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آماده سازی زمین درختان میوه

فلات ایـران از مهم تریـن مراکـز اقلیمـی پـرورش میـوه محسـوب می گـردد و کشـور مـا یکـی از
کشـورهای مهـم پـرورش و تولیـد میـوه در دنیـا بـه شـمار می آیـد .ایرانیـان بیش از  1500سـال
قبـل بـا دانـش پـرورش درختـان میوه آشـنایی پیدا کردنـد .در ایران بـا توجه به عـرض جغرافیایی
و شـرایط متنـوع اقلیمـی ،کشـت و پرورش انـواع درختان میـوه در مناطق معتدل ،سردسـیر ،نیمه
گرمسـیر و گرمسـیر امـکان پذیر می باشـد.
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واحد یادگیری 1
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مقدمه
بهطــور کلــی اقلیــم سردســیر شــمالی در شــمال غــرب و شــمال مرکــزی ،منطقــۀ غــرب  ،جنــوب
مرکــزی ،مناطــق شــرق و اســتان فــارس شــرایط الزم را بــرای پــرورش درختــان میــوۀ مناطــق معتدلــه
و ســرد ماننــد آلــو ،گیــاس ،آلبالــو ،شــلیل ،هلــو ،زرد آلــو ،فنــدق ،بــادام ،گــردو ،بــه و انگــور را دارنــد.
اقلیــم نیمــه 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 بــاغ اســت .در احــداث یــک بــاغ جدیــد دو حالــت ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد:
در حالــت اول کاشــت درختــان میــوه بخصوصــی ماننــد خرما،پســته ،ســیب ،بــادام و ...مــورد نظــر اســت
کــه بــرای کشــت آن بایــد زمیــن مناســبی یافــت .در حالــت دوم کــه عمومیــت بیشــتری دارد ،زمیــن
خاصــی در منطقــه ای موجــود اســت و درنتیجــه بایــد درختــی کــه بــا آن زمیــن و منطقــه ســازش دارد،
کشــت شــود .در هــر دو حالــت ،احــداث بــاغ شــامل ســه مرحلــه اســت -1:مطالعــۀ عوامــل محیطــی؛
-2مطالعــۀ عوامــل اقتصــادی؛  -3تهیــۀ زمیــن و کاشــت نهــال کــه در ایــن واحــد یادگیــری شــما بــا
چگونگــی آماده ســازی زمیــن بــاغ آشــنا خواهیــد شــد.

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

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

پرسش

چرا باید ناخالصیهای سطح باغ را جمع آوری کرد؟

تحقیق کنید

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

تحقیق کنید

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

فعالیت عملی

رفع ناخالصیها در سطح باغ
وسایل مورد نیاز  :فرغون  ،بیل  ،کلنگ  ،چهارشاخ  ،تریلی  ،تراکتور
بــا اســتفاده از وســایل الزم و لبــاس کار مناســب و زیــر نظــر هنرآمــوز خــود ،ناخالصیهــای ســطح
بــاغ هنرســتان را جمــع آوری کــرده و در محلــی مناســب دفــن نماییــد.
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به گروه های 4ـ3نفره تقسیم شوید.

با فرغون در سطح مدرسه حرکت نمایید.

سطح باغ را بین گروه ها تقسیم نمایید.
ناخالصی های قسمت مربوطه را جمع آوری و
در محلی انباشته نمایید.
ناخالصی های جمع آوری شده را در تریلی
بریزید.
ناخالصیهای داخل تریلی را بهوسیله تراکتور به
محل تعیین شده توسط هنرآموز منتقل کنید.

نکته

پرسش

هر نوع ناخالصی در سطح باغ را در فرغون
بریزید.

محتویات فرغون را از باغ خارج کرده و آنها را
دفن کنید یا از بین ببرید.

از سوزاندن برگها ،علفها ،گیاهان و چوبهای جمعآوری شده جدا ً خودداری نمایید.
بــا گــردآوری و دفــن آنهــا میتوانیــد کــود گیاهــی مناســبی بهدســت آوریــد و در ضمــن بــا ایــن کار،
از آلــوده ســاختن هــوا و محیــط زیســت خــود نیــز جلوگیــری نماییــد.

منظور از گاورو بودن زمین چیست؟

خاک
خـاک در تأمیـن آب و مـواد کانـی موردنیـاز درختـان بـه عنـوان محیطی به شـمار میآید که ریشـۀ درخت
در آن اسـتقرار و گسـترش مییابد.
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خاک زراعی مناسب
بافــت خــاک را ذرات رس ( قطــر آنهــا کمتــر از  0/002میلــی متــر )  ،ســیلت ( 0/02 - 0/002میلــی متــر)،
شــن ریــز( 0/02 - 0/2میلــی متــر) و شــن درشــت ( 0/2 - 2میلــی متــر) تشــکیل می دهند.خاک هــای
لومــی از نظــر زراعــی بافت هــای مناســبی هســتند و بــه میــزان مناســب حــاوی ذرات شــن ،ســیلت و رس
می باشــند .میــزان رطوبــت خــاک در رشــد و نمــو درختــان میــوه اهمیــت زیــادی دارد.
نقطــۀ پژمردگــی دائــم ،)PWP(    1درصــد رطوبتــی از خــاک اســت کــه گیــاه پژمــرده می شــود .ظرفیــت
مزرعــه ،)FC( 2میــزان رطوبتــی اســت کــه در برابــر نیــروی ثقــل زمیــن در خــاک باقــی می مانــد.
نقطــه اشــباع ،)SP( 3میــزان رطوبتــی از خــاک اســت کــه تمامــی خلــل و فــرج خــاک از آب پــر
می شــود .در اثــر نیــروی ثقــل مقــداری از آب بــه اعمــاق خــاک نفــوذ می کنــد و باقــی مانــدۀ آب در
خــاک ،رطوبــت مزرعــه را تشــکیل می دهــد .اگــر از رطوبــت ظرفیــت مزرعــه ،درصــد پژمردگــی دائــم
کســر شــود ،میــزان رطوبــت باقــی مانــده را «رطوبــت قابــل اســتفاده» ٤می نامنــد کــه توســط ریشــۀ گیــاه
قابــل جــذب می باشــد.
نوع بافت خاک در ظرفیت مزرعه  ،درصد پژمردگی و درصد آب قابل استفادۀ خاک تأثیر دارد.

5%
25%

25%

45%

1. Permanent Wilting Point
2 .Field Capacity
3 .Saturation Point
4 .Available Water
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خاک لومی شنی

خاک لومی

ظرفیت مزرعه  12درصد

ظرفیت مزرعه  24درصد

آب قابل استفاده  8درصد

آب قابل استفاده  12درصد

درصد پژمردگی  4درصد

درصد پژمردگی  12درصد

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

نکته
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در مناطــق بــا ســطح آب هــای زیــر زمینــی بــاال  ،نیــاز بــه زهکشــی مــی باشــد .در خــاک هایــی کــه
ارتفــاع آب هــای زیــر زمینــی از ســطح خــاک کمتــر از یــک متــر باشــد  ،رشــد ریشــه کاهــش یافتــه و
ریشــه بــا کمبــود اکســیژن مواجــه مــی گــردد.
نکتــه  :ریشــه برخــی از درختــان میــوه از قبیــل مرکبــات  ،بــادام  ،زردآلــو  ،هلــو و گیــاس بــه کمبــود
اکســیژن حســاس مــی باشــند.
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گموز
پدیــدۀ گمــوز یــا صمــغ زدگــی را می تــوان در درختــان میــوۀ سردســیری و مرکبــات مشــاهده نمــود کــه
در اثــر حملــۀ برخــی از باکتری هــا و قارچ هــا بــه طوقــه گیــاه حاصــل میشــود .در برخــی از مــوارد ،ایــن
عارضــه ناشــی از اختــال در میــزان رطوبــت ،بــاال بــودن آب تحــت االرض و یــا تغییــر متنــاوب ســطح آب
از علــل دیگــر بــروز گمــوز میباشــد.
2
فلج گیاهی
دمــای بیــش از حــد خــاک ،توقــف رشــد ریشــه در اثــر رطوبــت ناکافــی و یــا غرقــاب شــدن ناحیــۀ ریشــه
از عوامــل پدیــد آورنــدۀ فلــج گیاهــی در درختــان میــوۀ حســاس از جملــه گــردو می باشــد.
از مشــکالت دیگــری کــه خــاک می توانــد بــرای پــرورش درختــان میــوه داشــته باشــد ،میــزان شــوری
آن اســت کــه از مــواد محلــول خــاک بــه ویــژه کربناتهــا ،ســولفاتها ،کلســیم ،منیزیــم و ســدیم ناشــی
میگــردد.
3
هدایت الکتریکی
4
هدایــت الکتریکــی خاکهــای شــور بیشــتر از  4دســی زیمنــس بــر متــر و درصــد ســدیم تبادلــی ایــن
خاک هــا بیشــتر از  15درصــد و  PHآنهــا بیــن  8/5الــی  10میباشــد .درصــد ســدیم تبادلــی ،بــرای
مشــخص کــردن قلیایــی بــودن خــاک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اگــر درصــد ســدیم تبادلــی خــاک
در حــدود  15الــی  30باشــد ،ایــن خــاک از نظــر کشــاورزی غیرقابــل اســتفاده میشــود.
1

تقسیم بندی درختان میوه از نظر مقاومت به شوری

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

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

تنظیمات 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 آنجاییکــه تفــاوت خاصــی میــان ادوات مذکــوردر متصلشــدن بــه تراکتــور
وجــود نــدارد مراحــل کار را بــه طورکلــی میتــوان اینگونــه خالصــه کــرد:
راننــده ،تراکتــور را بــه عقــب رانــده تــا در موقعیــت مناســب نســبت بــه گاوآهــن قــرار گیــرد .یعنــی تــا حــد
امــکان خــط مرکــزی تراکتــور بــا خــط مرکــزی گاو آهــن در یــک راســتا باشــد .بازوهــای جانبــی تراکتــور با
اهــرم اصلــی هیدرولیــک آنقــدر پاییــن بــرده میشــود تــا ســوراخ موجــود در انتهــای بــازوی ســمت چــپ
بــا ســر لنگــی گاو آهــن در ســمت چــپ هــم مرکــز شــود .ســپس راننــده بایــد 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 ،آن
را قفــل نمایــد .ســپس بــا بــاز کــردن یــا بســتن پیــچ بــازوی جانبــی ســمت راســت تراکتــور ،می بایســت
ســوراخ موجــود در انتهــای بــازوی ســم راســت بــا ســر لنگــی گاوآهــن هــم مرکــز شــده و پــس از اتصــال
بهوســیلۀ پیــن قفلــی ،قفــل گــردد .بــازوی وســط را کــه از یــک نقطــه بــه تراکتــور متصــل اســت ،بــا
چرخانــدن قســمت میانــی کوتــاه و بلنــد کــرده تــا ســر دیگــر آن بــه فیــل گــوش برســد( .بــازوی وســط
میل ـهای اســت تــو خالــی کــه از درون رزوه شــده و بــر روی دو پیــچ رزوه شــده در جهتهــای معکــوس
بســته شــده اســت کــه بــا چرخیــدن ،امــکان کوتــاه و بلنــد شــدن را بــه بــازو میدهــد) .باقــرار دادن پیــن
قفلــی ،در نقطــۀ ســوم نیــز ارتبــاط برقــرار شــده اســت.
گاوآهــن بــا اهــرم اصلــی هیدرولیــک از زمیــن بلنــد شــده و بــه محــل اجــرای شــخم حمــل میگــردد.
گاو آهــن بــا پاییــن بــردن دســتۀ اصلــی هیدرولیــک ،پاییــن بــرده میشــود؛ بهطــوری کــه نــوک خیشهــا
روی زمیــن قــرار گیــرد.
ابتــدا بایــد تــراز طولــی گاوآهــن کنتــرل شــود .ممکــن اســت جهــت نفــوذ خیشهــا در خــاک ،الزم باشــد
طــول بــازوی وســط کاهــش پیــدا کنــد.
پــس از انجــام یــک بــار شــخم و قــرار دادن چــرخ تراکتــور در شــیار جهــت انجــام دور بعــدی ،تــراز عرضــی
گاوآهــن بایــد انجام شــود
نکته

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

نکته

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

فعالیت عملی

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

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

اصالح خاک
تعریف:

اصــاح کنندههــای خــاک بــه مــوادی گفتــه میشــود کــه بــر روی خصوصیــات ســاختمان و بافــت
خــاک تأثیــر گذارنــد ،ماننــد میــزان جــذب آب و یــا میــزان جــذب عناصــر غذایــی در زمانیکــه کــود بــه
خــاک اضافــه میشــود .اصالح کننده هــای خــاک میتواننــد بــر روی ویژگیهــای فیزیکــی ،شــیمیایی
و زیســتی خــاک اثــر بگذارنــد امــا عمدتــاً بــرای اصــاح شــرایط فیزیکــی خــاک اســتفاده میشــوند.
ویژگیهــای شــیمیایی و زیســتی خــاک را میتــوان بــا مــوارد دیگــر و بــا هزینــۀ کمتــر اصــاح کــرد.
اصــاح کنندههــا بــرای اصــاح وضــع تهویــه و قابلیــت کشــت خاکهــای ریــز بافــت یــا متراکــم ،افزایــش
نســبی ظرفیــت رطوبــت و مــواد غذایــی خاکهــای ماســه ای ،یــا بــرای کاهــش وزن در واحــد حجــم،
11

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

نیاز کودی درختان

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

تجزیه گیاه

روش نمونه گیری

تفسیر تجزیه برگ

تجزیه خاک

تفسیر نمونه
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تجزیۀ خاک

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

روش نمونه گیری

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

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

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

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

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

کود دهی

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

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

منظور از خاک های اسیدی و خاک های قلیایی چیست؟

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

 PHمناسب برای جذب برخی عناصر کانی

مهم تریــن کودهایــی کــه در باغ هــای میــوه مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد عبارت انــد از :کودهــای
معدنــی و کودهــای آلــی.

پرسش
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کودهای آلی

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

میزان مصرف کود دامی

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

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

کودهای شیمیایی
ایــن کودهــا شــامل امــاح قابــل جــذب عناصــر اصلــی هســتند کــه یــا به صــورت طبیعــی از معــادن
اســتخراج و پــس از آمادهســازی بــه مصــرف میرســند و یــا ب ـه صــورت مصنوعــی در کارخانجــات کــود
شــیمیایی ســاخته می شــوند.
کودهــای شــیمیایی خیلــی ســریعتر از کودهــای آلــی بــهوســیله نباتــات بــه مصــرف میرســند .بنابرایــن
الزم اســت هــر ســال نیتــروژن یــا هــر چنــد ســال یــک مرتبــه فســفر و پتــاس بــه مقادیــر متناســب بــا
ســن و نــوع درخــت بــه خــاک افــزوده شــوند.
نکته

نکته

کودهــا اعــم از آلــی و شــیمیایی بایــد زیــر چتــر ســایه انــداز درختــان بــارور بــه فاصلــۀ نیممتــر از تنــه
و نیممتــر بیشــتر از حــدود چتــر درخــت داده شــوند تــا بیشــتر ریشــه ها بتواننــد از آنهــا بهرهمنــد
گردنــد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پرسش

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

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

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

در مناطقــی کــه شــرایط آب و هوایــی بــرای یــک محصــول خــاص وجــود دارد ،کمبــود اراضــی کشــاورزی
مســطح بــروز مینمایــد کــه در ایــن حالــت اســتفاده از تپــه ماهورهــا و اراضــی شــیبدار دامنــه ،تنهــا راه
حــل افزایــش میــزان تولیــد میباشــد .بهعنــوان بارزتریــن مثــال اســتفاده از اراضــی شــیبدار دامنههــای
کوههــای اطــراف ســد ســپیدرود شهرســتان لوشــان و رودبــار بــرای کاشــت زیتــون را میتــوان نــام بــرد ،لــذا
اســتفاده از اراضــی شــیبدار تــا زمانیکــه زمیــن مســطح در یــک منطقــه بــا شــرایط آب و هوایــی مشــخص
وجــود دارد توجیــه اقتصــادی نــدارد ،زیــرا کشــت و کار در ســطح شــیبدار هزینههــای بیشــتری نیــاز دارد.
اگــر زمیــن ،شــیبی حداکثــر تــا  5درصــد داشــته باشــد کشــت درختــان میــوه بــدون انجــام عملیــات
مقدماتــی ،قابــل انجــام اســت ولــی در شــیب های بــاالی  5درصــد ،کشــت درختــان معمــوالً روی خطــوط
تــراز یــا کنتــور و بعضــاً بــر روی تــراس انجــام می شــود( .شــیب  5درصــد یعنــی در  100متــر طــول
 5متــر اختــاف ارتفــاع وجــود دارد) .شــیب زمیــن برحســب جهــت آن می توانــد بــر دمــا اثــر مثبــت و
یــا منفــی داشــته باشــد .در نیمکــرۀ شــمالی،یعنی جاییکــه کشــور عزیزمــان قــرار دارد ،شــیب های
رو بــه جنــوب حداکثــر مقــدار نــور خورشــید را دریافــت میکنند.ایــن گونــه اراضــی ،در بهــار زودتــر
گــرم شــده و در تابســتان گرمتــر و خشــکتر می شــوند و در پاییــز دیرتــر ســرد میشــوند .بنابرایــن
در مناطــق سردســیر خطــر ســرمازدگی زمســتانۀ ایــن اراضــی کمتــر ولــی از نظــر ســرمازدگی بهــاره
(ســرمازدگی گلهــا) بیشــتر اســت و در کل فصــل ،رشــد طوالنیتــری در اختیــار گیــاه قــرار میگیــرد.
مثــال بــارز ایــن نــوع زمینها ،اراضــی واقــع در شــیبهای رو بــه جنــوب دامنــه البــرز در کنــار دریــای
مازنــدران اســت کــه ازســایر نقــاط آن منطقــه بــرای کشــت مرکبــات مناســبتر اســت .شــیب های رو
بــه شمال ،درســت بــر عکــس شــیب های رو بــه جنــوب عمــل میکننــد و در مناطــق گرمتــر ماننــد
اســتهبان و نیریــز فــارس بــرای کشــت درختــان خــزاندار میتوانــد مفیدتــر باشــد .شــیبهای رو بــه
شــرق و یــا غــرب حــد واســط دو نــوع دیگــر هســتند .پس در نقاطــی کــه احتمــال بــروز ســرمای دیــررس
بهــاره زیــاد اســت بایــد کوشــش نمــود تــا جاییکــه امــکان دارد باغ هــای میــوه در زمین هــای شــیب دار
احــداث گردنــد کــه دلیــل ایــن امــر ســنگین تر بــودن هــوای ســرد نســبت بــه هــوای گــرم اســت کــه بــر
روی ســطوح شــیب دار می لغــزد و در نقــاط گــود و کفهــا جمــع میگــردد و بــه گیاهــان موجــود در
آنجــا آســیب میرســاند.
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آماده سازی زمین درختان میوه
پرسش

از خاک ورزی سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟

تهیۀ بستر کاشت

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

تحقیق کنید

با انجام عملیات خاکورزی چه اثراتی را میتوان انتظار داشت؟

خاک ورزی مرسوم

1

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

ديسك زدن و خردكردن بقاياي گياه قبلي در باغ؛
شخم زدن و خرد كردن خاك ؛
پشتهسازي و شكلدهي خاك ؛
ديسك زدن يا كولتيواتور زني؛
استفاده از هرس دندانه ای؛
استفاده از هرسهای بشقابی یا دندانهای پس از عملیات کاشت؛
وجین و سله شکنی؛
یک یا چند بار کولتیواتور زنی در بین ردیفهای درختان.
1- Conventional Tillage
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پرسش

از عملیات تهیۀ بستر در سال گذشته چه مواردی به یاد دارید؟
عملیات تهیۀ بستر معموالً در دو مرحلۀ اولیه و ثانویه انجام میشود.

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

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

ادوات تهیۀ بستر کاشت
1
2
3
4
5

پرسش
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تهیۀ اولیۀ بستر کاشت

تهیۀ ثانویۀ بستر کاشت

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

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

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

آماده سازی زمین درختان میوه

آماده کردن محل باغ

1

نحوه و مراحل تهیۀ زمین برای کاشت درختان میوه عبارت است از:

1ـ تسطیح زمین

2

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

1- Orchard preparation
2- Leveling
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2ـ کود پاشی
تنظیــم میــزان مــواد آلــی خــاک مطابــق بــا جــدول تجزیــۀ خــاک انجــام شــده و توصیــه متخصــص تغذیــۀ
درختــان میــوه نیــز در مصــرف مقــدار کــود آلــی خــاک کــه شــامل کــود دامــی و کــود ســبز میشــود،
مؤثــر اســت و بــر اســاس نظــر متخصــص بایــد اقــدام بــه اضافــه نمــودن کــود بــه خــاکنماییــم.

3ـ شخم عمیق
پــس از انجــام عمــل کودپاشــی ،بــه وســیلۀ تجهیــزات و ادوات شــخم زنــی ،شــخم عمیقــی در حــدود 30
تــا  40ســانتی متــر در خــاک می زنیــم کــه اوالً کــود به طــور کامــل بــا خــاک مخلــوط شــود و ثانیــاً
خــاک زمیــن مــورد کاشــت نــرم شــده تــا عملیــات بعــدی به طــور آســانتری انجــام گیــرد .عمــل شــخم
زدن زمیــن هــمزمــان بــا کــود پاشــی در بهــار یــا پاییــز انجــام میگیــرد.

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

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

گونیا کردن زمین

فعالیت عملی
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وســایل و مــواد الزم  :لبــاس کار  ،دسـتکش  ،نــخ یــا طنــاب  ،میــخ چوبــی  ،متــر و کمــی آهــک بــرای
عالمتگــذاری
 -1خطی در امتداد یکی از ابعاد زمین رسم کنید.
 -2در محــل کشــت اولیــن درخــت روی خــط رســم شــده میــخ چوبــی بکوبیــد .میتوانیــد از کمــی
آهــک بــرای نشــانهگذاری اســتفاده کنیــد.
 -3بــا اســتفاده از نــخ  ،کمانــی بــه فاصلــۀ ســه متــری از میــخ اول بزنیــد .روی خــط ،میــخ دوم را بــه
زمیــن بکوبیــد.
 -4نخی به طول چهار متر جدا کرده و از میخ اول کمانی رسم کنید.
 -5نخی به طول پنج متر جدا کرده و از میخ دوم کمانی رسم کنید.
 -6محل قطع دو کمان را به میخ اول وصل کنید.
7ـ بــا میــخ چوبــی و یــا گــچ و غیــره کلیــه محل هــای کاشــت درخــت را عالمت گــذاری کنیــد تــا
بدیــن ترتیــب محــل کلیــه نهال هایــی کــه می بایســتی کاشــته شــود ،مشــخص گــردد.

آماده سازی زمین درختان میوه

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

استفاده از ابزارهای مختلف جهت ایجاد چاله

انواع چاله کنهای چرخشی برای حفر چاله

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

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

وسایل مورد نیاز :لباس کار ،بیل،کلنگ ،خط کش ،متر
 1هنرجویــان لبــاس کار مناســب بپوشــند و بــا هماهنگــی هنرآمــوز خــود وارد بــاغ شــده و
مکانی را برای کندن چاله مشخص کنند.
 2قطر مناسب چاله را به وسیلۀ خط کش مخصوص مشخص کنند.
 3خاک زراعی و مرغوب ( 30سانتیمتر اولیه) را در یک سمت چاله بریزند.
 4خاک تحت االرض(بعد از  30سانتیمتر اولیه) را در سمت دیگر چاله بریزند.
 5کندن چاله را تا عمق  80سانتی متری ادامه دهند.
 6کندن چاله به گونه ای باشد که قطر پایین و باالی آن برابر باشد.

35

فواصل کاشت
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده ،بهطورکلــی نــکات مــورد نظــر درکشــت نهــال غالب ـاً در باغــات ایــران
کمتــر رعایــت میشــود و بــدون توجــه بــه شــرایط زندگــی ،انــواع درختــان میــوه را بــا یــک فاصلــه و
نزدیــک بههــم میکارنــد .درنتیجــه باغهایــی بــا درختــان نامنظــم و نامــوزون بهوجــود میآیــد کــه
محصــوالت آنهــا نامرغــوب و بســیارکم خواهدبــود .فاصلــه کشــت مناســب انــواع درختــان میــوه بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه ،نــوع پایه ورقــم متغیرمیباشــد.

فاصلۀ مناسب کاشت درختان
زردآلو

گيالس

آلبالو

هلو

بادام

گردو

سيب

گالبي

خرما

مركبات

انار

زيتون

انجير

انگور

نوع درخت
فاصلۀ كشت

7×6

6×5

6×5

5×5

6×6

8×8

6×5

6×5

8×7

6×5

4×3

7×6

5×5

3×2

تعداد در هكتار

238

333

333

400

277

156

333

333

178

333

833

238

400

1666

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

آماده سازی زمین درختان میوه

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

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

به باقیماندۀ موادآلی( گیاهی و حیوانی) که در اثر تجزیه و تخمیر بی هوازی تغییر شکل میدهند ،کمپوست
گفته میشود .این مواد دارای مقادیر متفاوتی عناصر غذایی بوده و با توجه به خواص فیزیکی آنها به خاک
اضافه می شوند تا ساختمان و بافت خاک را دچار تغییر نمایند.
منبع ایدهآل هوموس؛
ساخته شدن هوموس توسط مادۀ آلی؛
غنی از مواد غذایی و ارگانیزمهای خاک؛
افزایش دهندۀ فعالیت بیولوژیکی خاک؛
آزادشدن کند مواد غذایی؛
کاهش شستشوی مواد غذایی؛
بهدست آمدن مواد اضافی حاصل از تخریب موجودات زنده؛
کاهش مصرف کودهای شیمیایی.
اضافه کردن کردن کمپوست به محیط کشت درختان میوه یکی از راهحلهایی است که ضمن حفظ منابع
آب( نگهداری آب و تحویل آن به ریشه) از ایجاد آلودگی در باغ جلوگیری مینماید ،زیرا آفات و بیماریها در
طی زمستان بر روی علفهای هرز و شاخهها و درختان ،زمستانگذرانی میکنند که با جمعآوری و تبدیل
این ضایعات به کمپوست ضمن کاهش مصرف سموم به افزایش بهرهوری از کودها و آب کمک می شود.
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ارزشیابی شایستگی آمادهسازي زمين درختان ميوه
شرح کار:
1
2
3
4
5
6

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

استاندارد عملکرد:
آمادهسازي  1000متر مربع در سه روز كاري

شاخصها:
1
2
3
4

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

شرايط انجام كار:

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

ابزار و تجهيزات:

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

معیار شایستگی:

ردیف
1

پاكسازي زمين

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

كوددهي

1

3

شخم

2

4

قطعهبندي و پياده كردن نقشۀ كاشت

2

5

چاله كني

2

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

نمرة هنرجو

2

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

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

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

تهیه و آماده سازی نهال

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

تهیه نهال پیوندی از ارقام مورد نظر توسط باغدار

تهیه و خرید نهال از مؤسسات تولیدکننده نهال که
دارای حسن شهرت و معتبر هستند.

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

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

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

تحقیق کنید

پرسش

پرسش

پرسش

نهالهای کنده شده آمادۀ فروش

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

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

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

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

انتخاب نهال مرغوب
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نهــال گواهــی شــده و مرغــوب نهالــی اســت کــه از نظــر نــوع رقــم پایــه و پیونــدک ،کامـ ً
ا مشــخص و عاری
از هــر گونــه آفــت ،بیمــاری ،نماتــد ،و علفهــای هــرز انگلــی باشــد و از هــر نظــر مــورد تأییــد کمیتــۀ
فنــی نظــارت بــر تهیــه و توزیــع نهــال ســازمان جهــاد کشــاورزی و دارای گواهــی ســامت و بهداشــت و
کنتــرل کیفیــت باشــد .تهیــۀ نهــال بایــد بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی منطقــه ،عوامــل اقتصــادی ،نــوع و
رقــم میــوه انجــام گیــرد تــا بهتریــن ســازگاری و کیفیــت را داشــته باشــد .بیشــتر درختــان 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 کوشــش کننــد
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کــه بهتریــن نهــال ممکــن را تهیــه کننــد ،زیــرا درختــان حاصــل از چنیــن نهال هایــی نه تنهــا در چنــد
ســال اول بــاروری جبــران مخــارج اضافــی را خواهنــد کــرد ،بلکــه پــس از آن نیــز ،نســبت بــه درختــان
حاصلــه از نهالهــای نامرغــوب ،منافــع بیشــتری خواهنــد داشــت.
نکته

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

مشخصات ویژه یک نهال گواهی شده و مرغوب
.

.

.
.

.

.

نهال باید برچسب (اتیکت) حاوی اسم پایه و پیوندک داشته باشد.

.

.

45

نهال دارای برچسب (اتیکت)

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

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

تهیه و آماده سازی نهال

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

تحقیق کنید

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

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

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

تهیه و آماده سازی نهال
پرسش

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

پرسش

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

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

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

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

تهیه و آماده سازی نهال

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

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

نگهداری نهالها به روش نادرست
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ارزشیابی شایستگی تهیه و آماده سازی نهال
شرح کار:

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

تهيه و نگهداری 500نهال براي كاشت در يك روز كاري

شاخصها:

 1حمل نهالها به محل نگهداري موقت؛

 2زير خاك كردن ريشۀ تمام نهالها؛

 3مرطوب نگه داشتن خاك روي نهالها؛
 4بيرون ماندن تنه و شاخه ها از خاك.
شرايط انجام كار:

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

معیار شایستگی:
ردیف
1

تعیین مراکز خرید نهال

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

خرید نهال

1

3

حمل ونقل نهال

2

4

استقرار موقت نهال

2

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

نمرة هنرجو

2

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

میانگین نمرات

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

واحد یادگیری 3
کاشت درختان میوه و زینتی
پرسش

نکته

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

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

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

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

1

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

عوامل مؤثر و تعیین کننده در احداث باغ میوه

عوامل محیطی

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

مهمترین عوامل محیطی که باید در زمان احداث باغ به آنها توجه شود
1
2
3
4
5
6
7

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

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

عوامل مؤثر در انتخاب محل

ء

تمرین
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بهنظــر شــما بــه غیــر از عوامــل اشــاره شــدۀ فــوق عوامــل دیگــری نیــز در تعییــن محــل احــداث
بــاغ مؤثــر میباشــند؟ جــواب خــود را در کالس بحــث نمائیــد.

کاشت درختان میوه و زینتی

ب) دما
هماننــد ســایر گیاهــان ،درختــان میــوه بــرای رشــد و تولیــد محصــول ،نیازمنــد یــک دامنــه گرمایــی
و دمــای مناســب ویــژه خــود هســتند .افــزون بــر ایــن ،دمــا در زندگــی درختــان میــوه اثــرات دیگــری
نیــز دارد .از آن جمله،درختــان میــوه خــزان دار بایــد در طــول زمســتان ،بــه تعــداد ســاعت هــای معیــن،
دمایــی کمتــر از  ۷درجــه ســانتیگراد دریافــت کننــد تــا در فصــل بهــار ،از حالــت اســتراحت بیــرون آمــده
و آغــاز بــه رشــد کننــد  .ایــن امــر یکــی از مهمتریــن عوامــل محدودکننــده بــرای انتخــاب مناطــق کشــت
درختــان میــوه مختلــف میباشــد ،بدیــن معنــی کــه ،اگــر ســرمای الزم تأمیــن نگــردد ،در بیشــتر مــوارد
جوانــه هــای گل در بهــار شــکوفه نمیدهنــد و محصولــی بــه دســت نخواهــد آمــد.

جدول نیاز سرمایی درختان میوۀ سردسیر و نیمه سردسیر
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پرسش

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

مزایا و مضرات تورهای محافظت از تگرگ
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مزایا

مضرات

محافظت میوه و شاخه های میوه دهنده

افزاثش هزینه ها

محصول یکنواخت تسهیل در انبار کردن

کاهش نور (تا حدود )%25

هزینه پایین درجه بندی

توسعه رنگ ضعیف تر

کاهش صدمه آفتاب سوختگی

مرطوب ماندن طوالنی تر برگ ها

کمتر در معرض باد بودن

محدودیت های مکانیزاسیون

کاشت درختان میوه و زینتی

استفاده از تور برای محافظت از نهالها و میوهها

تحقیق کنید

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

60

کاشت درختان میوه و زینتی

روش های مقابله با سرمای بهاره:

ء

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

افزایش میزان تبخیر و تعرق

محافظت مؤثرتر در برابر باد ،با کاشت بادشکن حاصل میشود.
61

تأثیر کاهش سرعت باد پس از احداث بادشکن

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

پژوهش
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از باغهــای منطقــۀ تحصیلــی و زندگــی خــود بازدیــد کنیــد و نــوع اقلیــم و عوامــل محیطــی منطقــه
را بررســی نمــوده و نتایــج را در کالس ارائــه دهیــد.
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کاشت روی شیب های تند
حفرۀ کاشت(:بانکت)
ایجــاد حفــره ســادهترین و رایجتریــن روش کاشــت اســت.گیاه در جلــوی حفــره قــرار میگیــرد و
معینــی از
حوضچ ـهای در داخــل ایجــاد میشــود کــه آب را حفــظ میکنــد و گیــاه را در مقابــل مقــدار ّ
فرســایش یــا لغــزش خــاک محافظــت میکنــد .در ایــن روش یــک آبراهــه  ،بــرای خــروج آب اضافــی
(ســرریز) ایجــاد کــرده تــا از شســته شــدن حفــره (خاکریز)حتــی بــا ســنگین تریــن بارانهــا جلوگیــری
شــود.

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

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

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

پرسش
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تعداد درختان کشت شده در هر هکتار را در جدول باال تکمیل نمایید.
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روش مستطیلی:
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پرسش

تعداد درختان کشت شده در جدول را تکمیل نمایید.
روش شش وجهی

در مناطقــی بــا عــرض جغرافیایــی پاییــن ماننــد خوزســتان و جنــوب ایــران ،شــدت نــور خورشــید زیــاد
بــوده ،در نتیجــه بــا تراکــم بــاال (تعــداد درخــت درمتــر مربــع) میتــوان اقــدام بــه کشــت نمــوده و
محصــول بیشــتری را در واحــد ســطح برداشــت نمــود .در ایــن مناطــق بــا توجــه بــه اینکــه شــدت نــور
باالســت ،نــور میتوانــد بــه تمامــی قســمتهای درختــان نفــوذ نمــوده و همــۀ قســمتهای درخــت
قــادر بــه تولیــد میــوه باشــد .اگــر درختــان نزدیــک تــر از فاصلــه الزم کشــت شــوند در روش شــش وجهــی
ســایهانداز درختــان بــر روی همدیگــر نســبتاً زیــاد بــوده بنابرایــن ایــن روش چنــدان مــورد اســتفاده قــرار
نمیگیــرد .هــدف از ایــن روش بــاال بــردن تراکــم اســت و درختــان دایمــی بــوده و حــذف نمیشــوند.
در روش مثلثــی کــه لــوزی و شــش گــوش هــم خوانــده میشــود هــر  3درخــت روی رئــوس یــک
مثلث(بــه طورمعمــول متســاوی االضــاع وگاهــی متســاوی الســاقین)که جهــت قاعــدۀ آن شــرقی -غربــی
اســت و در لــوزی هــر چهــار درخــت روی رئــوس یــک لــوزی کشــت میشــوند .ایــن روش ازنظــر
ســایهاندازی ماننــد روش مربعــی اســت و تفاوتهــای آن بــا روش مربعــی ایــن اســت کــه اوالً در ایــن
روش ردیفهــای شــمالی جنوبــی وجــود نــدارد و ثانی ـاً بــا رعایــت فواصــل مســاوی در ایــن روش حــدود
 ۱۶درصــد بیــش از روش مربعــی در واحــد ســطح درخــت کاشــته میشــود.
محاســبه درختــان در هکتــار نیــز از فرمــول  N = S/D1 ×0/866D2اســتفاده مــی شــود کــه در آن  Nتعــداد
درخــت در هکتــار S ،مســاحت بــاغ بــر حســب متــر مربــع D1 ،فاصلــۀ ردیفهــا و  D2فاصلــۀ درختــان
روی ردیــف میباشــد.
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روش پرچینی یا دیوارۀ سبز
ایــن روش بــرای درختــان خاصــی کــه توانایــی حرکــت دارنــد( درختــان رونــده) انجــام میشــود .بــرای
ایجــاد پرچیــن یــا دیــواره ســبز می تــوان از گیاهانــی ماننــد انــواع تمشــکها ،بریهــا کــه معمــوالً
ارتفــاع کمــی داشــته و حداکثــر تــا  2متــر رشــد مینماینــد ،عالوه بــر ایجــاد پرچیــن و دیــواره بــا
اســتفاده از ایــن گیاهــان می تــوان از تولیــد محصــول آنهــا نیــز اســتفاده کــرد.
روش کاشت دو ردیفه
یــک روش کشــت متراکــم اســت کــه در ایــن روش فاصلــۀ دو ردیــف درختــان از همدیگــر بیــن  0/5تــا
 1متــر و فاصلــۀ درختــان بــر روی ردیفهــا  1تــا  1/5متــر میباشــد ،در ایــن روش بــرای تأســیس
باغهــای متراکــم ،معمــوالً از پایههــای پاکوتــاه مثــل  ، M11 ، M9و  M26اســتفاده میشــود ایــن چنیــن
باغــی  4000درخــت دارد.
چند ردیفه یا داربستی
در ایــن روش بــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح از ســه ردیــف کنــار هــم نیــز اســتفاده
میشــود.فاصلۀ بیــن ردیــف فقــط در حــدی خواهــد بــود کــه دو کارگــر بتواننــد از کنــار هــم رد شــوند.
فاصلــۀ بیــن ردیــف ســوم تــا ســه ردیــف کنــاری در حــدود دو متــر در نظــر گرفتــه میشــود ،تــا
عملیــات داشــت و برداشــت بهصــورت نیمــه مکانیــزه قابــل انجــام باشــد .در بعضــی از درختــان میــوه
نظیــر ارقــام ســیب ،انگــور و  ...ایــن روش بــرای افزایــش تعــداد درخــت در واحــد ســطح انجــام میشــود.
عیــب ایــن روش تبدیــل کشــت مکانیــزه بــه کشــت نیمــه مکانیــزه میباشــد.

روش داربستی برای هدایت ارقام پاکوتاه درختان میوه

69

سیستم کاشت روی خطوط تراز

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

نکته

نکته

پرسش

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

چرا نباید درختان میوه را در حریم جنگلها کاشت؟

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

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

ازمصرف هرگونه کود شیمیایی درتماس مستقیم با ریشۀ نهال خودداری شود.
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بایــد دقــت کــرد کــه نهالهــای کوچــک و ضعیــف نســبت بــه کودهــای مــورد اســتفاده حســاس
بــوده و اصطالحــاً میســوزند و ازبیــن میرونــد.
نظریــۀ دیگــر در مــورد کــود دادن بــه نهــال تــازه کشــت شــده ایــن اســتکــه بــا عمــق بیشــتری چالــه
را کنــده و در تــه چالــه حــدود  5تــا  10کیلــو کــود دامــی پوســیده ریختــه شــود و روی آن را بــا خــاک
پوشــانیده و ســپس عمــل کشــت را انجــام داده ،بهگونهایکــه در ســال اول ،ریشــه بــا کــود در تمــاس
نباشــد ولــی بــا رشــد ریشــه ،در ســال دوم ،منبــع کــودی تــه چالــه در اختیــار ریشــه قــرار گیــرد.

پرسش

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

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

هرس ريشۀ نهالها قبل از كاشت چه فوايدي دارد ؟

پرسش

آرايش ريشۀ نهالها به چه معناست؟

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

نکته

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

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

هرس ریشه

1

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

عمليات پراليناژ چيست؟

پرسش

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

عملیات پرالیناژ:

1

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

1کیلوگرمخاکستر

1- Pralinage
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مواد اولیه برای تهیه عملیات پرالیناژ
پرسش

پرسش

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

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

استقرار نهال:

پرسش

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

1

4

2

5
مراحل کاشت نهال به ترتیب از  1تا 6

3

6
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تحقیق کنید

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

فعالیت عملی

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

پرسش

چرا بايد پس از كاشت نهال ،آنرا آبياري كرد؟

پرسش

نحوۀ صحيح آبياري نهالها پس از كاشت چگونه است؟

پرسش

فاصلۀ آبياري نهالها پس از كاشت چگونه است؟

پرسش

چرا نهالها پس از كاشت به قيم نياز دارند؟
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پرسش

قيم زدن چه مزايايي دارد ؟
ّ

قیم گذاری نهال
ّ

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

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

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

قيم  ،چه انواعی دارد؟
ّ

قیم
انواع ّ

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

حفاظتی
لنگری
حمایتی
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قیم
نحوۀ بستن نهال به ّ
فعالیت عملی

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

الف ) استفاده از نخ جهت اتصال نهال به قیم

پرسش

چرا بايد نهالها را سربرداري كرد؟

پرسش

انجام ندادن هرس و سربرداري چه تبعاتي به دنبال دارد؟

82
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هرس و سربرداری نهال
آب و امــاح معدنــی کــه توســط آوندهــای چوبــی درکلیــۀ اندامهــای درخــت تحــت نظــم خاصــی درجریان
اســت ،اصطالحـاً شــیرۀ نباتــی نامیــده میشــود .اگــر هــرس و عمل ســر بــرداری بهمنظــور چیرگــی انتهایی
و ممانعــت از رشــد جوانههــای جانبــی بــه موقــع صــورت نگیــرد شــاخههای درخــت بهصــورت نامنظــم
رشــد یافتــه و بــه اطــراف پراکنــده میشــوند.در نتیجــه شــیرۀ نباتــی نمیتوانــد بهطــور یکنواخــت بــه
تمــام شــاخهها برســد .منظــور از هــرس کــه منجــر بــه بریــدن بعضــی از شــاخههای درخــت میشــود
ایــن اســت کــه از پخــش ،پراکندگــی و انبوهــی شــاخهها کــه مانــع رســیدن نــور بــه قســمتهای داخلــی
تــاج درخــت مــی شــود جلوگیــری کــرده وشــیرۀ نباتــی بــه حدکافــی بــه کلیــۀ اعضــای درخــت برســد و
حداکثــر اســتفاده مطلــوب بــرای بهدســت آوردن محصــول مرغــوب بــه دســت آیــد.
همانگونــه کــه درهنــگام کاشــت هــرس ریشــه الزم اســت ،ایجــاد تعــادل بیــن طــول نهــال بــا مقــدار
ریشــۀ آن نیــز الزم میباشــد .معمــوالً انتهــای ســاقه را بعــد از کاشــت بایــد از ارتفــاع حــدود  80تــا
120ســانتیمتری ،بســته بــه شــرایط منطقــه و نــوع درخــت ،ســربرداری کــرد .تــا بدیــن وســیله ریشــه
موجــود بتوانــد جوابگــوی قســمت هوایــی نهایــی نهــال باشــد و در ضمــن فرصتــی بــه جوانههــا و
شــاخههای فرعــی داده شــود تــا در ســالهای بعــد ،اســکلت نهــال را بســازند .جوانههــای انتهایــی در
ســال دوم شــروع بــه رشــد کــرده و در انتهــای فصــل رشــد دوم ،بســته بــه نــوع هــرس 3 ،تــا  4عــدد
شــاخه را در جهــات مختلــف درخــت نگــه داشــته و عمــل ســربرداری را انجــام میدهیــم .ایــن کار را
درســال ســوم هــم انجــام میدهیــم.

تحقیق کنید

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

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

استاندارد عملکرد:

كاشت  100نهال در يك روز كاري در شرايط مطلوب

شاخصها:

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

.

شرايط و مراحل انجام كار:

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

معیار شایستگی:
ردیف
1

کودریزی داخل چالهها

مرحلة کار

حداقل نمرة قبولی از 3
1

2

آرایش ریشه و سربرداری

1

3

پرالیناژ

2

4

خاکدهی و آبیاری اولیه

2

5

بستن قیم و سربرداری نهالها

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

نمرة هنرجو

2

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

تجهيزات ،محاسبۀ دقیق و کاربرد رياضي.

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 ،میباشد.

84

*

