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  مقدمه 

 اروپا و آسياي ميانه، ترجيحاً در منـاطقي كـه داراي زمسـتان    اين گياه در .بع غذايي با ارزش شناخته مي شودميوه فندق به عنوان يك من

به همين دليل بيشترين توليـد فنـدق در   . كند هاي خنك هستند به صورت بومي رشد مي هاي با آب و هوايي معتدل و مرطوب و تابستان

   .گيرد انجام مي سط در ارتفاعات متويا سطحي و  گيرهاي  كنار آب

اين . باشد هزار تن مي 875ميزان توليد جهاني فندق  ،2012در سال ) FAO(بر اساس آمار سازمان جهاني خوار و بار و كشاورزي 

در (توليد جهاني ، ايتاليا % 66با ) در سواحل درياي سياه(كشور جهان كشت مي شود و چهار كشور تركيه  20محصول در بيش از 

توليد كنندگان عمده % 3با ) در اورگون( و امريكا % 6با ) در كاتالونيا ري يوس، ژرون(،  اسپانيا %25با ) تيوم، سيسيل، پيه مونكامپاني ال

  . استكيلوگرم در هكتار  1113تن فندق ششمين كشور توليد كننده جهان با متوسط عملكرد  11749ايران با توليد .  فندق جهان هستند

  هكتار و سطح غير بارور 20,416.33سطح بارور فندق در ايران  1392ر آمار و فناوري اطالعات در سال براساس گزارش دفت

    .هكتار گزارش شده است 22503.06 هكتار و جمعاٌ 2,086.73

 آن كتاره 15كه  هكتار باغ فندق وجود دارد 18در منطقه اشكورات   .است )اشكورات و طالش(گيالن  فندق كاري ايرانطقه اصلي من

 400متر مـي باشـد ، بارنـدگي در سـال      1300-1600ارتفاع اين منطقه از سطح دريا . هاي شيب تند كشت شده انددر زمينو بارور بوده 

بـه نـدرت كشـاورزان باغـات خـود را بـه        و  ميلي ليتر مي باشد كه به صورت پراكنده مي باشد اكثر باغات به صورت ديم كشـت شـده  

كيلـوگرم فنـدق بـا پوسـت سـبز       7-6هاي مختلف وجود دارد و از هر درخت تقريباً وتيپندر اين منطقه ژ. ندصورت آبي كشت مي كن

هكتـار زيـر    3گرگان با  هكتار زير كشت،  1 با) الموت(هكتار زير كشت، قزوين  5مغان با ساير مناطق كشت شامل  .برداشت مي شود 

  . هستند برخي ديگر از نواحي جنگليو  خزر زير كشت، ارتفاعات جنگلي درياي هكتار 5/0هكتار زير كشت، قم با  2كشت، طالش با 

 هـاي تن در هكتار بوده است امـا بـا مـديريت صـحيح و اجـراي دسـتورالعمل        1/1اخير در حدود   سال 15در  كشور آمار عملكرد فندق

وب نياز به انجام امور زيربنايي از جمله اصالح اراضي هرچند براي توليد مطل. دست يافت باالتريتوان به عملكرد  ها مي در باغ اصالحي

هاي توليد صورت پذيرد اما آنچـه مسـلم    بايستي با هماهنگي و اولويت باشد، كه لزوماً مي ها مي هاي آبرساني در باغ سازي سيستم و بهينه

ريزي اصولي و فني كاشـت، داشـت ، برداشـت و     ها و برنامه برداري بهينه از اراضي موجود و بكارگيري صحيح به موقع نهاده است، بهره

هـاي موجـود جهـت     تواند بخش اعظمي از اين مشـكالت و محـدوديت   هاي جديد تحقيقاتي و مديريت صحيح باغ مي بكارگيري يافته
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عنوان يـك گيـاه   به دانشمندان بر اين عقيده اتفاق نظر دارند كه فندق نبايستي  بيشتر. دسترسي به توليد و عملكرد باالتر را برطرف نمايد

  . برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت تدوين شود به حساب آيد و بايستي براي اصالح و به نژادي آن پوششي

پروتئين و % 17-20روغن و % 68 حدود مغز ميوه اين گياه داراي. شته استاهميت فراواني از نظر دارويي و غذايي دااز قديم ندق ف

درصد از فندق توليدي جهان به صورت مغز به بازار  95تا  90حدود   .)1 شكل(  مي باشد Cو  A ،B متنوع هاي مقادير متناوبي ويتامين

درصد آن به همراه  10شود و بقيه يعني پنج  تا  ها و ساير فرآيندهاي تبديلي استفاده ميي گردد كه براي تهيه انواع شيرين عرضه مي

و چربي موجود در تركيبات فندق به  مي كنندآن در شيريني و شكالت سازي استفاده از مغز  .گردد به بازار عرضه مي چوبي پوست

از روغن آن در طب و لوازم آرايشي و از چوب آن در مبل سازي و دكوراسيون و از پوسته سخت ميوه جهت . راحتي هضم مي شود

   ). 2 شكل( گلخانه ها استفاده مي كنند حرارت درمنازل وايجاد 

  

  

  

  

  

  تركيبات مختلف موجود در مغز فندق -1شكل 

  

  

  

  

  مصارف مختلف فندق -2شكل 
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  باغ فندقاحداث 

  .ستي مورد نظر قرار بگيردايو احداث باغات فندق ب، طراحي موارد زير براي انتخاب محل

  . درجه شمالي مي باشد 37-41مناسب   غرافياييعرض جو متر  0-1300از سطح دريا مناسب كاشت  ارتفاع  :مختصات جغرافيايي

مطلوبي نشان داده است با اين حال،  كشت وسـيع آن از نظـر اقتصـادي     سازش نسبتاً ،با آنكه كشت فندق در آب و هاي متفاوت :اقليم

  .ارندگي مي باشد جوي، به خصوص دما، برودت و ب شرايطمستلزم انتخاب ارقام مناسب براي هر منطقه و رعايت دقيق تغييرات و 

مناسـب،   ميلي متر يا باالتر در سال ويا پـراكنش   800تا  1000فصلي  درخت  فندق به مقدار آبي نياز دارد كه بايد با بارندگي هاي: آب

دارد نيازي به بارندگي ن) شهريور تا مهر(بر عكس، هنگام برداشت محصول . يا به همين ميزان با آبياري هاي دستي و كمكي تامين شود 

درصـد   60-80مورد نياز فنـدق   نسبي ميزان رطوبت  .باشد دسي زيمنس بر متر 2بايد كمتر از  شوري آب .تا ميوه آن قابل برداشت شود

روز يـك بـار    7-10ضمناً آبياري هـر  ). 1383حسين آوا، (نياز آبياري درختان در سنين مختلف اشاره شده است  1در جدول . مي باشد 

  .زمان آبياري از اواسط ارديبهشت تا اوايل شهريور ماه مي باشد . خت انجام ميشوددر سايه انداز در

  

  نياز آبي درختان فندق در سنين مختلف در هر نوبت آبياري  -1جدول 

 سن درخت 

سال 15باالتر از  سال دهم تا پانزدهم سال پنجم تا دهم سال دوم تا پنجم سال اول تا دوم   

)درخت برليتر ( ميزان آبياري   10 -5  20 -15  40 -30  60 -45  70 

  

  

با هر خاكي سازش دارد اما براي رشد بهتر و توليد ميوه بيشتر نياز به خاكي  درخت فندق از جمله درخت هايي است كه عموماً :اكخ

هاي اسـيدي بـا    اكسازش فندق در خ . باشد و قدرت جذب آب بيشتري داشته باشد ) سانتيمتر 50بيش از ( دارد كه نيمه عميق تا عميق 

pH   بهتر از خاك هايي است كه  6حدودpH  از سـويي چـون  ريشـه درخـت فنـدق بـه خفگـي در خـاك          . به باال باشـد   5/7آنها از

حساسيت دارد، لذا كاشت  آن در اراضي مرطوب،  فشرده، رسي، سنگين و غير قابل نفوذ، يا درخاك هايي كـه پـس از بارنـدگي آب    

ندارد و درخت فندق سازگاري نسـبي بـا ميـزان آن     pHبا آنكه ميزان آهك فعال در خاك چندان ربطي با . شود خيز باشند توصيه نمي
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هايي احداث شوند كه ميزان آهك فعال آنها  هاي فندق نبايد در زمين دارد، با اين حال آزمايش هاي انجام شده  نشان  داده است كه باغ

  . باشد دسي زيمنس بر متر 4از  شوري خاك بايد كمتر .بيشتر باشد% 10از 

خاك بيشتر باغ ها يكنواخت نيستند، خاك داخل يك باغ از ناحيه اي به ناحيه ديگر تفاوت دارد و ويژگي فيزيكـي آن نيـز     :تهيه بستر

زهكشـي  هيچگونه موانع فيزيكـي   خاك يك باغ و اصالح آن باعث ايجاد اطمينان شود كه آزمايش عمق خاك تغيير مي كندهمراه با 

محدوديت هـايي  همچنين . در زمين هايي كه آب سطح االرض باال است ايجاد كانال هاي زهكشي آب ضروري مي باشد .وجود ندارد

همچنين از احـداث بـاغ مـادري در زمـين هـايي كـه در         .كه اصالح آنها بعد از احداث باغ بسيار دشوار يا غير ممكن است وجود ندارد

  .ار دارند بايد اجتناب نمود معرض وزش بادهاي شديد قر

ها بـه طـور طبيعـي داراي عمـق      برخي از خاك. اصالح گسترده خاك براي آماده سازي زمين جهت احداث باغ همواره ضروري نيست

 ها اليه اليه بـوده  بوده و از بافت خوب و يكنواختي برخوردار هستند بنابراين نيازي به خاك ورزي عميق ندارند ولي بعضي خاككافي 

  هاي اليه اليه داراي تغييرات ناگهاني در بافت خاك اليه هاي زير خـاك سـطحي هسـتند و بـراي اصـالح      خاك. و نياز به اصالح دارد

  .ها بايد اليه هاي گوناگون باهم مخلوط شوند اين خاك

تهويـه و رشـد ريشـه در خـاك      كه مانع حركت رو به پايين آب شده و بنابراين در هستند اليه فشرده اي از رس داراي هاي رسي خاك

اصـالح  . اصالح خاك،  مخلوط كردن اليه رس با بقيه نيم رخ خاك منجر به رشد بهتر ريشه مـي گـردد  . نيمه سطحي محدوديت دارند

تجمـع مـواد حـاوي     .است تا از رشـد ريشـه جلـوگيري بعمـل نيايـد      سخت ها داراي اليه سخت نيازمند خردكردن و شكستن اليه خاك

  يه هاي زيرين خاك در عمق حدودا يك متري از سطح خاك باعث ايجاد اليه هاي غير قابل نفوذي مي شود كـه از رشـد  كلسيم در ال

خشـك شـدن آن مـي     در نتيجـه منجر به عدم رشد گيـاه  در نهايت و توسعه ريشه هاي درخت به اعماق خاك جلوگيري مي نمايند كه 

   .ام شخم عميق با استفاده از وسايلي نظير ريپر و سوسولوز  امكان پذير است براي رفع اين معضل وشكستن اين اليه، انج  .شود

بافت خاك مي باشد،  از اصالح فيزيكي خاك بهبود شرايط فيزيكي خاك از نظر ساختمان و هدف : اصالح فيزيكي و شيميايي خاك

اصالح شيميايي خاك بهبود وضـعيت خـاك    .باشد امكان پذير مي... كار از طريق  خاك ورزي ويا افزودن كودهاي دامي ، سبز و اين

به ميزان  ) Ec(و شوري خاك  5/6-5/7به ميزان ) pH(چنين اصالح اسيديته  از نظر تامين عناصر غذايي مورد نياز براي رشد فندق و هم

  . دسي زيمنس برمتر  مي باشد 4حداكثر 
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برداري با زمان درختكاري در ارتباط اسـت ، بـدين معنـي كـه اگـر موقـع        زمان گوده. ها بايستي قبال آماده شده باشند گودال :تهيه چاله

كاشت نهال در اواخر پاييز است چاله ها بايستي در تابستان واگر موقع كاشت نهال در زمستان است چاله ها بايسـتي در پـاييز حفـر شـده     

ي به نحوي باشد كه ريشـه هـا در موقـع كاشـت بـا ديـواره       ابعاد گودال بستگي به نوع خاك واندازه ريشه دارد، ابعاد گودال بايست .باشند

واين فضا بـراي  بيشتر از نوك ريشه ها داشته باشد سانتيمتر  30-60هاي مرغوب گودال مي بايستي فضايي بين  تماس پيدا نكنند درخاك

كـه از متـه    در صـورتي   .ر خواهد شـد سانتي مت 30-70معموال قطر چاله ها بين  .هاي نا مرغوب مي بايستي بيشتر مد نظر قرار گيرد خاك

سانتي متر خواهد بود عمق چاله بستگي به عمق پراكنش ريشـه هـاي درخـت دارد در     40پشت تراكتوري استفاده شود، قطر چاله حدود 

  .سانتي متري مناسب مي باشد 50تا  40عمق  "عمل معموال

.  صورت سيستم مستطيلي مي باشده متر و ب 4×5هاي دشت  فندق در زمين فواصل كاشتبه طور كلي   :تنظيم فواصل بين درختان

 . تا جلوي فرسايش خاك گرفته شود تغيير مي يابدبر روي خطوط تراز  متر 4 ×4 بهمناطق كوهستاني اين فاصله در 

ايـن   . افي دارنددرختان ميوه براي رسيدن به حداكثر رشد و توليد بيشترين و مرغوبترين محصول، نياز به دريافت نور ك :الگوي كشت

كـه   در نظـر گرفتـه شـود   اندازه آنها در حداكثر رشد  كافي و تناسب باامر ايجاب مي كند كه هنگام كاشت، بين درختان مجاور فواصل 

  .)3شكل ( مهمترين آنها مي توان مربعي، مستطيلي، مثلثي و داربستي را نام برد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقم اصلي دو : ستاره). كاشت مستطيل(نقشه كشت باغ فندق در زمين دشت   -3شكل 

به عنوان گرده زا %  10-11   89پشمينه : دايره كشت مي شود،%  90  4×4-ا تراكم  ب  89منظوره گردويي

  .رديف تكرار مي شود 3استفاده مي شود كه در هر 

  ا              

اطالعات الزم براي شناسه دار كردن نهال، (نهال  اهميت برچسب و شناسه دار كردن: ستاندارد نهال و مشخصات نهال گواهي شدها

آشنايي با موسسات مرتبط كه موظف به نظارت بر كار نهالستان ) ريزازديادي، كشت بافت، موارد ضروري براي توليد نهال گواهي شده

            .بايد باشدسانتي متر  4-3سال و قطر نهال  3-2سانتي متر، سال نهال  80يك نهال استاندارد فندق ارتفاع  .هستند

۴*۴  
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قبـل از كاشـت، ريشـه      .موعد كاشت فندق  پس از سپري شدن فصل يخبندان در اواخر زمستان تا اوايل بهار مي باشـد   :زمان كاشت

نهـال هـاي   .  نهال ها در محلول آب، خاك و كود حيواني فرو برده مي شود، اين كار در ميزان گيرايي نهال هاي جوان بسيار موثر است

    .ار شده به نحوي در چاله قرار داده مي شوند كه طوقه نهال ها درباالتر از  سطح خاك قرار گيردتيم

، نهالها در وسط چاله هاي كاشت قـرار گرفتـه و خـاكي كـه قـبالً آمـاده       )آرايش ريشه(پس از انجام هرس ريشه ها   :پر كردن چاله

. كوبيده مي شود تا محفظه هاي هوا در حفره هاي داخـل ريشـه بـاقي نمانـد     گرديده است به آرامي  در اطراف ريشه نهال ريخته شده و

از ني  مي توانقيم بايد بلند تر از خود نهال باشد . بايد از قيم براي هدايت رشد و حفاظت نهال در برابر باد استفاده گردد:  قيم گذاري

  . سانتي متر باشد 5-4قطر بايد  استفاده كرد

طوبت خاك از موادي مثل كاه و كلش ، مواد پالستيكي ، بقاياي گياهي ، مالچ نفتـي و غيـره بعنـوان مـالچ مـي      منظور حفظ ر هب :مالچ 

در زمستان بكار ميرود و گياهان را در برابر تغيير دماي شديد خاك و از دست رفتن آب زمين محافظت مي كنـد   .استفاده كرددر توان 

  .هاي خشك پوشش مناسبي براي تقريباً هر نوع گياه پوششي مي باشد الچ در تابستانم. هاي هرز را مي گيرد و نيز جلوي رشد علف

كند به مدت يـك هفتـه و   مي روز يك بار ادامه پيدا  2اين آبياري هر  .بعد از كاشت نهال بالفاصله آبياري صورت مي گيرد :آبياري 

  .)1جدول ( بعد از ان طبق جدول آبياري

وردن آن به شكل مطلوب براي تـامين نـور و روشـنايي الزم و در    آفرم الزم به درخت و دردادن ظور هرس را به من   :تربيت و هرس

نظور، نهال ها را پس از مبدين .  نتيجه افزايش عملكرد انجام مي دهند تا امكان اجراي عملياتي نظير شخم و برداشت مكانيزه ممكن شود

سانتي متري بـه   40-50كه از ارتفاع طح خاك قطع مي كنند و سپس شاخه هايي سانتي متري س 80-90كاشت در زمين اصلي از ارتفاع 

تغييـر   بـا محـور  شاخه اصلي، درخت را به شكل جـامي   4-6باال رشد مي كنند را نگهداري و بقيه را حذف و در نهايت با باقي گذاشتن 

معمـوالً  .  تنـه هـم مرسـوم اسـت     2-3بـه صـورت    همچنين تربيت نهال فندق.  ورندآمي در    (Modified-central- leader) يافته

يي كـه مسـن   هـا شـاخه  يـا  عمليات هرس تا سال چهارم انجام مي شود و بعد از سال چهارم هرس، تنها به حذف شاخه هاي خشك شده 

  .شودمي بوده و يا بيش از حد به طرف زمين رشد مي نمايند محدود مي شود و در تمامي مراحل محل هرس با چسب باغباني پوشانده
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شاخه برداري . رود كار ميه شاخه برداري براي بازكردن، تنك كردن تاج و كنترل بلندي درخت ب    ):تنك كردن(  شاخه برداري

شـاخه هابـه طـور    . شـود  با كاستن از چوب ، رقابت براي مواد غذائي را كاهش داده و در مجموع سبب تقويت شاخه هاي باقيمانده مـي 

  .به شاخه اصلي بايستي حذف شوند ها نآمحل اتصال  از كامل

سربرداري بيشتر از شاخه برداري سبب تقويت رشد منطقه اي . اصالح حذف قسمتي از يك شاخه، هرس سربرداري است :سربرداري

نوك شاخه تجمع كند و به دليل اينكه جوانه ها در نزديكي هاي باقيمانده را از غلبه جوانه انتهائي آزاد ميشود، چون جوانهو درخت مي

حـذف انتهـاي   . كنددارند سربرداري تعداد نسبتاً زيادي از نقاط رشد بالقوه را حذف كرده و بنابراين جوانه هاي باقيمانده را تحريك مي

  .هاي ذخيره شده در قسمت پائين شاخه هنوز براي نقاط رشد قابل دسترسي استشاخه به اين معني است كه كربوهيدرات

ايـن كـار بـه شـاخه هـاي تنـه        .سانتي متري شروع مي شود 75-90با سر برداري درخت از ارتفاع  فرمهرس   :ندرختان جواهرس 

سـانتي متـري    90آزمايشات نشان دادند كـه سـر بـرداري درختـان از ارتفـاع بـيش از        . دهد تا ارتفاع مناسبي توسعه يابنداصلي اجازه مي

بعد از اولين فصل رشد انتخاب تنه اصلي شروع مـي  . ومستعد شكستن در برابر باد مي كند  بيشتر افراشتهدرختان جوان را متمايل به رشد 

شاخه اصلي يكنواخت كه در اطراف درختان پراكنده هستند  ا نتخاب مي گردند در نتيجه زاويه مناسـب بـين    5تا  3در اين زمان  . شود 

كـرد زيـرا ايـن كـار موجـب       خودداريه از يك نقطه بيرون زده شدند در هرس بايستي از انتخاب شاخه هايي ك. شاخه فراهم مي شود 

. بعد از انتخاب شاخه هاي اصلي هر ساله شاخه هاي رقابت كننده قوي حذف مي شوند . شاخه هاي ضعيف همانند درختان پير ميگردد 

هـد وبعـد از ده سـالگي يـا بيشـتر      هرس شديد درختان ، محصول دهي را كاهش مي د)چهارچوب اصلي (بعد از انتخاب تنه هاي اصلي 

كـه درختـان هـرس شـده كـه قسـمت        در حالي. ممكن است به يك هرس صحيح نيازمند باشند كه بستگي به قدرت و مساحت آن دارد

  . بااليي تاج با ريشه متعادل شده بود در برابر افتادن مقاومت نشان دادند 

از هر درخت حذف مي گردد كه اين كار باعث تجديد قدرت درخت  شاخه هاي ميوه ده طولحدود نصفي از  :هرس درختان بالغ

  . گردد و افزايش محصول مي گردد هرس منظم محصول را افزايش مي دهد و همچنين موجب از بين رفتن سال آوري مي

ي وبلنـدي هـاي   به منظور سهولت در تردد ادوات باغي و امكان انجام بهتر عمليات داشت و برداشت الزم اسـت كـه پسـت   : باغ تسطيح

  .درختان تسطيح گردندموجود در بين 
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.  متر و به صـورت سيسـتم مسـتطيلي اسـت     5x 4طور كلي فواصل كاشت فندق در زمين هاي دشت به : تنظيم فواصل بين درختان

  . متر بر روي خطوط تراز تعديل مي شود تا جلوي فرسايش خاك گرفته شود 4x 4اين فاصله در مناطق كوهستاني به 

  بر اساس شيب و هرس تم هاي كاشت سيس

 .متر ايجاد مي گردد و در هر چاله يك نهال قرارمي گيـرد  5×4يا  5×5در اين روش چاله ها به فواصل   :درختچه اي هرسسيستم 

ح خاك مناسب  از سط شاخه 6تا 4در سال دوم روي تنه اصلي . سانتيمتري از سطح زمين سربرداري مي گردد  30در سال اول از ارتفاع 

پـاجوش كـه رشـد خـوبي دارنـد بـه        4در سـال سـوم تنـه اصـلي از سـطح خـاك قطـع و تعـداد         . حذف مي گرددنگهداري شده و بقيه 

در اين روش باردهي در ختان در سـال پـنجم  يـا    . پاجوش ها حذف مي گردد سانتيمتر از هم نگهداري مي شوند و ساير 20-52فواصل

. ر مناطق شيب دار صورت مي گيرد در اين روش همه پاجوش ها از پايه مادري بيرون زده انداين روش بيشتر د. ششم صورت مي گيرد

  .كيلو گرم مي باشد و در اين روش برداشت و جمع آوري دشوار مي باشد  1500عملكرد در اين روش حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سيستم كاشت درختچه اي چند تنه -4شكل 

  

بكار مي رود ودر هـر چالـه   % 15متر ايجاد و اين سيستم  در شيب هاي  كمتراز 5×3به فواصل  در اين روش چاله ها  :سيستم يك پايه

اين سيسـتم در اراضـي شـيب دار توصـيه     . مي شود  نهال كشت 666بنابراين در هر هكتار . )راست-5شكل ( عددنهال كشت مي گردد1

سانتيمتري سربرداري مي  80ازگر شيب ماليم باشد و باد شديد نباشد يم ابا توجه به شرايط اقلاين سيستم نهال در سال اول  در .نمي شود
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در سال دوم پاجوش هاي جديد كه از اطراف تنه اصلي بيرون مي آيند  .سربرداري مي شوندسانتيمتري  40از  ي جانبيشوند  و شاخه ها

. سانتي متر به پايين حـذف مـي شـوند    40فاع شاخه مناسب در چهار جهت حفظ و بقيه شاخه ها از ارت 4حدف شده و بر روي تنه اصلي 

از ايـن  . شـود مـي  سـتفاده  اكاربرد دارد و در زمين هاي شيب دار بندرت  استاين روش بيشتر در كشورهايي كه برداشت بوسيله ماشين 

ر انجـام  نسبت بـه روش هـاي ديگـ   آن مزيت . دامپروري مغان استفاده مي شود در ايران در مجتمع باغات شركت كشت و صنعتروش 

  .تن مي باشد  5/2تا 2عملكرد در اين روش حدود .  است عملكردعمليا ت داشت و برداشت و نفو ذ نور به داخل تاج و افزايش 

بكـارمي رود ودر هـر   % 15هاي  متر ايجاد و اين سيستم  در شيب 5×2در اين روش چاله ها به فواصل  :در هر چالهدو نهال سيستم 

و در سال  شودسربرداري مينهال ها سانتي متري  60در سال اول از .  درجه كشت مي گردد 60سانتيمترو زاويه  60با فاصله  نهال 2چاله 

سانتيمتري  حفظ و بقيه شاخه ها  60تا  50شاخه با زاويه و رشد مناسب در ارتفاع  4ذف شده و برهر دو تنه اصلي حدوم تمام پاجوش ها 

ا ايـن روش تـاتور  .نهال كشـت مـي گـردد    2000بنابراين در هر هكتار .  )چپ-5شكل ( ف مي كنندسانتي متري حذ 60تا 50راتا ارتفاع 

  .ها عملكرد نيز باال مي رود نهال كاشته شود با توجه به تعداد نهال 2چاله داشته باشيم  و در هر چاله  1000است اگر در يك هكتار 

  

  

  

  

  

  

  

  )چپ(نهال  دوله و در هر چا) راست(روش تربيت تك  پايه   -5شكل 

  

هاي نـر   گل. استدر زمستان  زمان گلدهي. گيرد افشاني آن توسط باد صورت مي فندق گياهي تك پايه بوده و گرده  :رده افشاني گ

شـاخه  هاي ماده بصـورت خوشـه بـوده و در     گل. گردد شوند توليد مي هاي يكساله تشكيل مي  هاي شاخه در شاتونهايي كه بر روي گره

در انتشار دانـه گـرده فنـدق زمـاني كـه        .كند ها در هر نقطه با رقم فرق مي شوندكه نسبت تشكيل اين خوشه تشكيل مياري هاي سال ج
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به همين دليل است كه بايد ارقام تلقيح كننده هـر چـه نزديكتـر بـه درختـان      . گيردخوبي صورت ميباشند به مسير بادهاي غالب زمستانه

  .متر از درختان اصلي فاصله داشته باشند 30تا  25نبايد دورتر از  گرده زاه شوند، به هر ترتيب درختان در مسير جريان باد كاشتو اصلي

تبـديل  جنـين  بـدون گـرده افشـاني بـه     . و توسعه تخمدان و يا پوست ميوه فندق ضروري است   دسازگار براي رشبا دانه گرده گرده افشاني 

زماني اتفـاق مـي افتـد    ) كنند ولي فاقد مغز هستند هاي كه كامالً رشد مي ميوه(ها  پوكي ميوه. ريزند يپژمرده شده و م هاگلشود و نهايتاً  نمي

اگر چه بيشتر ارقام ناهمرسي هـم بـه صـورت نـر     . گيرد ها به طور عادي انجام نمي ينگيرد ولي رشد جن كه گرده افشاني سازگار صورت مي

هـاي نـر    هاي ماده و گل دارند اما معموالً يك همپوشاني بين شكوفايي گل) پروتوژني(و هم به صورت ماده زودرس ) پروتاندري(زودرس 

و مـاده شـان همزمـان     هـاي نـر   دهد چـه در ارقـامي كـه گـل     كه خود گرده افشاني رخ مي ولي به علت خود ناسازگاري، زماني. وجود دارد

   .گردد هاي كمتري تشكيل مي شود و يا ميوه ا ميوه تشكيل نميي كه همپوشاني خيلي كمي دارند ييها همرس رسند و چه در انواع نا مي

  گريبانـه فنـدق تغييـر رنـگ و    كـه  زمـاني  يعنـي  موعد برداشت  فندق از نيمه دوم مرداد تا نيمه اول  مهر ماه مي باشد   :زمان برداشت

و به كارخانـه هـاي فـراوري جهـت توليـد محصـوالت        انجام مي شود  %6تا رطوبت  سپس عمليات خشك كني  .قهوه اي  شده  تقريباً

  .متنوع فرستاده مي شود 

 

  س از احداثپمديريت 

برداري حداكثر از نزوالت آسماني بويژه در اراضي شيبدار است لذا مـي بايسـت اقـداماتي    بهره هدف اصلي    :ايجاد بانكت و تراس

بر اين اساس روش هاي جمع آوري آب باران به انواع مختلفي تقسيم . شود را اعمال كرد تا ناحيه ريشه از بيشترين ذخيره آب برخوردار

متر و در امتـداد   2-4با ايجاد چاله هاي هاللي شكل به شعاع  ، بانكتدر .  بندي مي شوند كه در اينجا به  بانكت و تراس اشاره مي شود

روي خطـوط هـم تـراز، تـراس احـداث      در تـراس،   .ردخطوط عمود بر جهت شيب اصلي دامنه ها مي توان بانكت هاللي را بوجـود آو 

    .به چند پله تقسيم شود دامنه كوه ،شيب طبيعيشدت با توجه به نموده و براي انجام آن مي بايستي 

اقدام به ايجاد تشتك مـي   به منظور حداكثر بهره وري از آب موجود در روش آبياري قطره اي در محدوده تاج درخت :ايجاد تشتك

مقداري خاك ريخته شود تـا از تمـاس مسـتقيم آب بـا طوقـه       ،الزم است كه در اطراف طوقه درختر ثمر واقع مي شود ولي ثمتواند م

   .عمل آيدهممانعت ب) گموز ( فيتوفترا از بروز بيماري وجلوگيري شود 
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مـرور ادوات در   كـه عبـور و   طـوري ه دليل زياد يا كم بودن تعداد درختان نامناسب باشد بـ ه اگر تراكم در داخل باغ ب :عديل تراكمت

  .مي بايست درختان نامناسب را حذف  و در صورت لزوم واكاري نمود ،كنندو داخل باغ را با مشكل روبر

مستان در اختيار باغ در خالل پائيز و ز تن در هكتار بصورت چالكود 15-30يك بارو به مقدار در سال مصرفي ميزان كود دامي :تغذيه

كودهاي شيميايي . كيلوگرم كود دامي پوسيده به خاك اضافه مي شود 8-10در زمان كاشت نهال نيز به ازاي هر درخت  .گيرد قرار مي

  ).2جدول ( با توجه به سن درخت به خاك اضافه مي شوند

  

  ميزان كود شيميايي مورد نياز بر اساس سن درخت -2جدول  
  )گرم بر درخت(كود 

  در سال 

  بيش از پانزده سال  دهم الي پانزدهم  پنجم الي دهم  مسوم الي پنج  سوم  دوم  اول

  400  300  200  150  150  100  50  )كورد اوره( ازت

  400  300  250  150  -  -  -  )فسفات آمونيم( فسفر 

  200  150  100  50  -  -  -  )سولفات پتاسيم( پتاس

  

-10استفاده از كولتيواتور در زماني كه ارتفـاع آن  هاي هرز به منظور ارزيابي و تاثير مديريت تلفيقي علف :هاي هرزمبارزه با علف

در  8بـه ميـزان   ) يـت زگليفو( پرانـدا   علـف كـش  ، براي درختان چند ساله با پوست تنه چوبي هاي شيميايي سانتي متر باشد و روش  8

  . گيرد بذردهي مورد استفاده قرار مي هاي هرز قبل از در زمان گلدهي علف هزار

استفاده از  .صورت مي پذيردها ري از خسارت جوندگان ، سرما زدگي ، آفتاب سوختگي ، آفات و بيماريبراي پيشگي  :پوشش تنه

) توري(در برخي از نقاط كشور از فنس  .محلول بوردو  و همچنين  رنگ سفيد نيز مي تواند تنه را از آفتاب سوختگي محافظت نمايند

  .)6شكل ( ها استفاده مي شود دامو چراي  جوندگاناز صدمات  تنه درختانبراي حفاظت 
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از  تنه درختانبراي حفاظت ) توري(از فنس استفاده  -6شكل 

  و چراي دامها جوندگانصدمات 

  

هـا عـالوه بركـاهش ميـزان انـرژي و       پـاجوش . مـي باشـد  فـراوان  يكي از خصوصيات درخت فندق توليد پاجوش  :ها حذف پاجوش

اسـتفاده از  (ي ها از طريـق مكـانيك   بنابراين بايد نسبت به حذف پاجوش. رختان مي گردندسبب تاخير در باردهي د) درخت(موادغذايي 

  .اقدام نمود زمان خواب درختدر  ...) قيچي، اره و 

 ها از بخارياست كه  هاي باغي گرم كردن باغ با استفاده از بخاري :هاي كوتاه مدت روش: درخت پيشگيري از سرما و يخ زدگي

هـاي شـديد در    در زمسـتان  توان جهت جبران گرمايي كه از طريق تشعشع از دسـت مـي رود   مي) عدد در هكتار 80-140( يا پالرباغي

 80به ازاي هر گرم آب در حال يخ بستن حـدود  ، رقاب كردن خاك و آبياري بارانيدر غ. استفاده نموددرجه سانتي گراد  -20دماهاي 

درجه سانتيگراد يا كمـي بيشـتر    2تا  1در محدوده دمايي بين  اغباعث حفظ دماي ب گرماي آزاد شده از آب. كالري گرما آزاد مي شود

 10000مقدار آب مورد اسـتفاده در هـر هكتـار      .اين مقدار گرماي آزاد شده مي تواند باعث حفاظت گياه از يخ زدگي گردد. مي شود

پـاي درختـان    در ...ش، شاخ و برگ گياهان و خاك و كاه، كل،هاي گياهي  از انواع پوششجهت حفظ رطوبت   .متر مكعب مي باشد 

   .استفاده مي شود

 توصيه مي شود درختان فندق در دامنه هاي رو به شـمال كشـت گردنـد، تـا گلـدهي     ، انتخاب مكان مناسببراي : هاي بلند مدت روش

هايي كه داراي عمـق   خاك، اب خاك مناسبانتخدر انتخاب .بهاره آنها به تأخير افتاده و بصورت طبيعي خطر يخ زدگي آنها كاهش يابد
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هـايي كـه بـا مـواد آلـي و كـود بـه خـوبي          هاي هرز و خاك هاي مرطوب، متراكم، عاري از علف نيز خاك سانتيمتر هستند و 50حدود 

يرگل كـه  درختان د، حفاظت درخت با استفاده از ارقام مناسب براي .مخلوط شده اند باعث حداكثر ذخيرة گرما در طول روز مي شوند

رونـد  ارقام مناسب و ديرگل فندق عبارتند از ارقام . در بهار ديرتر باز مي شود، كمتر در معرض خطر يخ زدگي قرار دارند فندقشكوفه 

سـفورد و مـروي دوبـول ويلـه، شـاه فنـدق، گـرد        رت، داويانـا، كو گـ ب، نگرو، النگ داسپاين، سـ )بارسلونا(ارد كوت دوپيمون، فرتيل د

اسـتفاده از كـود كـافي در زمـان مناسـب،       . انه، پاييزه، انبوه، پشمينه، گرجه، شصتك و كالپرك قابل توصيه مي باشنداشكورات، تابست

كودهاي  .ه سرما و يخ زدگي مي شودب ، باعث بهبود سالمت و در نتيجه مقاومت بيشتر گياه... ها، آبياري كافي و كنترل آفات و بيماري

هـاي سـاده بـه زراعـي بـراي افـزايش        يكـي از روش . فري باعث افزايش تحمل به يخ زدگي مي شـود پتاسيم و در مواردي كودهاي فس

 .رشد مي باشـد به ويژه در پايان فصل كاهش آبياري و كوددهي دوران ركود گياه از طريق  به جلو انداختنمقاومت گياه در برابر سرما، 

ياه از طريق جذب بيشتر مواد فتوسـنتزي توسـط بخـش چـوبي درخـت مـي       نيز باعث افزايش مقاومت به سرماي گ استفاده از تنك  ميوه

  .نيز باعث كاهش خسارت سرمازدگي مي گردد) سيستم جامي با محور مركزي تغيير يافته( هرس فرم مناسب رشد درختان. شود

هـاي   بـوده و در اطـراف بـاغ   بادشكن ها معموالً از يك يا چند رديف درختان غير مثمر تشكيل مي شوند كه سريع الرشد : بادشكن ها

  .مثمر در جهتي كه بادهاي شديد محلي از آن طرف مي وزد، كاشته مي شوند

هاي  ساير آفات و بيماري.  به برخي آفات رايج فندق در ايران و روش مبارزه با آنها در زير اشاره شده است: فندق در ايرانآفات 

در ايران خسارت چنـداني ايجـاد نمـي نماينـد      خوار فندق و كرم سفيد ريشه ر برگها، سوسك چوب خوار فندق، زنبو سنمانند فندق 

  .كه فقط به ذكر اسامي آنها اكتفا مي شود

اين حشره با مكيدن شيره گياهي موجب تضعيف درخت مي گردد و همچنين با ترشح عسلك باعـث تجمـع گـرد و     :شپشك نرم تن 

وجب اختالل در فعاليت هاي فيزيولـوژيكي درختـان بخصـوص فتوسـنتز مـي      خاك كه در سطح برگ، تنه و سرشاخه هاي درختان و م

درصد به صورت سمپاشي زمسـتانه قبـل از مرحلـه تلقـيح درختـان       2 وغن ولكمحلول پاشي رين آفت يكي از راه هاي كنترل ا. گردد

  . روسبان استفاده نموددر فصل رشد و در صورت وجود آفت به تعداد كافي مي توان از سم اكامت يا دو  .استفاده نمود

 هـاي و مهمترين عالمت تشخيص آن فعاليت دسته جمعي آنها در اطـراف بـرگ  ) 7 شكل(به شته هلو شباهت زيادي دارد   :شته فندق

هـاي مختلـف و    ، زنبور و مگسهخسارت اين آفت با ترشح شديد عسلك همراه است كه به نوبه خود موجب جلب مورچ. اصلي است
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براي مبارزه با اين آفت مي تـوان از  . بشوندهاي ويروسي نيز  اين حشرات ممكن است باعث انتقال بيماري. ي شودتجمع گرد و خاك م

  .كرداستفاده سيستميك كونفيدور و متاسيستوكس  سموم

روبـردن  ف اين آفت ضمن مستقر شدن روي جوانه هـاي تـازه، بـا   . ترين آفات فندق به شمار مي روداز مهم  :جوانه خوار فندقكنه  

بـراي  . نيش خود موجب تورم و بدشكلي جوانه ها در زمان بازشدن شده، همچنين باعث فساد و خشكيدگي جوانه هاي گل مـي گـردد  

  .برگي هستند، استفاده نمود 3تا  2بيدار شدن گياه و يا زماني كه شاخه ها  مي بايست از سموم فسفره تماسي در زمانبا اين آفت مبارزه 

ايـران، انـدام مـورد تهـاجم و نشـانه هـاي       فنـدق در   ازگزارش شده قارچي برخي بيماريهاي فهرست : در ايران قهاي فند بيماري

 .Pseudomoinas syringae pv باكتري هاي از بين باكتري هاي بيماريزاي فندق، تا كنون  .آمده است 3عمومي آنها در جدول 

syringae   وXanthomonas arboricola pv. corylina همچنـين شـيوع نـوعي گـال طوقـه در      .  ز ايران گزارش شـده انـد  ا

بـه خصوصـيات برخـي بيمـاري هـاي        3در جدول .  درختان فندق در گيالن مشاهده شده اما تا كنون باكتري عامل شناسايي نشده است

  .  مهم فندق در ايران اشاره مي شود

  

  

  شته فندق در برگ و ميوه - 7 كلش

  

  

  

  



١٦ 

  

فندق استان گيالندرختان از هاي جدا شده  دادي از قارچفهرست تع  -3جدول   

)عالئم( اندام مورد حمله )عالئم( اندام مورد حمله قارچ جداشده   قارچ جداشده  

)گال(سرشاخه   Phomopsis sp  پوسيدگي ريشه(ريشه(  Fusarium semitectum 

)لكه برگي(برگ   Mamianiella coryli  پژمردگي نهالهاي جوان(ريشه(  Verticilliun sp. 
)لكه برگي(برگ   Pestalotiosis macrospora پوسيدگي پوست روئي در انبار Penicillium sp. 
)لكه برگي(برگ   Alternaria alternata پوسيدگي پوست روئي در انبار Aspergillus sp. 

ست روئي در انبارپوسيدگي پوColletotrichum gloeosporioides)خشكيدگي(و سرشاخه ) لكه برگي(برگ   Rhizopus sp. 
)سفيدك سطحي(برگ   Phyllactinia corylea مغز پوسيده در انبار Trichothecium sp. 
)سفيدك سطحي(برگ   Phyllactinia guttata مغز پوسيده در انبار Cladosporium cladosporides

)خشكيدگي(سر شاخه  Diplodia theabrome مغز پوسيده در انبار Aspergillus flavus 

)پوسيدگي ريشه(ريشه   Fusarium anthophillum شانكر سيتوسپورايي Cytospora fuckellii 

  

هاي بارور فندق متقاوت  باكتريوز فندق بيماري جديد است كه عالئم آن در باغستان:  باكترياييو شانكر ) باليت(سوختگي 

اين باكتري، نخستين بار روي قلمه . به خزانه كاريهاي فندق مي زند ناچيز استاست، اما زيان آن در باغستان ها در مقابل خسارتي كه 

هاي فندق و روي ميوه هاي نكروزي به خصوص در رقم فرتيل دكوتارد ديده شد و سبب نگراني و مطالعه پژوهشگران در ساير خزانه 

. ي از انتشار و محدود ساختن سرايت آن شدهاي عمده و موجب دقت و پيگيري بيشتر در شناخت عالئم، تشخيص و پيشگير كاري

 در شاخه.  برگ ها زرود زرد شده و مي ريزند.  نشانه عمده اين بيماري سرخشكيدگي، نكروز جوانه ها و لكه برگي آبسوخته است

هاي مولد ز و خشكاندن شاخه تدر فتوسناين بيماري موجب كاهش عملكرد درخت به دليل اختالل . هاي چوبي شانكر ايجاد مي كند

موجب كاهش عملكرد گياه  .  ساله است و درختان پيرتر بندرت كشته مي شوند 1-4بيشترين خسارت اين بيماري در درختان . مي شود

  .و مانع رشد درختان جوان مي شود

ر حال ريشه زدن و آغاز، روي قلمه هاي خوابانيده شده در زمين در اطراف كنده مادري درخت، د دردر خزانه ) 8 شكل(عالئم بيماري 

در بهار پس از بيداري، ابتدا جوانه هاي چوب محو مي شوند و بعد شاخه هاي  .سپس روي شاخه هاي خشبي نشده علفي ديده مي شود

در بعضي موارد نكروز به ساقه اصلي نهال حمله مي كند و در   .جانبي نكروزي مي شوند و خيلي سريع به خشك شدن نهال مي انجامند

در ساير . هاي سطح و طولي پيدا مي كند در اين مرحله پوست گياه شكاف. سبب ظهور شانكرهاي سطح روي آن مي شود رتيخرداد و 

هاي نكروزي فقط محدود به پوست خارجي نهال است ، اما در مواقع حاد، اين باكتري با تكثير سريع، نسبت تشديد و  موارد، بافت

نخستين عالئم .  هال ريشه بسته در خاك مي شود و به تدريج به پايه مادري سرايت مي كندتسريع در خشك كردن تمام يا قسمتي از ن
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. آلودگي روي نوجستهاي خشبي نشده در خردادماه، به خصوص روي جوانه هاي نوروييده در طول ساقه يا در نوك آن ظاهر مي شوند

تارهاي نكروزي به طول گاهي ت گياه تفاوت محسوسي دارد و نكروزها ظاهر مشخصي به رنگ قهوه اي تيره دارند كه با رنگ سبز باف

. چندين سانتيمتر روي ساقه يا روي برگهاي در حال رشد نيز ديده مي شود كه در اين حالت اغلب ساقه را از محل نكروز مي شكنند

شده  علفيهاي  گي نوجستچوب و خشكيد هاي محو جوانهو موجب  شباهت زيادي به خزانه كاري دارد بيماري در باغ اين خسارت

نكروز روي درختان . بزرگ مي شود بر اثر ظهور شانكر هاي پيشرفته ، سبب شكسته شدن ساقه هاي يكساله و خشكيدن شاخه هايو 

به ندرت به بازوها يا به تنه  هاقابل توجه است كه شانكر. سانتيمتر خشك كند 100تا  10جوان مي تواند شاخه هاي سال به بلندي 

  . فندق حمله مي كند، اما در صورت سرايت آنها را نيز مي شكنددرخت 

اين باكتري از طريق نهال هاي آلوده وارد باغ مي شود و .  است Xanthomonas arboricola pv. corylina عامل آن باكتري

ي قطور و تنه،  جوانه و شانكر زمستان گذراني باكتري در زخم هاي روي شاخه ها  .از راه روزنه و زخم به بافت گياه نفوذ مي كند

  .  شودانجام مي شود و انتشار از طريق بارندگي انجام مي 

چون اين كار .  حذف شوندآلوده  هاينهالكليه  مورد بيماري، بايد پس از مشاهده نخستين به منظور كنترل اين بيماري، در نهالستان ها

خشكيده حذف و  هاي علفي ، شانكرها و جستآلودهوابانيده شده هاي خكليه جوشبايد حداقل از نظر اقتصادي مشكل است، 

 به علت حساسيت شديد بافتماه بهمن در آغاز و خوابانيدن  مي تواند موثر باشد ها زير خاك يرتر پاجوشدخوابانيدن . سوزانده شوند

آبياري باراني به منظور جلوگيري از ايجاد  قطع و حذف سيستم . ها به آلوده شدن يا سرايت، رشد و شيوع اين بيماري را تسريع مي كند

هوا دادن به ساير موارد موثر بر شدت اين بيماري  شامل   .خرد اقليم مناسب كه عامل عمده تكثير و رشد و نمو سريع اين باكتري است

هش تعداد قلمه ها كا ،دم كاشت در خاك هاي با زه كشي كم و سنگين و پر آبع، كنده هاي مادري با عمليات زراعي و مكانيكي

 200(ها به وسيله تركيبات مسي كم كردن ميزان سرايت بيماري با محلول پاشي روي برگ، هاافزايش فاصله بين آن ، ام كاشتهنگ

 4ها زير خاك، در تمام سطح خزانه يك بار قبل از بيداري گياه، سه بار هنگام خوابانيدن پاجوش) گرم ماده فعال در يك صد ليتر آب

حذف شاخه هاي حامل شانكر و زخم بندي محل هرس و محلول پاشي  و  روز يك مرتبه 15مرتبه در پاييز از شهريور به بعد هر  5تا 

قبل از  ،مسي قبل از بارندگي سموم محلول پاشي در باغ، . مي باشد ضد عفوني كردن كليه ابزار وسايل و ماشينهاي باغباني و غيره

مانند نگرت، گانلبرت، سگروب، الگداسپنج، مروله برخي ارقام .  برگ ها توصيه مي شود% 75ن شكفتن جوانه ها و پس از ريخت
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به اين بيماري مقاوم  (Negret, Gunslebert, Sergreb, Lagued Espange, Merveille de bollwiller)دبولويلر 

جوانه  ميزانيزان خسارت اقتصادي آن بستگي به م. در خاك هاي سنگين و زمين هاي فاقد زه كشي تشديد مي شودعالئم آن .  هستند

مرگ و % 10دردرختان جوان تا . ميوه از نظر اقتصادي اهميت زيادي ندارندروي زخم هاي  اما و شاخه هاي ميوه ده دارد ي نكروزه ها

 7-8به درختان تصادي اقخسارت %  50، 1983در سال و  درخت جوان نابود شدند 250،000 بيش از1975در فرانسه، از . مير مي دهد

  .  هكتار وارد كرد و دو هكتار درختان جوان را بطور كامل نابود كرد 130ساله در 

 Mamianiella coryliبيماري لكه برگي با عامل قارچ اسكوميست: Mamianiella coryliلكه برگي با عامل 

(Batsch:Fr) Hohn اين  .مي شوددر استان گيالن محصول فندق مي ها و نهايتاً نقصان  خزان نابهنگام و زودرس برگ موجب

افت عملكرد مي بيماري در باغ هايي كه تحت تاثير مه شديد قرار دارند باعث خزان زودرس شده و در نتيجه درخت دچار ضعف و 

خر عث ايجاد نواحي زرد رنگ، كوچك و گرد روي برگ ها در اوابا  .محصول شود %10-30 احتمال مي رود باعث كاهششود و 

در مركز لكه هاي برگي استروماهاي . )9شكل ( قسمت هاي سبز رنگ ديده مي شود ،تابستان شده كه در ميان نواحي تغيير رنگ يافته

در امريكاي شمالي و گونه  C .cornuta, C.americanaگونه هاي  ي در اين بيمار.  رنگ قارچ تشكيل مي شوند كوچك و سياه

C.avellana در اروپا شايع است.  

هر كجـا كـه ايـن    از جمله فندق است و  سفيدك پودري يك بيماري كم اهميت در درختان ميوه خشكباري است: سفيدك پودري

كن است بطور اتفاقي هر چند وقـت يكبـار بخصـوص در دوره هـاي طـوالني      ممو  اين بيماري نيز وجود دارد ،درختان كاشته مي شوند

    .كاهش دهد % 20اندازه ميوه، وزن دانه ها را تا  بردر مراحل اوليه رشد ميوه، با تاثير مي تواند بيماري اين . رطوبت و باران ديده مي شود

 در برگ پودري سفيدرنگ در سطح زيرين برگ را مي پوشاند . نشانه هاي اين بيماري در برگ، ميوه و شاخه هاي سبز ديده مي شود

قارچ هاي مولد سفيدك پودري . ارچ در زمينه اين پودر سفيد ديده شودكه ممكن است اجسام بارده كوچك سياه رنگ ق) 10شكل (

به برگ ميوه و شاخه هاي سبز حمله كرده پركنه ها ي قارچ در فندق و پكان از اواسط تا اواخر فصل رشد ظاهر شده كه در ابتدا 

اندام باردهي جنسي كوچك . ا مي پوشاندميلي متر و سفيد مات بوده و سرانجام تمام سطح برگ و ميوه ها ر 6تا  3كوچك با قطر 

  .گردو سياه بوده كه روي پركنه هاي سفيد رنگ قارچ روي درختان فندق قابل مشاهده است
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  نشانه هاي باليت باكتريايي در ميوه، سرشاخه، برگ و نهال فندق  - 8 شكل

  

    
   Mamianiella coryli   نشانه هاي لكه برگي با عامل  -9 شكل
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همچنان كه بافت هاي گياهي از رشد قارچ در . سانتي متر توليد مي كند 2قارچ معموالً در بهار فعال بوه و پرگنه هاي با قطر كمتر اين 

نواحي سوخته قهوه اي رنگ يا داراي ظاهري زنگار درخت جلوگيري كرده و ميسيليوم قارچ به تدريج مرده و از درخت جدا مي شود، 

عامل آن قارچ    .مانند در قسمت هاي آلوده قهوه اي رنگ يا داراي ظاهري زنگار مانند در قسمت هاي آلوده مشاهده مي شود

Phyllactinia guttata  ماري زياد نيست و معموالً شدت بي.  اين قارچ در برگ ها و شاخه هاي افتاده زمستانگذراني مي كند. است

يري از شيوع و رسيدن بيماري به حد بحراني، درختان را با تركيبات حاوي گوكرد سم ه ندارد اما مي توان به منظور جلوگنيازي به مبارز

  . در مناطقي كه مقاومت به سفيدك هاي پودري مطرح نمي باشد از قارچكش هاي بنزيميدازول نيز مي توان استفاده نمود.  پاشي كرد

  

  
  سفيدك پودري در برگ فندق  -10 شكل

  

سه گونه و پاتوار از باكتري هاي جنس سودوموناس در فندق گزارش   :(Decline and dieback)زوال و مرگ ناگهاني 

كه از ايران  هستند P. s.  pv. coryli و  Pseudomonas avellanae  ،P. syringae pv. syringaeاند كه شامل  شده

و ناگهاني  و پژمردگي (Decline) زوال موجب Pseudomonas avellanae. گزارش شده است P.s. pv. syringaeتاكنون 

 P.s. pv. coryli  گونه. نيز ايجاد مي كند شانكرهاي طولي در تنه و شاخه شود و بندرتمي تابستان و درخت در بهار مرگ كل 

مردگي نسبي سرشاخه و عامل پژ P. s. pv. syringaeو  )(Bacterial Twig Dieback سرشاخه است مرگ ناگهاني  عامل

خسارتزاترين .  بوده و تشخيص آنها از يكديگر دشوار مي باشد هبسياري از عالئم اين سه باكتري مشاب . است و شانكر باكتريايي شاخه

.  بخشكاندباغ را  وان و كلدرختان جمي تواند در آوند چوبي سيستميك مي شود و است كه  P. avellanaeاين باكتري ها گونه 

درختان آلوده در پائيز دچار زردبرگي .  اما جمعيت اپي فيت آن در ميوه يا بذر گزارش نشده است.  حتي وارد بافت ريشه نيز مي شود
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رگ و مرگ مهم ترين نشانه هاي اين بيماري در تابستان پژمردگي ناگهاني ب. زودهنگام شده و معموالً در تابستان سال بعد مي ميرند

در پائيز، در تنه و شاخه هاي چوبي شانكر .  اين ميوه هاي چروكيده تا مدت ها بر روي شاخه باقي مي مانند.  ميوه هاي نارس است

هكتار از باغات جوان را از بين  1000درخت را در ايتاليا نابود كرد و پس از آن،   40،000، 1990اين بيماري در دهه .  ايجاد مي شود

از گيالن گزارش شده اما به دليل  P. s. pv. syringaeگرچه وجود .  ميلين دالر در سال براورد شده است 5/1خسارت آن .  برد

   .نبود گزارشي مبسوط از عالئم و خسارت آن در ايران، اهميت واقعي آن نامعلوم است
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