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   مقدمه      

حركت بسوي احداث باغات  ده بهينه از منابع آب و خاك واستفا ، امروزه سياست باغباني در كشورهاي پيشرفته

اولين  از ، درخت سيب با توجه به اصالح پايه هاي پاكوتاه بعنوان مثال .متراكم در تمام درختان ميوه مي باشد

باغات پاكوتاه در  ، درختان ميوه اي بوده كه بصورت متراكم كشت گرديده  و هم اكنون نيز در مقياس وسيع

نسبت به باغات  ، باغات متراكم با توجه به كاهش اندازه درختان ميوه. ف سيب كاري وجود داردلختمناطق م

زيرا تمام عمليات داشت و برداشت به آساني و بطور مؤثر  . عملكرد باال و هزينه داشت كمتري دارند،  استاندارد

باغات  احداثشاخص عمده در.و تعداد زيادي درخت در هكتار قابل پرورش است مي گيرددر آنها صورت 

در مورد بيشتر  كه امروزه به فراوانياست پاكوتاه و نيمه پاكوتاه كننده  رويشي استفاده از پايه هاي ، متراكم

،  يكي از مهمترين خصوصيات اين نوع از پايه ها. دارند توليد شده و در دسترس  باغداران قرار،  درختان ميوه

ريزازديادي با توجه به  و خوابانيدن،قلمه:كه با روش هاي مختلف از جمله  قابليت تكثير غير جنسي آنهاست

و انجام  در كنار تكثير پايه هاي رويشي ،توليد نهال استاندارد.ماهيت پايه و برآوردهاي اقتصادي قابل انجام است

عث توليد زيرا با . جهت احداث باغات متراكم از اهميت ويژه اي برخوردار است هرس و تربيت درختان،

محصول در ساليان اوليه احداث باغ شده و بازگشت سريع سرمايه سنگين احداث چنين  يزودهنگام و فراوان

توليد نهال هاي پر شاخه با قطر مناسب و سيستم ريشه قوي و سپس انجام هرس و .باغاتي را ممكن مي سازد

از فاكتورهاي مهم موفقيت باغات متراكم به  ، جهت دستيابي به درختان استاندارد با رشد متعادلصحيح، تربيت 

در اين نشريه سعي شده است تا حد ممكن روش هاي ساده ، ارزان  و كاربردي براي توليد و .  شمار مي رود

گامي در جهت گسترش چنين باغاتي در ميهن عزيزمان  اميد است . پرورش درختان پا كوتاه سيب ارائه شود

  .ايران باشد



 

  ندارداستانهال  پرورش

كه درختان در آن پرورش  يبه نهالستان نهال، باغ هاي بسيار زيادي احداث گرديده است كه در آنها هنگام خريد

  .كمتر توجه شده است نهال يافته اند و يا به عبارتي به كيفيت

د زودتـر ،  باال بردن آگاهي باغداران در مورد اهميت كاشت درختان با بهترين كيفيت به منظور دستيابي به در آم

منجر به اين شده است كه نهال كاران كوشش بيشتري براي توليد درختان بزرگتر، يكنواخـت تـر و بـا انشـعابات     

  .بيشتر به كار ببرند

زيـرا  . مد نظر قرار گيرد، كيفيت نهال توليدي است بايديكي از مهمترين فاكتورهاي كه در احداث باغات جديد 

  .تضمين خواهد شد  اي از محصول توليدي باغ با انتخاب درست نهال، قسمت عمده

هنگام خريـد درخـت از نهالسـتان بـه طـور      . ميزان توليد باغ را تحت تاثير قرار مي دهد ، هزودبارد و نهال مناسب

توجـه   ، چگونگي پرورش آن در خزانه و يـا مـدت زمـان الزم جهـت شـروع بـاردهي      ، معمول به كيفيت درخت

  .كمتري مي شود

  :اين شاخص ها عبارتند از.  گيردسه شاخص عمده مد نظر قرار  ، بايد يد نهال استانداردبه منظور تول

  قطر تنه نهال -3نوع پايه  -2نوع رقم  -1

اي زيرا در آمد آتي باغ بستگي زيادي به رقم ميـوه   . تعيين رقم مي باشد ، اولين و مهمترين ضرورت براي باغدار

زودباردهي ، عملكرد و كيفيت ميوه و  . نوع پايه مورد استفاده مي باشد ، ضرورت دوم.كه توليد خواهد شد است

  .نوع پايه مورد استفاده دارد باارتباط زيادي  ، هزينه هاي جانبي

 بطـور معمـول  . قطر تنه نهال نيز از فاكتورهاي  تعيين كننده ميزان محصول و زودباردهي درخت به شمار مـي رود 

لـذا   .عابات بيشتر سريعتر به باردهي رسيده و برگشت سـرمايه زودتـر اتفـاق مـي افتـد     درختان با قطر تنه زياد و انش

. دنبال صرفه جويي مالي باشـد  نبايدباغدار هنگام خريد نهال، نهالهاي مناسب تر تهيه نموده و در اين مورد خاص 

 .صرفه جويي مي شود باغدار ممكن است چنين تصور كند كه با خريد درختاني با قطر تنه كوچك، در هزينه ها 

خريدار آگاه كسي است كه درخت مناسب مورد نياز خود را مـي شناسـد و    .اين يك تفكر اقتصادي اشتباه است

مي داند كه درخت با كيفيت باال چه درختي است، چگونه توليد شده است و چه مدت طول مي كشد تا درخـت  

  .به بار نشيند

 كارآساني نيست و نياز به داشتن هم اطالعـات علمـي و هـم تجربـه    ،خزانه تكثير درختان ميوه و با كيفيت باال در 

  .باشدمي   كافي



 

اولين مرحله توليد نهال، تكثير پايه است كه يا به صورت جنسي و با استفاده از كاشت بذر سيب انجام مي گيرد و 

  .)4(ديا اينكه به صورت غير جنسي و با استفاده از روشهاي تكثير رويشي انجام مي گير

  تكثير سيب در ايران

بدين صورت كه بـذر سـيب را از كارخانـه هـاي      .دناز طريق كشت بذر سيب توليد مي شو،پايه هاي بذري سيب

تيمار سرمايي با كشت مستقيم بذور سيب در ( فرآيند ميوه تهيه نموده ، تيمار سرمايي برروي آنها اعمال مي نمايند

مي توان پايه هاي بذري توليد شده را در اواخر فصل  . )بيعي تامين مي شوداواخر آذرماه  درنهالستان به صورت ط

پايه هاي  .رويشي از خاك در آورده و بر حسب اندازه و كيفيت دسته بندي و مجدداً در خزانه انتظار كشت نمود

صورت نمي گيرد اينكار  بطور معمولاما . ريز و ضعيف يكسال ديگر در خزانه باقي مي مانند تا آمده پيوند شوند

 ، و پايه هاي بذري در شهريور ماه همان سال با استفاده از روش پيوند خواب بـا اسـتفاده از ارقـام تجـارتي سـيب     

سپس نهال هاي بذري بـاالتر از محـل پيونـد     .پيوند شده و تا فروردين ماه سال بعد به همان صورت باقي مي مانند

عمليات جوش ) بار 4تا  3( در طول فصل رشد به طور مرتب  .يدسربرداري شده و پيوندك شروع به رشد مي نما

هاي هرز ، مبـارزه بـا    گيري پايه هاي پيوندي و مراقبت هاي زراعي الزم از جمله آبياري هفتگي ، مبارزه با علف

ه و مي تـوان نهالهـا را از خـاك در آورد    ، در پايان فصل رشد .آفات و بيماريهاي شايع در منطقه انجام مي گيرد 

در ايران هيچگونه عمليات تكميلي جهت بهبود كيفي نهال در  .نمودپس از درجه بندي نسبت به فروش آنها اقدام 

  .نهالستان انجام نمي گيرد و درختان كامالً به روش سنتي توليد مي شوند

  تكثير به روش استاندارد

درختـان سـيب تجـارتي بـه صـورت      بـه همـين دليـل    . ارقام سيب حاصل از كشت بذر شبيه بـه اصـل نمـي باشـند    

از اين رو يـك درخـت    .همگروهي از طريق پيوند جوانه يا پيوند شاخه رقم ميوه برروي يك پايه تكثير مي شوند

ميوه از دو يا چند قسمت كه از نظر ژنتيكي متفاوت مي باشند، يعني رقم پيونـدك در قسـمت بيـرون از خـاك و     

نـوع پايـه مـورد اسـتفاده اثـرات عمـده اي بـر رشـد و ظرفيـت توليـد           . رقم پايه در داخل خاك تشكيل مي گردد

پايه هاي بذري به دليل القاء قدرت رشد زيادتر در پيونـدك و ناهمـاهنگي   . پيوندك در طول عمر باغ مي گذارد

رشد درختان پيوندي برروي آنها به دليل هتروزيگوس و دير به بار نشستن درختان پيوندي برروي آنها از اهميـت  

  .متري برخوردارندك

  .پايه هاي رويشي با توجه به موارد ذيل اهميت ويژه اي در محصول سيب دارند

 )پاكوتاه كنندگي ( كنترل رشد پيوندك  �



 

و هـم در دوران  ) پـيش بـاري   ( تاثير بر ظرفيت توليد در رقم پيوند شده برروي آن هم در مراحل اوليـه   �

 بلوغ

 )انتخاب پايه هاي سازگار با اقليم هاي مختلف(اييسازگاري با انواع خاك و شرايط آب و هو �

 مقاومت در برابر بيماريها و آفات �

گستره كاملي از درختان خيلي ، ) كه قدرت رويشي درخت نيز ناميده مي شود ( از نقطه نظر كنترل اندازه درخت 

پايـه هـاي بسـيار    بزرگ برروي پايه هاي بذري يا همگروهي قوي تا درختان بسيار كوچـك پيونـد شـده بـرروي     

موجـود   ، پاكوتاه كننده كه ممكن است كمتر از يك دهم اندازه درختان پيوند شده برروي پايه هاي قوي باشـند 

اندازه درخت ،  تراكم كاشت درخت را تعيين مي نمايد و تراكم كاشت درخت بر توليد زودهنگام در . مي باشند

ي حاصل مي شود كه در تراكم باال، درختـان بـزرگ و قـوي را    توليد كمتر در هكتار وقت .هكتار تاثير مي گذارد

نتوان در فضاي منظور شده محدود نگهداشت و يا وقتي كه در تراكم هاي پايين ، درختان پاكوتاه نتوانند فضـاي  

  .تعيين شده خود را پر كنند

هزينه تنـك كـردن،    پايه هاي پاكوتاه از طريق كاهش رشد شاخه ها و در نتيجه، ايجاد يك درخت كوچك تر ،

كنترل قدرت رشـد رويشـي  بـه كمـك     . تربيت ، برداشت و هرس را در مقايسه با درختان بزرگ كمتر مي نمايد

و اين عمل در درختان پيونـد   استهاي هرس و تربيت ، به ويژه در قسمت هاي فوقاني درختان امكان پذير روش

درختان بزرگ تر پيوند شده برروي پايـه هـاي قـوي مـي      خيلي آسان تر از، شده برروي پايه هاي پاكوتاه كننده 

كنترل رشد شاخه ها برروي پايه هاي قوي از طريق هرس و تربيت ، اگـر غيـر ممكـن نباشـد، بـيش از حـد       . باشد

در بيشتر موارد، رشد به اندازه كافي كنترل نگرديده و منجـر بـه سـايه دار شـدن شـديد و در نتيجـه        .مشكل است

از آنجائي كه توليد زودهنگام در بيشتر باغ هاي جديد يك هدف مي .فيت پايين ميوه مي شودكاهش توليد و كي

فقـط از راه اسـتفاده از    بـاال  رسـيدن بـه عملكردهـاي زودهنگـام    ،با افزايش تراكم كاشت افزايش مـي يابد  وباشد

توليد محصـول زودهنگـام   . ددرختان پيوند شده برروي پايه هاي پاكوتاه كننده در تراكم باال امكان پذير مي باش

. كـاهش رشـد بيشـتر درخـت مـي باشـد       ي مي باشد كه همانـا ناشي از پايه هاي پاكوتاه كننده داراي مزيت ديگر

محصول سنگين اوليه، رشد شاخه ها را كاهش داده و حفـظ انـدازه درخـت در محـدوده فضـاي منظـور شـده را        

  .به دليل عدم رشد كافي درختان صدمه خواهند ديد ها اين گونه پايهاما در خاك هاي فقير. آسانتر مي سازد

با ريشـه دار نمـودن شـاخه هـا بـه روش خوابانيـدن يـا         M9و  M7  ،M26پايه هاي رويشي مانند : تكثير پايه

شاخه هاي ريشه دار شده همه ساله از ساقه هـاي زيـر    .خاك دادن پاي بوته ها به صورت كپه اي تكثير مي شوند

هنگامي كه شاخه هاي جديد حاصل از ساقه هاي زير زميني به طـرف   .در بستر توليد مي شوند زميني پايه مادري



 

در قاعـده شـاخه هـاي    . خاك يا خاك اره جديد به طور مرتب برروي بستر افزوده مي شود ، باال رشد مي نمايند

  )1و2شكل ( جديد در داخل خاك اره ، ريشه به وجود مي آيد 

  

  

  

  

  

  رويشي سيب به روش خوابانيدن كپه ايتكثير پايه  -1كلش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )خاك اره(پايه رويشي سيب در بستر خوابانيدن -2شكل

             پايه هاي ريشـه دار حاصـل از خوابانيـدن كپـه اي، قلمـه يـا بـذر را در اوايـل بهـار بـه صـورت رديفـي در خزانـه             

. رود كه به صورت رديفي در خزانـه كاشـته مـي شـوند     عبارت پانهال بيشتر براي پايه هايي به كار مي. مي كارند

 15سـانتي متـر طـول داشـته و آنهـا را بـه طـور معمـول در عمـق           50افكنه هاي حاصل از بسـتر تكثيـر در حـدود    

  .سانتيمتري مي كارند

سانتي متـر بـرروي رديـف هـا      10-15در سيب فواصل .فاصله كاشت برروي رديف و بين رديف ها فرق مي كند

  سانتي  35ولي به تازگي براي اطمينان از توليد درختان بزرگ با انشعابات خوب، فواصل بيشتر تا  .ي باشدمرسوم م



 

باشـد كـه بـه طـور معمـول براسـاس ادوات        سانتي متر مـي  90-150فاصله بين رديف ها . متر را در نظر مي گيرند

  .تعداد زيادي ريشه در خاك توليد مي كنددر طول بهار و تابستان پايه كشت شده مجدداً . موجود تعيين مي شود

به طور معمول اواسط مردادماه تا اوايـل  ( پيوندك هاي تهيه شده از ارقام تجاري را در اواخر تابستان  پيوند زدن

يا برروي  پايه به صورت چيپ پيوند مـي زننـد و بـا اسـتفاده از      ،)Tبه صورت ( در زير پوست پايه  ،)شهريور ماه

ارتفـاع  . اين نوارها را چند هفته بعد از گرفتن پيوند حذف مي كنـد . كي محل پيوند را مي پوشانند نوارهاي الستي

سانتي متـر بـاالي    22الي  5/7ولي به طور معمول  .در نهالستان هاي مختلف فرق مي كند ،محل پيوند برروي پايه

  )3شكل(باقي مي ماند جوانه پيوندشده در طول پاييز و زمستان در حالت خواب. سطح خاك مي باشد

                    
  بر روي پايه رويشيTمراحل پيوند -3شكل

ع جوانه پيوندك شروقبل از شروع رشد، سربرداري پايه  كمي باالتر از پيوندك صورت مي گيرد و در اوايل بهار

 ) جوش گيـري (دنمي شو حذف كه برروي پايه مي رويندزايدشاخه هاي  در ادامه رشد،. به متورم شدن مي نمايد

ايـن  . و با ادامه رشد شاخه پيوندك، جوانه هاي جانبي ممكن است باز شده و شاخه هاي كـوچكي توليـد شـوند    

   ه بار در طول بهـار و اوايـل تابسـتان قطـع    برروي پيوندك را به طور معمول دو يا س) شاخك ها( انشعابات پائيني 

سانتي متري بـاالي محـل پيونـد حـذف مـي       45را به طور معمول تا ارتفاع حدود  شاخك هاي جانبي(مي نمايند 

  ).4شكل(شاخه هايي كه از اين ارتفاع به باال بوجود مي آيند ، مطلوب بوده و نگهداشته مي شوندو  )نمايند

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي توليد شده بر روي شاخه فصل جاريريز شاخه ه-4شكل



 

درختـان   ،به منظور جلوگيري از شكستن درخت در محل پيوند و براي كمك در ايجاد يك درخت باتنه ر است

پيوند شده برروي پايه هاي پاكوتاه كننده را به طور معمول به كمك قـيم هـاي انفـرادي و يـا توسـط سـيم هـاي        

  ).5شكل (  )3،4،5(هداري مي نمايندنگ ،كشيده شده برروي داربست كوتاهي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در نهالستان) چوب خيزران(استفاده از قيم -5شكل

  توليد شاخه هاي جانبي

نژادهاي تيپ اسپور بـه نـدرت    .سانتي متري يا باالتر انشعابات كافي توليد نمي نمايند 45بعضي از ارقام در ارتفاع 

شاخه زايي عالوه بر . تعداد كافي انشعابات توليد مي كنند ،استاندارد اما بيشتر ارقام سيب تيپ .انشعابات مي دهند

اينكه در نهالستان به طور طبيعي صورت مي گيرد، تحريك آن به روش محلول پاشي انتهـاي شـاخه هـا بـا مـواد      

      امكـان پـذير   ،شيميايي محرك شاخه زايي مانند تنظيم كننده رشد پرومالين يا حـذف بـرگ هـاي انتهـاي شـاخه     

  .باشد مي

  )محلول پاشي(روش شيميايي -1

سانتي متـر قسـمت فوقـاني شـاخه بـا       15به طور معمول  ،سانتي متر رسيد 60-75پيوندك به طول  ارتفاع وقتي كه

سـي سـي از محلـول     50تـا   25(درصـد   5تـا   5/2استفاده از محلول تنظيم كننده رشد گياهي پرومالين بـه نسـبت   

نهال را محلـول پاشـي    100با يك ليتر محلول مي توان حدود  .حلول پاشي مي كنندم) پرومالين در يك ليتر آب

  .يكبار محلول پاشي كفايت مي كند بطور معمولنمودو 

كه نوك نازل محلـول پاشـي را    به طوري .براي محلول پاشي مي توان از محلول پاش هاي دستي نيز استفاده كرد

نموده و شروع به اسپري كردن مي كنيم تا طول مورد نظـر شـاخه    سانتي متري قسمت فوقاني نهال نزديك 15در 

در اين صورت محلول پاشي بـه خـوبي انجـام گرفتـه      .كامالً خيس شده و قطرات محلول شروع به چكيدن نمايند



 

محلول پاشي بـا پرومـالين باعـث    . در شرايط آب و هوايي گرم و خشك محلول پاشي بهتر جواب مي دهد. است

  .توليد مي شود،  نه هاي جانبي شده و نهال با شاخه جانبي فراوانتحريك  رشدجوا

  )حذف برگهاي انتهائي(روش مكانيكي  -2

چهـار تـا شـش بـرگ جـوان از       ) سانتيمتر رسـيده باشـد   20به  هنگامي كه طول پيوندك( در روش حذف برگ 

شـاخه زايـي در ناحيـه    . اقي بمانـد جوانه انتهائي بايد دست نخورده بـ  .چيده مي شود محور اصلي تنه جوانانتهاي 

    روز تكـرار  10تـا   7بار بـه فاصـله    3تا  2حذف برگ . برگ هاي حذف شده و درست زير آن صورت مي گيرد

د، ممكن است كوتاهتر شـده و قطـر تنـه    ندرختاني كه شاخه زايي در آنها از اين طريق تحريك مي شو. مي شود

زيرا وجود انشـعابات در   .براي باغدار، اين نكته اهميت كمتري دارد. دآنها كمي كمتر از درختان تيمار نشده باش

  ). 6شكل (خيلي با اهميت تر از ارتفاع يا قطر تنه درخت مي باشد ، محل صحيح 

  

  

  

  

  

  برگ انتهايي نهال جهت توليد شاخه جانبي 4حذف  -6شكل

  

چهار  ،متر شده و بيشتر درختان ارقام غير اسپور 5/1تا فصل پاييز، ارتفاع درختان نهالستاني به طور معمول بيشتر از 

  .)3،4،10(سانتي متري باالي محل پيوند خواهند داشت 45انشعاب يا بيشتر با زاويه باز و در ارتفاع 

  

  كندن نهال در خزانه

 .رندمي آو بيرونعاري از برگ نموده و از خاك  ، درختان را به طور معمول در اواخر پاييز قبل از يخ زدن خاك

هـا   اين نهال. آورد بيروندر مناطق ماليم تر ، درختان را مي توان در هر زمان در طول فصل خواب از خاك  البته

در طول زمستان درختـان را  . گراد و رطوبت نسبي باال نگه مي دارند درجه سانتي c°2-1دمايرا در سردخانه در 

در يـك رقـم   . دسته بندي مـي نماينـد   ، )ميلي متر 3اختالف  با( سانتي متر  5/2ميلي متر تا  9بر حسب قطر تنه از 

در ايران متاسفانه سيستم درجه بندي استاندارد  . معين، افزايش قطر تنه با تعداد انشعاب به طور معمول صادق است

  . )7شكل()3،1(نهال وجود نداشته و به صورت سليقه اي و منطقه اي توسط خزانه داران انجام مي شود

  



 

                      
  

                                      

  توليد وانبار نهال در سردخانه- 7شكل

  

  

  انواع درختان سيب نهالستاني

ساله  توليد مي گردند، درختان يك ي كهانشعاب و يابدون انشعابهاي فوق ،با  روش نهال هاي سيب توليد شده با

   يـك فصـل رويشـي رشـد     فقط ، و در نهالستان نهال هاجوانه پيوندك در اين  در حقيقت. كامل ناميده مي شوند

ويشـي  بـذري يـا ر   پايـه  عمـر  كه حاليدر  .ساله به سن قسمت پيوندك درخت اشاره دارد عبارت يك. مي نمايد

پايه (نهالويا دا )پايه رويشي(سال ديگر در بستر تكثير در خزانه و يكزيرا يك سال  .مي باشد دو سال همين نهال

  .رشد كرده است )بذري

 درختان يكساله پيوند شده به روش روميزي - 1

ذري بـه صـورت بـ    يـا  ه ايكپطور كه اشاره شد از طريق خوابانيدن  پايه ها هماندر سال اول در اين روش ، 

 5بهار، قطعه اي به طول  اوايلدر. در انبار سرد قرار داده مي شوند ،توليد و پس از خارج نمودن از بستر تكثير

سانتي متر از شاخه هاي فصل خواب رقم پيونـدك بـه روش روميـزي در اواخـر زمسـتان و در داخـل        5/7تا 

پايـه ، پيونـد زده مـي شـودكه در     طوري به روي  پيوندك شاخه. صورت مي گيرد) روي ميزكار( ساختمان 



 

   محـل پيونـد را معمـوالً بـا پـارافين      .سانتي متر باالي خاك قرار گيرد 15هنگام كاشتن پايه ، پيوندك حدود 

مي پوشانند تا از خشك شدن محل پيوند جلوگيري به عمل آيد و درختان را تا هنگام كاشـت در خزانـه در   

از ايـن  . ند شده برروي پايه فقط به يك جوانه اجازه رشد داده مي شودقطعه شاخه پيو در. دارند انبار نگه مي

درختـان  . سـاله اسـتاندارد اسـت    مرحله به بعد ، رشد درخت پيوند شده به روش روميزي همانند درخت يك

ساله اي كه در شهريور  پيوند شده به روش روميزي به طور معمول كوتاه تر بوده و در مقايسه با درختان يك

دليل اين امر اين . ر همان محل با روش پيوند جوانه به وجود آمده اند، داراي انشعابات كمتري مي باشندماه د

از بيشتر در زمين مانده و لسا يك ،ساله اي كه برروي آن پيوند جوانه زده مي شود است كه پايه درخت يك

  .برخوردار استوسيع تري اي ريشه  ساختمان

اين است كه زمين فقط به مدت يك  توليد كننده نهالش روميزي از نقطه نظر برتري درخت پيوند شده به رو

كـه چـه رقـم پيونـدكي انتخـاب گـردد، بـه جـاي          و تصميم گيري درمورد اين اشغال مي شودفصل رويشي 

مـي   زيرانهال يك برتري به شمار مـي آيـد   ارهمچنين براي خريد. تابستان سال قبل، زمستان به عمل مي آيد

كـه زمـان و    بـه دليـل ايـن   . را در پاييز، قبل از انتخاب يك رقم يا نژاد جديد مشاهده نمايدرسيده ه تواند ميو

زمين الزم براي توليد درختان پيوندي به روش روميزي كمتر مي باشد، آنها را مـي تـوان ارزانتـر از درختـان     

  .پيوند شده در شهريور ماه خريداري نمود

  درختان با پيوندك جوانه خواب -2

خواب ( وقتي پايه را در اواخر تابستان پيوند مي زنند، جوانه پيوندك تا بهار سال بعد و آغاز رشد در حالت ركود

مي توان در اواخر پاييز يا زمستان قبل از شروع رشـد   ،پايه هايي را كه پيوند جوانه زده شده اند. باقي مي ماند  ، )

  .جوانه از خاك در آورد

بـه باغـدار فروخـت و يـا بـه منظـور توليـد         مي تـوان  جوانه خواب را براي كشت در بهار اين درختان با پيوندك

درختان با پيوندك جوانه خواب خيلي ارزانتر از درختان يكساله . درختان دو ساله ، آنها را در نهالستان نگهداشت

قطر تنه و تعداد انشعابات به  سال و بيشتر دو سال در باغ طول مي كشد تا از نظر استاندارد مي باشند و حداقل يك

ك جوانـه خـواب ممكـن    دكه درختان با پيون به دليل اين. ساله استاندارد برسند اندازه يك درخت نهالستان يك

است پس از جابجا شدن در باغ به طور يكنواخت و قوي رشد نكنند ، بيشتر باغداران آنها را به مدت يكسـال در  

درختان با پيوندك جوانه خواب را براي كشـت  . سال بعد به باغ انتقال مي دهند خزانه انتظار مي كارند و در بهار

زيرا تعداد معـدودي باغـدار مهـارت هـاي فنـي الزم بـراي پـرورش و بـار آوردن ايـن          . در باغ توصيه نمي نمايند

  .)7،3،2(درختان كوچك و رساندن آنها به رشد رضايت بخش را دارا مي باشند

  



 

  درختان دوساله -3

درخـت   يكاي به دست آوردن يك درخت نهالستاني بزرگ تر و شايد با انشعابات بهتر براي كاشت در باغ يابر

وقتي كه درخـت در خزانـه   . سال بيشتر در خزانه نگهداشت يكساله با پيوند جوانه يا پيوند شاخه را مي توان يك

تي متر بـاالي محـل پيونـد، سـربرداري     سان 75نگهداشته مي شود آن را مي توان در فصل خواب از ارتفاع حدود 

از  يوقتي كه اين درخت در بهار سال بعد در خزانه دوباره شروع بـه رشـد مـي نمايـد، انشـعابات     .  ) 8شكل ( كرد

اين انشعابات جانبي كه برروي چوب فصل قبلي به وجـود مـي آينـد، قـوي     . جوانه هاي بااليي به وجود مي آيند

زاويه انشعاب را مي توان از راه حذف انتخابي انشعابات فوقاني، . دنشعاب تند مي باشبوده و بيشتر داراي زواياي ان

به طـور معمـول دو يـا سـه شـاخه      . به استثناي فوقاني ترين شاخه كه به محور جديد تبديل مي شود، بهبود بخشيد

انده انشعاب بـه نسـبت   شاخه هاي جانبي باقي م. سانتي متر طول دارند، حذف مي نمايند 75جديد را كه كمتر از 

درختي كه در باال توضيح داده شد ، درخت دو ساله ناميده مي شود كه جوانه پيوندك آن در طول . باز مي دارند

برتري اين نوع درخت دو ساله با انشعابات قوي و تنه و سيستم ريشه وسيع ايـن اسـت   . رشد كرده است ،دو فصل

به طور معمول خيلي تند  تب اين درخت اين است كه زواياي انشعابامعاي. كه در باغ زودتر به بار خواهد نشست

  .بوده و درخت خيلي گران تر از يك درخت يكساله مي باشد

  

  
  نهال سيب دوساله با انشعابات تند جانبي -8شكل

  

  درختان دوساله با انشعابات باز -4

پيوندك رشد  محور ، بدين صورت كه در فصل خواب. له مي باشددو سا ، در اين روش درخت سربرداري شده

در بهـار سـال بعـد،     . سانتي متري باالي محل پيونـد قطـع مـي نماينـد     50يافته در طول فصل رويشي گذشته را از 

سانتي متر دارند، حذف نمـوده و اجـازه مـي دهنـد تـا يـك        5/7انشعابات جانبي پائيني را وقتي كه طول كمتر از 

  .منفرد از جوانه بااليي رشد كندشاخه 



 

سـانتي متـر مـي رسـد، شـروع بـه توليـد         25تـا   15خيلي قوي رشد كرده و وقتي به طول  ،شاخه باقي مانده منفرد

داراي  ،انشعابات ايجاد شده برروي چـوب فصـل جـاري   ) . انشعاب برروي شاخه فصل جاري( انشعاب مي نمايد 

در هلنـد ايـن   . سانتي متري باالي محـل پيونـد بـه وجـود مـي آينـد       90تا  60زواياي باز بوده و در ارتفاع مطلوب 

زيرا باغداران سعي بر اين دارنـد توليـد    .استقبال مي باشند توجه و مورد ، درختان دو ساله بزرگ سربرداري شده

هزينه باالتر ارزش عملكرد اوليه باال، بيش از . قابل توجهي در سال دوم يا سوم بعد از احداث باغ به دست آورند

  ).9شكل ( درختان مورد نياز مي باشد 

  

                          
  

  نهال دوساله با انشعاب هاي جانبي باز -9شكل

  

يـزي يـا نهـال بـا     مروهاي پيوند شده به روش  براي كاهش هزينه توليد يك نهال دو ساله، توليد كنندگان از نهال

در صورت استفاده از درختان با پيوند جوانه خواب ، پايه هـاي حاصـل    .پيوندك جوانه خواب استفاده مي نمايند

زمين الزم جهت توليد يك نهال  ،اين عمل. از خوابانيدن را مي توان در خزانه خاصي خيلي نزديك به هم كاشت

دو درختان با پيوند جوانه خواب و درختان پيوند شده به روش وقتي كه هر . سال كاهش مي دهد را به مدت يك

ولـي ، رشـد ايـن     .روميزي را در خزانه مي كارند، جهت تحريك شاخه زايي، با فواصل بيشتري كاشته مي شوند

اين موضوع زياد مهـم  . ممكن است به نسبت ضعيف بوده و انشعابات كمتري داشته باشند ،نوع درختان در خزانه

يك نهال خيلي رضايت بخش . يرا درختان را سربرداري كرده و در سال دوم دوباره در خزانه مي كارندز . نيست

ايـن درخـت، در   . با دسترسي آسان جهت احداث باغ هاي جديد پرتراكم درخـت يكسـاله اسـتاندارد مـي باشـد     

له محصـول بيشـتري از   درختـان دو سـا  . صورت داشتن انشعابات مي تواند باردهي زودهنگام باغ را فـراهم سـازد  

ولـي ايـن نـوع درختـان      ). به ويژه در سال دوم و سوم بعد از احـداث بـاغ   (ساله توليد خواهند نمود درختان يك

  .گران تر مي باشند



 

  

  
  نهال استاندارد آماده كاشت در محل اصلي-10شكل

  

  نهالهاي ميان پايه دار -5

در صورت استفاده ميان پايـه ، از يـك   . تشكيل شده اند) پايه و رقم(دو ژنوتيپ جداگانه  درختان ميوه معموال از

  .بهره گرفته مي شود ، قرار مي گيرد) بين پايه و پيوندك(ژنوتيپ ديگركه در بخش مياني 

اشـد،  درختي كه داراي يك قطعه سوم با خصوصيات ژنتيكي متفاوت بين پايه و رقم ميوه مورد نظر مي ببنابراين 

يك نهال ميان پايه دار . سانتي متر تغيير مي كند 60تا  10طول ميان پايه نهال از .  نهال ميان پايه دار ناميده مي شود

قطعه ميان پايـه را مـي تـوان در اواخـر زمسـتان      . نوعي نهال دو ساله مي باشد كه به چندين روش قابل توليد است

روش دوم شامل يك نهال با پيونـدك جوانـه خـواب    . در خزانه كاشتپيوند روميزي زد و در بهار ، برروي پايه 

جوانه در حال خواب با يـك جوانـه منفـرد واقـع بـرروي      . مي باشد كه همچنين در بهار در خزانه كشت مي شود

در اواخـر تابسـتان پيونـدك رقـم     . قطعه پيوند شده به روش روميزي، رشد كرده و ميان پايه را به وجود مي آورد

در بهار سال بعد ميـان پايـه را از بـاالي محـل پيونـد       .)پيوند جوانه( مي شود زدهظر برروي ميان پايه پيوند مورد ن

در . حذف نموده و جوانه پيوندك رشد كرده و شاخه قوي به وجود مي آورد كه تاج درخت را تشكيل مي دهد

م كاشت در باغ در بهار سال بعد در انبار نگـه  اواخر پاييز، نهال ميان پايه دار كامل را از خاك در آورده و تاهنگا

  .مي دارند

اما ممكن است بسته به كاربرد مورد نظر درخت ميـان پايـه   . ميان پايه به طور معمول يك پايه پاكوتاه كننده است

و  MM111اگر پايه مورد استفاده يـك همگـروه قـو ي ماننـد     . دار، رقم مقاوم به سرما يا مقاوم به بيماري باشد



 

باشد، اندازه درخت در باغ كوچك تر از حالتي خواهد بـود كـه    M9ان پايه يك پايه پاكوتاه كننده اي مانند مي

با افزايش طول ميان پايه پاكوتاه كننده، اندازه درخـت بـارده در   . ميان پايه به كار برده نشده است

كـاربرد  . نتي متر انتخـاب مـي شـود   سا 30كمتر از ،در كل، طول ميان پايه پاكوتاه كننده . باغ كاهش مي يابد

در ايـن  . دوم ميان پايه ايجاد تنه مقاوم به سرماي زمستانه يا مقاوم به پوسيدگي طوقه بين پايه و پيوندك مي باشـد 

  .سانتي متر طول داشته باشد 60ميان پايه ممكن است تا  ، وضعيت

  :يه پاكوتاه كننده عبارتند از استفاده از نهال هاي ميان پايه دار با ميان پا و امتيازات داليل

  شددرخت به نسبت پاكوتاه خواهد  )1

  شددرخت پيش بار خواهد  )2 

يك درخت با ميـان پايـه از   . ممكن است به دليل دارا بودن سيستم ريشه قوي، درخت به قيم نياز نداشته باشد  )3

از ( تاه، پيش بار و كارآمدي يك درخت پاكو MM111سانتي متر پيوند شده برروي پايه  15به طول  M9نوع 

ولي اين نوع درختان ميان پايه دار . مي باشد M26را به وجود خواهد آورد كه به تقريب هم اندازه ) نظر عملكرد

در صورت پيوند برروي يك پايه به نسبت قوي، بيشتر به قيم نياز داشته و براي ايجاد باغ هاي پرتـراكم، بـيش از   

تربيت درختان به روش محور مركزي براي دستيابي به باردهي و بـراي جلـوگيري از   براي . حد قوي خواهند بود

به همين داليل است كـه  . كج شدن و خوابيدگي ناشي از محصول سنگين درخت ممكن است قيم ضروري باشد

كه توليد نهال  به دليل اين. بايد درختان پيوند شده برروي پايه هاي پاكوتاه كننده را با استفاده از قيم حمايت كرد

مـي   و دوسـاله  يكسـاله  نهـال هـاي  د، گران تـر از  نهاي ميان پايه دار در خزانه نياز به مدت زمان طوالني تري دار

  .)3،4(باشند

  توليد نهال عاري از ويروس

در حـال   .هاي گياهي مشـاهده شـدند   ويروس ، براي اولين بار با استفاد از ميكروسكوپ الكتروني 1939در سال 

ي يويروس ها ريـز انـدامواره هـا    دهمانطوركه مي داني. نوع ويروس گياهي شناسايي شده است 600لغ بر حاضر با

ها از طريق  هستند كه براي زندگي و تكثير به بافت هاي زنده گياهي وابسته اند، در درختان ميوه دانه دار ويروس

اري از ويـروس كمـك فراوانـي در بهبـود     بنابراين داشتن پايه و پيوندك هـاي سـالم و عـ   . پيوند منتقل مي شوند

تر بوده و محصول توليدي آنها نيز كمتـر   درختان آلوده به ويروس اغلب كوچك. محصول توليدي خواهدنمود

  .است

 ،     سـال نشـان داد كـه محصـول درختـان آلـوده       14تحقيقات انجام گرفته برروي سيب رقم گلدن دليشز در طول 

    عالوه بر ميزان محصول، اندازه و كيفيـت ميـوه  نيـز متـاثر از ويـروس هـا      . استدرصد كمتر از درختان سالم  17



 

بنابراين استفاده از گياهان عاري از ويروس در احداث باغات جديد از اهميت ويـژه اي برخـوردار مـي    . مي باشد

  .)4(باشد

ه رقـم و يـا پايـه جديـد     بدين صورت كـ . معموالً گياهان عاري از ويروس به روش تيمار گرمائي توليد مي شوند

   .هفته نگهداري مي شود 10درجه سانتيگراد به مدت  37برروي دانهال بذري پيوند شده در اتاقك رشد با دماي 

درجه سانتيگراد عاري از ويروس مي شود زيرا در ايـن درجـه حـرارت     37قسمت انتهائي گياه در درجه حرارت 

از تكثير ويروس بوده و بنابراين شاخه هاي انتهائي بوجود آمده نيز  ها در مريستم انتهائي گياه سريعتر رشد سلول،

براي تكثير انبوه گياهان عاري از ويـروس از قسـمت انتهـائي شـاخه گياهـان مـذكور       . دنعاري از ويروس مي باش

 .ي زننـد به تعداد زياد پيونـد مـ  ) پايه بذري يا پايه عاري از ويروس( پيوندك تهيه نموده و برروي پايه هاي سالم 

بنابراين به تعداد زياد نهال عاري از ويروس تهيه و بـه  . گياهان توليدي را در گلخانه هاي گرم نگهداري مي كنند

سپس عمليات شاخه زايي و توليد نهال هاي اسـتاندارد عـاري از ويـروس در نهالسـتان بـه      . خزانه منتقل مي شوند

  .شوندسال انجام گرفته و نهال ها آماده فروش مي  2مدت 

هـا را از خـاك در آورده و پـس از درجـه بنـدي بـه        نهـال  ، در پايان فصل رشد با استفاده از وسـايل مخصـوص  

 و يا ايـن . ماه نگهداري مي شوند 3تا  2درجه سانتيگراد به مدت  1انبارهاي سرد منتقل نموده و در درجه حرارت 

  .)1،4(وش آنها مي كننداقدام به فر ، كه بالفاصله پس از در آوردن نهال ها از خاك
  هرس و تربيت درختان سيب  

ايـن   .مهمترين اصل در هرس درختان سيب به حداكثر رساندين نفوذ نور خورشيد بـه درون تـاج درخـت اسـت     

زيرا تضمين كننده توليد منظم و فراوان ميـوه   .مسئله در باغات سيب متراكم از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد

هفت اصل مهم براي هرس درختان سيب در باغـات متـراكم بـه شـرح     . در درختان سيب پاكوتاه به شمار مي رود

  .ذيل مي باشد

  ) بخش فوقاني 3/2( ان بارورعدد ازبزرگترين شاخه هاي جانبي در قسمت فوقاني درخت 3يا  2حذف )1

بي كه قطر آنها به اندازه نصف قطر تنه اصلي درخت رسيده باشد و باقي گذاشتن حذف شاخه هاي جان)2

 كنده كوچكي از شاخه برروي تنه جهت بازجوان سازي شاخه حذف شده 

 به ويژه در فصل رشد از سرشاخه زني شاخه هاي جانبي يكسالهپرهيز )3

 بخش پائيني تاج 3/1در هم شاخه ها در  نامنظم وجلوگيري از رشد)4

در ارقـامي كـه رشـد آويـزان نداشـته وعـادت رشـد افراشـته و          ،حذف شاخه هاي آويزان به طرف پـايين  )5

 .گسترده دارند

 . حذف شاخه هاي كه به صورت عمودي رشد كرده اند)6



 

 و پرهيز از هرس آن ) محور مركزي( باقي گذاشتن يك شاخه به عنوان محور اصلي درخت )7

 .در فصل خواب صورت گيرد بايدف شاخه هاي عمودي رشد فصل جاري كليه عمليات فوق به غير از حذ

  سيستم هاي تربيتي در باغات متراكم سيب 

اسـت كـه كـدام     اما سئوال ايـن  .سيستم هاي تربيتي مختلفي براي درختان سيب در باغات متراكم به كار مي رود

  .ه به شرح ذيل مي باشددارد ك بستگي متعددي عواملسيستم مناسب تر است؟ جواب اين سئوال به 

  و قدرت پاكوتاه كنندگي پايه رويشي) بذري ،رويشي(نوع پايه مورد استفاده ) 1

 و خصوصيات رشدي آننوع رقم ) 2

 آرايش كاشت) 3

 موقعيت محل)4

 امكانات موجود)5

  باغ دانش مديريت)6

باغات متراكم سـيب   .مي باشندر اما به طور  كلي چهار نوع سيستم تربيتي وجود دارد كه عمومي تر و كاربردي ت

دوكـي باريـك    -3محور عمودي -2محور مركزي  -1: شامل  كه دنيا با اين سيستم ها تربيت شده اند در فراواني

  .مي باشد) Hytec( سيستم مخروطي تلفيقي  -4

. شدهاي مديريت محور درخت مي با روش -3تراكم كاشت  -2ارتفاع درختان  -1 :در تفاوت سيستم هاي فوق 

مقدار محصول توليدي درختان را در سه سال اول كاشت، تحت تاثير سيستم تربيتي قرار نداشته و بيشتر به تراكم 

عمده اي در افزايش طول عمر و باردهي درختان در  عامل، درخت اما سيستم تربيت. كاشت درختان بستگي دارد

اج درختان و به دنبال آن باردهي درختان تحـت تـاثير   زيرا ميزان نفوذ نور به درون ت. هاي بعد بشمار مي آيد سال

  . قرار مي گيرد

با رشد و سايه اندازي شاخه هاي قسمت فوقاني درختان، نفوذ نور به بخش عمده اي از تاج درخت كاهش يافته و 

وقاني حذف و بازجوان سازي شاخه هاي بخش ف ،بنابراين. به تبع آن گل انگيزي و توليد ميوه نيز كاهش مي يابد

تاج ، شاخه دهي در طول محور درخت، حفظ و جهت دهي شاخه هاي بخش پائيني تاج از اصول مهم تربيتي در 

درجه داشته باشند تا گل  85زاويه اي حدود  بايدشاخه هاي قسمت پايين . باغات متراكم سيب محسوب مي شود

سانتيمتر از هم در بخـش   30شاخه ها به فاصله معموالً دوچرخه از . انگيزي و شاخه دهي جانبي در آنها القاء شود

 4تـا   3قسمت فوقـاني تـاج هـر     3/2و ساير شاخه ها در  مي شوندپائيني تاج به عنوان شاخه هاي دائمي نگهداري 

با اين عمل نفوذ نور بـه درون تـاج بهبـود     .سازي مي شوند سال يكبار نزديك محور درخت قطع شده و بازجوان

سال اول پـس از كاشـت درختـان     4تا  3اما در . ختان در طول مدت باردهي حفظ مي شوديافته و شكل هرمي در



 

فقط زاويه دهي و خم كردن شاخه هاي جانبي انجام مي گيرد و عمليات هـرس بـه حـداقل ممكـن مـي رسـد تـا        

  . )4(درختان خيلي زود به مرحله باردهي برسندو بتوان از درختان محصول كافي برداشت نمود

  ي تربيتي مقدماتيتكنيك ها

بدين صـورت كـه اگـر    . تربيت درختان جهت احداث باغات متراكم سيب هنگام كاشت درختان شروع مي شود

سانتيمتر از سطح زمين سرزني  80تا  75نهال را در ارتفاع  بايد ، هاي تركه اي يا بدون انشعاب استفاده نماييم نهال

تمام شاخه هـاي جـانبي از سـطح     بايد ، اي جانبي مناسب بكاريمهاي با كيفيت و داراي شاخه ه كنيم و اگر نهال

 ،سـانتيمتر بـاالتر از بـاالترين شـاخه     25سانتيمتري را حذف نموده و محور مركـزي درخـت را    60زمين تا ارتفاع 

نهـال هـاي تربيـت شـده از زودبـاردهي مناسـبي        ، با انجـام ايـن فنـون   . قطع نماييم كمي باالتر از يك جوانه خفته

يكي از قويترين آنها را به  .سانتيمتر رشد نمودند 7تا  5كه شاخه هاي جديد  به محض اين. خوردار خواهند شدبر

         سـانتيمتري حـذف    5عنوان محور مركزي درخـت انتخـاب نمـوده و سـاير شـاخه هـاي اطـراف آن را بـه فاصـله          

  .مي نمايم

قبل از  بايدو فاقد شاخه هاي جانبي باشد  شان دهدنرشد زيادي  قدرت اگر محور مركزي ، پس از كاشت درخت

  . به شاخه دهي نمود آن را تحريك شروع فصل رشد در سال آينده با استفاده از تكنيك هاي ذيل

  تكنيك هاي مديريت محور مركزي

هفته قبـل   6تا  4سانتيمتر از محور درخت فاقد شاخه جانبي را  80الي  70در اين روش : كيسه كردن محور)1

 ابتدا و انتهاياز شروع رشد در بهار درون كيسه هاي پلي اتيلني قرار داده و با استفاده از گيره هاي مخصوص 

بـرروي محـور    ،سانتيمتر رشـد نماينـد   5تا 3تا موقعي كه شاخه هاي جانبي  را اين آستري ها .را مي بنديم آن

قسـمت در   250از پرومـالين بـه غلظـت     سپس كيسه ها را برداشـته و بـا اسـتفاده    . درخت نگهداري مي كنيم

  ).الف 12شكل(ميليون شاخه هاي جانبي كوچك را محلول پاشي مي نمايم

در بخـش فوقـاني بـه رشـدي      محور مركزي وقتي ، اين روش در طول فصل رشد: مارپيچي نمودن محور)2

بـا رشـد مجـدد     راكـار  ايـن  .درجه به قيم مي بنـديم   45را خم نموده و با زاويه  ، آنرسيدسانتيمتر  50 معادل

پيـدا  ) زيگـزاگ ( به صورت برعكس جهت قبلي ادامه مي دهيم تا محـور حالـت مـارپيچي     در سال و محور

 در بخـش بـاالي محـور    در طـول محـور مـارپيچي    يجديداين روش باعث مي شود شاخه هاي جانبي . كند

وس هاي شاخه، حالت عمودي نيافته و بايد مراقب بود كه شاخه هاي جانبي رشد يافته برروي ق. رشد نمايند،

 ).ب-12شكل(با محور مركزي رقابت نكنند



 

حفـظ   نشان دهد ،بـه منظـور  هر گاه محور مركزي رشد خيلي زيادي :  تضعيف محور مركزي با حذف آن)3

ايـن شـاخه   . نمـود محور مركزي را تا نزديكي يك شاخه جانبي ضعيف حـذف   بايد ، درخترشدي  تعادل 

در  بايـد  رابه قيم مي بنديم اين عمليات  لذا آنرا. قديمي خواهد شد محور مركزي  ايگزينج ، جانبي ضعيف

 .فصل خواب درخت انجام دهيم

ايـن عمليـات باعـث توليـد شـاخه هـاي       : زني مشاخه با استفاده از زخ بيشاخه دار نمودن محور مركزي )4

درخـت در   شروع باز شدن جوانه هايبل از هفته ق 3تا  2 اين كار.شاخه خواهد شد  بيجانبي در طول محور 

فصل بهار، با استفاده از چاقو يا اره برش هاي كم عمقي در ناحيه باالئي جوانه هاي جانبي در پوست درخـت  

 باعـث  شده و نهفته وغير فعالدرصد از جوانه هاي جانبي  60تا  50اين كار باعث بازشدن  . صورت مي گيرد

 ).ج-12شكل(  گرددي مي به شاخه هاي جانب آنها تبديل

 

  
 

 

 

 

 

 

  كيسه كردن محور جهت توليد شاخه جانبي -الف-11شكل
 

  
  مارپيچي نمودن محور مركزي -ب-12شكل
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  زخم زني باالي جوانه هاي راكد جهت شكوفايي -ج-12شكل

  

  ي جانبي مديريت شاخه ها

زاويه طبيعي آن ها را نسبت به محور  بايدسانتيمتر رسيدند 15تا  7هنگامي كه شاخه هاي جانبي جديد به طول  )1 

ايـن كـار بـا اسـتفاده از گيـره      . به وضعيت نزديك به افقي باز نمايم بايد آنها را به اين منظور .مركزي كاهش داد 

  ). 13شكل(محور مركزي انجام مي شود هاي لباس و قراردادن آنها در زاويه شاخه و

بـا اسـتفاده از وزنـه هـاي      بايـد  شـوند ، هر گاه شاخه هاي جانبي رشد نموده و به وضعيت عمودي نزديك )2

تا از رشـد رويشـي آنهـا جلـوگيري      ردهكوچك و يا بستن به طرف پائين با استفاده از ريسمان، آنها را خم ك

  . گلدهي برسند زودتر به مرحله شودو

در صورت امكان آنهـا   بايد ،هر گاه شاخه هاي ثانويه برروي شاخه هاي جانبي به طور عمودي رشد نمايند)3

 .)1،4،8(حذف نماييم آنها را تنك يا، بودن پر شمار و يا در صورت كردهرا نيز خم 

صـل  در طـول ف  بايد ،عمليات خم كردن شاخه هاي جانبي و ايجاد شاخه هاي جانبي برروي محور مركزي)4

 . و تا هنگامي كه محور مركزي درخت به ارتفاع مطلوب برسد، تكرار شود) چند فصل رشد( رشد 

 برش عرضي ساقه

 جوانه

 محل برش



 

 
  

 زاويه دهي شاخه هاي جانبي -13شكل

  

 

 سيستم هاي نگهدارنده در باغات متراكم سيب

حيح شاخه بنـدي بـر اسـكلت    توزيع ص رشد ،سيستم نگهدارنده باعث استقرار مناسب درخت، كنترل قدرت 

شرايط الزم را بـراي قـرار گـرفتن تمـامي شـاخه هـاي بـارور و غيـر بـارور در          عالوه بر اين . درخت مي شود

اين نوع تربيت نه تنها موجب رنگ گيري بيشتر ميوه هـا و افـزايش   . مي شود  ، دارا معرض تابش نور آفتاب

گل به اندازه كافي در سال رويشي بعد را ضمانت خواهد  بلكه توليد جوانه هاي ، ميوه هاي ممتاز خواهد شد

   .كرد

براي تمام عمر درختان طراحـي شـود و انـواع مختلفـي از آن در باغـات       بايدسيستم هاي نگهدارنده درختان 

  . متراكم به كار گرفته مي شود

متـر   5/3فاعي معـادل  ارت به طور معمول. قيم هاي انفرادي كه در سيستم تربيتي دوكي باريك كاربرد دارد)1

سـانتيمتر و يـا    5جنس اين قيم معموالً از چـوب بـه قطـر    . سانتيمتر آن درون خاك قرار مي گيرد 60داشته و 

  . نبشي هاي آهني انتخاب مي شود

قيم هاي انفرادي به همراه يك رشته سيم در بخش فوقاني كـه در سيسـتم تربيتـي محـور عمـودي كـاربرد       )2

 سـانتي  60متر كـه   4كنار درختان از قيم هاي چوبي از جنس خيزران به ارتفاع بيش از  ،در اين سيستم . دارد

، اسـتفاده  ر آن درون خاك قرار گرفته و در قسمت انتها يك رشته سيم براي استحكام بيشتر قيم مي گذردتم



 

به همراه قيم هاي متر از هم و از جنس آهن نيز  15از پايه هاي نگهدارنده به فاصله  به طور معمول .مي گردد 

 . انفرادي استفاده مي شود

رشته سيم توسط پايه هاي نگهدارنده در ارتفاعات مختلف قرار  5تا  1در اين سيستم : داربستي سيستم هاي)3

سـانتي متـر    60دومين رشته سيم به فاصله  ، سانتي متر از سطح زمين 90ارتفاع  دراولين رشته سيم  .مي گيرند

سانتي متر از هم قرار مي گيرند و شاخه هاي درختان سيب بـه صـورت    45طبقات بااليي  ازرشته سيم پايين و

متـر در نظـر    10معموالً فاصله پايه هـاي نگهدارنـده در ايـن سيسـتم     . افقي به اين رشته سيم ها بسته مي شوند

رويشـي   ارتفاع داربست بستگي به قدرت رشد رقم و سطح پاكوتـاه كننـدگي پايـه   ) 14شكل(گرفته مي شود

 .مورد استفاده دارد

  

  
                       

  انواع داربست -14شكل
 

با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص عمليات مقدماتي سيستم هاي تربيتي درختان در باغات متراكم سيب 

  . )4(در ذيل به خصوصيات و چگونگي انجام آنها مي پردازيم

 Centeral leaderم تربيتي محور مركزيسيست -1

بـراي بوجـود آوردن سيسـتم محـور مركـزي       ، سـيب  نوع اسپورمنحصر به فرد ارقام  ي رشد ت هايعاد شناخت

 با رشـد اسـتاندارد   نسبت به عادات رشد تمامي ارقام ارقام اسپور ي رشد هاي عادت .مي باشدبدون قيم ضروري 

شاخه هاي دوساله اين درختان تعـداد زيـادي   . استبسيار متفاوت  ، ندكه از قبل به صورت تجاري كشت مي شد

تاج اين درختان اندازه چون شاخه هاي فرعي كمتر بوده و. نمايند اسپور و تعداد كمي شاخه هاي فرعي توليد مي

بـدون  انشعاب هاي جانبي براي رشد  رها كردن. دارندكوچك تر و شكل بازتري در مقايسه با نژادهاي استاندارد 



 

هرس باعث توليد انشعاب هاي بلند، ابتدا به طرف باال و در نهايت  قوسي شكل، با تعداد زيادي اسپور ميوه انجام 

و  شـده روي اسـپورها تشـكيل    ، هاي سه ساله، ميوه ها در شاخه. گرددمي دهنده و تعداد كمي شاخه هاي فرعي 

، حتي با پايه هـاي قـوي در اثـر    موارددر بسياري از . خم شدن شاخه ها به طرف پايين گرديد موجبوزن ميوه ها

رشد رويشي اين درختان در محـل كاشـت   . مي يابد كاهشرشد رويشي درخت ميوه دهي زياد برروي اسپورها، 

كاهش شديد رشد شاخه ها و ميوه دهي بيش از حـد روي اسـپورها باعـث    . )باز كشت(بود خواهد قبلي بسيار كم

  . دردمي گاندازه ميوه ها  كاهش

بـا  . براي توصيف درختان اسپور تايپي كه رشد رويشي ندارند به كـار مـي رود  (Runting out) ، واژه كوتوله 

در مـورد ايـن   . توجه به عادات رشد متفاوت ارقام مهميزدار، فلسفه متفـاوتي بـراي هـرس ايـن درختـان الزم بـود      

براي هر عدد سيب، ذخيره غـذايي بيشـتري از    تاد تعداد ميوه ها كمتر شو الزاما كه چنين نتيجه گيري شددرختان 

نياز به قطع سرشاخه ها پس از رشـد   براي رسيدن به اين اهداف. آيدتوليد برگ بيشتر روي شاخه ها فراهم  طريق

، بلكه رشد جانبي شاخه ها و مي كنداين نوع هرس نه تنها تعداد اسپورهاي ميوه ده را كم . مي باشدسال اول آنها 

  . )3،4،10(دهدرشد ميوه ها را افزايش مي  تقويتگ بيشتر براي توليد بر

تربيت رها شدند، انشعاب ها زير محل سربرداري با زوايه  انجام عمليات درختان ارقام سيب  اسپور تايپ كه بدون

ي مـ اين انشعاب ها، نسبت به محور مركزي غالب شده و رشد بيشتري . مي نماينداي خيلي تند به طرف باال رشد 

قـدرت رشـد    اسـت بنابراين براي به وجود آوردن يك محور مركزي و بازنگهداشتن تـاج درخـت ، الزم   . نمايند

 يك سيستم تربيتي جديـد  به اين ترتيب.رويشي انشعاب هاي جانبي با بازكردن آنها به طرف خارج، كاهش يابد 

  . به نام محور مركزي كوتاه و باز به وجود آمد

با يك محور مركزي و انشـعاب هـاي جـانبي رشـد كـرده       ،)شبيه درخت كريسمس(  درختان جديد هرمي شكل

  . يابد كه طول اين انشعاب ها از پايين به طرف باالي درخت كاهش ميمي باشند ، برروي اين محور مركزي

در موقـع كاشـت نهـال،    . براي ايجاد محور مركزي قوي، قدرت رويشي انشعاب هـاي جـانبي بايـد كـاهش يابـد     

نسـبت بـه    ، با زاويه كـم هسانتي متري موجب رشد تعدادي زيادي انشعاب هاي باال روند 75اري در ارتفاع سربرد

براي بـاز نمـودن   . انشعاب هاي جانبي باالئي محور مركزي جديد را به وجود مي آورند كه مي شودمحور اصلي 

سانتي متر مي رسـد، از   15تا  5/7ا به انشعاب هاي جانبي و اتصال محكم اين انشعاب ها به تنه، وقتي كه طول آنه

بـراي  . اين عمل موجب تقويت محور مركزي در طول اولين فصل رشـد مـي شـود    .گيره لباس استفاده مي نمايند

طـي فصـل اول يـا دوم    ) نسبت به تنه( درجه 45كاهش بيشتر قدرت رويشي بعضي انشعاب هاي جانبي، آنها را تا 

. سانتيمتري استفاده مي شـود  60تا  15اين عمل از شاخه بازكن هاي چوبي  براي. خواب درخت بازنگه مي دارند



 

براي حفظ چيرگي محور مركزي ، تمامي انشعاب هاي جانبي را بايد باز نمود و بعضي از انشعاب هاي قديمي نيز 

  . بايد دوباره بازگردند تا از رشد عمودي آنها جلوگيري شود

بازكردن انشـعاب هـا باعـث كـاهش رشـد      و  هاي جانبي بوجود مي آينددرختان هرمي شكل با بازكردن انشعاب 

بازكردن انشعاب ها توليد اسپور و ميوه دهي را افزايش و توليد انشـعاب هـاي جـانبي و    . رويشي آنها نيز مي شود

 تمايل طبيعي به توليـد تعـداد زيـادي مهميـز    ) اسپور تايپ( چون ارقام مهميزدار . رشد رويشي را كاهش مي دهد

براي حل ايـن مشـكل، تحريـك رشـد رويشـي      . دارند، بنابراين بازكردن انشعاب ها اين تمايل را تشديد مي كند

 سربرداري هـر سـاله انشـعاب   . اين عمل با قطع سر انشعاب هاي يك ساله انجام مي گيرد. شاخه ها ضروري است

بازكردن انشـعاب هـا و  سـر    عمل هم زمان . هاي اصلي و محور مركزي براي تحريك شاخه دهي ضروري است

براي توصيف سيستم محور مركزي بدون قيم به كـار   كهبرداري آنها را در اصطالح هرس كوتاه و باز مي گويند

 داخل تـاج را دچـار  توزيع نور،اگر تعداد انشعاب هاي نگهداري شده روي محور اصلي خيلي زياد شود . مي رود

بـين  . ي متشكل از رديف هاي از انشعاب ها به كار برده مي شـود براي حل اين مسئله، سيستم. كردمشكل خواهد 

سانتي متر ، بين رديف هاي  90تا  75پائين ترين انشعاب هاي اصلي و رديف بعدي انشعاب ها، فاصله اي به اندازه 

رقـام  در ا). 15شـكل (سانتي متر در نظر گرفته مي شود 60دوم و سوم انشعاب ها فاصله اي بدون انشعاب به اندازه 

بلكه فقط محور مركزي  ،غير اسپور نبايد شاخه هاي جانبي و محور مركزي را در طول فصل زمستان كوتاه نماييم

  .را تا سه سال اول با يك شاخه ضعيف جايگزين مي كنيم تا درخت زود به بار برود

و  M7يشـي قـوي مثـل    شـامل پايـه هـاي بـذري و پايـه هـاي رو       ،پايه هاي مورد استفاده براي اين سيستم تربيتـي 

MM111  ،MM106  1/2×  5/4ارقام سيب مورد استفاده اختصاصاً ارقام اسپور تايپ و فاصله كاشت درختان 

  . در نظر گرفته مي شود

  
  سيستم تربيتي محور مركزي -15شكل



 

  Spindleسيستم تربيتي دوكي  - 2

درختـان بـا تـاج    . ، توليد سيب را در هلند متحـول نمـود   1950ن در دهه وارد شدن سيستم بوته اي دوكي از آلما

به عنوان درختان فيلر مورد استفاده قرار  1930ابتدا در آلمان در سال هاي  M9دوكي مخروطي شكل برروي پايه 

از پر چون درختان فيلر براي افزايش عملكرد در سال هاي اول احداث باغ كشت مي شدند، بنابراين پس . گرفتند

           درختـان پاكوتـاهي كـه بـه عنـوان درخـت فيلـر اسـتفاده         . شدن فضاي بين درختان دائمـي حـذف مـي گرديدنـد    

. مي شدند، در سال هاي اوليه تاسيس باغ، چنان توليد زيادي داشتند كه اغلب از درختان دائمي سود آور تر بودند

ايـن درختـان بـا    . ورت گسترده در هلند احداث گرديدنـد ، باغ هاي با درختان بوته اي دوكي به ص1950در دهه 

   .درخت در هكتار ، چهار برابر تراكم درختان بزرگ كشت شدند 1500تا  1000تراكم 

  (Slender spindle)دوكي باريك 

، باغداران هلندي از سيستمي به نام دوكي باريك، كه حتي متمركزتر از سيستم بوتـه اي  1950از اواخر سال هاي 

اين سيستم دو برابر تراكم سيستم هاي دوكي قبلي را داشت، ولي بـرروي همـان پايـه    . بود، استفاده كردند دوكي

M9كشت مي شد .  

خم كردن شاخه ها در تربيت درخت مورد اسـتفاده قـرار   . البته توجه بيشتر به هرس و تربيت درخت ضروري بود

ي اندازه اين درختان مخروطـي شـكل در فضـاي    سپس براي نگهدار. گرفت و هرس به كمترين حد رسانيده شد

ت محدود آنها، كوتاه كردن انشعاب هاي دائمي پائيني با هرس كردن شاخه هـا از محـل شـاخه مسـن تـر ضـرور      

 1/2ارتفاع اين درختان به طور عموم . در عين حال انشعاب هاي اصلي بااليي نياز به هرس جايگزين داشتند. يافت

متـر بـين    6/3تـا   3متر بوده با آرايش معمول يـك رديفـه و فاصـله     5/1تا  9/0درخت  متر و عرض آنها در قاعده

پايه . درخت در هكتار حاصل شد 3250تا  2000متر بين درختان در روي رديف ها تراكم  5/1تا  9/0رديف ها و 

اكم درختـان و  بوده كه باعث امكـان كشـت متـر    M9هاي سيب در اين سيستم عمدتاً پايه  مورد استفاده در نهال

تحـت   M9ارتفاع محل پيوند از سطح خاك، اندازه درخت آينده را برروي پايه . زود به بار نشستن آنها مي شود

  . هر چه محل پيوند از سطح خاك باالتر باشد، رشد درخت آتي كاهش مي يابد  ،تاثير قرار مي دهد

هاي جانبي زياد استفاده شود تا درختان سريعتر به بـار  هاي دو ساله با بازو از نهال ،بهتر است در اين سيستم تربيتي

  . نشينند

  تربيت درخت 

در درختان كوچك سيستم دوكي باريك ، حفظ رشد رويشي ضعيف و تغيير موقعيت شـاخه هـايي كـه قـدرت     

در موقع كاشت، محـور مركـزي درخـت و     .درخت، ضروري است رشد رويشي زياد دارند براي كاهش قدرت 

در هر فصل خواب، قسمت انتهايي محور مركـزي بـه   .نتي متري باالترين انشعاب سربرداري مي شودسا 25ارتفاع 



 

اين عمـل  . طور كامل قطع و يك انشعاب ضعيف تر و پايين تر به عنوان محور مركزي جديد به قيم بسته مي شود

  . د ادامه مي يابدسبر) متر 4/2تا 1/2به طور معمول ( هر ساله تا زماني كه درخت به ارتفاع مورد نظر با 

    انشعاب هاي جانبي كه تا حدودي عمودي و قوي هستند را خم نموده و به صـورت افقـي و يـا كمتـر از افقـي در     

اين عمل به طور معمول با اتصال وزنه هاي مخصوص هدايت شاخه به انشعاب ها و يا بستن انشعاب ها . مي آورند

انشعاب هاي خيلي قوي در فصل . ز ظاهر شدن جوانه انتهايي، انجام مي گيردبه وسيله ريسمان به قيم يا زمين بعد ا

زماني كه انشعاب هاي واقع در دو سوم باالي تاج درخت از حد شكل مخروطي درخـت  . قطع مي گردند بخوا

قطع مي شوند و به طور معمول كنده كـوچكي   محورفراتر رشد كردند به طور معمول در فصل خواب و از محل 

يـك  ( بازوهاي چـوبي بخـش پـائيني تـاج     . اعده شاخه نيز و براي رشد شاخه جايگزين باقي گذارده مي شوداز ق

چوب مسن تر و از باالي يك شـاخه جـانبي ضـعيف يـا اسـپور بـارده       محل  تا  شاخه با كوتاه كردن) سوم پائيني 

ك، توزيع عالي نور خورشـيد را  تاج بازو ارتفاع كم درختان در سيستم دوكي باري . )16شكل ( هرس مي شوند ،

براي نواحي با نور بيشتر ، ميوه هـاي واقـع در معـرض تـابش مسـتقيم نـور       . در تمامي تاج درخت تضمين مي كند

با كاشت نهال هاي بزرگ تر و با تراكم بيشـتر و اسـتفاده از   . خورشيد ممكن است دچار آفتاب سوختگي گردند

  . سال هاي دوم و سوم به طور قابل مالحظه اي افزايش مي يابدآبياري عملكرد درختان براي  –روش كود 

                        
  

  Slender spindle)(سيستم تربيتي بوته اي باريك -16شكل

  

  (Vertical Axis)سيستم محور عمودي  -3

لپسيناس يك سيستم جديد باغ به نام سيستم محور عمودي . ام. وي به نام چيك محقق فرانس 1970در اواخر دهه 

  :اهداف سيستم محور عمودي عبارت بودند از. را معرفي كرد

  به بار رفتن سريع درخت براي محدود كردن رشد رويشي درخت و فوايد اقتصادي آن )1



 

 تبهبود اندازه و رنگ ميوه از طريق بهبود پراكنش نور در تاج درخ)2

كاهش هزينه هاي كارگري از طريق ساده نمودن و به كمترين رسانيدن كارگر الزم براي هـرس و تربيـت   )3

 درخت و كاهش اندازه آن 

 بوجود آوردن تعادل سريع بين رشد رويشي و ميوه دهي و حفظ اين تعادل )4

تعـادل طبيعـي در    دهد درخت بدون هرس، بـه يـك   روش محور عمودي براين اساس استوار است كه اجازه مي

  . رشد رويشي و ميوه دهي برسد

فاصـله ايـن   . با آرايش كشت يك رديفه كاشته مـي شـوند   M26و  M9درختان در اين سيستم برروي پايه هاي 

  درختان به نسبت . گرفته مي شودمتر در نظر  8/4تا  4متر و بين رديف ها از  3/2تا  5/1درختان برروي رديف از 

اين سيستم نيل به اهداف توليد . متر بسته مي شوند 2/4تا  3به داربست هاي سيمي تا ارتفاع  باريك در اين سيستم

  . زودتر با استفاده از پايه هاي پيش بار ، تراكم زياد درخت در هكتار و كمترين هرس را ميسر مي سازد

  

  هرس و تربيت درخت 

ل رقم سـيب شـربتي و بـا قـدرت رشـد زيـاد مطلـوب        اين نوع تربيت براي ارقام سيب با رشد افراشته به عنوان مثا

 . زيرا امكان كاهش فاصله روي رديف و افزايش سطح بارور در ارتفاع به صورت همزمان ايجـاد مـي شـود   .است

اما در ايـن اواخـر بعضـي     .در سيستم محور عمودي ، درختان در موقع كاشت به طور عموم سربرداري نمي شوند

بعد از اولين فصل رشد، محور مركزي . اي جانبي قوي تر نهال را سربرداري مي كنندباغداران براي توليد شاخه ه

رديف پائيني انشـعاب هـا بـا بازوهـاي     . بسته مي شود و سربرداري نمي شود) قيم( به صورت عمودي به داربست 

پس از سه يا ( د انشعاب دهي در طول محور مركزي اتفاق مي افتد و پس از اينكه هر شاخه ميوه دا. دائمي هستند

. به طور معمول از قاعده با باقي گذاردن يك كنده كوتاه براي ايجاد شاخه جايگزين قطـع مـي شـود   ) چهار سال 

ارتفاع محور مركزي به طور طبيعي محدود مي شـود و تـابعي از   . متر تغيير مي كند 8/4تا  6/3ارتفاع درخت بين 

علل كنترل كننده ارتفاع درخت در سال چهارم . درخت است قدرت رويشي تركيب پايه و پيوندك و مقدارميوه

كـه   در انتهاي درخت پس از ايـن . و پنجم بار درخت است كه رشد طولي درخت را كنترل مي كند نه هرس آن

  .محور مركزي ميوه داد، با قطع آن از محل چوب با يك شاخه ضعيف تر جايگزين مي شود

سيب مثل فوجي، گاال ، برابرن و غيره استفاده شود ) استاندارد(ام غير اسپور در اين سيستم تربيتي بهتر است از ارق

  . به ارتفاع الزم خواهند رسيد M26و  M9زيرا با پيوند برروي پايه هاي 

شـاخه جـانبي اسـتفاده     4با داشتن محور مركزي و حداقل  دو ساله هاي استاندارد هنگام كاشت بهتر است از نهال

در طول فصـل رشـد و   .حور اصلي به قيم به درخت اجازه دهيم تا رشد طولي خود را ادامه دهدنماييم و با بستن م



 

          با وجود آمدن شاخه هاي جانبي ديگر در طول محـور بـا اسـتفاده ازگيـره هـاي لبـاس اقـدام بـه بـاز نمـودن آنهـا           

عدد ميوه را برروي درخـت   3تا  2با شروع فصل رشد و شروع ميوه دهي درختان ).درجه 60با زاوايه ( مي نماييم 

اقدام به باز نمودن زاويه آنها  ، طور با ظهور شاخه هاي جانبي جديد همين. باقي گذاشته و بقيه را حذف مي كنيم

حـذف    ،مجدداً شاخه هاي جانبي كه رشد عمودي زيادي داشـته باشـند   ، قبل از شروع فصل رشد سوم. مي كنيم

         شاخه هاي جـانبي جديـد را بـاز مـي كنـيم و محـور اصـلي درخـت را بـه قـيم           مي كنيم و در طول فصل رشد نيز

، در اواسط خردادماه اقدام به تنك ميـوه مـي   هبراي جلوگيري از شكستن شاخه هاي جانبي ميوه دهند . مي بنديم

چـوب دو سـاله   از محـل   را كنيم و در پايان فصل رشد و در زمستان شاخه هاي جانبي پايين كه بهم رسيده باشند

  . كوتاه مي كنيم

را خـم نمـوده و بـه    آن پس از رسيدن محور مركزي به ارتفـاع الزم،  ، )سال تكامل رشد درخت( در سال چهارم 

شاخه هاي پائيني درخت در صورت درهم رفتگي از محل چوب دو ساله كوتاه مي شوند  .سيم انتهايي مي بنديم 

ي درخت به انـدازه نصـف قطـر تنـه اصـلي درخـت رسـيده باشـند از         و هر گاه قطر شاخه هاي جانبي بخش فوقان

در مجموع مي بايستي شكل هرمي باريك درخت را با حـذف شـاخه هـاي    . نزديك محور اصلي كوتاه مي شوند

در سيستم محور عمودي به دليل عدم حذف محور مركزي به صـورت سـاليانه، شـاخه دهـي     . فوقاني حفظ نماييم

. مي باشد "چوب كور"اً قسمت طوالني از محور مركزي فاقد شاخه جانبي يا اصطالحاً جانبي ضعيف بوده و گاه

عالوه بر اين رشد رويشي در قسمت بـاالئي درخـت گـاهي بـيش از حـد بـوده وكنتـرل آن تـا حـدودي دشـوار           

  ). 17شكل(است

  
  

  سيستم تربيتي محور عمودي -17شكل



 

  Hytec (Hybrid Tree Cone(وطي تلفيقي مخر جسيستم تا -4

تلفيقـي از خصوصـيات   ( نام درخت تاج مخروطي تلفيقي از شكل مخروطي درخـت و منشـاء تلفيقـي بـودن آن     

تك از نظر حجم تاج و سـطح ميـوه دهـي     -هاي. گرفته شده است) سيستم هاي دوكي باريك و محور عمودي 

ولي در محور مركزي آن كه شـبيه دوكـي باريـك اسـت ،      . شدبا شبيه درختان بلند تر سيستم محور عمودي مي

 . براي تامين نيازهاي باغداران ايالت واشنگتن بوجود آمـد  ، سيستم تاج مخروطي تلفيقي. تغييراتي داده شده است

آزمـون و بهـره   نواحي توليـد ميـوه مـورد     ديگر باغ در جديد تربيت با اين حال ممكن است به عنوان يك سيستم

  . قرار گيرد برداري

داراي حجم تاجي مشابه با سيستم محور عمودي است، چون در اين سيستم ، درختان داراي  تك -هاي سيستم 

در مقايسه درختان در  .متر، تربيت مي شوند 3شكل شبيه به درختان سيستم دوكي باريك بوده و تا ارتفاع تقريبي 

اگـر  . مـي باشـند  ) در قاعده درخـت ( متر عرض  5/1اع و متر ارتف 4/2تا  1/2سيستم معمول دوكي باريك داراي 

متر افزايش يابد، حجم تاج نيـز تـا    4/2متر به  1/2متر، از  5/1ارتفاع محور مركزي درخت باغ مخروطي با عرض 

درصد زياد مي شود  60متر افزايش يابد، حجم تاج  3متر به  1/2اگر ارتفاع درخت از . درصد افزايش مي يابد 20

  . متر برسد، حجم تاج دو برابر مي شود 6/3ه ارتفاع به و چنانچ

بـا محـور   ) متـر در قاعـده   1/2تـا   5/1عـرض  ( باريك ) متري 3(اهداف اين سيستم ، توليد درختان به نسبت بلند 

از رشد رويشـي بسـيار    ،در اين سيستم استبه نسبت ضعيف  كافي مركزي قيم دار كه داراي انشعاب هاي جانبي

  . جلوگيري مي شودباالئي درخت  قوي در قسمت

براي ارقام سيب  M7و  M26براي ارقام پررشد و پايه هاي  M9پايه هاي مورد استفاده در اين سيستم شامل پايه 

سانتي متر  45كم  هاي يك ساله انشعاب دار كه داراي چهار انشعاب يا بيشتر در فاصله دست نهال. كم رشد است

سـانتي متـر باشـد در صـورت امكـان       25طول انشعاب ها بايد حداقل  .وب مي باشندمطل ، باالي محل پيوند باشند

  . مناسب ترند تك -هايهاي دو ساله با انشعاب بيشتر براي احداث سيستم  استفاده از نهال

در سال هاي اول توليد، برروي محور  درختان ميوه توليد  نياز به قيم دارد زيرا در اين سيستم تك –هاي سيستم 

و سبب مـي شـود كـه    مي شود محور مركزي موجب خم شدن بدون قيم، وزن اين ميوه ها . واقع مي شودكزي مر

تـا   60متر كه تا عمق  6/3تا  7/2قيم هاي منفرد با ارتفاع در شرايط بدون . درخت فاقد محور مركزي غالب باشد 

  . برد سانتي متري در خاك مستقر شده اند را مي توان براي هر درخت به كار 90

متري براي حمايت لوله هاي فلري يا چوب خيزران عمودي  7/2سيستم قيم ساده با يك رديف سيستم در ارتفاع 

براي استحكام بيشتر مي تـوان از رديـف هـاي    . متر، براي هر درخت، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد 3به طول 

  . نيز استفاده كرد) تا چهار رديف سيم  3( بيشتر سيم 



 

  

  . مد نظر قرار گيردبراي احداث و مديريت باغ هاي با سيستم تاج مخروطي تلفيقي رهنمودهاي زير بايد 

  كاشت نهال هاي انشعاب دار)1

 درخت در هكتار  2220تا  1360كاشت درختان با تراكم زياد )2

 كاشت درختان با آرايش يك رديفه)3

 و يا سيستم قيم و سيم  حمايت هر درخت به صورت مستقل با قيم هاي انفرادي)4

 متر 3متر در قاعده و ارتفاع تقريبي  2تا  5/1حفظ شكل مخروطي هر درخت با عرض پايه )5

در قسمت بااليي درخت با جايگزين كردن ساليانه محور مركـزي بـا يـك انشـعاب     كاهش قدرت رويشي )6

 ضعيف پايين تر يا خم كردن ساليانه محور مركزي 

زماني كه فراتـر از فضـاي    ،پائيني به عنوان انشعاب هاي دايمي و كوتاه كردن آنهاحفظ انشعاب هاي قوي )7

 . تعيين شده رشد كنند

 كوتاه كردن انشعاب هاي ميوه در طول دو سوم بااليي درخت براي حفظ شكل مخروطي درختان )8

پائيني سايه ايجاد  جايگزيني انشعاب هاي ميوه ده در دو سوم بااليي درخت زماني كه برروي انشعاب هاي)9

 . كنند و باعث كاهش عملكرد و تنزل كيفيت محصول شوند

در ايـن سيسـتم   . براي اقلـيم آفتـابي طراحـي شـده اسـت     ،  ) تك –هاي ( سيستم درختان تاج مخروطي تلفيقي 

موقت روي متر با تاجي كه به خوبي نور دريافت مي كند، براي توليد باال و فراهم كردن سايه  3درختان با ارتفاع 

  . به وجود آمده است) جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي( ميوه ها 

در اين سيستم، با خم كردن و هرس محور مركزي ، تعداد كافي انشعاب جانبي با فواصل مناسـب بـرروي محـور    

بـه  فنون هرس و تربيت مورد استفاده در اين سيستم، ساده و قابل تكـرار بـرروي درختـان    . مركزي توليد مي شود

در سال هاي اول تا چهارم، براي افزايش رشد انشعاب هاي قوي پاييني و كاهش رشد از . نسبت كوچك مي باشد

زمـاني كـه درخـت بـه ارتفـاع      . انشعاب هاي بااليي درخت ، محور مركزي به طول كامل قطع و يا خم مـي شـود  

ي از محـل چـوب مسـن تـر و از     مطلوب رسيد، رشد اضافي در قسمت بااليي درختان با هرس كردن محور مركز

براي حفظ شكل مخروطي درخت، تمامي .باالي محل يك انشعاب ضعيف به طور معمول افقي، متوقف مي شود

با حفظ شكل مخروطي . انشعاب هاي ميوه ده و انشعاب هاي قوي پائيني از محل چوب مسن تر ، كوتاه مي شوند

  درخت براي توليد باال و با كيفيت خوب ميوه، فراهمهر درخت، امكان توزيع نور به تمام قسمت هاي تاج 

امكان استفاده كارآمد از نيروي كـار و توليـد زود و    ،باغ هاي با سيستم درختان تاج مخروطي تلفيقي. مي گردد 

  ). 18شكل()4،9(پايدار ميوه با كيفيت مطلوب را فراهم مي كند
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