــاح کننده ه ــی از اص ــردن برخ ــه ک 2-اضاف
ــناخته  ــای ناش ــاح کننده ه ــردن اص ــل از به کارب ــت قب ــن الزم اس ــان، بنابرای ــی از درخت ــاک اره .بعض خ

ــود. ــام ش ــات الزم روی آن انج آزمایش
3- این مواد باید در عمق10سانتی متری خاک به طور یکسان پخش شود.

ــادل  ــوردن تع ــم خ ــب بره ــد مراق ــفاگنوم بای ــر اس ــده نظی ــاح کنن ــواد اص ــتفاده از م ــورت اس 4- در ص
ــیم. ــروژن باش نیت

5-حتی االمکان از ماسه به دلیل ایجاد تخلخل کمتر به عنوان اصاح کننده استفاده نشود
ــه برخــی از  ــه طــوری ک ــد ب ــواد اساســاًخاک را ســبک می کن ــر م ــا دیگ ــی ی ــواد آل ــا م اصــاح خــاک ب
ــوان  ــه عن ــه را ب ــراد، ماس ــی اف ــوز برخ ــفانه هن ــوند. متأس ــترده تر می ش ــم گس ــه ای از ه ذرات در فاصل
ــن  ــی بی ــر جــای خال ــزودن ماســه، ذرات ریزت ــا اف ــد دانســت ب ــا بای ــد. ام ــده پیشــنهاد می کنن اصاح کنن
دانه هــای ماســه را اشــغال می کننــد کــه مخلوطــی بــا چگالــی بیشــتر و تخلخــل کمتــر ایجــاد می کننــد 

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 آن هــا 

تــا آن زمــان کافــی اســت، مگر اینکــه خــاک از نظــر ایــن دو عنصر، کمبــودی داشــته باشــد.
ــت،  ــا دق ــوان ب ــزان کود، آزمایــش خــاک اســت کــه بعــد ازآن می ت ــرای تعییــن می مناســب ترین روش ب
میــزان کــود را تعییــن و بــه مصــرف گیــاه رســاند. ولــی در حالــت معمــول بــرای اضافــه کــردن نیتــروژن 
ــن  ــق ای ــود. طب ــه می ش ــه کار گرفت ــاغ داران ب ــیلۀ ب ــه وس ــی ب ــیار تقریب ــی و بس ــول کل ــاک، فرم ــه خ ب
فرمــول، بــر حســب میــزان رشــد، بین60 تــا 90 گــرم نیتــروژن خالــص بــه ازای هــر ســال ســن درخــت 

و حداکثــر 500 تــا 1000 گــرم،  بــه درخــت داده شــود.
بدیــن ترتیب، یــک درخــت پاکوتــاه بــه ازای هرســال 60 گــرم 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 آن هــا بــه ترتیــب در 500 و 1000 گــرم 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 
150 کیلــو 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.
ــرد  ــه ک ــاک اضاف ــه خ ــی ب ــا در صورت ــد تنه ــم و... را بای ــد آهن، روی، منیزی ــرف مانن ــم مص ــر ک عناص
ــاد  ــاز از عناصــر ی ــورد نی ــدار م ــن مق ــرای تعیی ــده شــود. ب ــاغ دی ــا در ب ــود آن ه ــم خــاص کمب کــه عای
ــاه  ــک گی ــدار ی ــا مق ــورد مقایســه آن، ب ــدار عنصــر م ــری مق ــرگ و اندازه گی ــۀ ب ــده، بهترین راه، تجزی ش

ــود دارد. ــن کار وج ــرای ای ــه ب ــداول خاصــی اســت ک ــداد ج ــا اع ــالم و ب س
کودهــای حیوانــی دارای ارزش غذایــی کمتــری هســتند و بیشــتر بــه خاطــر بهبــود خــواص فیزیکــی خــاک 
ــی موجــود  ــواد آل ــزان م ــد. برحســب می ــرار می گیرن ــدرت نگــه داری آب، مــورد مصــرف ق ــردن ق ــاال ب و ب
در خاک، مصــرف 10 تــا 40 تــن کــود دامــی پوســیده در ســال در هــر هکتــار بــاغ توصیــه شــده اســت.

ــدرت  ــه ق ــانان ک ــرۀ لوبیاس ــاله از تی ــک س ــان ی ــژه گیاه ــه وی ــبز ب ــود س ــیاری از موارد، کشــت ک در بس
ــه در  ــی ک ــن گیاهان، هنگام ــه می شــود. ای ــاغ توصی ــان ب ــن درخت ــد، در بی ــوا را دارن ــروژن ه ــت نیت تثبی
ــواص  ــای دامی، خ ــد کوده ــوند، اوالً مانن ــوط ش ــاک مخل ــا خ ــخم زدن ب ــق ش ــد از طری ــل رش ــر فص آخ
ــاک،  ــود در خ ــدۀ خ ــت ش ــروژن تثبی ــردن نیت ــا ک ــا ره ــند، ثانیاً ب ــود می بخش ــاک را بهب ــی خ فیزیک

حاصل خیــزی آن را بــاال می برنــد.
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تجزیۀ خاک
با توجه به اینکه درختان میوه سال ها در روی زمین بوده و رشد و نمو می کنند اضافه کردن مواد غذایی در 
طی دوران رشد هزینۀ زیادی می برد لذا برای  کاهش این هزینه ها و جلوگیری از وارد شدن استرس و کاهش 
رشد درختان، قبل از کاشت اقدام به انجام آزمایش خاک جهت تعیین کمبود عناصر غذایی می نمایند. روش 
عملی مار در  این است که از آزمایشگاه های تجزیۀ خاک برای تعیین میزان مواد غذایی نوجود در خاک 
کمک خواسته می شود. 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 باغ دار  

ارائه می نماید.
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. 
باید توسط یک کارشناس تغذیه درختان میوه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و  نتایج آزمایشگاه  تفسیر 

توصیه های کودی آن در عملیات آماده سازی 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
ــود  ــدم وج ــا ع ــود ی ــاج و وج ــت در ت ــن برگ، موقعی ــا زمان، س ــا ب ــی در برگ ه ــر غذای ــت عناص غلظ
ــاک و آب  ــر خ ــه خاط ــی ب ــر عناصــر غذای ــن اســت از نظ ــاغ ممک ــک ب ــان ی ــر اســت. درخت ــوه متغی می
ــر  ــر روی عناص ــه، ب ــول و واریت ــزان محص ــد پایه، می ــی مانن ــل بیولوژیک ــند. عوام ــر باش متفاوت، متغی
ــری،  ــای نمونه گی ــه تکنیک ه ــات، ضــروری اســت ک ــن اختاف ــد. به خاطــر ای ــر می گذارن ــی خــاک اث غذای

ــان را انجــام داد. ــن درخت ــوان مقایســۀ بی ــا بت ــوند ت ــتاندارد ش اس
روش نمونه گیــری بــا توجــه بــه هــدف مــا می توانــد متغیــر باشــد. اگــر هــدف تشــخیص مشــکل در یــک 
ــان  ــدادی درخت ــف و تع ــدادی درخــت ضعی ــری از تع ــد، نمونه گی ــه باش ــک ناحی ــان ی ــا درخت ــت ی درخ
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.
ــطی  ــای وس ــوده و از برگ ه ــان ب ــن زم ــاه بهتری ــۀ دوم تیرم ــوالً نیم ــرگ معم ــری از ب ــرای نمونه گی ب
ــوه   ــدون می ــد ب ــن شــاخه ها بای ــری انجــام می شــود. ای ــد نمونه گی ــه امســال رشــد کرده ان شــاخه هایی ک

ــا نتیجــۀ درســت حاصــل شــود. باشــند ت
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 تفسیر نتایج آزمایش  برگ
باید توسط کارشناس تغذیۀ درختان میوه انجام شده و نتایج آن به صورت کتبی به باغ دار ارائه شود. این نتایج 

باید علت ضعف و یا کاهش میزان محصول و همچنین توصیه کودی را به طورکامل 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 منظم1،اجبــاری می باشــد. عناصــر 

1-.Fertilizing

کود دهی
ــن  ــل از کاشــت یکــی از مهم تری ــی قب ــات کودده ــق داشــته باشــیم عملی ــد موف ــک تولی ــه ی ــرای اینک ب
ــد: ــر کمــک  نمای ــن ام ــه ای ــد ب ــر می توان ــکات زی ــت ن ــه رعای ــوه می باشــد ک ــاغ  می مراحــل احــداث ب

1- قبل از کاشت درختان عملیات تجزیه  خاک توسط آزمایشگاه معتبر انجام شود؛
ــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و  2- نتایــج ایــن آزمایــش بایــد توســط متخصــص درختــان میــوه مــورد تجزی

ــه دقــت انجــام شــود؛ توصیــه کــودی آن ب
3- در توصیــۀ کــودی انجــام شــده میــزان موادآلــی موجــود در خــاک حتــی  االمــکان تــا 5 درصــد حجــم 

خــاک در نظــر گرفتــه شــده  و میــزان کمبــود خــاک مــورد نظــر از ایــن لحــاظ جبــران شــود؛
ــن آزمایشــات تکــرار و  ــه صــورت ســالیانه ای ــوه ب ــان می ــۀ درخت ــا متخصــص تغذی 4- ضمــن مشــورت ب

ــود؛ ــاک داده ش ــرات الزم در خ تغیی
5- روش آبیــاری خــود را مشــخص نمــوده و تغییــر ندهیــم، در غیــر این صــورت بایــد توصیه هــای کــودی 

آن تغییــر یابــد؛
ــت  ــه خــاک به طــور ســالیانه از ایجــاد حال ــی ب ــواد آل ــه کــردن م ــا اضاف ــک خــاک ســبک ب 6- ایجــاد ی

ــد؛ ــری می کن ــود جلوگی ــا کمب ــی( و ی ــواد غذای ــودن م ــاد ب ســمیت) زی
7- بــرای انجــام آزمایــش خــاک در ســال های بعــد از کاشــت بهتریــن زمــان انجــام آن در بهــار و قبــل از 

اضافــه کــردن هــر نــوع کــود می باشــد.
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ــارت  اســت از: کودهــای  ــرد عب ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــوه م ــی کــه در باغ هــای می ــن کودهای مهم تری
معدنــی و کودهــای آلــی.

منظور از خاک های اسیدی و خاک های قلیایی چیست؟ 

ــه  ــه و ب ــی تهی ــه وار گزارش ــد، خاص ــاد داری ــه ی ــته ب ــال گذش ــه از س ــر چ ــا، ه ــورد کوده در م
ــد. ــل دهی ــود تحوی ــوز خ هنرآم

پرسش

پرسش

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

PH مناسب برای جذب برخی عناصر کانی

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود بهتریــن محــدودۀ جــذب کودهــا را مشــخص نماییــد و مشــخص نماییــد 
ــش  ــی پی ــواد غذای ــه م ــمیت چ ــت س ــود و حال ــد کمب ــن ح ــر از ای ــیدیته پایین ت ــدودۀ اس در مح

ــت؟ ــه اس ــت چگون ــن وضعی ــر ای ــیدیتۀ باالت ــدودۀ اس ــد. در مح می آی

تحقیق
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ــی می باشــند. ــای دام ــای میوه، کوده ــرای مصــرف در  باغ ه ــی ب ــای آل ــع کوده ــن مناب یکــی از مهم تری
ــا در خاک هــای ســنگین رســی باعــث  ــن کوده ــد. ای کودهــای دامــی ســاختار خــاک را اصــاح می کنن
ــۀ خــاک و افزایــش قــدرت نگــه داری آب در خــاک می شــوند. در خاک هــای  پــوک شــدن و بهبــود تهوی
ــری از  ــه داری آب و جلوگی ــدرت نگ ــش ق ــاک و افزای ــبندگی ذرات خ ــش چس ــث افزای ــنی(، باع سبک)ش
آب شــویی 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 می نامند.
گرم یا سرد بودن کودها مربوط به مقدار حرارت حاصله از تجزیۀ آن ها می باشد.

کودهای دامی

میزان مصرف کود دامی
میــزان مصــرف کــود دامــی بســتگی بــه نــوع خــاک و گیــاه و درجــۀ پوســیدگی آن دارد. هــر قــدر کــود 
ــور  ــد. همانط ــازه می رس ــود ت ــدار ک ــف مق ــه نص ــده و ب ــر ش ــرف آن کمت ــدار مص ــد مق ــیده تر باش پوس
ــن در  ــا 40 ت ــن 10 ت ــوه بی ــای می ــت باغ ه ــی جه ــیدۀ مصرف ــود پوس ــدار ک ــد مق ــه ش ــًا گفت ــه قب ک

هکتارمی باشــد.
ــیلۀ  ــه وس ــپس ب ــود و س ــش نم ــا پخ ــن ردیف ه ــاش دربی ــود پ ــیلۀ ک ــه وس ــوان ب ــی را می ت ــود دام ک

ــا خــاک مخلــوط کــرد. دیســک ب
کودهــای گیاهــی از پوســیده و تخمیــر شــدن باقی مانــدۀ گیاهــان و درختــان از قبیــل کاه و کلــش و بــرگ 
ــه  ــت ک ــن اس ــا برای ــن کوده ــت ای ــد. مزی ــت می آین ــبز به دس ــود س ــا از ک ــان ی ــاخه های درخت و سرش
ــر حاصل خیــزی خــاک می افزاینــد. ــل توجهــی هومــوس و خــاک ســیاه تولیــد می کننــد و ب ــر قاب مقادی

کودهای آلی
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ــا به صــورت طبیعــی از معــادن  ــی هســتند کــه ی ــل جــذب عناصــر اصل ــن کودهــا شــامل امــاح قاب  ای
ــود  ــات ک ــی در کارخانج ــورت مصنوع ــا به ص ــند ی ــرف می رس ــه مص ــازی ب ــس از آماده س ــتخراج و پ اس

ــوند. ــاخته می ش ــیمیایی س ش
کودهــای شــیمیایی خیلــی ســریع تر از کودهــای آلــی به وســیله نباتــات بــه مصــرف می رســند. 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.

ــتفاده  ــاغ اس ــیمیایی در ب ــی و ش ــای دام ــش کوده ــرای پخ ــه ب ــتند ک ــین هایی هس ــود پاش ها، ماش ک
می شــوند.

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.

کودهــا اعــم از آلــی و شــیمیایی بایــد زیــر چتــر ســایه انــداز درختــان بــارور بــه فاصلــۀ نیم متــر از تنــه 
ــا بیشــتر ریشــه ها بتواننــد از آن هــا بهره منــد  و نیم متــر بیشــتر از حــدود چتــر درخــت داده شــوند ت

گردند.

ــه زمیــن داده  ــا شــخم ب بهتــر اســت در زمین هــای ســنگین، کودهــای دامــی هنــگام پاییــز و ب
شــود در صورتــی کــه در اراضــی شــنی و ســنگاخی اگــر ایــن عمــل در اواخــر زمســتان یــا اوایــل 

بهــار و بعــد از تشــکیل میوه هــا انجــام گیــرد، نتیجــۀ بهتــری به دســت خواهــد آمــد.

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.

نکته

نکته

نکته

نکته

کودهای شیمیایی 

کود پاش ها
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کودپاش مخصوص کود دامی جامد

ــاوت  ــازار متف ــاوت در ب ــای متف ــا ظرفیت ه ــوده و ب ــی ب ــی معمول ــک تریل ــبیه ی ــا ش ــن کودپاش ه ای
می باشــند.کف مخــزن ایــن کودپاش هــا، سیســتم زنجیــر نقالــه قــرار دارد کــه در فاصله هــای معّیــن دارای 
نبشــی هایی اســت و بــا حرکــت خــود، کــود را بــه ســمت پشــت دســتگاه کــه فاقــد دیــواره اســت، منتقل 
ــا چرخــش خــود  ــره هســتند، نصب شــده کــه ب ــه پ می کنــد. در عقــب تریلــی، محورهایــی کــه مجهــز ب
ــد. نیــروی محــرک زنجیرهــا و پخــش کننــده توســط محــور توان دهــی  ــرم و پخــش می کنن کودهــا را ن
ــد  ــه می توانن ــتند ک ــده هس ــاب کنن ــا دارای پرت ــی از کودپاش ه ــود. بعض ــن می ش ــل تأمی ــرخ حام ــا چ ی

کــود را بــه فواصــل دورتــری پرتــاب کننــد.

کودپاش مخصوص کود شیمیایی

رایج تریــن کــود شــیمیایی، کودهای دانــه ای خشــک هســتند کــه بــرای کوددهــی باغــات مختلــف مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن کودهــا معمــوالً بــر اســاس نتایــج آزمایــش خــاک، نــوع درخــت، نــوع روش 
آب یــاری و ... مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ماشــینی کــه بــرای پخــش ایــن کودهــا در ســطح مزرعــه 

ــاش دّوار می باشــد. ــذر پ ــوع ب ــک ن اســتفاده می شــود، ی
ــن  ــاختمان ای ــد. س ــش می کنن ــن پخ ــطح زمی ــر روی س ــت ب ــور یکنواخ ــود را به ط ــین ها ک ــن ماش ای
ماشــین ها از یــک مخــزن قیــف ماننــد کــه دهانــۀ بــاالی آن وســیع و در پاییــن تنــگ می شــود، تشــکیل 

ــد. شــده اســت. در داخــل مخــزن یــک هــم زن و پاییــن مخــزن دریچه هــای خــروج کــود قــرار دارن
هنــگام کار، کــود از دریچه هــای خــروج بــر روی صفحــۀ پخــش کننــده ریختــه می شــود و به دلیــل چرخش 
ــا  ــوع صفحــه ای ی ــه اطــراف پخــش می شــوند. پخــش کننــده ممکــن اســت از ن پخــش کننده، کودهــا ب

نوســانی باشــد. نیــروی حرکــت پخــش کننــده از محــور توان دهــی تراکتــور تأمیــن می شــود.

کودپاش کود دامی
ــی  ــند. در صورت ــد باش ــا جام ــع ی ــن اســت به صــورت مای ــی ممک ــای دام ــه می دانید، کوده ــور ک همان ط
کــه کــود دامــی به صــورت مایــع باشــد، از کــود پــاش کــه شــبیه آب پــاش اســت اســتفاده می شــود. ایــن 
ــوده و ممکــن اســت در پشــت مخــزن،  ــع کــود، دارای مخــزن ب ــره کــردن مای ــرای ذخی کــود پاش هــا ب

لولــه ای وجــود داشــته باشــد کــه بــه فواصــل معیــن روی آن ســوراخ شــده باشــد.
جریان مایع کود به لوله را می توان با یک شیر کنترل کرد.
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ــی  ــود دام ــبیه ک ــبز ش ــود س ــن ک ــود. محاس ــتفاده نم ــاغ اس ــداث ب ــل از اح ــوان قب ــبز می ت ــود س از ک
ــت. ــی اس ــود دام ــتر از ک ــاک آن بیش ــه خ ــردن آن ب ــه ک ــارج اضاف ــی مخ ــد. ول می باش

ــی خاک، اســتفاده از کــود ســبز می باشــد. منظــور از کــود سبز، شــخم زدن  ــاده آل از راه هــای افزایــش م
گیــاه در خــاک پــس از رشــد کافــی و بــدون برداشــت محصــول اســت.

مهم ترین  ویژگی های کود سبز:
1- فصل رشد کوتاهی دارد؛

2- رشد باالیی داشته در نیتجه با برگرداندن آن به خاک میزان مواد آلی خاک افزایش می یابد؛
3- رشد ریشه های آن زیاد بوده، در نتیجه از فرسایش خاک جلوگیری می کند؛

4- جذب مواد غذایی از اعماقی از خاک که گیاهان دیگر نمی توانند جذب کنند.
اثرات کود سبز:

1- اضافه کردن نیتروژن به خاک؛
2- جلوگیری از شست و شوی مواد غذایی به خاک؛

3- مبارزه با علف های هرز؛
4- افزایش نفوذپذیری خاک.

کود سبز
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مهم تریــن گیاهانــی کــه بــه عنــوان کــود ســبز در کشــت آبــی ممکــن اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد 
ــواع لوبیا، چاودار، شــبدر، جو و گنــدم ســیاه. یونجــه به عنــوان کــود ســبز کاشــته  عبــارت اســت از: خلر، ان
ــده شــود، بعضی  ــه خــاک برگردان نمی شــود، اما در صورتی کــه پــس از حصــول رشــد کافــی ســبزینه ای ب
از هدف هــای کــود ســبز را تأمیــن می کند.گیاهانــی مثــل گنــدم ســیاه، چــاودار و شــبدر ایرانــی به خوبــی 
ــند. در  ــر می باش ــا موث ــاختمان خاک ه ــاروری و س ــود ب ــد و در بهب ــد می کنن ــر رش ــای فقی در خاک ه
اراضــی کوهپایــه ای نواحــی اقلیمــی بــا زمســتان کمــی ســرد تــا نیمــه ســرد و تابســتان خشــک ایــران، از 

شــبدر یــک چیــن نیــز به عنــوان کــود ســبز اســتفاده می شــود.
ــه  ــر چ ــد. ه ــاک برمی گردانن ــه خ ــی ب ــول اصل ــت محص ــل از کاش ــه قب ــل دو هفت ــبز را حداق ــود س ک
ــر باشــد و نیــز هــوا  ــی شــدۀ کــود ســبز بیشــتر و نیتــروژن آن کمت ــدۀ و چوب میــزان بافت هــای نگهدارن
ســردتر باشــد، الزم اســت کــود ســبز بــا فاصلــۀ زمانــی طوالنی تــری از کاشــت محصــول اصلــی بــه خــاک 
ــه و  ــاع بوت ــه ارتف ــاک ب ــا خ ــاط آن ب ــل از اخت ــبز قب ــود س ــردن ک ــرد ک ــه خ ــاز ب ــود. نی ــده ش برگردان
میــزان چوبــی بــودن ســاقه بســتگی دارد. بــا توجــه بــه اینکــه کــود ســبز غالبــاً جایگزیــن آیــش فصلــی 
می شــود، مواردی کــه ضــرورت خــرد کــردن آن وجــود داشــته باشــد، کم اســت. امــا چنانچــه محصولــی 
ــه عنــوان کــود ســبز در خــاک شــخم زده می شــود، الزم اســت  مثــل باقــا پــس از یــک نیــام چینــی ب
ــتفاده  ــبز اس ــود س ــوان ک ــه عن ــبدر ب ــا ش ــه ی ــل یونج ــی مث ــه از گیاهان ــود. در صورتی ک ــرد ش ــدا خ ابت
ــد، در  ــه بع ــا 3 هفت ــرد و 2 ت ــد آپ خشــک ک ــد ران ــش مانن ــف ک ــا عل ــا را ب ــدا آن ه ــد ابت ــود، بای می ش
وضعیــت گاورو بــودن خــاک شــخم زد. در غیــر این صورت، رشــد مجــدد ایــن گیاهــان بــه وقــوع پیوســته 
ــا  ــه عنــوان علوفــه برداشــت نمــود و ی ــه صــورت علــف هــرز در خواهنــد آمــد. نبایــد کــود ســبز را ب و ب
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.
به طــور کلــی ضــرورت اســتفاده از کــود ســبز و نقــش آن در افزایــش محصــول بایــد بــا انجــام آزمایش هــای 
ــر  ــدن اث ــزارع، از دی ــح م ــت صحی ــود شــیمیایی و مدیری ــتفاده از ک ــات رســیده باشــد. اس ــه اثب ــق ب دقی

ــد بخشــی کــود ســبز می کاهن
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خاک مناسب برای برخی درختان میوه 

 نوع و کّمیت خاک زیرین مهم تر از خاک سطحی می باشد.
 خاک زیرین دارای زه کشی خوب و فاقد طبقات سخت و غیرقابل نفوذ براي ریشه باشد. 

 بهترین خاک شن لومي با عمق 2/5-2 متر.
 از کشت درخاک با قابلیت نگه داري آب کم پرهیز شود. 

 مناسب ترین اسیدیته 6/5-6/8.

 بهترین رشد در خاک شني لومي با عمق و رطوبت کافي؛
 عمق خاک زیرین 2/5- 2 متر ؛
 آهک به میزان 10% مضر است.

 خاک عمیق، حاصل خیز و داراي رطوبت کافي؛  
 آهک بیش از 8 درصد مضر است؛

 بهترین رشد در خاک شني لومي با زه کشي خوب و حاصل خیز.

 خاک عمیق با زه کشي خوب؛
 بهترین  رشد در خاک ، شن لومي با زه کش خوب 

 کشت در زمین سنگین سبب کاهش رشد، زرد شدن و ریزش برگ ها قبل از موقع و باالخره مرگ 
درخت.
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تفاوت خاک های سنگین و سبک چیست؟ چگونه این خاک ها را در باغبانی اصاح می کنند؟ 

در مورد عمق شخم از سال گذشته چه به یاد دارید؟ پرسش

 بهترین  رشد در خاک شنی لومي با زه کشي خوب و آهک بسیارکم؛ 
 مقاومت نسبت به خاک مرطوب بیشتراز سایر درختان است ولي در این شرایط به علت رشد رویشي 

زیاد محصول کاهش مي یابد. 

 بهترین نتیجه خاک هاي شني یا شنی  لومي با زهکش خوب؛ 
 در زمین هاي سنگین و مرطوب نتیجه رضایت بخش نمي دهد.  

 بهترین نتیجه در خاک هاي سبک شنی  لومي یا شني و شني رسي؛  
 پرهیز از کشت در زمین هاي سنگین با زه کشي کم .  

 در خاک لومي رشد ریشه بیشتر از خاک هاي رسي است.
 اجتناب از کشت در خاک سنگین چون باعث رشد سطحي ریشه مي شود.  
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ــت.  ــاوت اس ــا متف ــاج آنه ــزان احتی ــتند و می ــوب هس ــای مرغ ــب زمین ه ــوه طال ــان می ــوالً درخت معم
گروهــی از درختــان، طالــب اراضــی عمیــق و نــم دار بــوده و گروهــی دیگــر در زمین هــای گــرم و نســبتاً 
ــای  ــان در زمین ه ــی را می پســندند و بعضــی از درخت ــاره ای اراضــی آهک ــو می کنند.پ ــر نم خشــک بهت
سیلیســی، میوۀ مرغــوب می دهنــد. مثــًا درخــت مــو در هــر زمینــی بــه عمــل می آیــد )رشــد می کنــد( 
ولــو اینکــه شــن زار 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 
ــدت  ــت را م ــه رطوب ــد ک ــم می نامن ــد.خاکی را ســخت و متراک ــا می باش ــدازۀ آن ه ــش از ان ــت بی و رطوب
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 ِســله بســته و شــکاف بــردارد؛ ایــن نــوع خاک هــا را » رســی« 
می نامنــد. در چنیــن خاک هایــی بــه علــت کمبــود میــزان هــوا و زیــادی رطوبــت، درختــان میــوه رشــد 
ــر  ــده و عم ــا زرد ش ــای آن ه ــزد و برگ ه ــیدن می ری ــل از رس ــا قب ــوۀ آنه ــب می ــته و اغل ــی نداش خوب
ــدن  ــد ش ــبب فاس ــت س ــادی رطوب ــیژن و زی ــوا و اکس ــدان ه ــه فق ــود، برای این ک ــم می ش ــان ک درخت
ریشــه و از بیــن رفتــن درخــت می گــردد. قابلیــت نفــوذ خاک هــای شــنی بــر عکــس خاک هــای رســی 
ــای  ــی خاک ه ــد. از طرف ــر می باش ــا کمت ــت آن ه ــه داری رطوب ــزان نگ ــوده و می ــاد ب ــوا زی ــه آب و ه ب
ــدان  ــت فق ــه عل ــر می رســد و ب ــا زودت ــن خاک ه ــان در ای ــوند و محصــول درخت ــرم می ش شــنی زود گ
مــواد غذایــی گیاهــان کاشــته شــده در ایــن نــوع خــاک ضعیــف می شــوند. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، 
خاک هــای مناســب بــرای درخــت کاری و پــرورش درختــان میــوه را می توانیــم بــه چنــد دســته تقســیم 

کنیــم:

خاک های مناسب و تهیۀ زمین در باغبانی
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میــزان رس در ایــن نــوع خــاک از 80-50  درصــد متغیــر اســت و هــر چــه مقــدار رس بیشــتر باشــد،خاک 
ــتن  ــت داش ــا به عل ــن خاک ه ــد. ای ــبک می نامن ــد،  س ــر باش ــه کم ت ــر چ ــنگین و ه ــنی س ــی و ش را رس
ــرای انجــام عمــل  ــی وجــود شــن ب ــی و از طرف ــواد غذای ــت و م ــه داری رطوب ــت نگ ــداری رس و قابلی مق
تهویــه و تبــادالت گازی و نفــوذ هــوا از خاک هــای رســی و یــا شــنی خالــص مرغوب تــر بــوده و درختــان 
ــد رس و 40  ــاک 60 درص ــب خ ــر ترکی ــد. اگ ــو می کنن ــد و نم ــر رش ــا بهت ــوع خاک ه ــن ن ــوه در ای می
درصــد شــن و ماســه باشــد شــرایط بهتــری از نظــر رشــد درختــان میــوه خواهــد داشــت و اغلــب درختــان 

ــرورش داد. ــی پ ــن خاک های ــوان در چنی را می  ت

خاک های رسی- شنی 

ــد، این  ــان می باش ــرورش درخت ــرای پ ــاز ب ــورد نی ــای م ــی از مناســب ترین خاک ه ــاک یک ــوع خ ــن ن  ای
ــن و  ــود ش ــی دارد و وج ــت خوب ــه داری رطوب ــذب و نگ ــت ج ــتن رس قابلی ــل داش ــز به دلی ــا نی خاک ه
ماســه در آن، تهویــۀ خــاک را بهتــر کــرده و آب اضافــی در پــای ریشــۀ درختــان باقــی نمی مانــد و خفگــی 
ــاال  ــت را ب ــوذ و نگــه داری رطوب ــت نف ــا 15 درصــد، قابلی ــدار 5 ت ــه مق ــد. آهــک ب ــروز نمی کن درخــت ب
می بــرد و از طرفــی وجــود آهــک در جــذب مــواد غذایــی و جابه جایــی یون هــای قابــل جــذب گیاهــان 
مؤثــر بــوده و قــدرت جــذب مــواد غذایــی را افزایــش می دهــد. یــک چنیــن خاکــی بــرای کاشــت انــواع 
درختــان میــوه مناســب اســت مگــر درختــان میــوه ای کــه نســبت بــه آهــک حســاس باشــند. ماننــد هلــو، 

زردآلــو، گیــاس، و آلــو.

خاک های رسی - شنی و آهکی

برای کاشت درختان میوه در منطقۀ خود چه خاکی مناسب تر 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.

تحقیق کنید
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ــات  ــدون انجــام عملی ــوه ب ــان می ــا 5 درصــد داشــته باشــد کشــت درخت ــر ت اگــر زمیــن، شــیبی حداکث
مقدماتــی چندانــی قابــل انجــام اســت ولــی در شــیب های بــاالی 5 درصــد، کشــت معمــوالً روی خطــوط 
تــراز یــا کنتــور و بعضــاً بــر روی تــراس انجــام می شــود. )شــیب 5 درصــد یعنــی در 100 متــر طــول 5 
متــر اختــاف ارتفــاع وجــود دارد(. شــیب زمیــن برحســب جهــت آن می توانــد بــر دمــا اثــر مثبــت و یــا 
ــه  ــرار دارد، شــیب های رو ب منفــی داشــته باشــد. در نیم کــرۀ شــمالی،یعنی جایی کــه کشــور عزیزمــان ق
جنــوب حداکثــر مقــدار نــور خورشــید را دریافــت می کنند.ایــن گونــه اراضــی، در بهــار زودتــر گــرم شــده 
ــیر  ــق سردس ــن در مناط ــوند. بنابرای ــرد می ش ــر س ــز دیرت ــک ترند و در پایی ــر و خش ــتان گرم ت و در تابس
ــا(  ــرمازدگی گل ه ــاره )س ــرمازدگی به ــر س ــی از نظ ــر ول ــی کمت ــن اراض ــتانۀ ای ــرمازدگی زمس ــر س خط
بیشــتر اســت و در کل فصــل، رشــد طوالنی تــری در اختیــار گیــاه قــرار می گیــرد. مثــال بــارز ایــن نــوع 
ــه  ــدران اســت ک ــای مازن ــار دری ــرز در کن ــه الب ــوب دامن ــه جن ــع در شــیب های رو ب زمین ها، اراضــی واق

شیب زمین

در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای یک محصول خاص وجود دارد کمبود اراضی کشاورزی مسطح 
بروز می نماید که در  این حالت استفاده از تپۀ ماهورها و اراضی شیب دار دامنه تنها راه حل افزایش میزان 
تولید می باشد. به عنوان بارزترین مثال استفاده از ازاضی شیب دار دامنه های کوه های اطراف سد سپیدرود 

شهرستان لوشان و رودبار برای کاشت زیتون را می توان استفاده نمود، لذا استفاده از اراضی شیب دار تا 
زمانی که زمین مسطح در یک منطقه با شرایط آب و هوایی مشخص وجود دارد توجیه اقتصادی ندارد، زیرا 

کشت و کار در سطح شیب دار هزینه های بیشتری نیاز دارد.

تحقیق کنید

ــت  ــه شمال، درس ــیب های رو ب ــت. ش ــب تر اس ــات مناس ــت مرکب ــرای کش ــه ب ــاط آن منطق ــایر نق ازس
ــز  ــتهبان و نیری ــد اس ــر مانن ــق گرم ت ــد و در مناط ــل می کنن ــوب عم ــه جن ــیب های رو ب ــس ش ــر عک ب
فــارس بــرای کشــت درختــان خــزان دار می توانــد مفیــد باشــد. شــیب های رو بــه شــرق و یــا غــرب حــد 
ــاد اســت  ــاره زی ــررس به ــروز ســرمای دی ــال ب ــه احتم ــر هســتند. پس در نقاطــی ک ــوع دیگ واســط دو ن
ــد  ــای شــیب دار احــداث گردن ــوه در زمین ه ــای می ــکان دارد باغ ه ــه ام ــا جایی ک ــد کوشــش نمــود ت بای
کــه دلیــل ایــن امــر ســنگین تر بــودن هــوای ســرد نســبت بــه هــوای گــرم اســت کــه بــر روی ســطوح 
ــان موجــود در آن جــا آســیب  ــه گیاه ــردد و ب ــا جمــع می گ ــود و کف ه ــاط گ ــزد ودر نق شــیب دار می لغ

می رســاند.  
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بــه کلیــۀ عملیاتــی کــه بــر روی خــاک انجــام شــده تــا بســتر خــاک آمــاده کشــت نهــال درختــان میــوه 
شــود را عملیــات تهیــۀ بســتر کشــت می گوینــد.

ایــن عملیــات بــه دو مرحلــۀ تهیــۀ بســتر کاشــت اولیــه و ثانویــه تقســیم می شــود و به طــور کلــی هــدف 
از انجــام ایــن عملیــات مــوارد ذیــل می باشــد:

1 فراهم سازی محیط مناسب برای رشد ریشۀ درختان میوه؛

2 کنترل علف های هرز؛

3 کاهش فرسایش خاک؛

4 تنظیــم رطوبــت خــاک ) کاهــش رطوبــت در شــرایط نبــود زه کــش مناســب و حفــظ رطوبــت خــاک در 

شرایط خشکی (.

از خاک ورزی سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟
پرسش

تهیۀ بستر کاشت

تعــداد عملیــات انجــام شــده بــرای تهیــۀ بســتر کاشــت، متغیــر و در واقــع تابــع شــرایط منطقــه و نــوع 
محصوالســت.

عملیات تهیۀ بستر کاشت

1  دیسک زدن و خردکردن بقایاي گیاه قبلي در باغ؛ 

2  شخم زدن و خرد کردن خاک ؛

3  پشته سازي و شکل دهي خاک ؛

4  دیسک زدن یا کولتیواتورزني؛

5  استفاده از هرس دندانه ای؛

6  استفاده از هرس های بشقابی یا دندانه ای پس از عملیات کاشت؛

7  وجین و سله شکنی؛

8  یک یا چند بار کولتیواتور زنی در بین ردیف های درختان.

خاک ورزی مرسوم1 

1- Conventional Tillage

با انجام عملیات خاک ورزی چه اثراتی را می توان انتظار داشت؟
تحقیق کنید
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به چه ادوات دیگری برای خاک ورزی اولیه و ثانویه می توانید اشاره نمایید؟
پرسش

ــر  ــت تأثی ــری تح ــق کمت ــا عم ــاک ت ــرد خ ــورت می گی ــه ص ــۀ اولی ــد از مرحل ــه بع ــه ک ــن مرحل در ای
ــود.  ــطح می ش ــرده و مس ــدی فش ــا ح ــرم و ت ــرد  و ن ــاک خ ــطح خ ــخت س ــۀ س ــرد و  الی ــرار می گی ق
ــا  ــرد و ب ــن می ب ــرز را از بی ــای ه ــدد، علف ه ــن را می بن ــزرگ زمی ــذ ب ــه، مناف ــن مرحل ــن ای همچنی

ــردد. ــاک می گ ــت در خ ــظ رطوب ــث حف ــن باع ــای موئی ــب لوله ه تخری

ادوات تهیۀ بستر کاشت
تهیۀ ثانویۀ بستر کاشتتهیۀ اولیۀ بستر کاشت

1  گاوآهن های برگردان دار، قلمی و بشقابی

2  نهرکن و پشته سازها

3  زیرشکن ها

4  دیسک های سنگین

5  خاک ورزهای دّوار ) روتو تیلر و سیکلو تیلر(

1  هرس هــای بشــقابی ، فنــری ، دندانــه ای 

وچرخان
2  کولتیواتورها

3  وجین کن ها

4  غلتک ها

5 ماله

تهیه ثانویۀبستر کاشت

عملیات تهیۀ بستر معموالً در دو مرحلۀ اولیه و ثانویه انجام می شود.

از عملیات تهیۀ بستر در سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟ پرسش

تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه، خــاک بریــده و خــرد می شــود و ممکــن اســت همــراه  بــا برگردانــدن خــاک، 
ــا اصــوالً دســت  ــده، و ی ــوط ش ــورده مخل ــۀ خــاک شــخم خ ــا الی ــوند، ب ــن ش ــز دف ــی نی ــای گیاه بقای
نخــورده باقــی بمانند.تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه عمیق تــر اســت و بــا شــدت بیشــتری انجــام می شــود و 

ــه جــا می گــذارد. ــی ب معمــوالً  در ســطح خــاک ناصاف

تهیۀ اولیۀ بستر کاشت
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ــد  ــه همــۀ خاک هــا نیازمن ــوع ســطحی می باشــد ضــروری اســت، البت ــاری از ن در زمانی کــه سیســتم آبی
تســطیح نیســتند. نحــوه و مراحــل تهیــۀ زمیــن بــرای کاشــت درختــان میــوه عبــارت اســت از:

ــوع عملیــات  دیگــری در روی زمیــن الزم اســت آن را  ــرای آمــاده کــردن زمیــن قبــل از اجــرای هــر ن ب
ــادی در یــک محــل باقــی  ــه دلیــل این کــه مــدت  زی ــرا درختــان میــوه ب تســطیح و ترازبنــدی نمــود؛ زی
می ماننــد، بنابرایــن بایــد کلیــۀ عملیــات مربــوط بــه تهیــه و آمــاده کــردن زمیــن به خوبــی انجــام گیــرد. 
در زمین هایــی بــا شــیب تنــد ، محــل مــورد نظــر بــرای احــداث بــاغ بایــد بــه قطعاتــی درآیــد کــه هــر 
قطعــۀ آن بایســتی مســطح باشــد. در زمین هایــی 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.
ــایر  ــاری و س ــر شــدن وضــع آبی ــن به منظــور بهت ــردن زمی ــوار ک ــارت اســت از صــاف و هم تســطیح عب
ــور  ــد به ط ــد، آب نمی توان ــوار نباش ــطح و هم ــت مس ــورد کاش ــن م ــر زمی ــت. اگ ــت و داش ــات کاش عملی
ــز کــه در قســمت های بلنــدی زمیــن  ــی نی ــان برســد و خــاک درختان ــب به تمــام درخت یکنواخــت و مرت
کاشــته می شــوند، شســته شــده و ریشــۀ آن هــا درختــان در مجــاورت هــوا قــرار گرفتــه و خشــک می شــود 
ــای  ــت انباشــته شــدن خاک ه ــه عل ــن کاشــته شــده اند ب ــود زمی ــه در قســمت گ و برعکــس درختانی ک
ــن  ــد. بنابرای ــن می رون ــه از بی ــده و در نتیج ــه ش ــاح خف ــه اصط ــا، ب ــای آن ه ــد در پ ــمت های بلن قس
ــرای  ــز ب ــا نی ــۀ تپه ه ــان اســت. در دامن ــرای کاشــت درخت ــای ضــروری ب ــی از کاره ــن یک تســطیح زمی
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 

ــرد.  ــدر انجــام می گی ــودر و گری ــدزر و ل توســط بل

1- Orchard  preparation
2- Ieveling

2 1- تسطیح زمین   

1 آماده کردن محل باغ  
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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 می شــود، اقــدام بــه اضافــه نمــودن آن بــه خــاک می نماییــم.

3- شخم عمیق

پــس از انجــام عمــل کودپاشــی، بــه وســیلۀ آالت و ادوات شــخم زنــی، شــخم عمیقــی در حــدود 30 تــا 
ــوط شــود و  ــا خــاک مخل ــل ب ــور کام ــه ط ــود ب ــه اوالً ک ــم ک ــر در خــاک ایجــاد می کنی ــانتی مت 40 س
ــا عملیــات بعــدی بطــور آســان تری انجــام گیــرد. عمــل  ــرم شــده ت ــاً خــاک زمیــن مــورد کاشــت ن ثانی

ــرد. ــام می گی ــز انج ــا پایی ــار ی ــود پاشــی در به ــا ک ــان ب ــن هم زم شــخم زدن زمی

4- دیسک زدن

بــر اثــر شــخم زدن  عمیــق در زمیــن مقــداری کلــوخ و بــزرگ بــه وجــود می آیــد کــه در موقــع کاشــت و 
ــه  ــرای خــرد کــردن ایــن کلوخ هــا احتیــاج ب ــد. ب پیــاده کــردن نقشــه و غیــره اشــکاالتی بوجــود می آورن
ــا شــیارهایی را کــه  عمــل دیســک زدن می باشــد. اصــوالً دیســک عمــود برجهــت شــخم زده می شــود ت
ــد و در عیــن حــال کلوخ هــا را نیــز خــرد کنــد. بیــن خیش هــای گاو آهــن به وجــود آمــده ، همــوار نمای

5- ماله کشی

پــس از دیســک زدن، زمیــن را مالــه می کشــند. مالــه ممکــن اســت چوبــی یــا آهنــی باشــد. اکثــراً مالــه 
و هــرس بــا هــم زده می شــوند، بدیــن ترتیــب کــه اول هــرس یــا دندانــه را بــه تراکتــور یــا هــر وســیلۀ 
ــد.کار  ــل می نماین ــور وص ــه تراکت ــه را ب ــت آن مال ــد ودر پش ــد، می بندن ــا آن کار می کنن ــه ب ــری ک دیگ
ــد  ــن می باش ــطح زمی ــود در س ــنگ های موج ــوه س ــز قل ــرز و نی ــای ه ــه علف ه ــع آوری ریش ــرس جم ه
ــاده  ــل را همــوار و مســطح می نماید.کاشــت و پی ــات قب ــه از عملی ــز شــیارهای کوچــک حاصل ــه نی و مال

ــره اشــکاالتی به وجــود مــی آورد. کــردن نقشــه و غی

2- کود پاشی
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گونیا کردن زمین

ــا اســتفاده از ماشــین آالت انجــام شــود  ــاغ به صــورت مکانیــزه و ب ــرای این کــه عملیــات کشــاورزی در ب ب
بایــد درختــان بــر روی ردیــف و بــا فواصــل مناســب کشــت شــوند، در نتیجــه ایــن عمــل ضمــن کاهــش 

ــت. ــار داش ــز انتظ ــد را نی ــش تولی ــوان افزای ــا می ت هزینه ه
بــرای این کــه درختــان روی ردیف هــای مشــخص و بــه فواصــل منظــم از همدیگــر کشــت شــوند، اقــدام 

بــه گونیــا کــردن می نماییــم. در عملیــات گونیــا کــردن بایــد بــه ایــن نــکات توجــه داشــت:
1- فواصل کشت به گونه ای باشد که درختان در حداکثر رشد خود روی هم سایه نیندازند؛

2- حریــم بــاغ را رعایــت نمــوده و اولیــن نقطــۀ کشــت طــوری انتخــاب شــود کــه درختــان بــه بــاغ مجــاور 
نشوند؛ وارد 

ــمت های  ــه قس ــه هم ــور ب ــه ن ــد ک ــوری باش ــا ط ــن ردیف ه ــۀ بی ــید در فاصل ــش خورش ــۀ تاب 3- زاوی
ــد؛ ــان بتاب درخت

4- جهت سهولت کار می توان از دستگاه های نقشه برداری استفاده نمود.
ــوان  ــم به عن ــاغ شــروع می کنی ــۀ ب ــک گوش ــا شــکل از ی ــق ب ــردن خطــوط کاشــت مطاب ــا ک ــرای گونی ب
ــن  ــۀ بی ــی فاصل ــد.) یعن ــًا 3×3  باش ــا مث ــت م ــت درخ ــاد کاش ــر ابع ــی اگ ــمال غرب ــع ش ــال از ضل مث
ردیف هــا 3 متــر و فاصلــۀ بیــن نهال هــا 3 متــر( حــدود 1/5 متــر از  انتهــای بــاغ فاصلــه گرفتــه و اولیــن 
نقطــه، نقطــۀ الــف را بــا اســتفاده از یــک میــخ چوبــی عامت گــذاری و نصــب می کنیــم. حــال در امتــداد 
ــه  ــه ســمت شــرق 4 متــر را اندازه گیــری می کنیــم و عامــت می زنیــم. نقطــۀ ج  ســپس  ب مســتقیم و ب
ســمت جنــوب نیــز 3 متــر را مشــخص نمــوده و عامــت می زنیم.نقطــۀ ب. فاصلــۀ بیــن دو نقطــۀ ب و ج 
را اندازه گیــری نمــوده بایــد 5 متــر باشــد، اگــر نباشــد بایــد بــه قــدری نقــاط ب و ج را جابه جــا نماییــم 

تــا عــدد 5 درســت شــود.
ــال  ــن دو نه ــداد ای ــز در امت ــا را نی ــۀ نهال ه ــم. بقی ــاط ب و ج درخــت کشــت می نمایی ــال به جــای نق ح

ــاغ تخــت کشــت درآیــد.  ــا در نهایــت تمــام ب کشــت می کنیــم ت
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اگــر مســاحت زیــاد باشــد می تــوان به جــای اعــداد 3 و 4 و5 ، هــر کــدام از اعــداد فــوق را در یــک عــدد 
معیــن ضــرب کــرده و حاصــل آن هــا اضــاع مثلــث خواهــد بــود. مثــل  6 ، 8 و 10 و یــا 12 ، 16 و 20.

وســایل و مــواد الزم : لبــاس کار ، دســت کش ، نــخ یــا طنــاب ، میــخ چوبــی ، متــر و کمــی آهــک بــرای 
ــذاری عامت گ

1- خطی در امتداد یکی از ابعاد زمین رسم کنید.
ــد از کمــی  ــد. می توانی ــی بکوبی ــخ چوب ــن درخــت روی خــط رســم شــده می 2- در محــل کشــت اولی

ــد. ــتفاده کنی ــانه گذاری اس ــرای نش ــک ب آه
3- بــا اســتفاده از نــخ ، کمانــی بــه فاصلــۀ ســه متــری از میــخ اول بزنیــد. روی خــط، میــخ دوم را بــه 

زمیــن بکوبیــد
4- نخی به طول چهار متر جدا کرده و از میخ اول کمانی رسم کنید.
5- نخی به طول پنج متر جدا کرده و از میخ دوم کمانی رسم کنید.

6- محل قطع دو کمان را به میخ اول وصل کنید.

گونیا کردن زمین
فعالیت عملی
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بــود و بایســتی بــه وســیله میــخ چوبــی و یــا گــچ و غیــره عامــت گــذاری شــود. بدیــن ترتیــب محــل کلیــه 
ــردد. ــوم می گ ــه می بایســتی کاشــته شــود معل ــی را ک نهال های

7- ایجاد چاله

پــس از آنکــه محــل درختــان در زمیــن اصلــی مشــخص شــد آنهــا را بــا آهــک و یــا کوبیــدن میــخ چوبــی 
عامت گــذاری و ســپس بــه کنــدن گود هــا یــا چاله هــا می پردازیــم. چاله هــا به صــورت دســتی ) 
ــت  ــای کاش ــر چاله ه ــرای حف ــه ب ــد. درصورتی ک ــاد می گردن ــور ( ایج ــه چاله کنی)تراکت ــا مت ــل (وی بی
ــردد.  ــه ای نگ ــاف وشیش ــا ص ــوارۀ چاله ه ــا دی ــود ت ــب ب ــد مراق ــود، بای ــتفاده می ش ــن( اس از مته)چاله ک
ایــن حالــت وقتــی کــه خــاک زیــادی مرطــوب باشــد اتفــاق می افتــد. درصــورت بروزچنیــن حالتــی بایــد 

ــوک تیــز دیگــری خــراش داد. ــا وســیلۀ ن ــه را به وســیلۀ بیــل و ی ــوارۀ چال دی

انواع چاله کن های چرخشی برای حفر چالهاستفاده از ابزارهای مختلف جهت ایجاد چاله

هرچه عمق خاک زراعی بیشتر باشد خاک مرغوب تری در اختیار داشته و هزینۀ عملیات کمتر می شود 
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 زمان کنی  

بــا زمــان درخــت کاری در ارتبــاط اســت، بدیــن معنــی کــه اگــر موقــع کاشــت نهــال، اواخــر پائیــز باشــد 
ــته  ــر زمســتان کاش ــا اواخ ــار ی ــا در اول به ــر نهال ه ــی اگ ــوند ول ــده ش ــز کن ــد در پایی ــز بای ــا نی چاله ه
خواهنــد شــد می تــوان چاله کنــی را نیــز بــه اواخــر زمســتان موکــول نمود،ولــی بهتــر اســت بــاز هــم در 
ــر از آب کــرده شــده و در  ــه را پ ــا بارندگی هــای زمســتانه چال ــه در پائیــز کنــده شــود ت ایــن زمــان چال
اثــر یخ بنــدان خــاک اطــراف چالــه خــرد و پــوک شــود. بدیهــی اســت در ایــن صــورت در اواخــر زمســتان 

ایــن چاله هــا کمــی مرمــت الزم داشــته باشــند.

ــی (  ــه کن ــرداری ) چال ــه گود ب ــوط ب ــات مرب ــس از عملی ــوع درخــت پ ــه شــرایط خــاک و ن ــا توجــه ب ب
ــا زمــان  ــع چاله کنــی ی ــر اســت همیشــه در موق ــادآور شــد کــه بهت ــد ی ــه کاشــت می نمایند.بای ــدام ب اق
حفــر گــودال حتمــاً 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 
چاله هــا و کاشــت نهــال حتمــاً 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 جوی هــای آبیــاری در ردیــف درختــان، ایجــاد جوی هــای آب رســانی اصلــی در 
ــن،  ــان ، ســله شــکنی ، وجی ــای درخت ــای ردیف ه ــدای جوی ه ــا ابت ــاغ از  محــل ورودی آب ت اطــراف ب

ــد. ــی می باش ــاری و سم پاش آبی
ــد  ــود. بای ــتفاده نم ــت اس ــات داش ــر عملی ــی ام ــزه در ان ــتگاه های مکانی ــوان از دس ــه به ت ــرای این ک ب
درختــان به طــور منظــم و بــا فواصــل مشــخص کشــف  شــوند. بــرای انجــام ایــن کار بایــد از خــط کشــت 
ــه  ــد ک ــک می نماین ــا کم ــن خط کش ه ــود. ای ــتفاده نم ــام دارد، اس ــت ن ــش کاش ــه خط ک ــی ک مخصوص

درختــان در روی یــک ردیــف قــرار بگیرنــد.
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ایجاد چاله برای کشت نهال

وسایل مورد نیاز: لباس کار، بیل،کلنگ، خط کش، متر
ــده و  ــاغ ش ــود وارد ب ــوز خ ــی هنرآم ــا هماهنگ ــید و  ب ــب بپوش ــاس کار مناس ــان لب 1  هنرجوی

مکانی را برای کندن چاله مشخص کنید.
2  قطر مناسب چاله را با وسیلۀ خط کش مخصوص مشخص کنید.

3 خاک زراعی و مرغوب )30 سانتی متر اولیه( را در یک سمت چاله بریزید.

4 خاک تحت االرض)بعد از 30 سانتی متر اولیه( را در سمت دیگر چاله بریزید.

5   تا عمق 80 سانتی متر ادامه دهید.

6   قطر پایین و باالی چاله برابر باشد.

فعالیت عملی
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 فواصل کاشت 

بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده، به طورکلــی نــکات مــورد اســتفاده درکشــت نهــال غالبــاً در باغــات ایــران 
ــه و  ــا یــک فاصل ــواع درختــان میــوه را ب ــه شــرایط زندگــی، ان ــدون توجــه ب کمتــر رعایــت می شــود و ب
ــه  ــد ک ــود می آی ــوزون به وج ــم و نام ــان نامنظ ــا درخت ــی ب ــه باغ های ــد. درنتیج ــم می کارن ــک به ه نزدی
محصــوالت آن هــا نامرغــوب و بســیارکم خواهدبــود. فاصلــه کشــت مناســب انــواع درختــان میــوه بــا توجــه 

ــم متغیرمی باشــد. ــوع پایه ورق ــه، ن ــه شــرایط اقلیمــی منطق ب

فاصلۀ مناسب کاشت درختان

نوع درخت
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2 × 53 × 65 × 37 × 54 × 76 × 58 × 56 × 86 × 68 × 56 × 55 × 56 × 66 × 7فاصلۀ کشت

2383333334002771563333331783338332384001666تعداد در هكتار

روش های کاشت در تولید میوۀ ارگانیک

ــش زا در  ــواد جه ــیمیایی و م ــای ش ــموم، کوده ــتفاده ار س ــه اس ــی ک ــکات و عوارض ــه مش ــه ب ــا توج ب
کشــاورزی و باغبانــی به جــا گذاشــته اســت.تولید میــوه بــا روش هــای قدیمــی و بــدون اســتفاده از ســموم 
و کودهــای شــیمیایی در بعضــی از نقــاط دنیــا جهــت حمایــت از مصــرف کننده هــا ایجــاد شــده اســت. 
عــدم اســتفاده از ایــن کودهــا و ســموم طبیعتــاً میــزان تولیــد  را کاهــش داده و از کیفیــت ظاهــری آن هــا 
ــرورش می دهــد میوه هــا شــکل مناســبی  ــاغ میــوه ای کــه محصــول ارگانیــک پ نیــز می کاهــد. در یــک ب
ــای  ــموم کوده ــده ای از س ــوع باقی مان ــچ ن ــی هی ــند ول ــز باش ــت زده نی ــی آف ــت حت ــن اس ــته ممک نداش

ــد. شــیمیایی را در خــود ندارن

با راهنمایی هنرآموز خود تفاوت های بین میوه ارگانیک و غیر ارگانیک را بنویسید.
ــش  ــد و افزای ــک باعــث کاهــش درآم ــاغ ارگانی ــک ب ــی در ی ــوه معمول ــان می ــام درخت اســتفاده ار ارق
ــدازه  ــاً ان ــت، ثانی ــر( اس ــک کمت ــاغ )ارگانی ــان در ب ــداد درخت ــم تع ــرا اوالً تراک ــود، زی ــه می ش هزین
ــوده و در نتیجــه هزینه هــای داشــت  ــۀ رویشــی ب ــک پای ــر از ی ــی بســیار بزرگ ت ــک درخــت معمول ی
و برداشــت آن زیــاد خواهــد بــود. بنابرایــن میــوه ارگانیــک و تولیــد آن شــعاری اســت کــه می گویــد 

ــه آن وارد نکنیــم. ــی صدمــه ای ب ــع خــود را از طبیعــت کســب کنیــم ول مناف

تحقیق کنید
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اهداف تولید میوۀ ارگانیک

1  بازدهي اقتصادي زود هنگام؛  

2  بازدهي منظم از طریق جلوگیري از سال آوري؛ 

3  بهبود کیفیت میوه از طریق نورددهي بهینه؛  

4  کاهش در هزینۀ کارگري دستي )هرس، تنگ و برداشت(؛

5  مکانیزاسیون مؤثر )مالچ دهي، حفاظت گیاهي، مدیریت خاک(؛

ــبکه اي  ــاي ش ــي ، توره ــاري ضد یخ زدگ ــي و تگرگ)آبی ــوالت از یخ زدگ ــان تر از محص ــت آس 6  حفاظ

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 می شود نیازهای 
حال حاضر برآورد شود بدون آن که به نیازهای آیندگان آسیب وارد نماییم. در ایجاد و توسعۀ باغات میوه 

که مهم ترین قسمت آن تهیۀ بستر کاشت می باشد رعایت نکاتی چند می تواند به مفهوم توسعۀ پایدار 
کمک شایانی نماید. این نکات هزینۀ تولید را زیاد باال نمی برد ولی در مجموع با حفظ آب و خاک به عنوان 

منابع تجدیدناپذیر در طی دوره های مختلف کشت باعث افزایش درآمد خواهد شد که عبارت است از:

1- در احــداث میــوه حتی االمــکان از ماشــین آالت ســنگین اســتفاده نشــود، در صــورت مجبــور بــودن در 
زمــان مناســب وارد بــاغ شــود) زمانی کــه خــاک خشــک اســت(.

2- بــا اســتفاده از سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار آبیــاری انجــام شــود و از روش هــای قدیمــی و ســنتی 
ــود. پرهیز ش

3- کودهای دامی و آلی فقط در محیط ریشۀ درخت استفاده شود و در کل زمین پخش نشود.
4- قبل از استفاده از ادواتی نظیر سم پاش ها و ... حتماً کالیبره شوند) تنظیم شوند(.

ــت و  ــۀ کمپوس ــا در تهی ــع آوری و از آن ه ــاغ جم ــی از ب ــای اضاف ــاخ و برگ ه ــکان ش ــد ام ــا ح 5- ت
ــود. ــتفاده ش ــطحی(، اس ــر س ــری از تبخی ــت جلوگی ــان) جه ــای درخت ــا پ ــدد  آن ه ــدن مج بازگردان

ــد،  ــاد می کنن ــی ایج ــان پاکوه ــوده و درخت ــطحی ب ــا س ــه های آن ه ــه ریش ــی ک ــای رویش 6- از پایه ه
اســتفاده شــود.

7- ســعی شــود عملیــات تهیــۀ بســتر کشــت اولیــه و ثانویــه در کوتاه تریــن مــدت و بــا حداقــل رفــت و 
آمــد انجــام شــود.
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به باقی ماندۀ موادآلی) گیاهی و حیوانی( که در اثر تجزیۀ و تخمیر بی هوازی تغییر شکل می دهند، کمپوست  
گفته می شود. این مواد دارای مقادیر متفاوتی عناصر غذایی بوده و با توجه به خواص فیزیکی آن ها به خاک 

اضافه شوند ساختمان و بافت خاک را دچار تغییر می نمایند.

  منبع ایده آل هوموس؛

  ساخته شدن هوموس توسط مادۀ آلی؛

  غنی از مواد غذایی و ارگانیزم های خاک؛

  افزایش دهندۀ فعالیت بیولوژیكی خاک؛

  آزادشدن کند مواد غذایی؛

  کاهش شستشوی مواد غذایی؛

  به دست آمدن مواد اضافی حاصل از تخریب موجودات زنده؛

کاهش مصرف کودهای شیمیایی.

اضافه کردن کردن کمپوست به محیط کشت درختان میوه یکی از راه حل هایی است که ضمن حفظ منابع 
آب) نگه داری آب و تحویل آن به ریشه( از ایجاد آلودگی در باغ جلوگیری می نماید، زیرا آفات و بیماری ها در 
طی زمستان بر روی علف های هرز و شاخه ها و درختان زمستان گذرانی می کند که با جمع آوری و تبدیل این 

زوائد به کمپوست ضمن کاهش مصرف سموم به افزایش بهره وری از کودها و آب کمک می نماید.

کمپوست
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ارزشیابی شایستگی آماده سازي زمین درختان میوه

شرح کار:
1  پاکسازي زمین

2  کوددهي
3  خاک ورزي

4  قطعه بندي و شکل دهي زمین باغ
5  پیاده نمودن نقشۀ  کاشت

6  چاله کني

استاندارد عملكرد:
آماده سازي 1000 متر مربع در سه روز کاري  

شاخص ها:
1  دقت و سرعت در پاکسازي زمین و خاک ورزي اولیه ) شخم( و ثانویه )دیسک و ماله و ...( و کوددهی؛ 

2  قطعه بندي و تهیۀ نقشۀ کاشت؛ 
3  چاله کني براي کاشت نهال؛ 

4  رعایت استانداردهاي ایمني و بهداشت را در کلیه مراحل آماده سازي رعایت نماید.

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

ابزار و تجهیزات:
لباس کار ، تراکتور ، گاوآهن ، بیل ، میخ چوبی ، طناب.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

1پاکسازي زمین 1

1کوددهي2

2شخم3

2قطعه بندي و پیاده کردن نقشۀ کاشت4

2چاله کني5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: استفاده از لباس کار، ماسک، دست کش، عینک، اهمیت 

دادن به ابزار و و سایل کار، صداقت در انجام کار، تخلیۀ پساب ها در 
فاضالب، مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبۀ دقیق و کاربرد ریاضی.

2

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



4041

تهیه و آماده سازی نهال 



4041

تهیه و آماده سازی نهال 

پودمان 2

تهیه وآماده سازی نهال 
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چرا باید نهال هاي مورد نیاز را از مراکز معتبر و استاندارد تهیه کرد؟

مراکز تهیه و توزیع نهال باید داراي چه خصوصیات و ویژگي هایي مي باشند ؟

پرسش

پرسش

واحد یادگیري 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 میوه هــای اصــاح شــده و پــر محصــول بــرای هــر منطقــه می باشــد. 
زیــرا اگــر همــۀ شــرایط در حــد مطلــوب تأمیــن گردنــد، ولــی از نهال هــای 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 نهال هــا 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 3 تــا 
5 ســال می باشــد، وارد مرحلــۀ باردهــی می شــود و در طــول ایــن مــدت، باغــد ار جهــت حفــظ، تربیــت و 
مراقبــت درختــان کاشــته شــده ســرمایه زیــادی را هزینــه می کنــد بــدون آن کــه 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 
ــا برچســب  ــدی مرغــوب ب ــد تجــاری، اســتفاده از نهــال پیون ــاغ و تولی یکــی از ارکان اساســی در احــداث ب

ــد.  ــر می باش معتب
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مراکز خرید نهال

نهال های مرغوب و سالم را به دو روش می توان 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 
ــواع نهــال ســالم ، مرغــوب، و گواهــی شــده را در نهالســتان تولیــد نماینــد. در مــوارد  وزارت مربوطــه ان
بخصــوص درختــان میــوه ماننــد پســته کــه ریشــۀ آن هــا بــه جابه جایــی حســاس اســت، پایــه در محــل 

اصلــی کاشــته شــده و بعــد از رشــد کافــی، آن را پیونــد می زننــد .

ویژگی های مراکز تولید نهال

1  داشتن افراد متخصص؛ 

2  داشتن پروانه تولید نهال؛ 

3  رعایت کامل نکات فنی در نهالستان ؛ 

4  ذکر اسامی ارقام میوه؛

5  تهیه مشخصات نهال های تولیدی؛

6  اخذ گواهی سامت و بهداشت نهال از مراکز قانونی مربوطه؛

7  رعایت قیمت فروش ؛

8  در دسترس بودن آسان برای مشتریان.
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نهــال گواهــی شــده و مرغــوب نهالــی اســت کــه از نظــر نــوع رقــم پایــه و پیونــدک، کامــًا مشــخص و عاری 
ــورد  ــر نظــر م ــرا باشــد و از ه ــاک و مّب ــی پ ــرز انگل ــای ه ــد، و علف ه ــاری، نمات ــت، بیم ــه آف ــر گون از ه
تأییــد کمیتــۀ  فنــی نظــارت بــر تهیــه و توزیــع نهــال ســازمان جهــاد کشــاورزی و دارای گواهــی ســامت 
ــه شــرایط محیطــی منطقــه، عوامــل  ــا توجــه ب ــد ب و بهداشــت و کنتــرل کیفیــت باشــد. تهیــۀ نهــال بای
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 

از مراکز خرید نهال منطقۀ خود گزارشی تهیه نمایید و در کاس ارائه دهید.
تحقیق کنید

باغداران در زمان تهیۀ و خرید نهال باید به چه نکاتي توجه داشته باشند؟

چه عواملي در محاسبۀ تعداد نهال هاي مورد نیاز براي خرید در هر هکتار مؤثر است ؟

در عقــد قــرارداد بــراي خریــد نهــال از مراکــز تهیــه و توزیــع نهــال بایــد چــه مــواردی را بایــد در 
ــد ؟ قــرارداد گنجان

پرسش

پرسش

پرسش

انتخاب نهال مرغوب

                 خزانۀ نهالستان                                                      نهال های کنده شده آمادۀ فروش
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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 نهال هــای نامرغــوب، منافــع بیشــتری خواهنــد داشــت.

بایــد توجــه شــود کــه پیونــدک نهــال خریــداری شــده، از درختــان درحــال رشــد رویشــی)نابالغ( تهیه 
ــد شــدۀ ســال  ــۀ خــود از نهال هــای پیون ــده باشــد. برخــی مــوارد، نهــال کاران از داخــل خزان نگردی
قبــل اقــدام بــه تهیــۀ پیونــدک می کننــد کــه بــه علــت دارا بــودن رشــد رویشــی و عــدم وجــود جوانــۀ 
ــا پیونــدک بالــغ، پیونــد گردیــده،  بالــغ در پیونــدک، نهــال حاصلــۀ نســبت بــه نهــال مشــابه کــه ب

ــد. ــوه می آی ــه می ــر ب دیرت

نکته

مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب
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1- مشورت با کارشناس باغبانی منطقه؛
2- تهیۀ نهال از نهالستانهای معتبر داخلی؛

3- تهیۀ نهال از مناطقی که به آفات و بیماریهای قرنطینه ای آلوده نمی باشد؛
4- حضور خریدار در نهالستان و نظارت برکندن نهال و بسته بندی آن؛

5- تهیۀ نهال در زمان خواب زمستانۀ گیاه.

1-کندن در زمان خواب؛
2-کندن بر اساس میزان تقاضای روزانه؛

3-جلوگیری از زخمی شدن اندام های نهال؛
4-گاورو بودن زمین نهالستان؛

5-استفاده از کارگران ماهر؛
6-استفاده از ابزار مناسب؛

7-تمیز کردن ریشه و بسته بندی صحیح نهال ها؛
8-نصب برچسب ضد رطوبت بر ساقۀ نهال؛

9-ضد عفونی کردن نهال.

نکاتی که باغداران در زمان تهیه و خرید نهال باید در نظر داشته باشند

نکاتی که باید در زمان کندن نهال از زمین خزانه در  نظر گرفت 

چرا حضور خریدار نهال در نهالستان ضروري مي باشد ؟
پرسش

نهال دارای برچست
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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 آن جایی کــه توســعۀ 
چتردرخــت و پرشــدن فضــای اختصــاص یافتــه، مهم تریــن عامــل در زود باردهــی و افزایــش محصــول 
می باشــد، باغــداران اغلــب نگــران ایــن موضــوع می باشــند کــه فاصلــه درختــان کشــت شــده بســیار 
نزدیــک باشــد. عامــل مهــم در تعییــن فاصلــۀ مطلــوب ردیــف، انتخــاب فاصلــه ای اســت کــه درخــت 
نــور خورشــید را در تمــام قســمت ها بــه طــور کامــل دریافــت کنــد. از آنجــا کــه درختــان میــوه هــم 
بــر روی پایه هــای 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 
ــی،  ــم، سیســتم تربیت ــه، رق ــر اســاس پای ــف را ب ــن ردی ــۀ بی ــد فاصل ــدار بای هســتند، در نتیجــه باغ
حرکــت ماشــین آالت و عوامــل دیگــر انتخــاب کــرده و بــر اســاس فرمــول زیــر اقــدام بــه تهیــۀ تعــداد 

نهــال مــورد نیــاز خــود کنــد.

پــس از کنــدن نهــال از زمیــن، آن هــا را بــر اســاس اســتاندارد موجــود از نظــر رشــد طولــی و قطــر ســاقۀ 
ــانتی متر  ــد 100-180س ــم بای ــوع رق ــب ن ــر حس ــروش ب ــل ف ــای قاب ــته بندی می کنند.نهال ه ــی دس اصل
ــته های 25  ــم در بس ــوع رق ــاس ن ــر اس ــا ب ــن نهال ه ــد. ای ــته باش ــر داش ــانتی متر قط ــاع و 1-2 س ارتف
الــی 100 عــددی دســته بندی 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 نهال هــا بهتــر دســته بندی شــوند. روی 
هــر دســته یــک برچســب کــه حــاوی اســم رقــم و نــوع پایــه و تعــداد نهــال در هــر دســته مــی باشــد، 
نصــب می شــود. برچســب بهتــر اســت از جنــس ضــدآب و مقــاوم باشــد کــه در حیــن حمــل و نقــل و یــا 

بارندگــی از بیــن نــرود.

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

تحقیق کنید

تعیین تعداد نهال مورد نیاز برای خرید

دسته بندی نهال
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روش دسته بندی نهال ها و نگه داری آن ها قبل از کاشت

در نوشتن و امضای قرارداد خرید هر نهال باید به مسائل زیادی توجه داشت از جمله:

ــدر  ــه چق ــم نیســت ک ــن مه ــرارداد؛ ای ــوع ق ــه موض ــوط ب ــن مرب ــه قوانی ــطحی  نســبت ب ــی س   آگاه
ــی از  ــت کم ــط کافی اس ــی( فق ــای معمول ــورد قرارداده ــه در م ــد )البت ــی داری ــن آگاه ــه قوانی ــبت ب نس
قوانیــن معمولــی و ســاده را بدانیــد. مثــًا در صورتی کــه اجــارۀ یــک مــاه پرداخــت نگــردد، صاحــب ملــک 

ــد.. ــه نمای ــاره را تخلی ــورد اج ــی م ــق قانون ــد از طری می توان
  مشخصات کامل و دقیق طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان.

  در نظر گرفتن منافع هر دو طرف؛ به این صورت که قرارداد جنبه عادالنه داشته باشد.
  مــدت قــرارداد؛ هــر قــراردادی بایــد زمــان معّیــن و مشــخصی از یــک ســاعت گرفتــه تــا چندیــن ســال، 

امــا بهتــر اســت کــه قــرارداد یک ســاله 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(.

ــخ  ــد به طــور کامــل ذکــر شــود. ذکــر تاری ــرارداد بای ــارات و مســئولیت هــای طرفیــن ق   حــدود, اختی
ــد. ــی می باش ــز الزام ــرارداد نی ــد ق عق

  ذکر مرجع حل اختاف که می تواند شخصی خاص و یا مرجع قانونی مربوطه باشد.

در زمان بارگیري و حمل ونقل نهال ها چه نکاتي باید رعایت شود ؟
پرسش
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پــس از حمــل نهال هــا بــه محــل اصلــي کاشــت آن هــا، اگــر زمیــن آمــاده نباشــد ، چــه اقداماتــي 
بایــد انجــام گیــرد ؟

چرا بعضي از نهال ها مانند مرکبات ، پسته و ... را با گلدان جابه جا مي کنند ؟

پرسش

پرسش

ــال  ــی انتق ــه محــل اصل ــه، ب ــرون آوردن از خزان ــدور ظــرف مــدت کمــی از بی ــد حتی المق ــا را بای نهال ه
ــه ســرعت  ــد و ب ــرار می گیرن ــی ق ــا بارندگ ــاب ی ــرض آفت ــه در مع داد. چــون ریشــه های لخــت نهال هاک
ــی  ــی کنف ــته گون ــر بس ــه های ه ــه دور ریش ــد ب ــا بای ــل نهال ه ــل و نق ــرای حم ــوند. ب ــک می ش خش
ــیلۀ  ــتفاده از وس ــورت اس ــوند. در ص ــل ش ــاق دار حم ــون ات ــا کامی ــته ها ب ــود و بس ــده ش ــی پیچی مرطوب
نقلیــۀ رو بــاز، در اثــر حرکــت و ایجــاد جریــان بــاد تــا رســیدن بــه مقصــد، ریشــه مقــدار زیــادی از رطوبــت 
ــی،  ــکان اصل ــه م ــال ب ــیدن نه ــس از رس ــود. پ ــی ش ــک م ــال خش ــد داد و نه ــت خواهن ــود را از دس خ
چنان چــه زمیــن آمــاده و مســاعد بــود بافاصلــه بایــد نهــال را در زمیــن اصلــی کاشــت و آبیــاری نمــود. 
ولــی اگــر زمیــن آمــاده نباشــد و یــا هــوا نامســاعد باشــد، مجــدداً دســتۀ نهال هــا را بایــد در گودالــی زیــر 

ــا ریشــه ها صدمــه نبیننــد. ــرار داده و آن هــا را آبیــاری کــرد ت خــاک ق

حمل و نقل نهال

در زمان بارگیري و حمل ونقل نهال ها نكات زیر باید رعایت شود

  پــس از خریــد نهال هــا از نهالســتان، بافاصلــه بایــد ریشــه و سرشــاخه هاي آنهــا مرتــب شــود و ســپس 
آن هــا رادســته بندي و ریشــۀ آنهــا را ضدعفونــي نمــوده و بــه محــل کاشــت حمــل کــرد

ــین  ــوان ازماش ــا مي ت ــم نهال ه ــداد و حج ــه تع ــته ب ــک بس ــاط نزدی ــه نق ــا ب ــل نهال ه ــراي حم   ب
ــاق  ــراي ایــن منظــور در قســمت پشــت ات ــاق دار اســتفاده کــرد. ب ــا کامیــون هــاي ات وانــت کوچــک و ی
راننـــده ازکــف اتــاق بــه طــرف بــاال یــک ورق نایلــون بــه بلنــدي طــول اتــاق کامیــون کشــیده مــي شــود. 
دسـته هـــاي نهــال طــوري در کامیــون قــرار داده مي شــوند که ریشــۀ آنهـــا بـــه طـــرف جلـــو کـــامیون و 
پـــشت ســـرراننده و سرشــاخه هــا بــه طــرف عقب کامیــون قرار گیرند. دسـته هـــاي نهـــال از کـــف اتـــاق 
ــۀ  ــا لبـ ــوند ت ــي ش ــده م ــم چی ــه روي ه ــه الی ــورت الی ــب به ص ــور مرت ــون به ط ــون روي ورق نایل کامی
اتـــاق کامیــون پــر شــود. ســپس ورق نایلــون را روي همــۀ نهال هــا کشــیده و یـــک چـــادر برزنتـــي بلنـــد 
روي همــۀ آنهــا پهــن مي شــود و بــا طنــاب، محکــم بســته مـي شـــود تـــا در حـــین حرکـــت ماشـــین و 
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ایجـــادجریان هــوا، ریشــه ها در معــرض بــاد قــرار نگیرنــد ضمنــاً بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه 
ــون وارد نشــود.  ــف کامی ــع در ک ــای واق ــر روی نهال ه ــادی ب فشــار زی

  بــراي حمــل نهــال بــه نقــاط دورکــه حمــل آنهــا 1-2روز طــول مــي کـــشد ، بایـــد از کـامیون هـــاي 
کانتینــردار اســتفاده شــود در غیــر این صــورت بایــد از کامیون هــاي داراي اتــاق بلنــد و بــا پوشــش کـــافي 
اســتفاده شــود. بــراي ایــن منظــور هــر دســته نهــال بایــد داخــل یــک گونــي کنفــی مرطــوب قــرار داده 
ــال  به طــور  ــرار داده شــود و ســپس کیســه های نه ــدی ق ــون بلن ــک کیســۀ نایل ــی در ی ــر گون شــود و ه
مرتــب  در کانتینــر چیــده شــوند. بـــدین ترتیـــب در طــول مــدت حمــل و نقــل، نهال هــا رطوبــت خــود را 
حفــظ کــرده و کمتــر در معــرض جریــان هــوا قــرار مي گیرنــد. اگــر از کامیــون اتــاق دار اســتفاده مي شــود 
بایــد بــا یــک ورق نایلــون بلنـــد دور تـــادور داخــل اتــاق کامیــون را پوشــاند و نهال هــاي دســته بندي شــده 
کــه دور تــا دور ریشــۀ آنهــا گونــي کنفــی مرطــوب پیچیــده شــده از کــف اتــاق بطــور مرتــب تــا لبــۀ اتــاق 
کـــامیون چیـــده شـــود و روي آنهـــا ورق نایلــون کشــیده شــود و یک چــادر برزنتي روي اتــــاق کـــامیون 
کـــشیده مـي شـــود و بـــا طنـــاب محکــم بســته مــي شــود. اگــر هــوا ســرد و یخ بنــدان اســت رطوبــت 
گوني هــا نبایــد در حــدي باشــد کــه یــخ بزنــد چــون در ایــن صــورت بــه ریشــۀ نهال هــا آســیب مي رســد
  بایــد ســعي شــود در حیــن بارگیــري، نهال هــا تحــت فشــار قــرار نگیرنــد. و بــار یــا وســایل دیگـــري 

ــه ریشــه، ســاقه و جوانه هــاي آنهــا صدمــه اي وارد شــود. ــا ب ــرار داده نشــود ت روي آنهــا ق
ــه جابه جایــي و قطــع انتهــاي ریشــۀ اصلــي حســاس هـــستند ماننـــد    نهال هائــي کــه ریشــۀ آن هــا ب
پـــسته، خرمالو، مرکبات، انواع ســرو و کاج بهتر اســت این نهال ها درگلـدان هـــاي تـــوربي یـــا پاســـتیکي 
کاشــته شــوند و بــا گلــدان حمل شــوند. ســعي شــود نهال ها در زمان مناســب حمـــل شـــوند تـــا مـــسائلي 

ماننــد ســرمازدگي بــراي نهال هــا در حیــن حمــل و نقــل به وجــود نیایــد.
  ســعي شــود مــدت زمــان جابه جـــائي نهال هـــا بـــا کـــامیون خیلـــي طـــوالني نـــشود و حـــداکثر از 

ــد. ــاوز نکن ــاعت تج 48س
 بــرگ گواهــي بهداشــت و اجــازه حمــل نهــال بــه مقصــد مــورد نظــر گرفتــه شــود تــا در هنــگام حمـــل 
ونقــل نهال هــا و برخــورد بــا مأموریــن قرنطینــۀ گیاهــي کــه در بیــن جــاده هــا مســتقر هســتند مشــکلي 

به وجـــود نیایــد و نهال هــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه محــل اصلــي حمــل شــوند.

ــه  ــن اســتقرار چگون ــرد ؟ ای ــت مســتقر ک ــا را به طــور موق ــد نهال ه ــع و شــرایطي بای در چــه مواق
بایــد باشــد؟

پرسش
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ــال  ــه  نه ــا این ک ــد و ی ــروش نرس ــه ف ــه ب ــدن از خزان ــارج ش ــس از خ ــه پ ــال بافاصل ــت نه ــن اس ممک
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 به صــورت 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 نهال هــای هــر رقــم را جداگانــه و به صــورت مــورب بــه دیــوار گــودال یــا 
شــیار تکیــه دهیــم  و روی ریشــۀ آن هــا 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 که در موقع انبارکردن نهال ها باید رعایت کنیم عبارت است از :

1- ســعي شــود تعــداد نهــال مــورد نیــاز را بــا توجه بــه شــرایط اقلیمي منطقه در بهتریـــن زمـــان ممکـــن 
تهیه و جابه جا کرد و در زمین اصـــلي کاشـــت تـــا از انبـــار کـــردن نهـال هـا بـه مـــدت طـوالني جلوگیري 

. د شو
2- پس از انتقال نهال ها از خزانه ، چنان چـــه زمـــین آمـــاده و هـــوا مـــساعد باشـــد بافاصـــله بایـدنهال ها 
ــارا  ــۀ نهال هــا از کامیــون، آن هـ ــن منظــور پــس از تخلی ــراي ای ــاري شــود. ب کاشــته شــوند و زمیــن آبی
از گونــي خــارج کــرده و به طور موقـــت بـه صـــورت مـــّورب زیـــر خـــاک قـــرار داده و خـــاک مرطوب روي 
ریشــۀ آنها ریخته شــود. پس از کاشـــتن یـــک دســـته نهـــال، باید دســـتۀ دیگـــر را از خـــاک خارج کرده 

و بافاصلــه آن هــا را کاشــت تــا بــه ایــن ترتیــب ظــرف مــدت یــک روز تمـــام نهـال هـــا کاشـــته شــوند.

استقرار موقت نهال 

نگه داری اشتباه نهال ها به روش نادرست
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ارزشیابی شایستگی تهیه و آماده سازی نهال
شرح کار:

خرید و انبارکردن نهال های  استاندارد برای هر کاس500 )پانصد اصله نهال( نهال در یک روز در محلي نزدیک 
به محل احداث باغ.

استاندارد عملكرد:
تهیه و نگه داری500  نهال براي کاشت در یک روز کاري

شاخص ها:
1  حمل نهال ها به محل نگه داري موقت؛ 

2  زیر خاک کردن ریشۀ تمام نهال ها؛ 

3  افزودن رطوبت کافي به خاک روي نهال ها؛

4  بیرون ماندن تنه و شاخه ها از خاک.

شرایط انجام کار:
 وجود زمین باغ، آب و هوایی مناسب، تهیۀ نهال از مراکز معتبر،  بررسي بر چسب رقم و نوع پایه، محل مناسب 

برای استقرار نهال ها.
 ابزار و تجهیزات: بیل و کلنگ یا نهرکن براي آماده کردن محل استقرار نهال ها، زمین مسطح نزدیک آب براي 

نگه داری نهال هاي گلداني، لباس کار مناسب، تجهیزات ایمني.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف
1تعیین مراکز خرید نهال1

1خرید نهال2

2حمل ونقل نهال3

2استقرار موقت نهال4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
کار،  وسایل  و  ابزار  به  دادن  اهمیت  مناسب،  و  کامل  کار  لباس  از  استفاده 
صداقت در انجام کار، تخلیۀ پساب ها در فاضالب، مدیریت مواد و تجهیزات، 

محاسبه و  کاربرد ریاضي برای افزایش کیفیت کار.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2می باشد.
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چرا باید چاله هاي درختان میوه را قبل از کاشت نهال، کودریزي کرد؟
کود آلي داخل چاله ها باید داراي چه خصوصیات و  ویژگي هایي باشد؟ 

میزان کود آلي مورد نیاز هر چاله چگونه محاسبه مي شود ؟
در صــورت عــدم کــود ریــزي در داخــل گــودال کاشــت نهــال درختــان میــوه، چــه ضررهایــي بــه 

ــود ؟ ــدار وارد مي ش باغ

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

پرسش

نکته

واحد یادگیری 3

کاشت درختان میوه و زینتی  

مقدمه

از آن جایــی کــه درختــان میــوه عمــر نســبتاً زیــادی دارنــد و چندیــن ســال زمیــن را اشــغال و در آن رشــد و 
نمــو می نماینــد، می تــوان بــه تفــاوت عمــده ای 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 
دقیقــاً در نظــر گرفتــه شــود تــا در آینــده مشــکلی ایجــاد نشــود. از آن جایی کــه کاشــت نهــال آخریــن اقــدام 
پــس از یــک ســری کارهــای مقدماتــی اســت،کوچک ترین بی توجهــی در موقــع انتخــاب و تهیــۀ زمیــن و یــا 
انتخــاب نــوع درخــت و نحــوۀ کشــت صحیــح آن، ســبب ضــرر و زیــان فراوانــی در آینــده فراهــم می شــود 
کــه جبــران آن بــه آســانی امکا ن پذیــر نمی باشــد. بنابــر ایــن قبــل از هــر تصمیمــی در مــورد احــداث بــاغ 

و کشــت نهــال بایــد اطاعــات کامــل را به دســت آورد.

کاشت 50 نهال در یک روز کاری در شرایط مطلوب
استاندارد عملکرد
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احداث باغ1   

عوامل اساسی که هنگام احداث باغ باید به آنها توجه نمود دو دسته اند که عبارت است از:
 1- عوامــل ثابــت:  بــه عواملــی گفتــه می شــود کــه باغــدار فقــط یــک بــار فرصــت تصمیم گیــری در 
مــورد آن هــا را دارد و در تمــام مــدت باغــداری بــا آن هــا ســر وکار خواهــد داشــت. ماننــد: آب و هــوا،  محــل 

بــاغ، نــوع خــاک، نــوع درخــت میــوه و رقــم  آن، فاصلــه کاشــت درختــان و... .
2- عوامــل غیــر ثابــت: ایــن عوامــل در طــول دوره رشــد درخــت پیــش می آینــد. ماننــد مدیریت هــای 
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 ویــژه ای 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-Orchard Establishment

1

ــزی  ــت آمی ــد به طــور موفقی ــۀ خــاص می توان ــک گون ــا ی ــه آی ــن این ک ــوا در تعیی ــی آب و ه  به طــور کل
در یــک ناحیــۀ ویــژه پــرورش یابــد، اهمیــت  بســزایی دارد. واکنــش درختــان میــوه بــه عوامــل محیطــی، 
ــا ســایر گیاهــان متفــاوت  ــا حــدودی ب ــاروری آن هــا، ت ــودن و نحــوۀ  رشــد و ب ــه دلیــل چنــد ســاله ب ب
اســت. از آنجاکــه درختــان میــوۀ مختلــف نیازهــای محیطــی خــاص خــود را دارنــد و همچنیــن پــس از 

عوامل محیطی

عوامل مؤثر و تعیین کننده در احداث باغ میوه
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ــد  ــن می کنن ــت را تعیی ــک درخ ــول ی ــزان محص ــد و می ــوۀ رش ــه نح ــی ک ــل محیط ــن عوام از مهم تری
ــرد: ــاره ک ــر اش ــل زی ــه عوام ــوان ب می ت

بالــغ شــدن، از نظــر انــدازه، حجــم زیــادی را پیــدا می کننــد و بایــد بــا فواصــل نســبتاً زیــادی از یکدیگــر 
کشــت شــوند، تغییــر دادن عوامــل تشــکیل دهنــدۀ محیــط رشــد بــه جهــت مناســب کــردن آن هــا 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.

مهم ترین عوامل محیطی که نهالستان باید به آن ها توجه کرد

1  درجه حرارت های حداقل زمستان در طول فصل رشد

2  درجه حرارت حداکثر در طول فصل رشد  

3  سرماهای دیررس بهاره

4  سرماهای زودرس پاییزه

5  اخذ گواهی سامت و بهداشت نهال

6  شدت نور 

7  مقدار بارندگی سالیانه
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الف( موقعیت محل
ــب  ــی نامناس ــل مکان ــد. عوام ــی باش ــاغ م ــداث ب ــم در اح ــکات مه ــی از ن ــل یک ــت مح ــاب درس انتخ
ــای  ــش هزینه ه ــان و افزای ــاغ، کاهــش محصــول درخت ــد ب ــر مفی ــد موجــب کاهــش طــول عم می توانن
نگــه داری محصــول شــوند و برعکــس، عوامــل مناســب مکانــی می تواننــد بــه میــزان زیــادی محصــول را 

ــد. ــش دهن ــا را کاه ــیب دیدگی از بیماری ه ــر آس ــا خط ــش ی افزای

عوامل مؤثر در انتخاب محل

به نظــر شــما بــه غیــر از عوامــل اشــاره شــدۀ فــوق عوامــل دیگــری نیــز در تعییــن محــل احــداث 
ــر می باشــند؟ جــواب خــود را در کاس بحــث نمائیــد. ــاغ مؤث ب

تمرین
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ب( دما
ــی  ــه گرمای ــک دامن ــد ی ــد محصــول، نیازمن ــرای رشــد و تولی ــوه ب ــان می ــان، درخت ــد ســایر گیاه  همانن
ــرات دیگــری  ــر ایــن، دمــا در زندگــی درختــان میــوه اث ــژه خــود هســتند. افــزون ب و دمــای مناســب وی
نیــز دارد. از آن جمله،درختــان میــوه خــزان دار بایــد در طــول زمســتان، بــه تعــداد ســاعت هــای معیــن، 
دمایــی کمتــر از 7 درجــه 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 می باشــد، بدیــن معنــی کــه، اگــر ســرمای الزم تامیــن نگــردد، در بیشــتر مــوارد 

جوانــه هــای گل در بهــار شــکوفه نمی دهنــد و محصولــی بــه دســت نخواهــد آمــد.

جدول نیاز سرمایی درختان میوۀ سردسیر و نیمه سردسیر
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ــی تأمیــن  ــاز ســرمایی درختــان میــوۀ خــزان دار منطقــۀ شــما در چــه دامنــۀ دمای بررســی کنیــد نی
ــد. ــان کنی ــود در کاس بی ــوز خ ــی هنرآم ــا هماهنگ ــه را ب ــود؟ نتیج می ش

پرسش

پ ( تأمین آب و کیفیت آن:
ــن  ــاران تأمی ــرف و ب ــزوالت آســمانی ب ــاً توســط ن ــوه،  عمدت ــان می ــی درخت ــاز آب در بعضــی مناطــق نی
ــادی دارد کــه  ــه ســرمایۀ نســبتاً زی ــا تهیــۀ آن احتیــاج ب ــه دلیــل کمبــود آب، در کشــور م می گــردد. ب
ــر مقــدار و قیمــت آب،  ــاغ در نظــر گرفتــه و تأمیــن شــود. عــاوه ب ــه احــداث ب ــد پیــش از شــروع ب بای
کیفیــت آن نیــز اهمیــت زیــادی دارد، زیــرا آبیــاری مــداوم یــک خــاک خــوب بــا آب ســنگین و یــا شــور، 
ــه به تازگــی  ــی ک ــان جــوان، به خصــوص درختان ــن را شــور و نامناســب می ســازد. درخت ــج زمی ــه تدری ب
ــد. ــه آبیــاری دارن کشــت شــده اند، بــه خشــکی حســاس هســتند و در مراحــل بحرانــی نیــاز بیشــتری ب

ث(تگرگ
اگــر چــه ممکــن اســت بــارش تگــرگ در یــک ناحیــه خیلــی محــدود رخ دهــد، ولــی می توانــد صدمــات 
ــت،  ــا کیفی ــای ب ــد میوه ه ــی تولی ــن محــل های ــد. در چنی ــل توجهــی را در برخــی مناطــق وارد نمای قاب
بــدون ابــزار مناســب بــرای محافظــت در برابــر تگــرگ، خطرپذیــری زیــادی را می طلبــد. بدیــن منظــور 

ــود. ــتفاده نم ــرگ اس ــت از تگ ــای محافظ ــوان از توری ه می ت

مزایا و مضرات تورهای محافظت از تگرگ
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تحقیق کنید از احداث باغ های مکانیزه و پیشرفته یک گزارش تهیه کرده و در کاس ارائه نمایید.

استفاده از تور برای محافظت از نهال ها و میوه ها
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ج ( نور
ــور در هــر روز می باشــد. برخــاف طــول  ــا بیشــتر کــردن زمــان دریافــت ن   تاثیــر طــول روز، کمتــر و ی
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 
ــگ در میوه هاســت.  ــاد رن ــوه، ایج ــان می ــور در درخت ــم ن ــای بســیار مه ــه شاخســارۀ آن اســت. از اثره ب
بــرای مثــال در میوه هــای ســیب، اگــر شــدت نــور )بــه ویــژه در دو تــا ســه مــاه آخــر فصــل رشــد( کافــی 
نباشــد تولیــد رنــگ ســرخ دچــار اختــال می گــردد و بــه ایــن دلیــل پیشــنهاد شــده اســت در مناطقــی 
کــه پاییــزی، ابــری یــا مــه آلــود دارنــد، به جــای 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 
ــای گل و ســایر  ــا )ســنتز آنتوســیانین(، توســعۀ جوانه ه ــز ســطحی میوه ه ــگ قرم ــل، تشــکیل رن کلروفی

ــود. ــث می ش ــوارد را باع م
چ ( ارتفاع

 بــا افزایــش ارتفــاع، درجــه حــرارت هــوا کاهــش مــی یابــد، آب و هــوا شــکننده تــر مــی شــود و فصل رشــد 
ــه طــور معمــول کیفیــت  ــد. امــا ب ــا افزایــش ارتفــاع کاهــش می یاب ــدازۀ میوه هــا ب ــر میگــردد. ان ــاه ت کوت
ــده در  ــد ش ــای تولی ــد. میوه ه ــش می یاب ــوه افزای ــت می ــظ کیفی ــتحکام و حف ــی( و اس ــی )رنگ ده درون
ــور  ــد. به ط ــن تری دارن ــگ روش ــش، رن ــاوراء بنف ــعه م ــش اش ــش تاب ــر افزای ــه خاط ــوالً ب ــات معم ارتفاع

ــه تأخیــر می افتــد. ــه ازای افزایــش 30 متــر ارتفــاع، رســیدگی میــوه یــک روز ب معمــول ب
ح (شیب 

در مکانهــای شــیب دار و تپه هــا، حتــی تفاوت هــای جزئــی در جهــت شــیب، بــه طــور چشــم گیری زمــان 
ــخیص  ــب تش ــی مناس ــور طبیع ــوب، به ط ــه جن ــم رو ب ــیب های مای ــد. ش ــر می ده ــی را تغیی آفتاب ده
ــایه  ــه در س ــرق ک ــمال ش ــه ش ــیب های رو ب ــر ش ــاً دو براب ــوب تقریب ــه جن ــیب های رو ب داده می شود.ش
هســتند، نــور دریافــت می کننــد. بــا ایــن وجــود همیشــه یــک مــکان رو بــه جنــوب بــرای برخــی گونه هــا 
و ارقــام میــوه مناســب نیســت. افزایــش زود هنــگام درجــه حــرارت، ســبب شــکفتن زودهنــگام جوانــه و 
ــه  ــا یخ زدگــی صدم ــوارد ب ــا در بیشــتر م ــا گل ه ــا ی ــه جوانه ه ــگام گل می شــود. این گون ــش زود هن پیدای
ــمت  ــه س ــد و ب ــن می آی ــطح زمی ــه س ــذا ب ــت. ل ــرم اس ــوای گ ــنگین تر از ه ــرد س ــوای س ــد. ه می بینن
پاییــن شــیب و پایین تریــن قســمت جاهــای مرتفــع جریــان می یابــد. بنابرایــن بــاغ نبایــد در مناطقــی از 

قبیــل پاییــن یــا تــه دره هــا کــه هــوای ســرد در آنهــا جمــع می شــود، احــداث گــردد.
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خ ( باد
نوسانات و شدت باد نیز در باغ های میوه مهم است.

محافظت مؤثر در برابر باد، با کاشت بادشکن حاصل می شود.

روش های مقابله با سرمای بهاره:
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تأثیر کاهش سرعت باد پس از احداث بادشكن

د ( خاک
ــراوان،  ــا بارندگــی ف ــژه در خشکســالی ی ــه وی ــل اطمینــان ب ــرای تولیــد محصــول ســالم و قاب  گیاهــان ب
ــۀ  ــوذ ریش ــت نف ــا قابلی ــی ب ــق کاف ــا عم ــاد و ب ــه داری زی ــت نگ ــه و قابلی ــا تهوی ــی ب ــد خاک های نیازمن
مناســب و حــاوی موجــودات زنــدۀ فــراوان هســتند. بیشــتر درختــان میــوه بــه بافــت خــاک حساســیت 
ــز برخــوردار  ــی و از PH مناســبی نی ــد و اگــر خــاک دارای عمــق و زه کشــی کاف ــادی نشــان می دهن زی
باشــند، به خوبــی در آن رشــد کــرده و محصــول کافــی می دهنــد. 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 نمک هــای محلــول )شــوری( خــاک اســت. کمبــود مــواد معدنــی 
ــاز )کودهــای  ــزودن مــواد مــورد نی ــا اف ــوان ب ــودن خــاک را می ت ــا حــدودی هــم، نامناســب ب ــی و ت و آل

طبیعــی و شــیمیایی( بــه خــاک جبــران کــرد.

از باغ هــای منطقــۀ تحصیلــی و زندگــی خــود بازدیــد کنیــد و نــوع اقلیــم و عوامــل محیطــی منطقــه 
را بررســی نمــوده و نتایــج را در کاس ارائــه دهیــد.

پژوهش
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حفرۀ کاشت:)بانكت(
ــرد و  ــرار می گی ــوی حفــره ق ــت.گیاه در جل ــت اس ــره ســاده ترین و رایج تریــن روش کاش ــاد حف  ایج
ــدار مّعینــی از  ــل مق ــاه را در مقاب ــد و گی حوضچــه ای در داخــل ایجــاد می شــود کــه آب را حفــظ می کن
ــی  ــرای خــروج آب اضاف ــه ، ب ــک آبراه ــن روش ی ــد.  در ای ــا لغــزش خــاک محافظــت می کن فرســایش ی
)ســرریز( ایجــاد کــرده تــا از شســته شــدن حفــره )خاکریز(حتــی بــا ســنگین تریــن باران هــا جلوگیــری 

شــود.

تراس بندی:
ــا  ــرض تراس ه ــود . ع ــت و کار نم ــیب دار کش ــی ش ــوان در اراض ــک آن، می ت ــه کم ــه ب ــت ک ــی اس روش
بســته بــه شــیب زمیــن بیــن 2 تــا 5 متــر و بلنــدای دیــوارۀ تــراس 80 ســانتی متر و اختــاف ســطح بیــن 
ــه  ــه ب ــرد ک ــم ک ــه ای تنظی ــه گون ــد ب ــراس  بای ــوده است.شــیب ت ــر ب ــانتی مت ــا 100 س ــا، 50 ت تراس ه
ســمت تپــه باشــد به صورتــی کــه آب در خــاک زه کشــی شــود. همچنیــن بایــد در انتهــای تــراس، جویــی 
به منظــور زه کشــی ایجــاد کــرد کــه آب اضافــی را خــارج  کــرده و مانــع خرابــی و فرســایش خــاک شــود.

یکــی از راه هــای  رســیدن بــه حداکثــر محصــول در واحــد ســطح افزایــش تعــداد درختــان در واحــد ســطح 
می باشــد ولــی در ایــن حالــت بایــد مراقــب نوررســانی بــه تمــام قســمت های مختلــف گیــاه بــود، زیــرا درخــت 
در محلــی گل و میــوه می دهــد 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 قســمت های گیــاه در طــی روز در 
معــرض نــور خورشــید قــرار بگیــرد. در مناطــق مختلــف کشــور شــدت تابــش، مقــدار تابــش و کیفیــت تابــش 

کاشت روی شیب های تند

سیستم های کاشت
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ــد از روش هــای کاشــتی اســتفاده نمــود کــه تمامــی قســمت های درختــان  ــن بای متفــاوت اســت، بنابرای
ــا توجــه بــه نــوع منطقــه و جهــت  میــوه از نــور کافــی بــرای توایــد گل و میــوه دریافــت نمایــد. حــال ب
تابــش نــور خورشــید درختــان بایــد به صــورت ردیفــی کشــت شــوند.معموالً بهتریــن جهــت ردیف هــا در 
بیشــتر مناطــق کشــور شــرقی- غربــی اســت. تــا اوالً بتواننــد از نــور بیشــتری بهــره ببرنــد و ثانیــاً 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 به راحتــی 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 خیابان هــای 
بــاغ بایــد طــوری طرح ریــزی شــوند کــه ضمــن امــکان اســتفاده از حداکثــر زمیــن ، دسترســی بــه قطعــات 

بــرای انجــام خدمــات فصلــی و جمــع آوری محصــول بــه آســانی میســر باشــد.

ــوۀ  ــا میوه دهــی و کیفیــت می ــرد و ت ــرار بگی ــور خورشــید ق ــان در معــرض ن  ســطح بیشــتری از درخت
آن هــا باالتــر رفتــه و شــیوع بیمــاری کاهــش یابــد.

انواع روش های کاشت درختان میوه
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روش مربعی:
ــر  ــه ه ــر اســت به طوری ک ــا براب ــن ردیف ه ــه بی ــا فاصل ــا ب ــان روی ردیف ه ــۀ درخت ــی فاصل در روش مربع
ــمالی  ــای ش ــر ردیف ه ــاوه ب ــاغ، ع ــن درب ــد. بنابرای ــع قرارمی گیرن ــک مرب ــوس ی ــت روی رئ ــار درخ چه
جنوبــی، ردیف هــای شــرقی غربــی نیــز وجــود خواهــد داشــت.در ایــن روش اگــر درهنــگام کاشــت فاصلــۀ 
ــانند و  ــاغ را می پوش ــد، قســمت اعظــم ســطح ب ــر رش ــان در حداکث ــد، درخت ــده باش ــت ش مناســب رعای
ــن روش در صبــح  ــرای عبــور و مرورکارگــران وماشــین آالت باقــی می ماند.درای ــۀ کمــی ب بیــن آنهــا فاصل
ــرای  ــه همیــن دلیــل، ایــن روش هرچنــد ب ــد و ب و بعدازظهــر درختــان مجــاور، روی هــم ســایه می اندازن
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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تعداد درختان کشت شده در هر هکتار را در جدول باال تکمیل نمایید.
پرسش

ــداد  ــه در آن N تع ــود ک ــتفاده می ش ــول N = S/D1 ×D2  اس ــار از فرم ــان در هکت ــبۀ درخت ــرای محاس ب
درخــت در هکتــار، S مســاحت بــاغ بــر حســب متــر مربــع و D1 فاصلــه ردیف هــا ، D2 فاصلــه درختــان 

ــد. ــف می باش روی ردی
ــۀ  ــرب فاصل ــوان باحاصل ض ــی می ت ــار به راحت ــک هکت ــاز در ی ــورد نی ــال م ــداد نه ــن تع ــرای تعیی ب
ــب  ــت برحس ــک درخ ــرای ی ــاز ب ــورد نی ــاحت م ــا مس ــن ردیف ه ــۀ بی ــف در فاصل ــان درروی ردی درخت
مترمربــع محاســبه کــرد. حــال بــا تقســیم ده هــزار مترمربــع برعــدد حاصــل تعــداد درخــت الزم دریــک 

ــود. ــبه می ش ــار محاس هکت
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روش مستطیلی:
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تعداد درختان کشت شده در جدول را تکمیل نمایید. پرسش

روش شش وجهی
ــا عــرض جغرافیایــی پاییــن ماننــد خوزســتان و جنــوب ایــران شــدت نــور خورشــید زیــاد   در مناطــق ب
ــوده و  ــت نم ــه کش ــدام ب ــوان اق ــع( می ت ــر مرب ــت درمت ــداد درخ ــاال )تع ــم ب ــا تراک ــه ب ــوده، در نتیج ب
محصــول بیشــتری را در واحــد ســطح برداشــت نمــود. در ایــن مناطــق بــا توجــه بــه این کــه شــدت نــور  
ــادر  ــت ق ــمت های درخ ــۀ قس ــوده و هم ــوذ نم ــان نف ــمت های درخت ــی قس ــه تمام ــد ب ــت می توان باالس
ــه الزم کشــت شــوند در روش شــش وجهــی  ــر از فاصل ــک ت ــان نزدی ــوه باشــد. اگــر درخت ــد می ــه توای ب
ســایه انداز درختــان بــر روی همدیگــر نســبتاً زیــاد بــوده بنابرایــن ایــن روش چنــدان مــورد اســتفاده قــرار 

ــوند. ــوده و حــذف نمی ش ــی ب ــان دایم ــم اســت و درخت ــردن تراک ــاال ب ــن روش ب ــدف از ای نمی گیرد.ه
در روش مثلثــی کــه لــوزی و شــش گــوش هــم خوانــده می شــود هــر 3 درخــت 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 می شــوند. ایــن روش ازنظــر ســایه اندازی ماننــد 
روش مربعــی اســت وتفاوت هــای آن بــاروش مربعــی ایــن اســت کــه اوالً درایــن روش ردیف هــای شــمالی 
ــن روش حــدود 16 درصــد بیــش از روش  ــت فواصــل مســاوی در ای ــاً بارعای ــدارد وثانی ــی وجــود ن جنوب

مربعــی در واحــد ســطح درخــت کاشــته می شــود.
محاســبه درختــان در هکتــار نیــز از فرمــول N = S/D1 ×0/866D2  اســتفاده مــی شــود کــه در آن N تعــداد 
درخــت در هکتــار، S مســاحت بــاغ بــر حســب متــر مربــع، D1 فاصلــۀ ردیف هــا و D2 فاصلــۀ درختــان 

ــد. ــف می باش روی ردی
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روش پرچینی یا دیوارۀ سبز 

روش کاشت دو ردیفه

چند ردیفه یا داربستی

ایــن روش بــرای درختــان خاصــی کــه توانایــی حرکــت دارنــد) درختــان رونــده( انجــام می شــود. گیاهانــی 
ماننــد انــواع تمشــک ها، بری هــا کــه معمــوالً ارتفــاع کمــی داشــته و حداکثــر تــا 2 متــر رشــد می نماینــد 

می تواننــد از ایــن روش بــرای رشــد و نمــو و تولیــد محصــول آن هــا اســتفاده کــرد.

یــک روش کشــت متراکــم اســت کــه در ایــن روش فاصلــۀ دو ردیــف درختــان از همدیگــر بیــن 0/5 تــا 
ــیس  ــرای تأس ــن روش ب ــد،  در ای ــر می باش ــا 1/5 مت ــا 1 ت ــر روی ردیف ه ــان ب ــۀ درخت ــر و فاصل 1 مت
باغ هــای متراکــم، معمــوالً از پایه هــای پاکوتــاه مثــل M11  ، M9 ، و M26 اســتفاده می شــود ایــن چنیــن 

باغــی 4000 درخــت دارد.

در ایــن روش بــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح از ســه ردیــف کنــار هــم اســتفاده می شــود.
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 می شــود، تــا  عملیــات داشــت و 
برداشــت به صــورت نیمــه مکانیــزه قابــل انجــام باشــد. در بعضــی از  درختــان  میــوه نظیــر ارقــام ســیب، 
ــن روش  ــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح انجــام می شــود. عیــب ای ــن روش ب انگــور و ... ای

تبدیــل کشــت مکانیــزه بــه کشــت نیمــه مکانیــزه می باشــد.

روش داربستی برای هدایت ارقام پاکوتاه درختان میوه
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سیستم کاشت روی خطوط تراز 
ــد  ــه بای ــد نکت ــیب ها چن ــود، در ش ــتفاده می ش ــیب ها اس ــاغ در ش ــداث ب ــرای اح ــت ب ــن روش کاش از ای
مــورد توجــه قــرار گیــرد. هــر چــه بــه طــرف شــیب باالتــر می رویــم هــوا گرم تــر می شــود ، چــون هــوای 

ســرد در زیــر قــرار گرفتــه اســت.

ــا  ــه ب ــکل و مقابل ــن مش ــری از ای ــرای جلوگی ــود، ب ــرمازدگی ش ــث س ــد باع ــرد می توان ــوای س ه
ــند. ــته باش ــه داش ــف دره فاصل ــا ک ــر ب ــل 15 مت ــد حداق ــوه بای ــان می ــی درخت ــی حرارت واژگون

کشت درختان میوه در حریم جنگل ها نباید انجام شود.

حداقل فاصلۀ باغ با جنگل باید 25 متر باشد.

نکته

نکته

نکته

چرا نباید درختان میوه را در حریم جنگل ها کاشت؟ پرسش

ــر گــرم شــده و باعــث  ــه شــمال در بهــار زودت ــا شــیب های رو ب ــه جنــوب در مقایســه ب شــیب های رو ب
ــاره را به خصــوص در  ــرمازدگی به ــد خطــر س ــن می توان ــه ای ــود ک ــان می ش ــگام درخت ــی زود هن گل ده
مــورد درختــان زود گل افزایــش دهــد و لــذا توصیــه می شــود در مناطقــی کــه دارای آب و هــوای متغیــر 
در اوایــل بهــار می باشــند بــرای جلوگیــری از ســرمازدگی بهــاره از کاشــت درختــان زود گل ماننــد بــادام 
و زردآلــو در شــیب های رو بــه جنــوب پرهیــز شــود و ایــن درختــان بهتــر اســت در شــیب های شــمالی 
ــا هــم ارتفــاع  ــراز ی ــر روی خطــوط ت کشــت شــوند. کاشــت درختــان در زمین هــای شــیب دار معمــوالً ب

ــود. ــام می ش انج
ــاب  ــراز) کنتــور( معمــوالً توســط دســتگاه هایی ارتفاع ی ــر روی خطــوط ت ــرای کاشــت درختــان میــوه ب ب
ماننــد تئودولیــت خــط تــراز اول را بــر روی زمیــن پیــاده می کننــد. ایــن خــط معمــوالً ضــاف نبــوده و بــه 
صــورت منحنــی اســت، هرچــه شــیب زمیــن بیشــتر باشــد حالــت انحنــای ایــن خطــوط بیشــتر می شــود.
بــا توجــه بــه شــکل زیــر ایــن خــط منحنــی را AC  می نامیــم. ســپس خــط تــراز دوم را بــا توجــه بــه 
ــراز  ــن خطــوط ت ــم ای ــاده می نمائی ــن پی ــر روی زمی ــه و ب ــه گرفت ــراز اول فاصل ــاد کاشــت از خــط ت ابع
ــا  همــان ردیف هــای کشــت درختــان میــوه می باشــد. ســپس ردیف هــای بعــدی را نیــز پیــاده نمــوده ت
ــر  ــه واســطۀ شــیب متغی ــراز ب ــم. گاهــی وقت هــا بیــن دو خــط ت ــت کل زمیــن ا انجــام می دهی در نهای
زمیــن خیلــی دور می شــود، کــه در ایــن حالــت بایــد  یــک خــط تــراز فرعــی نیــز در بیــن آن هــا رســم  

نمــود.
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ــن  ــم و اولی ــت می نمائی ــه کش ــروع ب ــمت ش ــن قس ــیب اول از مرتفع تری ــان در ش ــت درخت ــرای کاش ب
درخــت در مرتفع تریــن 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 می دهیــم. بعــد از آن بــه خــط تــراز پایین تــر رفتــه و عمــل کاشــت تــا آخریــن نقطــه 

ــد. ــراز ادامــه می یاب خطــوط ت
ــا  ــوده و ت ــه ای ب ــی کار پرهزین ــور کل ــیب دار به ط ــی ش ــان در اراض ــت درخت ــطیح و کاش ــات تس عملی
ــوان از روش  ــی در صــورت اجبــار می ت ــد از کشــت در ایــن مناطــق خــودداری نمــود. ول حــد امــکان بای
ــاد و خــاک فقیــر می باشــد، اســتفاده نمــود. در ایــن روش  تراس بنــدی در مناطقــی کــه دارای شــیب زی
ــر روی  ــرداری ب ــه خاک ب ــدام ب ــودر اق ــدوزر و ل ــر بول ــنگینی نظی ــین های س ــتفاده از ادوات و ماش ــا اس ب
ــوده و  ــاد ب ــه شــیب زی ــد و در قســمت هایی ک ــک ماشــین می نمای ــل ی ــرض حداق ــا ع ــراز و ب خطــوط ت
امــکان ریــزش خــاک وجــود دارد بــه ناچــار بایــد اقــدام بــه ایجــاد دیــواره ای از جنــس ســنگ و مصالــح 
ســاختمانی نمــود. البتــه در بعضــی مواقــع کــه میــزان ریــزش زیــاد نباشــد می تــوان  در  لبــۀ تراس هــا 

از گیاهــان پوششــی  نظیــر َمــرغ اســتفاده نمــود.   



7273

تهیه و آماده سازی نهال 

1- leveling

جهــت احــداث بــاغ و کاشــت درختــان، در مرحلــۀ اول بایــد طراحــی بــاغ صــورت گیــرد و براســاس نقشــۀ 
ــه آماده ســازی چاله هــای کشــت اقــدام نمــود البتــه .زمیــن مــورد نظــر بایــد قبــًا  مــورد نظــر نســبت ب
آمــاده شــده باشــد. لــذا اقــدام بــه اضافــه کــردن مــواد آلــی در زمیــن نمــوده و ســپس اقــدام بــه شــخم 
عمیــق و عمــود برهــم می شــود. درصــورت امــکان بهتــر اســت یــک تــا دو ســال قبــل ازاحــداث بــاغ، کــود 
ــا خــاک  ــق ب ــورد نظرکشــت شــده و به وســیلۀ شــخم عمی ــر( در محــل م ــوالت دیگ ــا بق سبز)ماشــین ی
مخلــوط گــردد. همچنیــن در زمین هایــی کــه قبــًا بــاغ بــوده و درآن هــا محصــول مشــابه بــا محصــوالت 
قبلــی یــا محصولــی کــه رابطــۀ نزدیکــی بــا محصــوالت قبلــی دارد، کشــت می شــده، بــه خصــوص درختــان 
میــوۀ هســته دار، تــا حــد امــکان از احــداث بــاغ جدیــد تــا چنــد ســال)حدود پنــج ســال(جلوگیری شــود، 
ــام  ــاص انج ــای خ ــات وبیماری ه ــی آف ــر ضدعفون ــورد نظ ــن م ــد در زمی ــاً بای ــورت حتم ــر این ص در غی

گیــرد.

احداث باغ

موقع کاشت نهال در زمین اصلی) احداث باغ(

ــود.  ــه آب و هــوا، در محل هــا و مناطــق مختلــف متفــاوت خواهــد ب ــا توجــه ب موقــع کاشــت درختــان ب
ــه تغییــر محــل آن نمــود. معمــوالً در مناطــق  به طــور کلــی در موقــع اســتراحت گیــاه می تــوان اقــدام ب
ســرد معتــدل یــا مناطــق ســردی کــه زمســتان ســخت دارنــد، در فصــل زمســتان درختان میــوه عمومــاً در 
اســتراحت هســتند و در ایــن مناطــق در دو فصــل اواخــر پائیــز یــا اواخــر زمســتان قبــل از بیــدار شــدن 
درختــان می تــوان بــه ایــن کار مبــادرت ورزیــد. اگــر ســرمای زمســتان بــه انــدازه ای شــدید نیســت کــه 
ــاد و ســرمازدگی ریشــۀ نهــال وجــود داشــته باشــد، کشــت درخــت در اواخــر پائیــز  خطــر یخبنــدان زی

ــادن رشــد نهــال در بهــار ســال بعــد می شــود. ــو افت ــرا موجــب جل مناســب تر اســت زی



7273

تهیه و آماده سازی نهال 

کود ریزی داخل چاله

نیــاز غذایــی یــک درخــت میــوه معمــوالً از الگــوی رشــد کلــی آن تبعیــت می کنــد.در اوایــل بهــار نیــاز 
ــل  ــز ســال قب ــه در پایی ــی ک ــاز گیاه ــی حاصــل از ســوخت و س ــی درخــت به وســیله عناصــر غذای غذای
ــد  ــد درخــت، رش ــول فصــل رش ــود. در ط ــده اند،تأمین می ش ــره ش ــی ذخی ــای چوب در ریشــه ها و بافت ه
ــد کــه حداکثــر آن در اوایــل بهــار و ســپس مجــدداً در زمــان برداشــت، در  کلــی آن نیــز افزایــش می یاب

ــز می باشــد. ــل پایی اواخــر تابســتان و اوای
بــا وجــود این کــه قبــًا بــه تمــام زمیــن کــود حیوانــی داده شــده، می تــوان  در موقــع کشــت درخــت نیــز 
مقــدار کافــی کــود حیوانــی کامــًا پوســیده )هرچالــه 5 تــا 10 کیلوگــرم(و حتــی المقــدور کودهــای پتــاس 
ــا خــاک زراعــی و ســطحی چالــه هــا کــه جــدا از خــاک  و فســفر کــه دیرتــر حــل و جــذب می شــوند، ب
زیریــن چاله هــا ریختــه شــده اســت مخلــوط کــرده و داخــل چالــه ریخــت. زیــرا اوالً چنان کــه می دانیــم 
درخــت مــدت زیــادی بایــد در محــل خــود بمانــد و از طــرف دیگــر کــود دادن ریشــه پــس از کاشــت کار 

دشــواری اســت.
ثانیــاً کــود هــای فســفر و پتــاس کــه پــس از کشــت بــه بــاغ داده می شــوند در اثــر قــدرت جاذبــۀ خــاک، 

در ســطح فوقانــی باقی مانــده و بــه اعمــاق ریشــۀ درخــت نمی رســد
پــس ازقــراردادن ریشــۀ نهــال روی مخلــوط کــود و خــاک ســطحی، بقیــۀ چالــه نیــز بــا همــان مخلــوط 

ــود.  ــود پرمی ش ــاک و ک خ

ازمصرف هرگونه کود شیمیایی درتماس مستقیم باریشۀ نهال خودداری شود.
نکته
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نظریــۀ دیگــر در مــورد کــود دادن بــه نهــال تــازه کشــف شــده ایــن اســت  که،بــا عمــق بیشــتری کنــده و 
در تــه چالــه حــدود 5 تــا 10 کیلــو کــود دامــی پوســیده ریختــه شــود و روی آن را بــا خــاک پوشــانیده  
و ســپس عمــل کشــت را انجــام داده، به گونه ای کــه در ســال اول، ریشــه بــا کــود در تمــاس نباشــد ولــی 

بــا رشــد ریشــه، در ســال دوم، بــه منبــع کــودی در اختیــار ریشــه قــرار گیــرد.

بایــد دقــت کــرد کــه نهال هــای کوچــک و ضعیــف نســبت بــه کودهــای مــورد اســتفاده به خصــوص 
حســاس بــوده و اصطاحــاً می ســوزند و ازبیــن می رونــد.

نکته

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

پرسش

ــت  ــه ضمــن برخــورداری از ســرعت و ظرفی ــی در خــاک هســتند ک ــادۀ افزودن ــک م ــا، ی ســوپر جاذب ه
زیــاد جــذب آب، بــه مثابــه آب انبارهــای کوچکــی عمــل کــرده و در موقــع نیــاز ریشــه، به راحتــی آب و 
مــواد غذایــی محلــول در آب را در اختیــار ریشــۀ گیــاه قــرار می دهنــد. مقــدار آبــی کــه در خــاک ذخیــره 
ــگام  ــواد در هن ــن م ــتفاده  از ای ــتگی دارد. اس ــز بس ــاک نی ــت خ ــه داری رطوب ــت نگ ــه ظرفی ــود ب می ش
ــت.  ــر اس ــد و مؤث ــیار مفی ــده بس ــته ش ــان کاش ــن درخت ــا و همچنی ــا و نهال ه ــان، بوته ه ــتن درخت کاش
به طوری کــه ســوپرجاذب، میــزان مــرگ و میــر ناشــی از تنش هــای 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 می شــود. بــرای هــر نهــال حــدود 200 تــا 300 گــرم از ســوپر جــاذب را بــا مخلــوط خــاک چالــه 

مخلــوط کــرده و اقــدام بــه کاشــت نهــال می کنیــم.

استفاده از سوپر جاذب ها در کشت نهال
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هرس ریشۀ نهال ها قبل از کاشت چه فوایدي دارد ؟

آرایش ریشۀ نهال ها به چه معناست؟

پرسش

پرسش

آرایش ریشه ها

ــه  ــوی می شــوند ک ــا دارای ریشــۀ ق ــدت نهال ه ــن م ــه، در ای ــال در خزان ــد نه ــه شــیوۀ تولی ــا توجــه ب ب
ــد و  ــه می بینن ــه ها صدم ــدادی از ریش ــی تع ــتر اصل ــه بس ــال ب ــت و انتق ــی درخ ــا به جای ــگام ج در هن
قطــع می شــوند، بنابرایــن الزم اســت بــه هنــگام کاشــت نهــال در بســتر اصلــی، ریشــه های قطــع شــده 
و ناصــاف یــا زخمــی یــا ریشــه هایی را کــه بیــش از حــد طوالنــی هســتند؛ قطــع شــوند. بــه ایــن عمــل 

ــود. ــه می ش ــه ها گفت ــش ریش آرای
بایــد توجــه داشــته باشــیدکه بایــد بیــن حجــم و تــاج درخــت بــا ریشــۀ درخــت، تناســب وجــود 

داشــته باشــد.

ــد بیشــتر در نظــر  هرچــه مقــدار حجــم قســمت هوایــی نهــال بیشــتر باشــد، حجــم ریشــه را نیــز بای
گرفــت، و اگــر مقــدار حجــم قســمت هوایــی نهــال کــم باشــد می تــوان حجــم ریشــۀ آن را کــم کــرد. 

نکته

نکته
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در هنــگام کاشــت بیشــتر نهال هــای 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. ثانیــاً ســر ریشــه ها 
کــه بیشــتر در اثــر کنــده شــدن ازخــاک خزانــه زخمــی و به طــور نامرتــب قطــع شــده، دارای یــک ســطح 
ــا  ــا و باکتری ه ــواع قارچ ه ــۀ ان ــورد حمل ــریع م ــرناصاف، س ــی و س ــه های زخم ــرا ریش ــود، زی ــاف ش ص

ــد. ــن می رون ــدو ازبی قرارمی گیرن

گاهــی در بــاغ مشــاهده می شــود کــه برخــی از درختــان چنــد ســاله، رشــد رویشــی بیــش از حــد دارنــد و 
بــا اصطــاح درخــت غــرور پیــدا کــرده اســت بــه منظــور کــم کــردن رشــد رویشــی و اضافــه کــردن رشــد 
زایشــی ایــن درخــت، تعــدادی از ریشــه های آن را بایــد قطــع کنیــم. بــرای جلوگیــری از لطمــه بــه درخــت 
ــا ســه ســال انجــام گیــرد. بدیــن منظــور  ابتــدا در زمســتان در ســایه انداز  بهتــر اســت ایــن کار در دو ی
درخــت ابتــدا نیــم دایــره ای ایجــاد می کنیــم، و آن قســمت را تــا عمــق 30 تــا 45 ســانتی متر حفرکــرده 

و هرگونــه ریشــۀ موجــود در آن را حــذف می نماییــم.

هرس ریشه1

1- Habilage
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عملیات پرالیناژ چیست؟

چرا قبل از کاشت نهال ها در چاله ها باید عملیات پرالیناژ را روی آن انجام داد؟

پرسش

پرسش

عملیات پرالیناژ:1

ــت  ــن اس ــورت ممک ــه هرص ــا ب ــوند. ام ــی ش ــا زخم ــه ه ــد ریش ــه  نبای ــال از خزان ــدن نه ــع کن در موق
تعــدادی از ریشــه ها صدمــه دیــده و بدیــن ترتیــب محــل صدمــه دیــده جــای مناســبی بــرای ورود عوامــل 

ــد. ــه باش ــفید ریش ــیدگی س ــد پوس ــی مانن ــژه قارچ های ــاری زا به وی بیم
قبل از کاشت نهال، معموالً روی ریشۀ نهال عمل پرالیناژ را انجام می دهند.

ــش  ــارچ ک ــازۀ گاوی، ق ــود ت ــاک رس، ک ــی از خ ــوط رقیق ــه مخل ــه ها ب ــودن ریش ــته نم ــاژ ، آغش پرالین
ــد  ــاری زا دارای چن ــل بیم ــه از عوام ــردن ریش ــی ک ــر ضــد عفون ــاوه ب ــل ع ــن عم ــتر اســت. ای و خاکس
خاصیــت  دیگــر نیــز دارد از جملــه: 1-  مســدود نمــودن منافــذ قطــع شــدۀ ریشــه؛2- قــرار دادن مقــداری 
ــا  ــد ت ــا رطوبــت در اختیــار ریشــۀ آغشــته شــده. در ایــن روش، ریشــۀ نهــال را بای ــوأم ب مــواد غذایــی ت
ــر نشــان داده شده اســت.   ــول در نمــودار  زی ــن محل ــۀ ای ــرد. طــرز تهی ــرو ب ــول ف ــه در محل محــل طوق

مواد الزم برای تهیۀ محلول پرالیناژ:

1- Pralinage

1 کیلوگرم خاکستر
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در هنگام کاشت نهال ها در چاله ها به چه نکاتي باید توجه شود؟

پس از انجام کاشت و پر کردن چاله، چه اقدامي باید صورت گیرد ؟

پرسش

پرسش

مواد اولیه برای تهیه عملیات پرالیناژ

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 عمیق تــر 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 می کنــد 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.

درکاشت نهال رعایت نکات زیر ضروری است:
ــطح  ــانتی مترباالی س ــم چندس ــت ک ــل پیوند(دس ــدکه پیوندگاه)مح ــوری باش ــد ط ــت بای ــق کاش 1- عم
خــاک واقــع شــود تــا از ریشــه دارشــدن گیــاه در بــاالی پیوندکــه ممکــن اســت اثــر پایــه راخنثــی کــرده 
ــه اصطــاح باعــث  و نیــز از گــود افتــادن درخت)یعنــی قرارگرفتــن طوقــۀ آن درعمــق زیــاد خاک(کــه ب

ــد. ــل آی ــری به عم ــد، جلوگی ــد ش ــی آن خواه خفه گ
ــا ازشکســته  ــد ت ــته باش ــاد قرارداش ــه ب ــد رو ب ــدک بای ــد پیون ــی وزد، رش ــاد منظــم م ــه ب 2-در نقاطی ک

استقرار نهال:

اگــر محــل پیونــد در زیــر خــاک قــرار گیــرد چــه خســارتی بــه باغــدار وارد می شــود؟ جواب هــای پرسش
خــود را در کاس بــه بحــث بگذاریــد.
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شــدن گیــاه دراثرفشــار بــاد جلوگیــری گــردد. درنقــاط بادخیــز اســتفاده از قیــم بــرای نگــه داری نهــال، در 
ــده  ــاه کنن ــی کــه روی پایه هــای پاکوت ــرای گیاهان ــژه ب ــن عمــل به وی ــه می شــود. ای ســال های اول توصی

ــادی برخورداراســت. ــدزده شــده اند، از اهمیــت زی پیون
3- جهــت 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.
4- پــس ازانجــام کاشــت وپرکــردن گــودال، بایــد بــا فشــاردادن خــاک اطــراف نهــال بــا پــا یــا بــا بیــل، 
ــی  ــه ها باق ــراف ریش ــوا دراط ــای ه ــا محفظه ه ــرد ت ــم ک ــل محک ــه ها را به طورکام ــراف ریش ــاک اط خ
ــادن  ــود افت ــث گ ــد و باع ــود می آی ــاری به وج ــر آبی ــه دراث ــاک ک ــت خ ــدار نشس ــن مق ــد و همچنی نمان

ــد. ــل برس ــه حداق ــردد ب ــال می گ نه
ــی درنــگ پــس ازکاشــت، نهال هــا را به طــور کامــل آبیــاری کــرد. درغیــر این صــورت، تعــداد  ــد ب 5- بای
نهال هایــی کــه بــه اصطــاح نمی گیرنــد، 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 

نهال هــا در داخــل خــاک قــرار نگیــرد. 

1

4

2

5

3

6
مراحل کاشت نهال به ترتیب از 1 تا 6
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در موقــع اســتقرار نهــال درچالــه، چــرا بایــد خــاک اولیــۀ تــه چالــه را بــه صــورت مخروطــی شــکل 
بریزیــم و ریشــۀ نهــال را روی آن قــرارداد؟

وسایل الزم: لباس کار، خاک مناسب، نهال، بیل، آب آبیاری.
1- لباس کار را پوشیده، وارد باغ شوید ویک چالۀ مناسب تهیه کنید.

2- خاک مناسب)سطح االرض( را در داخل چاله به صورت مخروط بریزید.
3- محلول پرالیناژ را تهیه کنید

4- عمــل پرالینــاژ را بــر روی ریشــه ها انجــام داده و ســپس ریشــۀ نهــال را روی مخــروط خــاک گذاشــته 
به صورتــی کــه محــل پیونــدک خــارج از چالــه باشــد.

5- محل پیوندک را رو به شمال قرار دهید.
6- روی ریشه را تا کمی باالی سطح چاله خاک بریزید.

7- به وسیله پا خاک اطراف نهال را فشار دهید.
8- اطراف نهال را به صورت حوضچه کوچک در آورید.

9- نهال را آبیاری کنید.

کاشت نهال

تحقیق کنید

فعالیت عملی

چرا باید پس از کاشت نهال، آن را آبیاري کرد؟

فاصلۀ آبیاري نهال ها پس از کاشت چگونه است؟

نحوۀ صحیح آبیاري نهال ها پس از کاشت چگونه است؟

پرسش

پرسش

پرسش

چرا نهال ها پس از کاشت به قیم نیاز دارند؟ پرسش
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قّیم ، چه انواعی دارد؟

قّیم زدن چه مزایایي دارد ؟

پرسش

پرسش

قّیم گذاری نهال
ــده  ــم نامی ــود، قّی ــرده ش ــه کار ب ــوان ب ــای ج ــت نهال ه ــه داری و محافظ ــرای نگ ــه ب ــیله ای ک ــر وس  ه
ــکل دهی  ــا ، ش ــان و درختچه ه ــتقرار درخت ــا اس ــت ی ــرای محافظ ــم ب ــف قّی ــواع مختل ــود. از ان می ش
درختــان، حفاظــت از پیونــد، جلوگیــری از شکســتن شــاخه های پــر بــار و بــرای حمایــت درختــان جــوان 
ــار  ــورد انتظ ــاد م ــرایط ب ــتحکام و شــکل درخــت، ش ــال, اس ــوع نه ــه ن ــذاری ب ــود. قّیم گ ــتفاده می ش اس
ــتند،  ــی بایس ــد به تنهای ــوان می توانن ــان ج ــیاری از درخت ــتگی دارد. بس ــدی بس ــه داری بع ــزان نگ و می
درختــان دیگــر ممکــن اســت بــرای مقاومــت در برابــر بــاد یــا رشــد عمــودی و مطلــوب، بــه تکیــه گاه نیــاز 

داشــته باشــند.

پیامدهای قّیم گذاری)در مقایسه با درختان بدون قّیم(
1- رشد طولی نهال بیشتر می شود.

2- رشد قطری تنۀ نزدیک زمین، کمتر اما نزدیک به بست تکیه گاه باالیی بیشتر است.
3- ریشه های نهال کوچک تر و سطحی تر ایجاد می شوند.

4- نهــال در نقطــۀ اتــکای باالیــی در معــرض تنــش بیشــتری در واحــد ســطح مقطــع عرضــی اســت، در 
صورتی کــه در درختــان بــدون قّیــم بیشــترین تنــش در مجــاورت زمیــن حــادث مــی شــود.

5- بیش از درختان هم ارتفاع، در برابر باد مقاومت ایجاد می کند.
6-  درخت در معرض مالش و ساییدگی ناشی از محل اتصال به قّیم می ُباشد.

حفاظتی

لنگری

حمایتی

انواع قّیم
قّیم با توجه به نوع کاربرد آن، انواعی دارد که عبارت است از:
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الف ( استفاده از نخ جهت اتصال نهال به قیم                                 ب ( اتصال کامل قیم و نهال

وسایل الزم : لباس کار، قّیم، نخ، درخت 
1- قّیم ها را بر اساس اندازۀ درخت آماده کنید.

2- قسمت پایین قّیم را به مواد مانع پوسیدگی آغشته کنید.
3- قّیم ها را با فاصلۀ کمی از درخت در زمین فرو کنید.

4- نهال را به شکل مارپیچ )هشت التین( به وسیلۀ  نخ به قّیم وصل کنید.
5- از مراحل انجام کار گزارش تهیه کرده و در کاس ارائه دهید. 

نحوۀ بستن نهال به قّیم
فعالیت عملی

چرا باید نهال ها را سربرداري کرد؟

انجام ندادن هرس و سربرداري چه تبعاتي به دنبال دارد؟

پرسش

پرسش
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هرس و سربرداری نهال

آب و امــاح معدنــی کــه توســط آوندهــای چوبــی درکلیــۀ اندام هــای درخــت تحــت نظــم خاصــی درجریان 
اســت، اصطاحــاً شــیرۀ نباتــی نامیــده می شــود. اگــر هــرس و عمل ســر بــرداری به منظــور چیرگــی انتهایی 
ــه موقــع صــورت نگیــرد شــاخه های درخــت به صــورت نامنظــم  و ممانعــت از رشــد جوانه هــای جانبــی ب
ــه  ــد به طــور یکنواخــت ب ــی نمی توان ــده می شــوند.در نتیجــه شــیرۀ نبات ــه اطــراف پراکن ــه و ب رشــد یافت
ــدن بعضــی از شــاخه های درخــت می شــود  ــه بری تمــام شــاخه ها برســد. منظــور از هــرس کــه منجــر ب
ایــن اســت کــه از پخــش، پراکندگــی و انبوهــی شــاخه ها کــه مانــع رســیدن نــور بــه قســمت های داخلــی 
تــاج درخــت مــی شــود جلوگیــری کــرده وشــیرۀ نباتــی بــه حدکافــی بــه کلیــۀ اعضــای درخــت برســد و 

حداکثــر اســتفاده مطلــوب بــرای به دســت آوردن محصــول مرغــوب بــه دســت آیــد.
ــا مقــدار  ــه کــه درهنــگام کاشــت هــرس ریشــه الزم اســت، ایجــاد تعــادل بیــن طــول نهــال ب همان گون
ــا  ــدود 80 ت ــاع ح ــد از ارتف ــت بای ــد از کاش ــاقه را بع ــای س ــوالً انته ــد. معم ــز الزم می باش ــۀ آن نی ریش
120ســانتی متری، بســته بــه شــرایط منطقــه و نــوع درخــت، ســربرداری کــرد. تــا بدیــن وســیله ریشــه 
ــا و  ــه جوانه ه ــی ب ــن فرصت ــد و در ضم ــال باش ــی نه ــی نهای ــمت هوای ــوی قس ــد جوابگ ــود بتوان موج
ــی  در  ــای انتهای ــال را بســازند. جوانه ه ــد، اســکلت نه ــال های بع ــا در س ــود ت ــی داده ش ــاخه های فرع ش
ــا 4 عــدد  ــوع هــرس، 3 ت ــه ن ــه رشــد کــرده و در انتهــای فصــل رشــد دوم، بســته ب ســال دوم شــروع ب
ــن کار را  ــم. ای ــه داشــته و عمــل ســربرداری را انجــام  می دهی ــف درخــت نگ ــات مختل شــاخه را در جه

ــم.  ــام می دهی ــم انج ــوم ه ــال س درس

بــه چــه علــت عمــل ســربرداری نهــال باعــث غلبــه بــر چیرگــی انتهایــی مــی شــود؟ گــزارش کار را در 
کاس ارائــه دهیــد.

تحقیق کنید
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ارزشیابی شایستگی کاشت درختان میوه و زینتی

شرح کار:
خاک ریزي داخل چاله ها، توزیع و کاشت نهال و سربرداري درمحل احداث باغ به ازاي هر نهال 5 دقیقه

استاندارد عملكرد:
کاشت 100 نهال در یک روز کاري در شرایط مطلوب

شاخص ها:
1  نهال کاشته شده در راستاي کامل عمودي با کمي تمایل به سمت مخالف وزش بادهاي شدید موسمي. 

2  ریشه هاي آرایش شده و سربرداري استاندارد به ازاي کاشت هر نهال با این شرایط 3 تا 5 دقیقه. 

3  انجام پرالیناژ ریشه ها قبل از کاشت و استفاده از قّیم بعد از کاشت.
.

شرایط و مراحل انجام کار:
نهال با ریشۀ آرایش شده و سربرداري شده - دستورالعمل نحوۀ پرالیناژ- عکس از تنظیم کردن نهال و خاک ریزي 

و آب ریزي
قرار دادن نهال کنار چاله - ریختن کود - ریختن مخلوط خاک - قرار دادن نهال درون گودال و خاک مخروطي - 

پرکردن گودال - زدن قیم.

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف
1کودریزی داخل چاله ها 1

1آرایش ریشه و سربرداری2

2پرالیناژ3

2خاکدهی و آبیاری اولیه4

بستن قیم و سربرداری نهال ها5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
و  ابزار  به  دادن  اهمیت  عینک،  دست کش،  ماسک،  کار،  لباس  از  استفاده 
وسایل کار، صداقت در انجام کار، تخلیۀ پساب ها در فاضالب، مدیریت مواد و 

تجهیزات، محاسبۀ دقیق و کاربرد ریاضي.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2می باشد.
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پودمان 3
راه اندازی سیستم آبیاری 
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واحد یادگیری 4

عوامل مؤثر در تعیین نیاز آبی گیاهان 

چرا روش آبياري در زمين هاي مختلف ، متفاوت است ؟
چرا ميزان نياز آبي گياهان مختلف با يكديگر متفاوت مي باشد؟

ميزان نياز آبي گياهان چگونه محاسبه مي شود؟

پرسش

استاندارد عملکرد
راه اندازی سيستم آبياری يک گلخانة 500 مترمربعی برای يک روز کاری

مقدمه

ايــران کشــور خشــک و کــم آبــی اســت . افزايــش جمعيــت و بــه دنبــال آن، افزايــش مصــرف آب از يــک 
ــی از طــرف ديگــر، باعــث شــده  طــرف و تغييــر اقليــم در جهــت گــرم شــدن زميــن و افزايــش نيــاز آب
اســت کــه مســئلة کمبــود آب در ســال های اخيــر، جنبــة بحرانــی بــه خــود گيــرد. بــرای تعديــل بحــران 

کــم آبــی بايــد همزمــان در دو زمينــه، اقداماتــی بــه مــوازات هــم صــورت گيــرد: 
ــا احــداث ســدها  1( توســعة منابــع آبــی کشــور، کــه در آن، اقداماتــی همچــون مهــار آب هــای جــاری ب
ــه  ــن زمين ــه در اي ــد انجــام شــود. البت ــی باي ــر زمين ــة ســفرة آب هــای زي ــه منظــور تغذي و پخــش آب ب
اقدامــات خوبــی در مــورد توســعة سيســتم های جديــد و پيشــرفتة آبيــاری انجــام گرفتــه اســت ولــی ايــن 

کارهــا کافــی نبــوده و بايــد بــا ســرعت بيشــتری ادامــه يابــد .
2( استفادة بهينه و مهار شده از منابع آبی موجود.

بــی شــک الزمــة بهــره گيــری مؤثــر از آب کشــاورزی ، انتخــاب روش مناســب و بهبــود مديريــت آبيــاری 
اســت. هــر سيســتم آبيــاری طــوری بايــد طراحــی شــود کــه آب مــورد نيــاز بــاغ را بــه مقــدار کافــی و در 
زمــان معّيــن تأميــن نمايــد. از طــرف ديگــر هــر طــرح آبيــاری بايــد بــه گونــه ای باشــد کــه امــكان اعمــال 
ــا،  ــم آبياری ه ــه ک ــوان ب ــا می ت ــن مديريت ه ــه اي ــازد. از جمل ــر س ــاغ ميس ــای الزم را در ب ــت ه مديري
ــن  ــر اي ــاوه ب ــاره کرد.ع ــال آن اش ــا و امث ــان جويچه ه ــک در مي ــاری ي ــی ، آبي ــای تكميل ــاری ه آبي
،سيســتم آبيــاری بايــد حتــی االمــكان ايــن انعطاف پذيــری را داشــته باشــد کــه در صــورت نيــاز بتــوان 
تغييراتــی را در آن ايجــاد کــرده و يــا بــا حداقــل هزينــه، برخــی از تجهيــزات سيســتم را تعويــض نمــود.
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نیاز آبی گیاهان

گياهــان، بســيار بيشــتر از آنچــه کــه بــرای ســاختمان فيزيولوژيــک خــود نيــاز بــه آب دارنــد ، آب از خــاک 
جــذب می نمايند.گيــاه ايــن مقــدار آب را در فراينــد تعــّرق بــه هــوا می فرســتد. در آب و هــوای خشــک، 
صدهــا برابــر آب مــورد نيــاز بــرای ســاختمان فيزيولوژيــک گياهــان ، آب بــه صــورت تبخيــر از ســطح خاک 
و تعــرق از گيــاه بــه جــو منتقــل می گــردد. اگــر چــه در هــوای نزديــک بــه اشــباع ، گياهــان بــا تبخيــر و 

تعــّرق، خيلــی کمتــر قــادر بــه ادامــه حيــات خواهنــد بــود..
ريشــة گياهــان بــرای زنــده مانــدن و رشــد آب را از خــاک جــذب می کننــد. قســمت عمــدة ايــن آب بــه 
صــورت تعــرق1 از طريــق برگ هــا و ســاقه های گياهــان بــه هــوا وارد مــی شــود. تعــرق مرتبــاً و در تمــام 

ــد. ــاق می افت طــول روز اتف

عايم تشنگی در گياهان چيست؟
پرسش

ــة  ــه فتيل ــاه را ب ــوان گي ــا و اتمســفر اســت. می ت ــرگ ه ــن ب ــرق، وجــود شــيِب فشــاِر بخــار بي ــت تع عل
ــرايط  ــعله ور اســت. ش ــر آن ش ــر ديگ ــر آن در مخــزن ســوخت و س ــک س ــه ي ــرد ک ــی تشــبيه ک چراغ
انتهــا و ابتــدای فتيلــه، مقــدار انتقــال ســوخت بــه شــعله را مشــخص می کنــد. البتــه گيــاه کامــا ماننــد 
فتيلــه منفعــل نيســت، بلكــه از خــودش عكــس العمل هــای فيزيولوژيــک ) نســبت بــه برخــی از شــرايط 
ــه اتمســفر ) تعــرق (  ــه گيــاه ) جــذب ( و از گيــاه ب ــت از خــاک ب ( نشــان می دهــد کــه برانتقــال رطوب
ــه  ــتان از جمل ــرم تابس ــک روز گ ــر ي ــگام ظه ــا در هن ــای برگ ه ــدن روزنه ه ــته ش ــذارد. بس ــر می گ تأثي
ايــن عكــس العمل هــا مــی باشــد. البتــه ايــن کار می توانــد موجــب کاهــش فتوســنتز ) بــه دليــل عــدم 
جــذب CO2(در اثــر بســته شــدن روزنه هــا و بــه عــاوه موجــب گــرم شــدن بيــش از حــد گيــاه گــردد.

علت اينكه تعرق درگياهان در طول شب اتفاق نمی افتد ، چيست ؟
پرسش

1-Transpiration
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نیاز آبی گیاهان به عوامل گوناگونی وابسته است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1   نــوع اقلیــم: بــرای مثــال ، گياهــان در يــک اقليــم گــرم و آفتابــی بــه نســبت يــک اقليــم ســرد و 

ابری به آب بيشتری در هر روز نياز دارند.
2  نــوع گیــاه: درختانــی ماننــد بــادام ، زرشــک ، زالزالــک و انگــور نســبت بــه هلــو و گابــی. نيــاز آبــی 

کمتــری دارنــد و يــا گياهانــی ماننــد برنــج و نيشــكر نســبت بــه گياهانــی ماننــد لوبيــا و گنــدم نيــاز آبــی 
بيشــتری دارنــد. همچنيــن ابريشــم مصــری ، بلــوط هميشــه ســبز، ارس و ســنجد زينتــی نيــاز آبــی کمــی 

دارند.
3  مرحلــة رشــد: گياهــان در مرحلــة رشــد ســريع نيــاز آبــی بيشــتری نســبت بــه  زمانــی دارنــد کــه 

تازه کاشته شده اند.

تاثیر اقلیم بر نیاز آبی گیاهان

يــک گيــاه مشــخص بــا رشــد معيــن، در اقليــم هــای مختلــف، نيــاز آبــی متفاوتــی دارد ، ايــن گيــاه نيــاز 
آبــی بيشــتری را در اقليــم گــرم و خشــک نســبت بــه يــک اقليــم ســرد و ابــری دارد. بــه هــر حــال، عــاوه 
ــذار  ــر گ ــاه تأثي ــی گي ــاز آب ــر ني ــز ب ــری ني ــل اقليمــی ديگ ــش خورشــيد و درجــة حــرارت، عوام ــر تاب ب
می باشــند. ايــن عوامــل می تــوان از ســرعت بــاد و رطوبــت نســبی هــوا نــام بــرد. مســلماً نيــاز آبــی گيــاه 
ــود. همچنيــن در  ــه زمــان کــه هــوا مرطــوب اســت ، بيشــتر خواهــد ب در يــک هــوای خشــک نســبت ب

شــرايط وجــود بــاد، گياهــان مقــدار بيشــتری آب را نســبت بــه هــوای آرام از دســت خواهنــد داد.

ــاری (  ــا بخشــی ) کــم آبي ــه دو صــورت کامــل و ي ــاری ب ــاز آبي ــرآورد ني ــرای ب ــاری، ب ــزی آبي ــه ري برنام
طراحــی می شــود.

عوامل اقلیمی مهم تأثیر گذار بر نیاز آبی گیاهان

برنامه ریزی آبیاری
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آبیاری بخشی )کم آبیاری(

َعرضــة آب مــورد نيــاز آبيــاری بــه صــورت بخشــی ، يــک نــوع عمليــات خــاص آبيــاری اســت کــه کــم 
ــه  ــا ب ــد ، ام ــی ياب ــد محصــول کاهــش م ــاری اگرچــه تولي ــوع از آبي ــن ن ــده می شــود. در اي ــاری نامي آبي
دنبــال اســتفادة کمتــر از آب، هزينــه مصــرف آب ، انــرژی و ديگــر نهاده هــای کشــاورزی و توليــد، کاهــش 

خواهنــد يافــت.
ــداری  ــه مق ــا کاهــش مصــرف آب ب ــه ب ــم می شــود ک ــی تنظي ــه صورت ــاری از نظــر اقتصــادی ب ــم آبي ک
ــا ســرعت بيشــتری کاهــش  ــد، ب ــه نســبت کاهــش درآم ــد ب ــای تولي ــل ، هزينه ه ــاری کام ــر از آبي کمت
ــه  ــر آب نســبت ب ــرد کمت ــا کارب ــوان ب ــذا می ت ــاال ســت ، ل ــد ب ــای تولي ــه هزينه ه ــد. از آنجايی ک می يابن
آبيــاری کامــل ) کــم آبيــاری ( ، نقطــة بهينــة توليــد از نظــر اقتصــادی را بــرای هــر محصــول تعييــن کــرد. 
پــس بــا تنظيــم آبياری هــا بــرای ايــن شــرايط می تــوان بــا کاربــرد نيــاز آبــی فصلــی کمتــر، ســود خالــص 

حاصــل از توليــد را بــه حداکثــر مقــدار رســاند.
کــم آبيــاری معمــوالً زمانــی اســتفاده می شــود کــه تأميــن آب مــورد نيــاز يــا کاربــرد آب توســط سيســتم 
آبيــاری بــا محدوديــت مواجــه اســت. در ايــن شــرايط بايــد ســطح آبيــاری ، مقــدار زميــن مــورد اســتفاده 
بــرای آبيــاری و تنــاوب کاشــت گياهانــی کــه قــرار اســت حداکثــر ســود خالــص را عايــد ســازند ، مشــخص 

. د شو
کــم آبيــاری عمومــاً بــا تعييــن شــرايط حساســيت گيــاه بــه تنــش آبــی در طــی يــک يــا چنــد دوره در 
طــول فصــل رشــد اعمــال می شــود. آب کافــی در طــی دوره هــای بحرانــی رشــد بــرای حداکثــر نمــودن 

بــازده کاربــرد آب، ضــروری اســت.

زمان مناسب آبیاری

ــرای افزايــش راندمــان آب بســيار  کنتــرل شــرايط خــاک ب
ــای  ــی از راه ه ــی آب يك ــش بازده ــرای افزاي ــت ب ــم اس مه
ــا  ــه ب ــد ک ــرق می باش ــر و تع ــزان تبخي ــن مي ــم تعيي مه
اســتفاده از ابزارهــا و لــوازم تعييــن رطوبــت خــاک می توانــد 

ــره وری آب شــود. ــش به ســبب افزاي

آبیاری کامل

در آبيــاری کامــل بــرای بــرآورد کل نيــاز آبــی و متعاقــب آن توليــد حداکثــر محصــول مــورد نظــر اســت. 
ــفر  ــاک و اتمس ــن خ ــادل گاز بي ــت تب ــاک و محدودي ــة خ ــش تهوي ــث کاه ــد، باع ــش از ح ــاری بي آبي
ــی  ــه همــراه خواهــد داشــت. آبيــاری کامــل، زمان می شــود کــه ايــن امــر کاهــش عملكــرد محصــول را ب
اســت کــه هيــچ تنــش آبــی بــه گيــاه وارد نشــود، ضمــن اينكــه حداقــل هزينه هــا انجــام گيــرد. ايــن نــوع 

ــی در محصــول انجــام می شــود. ــه حداقــل رســاندن تنــش آب ــرای ب ــاری ب آبي
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رشد و ظاهر گیاه

ــت.  ــط اس ــی آن مرتب ــرايط پژمردگ ــرگ و ش ــِگ ب ــا رن ــاه ب ــی گي ــاز آب ــن ني ــرای تعيي ــری ب ــم ظاه عاي
اندازه گيــری قطــر ســاقه و ارتفــاع به طــور منظــم نيــز می توانــد بــه تعييــن شــدت رشــد گيــاه کمــک کنــد. 
نيــاز بــه آبيــاری بــا کــم شــدن رشــد گيــاه قابــل تعييــن اســت.عايم ظاهــری و رشــد، اغلــب بــرای برنامــه 
ريــزی آبيــاری مشــخصه ها و عايــم کاملــی نيســتند. در ايــن روش، ظاهــر گيــاه بايــد بــه دقــت تفســير شــود ، 

تعييــن شــرايط گيــاه يكــی از رايــج تريــن روش هــای تعييــن زمــان آبيــاری اســت. از آنجايــی کــه يكــی از 
اهــداف اصلــی آبيــاری بــرآورد نيــاز آبــی گيــاه اســت بنابرايــن بــا تعييــن مقــدار آب الزم بــرای گيــاه در طــی 

يــک دوره رشــد می تــوان زمــان آبيــاری آن را نيــز تعييــن کــرد.

عوامل محیطی مرتبط با گیاه

اثر بی آبی در ظاهر درختان زینتی در مقایسه با درختان سالم
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زيــرا بيمــاری و کمبــود عناصــر غذايــی نيــز ممكــن اســت مشــابه تنــش آبــی ، تغييراتــی را در توليــد و 
ظاهــر گيــاه به وجــود آورنــد. مزيــت اصلــی ايــن روش، ســادگی اســتفاده از آن بــرای تعييــن زمــان آبيــاری 

اســت.

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

درجة حرارت برگ

ــا کاهــش  ــه افزايــش درجــة حــرارت هــوا مرتبــط اســت ، ب ــاً ب افزايــش درجــة حــرارت بــرگ کــه عمدت
ــط اســت. درجــة  ــرگ مرتب ــا بخشــی از روزنه هــای ب ــل ي ــاه و بســته شــدن کام تعــرق در برگ هــای گي
حــرارت هــوا و بــرگ ممكــن اســت بــا وســايل ســنجش از دور ماننــد هواپيمــا يــا از طريــق ماهــواره نيــز 

تعييــن شــود.
يكــی از روش هــای عمومــی ، اســتفاده از دماســنج هــای مــادون قرمــز دســتی اســت کــه بــرای اندازه گيــری 
اختــاف درجــه حــرارت کانوپــی1 )ســايه انــداز( گيــاه و هــوای مجــاور آن در هــر روز در زمــان اوج گرمــای 

ســطح يعنــی در حــدود ســاعت 1 تــا 1/5 بعــد از ظهــر بــه کار مــی رود.
ــا انــدازه گيــری ايــن درجــه حرارت هــا در هــر روز ) کــه تفــاوت دمــای بيشــتری را نســبت بــه دمــای  ب
هــوا نشــان می دهــد ( و تجميــع تفاوت هــای بيــن درجــه حــرارت ســطح بــرگ و هــوا ، تفــاوت مذکــور 
بــه يــک ســطح آســتانة مشــخص کــه بســته بــه نــوع درخــت و خــاک تغييــر می کنــد ، خواهــد رســيد کــه 
ايــن ســطح آســتانه، همــان زمــان آبيــاری را نشــان مــی دهــد. روزهايــی کــه درجــه حــرارت ســايه انداز 
)محــدودة تــاج درخــت( کمتــر از درجــه حــرارت هــوا اســت ، ايــن اختــاف دمــا قابــل صــرف نظــر کــردن 

. ست ا
1-canopy
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ــوع  ــری از مجم ــاخص ديگ ــز ش ــرگ ني ــيل آب ب ــری پتانس ــدازه گي ان
ــاری  ــان آبي ــرای تعييــن زم ــاه اســت کــه ب ــا گي ــوط ب شــاخص های مرب
ــر ( نيــاز آبــی  مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد. پتانســيل کمتــر ) منفی ت
ــک روش  ــرگ ي ــيل آب ب ــری پتانس ــد. اندازه گي ــان می ده ــتر را نش بيش
مخــّرب اســت زيــرا بايــد بــرگ را از گيــاه جــدا و در داخــل يــک محفظــة 
فشــار قــرار داد. فشــار در داخــل محفظــه افزايــش يافتــه تــا اينكــه آب 
ــرگ  ــدازة پتانســيل آب ب ــه ان ــور ب ــرگ خــارج شــود. فشــار مذک از دمب

اســت. بــرای اندازه گيــری پتانســيل بــرگ در ايــن روش، بايــد دقــت مضاعفــی را بــه کاربــرد زيــرا پتانســيل 
آب بــرگ بــه ســن بــرگ ، در معــرض تابــش خورشــيد بــودن بــرگ و زمــان نمونــه گيــری در طــول روز 
ــر روی گيــاه انتخــاب شــده و  ــغ از يــک محــل ويــژه و اســتاندارد ب وابســته اســت. معمــوالً برگ هــای بال

ــود. ــام می ش ــول روز انج ــخص از ط ــان مش ــک زم ــا در ي اندازه گيری ه

مقاومــت روزنــه نيــز يكــی از شــاخص های انــدازه گيــری نيــاز 
و آبــی اســت.زيرا مقاومــت روزنــه بــا درجــة بــاز شــدگی روزنــه 
ــا شــدت تعــرق مرتبــط اســت.در حالت کلــی ، مقاومــت روزنة باال  ب

بسته شدن روزنه و کاهش شدت تعرق و نياز به آب.

ــت جــاری خــاک و مقايســة  ــن رطوب ــا تعيي ــا خــاک ب ــط ب ــر اســاس شــاخص های مرتب ــزی ب ــه ري برنام
آن بــا يــک ســطح رطوبتــی از پيــش تعييــن شــده مرتبــط اســت. بــا رســيدن رطوبــت خــاک بــه ســطح 
ــت خــاک انجــام می شــود. ســطح حداقــل  ــرای افزايــش رطوب ــت تعييــن شــده ، آبيــاری ب حداقــل رطوب
رطوبتــی خــاک بــا مرحلــة رشــد ، بــه ويــژه بــرای برنامــه ريــزی کــم آبيــاری تغييــر می کند.شــاخص های 
مرتبــط بــا خــاک عــاوه بــر تعييــن زمــان آبيــاری ، مقــدار آبيــاری مــورد نيــاز را نيــز نشــان می دهنــد.

پتانسیل آب برگ

مقاومت روزنه

عوامل مرتبط با خاک
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چه عواملی در هدر رفت آب مؤثراند؟ پرسش

در محــل زندگــی شــما بــرای آبيــاری باغ هــا از چــه روشــی اســتفاده می شود؟شــرح مختصــری از 
روش يــا روش هــای آبيــاری منطقــه خــود را در کاس گــزارش دهيــد.

دليل تراس بندی در زمين های شيبدار چيست؟

تحقیق کنید

تحقیق کنید

ــب ، »دورآبيــاری« را در روش ســنتی تعريــف  ــوع درختــان غال ــه ن ــا توجــه ب در منطقــة خــود ، ب
ــه هنــر آمــوز خــود تحويــل دهيــد. ــرای آن تهيــه نمــوده و ب کنيــد و جدولــی ب

فعالیت عملی

اهمیت آبیاری در گلخانه ها 

در ســال های اخيــر تغييــرات آب و هوايــی کــه عامــل آن فعاليت هــای انســانی می باشــد تأثيــرات زيــادی 
را بــر روی توليــدات محصــوالت در هــوای آزاد بــه جــا گذاشــته اســت بنابرايــن در آينــده ای نــه چنــدان 
دور انتظــار مــی رود تعــداد زيــادی از درختــان ميــوه بــرای پــرورش بــه گلخانــه انتقــال داده شــوند زيــرا 

ــوده  ــرل ب ــل کنت ــه همــه شــرايط محيطــی قاب در گلخان
ــوالت  ــوان محص ــاد می ت ــان زي ــا اطمين ــه ب و در نتيج
ــن  ــی از مهم تري ــاری، يك ــود. آبي ــد نم ــف را تولي مختل
کارهــا در توليــد محصــوالت گلخانــه ای مثــل تــوت 
ــاه  ــاز گي ــورد ني ــود م ــه آب و ک ــوز اســت ک فرنگــی و م
ــبب  ــه س ــب در گلخان ــاری نامناس ــن می کند.آبي را تأمي
روش هــای  در  می شــود.  محصــول  کيفيــت  کاهــش 
ســنتی ، انجــام آبيــاری کاری ســاده امــا خســته کننــده 
تلقــی می شــود؛ بــه هميــن دليــل ، آن را بــه هــر کارگــر 

غيــر ماهــری واگــذار مــی کننــد. در صورتــی کــه آبيــاری در زمــان نامناســب و بــه مقــدار کنتــرل نشــده 
ــاه شــده و در  ــی گي ــث رشــد علف ــاد باع ــاری زي ــردد. آبي ــه گ ــروز مشــكاتی در گلخان ــد ســبب ب می توان

ــوند. ــكننده می ش ــدار و ش ــرم ، آب ــای آن ن ــاقه ه ــه س نتيج
پرآبــی محيــط ريشــه ، ســبب کمبــود اکســيژن خــاک ، کاهــش رشــد ريشــه ، پوســيدگی ريشــه ، عــدم 
ــود،  ــت می ش ــد درخ ــف رش ــدن و توق ــرده ش ــث پژم ــه باع ــه و در نتيج ــی ريش ــواد غذاي ــذب آب و م ج
آبيــاری کــم نيــز ســبب کاهــش فتوســنتز ، پژمردگــی برگ هــا و کاهــش رشــد درخــت می شــود. کــم آبــی 
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زهكشی نامناسب خاک چه تأثيری در آبياری دارد؟

چرا آبياری تدريجی از آبياری تند و سريع و با حجم زياد آب بهتر است؟

پرسش

پرسش

ــول  ــدن ط ــاه ش ــد ، کوت ــف رش ــث توق ــن باع همچني
ــا ،  ــدن برگ ه ــكل ش ــد ش ــک و ب ــا ، کوچ ميانگره ه
ــا در  ــع برگ ه ــی موق ــزش ب ــيه و ري ــوختگی حاش س
گياهــان حســاس مــی شــود.بنابراين روش هــای جديــد 
ــر  ــرده و از نظ ــرف ک ــوق را برط ــكات ف ــاری مش آبي

ــه هســتند.                 ــه صرف ــز مقــرون ب اقتصــادی ني

اصول آبیاری
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تانسیومتر و نحوة کار با آن 

ــزان مكــش آب توســط  ــت خاک)مي ــک1 رطوب ــزان پتانســيل ماتري ــه مي تانســيومتر دســتگاهی اســت ک
ــد  ــی می توانن ــه راحت ــت خــاک بيشــتر باشــد ، ريشــه ها ب ــزان رطوب ــر مي ــد. اگ ــن می کن خــاک( را تعيي
آن هــا را جــذب نماينــد و در صورتــی کــه ميــزان رطوبــت درخــاک کاهــش يابــد ، مولكــول هــای آب بــا 
ــن  ــرای جــذب اي ــروی بيشــتری ب ــه ني ــاز ب ــه ذرات خــاک می چســبند و ريشــه ، ني ــروی بيشــتری ب ني
رطوبــت دارد. زمانــی کــه رطوبــت خــاک در حــد ظرفيــت مزرعــه )اســتاندارد( باشــد ، مولكول هــای آب 
بــا نيــروی 0/3 بــار و در نقطــة پژمردگــی، بــا نيــروی 15 بــار بــه ذرات خــاک مــی چســبند. تانســيومتر 
قــادر اســت مقــدار ايــن نيــرو ) پتانســيل ماتريــک ( را بــه صــورت فشــار مكــش نشــان دهــد. رطوبــت خاک 
کمتــر باشــد ، فشــار مكــش آن بيشــتر و هرچــه خــاک مرطــوب تــر باشــد ، فشــار مكــش آن کمتــر اســت 
ــا کاهــش رطوبــت خــاک ،  ــه ســمت عــدد صفــر ( و ب و تانســيومتر عــدد کمتــری را نشــان می دهــد ) ب

ــد(. ــت می کن ــدد 100 حرک ــه ســمت ع ــد )ب ــری را نشــان می ده ــدد بزرگ ت ــة تانســيومتر ع عقرب

1.Matric Potential
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مقایسة آبیاری خودکار )به کمک تانسیومتر( با آبیاری تجربی )سنتی(  

راهنمای کیفیت آب آبیاری

شاخص ها

انواع مشکالت

EC شوری 

TDS

مربوط به خاک کلر

بور

مربوط به جذب از طریق برگ - سدیم

کلر

زیادکمبدون مشکل

17/924/4آب مصرفی ) گالن در فوت مربع (

7533

8664

> 0/750/75 -3

 480-1620> 1920

> 3

> 480

> 70

> 70

70 -345>345

2-10 1-2 1

> 480

>100 >100

------

------

کارايی مصرف آب ) % (

بازده مصرف آب ) % (

آبیاری سنتیآبیاری خودکار
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تانسیومتر و نحوه کار با آن :

نفوذ آب

ــود  ــن می ش ــاران تأمي ــرف و ب ــد ب ــمانی مانن ــزوالت آس ــاری و ن ــق آبي ــاغ از طري ــک ب ــی ي ــای آب نيازه
ــه يــک درخــت داده می شــود توســط درخــت جــذب نمی شــود بلكــه قســمت های  ــی کــه ب ــی هــه آب ول
زيــادی از آن از طريــق تبخيــر و تعــرق از خــاک و بــرگ و همچنيــن فرونشســتن از محيــط ريشــه خــارج 
ــود دارد  ــان وج ــی گياه ــاز آب ــن ني ــی در تأمي ــرات بارندگ ــرآورد اث ــرای ب ــادی ب ــای زي ــود  روش ه می ش
ــاغ و جمــع آوری  ــن راه حــل اســتفاده از تانســيومتر در اعمــاق مختلــف خــاک در ســطح ب ــی عملی تري ول
ــل  ــا حداق ــه ب ــد ک ــم می نماي ــكان را فراه ــن ام ــات اي ــن اطاع ــت اي ــاری اس ــان آبي ــات آن در زم اطاع

ــه درختــان وارد نشــود. آبيــاری نيازهــای آبــی درختــان برطــرف شــده و  تنشــی ب

در زمانــی کــه خــاک خشــک اســت بــا ورودآب بــه داخــل و خلــل و فــرج خــاک ســرعت نفــوذ آب زيــاد 
ــش  ــاک کاه ــوذ آب در خ ــرعت نف ــا از آب س ــن حفره ه ــدن اي ــان و پرش ــت زم ــا گذش ــی ب ــود ول می ش
ــاک  ــر در خ ــان آب ديگ ــن زم ــود در اي ــر ش ــا آب پ ــاک ب ــرج خ ــل و ف ــه خل ــه کلي ــی ک ــد تازمان می ياب
ــی کــه طــی  ــد آن مقــدار آب ــدآب می نماي ــه پاييــن بردن ــه زميــن شــروع ب ــد. نيــروی جاذب نفــوذ نمی کن
چنــد ســاعت اول در اثــر نيــروی جاذبــه بــه ســمت پاييــن حرکــت کــرده و از دســترس ريشــه ها خــارج 

ــود ــوب می ش ــه محس ــدر رفت ــود آب ه می ش

متوسط اندازة فضاهای درصد کمتر فضاهای خالیخاک با بافت درشت)شنی(
خالی بيشتر

متوسط اندازة فضاهای 
حرکت سخت تر آبخالی کمتر

حرکت ساده تر آب

درصد بيشتر فضای خالی
    خاک با بافت ريز

 ) رسی يا لومی رسی (

بــا راهنمايــي هنرآمــوز خــود بــه محــل بــاغ هنرســتان مراجعــه نمــود و بــا اســتفاده از ابــزارآالت يــک 
قطعــه زميــن را مشــخص نمــوده و مقــدار آب مــورد نيــاز آن را تــا رســيدن بــه مرحلــه اشــباع تعييــن 

کنيــد. 

تمرين کنید

اگــر نيمــرخ خــاک ) پروفيــل خــاک ( خشــک شــده باشــد، يــک مــرز مشــخص بيــن خــاک خشــک و 
مرطــوب وجــود دارد. زمانــی کــه آبيــاری متوقــف شــد، مقــداری آب از ناحيــة مرطــوب بــه ســمت پاييــن 
حرکــت کــرده و خاک هــای خشــک پاييــن را مرطــوب مــی ســازد. اگــر خــاک زيريــن مرطــوب باشــد، آب 
از ناحيــة ريشــه عبــور کــرده و توســط درخــت جــذب نمی شــود.خاک يــک ترکيــب پيچيــده ای از ذرات 
ــوده کــه فضاهــای خالــی و مقــداری مــواد آلــی دارد. ظرفيــت نگــه داری آب بســتگی بــه حجــم  جامــد ب
فضاهــا و انــدازة فضاهــای خالــی دارد. بيــن انــدازه ذرات خــاک و فضاهــای خالــی، يــک رابطــة مســتقيمی 

وجــود دارد.
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ــا گذشــت زمــان ميــزان حرکــت آب آهســته مــی  بعــد از آبيــاری، در ابتــدا حرکــت آب ســريع بــوده و ب
ــن  ــورد توجــه می باشــد و اي ــره« م ــوان »آب ذخي ــه عن ــده در خــاک ب ــن نقطــه، آِب باقيمان ــود. در اي ش
ــود در  ــی آب موج ــد از گذشــت مدت ــود. بع ــده می ش ــه« نامي ــت مزرع ــه، »ظرفي ــن نقط ــدار آب در اي مق
مجــاری درشــت در اثــر نيــروی جاذبــه از دســترس خــارج می شــود بــه نحــوی کــه در حــدود 70 درصــد 
آب اضافــه شــده از دســترس خــارج شــده باشــد ايــن مرحلــه را نقطــه پژمردگــی می نامنــد تقــاوت بيــن 
مقــدار آبــی کــه در حالــت ظرفيــت مزرعــه وجــود داشــته )حــدود 70 درصــد( بــا مقــدار آبــی کــه در نقطــه 

ــاه می نامنــد. ــرای گي ــل اســتفاده ب ــرار دارد را آب قاب پژمردگــی ق
خاک هــای شــنی قــدرت زيــادی بــرای نگــه داری آب نداشــته در نتيجــه ســريع تر خشــک می شــوند ايــن 
ــر خشــک  ــدرت بيشــتری آب را در خــود نگه داشــته و ديرت ــا ق ــای رســی ب ــه خاک ه ــی اســت ک در حال
ــر از  ــه به غي ــد البت ــک می نماي ــه داری آب کم ــت نگ ــه ظرفي ــا ب ــی در خاک ه ــواد آل ــود م ــوند. وج می ش

ايــن عوامل)نــوع خــاک و ميــزان مــواد آلــی( عوامــل ديگــری نيــز در نگــه داری آب مؤثــر می باشــد.

سرعت حرکت آب در انواع خاک ها

1- Fc
2- PWP
3-AWC

تحقیق کنید تحقيق کنيد به غير از عوامل فوق چه عواملی باعث نگه داری آب در خاک می شود. 
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تخمین مقدار آب قابل استفاده برای انواع خاک ها

        متوسط                                     دامنه                                       نوع خاک
0.9
0.9
0.9
0.9

خاک های درشت بافت )شنی(0.5-1.25
لومی شنی

سيلتی لومی  شنی

رسی

0.9
0.9
0.9

ميــزان تبخيــر و تعــرق از ســطح خــاک و بــرگ بــه عواملــی همچــون شــرايط اقليمــی، نــوع خــاک و 
مديريــت بــاغ بســتگی دارد.

درجه حرارت، سرعت آب، ميزان رطوبت و نوع گياه از عوامل مؤثر محيطی می باشند.
هرچــه ميــزان تابــش خورشــيد بــه ســطح خــاک افزايــش يابــد ميــزان تبخيــر از ســطح خــاک بيشــتر 
می شــود بنابرايــن پوشــاندن ســطح خــاک محيــط ريشــه باعــث کاهــش تبخيــر و افزايــش بهــره وری 

از آب می شــود.

نكته

فاکتور گیاهی

ــر تبخيــر  انــدازه و ســطح کل برگ هــا کــه اشــعة خورشــيد را جــذب می کننــد از عوامــل مهــم و مؤثــر ب
وتعــرق محصــول می باشــد؛ بنابرايــن انــدازه و تــاج درخــت ، فاصلــة درختــان و مرحلــة توســعة بــرگ در 
ــد. پوشــش های گياهــی ) ســايه (  ــی گذارن ــر م ــاه اث طــی فصــل ، همــه روی اســتفاده از آب توســط گي
کــف بــاغ بــا ســطح برگــی کــه نــور دريافــت می کننــد ارتبــاط خوبــی دارنــد. ارتبــاط بيــن پوشــش گياهــی 
و تبخيــر وتعــرق محصــول در تعييــن برنامه هــای آبيــاری بــرای بــاغ هــای جــوان مهــم اســت. مطالعــات 
مزرعــه ای نشــان داده اســت کــه تبخيــر وتعــرق زمانــی بــه حداکثــر مــی رســد کــه 60 -50 درصــد زميــن 

توســط ســاية تــاج درخــت در اواســط روز پوشــيده شــده باشــد.
احتمــاالً مناطقــی از کــف بــاغ کــه نــور را مســتقيم دريافــت کرده انــد، انــرژی دريافــت شــده را بــه تــاج 
درخــت منتقــل کــرده و تبخيــر و تعــرق محصــول را افزايــش مــی دهنــد و بيشــتر عوامــل مؤثــر در تبخيــر 
ــاغ  ــد تغييــر داده شــود .سيســتم آبيــاری و مديريــت کــف ب و تعــرق محصــول توســط باغــداران نمی توان
در اســتفاده از آب، مؤثــر مــی باشــند.تكرار آبيــاری و انــدازة ناحيــة مرطــوب شــده، بــر تبخيــر مؤثــر بــوده 
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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 ؟

پرسش

پرسش

پرسش

روش های آبیاری در گلخانه

ســال گذشــته بــا روش هــای مختلــف آبيــاری و مزايــا و معايــب هــر کــدام در درس توليــد و پرورش ســبزی 
و صفــی آشــنا شــديد ، در ادامــه جهــت تكميــل مباحــث، بــه آبيــاری در گلخانه هــا اشــاره می شــود.

و باغــدارم نمــی توانــد کنتــرل کنــد تــا هــدر رفــت آب ناشــی از تبخيــر محــدود شــود. در آبيــاری شــياری 
ــا چنديــن شــيار می تــوان از يــک شــيار در  ــه جــای مرطــوب کــردن کامــل زميــن ب ــاغ هــای جــوان ب ب

يــک طــرف درختــان اســتفاده نمــود.
مطالعــات نشــان داده اســت کــه آبيــاری قطــره ای مقــدار تبخيــر را بــه ميــزان زيــادی کاهــش داده و ســبب 
ذخيــرة آب در بــاغ هــای جــوان می شــود. بــا وجــود اينكــه گياهــان پوششــی فوايــد زيــادی دارنــد ، امــا 

اثــر نامطلــوب آن هــا پوشــش گياهــی از دســت دادن مقــدار قابــل توجهــی آب مــی باشــد
ــا  ــاغ ه ــرق را در ب ــر وتع ــد تبخي ــده، 30 -20 درص ــرل نش ــرز کنت ــای ه ــف ه ــا عل ــی ي ــان پوشش گياه

افزايــش می دهنــد.
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از انواع روش های آبياری سال گذشته چه مواردی به ياد داريد؟ پرسش

الف- استفاده از سرپاش جهت افزایش راندمان آبیاری

آبیاری دستی

ب- انواع مختلف سرپاش برای آبیاری
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از روش آبيــاری قطــره ای کــه در ســال گذشــته بــا آن آشــنا شــديد چــه مــواردی بــه يــاد داريــد؟ مزايــا 
و معايــب آن را نــام ببريــد؟

پرسش

ايــن روش کــه ابتدايی تريــن روش آبيــاری بــه شــمار مــی رود ، از ســاير روش هــای آبيــاری آب بيشــتری 
مصــرف می کنــد ، زيــرا مقــدار زيــادی از آب بــه فضــای بيــن گلدان هــا ريختــه شــده و بــه هــدر مــی رود. 
از معايــب ديگــر ايــن روش می تــوان بــه وقــت گيــر بــودن و ســرعت کنــد آبيــاری ، زيــاد بــودن هزينــة 
کارگــری ، شســته شــدن خــاک ، پاشــيدِن ِگل بــر روی شاخســارة گيــاه و افزايــش فشــردگی خــاک بــه 

علــت فشــار آب اشــاره کــرد 

ــر  ــران غي ــه کارگ ــل آن را ب ــن دلي ــه همي ــده اســت و ب ــاری دســتی کاری خســته کنن ــال ، آبي ــر ح ــه ه ب
ماهــر مــی ســپارند کــه ممكــن اســت آبيــاری را بــه نحــو مناســب انجــام ندهنــد. از آنجايــی کــه در بيشــتر 
ــه روش  ــاری ب ــود ، در آبي ــان داده می ش ــه گياه ــاری ب ــول در آِب آبي ــورت محل ــه ص ــود ب ــا ، ک گلخانه ه
دســتی ، امــكان اســتفاده از کــود بــا مشــكات جــدی همــراه می شــود ) اتــاف کــود ، عــدم توزيــع يكنواخــت 
ــود ،  ــتفاده می ش ــتی اس ــاری دس ــرايط خاصــی از روش آبي ــط در ش ــروزه فق ــود ( . ام ــويی ک ــود  و آب ش ک
مثــًا بــرای آبيــاری ســينی بــذور و يــا بوته هــای خاصــی از گلخانــه کــه نســبت بــه ســاير بوته هــا ، نيــاز بــه 
آبيــاری ويــژه دارنــد. اســتفاده از سرشــيلنگ ) بــرای شكســتن فشــار آب(  در انتهــای شــيلنگ آبيــاری ، ســبب 

کاهــش فشــار آب شــده و از فرســايش و فشــردگی خــاک جلوگيــری می کنــد.

معایب استفاده از روش آبیاری دستی

آبیاری قطره ای
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ــت مناســب اعمــال نشــود ،  ــر مديري ــرد ، اگ ــاالی ســطح خــاک صــورت می گي ــاری قطــره ای از ب آبي
ممكــن اســت منجــر بــه آب شــويی شــده و 50 -40 درصــد آب مصرفــی ، از گلــدان يــا از دســترس 
ريشــه های گيــاه خــارج شــود، امــا در صورتــی کــه حجــم آب آبيــاری بــه انــدازة ظرفيــت نگــه داری آب 
گلــدان باشــد، آب شــويی بســيار کــم خواهــد شــد و در نتيجــه ، ســبب صرفــه جويــی در مصــرف آب 

می شــود.
ــع آب اســتفاده  ــرای توزي ــد ) PVC ( ب ــل کلراي ــی ويني ــه هــای پاســتيكی و پل ــن روش از لول در اي
ــة فرعــی  ــه قطــر 13 ميلی متــر ، تعــدادی لول ــه هــای اصلــی ب ــه ايــن صــورت کــه از لول می شــود ، ب
بــه قطــر 1/5 ميلی متــر ) لولــه هــای اســپاگتی ( در فواصــل معّيــن و بــا انــدازة مســاوی منشــعب شــده 
ــه قطــر 1/5  ــه ب ــه بيــش از يــک لول ــزرگ شــايد ب ــدان می رســانند.گلدان های ب ــه بســتر گل و آب را ب
ــی  ــاز داشــته باشــند. از آنجاي ــدان ني ــع يكنواخــت آب در تمــام قســمت های گل ــرای توزي ــر ب ميلی مت
کــه هــر گلــدان حداقــل بــه يــک لولــة اســپاگتی نيــاز دارد ، ممكــن اســت ســطح گلخانــه پــر از ايــن 
لوله هــا شــود. همچنيــن بــا کاهــش يــا افزايــش تعــداد گلدان هــا بــر روی هــر ســكو، تعــداد لوله هــای 
قطــره چــكان نيــز بايــد افزايــش يــا کاهــش يابــد. نــوع ديگــر لوله هــای توزيع کننــدة آب ، فاقــد لولــة 
اســپاگتی اســت کــه بــرای آبيــاری بســتر کشــت بــر روی ســطح زميــن، از آن هــا اســتفاده می شــود، 
ــب  ــا از معاي ــی قطــره چكان ه ــی گيرند.گرفتگ ــرار م ــه ق ــر روی لول ــا ب ــن روش ، قطــره چكان ه در اي
ايــن سيســتم اســت کــه گلخانــه دار بايــد هميشــه آنهــا را بررســی و بــه رفــع گرفتگــی لوله هــا اقــدام 

نكته



104105

راه اندازی سیستم آبیاری 

نمايــد.
در سيســتم هــای جديــد آبيــاری قطــره ای کــه مقــدار آب مصرفــی به دقــت با حســگرهای رطوبت ســنج 
و رايانــه کنتــرل مــی شــود و اتــاف آب و محلــول غذايــی بــه حداقــل می رســد، »سيســتم قطــره ای 
آبــروی صفــر« ناميــده می شــوند. در ايــن روش بــه انــدازه ای بــه گلــدان آب داده می شــود کــه بســتر 
کشــت گلــدان را ســيراب نمايــد و مانــع از اتــاف آب ) خــروج زه آب ( شــود. ايــن روش بــا اســتفاده 
ــود ،  ــه می ش ــا تعبي ــی از گلدان ه ــل بعض ــه در داخ ــه ، ک ــه رايان ــل ب ــيومتر های متص ــرو تانس از ميك

امــكان پذيــر اســت.
ــود.  ــت می ش ــتر کش ــول در بس ــای محل ــش نمک ه ــبب افزاي ــر ، س ــروی صف ــره ای آب ــتم قط سيس
ــع  ــی جم ــمت باالي ــوم قس ــد از آن ، در دو س ــتر و بع ــی بس ــة باالي ــا در الي ــدار نمک ه ــترين مق بيش
می شــود.کلية سيســتم های آبيــاری ، مقــدار نمک هــای محلــول را در قســمت ســطحی بســتر کشــت 
افزايــش می دهنــد ، بــا ايــن حــال ، افزايــش غلظــت نمــک در قســمت فوقانــی ، صدمــه ای بــه گيــاه 

ــم اســت. ــن قســمت، پراکنــش ريشــه ک ــرا در اي ــد ، زي نمی زن

آبیاری بارانی
ــورت  ــه ص ــد و آب ب ــرار بگيرن ــاه ق ــر از گي ــی باالت ــد در ارتفاع ــای آب باي ــاری ، نازل ه ــن روش آبي در اي
قطــرات بــاران در هــوا پخــش شــده و يــک نــازل آب ، محــدودة مشــخصی از گلخانــه را آبيــاری می کنــد.

بعضــی از ايــن قطــرات بــه ســطح زميــن می رســند و بــه تدريــج در داخــل بســتر کشــت نفــوذ می کننــد و 
آب اضافــی وارد شــده بــه بســتر ، بــه صــورت زه آب خــارج می شــود و بخشــی ديگــر از قطــرات آب نيــز، 
در فضــای بيــن گلدان هــا ، راهروهــا ، بــر روی شــاخ و بــرگ و گل هــا مــی ريزنــد و به صــورت تبخيــر بــه 
هــدر می رونــد. در حقيقــت آبيــاری بارانــی يكــی از روش هــای پــر مصــرف آبيــاری اســت. مســاحتی کــه 
توســط هــر آب فشــان تحــت پوشــش قــرار دارد ، بــه آســانی قابــل تنظيــم اســت. ايــن روش آبيــاری در 

گياهانــی کــه مقــاوم بــه بيمــاری هســتند، اســتفاده می شــود.

شیلنگ ها در آبیاری قطره ای تیپ ها در آبیاری قطره ای
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ــر روی  ــد و ب ــه صــورت مــه در می آي ــز ب ــاد و خــروج از نازل هــای ري ــر فشــار زي در ايــن روش ، آب در اث
ســطح بــرگ و ريشــة گياهــان قــرار گرفتــه و آنهــا را تغذيــه می نمايــد. ايــن سيســتم در گلخانه هــای ويــژة 
تكثيــر قلمــه ، بــه منظــور افزايــش رطوبــت نســبی و کاهــش دمــای گلخانــه مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد 
ــا از خشــک شــدن قلمه هــای فاقــد ريشــه جلوگيــری نمايــد و ســبب افزايــش ميــزان ريشــه زايی آنهــا  ت
شــود، همچنيــن بــرای تغذيــة گياهانــی کــه ريشــة آنهــا در خــارج از بســتر و بــه صــورت معلــق در هــوا 
ــرار  ــا و ريشــه ق ــر روی ســطح برگ ه ــی ب ــول غذاي ــا محل ــن روش اســتفاده می شــود ت ــد، از اي ــرار دارن ق
ــاری از  ــرل سيســتم آبي ــرای کنت ــن روش ، ب ــد. در اي ــوا کشــت2« می گوين ــه آن، »سيســتم ه ــرد و ب گي
ــا کاهــش رطوبــت نســبی  دســتگاه کنترل کننــدة رطوبــت نســبی هــوا )ترموســتات( اســتفاده می شــود. ب
محيــط، ايــن کنتــرل کننــده ســبب فعــال شــدن سيســتم آبيــاری می شــود و زمانــی کــه رطوبــت نســبی 

در آبياری بارانی، مدت آبياری به چه عواملی بستگی دارد؟

آيا در مناطق بادخيز، آبياری بارانی را توصيه می کنيد؟ چرا؟

هوای گرم و خشک در آبياری بارانی چه اثری دارد؟

پرسش

پرسش

پرسش

آبیاری مه افشانی یا میست1 

1- M ist irrigation

2- Aeroponic
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افزايــش يافــت ، سيســتم بــه طــور خــودکار قطــع خواهــد شــد. همچنيــن از بــرگ الكترونيكــی نيــز بــه 
منظــور کنتــرل آبيــاری اســتفاده می گــردد. در ايــن روش، قطعــه ای الكترونيكــی در داخــل گلخانــه نصــب 
ــتم  ــد ، سيس ــته باش ــود داش ــی وج ــرگ الكترونيك ــر روی ب ــی ب ــت کاف ــه رطوب ــی ک ــا زمان ــود و ت می ش
ميســت غيرفعــال اســت ولــی کاهــش رطوبــت بــر روی بــرگ الكترونيكــی ، ســبب فعــال شــدن سيســتم 

ميســت خواهــد شــد.

1.Regulated deficit irrigation
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به نظر شما چه کودهايی را می توان به صورت محلول در آب با آبياری به کار برد؟

چگونه مي توان با سيستم هاي آبياري به گياهان کود داد ؟

آيا مي توان هر کودي را با سيستم هاي آبياري به گياهان داد ؟

پرسش

پرسش

پرسش

ــل  ــه دلي ــن روش، ب ــد. اي ــاری را فرتيگيشــن می نامن ــق سيســتم آبي ــان از طري ــه درخت ــا ب ــق کوده تزري
ــان، بســيار مناســب می باشــد. ــاز درخت ــورد ني ــی م ــواد غذاي ــزان م ــم مي ــر تنظي ــت ب ســادگی مديري

پخش یکنواخت کود

انعطاف پذیری بیشتر در زمان پخش کود

کاهش مصرف کود نسبت به سایر روش ها

کاهش هزینه ها

افزایش عملکرد محصول

کاهش نیاز به نیروی کارگری

تغذیه از طریق سیستم آبیاری ) فرتیگیشن(

مزایای کود دهی از طریق سیستم آبیاری - میکرو



108109

راه اندازی سیستم آبیاری 

حّللّیت کودها

نیتروژن 

بــه منظــور تزريــق در سيســتم آبياری،کودهــا بايــد قابــل حــل باشــند.کودهايی کــه بــه صــورت محلــول 
ــا  ــد ي ــكل جام ــه ش ــه ب ــی ک ــی کودهاي ــوند، ول ــق می ش ــاری تزري ــتم آبي ــه سيس ــتقيم ب ــتند مس هس
کريســتال هســتند بايــد بــا آب مخلــوط شــده تــا بــه شــكل محلــول درآينــد. مــواد جامــد از نظــر درجــة 
ــه خــواص فيزيكــی کــود ، درجــة  ــد. حاليــت بســتگی ب ــا يكديگــر دارن ــات وســيعی ب حاليــت، اختاف
ــا و  ــا دانه ه ــود ت ــه می ش ــاوی آب ريخت ــزن ح ــد در مخ ــای جام ــاری و PH دارد.کوده ــرارت آب آبي ح
کريســتال ها در آب حــل شــده و بــه غلظــت مطلــوب برســند، ســپس محلــول به دســت آمــده بــه داخــل 
سيســتم آبيــاری تزريــق می شــود. محلــی کــه محلــول کــودی وارد سيســتم آبيــاری مــی شــود بايــد در 
ابتــدای مزرعــه و قبــل از لوله هــای اصلــی باشــد. تزريــق ايــن محلــول قبــل از محــل قــرار گيــری فيلترهــا 
شــانس ورود آلودگــی بــه سيســتم را کاهــش خواهــد داد. خــارج کــردن باقيمانــدة کــود از داخــل لوله هــای 

ــی مثــل ترشــحات باکتری هــا می شــود. ــواد آل ــا م ــواد شــيميايی ي ــع رســوب م سيســتم، مان

يكــی از مهــم عناصــر غــذای مــورد نيــاز گيــاه نيتــروژن اســت کــه باعــث رويــش گيــاه می شــود از جملــه عناصــر 
ــع  ــذارد مناب ــای می گ ــه ج ــری را ب ــران ناپذي ــات جب ــود آن صدم ــوده و کمب ــوه ب ــان مي ــرف در درخت ــر مص پ

ــد. ــم می باش ــولفات آموني ــم، اوره و س ــرات آموني ــامل نيت ــل در آب ش ــل ح ــروژن قاب نيت
اگــر منابــع کلســيم و منيزيــم در آب آبيــاری وجــود دارد بهتــر اســت از نيتــرات آمنيــوم اســتفاده نشــود. اوره بــه 
مقــدار خيلــی زيــاد در آب حــل شــده ولــی ممكــن اســت بــه محــض قــرار گرفتــن در خــاک از آن جــا آبشــوئی 
ــر ســطح اســيديته آب و خــاک  ــز ســبب تغيي ــم ني ــع ســولفات آموني و از دســترس ريشــه ها خــارج شــود و مناب

می شــوند.

.
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نیترات کلسیم 

فسفات آمونیوم

منابع فسفات 

منابع پتاسیم

وسایل تزریق

نيتــرات کلســيم نســبتاً در آب حــل شــده و ســبب مقــدار کمــی تغييــر در PH خــاک يــا آب می شــود. اگــر 
مقــدار بــی کربنــات در آب بــاال باشــد، کلســيم منجــر بــه رســوب کربنــات کلســيم می شــود.

ــه  ــم ب ــا منيزي ــيم ي ــطح کلس ــر س ــود. اگ ــاک ش ــدن خ ــيدی ش ــبب اس ــد س ــوم می توان ــفات آموني فس
اندازةکافــی در آب آبيــاری بــاال باشــد، ممكــن اســت رســوبی تشــكيل شــود کــه می توانــد قطــره چكان هــا 

را ببنــدد.

کودهــای فســفر، حاليــت کمــی در آب داشــته و در حالتــی کــه همــراه بــا کودهــای کلســيم و منيزيــم دار 
مصــرف شــوند بــا ايــن مــواد واکنــش نشــان داده و ســبب ايجــاد رســوب می شــوند.

ــزان  ــرای تنظيــم مي ــوان از اســيد فســفريک ب ــاری می ت ــه داخــل آب آبي ــق کــود ب در سيســتم های تزري
ــن  ــد بنابراي ــت می کنن ــد حرک ــيار کن ــز بس ــاک ني ــل خ ــفر در داخ ــود. ذرات فس ــتفاده نم ــيديته اس اس
ــه  ــی اســت ک ــن در حالت ــم اســت اي ــع فســفر بســيار ک ــا مناب ــی ب ــای زيرزمين مشــكات آلودگــی آب ه
ــز ممكــن اســت باعــث ايجــاد آلودگــی در آب هــای زيرزمينــی  ــر کــم ني ــا مقادي ــی ب ــه راحت ــروژن ب نيت

می گــردد.

تزريــق کودهــای پتاســيم ســبب مشــكاتی شــده و زمانــی کــه بــا کودهــای ديگــر مخلــوط گــردد، بايــد 
ــل  احتياط هــای الزم انجــام شــود. پتاســيم شــبيه فســفر توســط ذرات خــاک، تثبيــت شــده و در پروفي
خــاک بــه راحتــی حرکــت نمی کنــد. پتاســيم معمــوالً بــه شــكل کلريــد پتاســيم بــه کار بــرده مــی شــود 
امــا بــرای محصــوالت حســاس بــه کلــر ، ســولفات پتاســيم يــا نيتــرات پتاســيم مناســب تــر مــی باشــد.

حاليت سولفات پتاسيم زياد نبوده و ممكن است در آب آبياری به خوبی حل نشود.

مــواد شــيميايی اغلــب از طريــق سيســتم های آبيــاری بــه خصــوص سيســتم آبيــاری ميكــرو ) قطــره ای، 
بارانــی ، ميكــرو ( تزريــق می شــوند. مــواد شــيميايی هــرگاه بــدون احتيــاج بــه وســايل مزرعــه ای بــه کار 
بــرده می شــوند، ســبب کاهــش هزينه هــا و خطــرات ناشــی از جابه جايــی و کاربــرد ايــن مــواد شــيميايی 
ــق  ــد از طري ــواد مختلفــی کــه می توانن ــد. م ــن آلودگی هــای محيطــی کاهــش می ياب می شــود. هــم چني
سيســتم آبيــاری تزريــق شــوند عبارتنــد از کلريــن اســيد ، کودهــا ، علف کش هــا، عناصــر غذايــی ميكــرو  
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ــدن  ــدود ش ــری از مس ــرای جلوگي ــرو ب ــاری ميك ــتم آبي ــيد در سيس ــن اس ــا. کلري ــارچ کش ه ــز ق و ني
اســتفاده می شــود  ايــن عوامــل مســدود کننــده شــامل جلبــک هــا، ترشــحات باکتــری هــا و رســوب مــواد 

شــيميايی بــه ويــژه کربنــات کلســيم مــی باشــند.
ــار  ــازن فش ــد از: مخ ــوند عبارتن ــتفاده می ش ــيميايی اس ــواد ش ــق م ــرای تزري ــه ب ــی ک ــايل مختلف وس

ديفرانســيلی ، دســتگاه ونچــوری و پمــپ هــای جابه جايــی مثبــت..

1- چرا در سيستم هاي آبياري گرفتگي به وجود مي آيد ؟

2- چرا سيستم هاي آبياري را جرم گيري مي کنند ؟

پرسش

کود پاشی در سيستم آبياری بارانی
فعالیت عملی

وسايل و تجهيزات مورد نياز : لباس کار، انواع کودهای محلول،  سيستم آبياری بارانی.
1- لباس کار خود را بپوشيد و به همراه هنرآموز خود وارد مزرعه شويد.

2- برای کود دهی از مخزن کود استفاده نماييد..
3- ابتدا دو شيلنگ الستيكی را به وسيلة بست به مرکز کنترل ) لوله آب ( متصل نماييد.

4- مقدار و نوع کود را با نظر هنرآموز خود، به داخل مخزن بريزيد.
5- شــير فلكــة بيــن دو لولــة الســتيكی را بــه انــدازه ای ببنديــد کــه وقتــی لولــه را بــا دســت می گيريــد، 

جريــان آب را از داخــل آن احســاس کنيــد.
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علل گرفتگی و مواد پیشگیری از آن

علــل مختلفــی بــرای گرفتگــی در سيســتم آبيــاری تحــت فشــار ) موضعــی و بارانــی ( وجــود دارد کــه بــرای 
پيشــگيری نيــاز بــه تزريــق مــواد شــيميايی بــه درون آب آبيــاری اســت.

مواد شیمیایی مورد استفاده برای پیشگیری از گرفتگی 

جهت پيشگيری از گرفتگی، ی با توجه به نوع گرفتگی ممكن است از مواد شيميايی متفاوتی استفاده شود.
برخی از اين مواد که در تزريق سيستم آبياری تحت فشار مورد استفاده قرار می گيرند عبارت اند از :

علل مختلف گرفتگی
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کلرين ممكن است به صورت مايع يا گاز مورد استفاده قرار گيرد.

هرگز نبايد کلرين و اسيد را با هم مخلوط و يا در يک ظرف با هم ذخيره نمود.

ــز، رســوبات  ــری هــای آهــن، منگن ــی و باکت ــرای پيشــگيری از رشــد باکتری هــای کوچــک لجن ب
کلســيم و منيزيــم ترکيباتــی مثــل پلــی فســفات، فســفونات،پلی ماليــک اســيد، پلــی اکرليــک اســيد 

کاربــرد دارنــد.

نكته

نكته

نكته

انجام عملیات اسید شویی در جهت زدودن رسوبات معدنی

تزریق اسید

ــه نشــين شــده و تشــكيل رســوب  ــه ســرعت ت ــد ب ــی می توانن ــواد معدن ــم م همــان طــوری کــه می داني
ــود.  ــره ای می ش ــاری قط ــای آبي ــا و لوله ه ــره چكان ه ــی قط ــث گرفتگ ــوع باع ــن موض ــه اي ــد ک بدهن
رســوبات بيشــتر از کلســيم و يــا کربنــات منيزيــم و اکســيد آهــن تشــكيل مــی گردنــد.در آب هايــی کــه 
ــد و  ــريع تر رخ می ده ــوع س ــن موض ــد(، اي ــی دارن ــت قلياي ــند ) خاصي ــتر از 7 می باش دارای PH بيش
ــه دليــل گرفتگــی قطــره چكان هــا ادامــة عمليــات آبيــاری غيــر ممكــن  در صــورت تشــكيل رســوبات، ب

خواهــد شــد.
ــه مقــدار  ــردن رســوبات ، تزريــق مرتــب اســيد می باشــد. اگــر ب ــرای کنتــرل و از بيــن ب بهتريــن روش ب
کافــی از اســيد اســتفاده شــود، می توانــد در طــول مــدت 45 تــا 60 دقيقــه، PH آب را بــه 4 تــا 5 برســاند.

بــرای ايــن منظــور می تــوان از اســيد فســفريک ، اســيد ســولفوريک و يــا اســيد هيــدرو کلريــک اســتفاده 
نمــود. انتخــاب يكــی از انــواع فــوق بــا توجــه بــه هزينــه ، امــكان دسترســی ، کيفيــت آب ، شــدت گرفتگــی 
لولــه هــا و قطــره چــكان هــا و همچنيــن مــواد مقــوی و مغــذی مــورد نيــاز گيــاه ، بســتگی دارد. همچنيــن 

مقــدار اســتفاده از اســيد نيــز بــه ســه عامــل بســتگی دارد کــه عبارتنــد از:
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عملیات کلر زنی برای کنترل جلبک و باکتری

جلبک

ــی  ــطحی زندگ ــای س ــه در آب ه ــند ک ــكپی می باش ــگ و ميكروس ــبز رن ــی س ــودات گياه ــا موج جلبک ه
ــن در  ــد، بنابراي ــيد دارن ــور خورش ــه ن ــاج ب ــود احتي ــات خ ــة حي ــرای ادام ــودات ب ــن موج ــد. اي می کنن
لوله هايــی کــه در زيــر خــاک مدفــون می باشــند و يــا لولــه هــای پلــی اتيلــن ســياه رنــگ ، امــكان رشــد 
ــه  ــه ب ــی حفــاظ لول ــور کــه از نقــاط ب و زندگــی جلبک هــا منتفــی می باشــد. البتــه مقــدار بســيار کــم ن
جلبک هــا مــی رســد نيــز بــرای رشــد آنهــا کافــی اســت. بــرای جلوگيــری از ايــن امــر، توصيــه مــی گــردد 
کــه لوله هــا و اتصــاالت PVC بــا رنــگ آبــی، رنــگ آميــزی شــوند. همچنيــن ســالم ســازی منابــع ذخيــرة 
آب و فيلتراســيون کافــی نيــز می توانــد از ايجــاد جلبــک در سيســتم جلوگيــری نمايــد. البتــه آن چيــزی 
کــه مــا بــه عنــوان جلبــک در تــاالب هــا يــا اســتخرها مشــاهده مــی کنيــم در حقيقــت تعــداد بی شــماری 
ــاری راه  ــای آبي ــل لوله ه ــه داخ ــا ب ــر جلبک ه ــند. اگ ــودات می باش ــن موج ــع از همي ــورت مجتم ــه ص ب
پيــدا نماينــد ، باعــث کاهــش مقــدار جريــان آب می شــوند کــه ايــن موضــوع در نهايــت می توانــد باعــث 

ــا شــود. گرفتگــی قطــره چكان ه

باکتری

برخــی از ايــن موجــودات می تواننــد درون خطــوط اصلــی و يــا لوله هــای فرعــی رشــد نماينــد. ايــن نــوع از 
ــه  ــه شــكل لجــن مــی باشــند، می تواننــد باعــث گرفتگــی قطــره چكان هــا شــوند. الزم ب باکتری هــا کــه ب
توضيــح اســت کــه مــواد مــورد نيــاز بــرای رشــد باکتری هــا در آب هــای ســطحی و چاه هــا يافــت می شــود.
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هميشه ظرف اختاط را با 50 تا 75 درصد آب مورد لزوم پر نماييد.

هميشه کود مايع را قبل از کود خشک به آب داخل ظرف اختاط اضافه نماييد.

هميشه اسيد را به آب اضافه نماييد ، نه آب را به اسيد.

زمانی که آب را با گاز کلرين، کلر زنی می کنيد، هميشه کلر را به آب اضافه کنيد، نه آب را به کلر.

هرگز اسيد و يا کودهای اسيدی را با کلرين مخلوط نكنيد.

هرگز ترکيبی را که شامل سولفات است با ترکيبی که شامل کلسيم است، مخلوط نكنيد. زيرا نتيجة 
اين اختاط، گچ رسوب شده خواهد بود.

استفاده از کلرین برای پیشگیری گرفتگی

کلريــن به صــورت مايــع و يــا گاز اســتفاده می شــود. متداول تريــن شــكل اســتفاده از کلريــن، بســتگی بــه 
منطقــة مــورد نظــر دارد. در بعضــی نقــاط تزريــق گاز کلريــن در سيســتم آبيــاری ممنــوع اســت. محلــول 
ــوده و  ــترس ب ــل دس ــی قاب ــی به راحت ــای خانگ ــفيد کننده ه ــول س ــی محل ــديم1 ، يعن ــت س ــو کلري هيپ
قانونــاً قابــل تزريــق مــی باشــد. هيپــو کلريــت کلســيم به صــورت پــودر اســت و بايــد در آب حــل گــردد 
تــا بــه شــكل محلــول ذخيــره در آيــد. هيپــو کلريــت کلســيم ممكــن اســت بــا کلســيم در آب آبيــاری بــه 

ســختی رســوب نمايــد.

1.NaOCL

نکات اساسي براي اختالط مواد شیمیایي 
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بــرای اينكــه بتوانيــم از عمليــات کلــر زنــی نتيجــه مثبتــی بگيريــم ، بايــد 1 تــا ppm 2 کلريــن آزاد را طــی 
مــدت 30 تــا 60 دقيقــه در سيســتم نگــه داريــم. معمــوالً غلظــت محلــول اوليــه بايــد 5 تــا ppm 6 باشــد تــا 

بتوانيــم 1 تــا ppm 2 کلريــن آزاد در سيســتم داشــته باشــيم.

اسيدی کردن آب و تزريق کلرين بايد در دو قسمت انجام گردد.

اختاط اسيد و محلول کلرين درمخزن ، گازی بسيار سمی توليد خواهد کرد. هرگز اسيد و کلرين را با هم 
در يک جا ذخيره نكنيد.

تزريق کلرين همراه با علف کش يا حشره کش، از اثر بخشی آن ها می کاهد ، زيرا کلرين به ترکيبات آلی اين 
مواد شيميايی حمله می کند.

هميشه کلرين مايع يا خشک را به آب اضافه کنيد نه آب را به کلرين.

تزريق گاز کلرين به سيستم های آبياری در بسياری از مناطق غير قانونی است.

میزان تزریق مورد نیاز برای غلظت ppm 5 کلرین آزاد در آب آبیاری

محلول کلرین 10 درصد 
میزان تزریق لیتر در ساعت

محلول کلرین 5/25 درصد
میزان تزریق لیتر در ساعت

دبی سیستم ) لیتر در ثانیه(

0/110/220/63
0/220/421/26
0/340/631/89
0/450/872/52
0/561/093/15
0/831/624/73
1/132/156/3
1/73/259/45



116117

راه اندازی سیستم آبیاری 

ارزشیابی شایستگی راه اندازی سیستم آبیاری

شرح کار:
اجرا و کاربري سيستم آبياري تحت فشار در مدت 10 روز

استاندارد عملکرد:
عكس از سيستم آبياري هيدورکالچر، سيستم آبياري قطره اي، سيستم آبياري ميست و آبياري دستي در گلخانه.

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

شرایط انجام کار:
استفاده از لباس کار و در يک قطعه زمين که دارای نهال های درختان ميوه باشد.

ابزار و تجهیزات :
 اينترنت- کاتالوگ- تلفكس- وسيلة اياب و ذهاب- پمپ آب- فيلتراسيون- مخزن کود زن- لوله و اتصاالت )پلي 

اتيلن- گالوانيزه( مخزن آب- نازل- پانج- بست انتهايي- مواد فيلتر- سختي گير- مواد اسيدي براي شست وشو- شيلنگ- 
سرآب پاش و آب.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کاررديف
1انتخاب روش آبياري1

1آبياري مكانيزه2

2سرويس و نگه داري سيستم آبياري در گلخانه3

2اشست وشو و جرم زدايي سيستم آبياري4

2آبياري دستي5

روزآمد کردن سيستم آبياري6

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

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، 2 می باشد.
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آماده سازی زمین درختان  میوه
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پودمان 4

پیوند
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پیوند  

واحد یادگیری 5

پیوند

مقدمه

پیونــد فنــی اســت کــه توســط آن بخشــی از یــک گیــاه بــر روی بخشــی از گیــاه دیگــر متصــل می شــود. 
پیونــد زدن یکــی از شــیوه های تکثیــر غیــر جنســی گیاهــان اســت. در ایــن روش یــک بافــت از گیاهــی 
جــدا شــده و بــر روی گیــاه دیگــری رشــد داده می شــود. اســناد و مــدارک موجــود بیانگــر ایــن واقعیــت 
اســت کــه چینی هــا چندیــن دهــه قبــل از میــاد مســیح بــا دانــش پیونــدزدن گیاهــان آشــنا بوده انــد. در 
زمــان امپراطــوری روم نیــز ایــن فــن مرســوم بــوده اســت. در طــی قــرون ســیزدهم تــا شــانزدهم میــادی 
ــادی از گیاهــان از کشــورهای  ــداد زی ــا تع ــت و موجــب شــد ت ــّوت گرف ــدزدن گیاهــان ق ــه پیون ــه ب عاق
ــا روش پیوندزنــی  خارجــی و زیســتگاه های اصلــی بــه اروپــا منتقــل شــوند. ناگزیــر گیاهــان وارداتــی را ب
افزایــش داده و نگــه داری کردنــد. بــا ایــن حــال در ایــن مقطــع زمانــی اهــل فــن هنــوز از انــواع پیوندهــا 
ــان شــیرة گیاهــی ،  ــا نحــوة جری اطاعــات کامــل نداشــتند. در اواخــر قــرن هیجدهــم ضمــن آشــنایی ب
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 بافت هــای پایــه به طــور جــدی بررســی شــد. در طــی قــرن نوزدهــم انجــام روش هــای مختلــف 
پیونــد در گیاهــان بررســی شــد. پیونــد کــردن درختــان میــوه بــه منظــور ایجــاد یــک ترکیــب پیونــدی 
مطلــوب ، زمانــی امکان پذیــر اســت کــه شــرایط محیطــی و وضعیــت فیزیولوژیکــی گیــاه بــرای تشــکیل 
ــه عوامــل دیگــری از  یــک اتحــاد پیــش بینــی شــده مناســب باشــد. در ضمــن موفقیــت در ایــن مهــم ب

جملــه ســاختار گیــاه، زمــان و نحــوة اجــرای فنــون پیوندزنــی بســتگی دارد.

ــرروی درختــان انجــام مي شــود؟ نتیجــة  ــوع پیونــدي ب در منطقــة شــما در چــه زمان هایــي و  چــه ن
ــه دهیــد . بررســی خــود را در به صــورت گــزارش درکاس ارائ

تحقیق کنید

استاندارد عملکرد 
اجرای 150 پیوند جوانه بر روی پایه در یک روز کاری.
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تعریف پیوند 

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

چرا در نهالستان ها و باغ ها، درختان میوه را پیوند می زنیم؟

پژوهش کنید

گفتگو کنید

ــن  ــه آن دو قســمت در حی ــه نحــوی ک ــر ب ــر روی گیاهــی دیگ ــاه ب ــک گی ــه اتصــال قســمتی از ی ــد ب پیون
اتصــال، بــا هــم جــوش خــورده و بــه عنــوان گیاهــی مســتقل بــه رشــد خــود ادامــه دهنــد، گفتــه مي شــود. 
آن قســمت را کــه در بــاالی محــل پیونــد قــرار می گیــرد، پیونــدک  و قســمت زیریــن را کــه پیونــدک1 روی 

ــد. ــه2 می نامن ــرد پای ــرار می گی آن ق

1-scion
2-stock
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به نظر شماچه تفاوت های دیگری بین پایه و پیوندک وجود دارد؟ پرسش

مزایای پیوند

1- گیاهانــی را کــه نمی تــوان بــا بــذر و ســایر روش هــای تکثیــر ) قلمــه، خوابانیــدن و یــا دیگــر روش هــای 
غیــر جنســی ( ازدیــاد کــرد، بــا روش پیونــد تکثیــر می کننــد . 

2- جوان کردن درختان کهن و تغییر ارقام در گیاهان استقرار یافته در باغ
ــل  ــه عوام ــاوم ب ــای مق ــا پایه ه ــاه و ی ــای پاکوت ــد پایه ه ــا مانن ــی پایه ه ــای برخ ــتفاده از مزای 3- اس

ــراض. ــات و ام ــی و آف ــاعد محیط نامس
4- تقویت درختان ضعیف وکم رشد. 

5- تسریع و جلو انداختن زمان بهره برداری ) درختان پیوندی زودتر بار می دهند(. 
6- افزایــش قــدرت بــاروری درخــت و بــاال بــردن میــزان تولیــد محصــول در واحــد ســطح از طریــق پیونــد 

ــام پرمحصول. ارق
7- با پیوند، درختانی را که در شرایط عادی قادر به میوه دادن نیستند، می توان میوه دار کرد . 

ــه زیســت نیســتند، ســازگار  ــادر ب ــی را کــه در زمیــن هــای بخصوصــي ق ــوان درختان ــد می ت ــا پیون 8- ب
نمــود. مثــًا درخــت بــادام را کــه نمی توانــد در اراضــی مرطــوب زندگــی کنــد، روی درخــت آلوچــه کــه 

ــد. .  ــد می کنن ــت دارد، پیون ــوب را دوس ــای مرط زمین ه
9-تولید گیاهان فانتزی و جدید.

10- بــا پیونــد می تــوان فرم هــا و شــکل های ویــژه ای بــه درختــان داد، ماننــد به دســت آوردن بیدمجنــون 
ــارون چتری . و ن

11- با پیوند می توان بعضی درختان دو پایه را به یک پایه تبدیل کرد .
12-ترمیم قسمت های آسیب دیدة درختان.
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پیوند درخت سیب گلدن دلیشز و رد دلیشز روی پایة سیب معمولی

پیوند انواع آلو

به نظر شما مزایای دیگر پیوند دردرختان میوه چیست ؟

پیونــد درختــان میــوه چــه تأثیــری در افزایــش کمــّی و کیفــی محصــول دارد؟ نتیجه را بــا هماهنگی 
هنرآمــوز خــود در کاس ارائــه دهید.

پرسش

پرسش



124125

پیوند  

انواع قیچی باغبانی

انواع چاقوی باغبانی

انواع ارة باغبانی

انواع تخماق باغبانی
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ــوان آن را  ــرم شــود و بت ــدازة الزم ن ــه ان ــا ب ــد ت ــرم می کنن ــتفاده، گ ــع اس بعضــی از چســب ها را در موق
به راحتــي بــه کار بــرد، ایــن نــوع را چســب گــرم می نامنــد. برخــی دیگــر را بــه گونــه اي تهیــه می کننــد 
کــه در موقــع اســتفاده احتیــاج بــه گــرم کــردن نباشــد کــه ایــن نــوع را چســب  ســرد می نامنــد. چســب 
ــان، پارافیــن، دوده، گل  ــه، روغــن کت ــوم، پی ــت، م ــد را از اجســام مختلفــی چــون صمــغ، ســقز، زف پیون
اوخــرا و در بعضــی مــوارد الــکل و تربانتیــن تهیــه  می کننــد. در عمــل، تعــدادی از اجســام نامبــرده را بــه 

نســبت  معینــی بــا یکدیگــر مخلــوط کــرده و مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد . 

دستگاه های پیوند زنی امگا 

چه تفاوتی بین چسب گرم و سرد وجود دارد؟
تحقیق کنید

انواع 
چسب 
پیوند
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عملیات پیوند زنی به طور کلی شامل سه بخش است 

خصوصیات درختان مادری تولید کنندة پیوندک 

پیوندک 

چــون پیونــدک، ترکیــب اصلــی نهــال پیونــدی را تشــکیل می دهــد و یکــی از ارکان مهــم تولیــد نهــال 
ــه و  ــان، روش تهی ــدک، زم ــدة پیون ــد کنن ــان تولی ــاب درخت ــن در انتخ ــد، بنابرای ــه کاری می باش و خزان
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 می گــردد بلکــه ممکــن اســت موجــب 

ورشکســتگی نیــز بشــود.

مطابقت داشتن و همجنس بودن با پایه هاي مورد نظر؛

عاری بودن از آلودگی های ویروسی؛

مقاوم بودن به آفات و بیماری ها؛

عادت نداشتن به باردهی متناوب؛

رسیدن به بلوغ و سن باردهی؛

از ارقام مرغوب شناخته شدة محلی و یا اصاح شدة شناسنامه دار باشند.

دارا بودن پتانسیل تولید محصول باال

ــار  ــر دچ ــول کمت ــرا محص ــیر، زی ــق سردس ــوص مناط ــار )مخص ــر در به ــی دیرت ــت رویش ــاز فعالی آغ
خســارت ســرمادیدگی می شــود(

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

برخورداری از تغذیة کامل و نداشتن هیچ گونه عامت کمبود عناصر غذایی.
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پایه و انواع آن 

1-Seedling
2-Vegetative

ــه  ــر ب ــارت دیگ ــود. عب ــرار داده می ش ــد روی آن ق ــل پیون ــط عم ــدک توس ــه پیون ــت ک ــی اس ــه، اندام پای
ــد،  ــکیل می ده ــاه را تش ــة گی ــتم ریش ــرار دارد و سیس ــد ق ــة پیون ــر از ناحی ــه پایین ت ــال ک ــمتی از نه قس
ــد  ــه دســت آی ــذر ( ب ــر جنســی ) کاشــت ب ــق تکثی ــه ممکــن اســت از طری ــن پای ــه می شــود. ای ــه گفت پای
کــه در ایــن صــورت آن را »پایــه بــذری1 « و یــا ممکــن اســت از طریــق غیــر جنســی یــا رویشــی ) قلمــه و 

ــد. ــه رویشــی2 « می نامن ــن صــورت آن را »پای ــه در ای ــد ک ــود آی ــه وج ــدن و.... ( ب خوابانی

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، بایــد خــواص و صفــات مشــخص و مفیــدی 
ــات  ــن خصوصی ــی از ای ــرد. برخ ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاری م ــطح تج ــد در س ــا بتوان ــد ت ــته باش داش

عبارت انــد 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 PH خاک فعالیت نماید ؛.

تسریع باردهی و تولید منظم سالیانه و افزایش عملکرد درختان و بهبود کیفیت میوه؛

خاصیت پوست دهی 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.
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زمان پیوند

پایه هــای مختلــف ارقــام میــوه را در دو زمــان، اواخــر بهــار ) بعــد از جــودرو( و اواخــر تابســتان ) شــهریور( 
می تــوان در خزانــه پیونــد نمــود. نکتــة مهمــی کــه در هنــگام پیونــد نمــودن پایه هــا بایــد بــدان توجــه 
نمــود ایــن اســت کــه چــه در اواخــر خــرداد و چــه در شــهریورماه پایه هــا بایــد بــه خوبــی و بــه ســهولت 
پوســت بدهنــد؛ یعنــی بــه راحتــی بتــوان پوســت آن هــا را از پایــه جــدا کــرد، بهتریــن آزمایــش بــرای 

آمادگــی پایــه هــا و زمــان انجــام عمــل پیونــد آزمــون پوســت دادن پایه هــا می باشــد.
بــرای ایــن کار، بــا چاقــو چنــد شــیار در تعــدادی از پایه هــا ایجــاد مي کنیــم، چنانچــه بعــد از شــیار زدن، 
پوســت بــه راحتــی از پایــه جــدا شــود، زمــان پیونــد فــرا رســیده اســت در غیــر این صــورت بایــد پایه هــا 
را بــا دادن آب و کــود ســرک وادار بــه رشــد و نمــو ســریع نمــود تــا در زمــان مناســب قابــل پیونــد شــوند.

معمــوالً در غالــب نهالســتان ها پیونــد پاییــزه ) پیونــد خــواب ( رایــج اســت ، چــون اوالً اکثــر پایه هــا بــرای 
ــاخه های  ــتان ش ــول تابس ــاره در ط ــد به ــون در پیون ــاً چ ــوند، ثانی ــد می ش ــاده پیون ــتان آم ــر تابس اواخ
حاصــل از رشــد جوانــة پیونــدک، بــه انــدازة کافــی قــوی نشــده و مــواد غذایــی کافــی ذخیــره نمی کننــد 
لــذا در زمســتان دچــار ســرمازدگی مــی شــوند، ) البتــه برخــی از پایه هــا ماننــد خرمالــو اجبــارا در بهــار 

پیونــد مــی شــوند( .
ــواع  ــو ) فروردیــن ( ودر پیوندهــای خــواب ابتــدا ان ــر اســاس زمــان، ابتــدا خرمال در پیوندهــای بهــاره، ب
گابــی و ســپس گیــاس ، زرد آلــو ، هلــو،  شــلیل ، بــادام و ســیب پیونــد می شــوند تــا عمــل پیونــد بــه 

راحتــی انجــام شــود.

اثرات  متقابل پایه و پیوندک

تأثیر روی خصوصیات ظاهری: در پاره ای از درختان، رنگ میوه، برگ و گل بسته به نوع پایه تغییر 
می کند.

تأثیر در مقابل تنش ها: مقاومت بیشتر گیاهان پیوندی نسبت به بیماری ها، 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 می شود پرتقال، پوست نازک و آبدار شود.

تأثیر روی اندازة درخت: به عنوان مثال پایه های ایست مالینگ بر روی درخت، اثر پاکوتاه کنندگی 
دارند.

تأثیر روی سرعت رشد درخت: به عنوان مثال پیوندک باعث تحریک رشد پایة ضعیف می شود.
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نکات مهم قبل و بعد از پیوند پایه

ــد چــه  ــد نمــوده و بررســی نمایی از باغ هــا و نهالســتان های محــل زندگــی وتحصیــل خــود، بازدی
نــوع پیونــدی کاربــرد بیشــتری دارد؟ نتایــج را بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود در کاس ارائــه دهیــد.

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

1- چنــد روز قبــل از شــروع عمــل پیونــد خزانــه را بایــد آبیــاری نمــود تــا پوســت پایه هــا شــاداب و پــرآب 
شــده و بــه راحتــی از چــوب جــدا شــود.

ــد ایــن  2- در صورتی کــه به جــای نــخ از نوارهــای نایلونــی اســتفاده می شــود، بایــد قبــل از شــروع پیون
نوارهــا بــه تعــداد مــورد نیــاز و در اندازه هــای مناســب تهیــه شــوند.

ــا پارچــه،  ــرگ اضافــی پایه هــا حــذف و ب ــا ارتفــاع 20 ســانتی متری، شــاخ و ب ــد ت ــد بای 3- قبــل از پیون
دور تنــة آنهــا تمیــز شــود.

زمان پیوند و بعد از آن

1- عملیــات پیونــد )آمــاده کــردن پایــه و پیونــدک( بایــد بــه ســرعت انجــام شــود و پــس از خاتمــه فــوراً 
محــل پیونــد بســته شــود.

ــان شــیرة  ــه بایــد آبیــاری شــود. چــون آب باعــث تســریع جری ــد، خزان 2- بافاصلــه پــس از اتمــام پیون
ــادی دارد. ــر زی ــدک اث ــه و پیون ــت ســلول ها شــده و در جــوش خــوردن پوســت پای ــی و فعالی نبات

3- در پیوندهای بهاره بعد از عمل پیوند، پایه ها باید در چند نوبت پاجوش گیری شوند.
4- در پیونــد بهــاره پــس از عملیــات پیونــد، بخــش هوایــی پایــه تــا ارتفــاع 10- 15 ســانتی متری بــاالی 
محــل پیونــد بایــد قطــع شــود و بــرای حفاظــت شــاخة پیونــدک، از ایــن قســمت بــه عنــوان قّیــم اســتفاده 
ــر  ــدة بخــش هوایــی باالت ــد کامــًا رشــد کــرد و فــرم گرفــت، باقــی مان  شــود.پس از اینکــه شــاخة جدی
ــل  ــوند، عم ــواب زده می ش ــِد خ ــه پیون ــی ک ــود. در پایه های ــد ش ــع بای ــز قط ــه نی ــد پای ــل پیون از مح

ســربرداری بایــد در اواخــر زمســتان یــا اوایــل بهــار انجــام شــود.
5- علف های هرز خزانه باید وجین شوند و با آفات مبارزه شود.

6- در فصل رشد چند نوبت باید کود سرک به نهالستان داده شود.

پژوهش کنید
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پیوند جوانه - پیوند شاخه -س پیوند مجاورتی 

انواع پیوندها

پیوند مجاورتی
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پیوند جوانه

 هرگاه پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده باشد ، آن را پیوند جوانه می گویند .
 پیونــد جوانــه هنگامــی زده می شــود کــه شــیره ی گیاهــی بــه آســانی  در گیــاه جریــان داشــته باشــد 
ــه هنگامــی  ــد جوان ــه عبــارت دیگــر، پیون ــه ســادگی از چــوب جــدا شــود. ب ــاه ب و در نتیجــه پوســت گی
ممکــن اســت کــه گیــاه از خــواب زمســتانی بیــدار شــده باشــد. )بــه اســتثنای پیوندقاشــی(. البتــه در نقــاط 

مختلــف کشــور، ایــن زمــان متفــاوت بــوده و نمی تــوان یــک زمــان ثابتــی پیشــنهاد داد.
 پیوند جوانه در مناطق معتدل  در دو زمان انجام می گیرد: 1- در اوایل بهار؛ 2- اوایل تابستان. 

زمــان مناســب پیونــد جوانــه در منطقــة شــما چــه موقــع اســت؟ نتیجــه را بــا هماهنگــی هنرآمــوز 
ــه دهیــد. خــود در کاس ارائ

تحقیق کنید

) T-Budding ( ) پیوند جوانة شکمی ) سپری

ــرد، ممکــن  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــه م ــای جوان ــواع پیونده ــه بیشــتر از ســایر ان ــد ک ــوع پیون ــن ن ای
اســت بــه شــکل هــای H  و T،  I انجــام گیــرد. در مواقعی کــه پایــه جــوان باشــد، فقــط بــه ایجــاد یــک 
شــکاف عمــودی در پوســت روی پایــه اکتفــا می شــود. در ایــن صــورت، بــا خــم کــردن پایــه بــه طرفــی 
کــه شــکاف ایجــاد شــده اســت، پوســت پایــه از چــوب جــدا گشــته، شــکاف از هــم بــاز می شــود و جوانــه 
را کــه بــا 1 تــا 1/5 ســانتی متر پوســت همــراه اســت، داخــل شــکاف قــرار داده و پایــه را بــه حالــت اول 
بــر می گردانیــم. چنانچــه هنــگام تهیــه پیونــدک، قطعــه ای چــوب همــراه آن وجــود داشــته باشــد، بــرای 
ــة بایــد چــوب از پیونــدک جــدا شــود.در  ــه هــای زاینــدة پیونــدک و پای جلوگیــری از ایجــاد تمــاس الی
شــرایطی کــه پوســت پایــه خــوب جــدا نشــود، در قســمت بــاالی شــکاف عمــودی، یــک شــکاف افقــی نیــز 
روی پایــه ایجــاد می کنیــم، بــه طوری کــه دوشــکاف عمــود بــر هــم، شــکل T بــه خــود بگیرنــد، کــه در 
ایــن حالــت پــس از بلنــد کــردن پوســت پایــه، پیونــدک را از بــاال وارد شــکاف ایجــاد شــده می کنیــم و 

ــا نــخ پیونــد می بندیــم. ــا جفــت شــود، ســپس آن را ب ــه طــرف پاییــن می لغزانیــم ت ب
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چرا برگ های پیوندک را باید جدا کنیم؟ پرسش

چرا به کارگیری این نوع پیوند در زمستان و تابستان توصیه نمی شود؟ تحقیق کنید

برش پایه

تهیــة پیونــدک بهتــر اســت در صبــح خیلــی زود گرفتــه شــود. برگ هــا از نزدیــک دمبــرگ جــدا شــده و 
بعــد پیونــدک گرفتــه می شــود.

 بایــد توجــه داشــت کــه جوانه هــای انتهایــی و سرشــاخه ها بــرای پیونــد مناســب نیســتند. بهتــر اســت 
ــد اســتفاده شــود. ــی کــه کامل ترن از جوانه هــای میان

 برش در فاصلة 2 سانتی متر  از زیر جوانه و 2 سانتی متر از باالی جوانه انجام شود.
 اگــر چــوب همــراه بــا  جوانــه باشــد، چــوب بایــد جــدا شــود. زیــرا مانــع جــوش خــوردن در عمــل پیونــد 

ــود. می ش
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برش پیوندک

قرار دادن پیوندک در محل پایه
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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 
ــاه در صــورت خــارج شــدن ،  ــا شــیرة گی ــد )Tمعکــوس( ت عمــودی می زنن
بــه پیونــدک آســیبی نرســاند. درایــن حالــت پیونــدک از پاییــن وارد شــکاف 
می شــود. گاهــی ممکــن اســت شــکاف روی پایــه بــه شــکل H ایجــاد شــود. 
در ایــن حالــت نیــز پــس از قــرار دادن پیونــدک زیــر پوســت پایــه ، پوســت 
ــد. البتــه  ــا نوارهــای مخصــوص می بندن ــده و ب پایــه را روی پیونــدک برگردان

ــه ای می باشــد. ــوع لول ــد رایــج در پســته ن پیون

کنترل موفقیت پیوند شکمی

وجــود دمبــرگ همــراه پیونــدک در پیونــد هــای جوانــه، خــود وســیله ای 
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 
ــوده  ــراه ب ــت هم ــا موفقی ــد ب ــد، عمــل پیون ــا خود به خــود ســقوط کن ی

اســت .

پیوندT برعکس

چندین هفته پس از انجام پیوند شکمی

پیوند شکمی در پسته

ــرای جلوگیــری از صدمــات حاصلــه از رطوبــت و  توجــه: در مناطقــی کــه رطوبــت هــوا زیــاد اســت ب
ــد. ــاد می کنن ــه ایج ــوس روی پای ــور معک ــکاف T را به ط ــی ، ش بارندگ
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مراحل اجرای پیوند جوانة شکمی فعالیت عملی

ــای  ــت اول انته ــرد. در حال ــی صــورت گی ــا میان ــی ی ــه صــورت انتهای ــن اســت ب ــد ممک ــوع پیون ــن ن ای
پایــه را قطــع کــرده ، پوســت قســمتی از پایــه را حــدود 4- 3 ســانتی متــر همــراه جوانــة پیونــدک جــدا 
ــه ای شــکل اســت، روی پایــه قــرار  ــا پوســت لول ــة همــراه ب می کننــد. پیونــدک را کــه شــامل یــک جوان
داده و می لغزاننــد تــا جفــت شــده و الیــه هــای زاینــدة پایــه و پیونــدک کامــًا بــا هــم تمــاس پیــدا کننــد. 
ایــن نــوع پیونــد را بــر روی شــاخه هایی کــه کمتــراز یــک ســانتی متــر قطــر دارنــد، می زننــد و شــرط آن 

ایــن اســت کــه پایــه و پیونــدک هــم قطــر باشــند. 

پیوند جوانة لوله ای1 

چرا الیه های زایندة پایه و پیوندک باید کامًا با هم تماس پیدا کنند؟ تحقیق کنید

1. Tube budding

ابزار و وسایل الزم: لباس کار، دستکش، چاقو و قیچی باغبانی، چسب و نخ پیوند. 
1.  بــا لبــاس کار مناســب و همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ شــده و شــاخة مــورد نظــر را بــرای تهیــة 

پیونــدک انتخــاب نماییــد.
2. تهیة پیوندک: برگها را از نزدیک دمبرگ برای تهیة شاخة پیوند قطع نمایید.

ــی از شــاخه جــدا  ــه آرام ــدک را ب ــه، پیون ــاالی جوان ــه و 2 ســانتی متر ب ــر جوان ــر زی از 2ســانتی مت
نماییــد.

3. پیوندک را تا استقرار بر روی پایه، در محلی مرطوب نگه داری نمایید.
4. در محل مناسب بر روی پایه برش ایجاد کنید.

5. پیوندک را بر روی پایه مستقر نمایید.
6. محل پیوند را با نخ پیوند، محکم ببندید.



136137

پیوند  

در صورتی که پایه و پیوندک برای پیوند لوله ای هم قطر نباشند چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟ پرسش

در پیونــد لولــه ای میانــی، پوســت پیونــدک را از طــرف مقابــل جوانــه، شــکاف طولــی داده، آن را در قســمت 
میانــی پایــه کــه پوســت آن برداشــته شــده ) بــدون ایــن کــه انتهــای پایــه قطــع شــود(، قــرار می دهنــد، 
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، تکــه ای پوســت، در جهــت طــول 
بــه پوســت پیونــدک اضافــه می کننــد. در هــر صــورت، دو لبــة پوســت پیونــدک پــس از اســتقرار بــر روی 
ــدک را در طــرف  ــه پوســت اســتوانه ای پیون ــی ک ــد. در مواقع ــرار گیرن ــر ق ــا یکدیگ ــد ممــاس ب ــه بای پای
مقابــل جوانــة پیونــدک، شــکاف طولــی می دهنــد تــا بتواننــد لولــه اســتوانه ای پیونــدک را بــاز کننــد، آن 

ــه حلقــوی نیــز می گوینــد . ــد جوان را پیون

برش پیوندک

قرار دادن پیوندک در محل پایهبرش پایه
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ــه ای: ابــزار و وســایل مــورد نیــاز: چاقــوی پیونــد، قیچــی باغبانــی،  ــد لول مراحــل اجــرای پیون
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.

1. پایه را سربرداری نمایید.
2. با چاقوی پیوند زنی پوست پایه را حدود 3 تا 4 سانتی متر چندین برش طولی بدهید.

3. به آرامی پوست ها را از چوب جدا نمایید.
4. تهیة پیوندک: 2 تا 3 سانتی متر از جوانة انتهایی فوقانی، شاخه را قطع نمایید

5. پوســت را از حــدود 2 ســانتی متر زیــر جوانــه بــا چاقــو از چــوب جــدا کــرده و ســپس آن را بــه 
آرامــی بــا چرخانــدن  از محــل  خــود درآوریــد. )بــه شــکل یــک اســتوانه(.

6. پیوندک را در محل پایه قرار دهید.
نکتة 1 : هماهنگ بودن قطر پایه و پیوندک الزامی است.

نکتة 2 : در این نوع پیوند، از نخ پیوند یا چسب، کمتر استفاده می شود.

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

در پیوند لوله ای انتهایی 

پیوند لوله ای میانی

فعالیت عملی

الف

ب
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مراحل انجام پیوند ، در صوتی که پایه و پیوندک هم قطر نباشند:

ایــن روش عمومــاً بــرای درختانــی کــه پوســت آنهــا ضخیــم اســت، بــه کار مــی رود. 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 تیغــه ای مخصــوص، بــه صــورت مربــع مســتطیل از پایــه برداشــته می شــود و بــه 
جــای آن، قســمتی بــه همــان انــدازه از پیونــدک کــه یــک جوانــه داشــته باشــد، جایگزیــن می شــود. ایــن 

ــکان اســتفاده می شــود. ــرای پایه هــای درختــان گــردو  و پ ــد ب پیون
ــه  ــع پوســت ب ــن موق ــرا در ای ــر تابســتان می باشــد زی ــد در اواخ ــن پیون ــرای انجــام ای ــان ب ــن زم بهتری
راحتــی از چــوب جــدا می شــود و حداکثــر کالــوس نیــز تشــکیل می گــردد. همچنیــن بهتــر اســت بــرگ 
شــاخه هایی کــه بــرای پیونــدک انتخــاب شــده اند، دو هفتــه قبــل از جــدا شــدن از پایــة مــادری از کنــار 

ــه را آســان تر می ســازد.  ــه و برداشــت جوان ــن عمــل، تهی دمبــرگ قطــع شــوند، چــون ای

1-patch budding

زمان پیوند جوانة وصله ای1
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جوانــه بایــد حامــل دمبــرگ باشــد، زیــرا وجــود دمبــرگ مانــع از صدمــه دیــدن جوانــة پیونــدک در 
مقابــل شــرایط محیطــی می شــود..

نکته

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

نمونه های پیوند وصله ای

خزانه )پیوند وصله ای( در گردو
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پیوند جوانة وصله ایفعالیت عملی

ابزار و وسایل الزم: لباس کار، دستکش، چاقوی دو تیغه ای 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:
1- تهیــة پیونــدک: قطعــه ای از پوســت حــاوی جوانــه ) فاقــد چــوب ( و جوانــة حامــل دمبــرگ، بــه صــورت 

مربــع یــا مســتطیل بــه آرامــی و بــا دقــت از شــاخه جــدا نماییــد؛
2- روی پایه به اندازة پیوندک، برش مستطیل یا مربع شکل ایجاد نمایید.

3- محل پیوندرا با نخ ببندید؛
4- از چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید؛

ــد زمانــی اســتفاده می شــود کــه درخــت پوســت نمی دهــد و از پیوندهــای بهــاره هــم  ــوع  پیون از ایــن ن
نمی تــوان اســتفاده کــرد. یکــی از مشــکات عمــدة تولیــد نهــال در برخــی از میوه هــا از جملــه گابــی و 
گیــاس آن اســت کــه بــه علــت ُکنــدی رشــد پایــه و ضعیــف بــودن آن، امــکان پیونــد نمــودن آن هــا در 
ســال اول نیســت و در نتیجــه بایــد پایه هــا بایــد دوســاله پیونــد شــوند کــه بــه علــت چوبــی شــدن ایــن 
ــد قاشــی  ــن از روش پیون ــد نمــود بنابرای ــه روش شــکمی پیون ــا را ب ــوان آنه ــا در ســال دوم، نمی ت پایه ه

ــود. ــتفاده می ش اس

ــا 2/5  ــدک، شــاخه ای را کــه قطــر آن 1 ت ــاده کــردن پیون ــرای آم ــن ترتیــب اســت کــه ب روش کار بدی
ــاالی  ــه می دهنــد . ســپس از ب ــر جوان ــة 45 درجــه از زی ــا زاوی ــده ، برشــی ب ســانتی متــر اســت ، برگزی
ــرش اول برســد . ــه ب ــا ب ــه طــرف پاییــن در داخــل ســاقه زده می شــود ت ــرش شــیبدار ب ــه یــک ب جوان

پیوند جوانة قاشی )تریشه ای( و یا پیوند جوانه و چوب
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انجام پیوند جوانة قاشیفعالیت عملی

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 :
1  پیونــدک: از شــاخة یکســاله، یــک پیونــدک تهیــه کنیــد. بــرای ایــن کار نیــم ســانتی متر زیــر جوانــه 

یــک بــرش بــا زاویــة 45 درجــه و یــک بــرش 1/5 ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت داخــل شــاخه  
ایجاد کنید تا یکدیگر را قطع کنند.

2  پایــه: یــک بــرش بــا زاویــة 45 درجــه و یــک بــرش از 1/5 ســانتیمتری بــاالی جوانــه بــه ســمت 

داخل شاخه ایجاد کنید تا یکدیگر را قطع کنند.
3 پایه و پیوندک را در یکدیگرجفت نمایید.

4  محل پیوند را ببندید.

ــه  ــد آن، پای ــس از حــذف قســمت زای ــرده ، پ ــدک ایجــاد ک ــًا مشــابه پیون ــی کام ــز برش های ــه نی در پای
ــا یکدیگــر تمــاس  وپیونــدک را بــا هــم جفــت می کننــد و ســعی می شــود کــه الیه هــای زاینــده کامــًا ب
پیــدا کننــد. آن گاه بــا نــخ پیونــد، محــل پیونــد را می بندنــد. پوشــاندن محــل پیونــد بــا چســب پیونــد ، 

ضــروری اســت. ایــن روش در زمان هــای قدیــم بــرای انگــور کاربــرد زیــادی داشــته اســت.

الف : پایه       ب : پیوندک   ج: استقرار پایه و پیوندک

ABC استقرار پایه و پیوندک        

الف
ب ج
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پیوند شاخه

الف( پیوند اسکنه1 

1.Cleft graft

احتمــال گرفتــن ایــن پیونــد بســیار باالســت. در ایــن نــوع پیونــد نیــز هماننــد دیگــر پیوندهــا، تــا جــوش 
ــز انجــام شــده  ــد در پایی ــن پیون ــر ای ــه قطــع نمی شــود. اگ ــاالی جوان ــه در ب ــد، پای خــوردن کامــل پیون
باشــد، ســر پایــه همزمــان بــا رشــد در بهــار، قطــع می شــود. اگــر ایــن پیونــد در بهــار انجــام گیــرد، ســر 
پایــه حــدود 10 روز پــس از قــرار دادن پیونــدک روی پایــه و اطمینــان از گرفتــن پیونــد، قطــع می گــردد.
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 می تــوان آن را بــا ایــن روش پیونــد نمــود.

ــه  ــد جوان ــد، آن را پیون ــده باش ــکیل ش ــه تش ــک جوان ــط از ی ــدک فق ــرگاه پیون ــه ه ــد ک ــاد داری ــه ی ب
می گوینــد، ولــی در پیونــد شــاخة بریــده، پیونــدک بــه طــول 4 تــا 10ســانتی متر اســت و ممکــن اســت 

ــه باشــد. ــا چنــد جوان حــاوی یــک ی

ــد  ــور پیون ــه منظ ــب ب ــه اغل ــت ک ــد اس ــن روش پیون ــن و مهم تری ــن، رایج تری ــکنه، قدیم تری ــد اس پیون
ــود. ــتفاده می ش ــک اس ــان کوچ ــه درخت ــی روی تن ــاه و گاه ــی گی ــمت های فوقان قس

پیونــد اســکنه در فصــل خــواب و یــا اوایــل بهــار کــه جوانه هــا از خــواب بیــدار می شــوند، انجــام می گیــرد. 
ــه کار  ــان مســن ب ــردن درخت ــه منظــور جــوان ک ــز ب ــز و نی ــد بیشــتر در مناطــق بادخی ــوع پیون ــن ن ای
مــی رود و در صورتی کــه بــرای پایه هــای جــوان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، قطــر پایــه بایــد بیــن 3 تــا 
10 ســانتی متر باشــد. پیونــدک هنــگام اســتراحت گیــاه از شــاخه هــای یــک ســاله گیــاه تهیــه می شــود 
و روش کار بدیــن ترتیــب اســت کــه ابتــدا ســر پایــه را قطــع کــرده، در طــول قطــر ســطح بــرش، یــک 
ــه دو طــرف  ــدک را ک ــدد پیون ــد و ســپس 2 ع ــانتی متر ایجــاد می کنن ــه عمــق 5 س ــودی ب شــکاف عم
پاییــن آنهــا بــه شــکل مــوّرب بریــده شــده )گاوه ای( در دو طــرف شــکاف پایــه طــوری قــرار می دهنــد، 
کــه الیه هــای زاینــدة پایــه و پیونــدک بــر روی هــم قــرار گیرنــد. محــل پیونــد و نــوک پیونــدک بایــد بــا 

چســب پیونــد پوشــیده شــود..

انواع پیوند شاخه بریده
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 الــف: پیونــدک     ب: پایــه       ج: اســتقرار پیونــدک در پایــه    د: بســتن محــل پیونــد بــا نــخ    
ه: استفاده از چسب پیوند

پیوند اسکنه در خزانه

نکتــه: گل ســاعتی را بیشــتر بــا اســتفاده از ایــن روش بــر روی پایه هــای مقــاوم بــه بیمــاری، پیونــد 
می زننــد.

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 نگــه داری شــود، آن را بــه صــورت 
عمــودی نگــه داری می کنیــم تــا مانــع کــج شــدن نــوک آن شــود. بــه ایــن منظــور آن را در دمــای 12 

ــم. ــتیکی می گذاری ــة پالس ــا در کیس ــای آن را در آب ی ــم و انته ــرار می دهی ــه ق درج
ــا ۴  ــوالً ۳ ی ــم. معم ــرار می دهی ــتیکی ق ــه پالس ــد را در کیس ــل پیون ــد زدن، مح ــس از پیون ــب پ اغل
ــتیکی را  ــة پالس ــت کیس ــان الزم اس ــن زم ــه از ای ــد ک ــد می کن ــه رش ــروع ب ــدک ش ــد، پیون روز، بع

بر داریــم.

الف

ب

ج د هـ
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برش پایه

برش پیوندک

مراحل انجام پیوند اسکنه

ــرار دادن پیوندک  ق
در محــل پایــه
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ــد و چســب  ــخ پیون ــاق، اره، ن ــوی ســرکج، داســک، تخم ــی، چاق ــایل الزم : قیچــی باغبان ــزار و وس اب
ــی. باغبان

پــس از پوشــیدن لبــاس کار،  بــه همــراه هنرآمــوز خــود وارد بــاغ هنرســتان شــده، و اقدامــات زیــر را بــه 
ترتیــب انجــام دهیــد: :

1. تهیــة پایــه: از ارتفــاع 5 ســانتی متر بــاالی ســطح خــاک )البتــه برحســب شــکل و فــرم درخــت مــورد 
نظــر، محــل پیونــد تغییــر می یابــد(، پایــه را بــرش بزنیــد.

ــد.  ــه ایجــاد کنی ــر روی پای ــانتی متر ب ــه عمــق 3-2 س ــودی ب ــک شــکاف عم ــاق و داســک ی ــا تخم 2. ب

فعالیت عملی
انجام پیوند اسکنه
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دهیــد.
3. تهیة پیوندک :الف( طول پیوندک 10-4 سانتی متر ) 3-1 جوانه ( باشد.

ــل  ــرف مقاب ــانتی متر از دو ط ــول 5-2 س ــه ط ــا را  و ب ــرده و آن ه ــاب ک ــی را انتخ ــای میان ب( جوانه ه
ــی ( ــم ن ــیدن قل ــد تراش ــد ) همانن ــرش دهی ــاف ب ــوّرب و ص ــور م به ط

4. استقرار پیوندک:
پیوندک را در شکاف پایه )تطابق الیة زایندة پایه و پیوندک( قرار دهید.

5. محل پیوند را با نخ ببندید.
6. چسب باغبانی برای پوشش استفاده نمایید.

پیوند تاجی1 

ــش  ــاران و تاب ــت ب ــبنم، رطوب ــع ش ــل تجم ــات از قبی ــر ضایع ــیدگی و دیگ ــری از پوس ــرای جلوگی ب
مســتقیم آفتــاب، در پایه هایــی کــه قطــر آنهــا زیــاد نیســت، قســمتی از ســطح صــاف پایــه را به طــور 
ــر قطــر  ــه می شــود و اگ ــه گفت ــوّرب یک طرف ــرش م ــه آن، ب ــه اصطاحــاً ب ــم ک ــرش می دهی ــوّرب ب م
پایــه زیــاد باشــد و فقــط یــک پیونــدک وســط آن قرارگیــرد، یــک بــرش مــوّرب دو طرفــه مــی زننــد، 

ــد. ــاف باش ــه ص ــط پای ــه وس به طوری ک

ــه کار  ــند، ب ــته باش ــانتی متر داش ــًا  35 - 20 س ــاد مث ــر زی ــه قط ــی ک ــرای پایه های ــد ب ــوع پیون ــن ن ای
ــا بتواننــد به راحتــی پوســت را از چــوب جــدا نماینــد.  مــی رود . پایه هــا بایــد در حــال فعالیــت باشــند ت
ــر  ــد در اواخــر فصــل کمت ــوع پیون ــن ن ــرد و ای ــار انجــام می گی ــل فصــل به ــوالً در اوای ــد معم ــن پیون ای

ــود. ــه می ش توصی
ــه طــول 5 - 2/5  ــرش عمــودی ب ــک ب ــه ، ی ــن ترتیــب اســت کــه پــس از ســربرداری پای  روش کار بدی
ــدک را  ــد. پیون ــدا می کنن ــوب ج ــی از چ ــه آرام ــت را ب ــرده، پوس ــاد ک ــه ایج ــت پای ــانتی متر در پوس س
طــوری تهیــه مــی کننــد کــه طــرف داخلــی آن کــه بــا چــوب پایــه تمــاس پیــدا می کنــد، دارای برشــی 
بلنــد و قســمتی بــه نــام شــانه ) قاعــده ( باشــد. پیونــدک را بیــن پوســت و چــوب طــوری قــرار می دهنــد 

کــه شــانة پیونــدک روی ســطح انتهایــی پایــه قــرار گیــرد.

نکته

1-Bark grafting

برش پایه
برش پیوندک
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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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پیوند نیمانیم1 

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::
1. انتخاب پایه با قطر مناسب؛

2. سربرداری پایه؛
3. جدا کردن قسمتی از پوست با چاقو؛

4. برش پیوندک به شکل عصایی یا پاشنه دار؛
5. قرار دادن پیوندک در محل پایه؛

6. بســتن محــل پیونــد و اســتفاده از چســب روی ســطح پایــه )در حالــت تجربــی بــرای اســتحکام پیونــدک 
روی پایــه، معمــوالً میخ هــای کوچــک می تــوان اســتفاده نمــود.(.

ــواع  ــدک در ان ــه و پیون ــه ای( و پاشــنه دار اســت. پای ــواع ســاده، شــکافدار )زبان ــد دارای ان ــوع پیون ــن ن ای
نیمانیــم بایــد هــم قطــر باشــند . 

1-Whip grafting

انجام پیوند تاجیفعالیت عملی

ــدی بعــد از  ــان پیون ــج شــده اســت. درخت ــت تجــاری رای ــه حال ــد اکالیپتــوس از ســال 2000ب پیون
ــه  ــبیه ب ــای ش ــا از گونه ه ــا و ی ــود آنه ــای خ ــوالً از گونه ه ــا را معم ــد. پایه ه ــال، گل می دهن دو س
آن انتخــاب می کنند.پیونــدک از گونه هــای مناســب انتخــاب می شــود. رایج تریــن روش پیونــد 

ــد. ــکنه می باش ــم و اس ــد نیمانی ــوس، پیون اکالیپت

پیوند نیمانیم ساده
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نیمانیم زبانه ای

ــدک  ــرار دادن پیون ق
ــه ــل پای در مح تهیة پیوندک
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انجام پیوند نیمانیم ساده فعالیت عملی

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:
1 پایه و پیوندک هم قطر را انتخاب نمایید.

2 در پایه یک برش موّرب ساده ایجاد کنید.

3 زاویة برش پایه و پیوندک، یک اندازه، همانند و معکوس یکدیگر باشد.

4 پایه و پیوندک را با نخ پیوند ببندید.

5 از چسب باغبانی استفاده نمایید.

ایــن نــوع پیونــد بــرای اولیــن بــار بــر روی درختــان مرکبــات انجــام شــده و امــروزه روی بیشــتر درختــان 
میــوه و درختچه هــای زینتــی انجــام می شــود. ایــن نــوع پیونــد بــرای پایه هایــی کــه 10 - 7 ســانتی متر 

قطــر دارنــد، بــه کار مــی رود..
ایــن پیونــد ظاهــراً شــبیه پیونــد اســکنه می باشــد، بــا ایــن تفــاوت کــه در پیونــد اســکنه، در روی پایــه 
ــه در  ــد، در حالی ک ــرار می دهن ــکاف ق ــدک را در ش ــد و پیون ــاد می کنن ــاده ای ایج ــکاف س ــراً ش منحص
پیونــد ترصیعــی الزم اســت در روی پایــه، قســمتی از پوســت و چــوب کــه مقطــع عرضــی آن به صــورت 

مثلثــی اســت، بریــده شــود.

پیوند ترصیعی )برشی (

برش پایه

برش پیوندک
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انجام پیوند ترصیعیفعالیت عملی

ابزار و وسایل الزم: چاقوی پیوند، قیچی باغبانی، داسک، اره، نخ پیوند، چسب باغبانی.
پس از پوشیدن لباس کار، زیر را با راهنمایي هنرآموز در باغ هنرستان به ترتیب انجام دهید: 

1. سربرداری پایه؛
2. برش پایه با مقطع عرضی مثلثی شکل؛

3. برش پیوندک با مقطع عرضی مثلثی شکل؛
4. بستن محل پیوند با نخ پیوند؛

5. استفاده از چسب.

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 می نامنــد. در ایــن نــوع پیونــد 
بایــد قطــر پایــه و پیونــدک مســاوی باشــد..

در پیونــد زینــی بایــد پیونــدک بایــد دارای 
ــال  ــة فع ــدادی جوان ــا تع ــی ی ــة انتهای جوان
ــد  ــن رش ــی بی ــد هماهنگ ــه بتوان ــد ک باش
پایــه و پیونــدک را برقــرار نمایــد. پیونــدک 

پیوند زینی

قرار دادن پیوندک در محل پایه
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را طــوری شــکاف می دهنــد کــه قســمتی از پوســت و چــوب برداشــته شــود و پایــه را ماننــد قلــم نــی از 
ــدک را روی  ــدک، پیون ــه و پیون ــاده شــدن پای ــس از آم ــد اســکنه می تراشــند. پ ــد پیون دو طــرف، همانن

ــد.. ــوار می کنن ــه س پای

1 . پایه      2. پیوندک     ۳. اتصال پایه و پیوندک

انجام پیوند زینیفعالیت عملی

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: :
1  شاخه هایی از پایه و پیوندک را انتخاب کنید که هم قطر باشند.

2 پیوندک حاوی جوانة انتهایی یا دارای چندین جوانة فعال باشد.

3  پیوندک را طوری برش دهید که قسمتی از پوست و چوب برداشته شود.

4 پایه را به نسبتی برش دهید که پایه و پیوندک در یکدیگر قفل شوند.

5  در پایان، محل پیوند را با نخ ببندید.

6  روی محل پیوند را با چسب سرد باغبانی بپوشانید.
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انواع پیوند شاخة جانبی

در انــواع پیونــد شــاخة جانبــی بــر خــاف انــواع پیونــد شــاخة انتهایــی، پیونــدک، در کنــار پایــه نصــب 
می شــود و معمــوالً در مواقــع انجــام عمــل پیونــد، الزم نیســت ســر پایــه قطــع شــود. از انــواع ایــن نــوع 
پیونــد می تــوان پیونــد زیــر پوســتی جانبــی، پیونــد شــکافی جانبــی، پیونــد نیمانیــم جانبــی و پیونــد پلــی 

را نــام بــرد.

در ایــن پیونــد، در محلــی کــه بایــد روی پایــه بایــد شــکاف داده شــود، نخســت محــل را تمیــز کــرده و 
 ،T ــی ــم. ســپس در قســمت فوقان ــد ایجــاد می کنی ــه، شــکاف T مانن ــر جوان ــه و زی ــر روی پای معمــوالً ب
چاقــو را از پوســت گذرانــده و شــکاف اریــب ماننــدی در چــوب ایجــاد می کنیــم. پیونــدک را ماننــد پیونــد 

ــرار می دهیــم.  ــه ق ــه دار در محــل زبان نیمانیــم زبان

پیوند جانبی زیر پوستی1

1.Sid-veneer Graft

ــن کار از  ــرای ای ــد. ب ــد بزنی ــتان پیون ــل تابس ــوش را در فص ــی و ن ــرو کوه ــرو، س ــای س گونه ه
ــود.. ــتفاده می ش ــی اس ــد جانب پیون

ــا روش  ــه ب ــر پای ــا ســومین زمســتان پــس از تکثی ــار را در دومیــن ی گیاهــان گــروه کاج و چن
ــد. ــر می کنن ــی تکثی ــد جانب پیون

درختان افرای زینتی ژاپنی و زبان گنجشک را پیوند جانبی می زنند.
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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 

1-Bridge grafting

                      تهیة پیوندک                                                  اتصال پیوندک به پایه                                     استفاده از چسب

پیوند جانبی در درختان زینتی
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پیوند اتصالی1

روش پیوند

1-Inarching

ــه پوســت  ــر آســیب وارده ب ــد. اگ ــه می زنن ــة درخــت صدم ــل توجــه از تن ــة قاب ــک ناحی ــه ی زمســتانه، ب
درخــت، وســیع باشــد ، گیــاه تقریبــاً به طــور مســلم از بیــن مــی رود، زیــرا ریشــه ها از مــواد غذایــی کــه 

ــد محــروم می شــوند.. ــم می آی ــی درخــت فراه توســط قســمت هوای
عمــل پیونــد پلــی، بهتــر اســت در اوایــل بهــار، هنگامــی کــه رشــد فعــال درخــت شــروع شــده و پوســت بــه 
ــد، بایــد هنگامــی  آســانی جــدا می شــود، انجــام گیــرد. پیوندک هایــی کــه مــورد اســتفاده قــرار می گیرن

کــه در حــال رکــود هســتند، از شــاخه های یــک ســاله بــا 6 تــا 12 میلیمتــر 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 بافت هــای ســالم و آســیب ندیــده وجــود دارنــد، تراشــیده شــود. ســپس، در هــر 5 تــا 7/5 
ســانتی متر اطــراف ناحیــة آســیب دیــده یــک پیونــدک قــرار داده شــود، بطوری کــه در بــاال و پاییــن، بــا 
پوســت زنــده تطابــق داشــته باشــد. ایــن نکتــه مهــم اســت کــه ســِر پیوندک هــا در جهــت صحیــح، یعنــی 
رو بــه بــاال باشــد. اگــر ســر پیوندک هــا بطــور واژگــون قــرار گیــرد، امــکان دارد کــه جــوش خــورده و بــرای 
یــک یــا دو ســال زنــده بماننــد، امــا رشــد نمی کننــد و از نظــر قطــر، بــه میزانــی کــه در جهــت صحیــح 

قــرار گرفتــه باشــند، قطــور نمی شــوند..   

ــر روی ریشــه های خودشــان مســتقر  ــدک ب ــه و پیون ــد ، پای ــگام پیون ــه هن ــه دلیــل آنکــه ب ــن روش، ب ای
هســتند، بــا پیونــد مجاورتــی، هماننــدی دارنــد. تفــاوت پیونــد اتصالــی بــا پیونــد مجاورتــی در ایــن اســت 
ــد  ــه ای کــه در پیون ــد، به گون ــر از نقطــه محــل پیون ــد، باالت ــه جدی ــاه پای ــاالی گی کــه معمــوالً قســمت ب
مجاورتــی دیــده می شــود، گســترش نمی یابــد. پیونــد اتصالــی، عمومــاً نوعــی پیونــد تعمیــری اســت.پیوند 
ــد ادوات  ــی مانن ــده، توســط عوامل ــته ش ــه ریشــه های درخــت کاش ــرد دارد ک ــی کارب ــری در مواقع تعمی
کاشــت، جونــدگان و یــا امــراض، آســیب دیــده باشــند. پیونــد اتصالــی دارای ایــن مزیــت عالــی اســت کــه 
می تــوان بــا اجــرای آن ، درختــی ارزشــمند را نجــات داده و یــا وضعیــت ریشــه های آن را بهبــود بخشــید.

در قســمت جانبــی بــاالی رخــت، کــه بایــد دارای ضخامتــی برابــر 6 تــا 12 میلی متــر باشــد، بــرش کــم 
ــة درخــت  ــد در طــرف مجــاور تن ــرش، بای ــن ب ــا 15 ســانتی متر زده می شــود. ای ــه طــول 10 ت عمقــی ب
بــوده و بــه انــدازه ای 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 1 ســانتی متر در طــرف مقابــل بــرش 
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بلنــد، زده می شــود کــه انتهــای ســاقة درخــت را به صــورت گاوه ای شــکل و تیــز در آورد. در تنــة درخــت 
مســن تر، بــه وســیلة برداشــتن قطعــه ای از پوســت، شــکاف بلنــدی درســت بــه پهنــای درخــت و بــه طــول 
ســطح برشــی کــه بــر روی آن وجــود دارد، زده می شــود. قطعــة کوچکــی از پوســت درخــت، در انتهــای 
باالیــی شــکاف نگه داشــته می شــود. در زیــر ایــن قطعــه پوســت، انتهــای گاوه ای درخــت قــرار می گیــرد.

ــا 5 میــخ کوچــک ســرپهن و باریــک در شــکاف نگه داشــته می شــود. میخــی  ــگاه درخــت توســط 4 ت آن
کــه در بــاالی شــکاف کوبیــده می شــود، از قطعــة پوســت نگه داشــته شــده، گذشــته و از انتهــای درخــت 
می گــذرد. اگــر تصادفــاً 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 مجاورتی1 

در ایــن نــوع پیونــد، دو گیــاه مســتقل را )قبــل از قطــع پیونــدک از پایــة مــادری( کــه جــوش خــوردن آنها 
بــه روش هــای دیگــر پیونــد بــه ســختی انجــام می گیــرد، بــه هــم پیونــد می زننــد و پــس از آنکــه جــوش 
ــی شــامل  ــد مجاورت ــواع پیون ــده می شــود. ان ــد بری ــاالی محــل پیون ــه از ب ــی پای ــد، قســمت فوقان خوردن

پیونــد جانبــی، انتهایــی مهــاری اســت . 

ــد را در هــر موقــع از ســال می تــوان زد، امــا اگــر در فصولــی زده شــود کــه رشــد فعــال  ــوع پیون ایــن ن
ــود. ــد ب وجــود دارد، جــوش خــوردن آن ســریع تر خواه

1-Approach grafting
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در ایــن روش، الزم اســت دو ســاقة مــورد نظــر هــم انــدازه باشــند. در محلــی کــه جــوش خــوردن انجــام 
می گیــرد، الیــه ای بــه طــول 5 ســانتی متر از پوســت و چــوب هــر دو ســاقه برداشــته می شــود. الزم اســت 
ایــن بــرش، در هــر دو ســاقه بــه یــک انــدازه باشــد، به طــوری کــه شــکل مشــابهی از الیــة زاینــده ایجــاد 
ــه ای  ــا آنجــا کــه ممکــن اســت مســطح باشــند ، به گون ــوده و ت شــود. برش هــا می بایســتی کامــًا صــاف ب
ــگاه دو  ــرار شــود. آن ــق نزدیکــی برق ــر روی هــم، بیــن الیه هــای زاینــده، تطاب ــرار گیــری ب ــگام ق کــه هن
ــد اســتفاده گــردد. پــس از  ــه یکدیگــر بســته شــوند از چســب پیون ــد محکــم ب ــخ پیون ــده و ن ســطح بری
جــوش خــوردن در اصطــاح گرفتــن پیونــد، پایــه از بــاالی محــل پیونــد و پیونــدک از زیــر محــل پیونــد 

ــردد. ــل می گ ــد تکمی ــب، عمــل پیون ــن ترتی ــه ای قطــع می شــود. ب

ــه  ــاقه ها ب ــرش اول در س ــس از زدن ب ــه پ ــز آنک ــم اســت. بج ــی نیمانی ــد مجاورت ــابه پیون ــن روش مش ای
ــود. ــدک زده می ش ــاال در پیون ــرف ب ــه ط ــه و ب ــن در پای ــرف پایی ــه ط ــی ب ــرش دوم ــال، ب ــور اتص منظ

بدیــن ترتیــب، یــک زبانــه کوچــک در هــر قطعــه ایجــاد می شــود. بــا در هــم قفــل کــردن ایــن زبانه هــا، 
ــت شــده، بدســت آورد. ــم جف ــًا در ه ــم و کام ــد بســیار محک ــک محــل پیون ــوان ی می ت

مراقبت از نهال های پیوندی

1- آبیاری مرتب پس از انجام پیوند تا قبل از خزان طبیعی نهال ها؛
2- محافظت در مقابل سرما با پوشش های سبکی مانند کلش غات؛ 

3- محافظــت در مقابــل حــرارت ســوزان آفتــاب بــا ایجــاد ســایبان دایمــی یــا پوشــاندن آنهــا در ســاعات 
گــرم روز؛ .

4- استفاده از قیم، برای جلوگیری از شکستن پیوندک بر اثر عوامل مختلف؛
5- در پیوندهای جانبی، قسمتی از پایه که باالتر از پیوندک قرار گرفته است، باید قطع شود؛

6- حذف باالی پیوند بعد از موفقیت در پیوند جوانه؛
7- حذف جوانه هایی که در زیر پیوندک شروع به رشد کرده اند؛

8- حذف پاجوش ها؛

تفاوت پیوند مجاورتی و پیوند اتصالی چیست؟ پرسش

پیوند مجاورتی نیمانیم1 

پیوند مجاورتی زبانه دار2

1-Spliced approach graft
2- Tongued approach graft
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در گیاهــان چوبــی دو لپــه چنــد ســاله، الیــة زاینــده، دور تــا دور ســاقه تــداوم دارد. در حالی کــه در 
گیاهــان تــک لپــه ای ایــن الیــة زاینــده پراکنــده اســت . بنابرایــن ، درگیاهــان تــک لپــه ای 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 نمی باشــد.

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« می نامنــد. ناســازگاری ممکــن 
اســت بــه دالیــل فیزیولوژکــی یــا ســاختاری گیــاه باشــد. ناســازگاری پیونــد، ممکــن اســت بافاصلــه 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 

نکته

سر برداری پایه ها

عمــل ســربرداری در پیونــد خــواب ) پاییــزه ( نیــز بســته بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه در اواخــر اســفند یــا 
ــا  ــاه در ابتــدا پایه هــا ت ــن عمــل، قبــل از فعــال شــدن گی ــرای ای ــد انجــام می شــود. ب ــاه بای ــن م فروردی
ــدک مابقــی  ــس از رشــد شــاخة پیون ــی پ ــدک ســربرداری می شــوند و مدت ــاالی پیون 10 ســانتی متری ب
ــا قیچــی  ــد ب ــد ســربرداری شــده و چســب زده می شــود. ایــن عمــل ســربرداری بای ــا محــل پیون ــه ت پای
تیــز بــدون زائــده و به صــورت مــوّرب انجــام شــود بطوری کــه ســطح مــوّرب و شــیب آن درجهــت عکــس 
پیونــد باشــد تــا پوســت پایــه و پیونــدک بتوانــد ایــن محــل را بــه خوبــی ترمیــم کنــد. تأخیــر در ایــن 
عمــل موجــب می شــود کــه مــواد غذایــی موجــود در آوندهــا و بافت هــا صــرف رشــد شــاخه اضافــی شــده 

و پیونــدک بــه طــور ضعیــف رشــد نمایــد.
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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 گابــی و بــه( بــا وجــودی کــه خویشــاوندی خیلــی نزدیکــی بــا هــم 
ندارنــد، بــا هــم جــوش خــورده و گیاهــان قــوی وپــر محصولــی تولیــد می کننــد. در مقابــل پیونــد بعضــی 
از گیاهــان )ماننــد ســیب وگابــی( کــه خویشــاوندی نزدیکــی بــا هــم دارنــد، بــه ســختی انجــام می گیــرد 

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 ظاهــراً عمــل پیونــد موفــق باشــد ولــی در طــول زمــان بــه تدریــج عایــم 

ظاهــرِی ناســازگاری پدیــد آیــد..

انواع ناسازگاری 

 ناسازگاری ثابت یا ناحیه ای:
ایــن ناســازگاری مربــوط بــه عکــس العمــل 
ــا  ــه ب ــدک اســت ک ــه و پیون قســمت هایی از پای
ــرد  ــا کارب ــروزه ب ــند. ام ــاس می باش ــم در تم ه
ــة  ــه ( و ایجــاد فاصل ــان پای ــد واســطه ) می پیون
ــازگاری  ــوع ناس ــن ن ــدک، ای ــه و پیون ــن پای بی

ــت. ــده اس ــع ش رف

در ایــن حالــت، حتــی اگــر از میــان پایــه اســتفاده شــود، بــاز هــم عایــم ناســازگاری دیــده مــی شــود. 
ــدداً  ــد و مج ــور می کن ــه عب ــان پای ــرات آن از می ــوده و اث ــال ب ــل انتق ــازگاری قاب ــوع ناس ــن ن ــرا ای زی
ناســازگاری ایجــاد می شــود. دلیــل ایــن پدیــده از بیــن رفتــن آوندهــای آبکــش می باشــد کــه در نتیجــة 

ــود. ــاد می ش ــد ایج ــل پیون ــی در مح ــواد غذای ــت م ــر حرک ــی از نظ آن، محدودیت های

ناسازگاری قابل انتقال
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عالیم ناسازگاری پیوند

جوش نخوردن محل پیوند؛

زرد شدن برگ ها در مراحل اولیة رشد پیوندک؛

رشد ضعیف یا غیر عادی در پیوندک؛

پاکوتاهی و ضعیف بون نهال های پیوند شده؛

اختاف در سرعت و میزان رشد قطری پایه و پیوندک؛

توّرم محل پیوند؛

اختاف بین زمان آغاز و پایان رشد رویشی پایه و پیوندک؛

خشک شدن گیاه در حالت نونهالی؛

سستی محل پیوند؛

شکسته شدن درخت با کوچک ترین ضربه؛

وجود خط سیاه در محل پیوند؛

- میان پایة1، قطعه ای است که در بین پایه و پیوندک قرار داده می شود.
- از میان پایه برای تولید درختان پا کوتاه و یا زود بازده استفاده می شود. 

نکته

1-Inter stock ( inter stem)
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ک =کامًا سازگار س = سازگار خ = خیلی کم سازگار ن = ناسازگار ع=  عمر درخت کم و پاکوتاه 

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

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.

تحقیق
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ارزشیابی شایستگی پیوند

شرح کار:
1 تعیین زمان مناسب پیوند؛          

2 انتخاب ابزار و وسایل؛
۳ تهیة پیوندک؛

۴  آماده سازی پایه؛
5 پیوند زنی.

استاندارد عملکرد:
پیوند 300 پایه به صورت پیوند جوانه در یک روز کاری

پیوند جوانه بر روی 300 نهال در یک روز کاری
شاخص ها:

1 دقت و سرعت در گرفتن پیوند؛          
2 نوع پیوند را بر اساس فصل رشد و نوع گیاه انتخاب کند؛

۳ رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت را در کلیه مراحل پیوند رعایت نماید.

شرایط انجام کار:
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 پاستیکی و داسک.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف
1تعیین زمان پیوند1

1انتخاب ابزار و وسایل مناسب پیوند2

2تهیة پیوندک3

2پیوند زنی4

شایستگی های غیرفنی ، ایمنی ، بهداشتی ، توجهات زیست محیطی 
و نگرش 

تصمیم گیری - مدیریت مالی - مدیریت زمان- مدیریت مواد و 
تجهیزات - ایمنی و بهداشت

2

*میانگین نمرات

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

آماده سازی نهال برای فروش 

ــار و ایجــاد  ــر از یــک هکت ــا کاشــت یــک قطعــه زمیــن کمت ــوان ب ــد کــه می ت ــا می دانی آی
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
ــود دارد  ــتان وج ــدادی از نهالس ــوند، تع ــت می ش ــوه کش ــان می ــه درخت ــی ک ــی مناطق ــاً در تمام تقریب
ــوان نهال هــای اصــاح شــده و  ــی تحــت عن ــوده و نهال های ــد نهــال مشــغول ب ــه و تولی ــر تهی ــه ام کــه ب
ــاً در بســیاری  ــه، تقریب ــه تجرب ــا توجــه ب ــی ب ــد ول ــرار می دهن ــداران ق ــار خری ــا گواهــی شــده در اختی ی
از مــوارد، نهــال خریــداری شــده بــا مشــخصات و خصوصیــات ارائــه شــده همخوانــی نداشــته در نتیجــه 
ــن  ــرمایه بهتری ــول و س ــت، پ ــدر دادن وق ــری از ه ــرای جلوگی ــردد. ب ــداران می گ ــی باغ موجــب نارضایت
راه حــل بــرای نهــال کاران آشــنایی بــا روش هــای تهیــه و تولیــد نهــال مرغــوب، ســالم و مطمئــن اســت، 
ــا نظــارت صحیــح و دقیــق اوالً تمامــی مؤسســات تولیــد کننــده و  دولــت نیــز در کنــار باغــداران بایــد ب
ارائــه دهنــدة نهــال را ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای قانونــی و ارائــة برچســب گواهــی نهــال نمایــد. ثانیــاً 

تولیدکننــده هــای نهــال را بــه تولیــد ارقــام جدیــد و پرمحصــول تشــویق نمایــد. 
ــه  ــا ب ــاز دارد ت ــال نی ــه نه ــی را ک ــرا زمان ــدگان دارد، زی ــرای تولیدکن ــی ب ــت فراوان ــوع اهمی ــن موض ای
مرحلــة باردهــی برســد ایــن زمــان عمومــا بیــن 3 تــا 5 ســال 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 می شــود. 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 

نهــال کار، 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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استاندارد عملکرد 

هنرجو برای یک روزی کاری بتواند 1000 اصله نهال را آماده و بسته بندی نماید.

عامل تعیین کنندة سود و 
زیان یک مؤسسة تولید نهال

یک مجموعة تحقیقاتی که نهال های مثمر و غیر مثمر مرغوب تولید می نماید
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پیش نیاز ها ویادآوری

ــداول در نهالســتان آشــنا  ــا اصطاحــات مت ــک نهــال را بشناســد و ب ــف ی ــد اندام هــای مختل هنرجــو بای
شــود. اســتعداد آب و هوایــی و اراضــی  منطقــه را دانســته و محاســبات ریاضــی جهــت بــرآورد مقــدار نهــال 

مــورد نیــاز را بدانــد.

نهال ها 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 

ــود. ــل می ش منتق
نهــال غیــر پیونــدی: نهالــی اســت کــه بــا اســتفاده از یکــی از روش هــای جنســی و یــا غیــر جنســی)بجز 

پیونــد( تکثیــر یافتــه اســت.

اصطالحات و تعاریف

نهالســتان: بــه محلــی گفتــه مي شــود کــه در آن، نهال هــای جــوان پیونــدی و غیــر پیونــدی و همچنیــن 
ــک  ــط ی ــدوده توس ــن مح ــود. ای ــی می ش ــل اصل ــت در مح ــادة کاش ــد و آم ــر، تولی ــر مثم ــای غی نهال ه

ــک کاردان اداره می شــود. ــا ی کارشــناس ی
ــه وســیلة یکــی از  ــرار داشــته و ب ــوه ق ــد می ــل از تولی ــة قب ــه در مرحل ــی اســت ک ــال: درخــت جوان نه

ــود. ــر مي ش ــی تکثی ــر جنس ــا غی ــی و ی ــای جنس روش ه

نهال های یکسالة بذری پستة تهیه شده در داخل کیسه
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نهــال گواهــی شــده: نهالــی اســت کــه دارای خصوصیــات و صفــات کامــًا مشــخص، فاقــد هــر نــوع 
عامــل بیمــاری، آفــات و...بــوده و مــورد تأییــد مرجــع صــدور گواهــی)وزارت جهــاد کشــاورزی( باشــد.

ــع آب کافــي در  ــوده و مناب نهالســتان خــوب، نهالســتانی اســت کــه اوالً دارای خــاک خــوب و مناســب ب
ــه داری باشــد. ــة خزان ــر در زمین ــاً دارای تکنســین و کارشناســان ماه دســترس داشــته باشــد و ثانی

ــه عمــل  ــی از آن ب ــی کــه در طــی ســال های اول رشــد در نهالســتان رســیدگی و مراقبــت کاف نهال
ــا خصوصیــات مناســب تبدیــل شــود. ــه یــک درخــت ســالم و قــوی و ب ــد ب آمــده باشــد، می توان

بنابــر ایــن اگــر بــه دنبــال تهیــة نهــال مرغــوب هســتیم بایــد اصــول و روش هــای تولیــد نهــال را بــه 
خوبــی بشناســیم.

در منطقــه ای کــه زندگــی می کنیــد چنــد نهالســتان وجــود دارد و در مــورد خصوصیــات خــاک و آب 
دو نهالســتان کــه نهال هــای خوبــی تولیــد مي کننــد، تحقیــق کنیــد.

ــی آن از کجــا تأمیــن  ــع آب اوالً مشــخص نماییــد بافــت خــاک نهالســتان مــورد نظــر چیســت و مناب
می شــود؟ ثانیــاً 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.

نکته

تمرین

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 عمدتــاً از آن روش تکثیــر اســتفاده می شــود. بــه عنــوان 
مثــال انگــور عمدتــاً 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 تکثیــر، از طریــق تولیــد نهــال پیونــدی اســت.

معمــوالً اگــر بــه نهالســتان ها مراجعــه نماییــد کارگــران ماهــر بــا توجــه بــه دســتورات کارشناســان ابتــدا 
ــتند،  ــول هس ــام پرمحص ــر روی ارق ــد ب ــل پیون ــه قاب ــی را ک ــای گیاهان ــن، بذره ــازی زمی ــاده س ــا آم ب
ــر  ــن روش تکثی ــد. ای ــت می نماین ــت، کش ــده اس ــاده ش ــل آم ــه از قب ــی ک ــوده و در محل ــداری نم خری

ــرد. ــرار می گی ــال کاران ق ــتفادة نه ــورد اس ــه م ــت ک ــی اس ــالیان طوالن س

خصوصیات نهال مرغوب برای فروش

ــد از   ــد بع ــا بتوان ــد ت ــی باش ــد دارای خصوصیات ــرد، بای ــرار می گی ــروش ق ــرض ف ــه در مع ــی ک ــر نهال ه
ــات  ــن خصوصی ــی از باردهــی برســد، ای ــل قبول ــه ســطح قاب ــان مشــخص ب کاشــت و در طــی مــدت زم

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش می توان
1- ارتفــاع محــل پیونــد در نهــال هــای پیونــدی نبایــد کمتــر از 15 تــا 20 ســانتی متــر باشــد. زیــرا در 
صــورت پاییــن بــودن ارتفــاع محــل پیونــد، ممکــن اســت پیونــدک اقــدام بــه تولیــد ریشــه نمــوده و در 

بــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود از نهالســتان هنرســتان خــود بازدیــد کــرده و از روش هــای تولیــد نهــال 
گــزارش تهیــه کنید.

تمرین

سمت راست انگورهای پیوندی کشت شده و سمت چپ یک نهالستان پیشرفتة انگور 
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نتیجــه خصوصیاتــی کــه از پایــه مــورد انتظــار اســت، حــذف شــود.
2- شــکل 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 تقریبــاً باهــم برابــر بــوده و ثانیــاً 

نهــال از محــل پیونــد، کــج نشــده باشــد.
3- بــه طــور طبیعــي، نهال هــای پیونــدی اي بایــد در معــرض فــروش قــرارداده شــوند کــه در ســنین بیــن 
1 تــا 2 ســال باشــند. کمتــر و بیشــتر از ایــن ســن، بــرای کاشــت و احــداث بــاغ میــوه مناســب نمی باشــد. 
ــر جهــت  ــا ســنین باالت ــی ب ــوان از نهال های ــاغ می ت ــان خشــکیده در داخــل ب ــرای واکاری درخت ــه ب البت

ایجــاد تعــادل در انــدازه و هــم زمانــی تولیــد نیــز اســتفاده نمــود.
4- نهــال قابــل فــروش از نظــر قطــر و ارتفــاع نیــز بایــد دارای مشــخصاتی باشــد بــه طــور طبیعــي ارتفــاع 
ــال  ــن نه ــة آن مخصوصــاً در 2/3 قســمت پایی ــوده و تن ــر ب ــا 1/5 مت ــن 1ت ــد بی ــان هســته دار بای درخت
دارای جوانــه هــای ســالم و قــوی باشــد تــا بــه محــض ســربرداری بتوانــد شــاخه هــای جانبــی قــوی تولیــد 
نمایــد. در درختــان دانــه دار، ایــن ارتفــاع، بیــن 1تــا 2 متــر می باشــد. اگــر نهــال تهیــه شــده از طریــق 

قلمــه تکثیــر شــده باشــد، می توانــد حداکثــر تــا 1 متــر نیــز ارتفــاع داشــته باشــد.
5- ریشــه های نهــال آمــاده بــرای فــروش بایــد قــوی و پُــر بــوده و از فــروش نهال هــای کــم ریشــه و یــا 

نهال هایــی کــه ریشــه های آن هــا بــه مقــدار زیــاد قطــع شــده اســت، خــودداری نمــود.
ــا فاصله هــاي بســیار  ــرداری بیشــتراز فضــا، نهال هــا را ب ــه منظــور بهــره ب 6- در بعضــی از نهالســتان ها ب
نزدیــک بــه یکدیگــر کشــت مــی نماینــد بــه گونــه اي کــه نهال هــا بــرای دریافــت منابــع غذایــی و نــوری 
باهــم رقابــت نمــوده در نتیجــه نهال هایــی بســیار ضعیــف و الغــر به وجــود می آینــد، کــه بــراي احــداث 

ــاغ مناســب نمی باشــند. ب
7- نهــال ارائــه شــده بــرای کاشــت بایــد از نظــر ظاهــری فاقــد هــر نــوع آفــت، بیمــاری، نماتـُـد و یــا هــر 
ــا  ــه باشــد ت ــن زمین ــی در ای ــات کاف ــد دارای اطاع ــال کار بای ــن خصــوص نه ــوع آلودگــی باشــد. در ای ن

بتوانــد آن هــا را شناســایی نمایــد.
8- در هــر شهرســتان تعــدادی نهالســتان وجــود دارد کــه دارای مجــوز و رتبــه از ســازمان های 
ــت  ــه رعای ــن نهالســتان ها موظــف ب ــند. ای ــام مهندســی می باش ــاد کشــاورزی و نظ ــد جه ــی مانن نظارت
اســتانداردهایی بــرای تولیــد نهــال می باشــند. همچنیــن 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. نهــال کار 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.
ــة نهــال  ــع تهی ــه اي کــه در آن، منب ــه گون ــد شناســنامه داشــته باشــد ب ــروش بای ــل ف 9- هــر نهــال قاب
ــردد. ــر گ ــال ذک ــوده و در برچســب نه ــدک آن مشــخص ب ــوع پیون ــه و ن ــوع پای ــادری، ن ــة م شــامل پای
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سمت راست گردوی پیوندی یکساله و سمت چپ نهال های بذری سوزنی برگ ها

عوامل تعیین کنندة سود و زیان یک مؤسسه در حالت کلی

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 
ــوع  ــی از ن ــع و کامل ــات جام ــد اطاع ــه ای بای ــال کار حرف ــک نه ــان خاصــی می شــود. ی ــه کشــت گیاه ب
درختــان و ارقــام مــورد کشــت و کار منطقــه داشــته باشــد. در ضمــن از ارقــام و انــواع جدیــد تــازه معرفــی 
شــده بــه بــازار نیــز بایــد آگاه باشــد تــا بتوانــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن نســبت بــه تکثیــر و معرفــی 
ــاز  ــورد نی ــام م ــر ســریع ارق ــوان تکثی ــه ت ــی ک ــد. در بیشــتر مناطــق، نهال کاران ــدام نمای ــازار اق ــه ب آن ب
بــازار را دارنــد منافــع اقتصــادی باالیــی را بــه دســت می آورنــد و ضمــن کســب درآمــد، در ســطح منطقــه 

ــز شــناخته می شــوند.  ــق نی ــدة موف ــوان تولیدکنن به عن
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نیاز بازار یک منطقة مشخص به یک نهال رقم خاص را چگونه می توان به دست آورد؟  پرسش

ــه فعالیت عملی ــد نهــال مراجع ــن مرکــز تولی ــک تری ــه نزدی ــی ب ــة جدول ــوز خــود و تهی ــر آم ــی هن ــا راهنمای ب
ــوید. ــا ش ــه را جوی ــدی در آن مجموع ــال تولی ــزان نه ــرآورد می ــای ب ــوده و راه ه نم

ــروش را  ــترین ف ــما بیش ــة ش ــتان های منطق ــطح نهالس ــه در س ــی ک ــورد از درختان ــج م 1-پن
ــد  ــه تولی ــز وجــود دارد ک ــان نی ــوع درخت ــن ن ــدي از ای ــام جدی ــا ارق ــد؟ 2- آی ــته اند، کدام ان داش

ــند؟ ــته باش ــتری داش بیش

تحقیق

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 می نماینــد کــه در نتیجــه 

باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن تولیــد کننــدگان ایــن صنــف می گــردد.
حــال اگــر نــگاه دقیقــی بــه نــکات فــوق داشته باشــیم درمــی یابیــم کــه میــزان عرضــة یــک محصــول را 
تقاضــا  بــرای خریــد آن محصــول تعییــن می کنــد و هرچــه ایــن تقاضــا بیشــتر شــود، نهــال کاران نیــز 

ســعی در افزایــش میــزان عرضــة آن خواهنــد داشــت.
ــه  ــا توجــه ب ــازار را ســنجیده و ب ــاز ب ــزان نی ــدا می ــه اقدامــی ابت ــل از هــر گون ــق قب ــک نهــال کار موف ی
نیــاز بــازار، اقــدام بــه تولیــد نهــال مــی نمایــد. در صــورت تولیــد بیــش از حــد و عــدم فــروش محصــول، 
ــز از  ــود را نی ــه خ ــت اولی ــه داری، کیفی ــای نگ ــزان هزینه ه ــش می ــر افزای ــاوه ب ــده ع ــای باقیمان نهال ه
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.

بــرای به دســت آوردن میــزان نهــال موردنیــاز در هــر ســال، ابتــدا بایــد بــرآورد صحیحــی از ســطح زیــر 
ــرای به دســت  کشــت باغــات منطقــه و همچنیــن میــزان توســعة باغــات در ســال بعــد داشــته باشــیم. ب
ــاد  ــق ادارت جه ــی، از طری ــاورزان محل ــات از کش ــع آوری اطاع ــر جم ــاوه ب ــوان ع ــی ت آوردن آن م
کشــاورزی نیــز اقــدام نمــود. عــاوه بــر آن تعــدادی از مؤسســات و نهادهــا نیــز ســالیانه اقــدام بــه خریــد 

ــود. ــر گرفته ش ــز در نظ ــا نی ــن خریده ــد ای ــه بای ــد ک ــال می نماین نه
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ــة  ــاز خــود را از منطق ــورد نی ــا ســازمان هایی نهــال م ــراد و ی ــداران بومــي، چــه اف ــر از باغ ــه غی ب
ــد. ــه مي نماین ــما تهی ش

تحقیق

ــه میــزان تولیــد نهــال توســط نهــال کاران منطقــه مــورد نیــاز  ــوط ب بعــد از ایــن مرحلــه، اطاعــات مرب
ــا جمــع آوری اطاعــات محلــی و همچنیــن اســتفاده از اطاعــات میــزان تولیــد ســال های  اســت کــه ب
قبــل، ســطح تولیــد نیــز به دســت 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 تخمیــن 
ــد  ــروع تولی ــراي ش ــت ب ــل مثب ــک عام ــوان ی ــه عن ــد، ب ــم باش ــه ک ــر َعرض ــی، اگ ــن بررس ــد. در ای بزنی

ــا اســتقبال کمــي از ســوي مشــتري رو بــه رو شــود. خواهدبــود، در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت ب

البتــه همیشــه در یــک منطقــة خــاص، تعــدادی از باغــداران، از مناطــق دیگــری اقــدام بــه تهیــة نهــال 
می نماینــد و متقابــًا تعــدادی از باغــداران آن مناطــق نیــز از مناطقــی بــه غیــر از منطقــة خــود اقــدام بــه 

تهیــة نهــال مي نماینــد کــه در هــر صــورت ایــن نــوع باغــداران بایــد از برآوردهــای فــوق حــذف شــوند.
ــک  ــوان ی ــه عن ــروش نهالســتان ب ــد آمارســالیانة ف ــن برآوردهــا قطعــی نمی باشــد و بای ــه هــر حــال ای ب
عامــل مهــم مــورد توجــه نهــال کار باشــد، ولــی اســتفاده از ایــن اطاعــات آمــاری مــی توانــد راهنمــای 

خوبــی بــرای بــرآورد میــزان تولیــد نهــال باشــد.

منابع برآورد میزان نهال تولیدی
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ــة رشــد رســیده و آمــادة فــروش می شــوند.  ــه مرحل در هــر نهالســتان، هــر ســاله تعــدادی از نهال هــا ب
ایــن نــوع نهال هــا در بازدید هــای صــورت گرفتــه بایــد 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 
کــرد، همــان خصوصیاتــی اســت کــه از یــک نهــال مرغــوب انتظــار مــی رود و در قســمت های قبلــي بــه 
ــا یکدیگــر  ــودن آن هــا ب ــدک مشــخص و ســازگار ب ــه و پیون آن اشــاره شــد.به عنــوان مثــال داشــتن پای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــل در نظ ــن عوام ــی از مهم تری یک

ــد  ــد، ارتفــاع کافــی محــل پیون داشــتن طــول و قطــر اســتاندارد، زاویــه دار نبــودن ســاقه در محــل پیون
از ســطح زمیــن، داشــتن تعــداد جوانــه هــای کافــی در اطــراف ســاقه و فاصلــة مناســب نهال هــا از هــم 
ــا همیــن  ــه شــده و ب ــوان فاکتورهــای مثبــت در تولیــد نهــال اســتاندارد در نظــر گرفت ــه عن ــد ب می توان
ــد دانســت  ــدام نمــود. بای ــروش اق ــرآورد تعــداد نهال هــای آمــادة ف ــه ب ــم در فصــل پاییــز نســبت ب عای
کــه بهتریــن زمــان بــرای بــرآورد ایــن اعــداد و ارقــام، اواخــر تابســتان و قبــل از ریــزش برگ هــا در پاییــز 
ــال اســت(،  ــودن نه ــالم ب ــم س ــن عای ــم تری ــی از مه ــه یک ــا )ک ــزش برگ ه ــرا در صــورت ری اســت. زی
امــکان جــدا نمــودن نهال هــای قــوی و ضعیــف کاهــش مــی یابــد. ضمــن اینکــه در ایــن زمــان می تــوان 
ــا اســتفاده از برچســب هایی شــامل مشــخصات کامــل نهــال از عامت گــذاری نهال هــای قابــل فــروش  ب

مطمئــن شــد. 

ــا یکدیگــر چیســت؟ از درختــان پیونــدی فعالیت عملی بــه نظــر شــما عایــم ســازگار بــودن پایــه و پیونــدک ب
کشــت شــده در بــاغ هنرســتان کــه چنــد ســالی از عمــر آن هــا می گــذرد بازدیــد نمــوده و عایــم 
احتمالــی ناســازگاری را روی آن هــا بررســی کنیــد و در قالــب یــک گــزارش تحویــل هنرآمــوز خــود 

دهیــد.

قلمه های ریشه دارگردودانه دارهاهسته دارهامشخصاتردیف

1/5-1/51-21-1/51-1ارتفاع1
2-31-22-21-1قطر2

جدول تعیین قطر و ارتفاع نهال های آمادة فروش)اعداد به متر می باشد(
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ــد. ــطی باش ــد متوس ــه دارای رش ــت ک ــی اس ــص، نهال ــناس و متخص ــک کارش ــدگاه  ی ــال از دی ــن نه بهتری
ــناخته  ــال خــوب ش ــک نه ــوان ی ــه عن ــد ب ــد، نمی توانن ــی ُکن ــریع و خیل ــی س ــای دارای رشــد خیل نهال ه
شــوند، زیــرا ایــن گونــه نهال هــا بــه محــض قــرار گیــری در شــرایط نامناســب محیطــی، بــه شــدت آســیب 

می بیننــد.

بــرای خــارج کــردن نهــال از محــل خزانــه، اولیــن عاملــی کــه بایــد در نظــر گرفــت، زمــان َکنــدن نهــال 
اســت. همان گونــه کــه می دانیــم، 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 نهال هــا 
ــاً  ــود و ثانی ــام ش ــان انج ــا آس ــدن نهال ه ــات کن ــا اوالً عملی ــوده ت ــاری نم ــا را آبی ــد آن ه ــن بای از زمی
خســارت کمتــری بــه ریشــه وارد شــود.ضمن اینکــه انجــام ایــن کار در خــارج کــردن تمامــی ریشــه های 

ــد. ــی می نمای ــک فراوان ــود کم موج

سمت راست نهال های کندة شده برچسب دار و سمت چپ نهال های برچسب دار در خزانه

خارج کردن نهال از خزانه
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ســومین عامــل مهــم، اســتفاده از ابــزار مناســب و کارگــر ماهــر بــرای خــارج کــردن نهــال از زمیــن اســت 
ــه اســتفاده از ماشــین آالت  ــازی ب ــه نی ــد محــدود روزان ــرای خری ــه اینکــه در نهالســتان ها ب ــا توجــه ب ب
ــا  ــدا ت ــن کار ابت ــن کار از بیل هــای مخصــوص اســتفاده می شــود.برای ای ــرای انجــام ای نیســت، معمــوالً ب
حــدی کــه ریشــة نهال اجــازه می دهــد، خــاک اطــراف آن را برداشــته و در نهایــت بــا یــک بیــل عمیــق، 

ــا خــاک آن برداشــته می شــود. تمامــی محــدودة ریشــه ب

ــزان بیــش  ــه می ــه اســت.کندن نهــال ب ــروش روزان ــرای ف ــدار نهــال الزم ب ــدن مق ــن عامــل، کن چهارمی
ــده و  ــا ش ــت نهال ه ــش کیفی ــث کاه ــن، باع ــه ای از زمی ــردن آن در گوش ــار ک ــه و انب ــروش روزان از ف
نارضایتــی مشــتری را بــه دنبــال خواهــد داشــت. البتــه اگــر کمبــود نیــروی کارگــر ماهــر در زمــان اوج 
ــک  ــی در ی ــة بزرگ ــتفاده از چال ــا اس ــوان ب ــد، می ت ــفندماه می باش ــل اس ــا اوای ــادف ب ــه مص ــروش ک ف
گوشــه از ملــک و گذاشــتن نهال هــا در داخــل آن، از میــزان هزینه هــا کاســت، ولــی بــرای ایــن کار الزم 

ــا خــاک مرطــوب پوشــیده شــود.  ــًا ب اســت روی ریشــه ها کام

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

ــزارش و فعالیت عملی ــه گ ــال از خزان ــف خــارج کــردن نه ــک نهالســتان، از روش هــای مختل ــه ی ــه ب ــا مراجع ب
ــد. ــل دهی ــوز خــود تحوی ــه هنرآم ــه نمــوده و ب عکــس تهی
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بنابراین برای خارج کردن نهال های آماده فروش از نهالستان، کارها و اقدامات زیر الزامی است:
1- نهال ها باید یک روز قبل از کنده شدن کامًا آبیاری شوند.

2- بــا توجــه بــه میــزان فــروش و بــا اســتفاده از ابــزار مناســب، ابتــدا خــاک اطــراف نهــال تــا جایــی کــه 
ــا خــاک اطــراف  ــی شــده و ســپس ســعی شــود تمامــی حجــم ریشــه ب ریشــه ها اجــازه می دهــد، خال

آن خــارج شــود .
3- خــاک 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 5 دقیقــه در ایــن محلــول، بــه ضــد عفونــی شــدن ریشــه هــا 

ــد. ــک می نمای کم
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــدن نهال ه ــزرگ، کن ــه در نهالســتان های ب ــن موضــوع ضــروری اســت ک ــر ای نکته:ذک
ــه  ــین )ک ــک ماش ــتفاده از ی ــا اس ــت ب ــن حال ــود. در ای ــام می ش ــاورزی انج ــین آالت و ادوات کش ماش
تراکتــور نیــز بــه جــای ایــن ماشــین قابــل اســتفاده مــی باشــد( و بســتن یــک تیغــه بــه آن، در عمقــی 
کــه ریشــه در آن جــا حضــور نــدارد، تیغــه حرکــت نمــوده و خــاک زیــر ریشــة نهال هــا را کامــًا کنــده و 
بــاال مــی آورد، ســپس کارگــران بــا دســت نســبت بــه جمــع آوری و بســته بندی آن هــا اقــدام می کننــد 
ــا اســتفاده از ماشــین های مخصــوص ایــن کار، نهال هــا در مخــزم ماشــین جمــع آوری می شــوند  و یــا ب
ــد. ــن« می گوین ــین آالت، »نهال ک ــن ماش ــه ای ــوند. ب ــه می ش ــا تخلی ــزن، نهال ه ــدن مخ ــداز پرش و بع

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 به دســت آوریــد.

تمرین

ــار شــده در زمیــن و ســمت چــپ، نهال هــای بســته بندی  ســمت راســت، نهال هــای کنــده شــده و انب
ه نشد
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4- بــا توجــه بــه رقــم نهــال و اســتفاده ازبرچســب ضد رطوبــت )در صورت نداشــتن برچســب(، مشــخصات 
ــدازة  ــب ها و ان ــه برچس ــه ب ــا توج ــپس ب ــد. س ــب می نماین ــاقه نص ــر روی س ــته و ب ــل آن را نوش کام
نهال هــا، آن هــا را در دســته های 10 تایــی،20 تایــی و... قــرار داده و دور آن هــا را می بندنــد. در صــورت 
ــوده و  ــت نم ــوب، محافظ ــًا مرط ــِی کام ــی کنف ــک گون ــا ی ــه ها را ب ــی ریش ــتری، دور تمام ــور مش حض
تحویــل وی می دهنــد. در غیــر ایــن صــورت، آن هــا را در چالــه ای کــه از قبــل تهیــه شــده )چالــه بایــد 
دارای ســایبان بــوده و در معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب نباشــد( قــرار می دهنــد و روی ریشــه ها را بــا 

ــانند.  ــاک می پوش خ

ــد از زمیــن خــارج شــوند  ــی بای همان طــور کــه در صفحــات قبــل نیــز توضیــح داده شــد، نهال هــا زمان
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:
1- سعی شود در زمان کندن نهال ها، کمترین صدمه به نهال ها و ریشه های آن وارد شود.

ــرای  ــرای فــروش، الزم اســت قبــل از فــرا رســیدن شــب ب 2- بعــد از خــارج کــردن نهال هــا از زمیــن ب
ــی و در انبــار نگــه داری شــوند.. ــا گون جلوگیــری از ســرمازدگی ریشــه ها، آن هــا در خــاک ی

ــد، و روی ریشــه ها  ــرار نگیرن ــوای آزاد ق ــرض ه ــوا ریشــه ها در مع ــرم شــدن ه ــا گ ــگام روز ب 3- در هن
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 
ــاب  ــری از آفت ــرای جلوگی ــه و ب ــی تهی ــای مصنوع ــی مره ــس پل ــفید از جن ــگ س ــه رن ــکاف دار و ب ش

ــد. ــرار می دهن ــه ق ــر روی تن ســوختگی ب

ــاده ســازی  ــای آم ــوده و از روش ه ــه نم ــک نهالســتان مراجع ــه ی ــوز خــود ب ــی هنرآم ــا راهنمای ب
ــد. ــه نمای ــزارش تهی ــروش گ ــرای ف ــا ب نهال ه

تحقیق

شرایط محیطی مناسب در زمان خارج کردن نهال ها از خزانه
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4- در روزهایی که سرعت باد زیاد است، حتی االمکان از کندن نهال ها خود داری شود.
ــه دارای  ــه اینک ــه ب ــا توج ــو ب ــی خرمال ــا و حت ــوزنی برگ ه ــات، س ــته، مرکب ــد پس ــی مانن 5- نهال های
ریشــه های حســاس می باشــند و در صــورت قطــع شــدن ریشــه از بیــن می رونــد، الزم اســت در 

ــند. ــروش برس ــه ف ــا ب ــان گلدان ه ــا هم ــده و ب ــت ش ــی کش ــا تورب ــتیکی و ی ــای پاس گلدان ه
ــودن هــوا و خــارج نمــودن نهال هــا و چنانچــه شــب های ســردی وجــود نداشــته  6- در صــورت گــرم ب
ــظ شــود. ــا حف ــا شــادابی آن ه ــر روی ریشــه ها و سرشــاخه ها می پاشــند ت ــرم ب ــداری آب ول باشــد، مق

ــده  ــه، کن ــک هفت ــروش ی ــًا ف ــاه مث ــک دورة کوت ــاز و در ی ــه نی ــا توجــه ب ــکان ب ــی االم ــا حت 7- نهال ه
ــن  ــاً ممک ــی رود ثانی ــاال م ــا ب ــا اوالً هزینه ه ــدت نهال ه ــی م ــار شــدن طوالن ــرا در صــورت انب ــوند، زی ش

ــه آن هــا آســیب جــدی برســد. اســت ب

سمت چپ نهال های کشت شده در گلدان و سمت راست پلی مر پیچیده شده دور نهال ها برای جلوگیری از آفتاب زدگی

شرایط نگه داری نهال های کنده شده در نهالستان
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ــه یــک نهالســتان مراجعــه نمــوده و در فعالیت عملی ــا راهنمایــی هنرآمــوز خــود در زمــان فــروش نهال هــا ب ب
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.

بسته بندی و حمل نهال ها

ــازار عرضــه  ــه ب ــی ب ــه صــورت گلدان ــچ و ب ــی پی ــه ســه صــورت ریشــه لخــت، گون ــوالً ب ــا معم  نهال ه
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، مشــکات زیــادی نخواهــد داشــت.در حالــت کلــی بهتــر اســت قبــل از خــارج کــردن 
نهــال از زمیــن، برچســب ضــد آب مخصــوص را کــه حــاوی اطاعــات مربــوط بــه نــوع رقــم، نــوع پایــه، 

نــوع پیونــدک و... می باشــد تهیــه و بــر روی ســاقه، مقــداری باالتــر از محــل یقــه نصــب نمــود.

ــن و  ــوع در بســته های معّی ــدازه و ن ــه ان ــا توجــه ب پــس از خــارج کــردن نهال هــا الزم اســت آن هــا را ب
حداکثــر صــد تایــی قــرار داده و بــا اســتفاده از نــخ  پاســتیکی 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.

عوامل مؤثر در رضایتمندی مشتری
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ــت نهال هــا، از پاســتیک های  ــرای بســته بنــدی و جلوگیــری از کاهــش رطوب در کشــورهای پیشــرفته ب
ــار  ــک انب ــا را در ی ــد و ســپس آن ه ــا را دور ریشــه ها می پیچانن ــه آن ه مخصوصــی اســتفاده می شــود ک

ــد. ــه داری می کنن ــک نگ خن

در بســته بنــدی نهال هــا ایــن نکتــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود کــه اگــر هــدف از آمــاده ســازی نهــال، 
ــق  ــت دقی ــن رعای ــد، الزم اســت ضم ــا دو روز باش ــک ی ــة ی ــا فاصل ــق دور دســت ب ــه مناط ــال آن ب ارس
ــا از  ــا دقــت هــر چــه تمــام تــر ایــن نهال هــا را در کامیــون جاســازی نمــوده ت عملیــات بســته بنــدی، ب

وارد شــدن آســیب و فشــار در طــی مــدت انتقــال جلوگیــری شــود.
ــن منظــور الزم  ــه ای ــاق دار انجــام شــود. ب ــا اســتفاده از کامیون هــای ات ــد ب ــا بای ــال نهال ه معمــوالً انتق
ــپس  ــده و س ــده ش ــوب پیچی ــی مرط ــی کنف ــک گون ــل ی ــا داخ ــته از نهال ه ــر دس ــه های ه ــت ریش اس
ــاط  ــا احت ــته ها ب ــوند و دس ــرار داده ش ــد ق ــتیک بلن ــک پاس ــل ی ــکی در داخ ــری از خش ــت جلوگی جه
روی هــم قرارگیرنــد. ایــن نــوع قــراردادن تــا حــدی ادامــه یابــد کــه فشــار ســنگینی بــر روی دســته های 

پایینــی وارد نشــود.

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

بسته بندی غیر اصولی منجر به بروز خسارت به نهال ها می شود
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ــه ها  ــده و ریش ــته ش ــایه گذاش ــی س ــا در محل ــار و ی ــد در انب ــال بای ــان انتق ــا تازم ــن نهال ه ــپس ای س
ــا را در  ــرد. در کشــورهای پیشــرفته نهال ه ــرار گی ــری ق ــانتی مت ــا 50 س ــی 30 ت ــز در داخــل گودال نی
ســردخانه هایی بــا دمــای حــدود2 درجــه و رطوبــت 95 درصــد و تــا زمــان فــروش نگهــداری می نماینــد.

ــد  ــت بای ــق دور دس ــه مناط ــال ب ــال نه ــه در انتق ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــه را بای ــن نکت ــه ای ــن اینک ضم
ــودن ســامت کامــل  ــر دارا ب مجوزهــای الزم را از مدیریــت حفــظ نباتــات محــل فــروش نهــال مبنــی ب

ــود.  ــه نم ــایع تهی ــای ش ــات و بیماری ه ــاظ آف ــا از لح نهال ه

شرایط انتقال نهال های حساس گلدانی به چالة کاشت

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

2-گلدان در داخل چاله قرار گیرد

3-گلدان پالستیکی 
با احتیاط از دور نهال 

شکافته و بیرون آورده 
شود.
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ــد در  ــن کار بای ــود دارد. ای ــی وج ــای مختلف ــا روش ه ــوزنی برگ ه ــای س ــدی نهال ه ــته بن ــرای بس ب
ــاال رفتــن  ــرای جلوگیــری از ب بســته های کوچــک و یــا بــزرگ و کیســه های پلــی اتیلــن انجــام گیــرد. ب
ــز  ــدی نی ــته بن ــادة بس ــوان م ــه عن ــرد. ب ــتفاده ک ــز اس ــوب نی ــاک ارة مرط ــوان از خ ــه می ت ــای ریش دم
می تــوان عدل هــای بــا ظرفیــت 1000 اصلــه نهــال دو ســالة ســوزنی بــرگ و یــا بــا ظرفیــت 2000 اصلــه 
نهــال یکســاله اســتفاده کــرد. عدل هــای حــاوی نبایــد بــه یکدیگــر فشــرده شــده و یــا مــدت طوالنــی در 
هــوای آزاد باقــی بماننــد و در صورتی کــه قــرار اســت مــدت زیــادی نگــه داری شــوند بایــد آن هــا را در جــای 
ــدی  ــد. بســته بن ــی بســته بندی می گردن ــه صــورت گروه ــا ب ــن برگ ه ــای په ــرار داد. نهال ه ــی ق خنک
درســت باعــث جلوگیــری از صدمــه دیــدن نهــال از عوامــل خارجــی و جلوگیــری از کاهــش آب خواهــد 
ــن ریشــه ها بســته بندی  ــده بی ــواد مرطــوب کنن ــتفاده از م ــدون اس ــا ب ــوزنی برگ ه ــای س ــد. نهال ه ش
ــرد و  ــرار می گی ــال در آن ق ــدد نه ــه 200 ع ــت ک ــانتی متر اس ــه ها 50 * 60 س ــوند . ابعادکیس می ش
ضخامــت ایــن کیســه ها 0/1 میلی متــر می باشــد . بعــد از قــرار دادن نهال هــا در کیســه ها، بایــد 
هــوای داخــل آن را خالــی کــرده و آنهــا را در محــل ســردی کــه دارای تهویــه باشــد، در دمــای 6 درجــه 
بــاالی صفــر نگــه داری 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 نهال هــای بســته بنــدی شــده بایــد آن هــا را بــا احتیــاط از کامیــون خــارج نمــود. امــا قبــل 
از رســیدن نهال هــا نیــز بایــد بســتر اصلــی آمــاده شــود کــه شــامل عملیــات و مراحــل زیــر می باشــد:

1- مواد زاید جمع آوری شده باشد.
2- تسطیح خاک صورت گرفته باشد.

3- آزمایشات خاک انجام شده و بر اساس نتایج آن، کودهی الزم صورت گرفته باشد
ــار  ــرای آن  چاله هــا نیــز در کن ــوط خــاک و کــود الزم ب 4- چاله هــای کاشــت نهــال کنــده شــده و مخل

آن هــا مهیــا باشــد.
5- نهال هــا آمــادة کشــت شــوند )آرایــش و ضدعفونــی کــردن ریشــه ها و اجــرای عملیــات پرالیناژ(آنــگاه 

بعــد از مراحــل فــوق و در پایــان کاشــت نهال هــا و ســربرداری انجــام شــود.

ــته فعالیت عملی ــردن بس ــس از بازک ــوده و پ ــه نم ــداث مراجع ــال اح ــاغ در ح ــک ب ــه ی ــکاری ب ــان درخت در زم
ــب  ــا در قال ــت آن ه ــورد کیفی ــی و در م ــالی را بررس ــای ارس ــری نهال ه ــت ظاه ــا وضعی بندی ه

ــد. ــر نمایی ــار نظ ــود اظه ــوز خ ــه هنرآم ــزارش ب گ
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آماده سازی نهال برای فروش  

ارزشیابی شایستگی آماده سازی نهال برای فروش

شرح کار:
1 آماده بودن نهال براي فروش )سن و وضع ظاهري نهال ها از جمله طول و قطر آن ها(؛          

2 مناسب بودن شرایط جوي براي کندن و آماده کردن گیاه براي فروش؛
3 آماده بودن ابزار و وسایل براي بسته بندي و حمل به بازار.

استاندارد عملکرد:
آماده کردن 500 بوته یا نهال در هر روز براي فروش.

شاخص ها:
1 انتخاب بوته یا نهال مناسب براي فروش؛          

2 کندن و جابه جایي گیاهان به طور صحیح و بدون وارد شدن زخم در آنها؛
3 پاک کردن و بسته بندي گیاهان براي فروش مطابق با استاندارد؛

4 برچسب زدن به گیاه و حمل و نقل مطلوب آن به بازار.

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

ابزار و تجهیزات :
 لباس کار- دستکش- بیل- بیلچه- قیچي- چاقو- ظروف کشت- ابزار و لوازم بسته بندي- خاک گلداني مرغوب.

معیار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف
1انتخاب گیاه1

1جابه جایي گیاه2

2بسته بندي گیاه3

2حمل و نقل گیاه4

شایستگی های غیرفنی : ایمنی ، بهداشتی ، توجهات زیست محیطی 
و رعایت موازین اخالقس و حرفه ای.

 نگرش :تصمیم گیری صحیح، مدیریت مالی ، مدیریت زمان، مدیریت 
مواد و تجهیزات.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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1- برنامة درسی ملی جمهوری اسامی ایران.
2- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، اسـتاندارد شایسـتگی حرفـة باغبانی، سـازمان پژوهش و برنامـه ریزی آموزشـی، دفتر تألیف کتاب های . درسـی 

فنـی و حرفـه ای و کاردانش، 1392
3- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، اسـتاندارد ارزشـیابی حرفـة باغبانـی، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتـر تألیف کتاب های درسـی 

فنـی و حرفـه ای و کاردانش، 1393
4- تاجیـک، جلیـل و همـکاران، برنامـة درسـی رشـتة باغبانـی، سـازمان پژوهـش و برنامه ریزی آموزشـی، دفتر تألیـف کتاب های درسـی فنی و 

حرفـه ای و کاردانش1394
5- گنجی مقدم ، ابراهیم ، میوه کاری در مناطق معتدله ، انتشارات تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، 1395

6- جلیلی مرندی ، رسول ، میوه کاری ، جهاد دانشگاهی ارومیه، 1390
7- شیراوند، داریوش ، اصول احداث و مدیریت باغ میوه ، تهران، آموزش و ترویج کشاورزی1392 

8- قاسمی ، ایوبعلی ، نهالستان و تولید نهال درختان میوه سردسیری ،انتشارات سنا ، 1384
9- مشیری ، محمد ، پرورش درختان میوه ، 1360

10- دکتر طباطبائی فر ، سید احمد ، و همکاران ، سیستم های خاک ورزی حفاظتی و داشت محصول ، 1387
11- منصوری راد ، داود ، تراکتورها و ماشین های کشاورزی ، انتشارات دانشگاه بوعلی همدان، 1393

12- خواجه پور ، محمد رضا ، اصول و مبانی زراعت ، جهاد دانشگاهی اصفهان، 1393
13- صیدی ، اسماعیل ، مبانی خاک ورزی و کاشت ، دانشگاه پیام نور ، 1391

14- برزگر ، رحیم ، یادگاری ، مهراب ، مدیریت تولید در گلخانه ، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران،1389
15- قائمی ، علی اصغر ، رضازاده ، علیرضا ، کود آبیاری ) کاربرد کود و مواد شیمیایی محلول در سیستم های آبیاری تحت فشار( ، 1384

16- لیاقت ، عبدالمجید و ذامیاری ، آرش ، انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی، 1384
17- جعفرنیا ، ساسان ، راهنمای جامع و مصور کشت گلخانه ای خیار ، گوجه فرنگی ، فلفل و توت فرنگی ، مشهد، سخن گستر،1389

18- گروه کار سیستم های آبیاری در سطح مزرعه ، کمیته ملی و آبیاری وزهکشی ایران، معیارهای انتخاب سیستم های آبیاری ، 1378
19- انصاری ، حسین ، آبیاری عمومی ) اصول و عملیات ( ، جهاد دانشگاهی مشهد ،1390

20- حـوزه معاونـت آمـوزش و پژوهـش سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز تهـران ، درختـکاری ) مدیریـت تلفیقی درختـان ، درختچه هـا و گیاهان 
باالرونـده در فضـای سـبز ، سـازمان پارکها و فضای سـبز تهـران 1379

21- حکمتی ، جمشید ، پیوند در باغبانی علمی و عملی ، انتشارات علمی وفنی تهران ،1383
22- منیعی ، عباسعلی ، مبانی علمی پرورش درختان میوه ، انتشارات فنی ایران،1386

23- تقی لو ، حیدر و عدالت ، علی ، باغبانی عمومی ، انتشارات آوای نور ، 1389
24- خوشخوی ، مرتضی ، اصول باغبانی ، انتشارات دانشگاه شیراز،1383
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استاننام کاربرردیف
آذربایجان شرقي  کاظم حشمتي - علی شرقی1

آذربایجان غربي بابک سلماني- مرتضی نوبهار2
اصفهان معصومه خلیلی- مرضیه بقایی نیا3
خراسان شماليمحمد صفاری- مهدی قاسمی4
خراسان جنوبي هادي رضایي- ابراهیم ستوده5
خوزستان علی شریفی- علیرضا بنی نعمه6
زنجانعنایت محمدي7
سمنان مهدی عاشوری- محمد اردکانی زاده8
شهرتهران عباسعلي زارعي9
تهران )شهرستانها( سید منصور موسوی- حامد مرشدی10
فارس یزدان دشتیان- محمود برنده نژاد11

قزوین علیرضا اسدی الموتی- عمار رسولی سفیددری12

کردستان ساسان رحماني- ادریس شافعی13
کرمانشاهسعید جالوندي- عادل سلیمانی14
گلستان علیرضا بزي- رضا حجگذار15
مرکزي علی کرمی راد- سیداکبر موسوی16
هرمزگان ناصر ساالري- حبیب اله نجفی17
همدان عباد بختیاری- هادی طاوسی کامکار18
یزد رضا دادآفرین19
مازندران ناصر تسلیمیان- ذبیح اله شاه حسینی20
البرز مراد گنجوی پور- سامعه سلیمانی21
سیستان وبلوچستان حمید میری- عبدالقادر بلوچ الشاری22
حسین محمدی- مجید رحیمی نژاد- محسن امیری بیدشکی- عرفان خطیبی 23

بردسیری- الهام السادات گوهری اصل
کرمان

خراسان رضوی تکتم اورعی- نازلی سیدانزابی نژاد- منصوره کشوری24
گیان رضا شعبانی- محمد اعتصامی پور25

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 
ــان  ــوزان و معلم ــه دانش آم ــکال ب ــن اش ــا کمتری ــاپ، ب ــال چ ــن س ــی را در اولی ــای درس ــت، کتاب ه ــی نونگاش ــای درس ــارة کتاب ه درب
ــای  ــوای آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه ه ــل محت ــروه تحلی ــد، همــکاران گ ــن فراین ــوب ای ــد. در انجــام مطل ــم نمای ــد تقدی ارجمن
آموزشــی و دبیرخانــة 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 ارائــة نظــرات 

خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــام می شــود.
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