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  پیشگفتار 

 استفاده از روشها و سیستم هاي تربیتی نوین، امروزه در باغداري باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت باغبانی 

سیستم کشت متراکم با استفاده از درختان پاکوتاه و نیمه پاکوتاه داراي مزایاي متعددي نظیر . شده است

 میوه، کارایی بیشتر نیروي کارگري و استفاده بهینه از زودباردهی، عملکرد باال در واحد سطح، باال بودن کیفیت

ولی چنانچه مدیریت آنها بر مبناي اصول صحیح انجام نگردد، عالوه بر عدم سود .نهاده هاي کشاورزي است

بنابراین درك و شناخت روشهاي ویژه مدیریت درختان پا . دهی الزم خسارات جبران ناپذیري به بار می آورد 

بوده و بخش هاي مختلف اجرایی و تحقیقی باید در جهت  بهینه نمودن و آموزش صحیح آن کوتاه  ضروري 

در ایران به دلیل وجود فرهنگ رایج باغداري سنتی، احداث این گونه  باغات باید با . به کشاورزان اقدام نمایند

اکم نا کافی ودر مرحله احتیاط بیشتري توصیه شود ، زیراعموما آموزش هاي الزم در جهت مدیریت  باغات متر

مقدماتی بوده و کشاورزان نسبت به نیازها و عادات رشد درختان در این گونه شرایط اطالعات و دانش فنی الزم 

در این نوشتار سعی بر این بوده است است که بیشتر بعد ترویجی مدیریت باغات متراکم سیب مد نظر . را ندارند

و قابل فهم استفاده شود تا هم باغداران ،مروجین و دست اندر کاران  قرار گیرد واز عبارات و الفاظ روان 

در پایان نیز  دو نوع از سیستم هاي تربیتی که  هزینه احداث . آموزش بتوانند به نحو مطلوب از آن استفاده نمایند 

 در جهت امیدواریم که این کار کوچک گام مثبتی. آنها نسبت به سایر سیستمها کمتر است،تشریح شده است

  .استفاده بهینه از آب و خاك و باال بردن عملکرد در باغات سیب کشور باشد

  

داریوش آتشکار                                                                                                                     
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  تاریخچه 

انی  بـر مـی گـردد                            اولین مطلب ثبت شده راجع به سیب هاي پاکوتاه به سه قرن قبل از میالد مسیح به تئوفراستوس  گیـاه شـناس یوـن

، در مرکز تحقیقات ایست مالینگ واقـع در ایالـت کنـت انجـام داده و     1912اولین کار علمی به نسبت جدید را آقاي هاتون در سال         

در . در مراحل بعدي پایه هاي مالینگ مرتون ، پایه هاي مرتونزایمیون و غیره معرفی شـدند      .  کننده را معرفی نمود      پایه هاي پا کوتاه   

تا آنجا کـه بـه سـابقه اسـتفاده از پایـه      . .  آزمایشاتی مبنی بر بررسی کشت  متراکم سیب و گالبی در کوروالیس آغاز شد       1957سال  

می شود،شواهد نشان می دهد که  علیرغم وجود پایه  ها یی مثل گمی آلماسی در آذربایجـان ،  هاي پا کوتاه کننده در ایران مربوط    

ش بر می گردد کـه در سـطح محـدود ودر    . ه1352آزایش در اصفهان و مربائی در خراسان  شروع کشت باغات متراکم به سالهاي            

ح هـزار هکتـار ، در حومـه مـشهد در منطقـه شـلنگرد در       اطراف تهران در منطقه هشتگرد و ساوجبالغ ، باغ کوثر و معصومی در سط           

  )1،2. ( هکتار  احداث گردید 381 هکتار و در کشت و صنعت مغان به مساحت110سطح 

  باغ متراکم 

اصطالح تراکم در اشاره به سیستم هاي احداث باغ به طرق گوناگونی بکار رفته است ، ولی تراکم معموالً به معنی تعداد درخت در                 

  .  می باشد هکتار 

ر معـادل   ) متر مربع4000( درخت در ایکر180 تا 150باغی متراکم نامیده می شود که در آن بیشتر از      450 تـا 375و یا بعبارت ساده ـت

.  درخت در هکتار کاشته می شـود 450 تا 370اگرچه امروزه در باغات تجارتی و با عملکرد باال تعداد       .درخت در هکتار کشت شود    

، نـوع  )تـرکم ( یکی از عوامل مهم در تعیین تعداد درخت در واحد سـطح         . درخت در هکتار نیز وجود دارد        450بیش از   اما تراکم با    

با فاصـله کـشت    M9,  گاال،گلدن دلیشز،گرانی اسمیت و جوناگلد بر روي پایه رقموپایه مورد استفاده است براي مثال ارقام رویال

اغ متـراکم           .تارکشت می گردد  درخت در هک  4166-3125متر،تعداد2/3-3*1-8/0  در این نشریه ،به تعداد درختان موجود در یک ـب

 سـال  3 تا 2 باید  یک باغ متراکم عالوه بر داشتن تعداد زیادي درخت در واحد سطح ،          . و ویژگی هاي متعدد دیگر پرداخته می شود       

.  از پایه هاي پاکوتاه کننده  امري اجتناب ناپذیر است براي دستیابی به  تولید زودهنگام میوه استفاده    .  پس ازکاشت به باردهی برسد    

اگر چه رشد درختان بر روي پایه هاي نیمه پاکوتاه کننده نیز محدود می شود اما این پایه ها  ظرفیت الزم ژنتیکی را براي زود به بـار   

  . نشاندن درختان  ندارند 

ه نگهداري درختان از طرف دیگرایجـاب مـی کنـد کـه تولیـد زود                جبران افزایش هزینه تأسیس باغات متراکم از یک طرف و هزین          

بنابراین ، براي به حداکثر رساندن تولید در یک باغ متراکم  عالوه بر استفاده از پایـه هـاي پاکوتـاه کننـده،                     . هنگام میوه داشته باشیم   

در این شرایط زود به بار مـی نـشینند یـک سیـستم         نبه دلیل اینکه درختا   .  تغییر سیستم هاي هرس و تربیت  نیز توأماَ باید انجام گیرد           

  .دائمی نگهدارنده درخت هم مورد نیاز خواهد بود 

ویژگی زود باردهی درختان در باغات متراکم، هزینه هاي احداث بـاغ و کمـک در مـدیریت رشـد رویـشی       همانطور که اشاره شد،  

بـا افـزایش   . داد درختان کشت شده در هکتـار ارتبـاط مـستقیم دارد    درختان را جبران می کند در حقیقت تولید زودهنگام میوه با تع         

گـاه در اروپـا و شـمال    . تعداد درختان ، نورگیري بیشتري توسط همان  مقدار از زمین در مراحل اولیه عمر باغ امکان پذیر می شـود      

اگـر چـه ایـن    . ار کاشـته شـده اسـت     هـزار درخـت در هکتـ   9تا 5به چشم می خورد که در آنها  غرب اقیانوس آرام باغات متراکمی 

باغات ممکن است ابتدا خیلی پرمحصول باشد اما مشکوك به نظر می رسد که تحت شرایط اقتصادي مختلف نیـز قابـل مـدیریت و              

بنابراین سئوالی که باید پاسخ داده شود اینست که چه تعداد درخت براي یک باغ متراکم می تواند حـداکثر سـود را                   . سودده باشند   

تحقیقات بعمل آمده در دانشگاه کرنل و ایستگاه تحقیقات جینوا در نیویورك نشان داده است که میزان محصول طـی                . أمین نماید   ت
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پاکوتـاه  .  سال اول عمر باغ ، جداي از نوع پایه هاي کنترل کننده اندازه ي درخت ، با افـزایش تعـداد درخـت، افـزایش مـی یابـد                 7

  .  سوم پس از کاشت میزان محصول بیشتري را تولید کردند کننده ترین پایه ها  در سال

تحقیقات اولیـه در کارولینـاي شـمالی    . درحت در هکتار،میزان سوددهی نیز افزایش می یابد         2500با افزایش تراکم درحتان تا سقف     

  .)2،3،4(شته است   درخت درهکتار بیشترین میزان سود را به همراه دا1500 تا 1250نشان می دهد که تراکم درختان از 

  مزایا و معایب سیستم هاي کشت متراکم 

اولین سئوالی که هنگام کاشت باغ متراکم مطرح می شود این است که که چرا باغ متراکم کشت می کنیم ؟ و اولین جواب نیز زود           

ه   5تا  4در بازار هاي امروزي ارقام جدید سیب به قیمت     . باردهی همراه باافزایش تولید زودهنگام است         برابر ارقام استاندارد سـیب ـب

 سال اولیه پس از تأسیس محصول قابـل تـوجهی تولیـد کننـد بهتـرین دلیـل بـراي        3 یا  2فروش می رسند ، لذا داشتن باغهایی که در          

عداد به دلیل تولید زودهنگام و برگشت زودهنگام سرمایه  در احداث باغات متراکم،ت        . توجیه سیستم هاي متراکم محسوب می شود        

ه      12 تا   10 سالگی در مقایسه با      7 تا   6در  )باغات متراکم (زیادي از این باغات      اردهی   سال که براي باغـات اسـتاندارد الزم اسـت، ـب ـب

استفاده مؤثر از نیروي کارگري براي برداشت و هرس از سطح زمین یااستفاده از وسایل کوتاه از  مزایـاي   . . اقتصادي خود می رسند   

  . ت متراکم است دیگر سیستم کاش

امروزه یافتن کارگرهایی که مشتاق به باالرفتن از نردبان براي کار بر روي در ختان بلند موجود در باغـات اسـتاندارد باشـند مـشکل                          

ی بـا کیفیـت بـاالتر بـه دلیـل          یاست ،عالوه بر این کاري مخاطره آمیرنیز به شمار می رود، مزیت دیگر ایـن باغـات داشـتن میـوه هـا                      

علیرغم اینکه مزایاي زیادي بـراي باغـات متـراکم ذکـر            . نور بیشتر توسط درختان و افزایش کارایی  آفت کش ها می باشد            دریافت  

ه  احـداث اسـت کـه نـسبت بـه باغـات         . شد ،ولی معایب این نوع باغات را هم نیز باید مدنظر قرار داد   اولین عیب آنها افـزایش هزیـن

ه هـرس کمتـر در طـول      . یت دقیق تري   نیاز دارند   به مدیر . استاندارد خیلی بیشتر است       سـال  6سیستم کشت متراکم با وجود نیـاز ـب

  . اولیه احداث نسبت به سیستم هاي متداول  به تربیت بیشترمخصوصاَ در طول تابستان احتیاج دارند 

دیگـر کـشت متـراکم افـزایش هزینـه      مـشکل   . عدم مراقبت الزم در مراحل اولیه احتمال ضرر و عدم برگشت سرمایه را باال می برد                 

  )4. (هاي دیکر شامل بازآموزي مستمر مدیران و کارگران جهت تربیت و هرس باغات است

  انتخاب محل باغ 

ه تـصمیم گیـري در ایـن مـورد                          انتخاب مکان باغ یکی از مهمترین نکات مدیریتی وموثر در طول عمر باغ است که مدیر باغ ملـزم ـب

همانطور کـه اشـاره شـد در    .محل باغ باعث کاهش عملکرد و به تبع آن سوددهی در طول عمر باغ می شود         اشتباه در انتخاب    . است

  .بعضی حاالت انتخاب محل نا مناسب طول عمر  باغ راکاهش می دهد

  نکات زیر را هنگام انتخاب محل باغ باید در نظر گرفت  

  نوع بازار -1

   نزدیکی به بازار–) الف 

  ی  قابلیت دسترس–) ب 

   شرایط جاده هاي ارتباطی به بازار –) ج 

  ارتفاع در ارتباط با زمینهاي اطراف -2

. هواي سرد ، یخبندان و نشتن مه در پایین دست باعث افزایش سرمازدگی و مشکالتی نظیر افزایش بیماریهـاي قـارچی خواهـد شـد        

دماي شبانه فصل بهار در طول تشعشع حاصـل از انجمـاد مـی               سانتیگراد درجه   7/4 تا   3/2متر ارتفاع ، افزایش     3500براي افزایش هر    
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 مکـان مناسـبی بـه شـمار      نکنندزمینهاي شیب داربسته به میزان شسب اگر براي عبور و مرور وسایل مشکل ایجاد  . توان انتظار داشت    

  . ر آنها نقش داردطول شیب با عرض دره پایین دست نسبت مستقیم دارد زیرا در روند و چگونگی جریان هوا د. می روند 

قله ي تپه ها ضرورتاَ مکانهاي مناسبی نیستند زیرا درختان استقرار یافته درچنین شرایطی نسبت به اطراف تپه  آسیب پـذیري بیـشتري              

  . به سرماي ناگهانی دارندعالوه بر این در ارتفاعات باالتر، خاك رئوس به دلیل فرسایش بیشتر کم عمق تر است 

   جهت شیب -3

این شیب ها شانس صدمه بـه تنـه درخـت در قـسمت جنـوب غربـی در فـصل زمـستان را افـزایش داده و                : شیب رو به جنوب     ) الف  

  . همینطور گلدهی درختان زودتر به وقوع می پیوندد 

  . باعث تأخیر در باز شدن گلها می شود : شیب رو به شمال ) ب 

 درختان کاهش می دهد زیرا آفتاب صبحگاهی باعث خـشک شـدن زود هنگـام    پتانسیل ابتال به بیماري را در: شیب رو به شرق  ) ج  

  . شاخه و برگ در ساعات اولیه روز می شود 

  . حالت بینابین شیب هاي رو به شمال و جنوب است : شیب رو به غرب ) د 

   خاك – 4

روي خاکهـاي کـم عمـق تحـت تـأثیر        ریشه درختان کشت شده بـر       ( متر مناسب است    8/1 تا   3/1حداقل عمق ریشه دوانی از      ) الف  

  ) خشکی و همینطور خسارت در طول سرماي سخت زمستان قرار می گیرند 

داشـتن   بنابراین در چنین شـرایطی . درختان سیب خاکهاي آب گرفته را بمدت زیاد بویژه در طول فصل رشد تحمل نمی کنند                ) ب  

  .حداکثر زهکشی آبهاي سطحی و زیر سطحی اولویت می یابد

  . خاك و حاصخیزي باید متعادل بوده زیرا خاکهاي خیلی حاصلخیز باعث رشد رویشی زیاد درختان شده و مناسب نیست  PH)ج 

   دسترسی به آب– 5

یک منبع قابل اعتماد ، تمیز و نزدیک آب براي آبیاري ، سمپاشی و در صورت امکـان محافظـت زمـستانه بـا آبیـاري بـارانی از بـاال                     

  . مورد نیاز است 

  اده سازي محل باغ آم

رویم     .  ماه تا یکسال قبل از کاشت شروع می شود 6 کار آماده سازي محل باغ حداقل    3 تـا  2اگر بخواهیم بـا روش صـحیح پـیش ـب

تالش قابل توجهی براي بوجود آوردن محیط ایده ال خاکی قبل از کاشـت بعمـل آیـد زیـرا پـس از کاشـت                 . سال وقت الزم است     

  . نکات ذیل را هنگام آماده سازي محل باغ به خاطر داشته باشید .  غیر ممکن است درختان این کار عمالَ

1 - PH       قبل از نمونـه گیـري بـراي آزمـایش خـاك          . سانتیمتر آزمایش شود    20-40 و   3-20 عمق   2و حاصخیزي خاك  حداقل در

  . کوددهی باید بر اساس نتایج آزمایش اعماق فوق باشد . باید زمین را شخم نمود 

   . همچنین سنگها جمع آوري و تسطیح زمین صورت گیرد علف هاي هرز مزاحم و چند ساله در محل و اطراف باغ حذف شود– 2

  . موانعی که در راه جریان هواي باغ وجود دارند باید حذف شوند – 3

 نه باعـث بوجـود آمـد    زهکشی نواحی مرطوب باید انجام گرفته و در بسیاري از خاکها خطوط شخم در حذف نقاط خـیس کـ                – 4

  .  راه حل دیگر کاشت بر روي پشته هاي ردیف هاست .مشکالتی در تأسیس و نگهداري باغ شده اند مؤثر هستند

  .  در محل ردیف هاي کشت از ساب سویلر استفاده شود – 5

  .  در پائیز قبل از کاشت ، سطح باغ باید شخم خورده و محل ردیف هاي کاشت مشخص شود – 6

  . محل هایی که دوباره کاري انجام می شود  خاك  بایدضدعفونی شود  در – 7
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یـک برنامـه خـوب مـدیریت     .  درختان و در صورت امکان ریشه ها را باید حـذف کـرد          ،در محلی که دوباره کاري  انجام  می شود         

  . خاك باید شرایط ذیل را فراهم آورد

  . ورد یک محیط مناسب را براي گسترش ونمو ریشه فراهم آ) الف 

  .مقادیر کافی از رطوبت را در طول فصل رشد فراهم نماید ) ب 

  . زهکشی مناسب داشته باشد)ت

  . فرسایش خاك را کم و یا از آن جلوگیري نماید ) ج 

  .داراي مقدار مناسب مواد آلی باشد و شرایط فیزیکی مناسب را براي تهویه خاك و رشد ریشه ایجاد کند)ح

  . ن ردیف ها براي عبور و مرور ماشین آالت فراهم کند یک سطح محکم را بی) د 

  . عوامل محدود کننده براي رشد حشرات و بیماریها بوجود آورد ) ه 

  . مواد غذائی مورد نیاز گیاه را تأمین نماید ) ز 

  آیا ضدعفونی خاك ضرورت دارد ؟ 

یک تست نماتـد سـنجی بایـد بـر         . اك باید انجام شود     اگر نماتدها و یا بیماریهاي حاصل از واکاري مشکل ساز شوند ضدعفونی خ            

  . روي نمونه هاي خاك جمع آوري شده انجام شود 

ه  . یک راه خیلی آسان براي تعیین تعداد نماتدها ،زیست سنجی نمونه هاي خاکی جمع آوري شده  است            بدین منظورباید یک نموـن

را در   . اي جمع آوري و خاك را به دو قسمت تقسیم نمـود  خاك و نیازهاي تغذیه  PHقابل توجه خاکی را پس از تعیین  نـصف آـن

پس از خنک شدن خاك هـر     .  دقیقه قرار داده و نصف دیگر را دست نخورده باقی نگهداشت             30 درجه سانتیگراد به مدت      80آون  

و سپس بذور سیب را در     دو نمونه حرارت داده شده و حرارت داده نشده را بطور جداگانه درون گلدانهاي کوچک و متعدد ریخته                   

سانتیمتر رشد کردنـد    30تا25پس از اینکه دانهالها     . قبال بایستی از تأمین نیاز سرمایی بذور سیب اطمینان حاصل کرد          . آنها می کاریم    

ه اگر رشد دانهالها در خاك حرارت داده شده دو برابر خـاك حـرارت داده نـشد   . ، دانهالهاي ظروف مختلف را باهم مقایسه نمائیم         

  )3،4. (باشد ضدعفونی خاك محل باغ ضرورت می یابد 

  کاشت نهال

نهالها پس از دریافت از نهالستان بایستی بسرعت و در فاصله دو تا سه روز کـشت شـوند عمـق کاشـت نهـال بایـد طـوري باشـد کـه                      

ه        هر چقدر کاشت درختان و عمق آ      .  سانتیمتر باالي خاك قرار گیرد       10-15قسمت پیوند خورده حداقل      نهـا یکنواخـت تـر باشـد ـب

در زمینهاي با خاك قوي  و براي ارقام با رشد زیاد در تراکم باال بهتر اسـت کـه    . همان نسبت رشد آنها نیز یکنواخت تر خواهد بود          

ی بدین وسیله از ریشه دوانی قسمت پیونـد شـده جلـوگیري مـ          .  سانتیمتر باالتر از سطح خاك قرار  گیرد        15-20منطقه پیوند بیش از     

ه ریـشه هـا در                          ااگر پ . شود   یه مورد استفاده داراي ریشه چند شاخه باشد بهتر است عمـق کاشـت را انـدکی بیـشتر کـرد زیـرا اینگوـن

ن امـر   M26صورتی که باالي خاك قرار گیرند احتمال ضعیف شدن درخت و یا خشک شدن آن می رود که بویژه براي پایـه    اـی

یا داربست . و سپس آن را به قیم و)  لیتر آب براي هر نهال       10-15( رخت را آبیاري نموده     پس از کاشت نهال د    . بیشتر صادق است    

  )    3. (می بندند 

  مدیریت کودي براي باغات متراکم

کمبود مواد مغذي خاك عموماً باعث کاهش  محصول ، کیفیت میوه و یا هر دو قبل از بروز عالئم مشخصه مواد غـذایی بـر برگهـا                      

برنامه مدیریتی تغذیه اي کارآمد شامل آماده سازي محل باغ قبل از کاشت و جدول بندي مشخصات تغذیه اي بـاغ          یک  . می گردد 
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در طول عمر باغ براي آشکار سازي کمبودهاي تغذیـه اي وعـدم تعـادل قبـل از اینکـه باعـث محـدودیت عملکـرد و کیفیـت میـوه                               

  : بشوندضروري است  و این باید شامل تمام موارد ذیل شود 

   آزمون خاك – 1

  قبل از کاشت ) الف 

 خاك ، نمونه هـا بایـد بـاالتر از     PHسانتیمتر خاك سطحی در فواصل منظم جهت کنترل 20نمونه برداري از : پس از کاشت ) ب 

  . محل کاربرد کود گرفته شوند 

  )تجزیه برگی( آزمون بافت – 2

نتـایج حاصـل از تجزیـه بافـت     . طح عناصر موجـود در گیاهـان بعمـل آیـد          نمونه برداري منظمی از برگها باید  جهت تعیین س         ) الف  

  . بایستی بصورت گرافیکی و سال به سال ترسیم شود تا روند تغییرات عناصر غذائی آسانتر مشخص شود 

یـرد تـا    عناصـر غـذایی بایـد جـداي از نمونـه بـرداري  منـاطق معمـولی انجـام گ                 خاکهاي احتماال داراي کمبـود    نمونه گیري از    ) ب  

  . . نمونه برداري بایستی از درختان سالم،همسن و متعلق به یک رقم صورت گیرد کمبودهاي تغذیه اي به درستی تأیید و یا رد شود ،

   ثبت و یادداشت برداري از محصول و کیفیت میوه – 3

 25 تـا 15اي ارقـام اسـتاندارد و    سـانتیمتر بـر  30تـا 25حـداقل رشـد سـالیانه  رویـشی         ( رسد رویـشی    مشاهده رنگ برگ و میزان     – 4

در صـورت مـشاهده اخـتالف بـا     . ، ممکن است نـشانگر خـوبی بـراي مـشکالت تغذیـه اي باشـند         ) سانتیمتر براي ارقام اسپور تایپ      

شاخص رشدي بیان شده در باغ،اقدام به اتیکت زنی درختان مشکوك نموده و نمونه هاي تهیه شـده از ایـن درختـان جهـت تحزیـه                        

است،در جایی که این مقدار هوموس موجود  %3-%5مقدار هوموس خاك در باغات و در حالت طبیعی بین          . ال می شوند    برگی ارس 

ه سـرعت      . باشد نیاز به مصرف کوددامی نیست، مگر اینکه نوع خاك سبک و یا خیلی سنگین باشد         برخی از کودهـاي آلـی نـسبتا ـب

جهـت اصـالح خاکهـاي    . ت تازه احداث شده در سال اول و دوم تاثیر خوبی دارند           اینگونه کودها بویژه براي باغا    .قابل تجزیه هستند  

 350مقدار تقریبی .شنی و نیز داراي بافت سنگین ،استفاده از کودهاي آلی با دوام بیشتري مانند تورب و کود گاوي توصیه می شود      

ه کودها بایـددر یـک دایـره اطـراف تنـه درخـت       اینگون.گرم کود مخلوط دامی براي هر درخت جوان از نظر تامین ازت کافی است  

بایـستی دقـت شـود کـه کودهـاي دامـی هنگـام              .ضروري است که از تماس کود با تنه درختان جلوگیري به عمل آیـد             .پخش شوند   

ه  مقدارکود هاي شیمیایی مورد استفاده با توجه       . مصرف به خوبی تجزیه شده باشندزیرا کود تازه باعث سوزاندن ریشه ها می شود              ـب

ه همـدیگر         . سن درخت و شرایط رشد آن متفاوت خواهد بود         مقادیر ازت،فسفر،پتاسیم و منیزیم باید در یک تعادل مناسب نـسبت ـب

  ).1جدول(قرار داشته باشند

  )هر سال به گرم.(مقادیر نسبی عناصر موردنیاز درخت در سه سال اول رشد را نشان می دهد-)1(جدول 

  N  P2O5  K2O  Mgo  سال

  2  15  2  10  اول

  3  22  5/4  15  دوم

  4  30  6  20  سوم

اگـر  .  خاك نیز در انتخاب نوع کـود مـؤثر اسـت    PHعالوه بر آن . نوع کوددهی بستگی به  نوع وسیله کود پاش در دسترس دارد            

اشـته  شرایط خاك اسیدي باشد توصیه می شود بیشتر از کودهایی که داراي آهک باشند استفاده شود و اگر خاك خاصیت بـازي د   

  )3. (باشد براي ایجاد تعادل فیزیولوژیک از کودهایی که اسیدیته زمین را افزایش دهند استفاده به عمل آید 

PH در نظر گرفته می شود7 وسنگین6/5،نیمه سنگین6مطلوب براي خاك سبک .  
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  پایه براي باغات متراکم 

صـرف داشـتن درختـان پاکوتـاه کـافی نیـست و             . باشند نیاز دارد    باغات متراکم به درختانی که بر روي پایه هاي پاکوتاه پیوند شده             

. اخیراً سه گروه یا تیپ از پایه ها موجود را می توان براي گسترش باغات متـراکم توصـیه نمـود            . درختان باید زود به باردهی برسند       

چه هیچ پایه کاملی وجـود  گر M9, B9 ,M26پایه هاي که بصورت تجارتی براي این هدف استفاده می شوند عبارتنـد از  

جـدول  .  ، اما باید محدودیت ها و نقاط قوت  هر پایه براي انتخاب پایه  مورد ارزیابی قرار گیرد که بتوان بهترین را بکار برد                      ندارد

 بایـد از لحـاظ   درختان پیوند شده بر روي این پایه ها براي سیستم هاي متراکم        . مزایا و معایب عمده این پایه ها را نشان می دهد            ) 2(

اگر چه فقط تعداد اندکی از پایه ها براي سیستم هـاي کاشـت متـراکم در حـال     . آبیاري و قیم گذاري مورد توجه جدي قرار گیرند       

  . حاضر وجود دارد ، اما پایه هاي خوش آتیه اي نیز تحت ارزیابی قرار دارند 

  

  ر باغات متراکم  ویژگی هاي پایه هاي پاکوتاه کننده جهت استفاده د- 2جدول 

     )M9 ( 9مالینگ    )Bud9 (9بوداگوسکی    )M26 ( 26مالینگ 

فوق العاده حساس به -

  آتشک ،

خیلی حساس به شته ي 

  مومی سیب ،

  حساس به خشکی،-

داشتن گره هاي پوستی در 

  حد متوسط ،

حساسیت متوسط به -

بیماري پوسیدگی طوقه 

  فیتوفترایی

خیلی حساس به -

  آتشک ،

یف در استقرار ضع

  خاك ،

خیلی حساس به شته ي 

  مومی سیب

خیلی حساس به -

  آتشک ،

استقرار ضعیف در 

  خاك ،

خیلی حساس به شته ي 

  مومی سیب

  معایب

  زود بارده،-

  محصول دهی مناسب،

    استقرار خیلی خوب- 

  خیلی زود بارده ،-

مقاوم به فیتوفتراي -

  عامل پوسیدگی طوقه ،

  پر محصول ،-

  بدون پاجوش،-

  امقاوم به سرم-

  خیلی زود بارده ،-

مقاومت متوسط -

فیتوفتراي عامل پوسیدگی 

  طوقه،

  خیلی پر محصول ،

  پاجوش دهی خیلی کم

  مزایا

  

  چه نوع سیستم تربیتی باید استفاده شود ؟ 

  سیستم هاي تربیت متعددي براي باغات متراکم بکار می روند اما سئوال اینجاست که کدام سیستم را بکار ببریم ؟ 

 3 محـور عمـودي    – 2 محور مرکزي – 1هار سیستم عمده را که اخیراً کاربرد یافته اند تشریح می نماید که عبارتند از   چ) 3(جدول  

که سیستم هاي محـور عمـودي و دوکـی باریـک در پایـان ایـن فـصل تـشریح         .  دوکی باریک – HYTEC (   4(  سیستم هرمی –

  .خواهند شد
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بایـستی  .  با لیستی از خصوصیات هر سیستم و چگونگی نگهـداري آنهـا ارائـه شـده اسـت      ،دیاگرام هر تیپ از درختان) 3(در جدول 

تفـاوت عمـده ي ایـن      . توجه کرد که هر درخت داراي یک محور مرکزي بوده و در تمام حاالت محور مرکزي تغییـر یافتـه اسـت                       

، ه تأسیس باغ اگر هرس سنگین انجام نـشود در سه سال اولی. سیستم ها شامل ارتفاع درخت ، تراکم و چگونگی هدایت محور است         

اردهی                         سیستم تربیت،  محصول دهی درخت را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اما تراکم درختان و یا دریافت نـور عـواملی هـستند کـه ـب

یع نـور درون تـاج   سیستم تربیت عامل  تعیین کنندهاي در تمام عمر باغ قلمداد می شود زیرا بر توز. اولیه را تحت تأثیر قرار می دهند  

 درصد دریافت نور را به همراه داشته باشند نسبت به سایر سیـستم  70سیستم هایی که در باغهاي بالغ حداقل   . درخت تأثیر می گذارد   

میزان نفوذ نور با رشد شاخه هـاي فوقـانی و سـایه     . هایی که کمتر از این مقدار نور دریافت می کنند عملکرد بیشتري نشان می دهند              

این سایه اندازي حاصل ازدحام شاخه ها ، قرار گرفتن و جهت گیري نامناسب شـاخه       . زي بر روي قسمت پایین  کاهش می یابد          اندا

در کـل ارتفـاع درخـت نبایـستی بیـشتر از دو برابـر عـرض        . نفوذ نور بستگی به نسبت ارتفاع درخت به عـرض ردیـف دارد   . هاست  

دکتر هینیک ، محقق و پرورش دهنده سیب در واشنگتن یک سیستم را بـراي        . نفوذ نماید    ردیف باشد تا میزان کافی نور در درختان       

در این روش پرورش دهنده می داند که براي حداکثر نفوذ نـور چـه درختـی را کـشت         . مدیریت باغات متراکم پیشنهاد کرده است       

یژگی تیپ توصیه شده براي درختان شـبیه فـرم دوکـی    و. کرده و به چه صورتی آن را تربیت کند تا  بیشترین محصول را تولید کند          

متـر و فاصـله     6/1 -5/2 متر و فاصـله درختـان از هـم بـه             7/2-5/3ارتفاع درخت   . باریک  است به استثناي اینکه درخت بلندتر است          

ار هـم بـا کـاربرد    محور مرکزي براي شاخه دهی فرعی باید تحت مدیریت قرار گیرد که اینکـ .  متر می رسد    3/5تا4ردیف ها از هم     

مواد تنظیم کننده رشد گیاهی ، کیسه کردن ، خم کردن ، سربرداري ، محور مرکزي جایگزین و زخم زنی انجام می شـود کـه ایـن          

تحقیقات انجام شده در کارولیناي شمالی نشان داده است  که اگر محور   . فنون در فصل روشهاي مدیریت محور تشریح خواهند شد        

قرار نگیرد شاخه دهی جانبی در طول محور مرکزي که یکی از شـرایط تولیـد و سـود دهـی درختـان اسـت                         مرکزي تحت مدیریت    

ر بـدون   2/1تـا 6/0درختانی که تربیت نشده اند  در قسمت پایین تنه شاخه هاي جانبی داشته و بعد از آن در طول          . اتفاق نمی افتد      مـت

بنـابراین محـور   . ره قـسمت بـاالي درخـت داراي شـاخه فرعـی خواهـد شـد        داشته و دوبـا » شاخه ي کور « شاخه فرعی و اصطالحاً   

  . درخت براي شاخه بندي مناسب باید مدیریت شود 

  

  

  ↑                    آزاد با محور مرکزي↑               محور عمودي   ↑     ↑               HYTEC    دوکی باریک

                                

  سیستم هاي مختلف تربیت درختان در کشت متراکم) 1(                                 شکل       
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   ویژگی هاي سیستم هاي تربیتی باغات متراکم در مقایسه با سیستم داراي محور مرکزي معمولی-  3جدول 

ــور  محـــــ

  مرکزي

ــور  محــــ

  عمودي

ــی            ــستم هرمـ سیـ

 )HYTEC (    

  ویژگی  دوکی باریک

  )متر(ارتفاع درخت   5/2-1/2  3/3-7/2  2/4-3/3  2/4-6/4

شاخه بنـدي از پـایین        5/1-1  1/2-5/1  1/2-5/1  3/3-7/2

  )متر(

فاصله درختـان ازهـم       5/1-1  8/1-5/1  8/1-5/1  5/4-3/3

  )متر(

ــین    6/3-3/3  2/4-5/3  5/4-4  6-5/4 ــله بــــــ فاصــــــ

  )متر(ردیف

ــراکم   2500-1400  1800-1000  1400-1000  600-270 ــت (تـــ درخـــ

  )کتاردره

M7,MM106,
MM111  

M9,M26, 
M7  

M9,M26  M9  پایه ها  

  نیاز به قیم  دارد  دارد  دارد  ندارد

ـــط تـــا    پایین متوس

  زیاد

ــورد    باال  باال ــصول مـــ محـــ

   سالگی2-4انتظاردر

محصول مورد انتظـار      باال  باال  زیاد  متوسط

   سالگی5-10در 

ــور   سر زنی سالیانه محـــــــــ

ــه   ــزي بـ مرکـ

هرس سـالیانه   

  نیاز ندارد

ــا   ــزي تـ ــور مرکـ محـ

رسیدن به یک شـاخه     

ــی    ــانبی م ــعیف ج ض

ــه   ــه بـ ــودویا اینکـ شـ

حالـــــت مـــــارپیچی 

ــه   ــستگی ب ــد و ب درآی

  قدرت درخت دارد

ــا    ــور تـ حـــذف محـ

رسیدن به یک شـاخه     

  فرعی ضعیف

  هرس محور مرکزي

  

  

  

  . شوند  سالگی جهت تولید بیشترین زود هنگام حفظ 5 تا حداکثر3تمام شاخه هاي فرعی با زوایاي باز باید از 

سپس یک چرخه از شاخه هاي پایینی را مشخص و بطور دائم حفظ نموده و هرگاه سایر شاخه ها مشکل سایه اندازي ایجاد نمودنـد             

چرخه هاي دائمی درقسمت پایین تنه باید قرار گیرند زیرا مشکل سـایه انـدازي در ایـن بخـش از درخـت حـادتر                . باید حذف شوند    

  .است
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شـاخه  . سانتیمتر باالتر از چرخه پایینی هنگامی که ایجاد سایه نمایند، حذف شـوند  30ه ثانویه از شاخه ها همینطور ممکن است چرخ  

در .  درجه از محور عمودي قرار گیرند تا شـاخه دهـی جـانبی و گلـدهی در آنهـا انجـام شـود            85هاي جانبی باید با زاویه اي حدود        

راي مـدت       4 تا 3بی باید هر   قسمت باالتر از چرخه ثانویه تمام شاخه هاي جان          سال یکبار حذف شوند زیرا ایـن شـاخه هـاي جـانبی ـب

درصد قطر محور مرکزي برسند با یک بـرش مـورب و زاویـه دار    50چند سال محصول تولید نموده اند ، هرگاه قطر این شاخه ها به              

  . بطرف پایین حذف می شوند 

  

ف بال
  

  

ه               برش مورب که براي بریدن شاخه هاي       –الف) 2(شکل   هـاي   فرعی جانبی از آن استفاده می شـود و موجـب رشـد شـاخه از جواـن

    شاخه جانبی بارده-بنهفته قسمت زیر شاخه می شود 

باقی مانـدن شـکل مخروطـی    . این برش به جوانه هاي نهفته درقسمت پایین اجازه رشد داده و تولید شاخه هایی با زاویه باز می نماید  

 سـال اولیـه بایـد در پـایین        3-4با توجه به اینکه هـرس در طـول          . ر نور درون تاج درخت ضروریست       درختان براي توزیع هرچه بیشت    

 هفتـه یکبـار در   6ولی در عین حال بایستی از روشهاي مثل خم کردن و باز کردن زاویه شاخه هـا تقریبـاً هـر          . ترین سطح انجام شود     

  ).4(طول فصل رشد باید استفاده شود 

  استقرار درخت 

اگر یک نهال ترکه و بدون شاخه جانبی خریداري شود بایـد  .  درخت براي باغات متراکم از هنگام کاشت درخت شروع می شود             تربیت

و اگر یک نهال با شاخه هاي جانبی کـافی کاشـته شـود بایـد تمـام شـاخه هـاي        .  ساتیمتري نسبت به یقه سربرداري شود        80تا70از ارتفاع   

سانتیمتري بـاالتر از بـاالترین شـاخه جـانبی سـربرداري         25ري از سطح زمین حذف نموده و نهال را از ارتفاع            سانتیمت60 تا ارتفاع     را جانبی

در . عموما چنین نهالهایی  که  هنگام کاشت از شاخه هاي جانبی فراوان بر خوردارند تولید زود هنگـام میـوه را افـزایش مـی دهنـد           . نمود

 10تـا 7 قوي ، شاخه بندي مناسب و سیستم ریشه اي خـوب دارنـد ،هنگـامی کـه شـاخه هـا                  مورد درختان خیلی پررشد که داراي اسکلت      

 سـانتیمتر  10تـا 7سانتیمتر رشد کردند باید یک شاخه انتهائی قوي را بعنوان محور مرکزي انتخاب و سایر شاخه ها بـا رشـد عمـودي را تـا            

ر روي     روشهاي کیسه کردن که در ذیل شر . پایین تر از محور جدید حذف کرد         سـانتیمتر از محـور   45-60ح داده می شـوند مـی تـوان ـب

  . بدون شاخه اعمال نمود 
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  )لف(           ↑)                          ب  (                             ↑) ج  ( ↑                                   

  هی جانبی با استفاده از روش کیسه کردن  شاخه د–) 3(                                          شکل 

با قرار دادن آستري پلی اتیلن بر روي قسمت بدون شاخه جانبی از محور مرکـزي                ) 3شکل  ( روشهاي مدیریت محور ،کیسه کردن      

  . انجام می شود 

کیـسه هـا   . تیمتر قطـع نمـود   سان80سانتیمتري از محور مؤثر بوده و محورهاي بلندتر را باید به طول        70-80کیسه کردن فقط در طول      

دو سر آستري را با استفاده از گیره هاي مخصوص محکم می     .  هفته قبل از شروع جوانه زنی بر روي شاخه ها کشیده شود              4-6باید  

الً تـا  معمو( سانتیمتر برسد بر روي شاخه باقی بمانند  5تا5/2شود ، این کیسه ها بایدمعموال بصورت بسته تا طول شاخه هاي جانبی به              

  .  پی پی ام قسمت کیسه شده شاخه را محلولپاشی کرد 250و بالفاصله پس از حذف کیسه باید با استفاده از پرومالین )زمان گلدهی 

 45 سانتیمتر رسیدآنرا با زاویه 45در طول فصل رشد انجام می شود بطوریکه هرگاه طول محور اصلی به         ) 4شکل  ( مارپیچی کردن   

و هر خمش باید در جهت مخالف خمش قبلی انجام شود تا شکل انتهاي تنه زیگزاگـی شـود              .  قیم بسته می شود      درجه خم نموده به   

این روش باعث می شود که بعـضی از شـاخه هـاي        .  درجه انتهاي محور را از طریق بستن آن به قیم ممکن می شود               45وحفظ زاویه   

  بعد رشد نمایند  جانبی در فصل رشدي سال جاري و بعضی نیز در بهار سال 

  . باید مطمئن شد که شاخه هایی که از قسمت خمش بطور عمودي رشد می کند خیلی قوي نشده و با محور مرکزي رقابت نکنند 

ه اسـتفاده از          این روش در کلیه مواردي که که محور مرکزي خیلی پررشد بوده  و کنترل رشد آن مدنظر باشد و در صورت تمایل ـب

  . ور مرکزي به جاي قطع کردن آن ، کاربرد پیدا می کندطول بیشتري از مح

                   

  )الف  (                                    ↑) ب  (                                   ↑) ج (↑                         

                                  

   شاخه دهی محور با استفاده از روش مارپیچی –) 4(   شکل                                     
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  ) الف↑                                            ↑)                                                     ب↑)      ج              

                                                                                                                       

 محور ضعیف تجدید شونده-) 5(     شکل                                       

  

االتر از یـک شـاخه                این روش هنگامی بکار می رود ک       ه رشد محور مرکزي زیاد باشد ، جهت تعادل قدرت درخت محور مرکزي ـب

فرعی ضعیف تر قطع می شود این شاخه فرعی را بعنوان محور مرکزي کشیده و به قیم بسته می شود تا بعنوان محور مرکزي ضعیف                

  . این کار باید در فصل خواب درختان انجام گیرد . تر عمل نماید 

در این روش در قسمت  . زخم زنی روشی مناسب در مورد نهالهاي شاخه دار با قسمتی از چوب کور محسوب می شود                   ) 6ل  شک ( 

سانتیمتر و تا یک سوم از محیط تنه ایجاد می شود     / 3تا  / 15فوقانی جوانه بر روي تنه اصلی با استفاده از اره زخم کوچکی به عرض               

  . ست را شامل شده و به چوب زیر پوست آسیب نرساند ، مواظب باشید که برش فقط قسمت پو

درصد از جوانه هاي زخم زنی شده باید رشد کنند تا عمـل سـربرداري نهـال و حـذف شـاخه هـاي فوقـانی کـه باعـث                 50-60تقریباً  

ور شـاخه  کاهش محصول دهی زود هنگام می شوند ، منتفی شود چونکه اینکار به زمـان زیـادي الزم دارد فقـط بایـد در قـسمت کـ            

  )4. (اصلی انجام شود 

  

   

  با استفاده از روش زخم زنی) بدون شاخه جانبی ( تیمار زخم زنی بر روي قسمتهاي کور شاخه -)6(  شکل 
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  مدیریت شاخه جانبی

 سانتیمتر رسید باید با استفاده از گیـره هـاي مخـصوص و یـا بـا قـرار دادن تکـه اي                8-15هرگاه طول شاخه هاي جانبی به       -

 بین شاخه فرعی و تنه اصلی آنها را  به وضعیت تقریباً افقی درآورد که بتوان به یک  واحد متشکل و مرتـب بـراي تولیـد         چوب

  .میوه در آینده رسید

هنگامی که این شاخه ها رشد بیشتري کردند می توان آنها را با آویزان کردن وزنه هاي مخصوص و یا بستن آنها بـه سـیم         -

قرار دادن شاخه هاي فرعی در چنین وضعیتی اغلب باعث رشد عمودي شـاخه هـاي ثانویـه                  . افقی درآورد   ها به وضعیت تقریباً     

  . از قسمت فوقانی این شاخه ها می گردد 

هرگاه شاخه هاي ثانویه عمودي به اندازه کافی قوي شدند باید آنها را به وضعیت  افقی درآورد ویا در صورت نیـاز آنهـا                     -

  . را تنک کرد 

گاه ممکن است عملیـات  ( شاخه هاي خیلی قوي حذف شده و انواع متوسط رشد به حالت افقی هدایت می شوند       معموالً-

این نوع شـکل  ) شکل دهی و جهت دادن شاخه هاي جانبی و همینطور شاخه هاي ثانویه آنها در طول تابستان نیز ضرورت یابد          

  .  سال اولیه می گردد 4 تا 3دهی باعث افزایش ظرفیت میوه دهی و کاهش عملیات هرس در 

 روش هاي تحریک شاخه هاي محور اصلی و مدیریت شاخه هاي جانبی در هر فصل باید تکرار شـود تـا زمانیکـه محـور             -

  . اصلی درخت به حداکثر ارتفاع مطلوب برسد 

  سیستم هاي نگهدارنده براي باغات متراکم 

نده براي استقرار مناسب درختان اجتناب ناپذیر است و بـدین منظـور  تکیـه    در احداث باغات متراکم استفاده از سیستم هاي  نگهدار   

امـا تکیـه   ) ب-8شـکل  (وبعضی  دیگر منفرد هـستند  ) الف-8شکل  (بعضی از آنها بصورت داربستی    . گاهها متفاوتی ابداع شده است    

  . گاه هاي نوع دوم مزایاي بیشتري نسبت به سیستم داربستی داشته ونیز ارزانترند 

  

  )ب)                                                                                             (   الف (   

  قیم گذاري درست-) ب                شکستن شاخه ها  بر اثر عدم قیم گذاري درست-)الف-7شکل 

شـامل شـکل دهی،هرس،محلـول پاشـی،تنک        ( رختان ، تسهیل عملیات مدیریتی بـاغ       سیستم هاي نگهداري باعث استقرار مناسب د      

سیستم نگهدارنده بایـد بـراي تمـام عمـر     . و کمک در بهبود نورگیري شاخ و برگ و میوه می شود ) میوه یا گل و برداشت محصول     

در ایـن قـسمت بـه سیـستم هـاي دوکـی             . د  انواع مختلفی از سیستم هاي نگهدارنده در باغات متراکم کاربرد دارن          . باغ طراحی شود    

همینطـور سیـستم    . پرداخته مـی شـود      ) 9شکل  ( و انواع سیستم هاي داربستی      ) ب-8شکل  ( محور عمودي   ) الف-8شکل  ( باریک  
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یعنی پـست هـاي چـوبی بـا محیطـی برابـر       ( هاي قیم گذاري براي درختان منفرد بدون استفاده از سیم بصورت تجارتی کاربرد دارد      

متـر کـه   5/3هرگاه قیم هاي منفرد براي درختان بکار رود ، باید قیمی به طول برابر               ) سانتیمتر و قیم هاي گوشه دار براي درختان         5/7

  . سانتیمتر از تنه درخت بالفاصله بعد از کاشت درخت در کنار آن مستقر می شود 15سانتیمتر آن در زمین قرار گیرد ، با فاصله 70

 نیازي به پست هاي خیلی قوي ، قیم و یا سیم نداشته ، بلکه میتوان با استفاده از تیرهاي چوبی و به کمک میخ          سیستم بوته اي باریک   

هاي نگهدارنده که به سطح زمین کوبیده می شوند شاخه ها را به اندازه،جهت و شکل دلخواه به طرف پایین کشاند و آنها را به میخ             

بعنوان قیم  به  پست هاي بزرگتر و در فواصل منظم و یک رشته سیم که در قسمت بـاالي            در صورت استفاده از لوله ي آهنی        . بست

همه آنها عبور کند نیاز خواهیم داشت در این روش باید تک تک قیم ها محکم به سیم بسته شوند تا بعنوان سیستم نگهدارنده ثانویه               

  .  و بسته به سلیقه پرورش دهنده دارد متري بوده5/3سیستم داربستی عمودي شبیه داربست هاي .عمل نمایند

قـیم  . یک تا پنج رشته سیم براي نگهداري شاخه هاي درختـان بکـار مـی رونـد                  . اما اندازه ي پست و جایگذاري آن نباید تغییر کند         

  در ایـن  .هاي چوب خیزران ، پست هاي ظریف ، رشته هاي سیم و سایر موارد را می توان بعنوان نگهدارنده محور درخت بکار برد             

  . سیستم قیم نگهدارنده محور ضرورت ندارد که در بخش پایینی در زمین کاشته شود 

که چنانچـه  بطـور صـحیحی طراحـی ، تأسـیس و         ) 9شکل(داربست هاي عمودي با ارتفاع متفاوت در سراسر دنیا استفاده می شوند             

 کنندگان زیادي به دلیل  مشکل عبوراز این داربـست  نگهداري شوند ، خوب جواب می دهند ، اگرچه پرورش دهندگان و برداشت     

بعالوه هنگام هرس گاه تعدادي از سیم ها  قطع شده و نیاز به تعمیـر پیـدا مـی کننـد و بنـابراین مـشکالت         . ها ، از آن انتقاد می کنند        

  ) 3،4. (برخی افراد سایر سیستم ها را ترجیح می دهند 

  

  

  

  

  

  درخت با قیم و داربست- ب-  درخت با سیستم دوکی باریک ویک قیم ساده- فال)8(                     شکل
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 فشار دبه یادداشته باشید که با افزایش عمق کاشت پست ها تا یک سوم ، مقاومت و تحمل آنها  در برابر عوامل مزاحم مانن- 

  :وت است براي مثالاستقرار تیرك ها بسته به نوع آنها متفا. مکانیکی و باد تادو برابر افزایش می یابد 

  .پست ها در قسمت پایین بزرگتر و بصورت دستی در زمین قرار می گیرند -

  .پست ها با قسمت پایین کوچکتردر زمین کوبیده می شوند -

  .  با انعطاف پذیري باال استفاده می شود5/12از سیم گالوانیزه -

بید زیرا باعث شـکاف پـست هـا و کـاهش قـدرت          میخ هاي نگهدارنده دو سر را نباید بطور عمودي بر روي پست ها کو             -

  . نگهدارنده مفتول ها خواهد شد 

                                 

                                                     

   انواع سیستم هاي  داربستی -)9(                                                        شکل

  .ش عمده تربیت درختان در باغات متراکم تشریح می شوددر ذیل دو رو

  سیستم هرس وتربیت درختان به صورت بوته اي باریک-1

   سیستم هرس محور عمودي-2

  

  

   فرم داربستی با استفاده از سیم و قیم- )10(شکل
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   )               (slender spindeleباریک سیستم هرس و تربیت درختان بصورت بوته اي 

در مرحله اول هردرخت بایـد داراي   . با سیستم تربیت بوته اي باریک باید موارد متعددي تواما فراهم شود تا اینکه سیستم موفق باشد                

ه ها شده و محور مرکـزي  یک سیستم نگهدارنده دائمی به ارتفاع نهایی مورد انتظار رقم مورد استفاده باشد تا باعث رشد سریع شاخ               

 متـرو قطـر   5/3قیم هاي که بطور معمول مورد استفاده می گیرند از میله هاي گالوانیزه به طول           . بتواند بار سنگین میوه را تحمل کنند      

ینطـور  هم.  سانتیمتري  خـاك  قـرار مـی گیرنـد    70 سانتیمتر از درخت و در عمق 15 سانتیمتر ساخته شده اند این قیم ها به فاصله    5/2

سیستم هاي داربستی نیـز بـه طـور    .  سانتیمتر که قسمت پایین آنها تیمار شده باشد نیز می توان به کار برد           7 تا   5قیم هاي چوبی با قطر      

در یک سیستم داربست  بطورمعمول در کنارهر درخت نیز  قیم هایی خواهد داشت کـه در قـسمت           .موفقیت آمیزي به کار می روند     

در این سیستم تیر هاي ابتدایی و انتهـایی بـه فاصـله هـر      .متصل می شود  ) متر از زمین ارتفاع دارد     3که حدود   (ست،  باال به سیستم دارب   

در سیستم هـاي رو سـیمی نیـز     .. مستقر می شوند  ) پستهاي ابتدا و انتها   ( متر نیز پستهاي نگهدارنده ي سیستم هاي داربست        300 تا   150

ه صـورت        .  مترکشیده می شود   3و تا ارتفاع     سانتیمتر از هم     60سیم هایی به فاصله      جداي از سیستم نگهدارنده انتخابی درختان باید ـب

  . سانتیمتر از محور درخت به این سیستم بسته شوند90 تا30سست در فاصله هر

و کـافی در  دومین نکته اي که باید در سیستم تربیت بوته اي باریک مورد توجه قرار گیرد این است کـه درختـان بایـد بطـور مـنظم                          

  . طول فصل رشد براي رشد مداوم آبیاري شوند

سومین مورد رقابت علف هاي هرز درروي ردیف هاي درختان است که باید با استفاده از علف کش ها تـا محـدوده قطـره چکانهـا                  

  .حذف شوند

  

  

  فرم تربیتی بوته اي باریک

شاخه .داد بیشتري از شاخه هاي فرعی نسبت به سایر سیستم هااست  این سیستم ،یک سیستم محور مرکزي تغییر یافته مینیاتوري با تع         

ه        70 تا   60بندي درخت باید از ارتفاع        3 تـا  5/2 سانتیمتري از سطح زمین شروع شود،ارتفاع تنه اصلی یا محـور مرکـزي حـداکثر ـب

 30 تـا  25از شـاخه هـا  بـه فاصـله     تیپ بوته اي باریک مورد نظر با انجـام شـکل دهـی کامـل داراي دو چرخـه دائمـی                     . متر می رسد  

  .خواهند داشت که به منظور  نفوذ بهتر نور و میوه دهی مناسب در بخش پایین درخت قرار گرفته اند سانتیمتر از هم

در طی سالهاي اولیه تمام شاخه هاي جانبی جهت تولید زود هنگام و فراوان میوه حفظ می شوند و هنگامی که  مشکل سایه انـدازي            

پـس از  (ه خودنمایی کرد آنگاه دو چرخه اصلی شاخه هاي جانبی انتخاب و سایر شاخه هاي اضافی در سالهاي سوم تا پنجم          شروع ب 

  . سال یکبار باز جوان سازي می شوند4 تا 2در باالي چرخه دوم از شاخه ها تمام شاخه هاموقتی بوده و هر . تنک می شوند) کشت

  . سانتیمتر است160الی 100ن از محور مرکزي حدود حداکثر گسترش شاخه درختان بطرف بیرو



!!

!!

!!

Ï Í!!

                                     

  

   سیستم تربیت بوته اي باریک)11(لشک

  

 سانتیمتر گسترش می یابند، در صـورتی  120 تا 90 متر رشد کرده و شاخه ها     7/2پاکوتاه فقط   یک تعبیر اشتباه این است که درختان        

ر بطـرف بیـرون    3 تـا  2شاخه ها نیز اگـر بطـور مناسـب مـدیریت نـشوند     .  متر رشد کنند5/4 تا 5/3که این درختان می توانندعمال       مـت

ارایی و استفاده از فـضا برخـوردار اسـت،باید از فنـونی اسـتفاده      براي تربیت فرم بوته اي باریک که حداکثر ک    . گسترده خواهند شد    

  .شود که محور مرکزي رشد و نمو یافته و توام با آن شاخه دهی جانبی نیز حفظ شود

ه شـاخه کـور    ( سانتیمتر از ارتفاع درخت فاقد شاخه جـانبی باشـد  70 متر برسد و  حدود    5/3اگر حد اکثر ارتفاع درختی به        ) اشـاره ـب

براي جلو گیري از این مشکل روشهاي تربیتی بـراي فـرم بوتـه    .  درصد از پتانسیل تولید خود را از دست می دهد      20 واقع   درخت در 

  .اي باریک درخت از زمان کاشت تا حد اکثر باردهی در ذیل تشریح شده است

  مدیریت محور درخت

 75 تـا  65حور درخت سر بـرداري نهـال از ارتفـاع    پس از کاشتن یک نهال ترکه اي ، مرسوم ترین روش جهت هدایت و مدیریت م       

 4 الـی  3 سـانتیمتر رشـد کردنـداز بـین     12 الـی  10پس از اینکه شاخه هاي جدیـد  . سانتیمتري درست قبل از شکو فایی جوانه هاست   

 قسمت پـایین  شاخه ، یک شاخه را بعنوان محور مرکزي جایگزین انتخاب می کنیم و سایر شاخه ها همینطور تمام شاخه هاي جانبی               

 شـاخه قابـل   9 تـا  5اگر یک نهال بـا شـاخه بنـدي مناسـب و حـدود            .  سانتیمتر  است حذف می شوند      10محور که طول آنها کمتر از     

 سانتیمتري نهال شروع شده باشد آنگاه نهال ها یک سال زودتـر از نهـال   60استفاده و با زاویه باز کاشته شود و شاخه بندي از ارتفاع             

مرسوم ترین روش  مدیریت محور در نهال هاي شاخه دار داشتن یک محـور تغییـر یافتـه از            . حصول تولید می نمایند   هاي ترکه اي م   

  . سانتیمتر پایین تر از آن خواهد بود 15 سانتیمتر باالتر از آخرین شاخه ي نهال و شاخه هاي جانبی در دامنه حدود 20ارتفاع 

 سـانتیمتر از سـطح     70در ارتفاع    شاهده می شود بدین صورت است که تعدادي شاخه        آن چیزي که در کارولیناي شمالی به کرات م        

 سانتیمتر از محور مرکزي بدون انشعاب وپس از آن شاخه هاي جـانبی فـراوان       60 تا   30خاك در قسمت پایین وجود داشته و حدود         
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تر از شاخه هاي فرعی پـایینی بـراي اطمینـان     سانتیمتر باال20در این حالت محور مرکزي در طول فصل خواب حدود   . دیده می شود  

این روش مناسبی نیست زیرا هرس درخت را ضعیف نمـوده و زمـان تولیـد             . از شاخه بندي ممتد در طول محور سر برداري می شود          

اکم مـورد  روش هایی که در ابتداي این فصل تشریح  شد ند آنهایی هستند که در یک سیستم کشت متر             . میوه را به تاخیر می اندازد     

نتایج نشان داده است کـه      بهترین روشهاي مدیریت آنهایی هستند که براي شکل دهی از هرس استفاده نمی کنند،               . استفاده اند 

بـه ایـن منظـور  روشـهاي از قبیـل      . هرس درختان جوان باعث کاهش تولید و یا تاخیر در باردهی باغات جوان شود         

  .ي ضعیف شده و روش کیسه کردن را میتوان نام برد که قبال تشریح شدندزخم زنی، مارپیچی نمودن شاخه، محور مرکز

  )vertical axis(سیستم هرس محور عمودي

االتري دارنـد                    اگـر پـرورش دهنـده سـیب بتواندسـیب      . اغلب ارقام جدید سیب نسبت به ارقام قدیمی از قبیـل رد و گلـدن ، قیمـت ـب

اید و این رقم می تواند سوددهی بیشتري نسبت به تولیـد ارقـام قـدیمی تـر بـه همـراه       جدیدي را  که بازار تقاضا داشته باشد  تولید نم  

سیستم تربیت محور عمودي جهت تولید میـوه در دومـین           )درخت در هکتار  1000بیشتر از   (در سیستم هاي کشت متراکم    .داشته باشد 

درخـت در   350-450( بـا تـراکم پـایین      در عـوض سیـستم هـاي      .یا سومین سال پس از کاشـت مـی توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد                  

سیستم هاي کشت متراکم از قبیل سیستم محور عمودي مزایاي دیگري نیز        . سال زمان نیاز دارند    5معموال جهت تولید میوه به      )هکتار

د همینطـور هنگـا                        م نسبت به تولید زودهنگام میوه دارد،هزینه هاي هرس و برداشت به واسطه اندازه کوچک درختان کاهش مـی یاـب

اما معایبی نیز دارند هزینه تاسیس که شامل برقراري سیستم هاي داربست می شودنیز بـاالتر                . سمپاشی مواد محلول کمتري نیاز دارند     

ه                     است، همینطور فنون مدیریتی دقیق ترو متعدد هستند، هستند زیرا در این سیستم آفات و بیماریها سریعا در میان درختـان نزدیـک ـب

  .هم انتشار می یابد

در سیستم تربیتی محور عمودي درختان به صورت هرمی باریک تربیت و نگهداري می شوندبطوریکه محور مرکزي حالت غالبیت                   

. متر هدایت مـی شـود  5/3محور مرکزي به صورت عمودي تا ارتفاع.داشته و حداکثر نفوذ نور در میان تاج درخت را باعث می شود     

. کاشت هرس حداقل انجام می شودتا اینکه شاخه هاي درختان  مجاوربـه همـدیگر برسـند    سال اول پس از 3در این سیستم در طول      

درختـان  . از این مرحله به بعدقطع شاخه هاي دو ساله و یا سه سال باالتر  شاخه هاي جانبی به طور مداوم  باز جوان سازي مـی شـوند                   

و یا گالوانیزه براي هر درخت و حداقل یـک رشـته سـیم    با استفاده از سیستم داربست نگهداري می شود که شامل یک پست چوبی           

  ).12شکل.(که از قسمت فوقانی پست ها می گذرد

  

  .درختان سیب بر روي یک پایه پاکوتاه کننده که به صورت محور عمودي تربیت شده اند- )12(شکل               
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  انتخاب رقم وپایه

تان در سیستم محور عمودي، عادت رشد رقم سیب باید با پایه مناسب آن رقـم در فـضاي در نظـر گرفتـه       براي مدیریت صحیح درخ   

و مارك  M9دو پایه پا کوتاه کننده براي باغات با سیستم محور عمودي توصیه شده اندکه شامل پایه هاي                . شده مطابقت داشته باشد   

بیشتر ارقام جدید تـر  .   می کندM9ولید درختانی با اندازه کمی بزرگترازمی شود، پایه مارك تحمل بیشتري به سرما داشته داشته وت  

رروي پایـه هـاي پاکوتـاه     ) تعـدادي از ارقـام رد دلیـشز   (ارقام تیپ اسپور ماننـد  . دارند)غیر اسپور (تمایل به عادت رشد استاندارد     اگرـب

 اسپور تولید می کنند که در نتیجـه باعـث کـاهش       کننده پیوند شوند،رشد درختان حاصله در این شرایط بسیار محدود شده و یا کال             

  .کیفیت میوه خواهد شد

خوشبختانه بیشتر ارقام جدید تجاري تیپهاي غیر اسپوري نظیر از قبیل فوجی،گاال و برابورن هستندکه می توان آنهـا را بـا اسـتفاده از                   

  .سیستم محور عمودي تربیت کرد

در ایـن شـرایط بـر    ) غیـر اسـپور  (ستعد بیشتر است،فضاي الزم براي یک رقـم اسـتاندارد  با توجه به اینکه رشد درختان در در مناطق م      

اگردرختـان  . توصیه شده است)درخت در هکتار 1000بیشتر از ( متر بین ردیف ها5/4 دو متر روي ردیف وM9روي پایه مارك و

 واگـر در زمینهـاي خیلـی حاصـلخیز کـشت      این فضا کـاهش ) به دلیل کاهش رشد (بر روي زمینی با الیه سخت تحتانی کاشته شوند        

  .نیز می توانند فاصله بین ردیف ها را متاثر سازند) بسته به نوع و اندازه(وسایل مکانیزه.شوند فضاي الزم افزایش می یابد

  تربیت درختان-

  در سالی که درختان کاشته می شوند-

 شاخه جانبی با فاصله مناسب در اطراف تنـه مـی            4قلدر سیستم محور عمودي یک درخت ایده ال داراي یک محور مرکزي و حدا             

 سانتیمتر از سطح زمین و با زاویه باز قرار   75 تا   45این شاخه هاي جانبی همچنین باید بر روي محور مرکزي با فاصله           ). 13شکل(باشد

  .گرفته باشند

  

  

ي زاویه تنگ با ید حذف شده و  شاخه هاي دارا-  یک درخت ایده ال براي کشت در سیستم محور عمودي ب- الف- )13(شکل

  .همچنین اگر درخت شاخه جانبی نداشته باشد محور مرکزي باید هنگام کاشت سر برداري شود

شاخه هاي فرعی و نازك کـه در فاصـلهپایین تـراز       0نهالهاي خریداري شده اغلب فاقد چنین ویژگی هایی هستند،در این حالت کلیه           

همینطور شاخه هایی که داراي زاویه اي تنگ بوده و یا به طور منظمـی  . ند، حذف می شوند سانتیمتر  سطح خاك قرار گرفته باش 45
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محـور  . اگـر نهـال دو شـاخه باشـد بایـد آنهـا را از تـه قطـع کـرد         .در اطراف محور مرکزي قرار نگرفته باشند نیز بایستی حذف شوند       

هر گاه محور مرکـزي  . ود تا شاخه هاي جانبی جدید نمو یابند سانتیمتر از سطح زمین سر برداري می ش80 تا 75مرکزي نیزاز ارتفاع  

 سانتیمتر رسید باید اولین،دومین وسومین شاخه نزدیک به محور جدیدرا از باال حذف کـرده، شـاخه هـاي                45جدید به ارتفاع حدود   

در اوایـل تیـر مـاه شـاخه     . شود در این زمان محور مرکزي بایستی به قیم بسته        . پایین تر را براي ساختن اسکلت درخت باقی گذاشت          

ه طـرف پـایین بـسته شـوند         60هایی که حداقل زاویه آنها کمتر از   -14شـکل ( درجه باشد، باید باز شده و تا رسـیدن بـه ایـن زاویـه ـب

گیره هایی که به وزنه هـاي سـیمانی وصـل شـده      . سیم و یا سایر مواد الزم براي باز کردن شاخه ها به طور تجارتی وجود دارد               ).الف

با این وجود هنگام استفاده از وزنه هاي سـیمانی، شـاخه هـا ابتـدائاً بـا زاویـه اي کمتـر            . اندبرایافزایش زاویه شاخه ها به کار می روند       

  . درجه باید باز شوند زیرا زاویه شاخه با گذشت زمان بازتر می شود60از

  

  

با - )ب. درجه از تنه اصلی باز می شوند60رسیدن به زاویه تا ) سال اول رشد( شاخه هاي جانبی در اوایل تیر ماه - )الف- 14(شکل

  .اینکاراستفاده از وزنه هاي آویزان قابل انجام است

ه صـورت            شاخه هایی که تقریبا به حالت افقی قرار گرفته اند نامناسبند زیرا تمایل کمتري به تولید اسپور هاي میوه دهنـده داشـته و ـب

زاویـه  . این امر باعث کـاهش نفـوذ نـور بـه درون تـاج درخـت مـی شـود          .شی می شوند که   تولید جستهاي متعدد و تحریک رشدروی     

ه شـاخه       . جستهایی که در تیر ماه باز نشده باشند باید در فصل بعدي و یا در زمان خواب درخت باز شوند     ه هـاي آویـزان شـده ـب وزـن

  .هاي جانبی را می توان در پایان مرداد ماه برداشت

  سال دوم پس از کاشت

  ).15شکل( اسفند ماه شکل هرمی باریک درخت با حذف شاخه هاي پر رشد که با محور اصلی رقیب هستند تثبیت می شود در

با این وجود بیشتر میوه ها بایـد تـا خـرداد مـاه از     . عدد میوه ممکن است بر روي درخت باقی گذاشته شود         3 تا   2پس از تشکیل میوه،   

در تیـر مـاه   . رشد رویشی شاخه ها و در نتیجه باعث ضعیف شدن درخت می شـود درخت حذف شوند، محصول زیاد باعث کاهش    

 درجه باشد باید باز نموده و یا وزنه آویزان نمود، شاخه هـایی کـه در طـول تابـستان بـاز نـشده               60شاخه هایی که زاویه آنها کمتر از        

  .باشند باید در پاییز و یا فصل رکود درختان حذف نمود
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  . در اوایل بهار سال دوم رشد باید شاخه هاي قوي که با محور مرکزي رقیب هستند حذف شوند- )15(                   شکل

  

  

  

  سال سوم

ه         در اوایل بهار سال سوم  نیز باید شاخه هاي قوي رقیب  با محور مرکزي را حذف کرده  و بـاز کـردن زاویـه شـاخه هـاي نزدیـک ـب

و محـور مرکـزي   . در این هنگام زاویه  شاخه هاي پایینی درخت به فرم مناسـب رسـیده اسـت    . درخترا در اوایل تیر ادامه داد   انتهاي  

.  متر یعنی به نوك  قـیم برسـد  7/2در اواسط تیرماه طول محور مرکزي باید نزدیک و یا به طول        . براي استحکام به قیم بسته می شود        

  در فـصل رکـود ،  .  جلوگیري از شکسته شدن شاخه و بهبود کیفیت میوه ، تنک میوه انجام می گیرد            براي) سال سوم (در این هنگام    

قطع شاخه ها تا رسیدن بـه شـاخه هـاي     این هرس شامل ادامه   . باید شاخه هاي پایینی درختان همجوار که بهم رسیده اند هرس شوند             

 ) . 16شـکل  (  به این ترتیب فرم هرس باریک درختان حفـظ مـی شـود    .ضعیف تر نزدیک به شاخه هاي دو ساله و یا پیرتر می شود      

 همینطور شاخه ، نباید قسمتی از شاخه یکساله پس از هرس باقی بماند زیرا این عمل باعث تحریک رشد رویشی خیلی زیاد می شود          

  . هائیکه بطرف پایین رشد کرده اند نیز باید قطع نمود 
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م ، شاخه هاي پایین تر درختان همجوار که بهم رسیده اند را باید تا رسیدن به یک شاخه  در فصل خواب سال سو–) 16(شکل 

  . جانبی بر روي چوبهاي دو ساله قطع نمود 

  نگهداري درختان بالغ

 پس از اینکه طول محور مرکزي از محور قیم فراتـر رفـت           .  متر می رسد     3/3ارتفاع درختان بالغ در سیستم محور عمودي معموالً به          

و یـا اینکـه تـا رسـیدن بـه یـک شـاخه جـانبی         ) الـف  -17شکل(باید آنرا خم  و به سیم باالئی بسته  شود تا اندازه درخت کنترل شود   

در سیـستم محـور عمـودي شـاخه هـاي پـایین       ).ب-17شـکل (ضعیف بر روي چوب دو ساله در فصل خواب سر برداري انجام شـود          

راي حفـظ فـرم باریـک     .ز هرس سر شاخه ها تا رسیدن به چوب دو ساله کوتـاه مـی شـوند   تردائمی بوده اما بطور تناوبی با استفاده ا    ـب

جوانه هاي نهفته قـرار  . قسمت فوقانی درختان و باز جوان سازي شاخه ها، برش ها در این قسمت باید از نزدیک تنه اصلی انجام شود   

شاخه هایی کـه مـستقیماً   . در آینده میوه تولید می کنند  گرفته در قسمت پایین این محل هاي برش شاخه ي جدیدي تولید نموده که               

  .در باالي شاخه هاي دیگر قرار گرفته باشد و بر روي شاخه هاي پایین دست سایه اندازي نماید باید حذف شوند

 به یک  آنرا تا رسیدن- )براي محدود نمودن ارتفاع درخت محور مرکزي را میتوان خم نموده و به قیم بست و یا ب- الف- 17شکل

  .شاخه ضعیف جانبی قطع نمود تا محور جدیدي تشکیل شود
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  مشکالت عمومی

گاهی ممکن است شاخه در یک طرف از درخت وجـود نداشـته باشـد،براي تـصحیح ایـن وضـعیت یـک شـاخه نزدیـک یـا شـاخه              

  . را پر کندکوچک را با بستن به موقعیت دلخواه هدایت کرد تا این شاخه با رشد خود تا سال بعد قسمت خالی 

درختان بالغ که کامالً استقرار نیافته اند شکل کروي داشته و یا در قسمت باال عـریض تـر از قـسمت پـایین هـستند، درختـان در ایـن                    

م شـاخه هـا   اشرایط به برش هاي شدیدتري نزدیک به تنه اصلی دریک ،سوم قسمت باالیی درخت نیاز دارند و بایستی از حذف تمـ                  

 درختان به شکل هرمی باریک نباشند،سایه اندازي درون تاج درخت میـوه بـستن و کیفیـت میـوه را کـاهش مـی               هرگاه.. پرهیز کرد 

  )18شکل.(دهد

  

  

شاخه را تا رسیدن به شاخه هاي جانبی ضعیف سر برداري ) نواحی سایه(یک درخت که شکل هرمی باریک ندارد- )18(شکل

  .نموده تا شکل محور عمودي دو باره باز سازي شود

شاخه هایی که مستقیماً بر روي دیگر شـاخه هـا   .ش هاي عمودي و شاخه هایی که بطرف محور بر گشته اند را باید حذف کرد    .پاجو

درجـه از محـور   45کمتـراز (چونکه شاخه هاي نمو یافته در حالت زاویه تنـگ      . خم شده و یا سایه انداخته است نیز باید حذف شوند          

  )4،5. (شکسته می شوند این گونه شاخه را نیز باید حذف کردهنگام میوه دهی به آسانی ) مرکزي
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