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 ر پيشگفتا

استفاده از روشها و سيستم هاي تربيتي نوين، امروزه در باغداري باعث افزايش كمي و كيفي محصوالت باغباني  

شده است. سيستم كشت متراكم با استفاده از درختان پاكوتاه و نيمه پاكوتاه داراي مزاياي متعددي نظير 

كارايي بيشتر نيروي كارگري و استفاده بهينه از زودباردهي، عملكرد باال در واحد سطح، باال بودن كيفيت ميوه، 

نهاده هاي كشاورزي است.ولي چنانچه مديريت آنها بر مبناي اصول صحيح انجام نگردد، عالوه بر عدم سود 

دهي الزم خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد . بنابراين درك و شناخت روشهاي ويژه مديريت درختان پا 

بخش هاي مختلف اجرايي و تحقيقي بايد در جهت  بهينه نمودن و آموزش صحيح آن كوتاه  ضروري بوده و 

به كشاورزان اقدام نمايند. در ايران به دليل وجود فرهنگ رايج باغداري سنتي، احداث اين گونه  باغات بايد با 

كافي ودر مرحله احتياط بيشتري توصيه شود ، زيراعموما آموزش هاي الزم در جهت مديريت  باغات متراكم نا 

مقدماتي بوده و كشاورزان نسبت به نيازها و عادات رشد درختان در اين گونه شرايط اطالعات و دانش فني الزم 

را ندارند. در اين نوشتار سعي بر اين بوده است است كه بيشتر بعد ترويجي مديريت باغات متراكم سيب مد نظر 

فهم استفاده شود تا هم باغداران ،مروجين و دست اندر كاران  قرار گيرد واز عبارات و الفاظ روان و قابل 

آموزش بتوانند به نحو مطلوب از آن استفاده نمايند . در پايان نيز  دو نوع از سيستم هاي تربيتي كه  هزينه احداث 

 آنها نسبت به ساير سيستمها كمتر است،تشريح شده است. اميدواريم كه اين كار كوچك گام مثبتي در جهت

 استفاده بهينه از آب و خاك و باال بردن عملكرد در باغات سيب كشور باشد.

 

      داريوش آتشكار                                                                                                                
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 تاريخچه 

اولين مطلب ثبت شده راجع به سيب هاي پاكوتاه به سه قرن قبل از ميالد مسيح به تئوفراستوس  گياه شنناس يونناني  بنر مني گنردد       

، در مركز تحقيقات ايست مالينگ واقع در ايالنت كننت انجنام داده و    4941اتون در سال اولين كار علمي به نسبت جديد را آقاي ه

ايميون و غيره معرفي شدند . در  پايه هاي پا كوتاه كننده را معرفي نمود . در مراحل بعدي پايه هاي مالينگ مرتون ، پايه هاي مرتون

در كورواليس آغاز شد. تا آنجا كه به سابقه استفاده از پايه هاي  آزمايشاتي مبني بر بررسي كشت  متراكم سيب و گالبي 4957سال 

پا كوتاه كننده در ايران مربوط مي شود،شواهد نشان مي دهد كه  عليرغم وجود پايه  هنا يني مثنل گمني آلماسني در آجربايجنان ،       

مي گردد كه در سنطح محندود ودر   ه.ش بر  4851آزايش در اصفهان و مربائي در خراسان  شروع كشت باغات متراكم به سالهاي  

اطراف تهران در منطقه هشتگرد و ساوجبالغ ، باغ كوثر و معصومي در سطح هزار هكتنار ، در حومنه مشنهد در منطقنه شنلنگرد در      

 (4،1هكتار  احداث گرديد . ) 834هكتار و در كشت و صنعت مغان به مساحت 442سطح 

 باغ متراكم 

هاي احداث باغ به طرق گوناگوني بكار رفته است ، ولي تراكم معموالً به معني تعداد درخت در اصطالح تراكم در اشاره به سيستم 

 هكتار مي باشد .  

 4222متنر مربنع( و ينا بعبنارت سناده تنر معنادل        1222درخت در ايكنر)  352تا  752باغي متراكم ناميده مي شود كه در آن بيشتر از 

درخنت در هكتنار    1222تنا   8722ه در باغات تجارتي و بنا عملكنرد بناال تعنداد     درخت در هكتار كشت شود.اگرچه امروز1522تا

يكي از عوامل مهم در تعيين تعنداد درخنت در واحند     درخت در هكتار نيز وجود دارد . 1522كاشته مي شود. اما تراكم با بيش از 

 دليشز،گراني اسنميت و جوناگلند بنر روي پاينه     گاال،گلدن  وپايه مورد استفاده است براي مثال ارقام رويال سطح)تركم(، نوع رقم

,M9  در اينن نشنريه ،بنه تعنداد درختنان       درخت در هكتاركشنت مني گنردد.   1466-8415متر،تعداد8-1/8*3/2-4با فاصله كشت

موجود در يك باغ متراكم و ويژگي هاي متعدد ديگر پرداخته مي شود. يك باغ متراكم عالوه بر داشتن تعنداد زينادي درخنت در    

استفاده از پاينه هناي پاكوتناه    ،  سال پس ازكاشت به باردهي برسد.  براي دستيابي به  توليد زودهنگام ميوه  8تا  1بايد   حد سطح ،وا

كننده امري اجتناب ناپذير است . اگر چه رشد درختان بر روي پايه هاي نيمه پاكوتاه كننده نيز محندود مني شنود امنا اينن پاينه هنا         

 را براي زود به بار نشاندن درختان  ندارند .  ظرفيت الزم ژنتيكي
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جبران افزايش هزينه تأسيس باغات متراكم از يك طرف و هزينه نگهداري درختان از طرف ديگرايجاب مني كنند كنه توليند زود     

يه هناي پاكوتناه كنننده،    هنگام ميوه داشته باشيم. بنابراين ، براي به حداكثر رساندن توليد در يك باغ متراكم  عالوه بر استفاده از پا

در اين شرايط زود به بار مي نشنينند ينك سيسنتم     تغيير سيستم هاي هرس و تربيت  نيز توأماَ بايد انجام گيرد.  به دليل اينكه درختان

 دائمي نگهدارنده درخت هم مورد نياز خواهد بود .

ه هاي احداث باغ و كمنك در منديريت رشند رويشني     ويژگي زود باردهي درختان در باغات متراكم، هزين همانطور كه اشاره شد،

درختان را جبران مي كند در حقيقت توليد زودهنگام ميوه با تعداد درختان كشت شده در هكتار ارتبناط مسنتقيم دارد . بنا افنزايش     

گاه در اروپنا و شنمال   تعداد درختان ، نورگيري بيشتري توسط همان  مقدار از زمين در مراحل اوليه عمر باغ امكان پذير مي شود . 

هزار درخت در هكتنار كاشنته شنده اسنت . اگنر چنه اينن         9تا 5به چشم مي خورد كه در آنها  غرب اقيانوس آرام باغات متراكمي

باغات ممكن است ابتدا خيلي پرمحصول باشد اما مشكوك به نظر مي رسد كه تحت شرايط اقتصادي مختلف نيز قابنل منديريت و   

اين سئوالي كه بايد پاسخ داده شود اينست كه چه تعداد درخت براي يك باغ متراكم مي تواند حنداكثر سنود را   سودده باشند . بنابر

تأمين نمايد . تحقيقات بعمل آمده در دانشگاه كرنل و ايستگاه تحقيقات جينوا در نيويورك نشان داده است كه ميزان محصول طني  

ترل كننده اندازه ي درخت ، با افزايش تعنداد درخنت، افنزايش مني يابند . پاكوتناه       سال اول عمر باغ ، جداي از نوع پايه هاي كن 7

 كننده ترين پايه ها  در سال سوم پس از كاشت ميزان محصول بيشتري را توليد كردند . 

نناي شنمالي   درحت در هكتار،ميزان سوددهي نيز افزايش مي يابد . تحقيقات اوليه در كارولي1522با افزايش تراكم درحتان تا سقف

 .(1،8،1درخت درهكتار بيشترين ميزان سود را به همراه داشته است  ) 4522تا  4152نشان مي دهد كه تراكم درختان از 

 مزايا و معايب سيستم هاي كشت متراكم 

اب نيز زود اولين سئوالي كه هنگام كاشت باغ متراكم مطرح مي شود اين است كه كه چرا باغ متراكم كشت مي كنيم ؟ و اولين جو

برابر ارقام استاندارد سيب بنه   5تا  1باردهي همراه باافزايش توليد زودهنگام است . در بازار هاي امروزي ارقام جديد سيب به قيمت 

سال اوليه پس از تأسيس محصول قابل تنوجهي توليند كننند بهتنرين دلينل بنراي        8يا  1فروش مي رسند ، لذا داشتن باغهايي كه در 

م هاي متراكم محسوب مي شود . به دليل توليد زودهنگام و برگشت زودهنگام سرمايه  در احداث باغات متراكم،تعداد توجيه سيست

بناردهي  سال كه براي باغات اسنتاندارد الزم اسنت، بنه     41تا  42سالگي در مقايسه با  7تا  6زيادي از اين باغات )باغات متراكم(در 
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ثر از نيروي كارگري براي برداشت و هرس از سطح زمين يااستفاده از وسايل كوتاه از  مزاياي اقتصادي خود مي رسند. . استفاده مؤ

 ديگر سيستم كاشت متراكم است . 

امروزه يافتن كارگرهايي كه مشتاق به باالرفتن از نردبان براي كار بر روي در ختان بلند موجود در باغات اسنتاندارد باشنند مشنكل    

ي بنا كيفينت بناالتر بنه دلينل      يمخاطره آميرنيز به شمار مي رود، مزيت ديگر اين باغنات داشنتن مينوه هنا     است ،عالوه بر اين كاري

دريافت نور بيشتر توسط درختان و افزايش كارايي  آفت كش ها مي باشد. عليرغم اينكه مزاياي زيادي بنراي باغنات متنراكم جكنر     

ار داد . اولين عيب آنها افزايش هزينه  احنداث اسنت كنه نسنبت بنه باغنات       شد ،ولي معايب اين نوع باغات را هم نيز بايد مدنظر قر

سنال   6به مديريت دقيق تري   نياز دارند . سيستم كشت متراكم با وجود نياز به هرس كمتنر در طنول    و  استاندارد خيلي بيشتر است

 احتياج دارند .  اوليه احداث نسبت به سيستم هاي متداول  به تربيت بيشترمخصوصاَ در طول تابستان

عدم مراقبت الزم در مراحل اوليه احتمال ضرر و عدم برگشت سرمايه را باال مي برد . مشكل ديگنر كشنت متنراكم افنزايش هزيننه      

 (1ر شامل بازآموزي مستمر مديران و كارگران جهت تربيت و هرس باغات است. )گهاي دي

 انتخاب محل باغ 

ت مديريتي وموثر در طول عمر باغ است كه مدير باغ ملزم بنه تصنميم گينري در اينن منورد      انتخاب مكان باغ يكي از مهمترين نكا

است. اشتباه در انتخاب محل باغ باعث كاهش عملكرد و به تبع آن سوددهي در طول عمر باغ مي شود .همانطور كه اشناره شند در   

 بعضي حاالت انتخاب محل نا مناسب طول عمر  باغ راكاهش مي دهد.

 ير را هنگام انتخاب محل باغ بايد در نظر گرفت نكات ز 

 نوع بازار -4

 نزديكي به بازار –الف ( 

 قابليت دسترسي  –ب ( 

 شرايط جاده هاي ارتباطي به بازار  –ج ( 

 ارتفاع در ارتباط با زمينهاي اطراف -1

افزايش بيماريهاي قنارچي خواهند شند .     هواي سرد ، يخبندان و نشتن مه در پايين دست باعث افزايش سرمازدگي و مشكالتي نظير

دماي شبانه فصل بهار در طول تشعشنع حاصنل از انجمناد مني      سانتيگراددرجه  1/7تا  1/8متر ارتفاع ، افزايش 852براي افزايش هر 
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ي به شمار مي مكان مناسب نكنند ب اگر براي عبور و مرور وسايل مشكل ايجاديتوان انتظار داشت . زمينهاي شيب داربسته به ميزان ش

 روند . طول شيب با عرض دره پايين دست نسبت مستقيم دارد زيرا در روند و چگونگي جريان هوا در آنها نقش دارد. 

قله ي تپه ها ضرورتاَ مكانهاي مناسبي نيستند زيرا درختان استقرار يافته درچنين شرايطي نسبت به اطراف تپه  آسيب پذيري بيشنتري  

 عالوه بر اين در ارتفاعات باالتر، خاك رئوس به دليل فرسايش بيشتر كم عمق تر است .  رندبه سرماي ناگهاني دا

 جهت شيب  -3

الف ( شيب رو به جنوب : اين شيب ها شانس صدمه به تنه درخنت در قسنمت جننوب غربني در فصنل زمسنتان را افنزايش داده و        

 همينطور گلدهي درختان زودتر به وقوع مي پيوندد . 

 رو به شمال : باعث تأخير در باز شدن گلها مي شود .  ب ( شيب

ج ( شيب رو به شرق : پتانسيل ابتال به بيماري را در درختان كاهش مي دهد زيرا آفتاب صبحگاهي باعث خشك شدن زود هنگنام  

 شاخه و برگ در ساعات اوليه روز مي شود . 

 جنوب است . د ( شيب رو به غرب : حالت بينابين شيب هاي رو به شمال و 

 خاك  – 4

متر مناسب است ) ريشه درختان كشت شده بر روي خاكهناي كنم عمنق تحنت تنأثير      3/4تا  8/4الف ( حداقل عمق ريشه دواني از 

 خشكي و همينطور خسارت در طول سرماي سخت زمستان قرار مي گيرند ( 

داشنتن   حمل نمي كنند . بنابراين در چنين شرايطيب ( درختان سيب خاكهاي آب گرفته را بمدت زياد بويژه در طول فصل رشد ت

 حداكثر زهكشي آبهاي سطحي و زير سطحي اولويت مي يابد.

 .خاك و حاصخيزي بايد متعادل بوده زيرا خاكهاي خيلي حاصلخيز باعث رشد رويشي زياد درختان شده و مناسب نيست   PHج (

 دسترسي به آب – 5

آب براي آبياري ، سمپاشي و در صورت امكان محافظنت زمسنتانه بنا آبيناري بناراني از بناال        يك منبع قابل اعتماد ، تميز و نزديك

 مورد نياز است . 

 آماده سازي محل باغ 
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 8تنا   1ماه تا يكسال قبل از كاشت شروع مي شود . اگر بخواهيم با روش صحيح پنيش بنرويم    6كار آماده سازي محل باغ حداقل  

بل توجهي براي بوجود آوردن محيط ايده ال خاكي قبل از كاشت بعمنل آيند زينرا پنس از كاشنت      سال وقت الزم است . تالش قا

 درختان اين كار عمالَ غير ممكن است . نكات جيل را هنگام آماده سازي محل باغ به خاطر داشته باشيد . 

4 - PH ونه گينري بنراي آزمنايش خناك     سانتيمتر آزمايش شود . قبل از نم12-12و  8-12عمق  1و حاصخيزي خاك  حداقل در

 بايد زمين را شخم نمود . كوددهي بايد بر اساس نتايج آزمايش اعماق فوق باشد . 

  همچنين سنگها جمع آوري و تسطيح زمين صورت گيرد. علف هاي هرز مزاحم و چند ساله در محل و اطراف باغ حذف شود – 1

 يد حذف شوند .موانعي كه در راه جريان هواي باغ وجود دارند با – 8

 نزهكشي نواحي مرطوب بايد انجام گرفته و در بسياري از خاكها خطوط شخم در حذف نقاط خيس كنه باعنث بوجنود آمند     – 1

 راه حل ديگر كاشت بر روي پشته هاي رديف هاست .  .مشكالتي در تأسيس و نگهداري باغ شده اند مؤثر هستند

 اده شود . در محل رديف هاي كشت از ساب سويلر استف – 5

 در پائيز قبل از كاشت ، سطح باغ بايد شخم خورده و محل رديف هاي كاشت مشخص شود .  – 6

 در محل هايي كه دوباره كاري انجام مي شود  خاك  بايدضدعفوني شود .  – 7

منه خنوب منديريت    درختان و در صورت امكان ريشه ها را بايد حذف كنرد. ينك برنا   ،در محلي كه دوباره كاري  انجام  مي شود

 خاك بايد شرايط جيل را فراهم آورد. 

 الف ( يك محيط مناسب را براي گسترش ونمو ريشه فراهم آورد . 

 ب ( مقادير كافي از رطوبت را در طول فصل رشد فراهم نمايد .

 ت(زهكشي مناسب داشته باشد. 

 ج ( فرسايش خاك را كم و يا از آن جلوگيري نمايد . 

 اسب مواد آلي باشد و شرايط فيزيكي مناسب را براي تهويه خاك و رشد ريشه ايجاد كند.ح(داراي مقدار من

 د ( يك سطح محكم را بين رديف ها براي عبور و مرور ماشين آالت فراهم كند . 

 ه ( عوامل محدود كننده براي رشد حشرات و بيماريها بوجود آورد . 

 د . ز ( مواد غذائي مورد نياز گياه را تأمين نماي
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 آيا ضدعفوني خاك ضرورت دارد ؟ 

اگر نماتدها و يا بيماريهاي حاصل از واكاري مشكل ساز شوند ضدعفوني خاك بايد انجام شود . يك تست نماتد سننجي بايند بنر    

 روي نمونه هاي خاك جمع آوري شده انجام شود . 

ي جمع آوري شده  است . بدين منظوربايد يك نمونه يك راه خيلي آسان براي تعيين تعداد نماتدها ،زيست سنجي نمونه هاي خاك

خاك و نيازهاي تغذيه اي جمع آوري و خاك را به دو قسمت تقسيم نمود. نصف آننرا در    PHقابل توجه خاكي را پس از تعيين 

ن خاك هر دقيقه قرار داده و نصف ديگر را دست نخورده باقي نگهداشت . پس از خنك شد 82درجه سانتيگراد به مدت  32آون 

دو نمونه حرارت داده شده و حرارت داده نشده را بطور جداگانه درون گلدانهاي كوچك و متعدد ريخته و سپس بذور سيب را در 

سانتيمتر رشد كردنند  82تا15آنها مي كاريم . قبال بايستي از تأمين نياز سرمايي بذور سيب اطمينان حاصل كرد. پس از اينكه دانهالها 

روف مختلف را باهم مقايسه نمائيم . اگر رشد دانهالها در خاك حرارت داده شده دو برابر خاك حنرارت داده نشنده   ، دانهالهاي ظ

 (8،1باشد ضدعفوني خاك محل باغ ضرورت مي يابد . )

 كاشت نهال

طنوري باشند كنه    نهالها پس از دريافت از نهالستان بايستي بسرعت و در فاصله دو تا سه روز كشت شوند عمنق كاشنت نهنال بايند     

سانتيمتر باالي خاك قرار گيرد . هر چقدر كاشت درختان و عمق آنها يكنواخنت تنر باشند بنه      42-45قسمت پيوند خورده حداقل 

همان نسبت رشد آنها نيز يكنواخت تر خواهد بود . در زمينهاي با خاك قوي  و براي ارقام با رشد زياد در تراكم باال بهتر است كه 

سانتيمتر باالتر از سطح خاك قرار  گيرد. بدين وسيله از ريشه دواني قسمت پيوند شنده جلنوگيري مني     45-12يش از منطقه پيوند ب

يه مورد استفاده داراي ريشه چند شاخه باشد بهتر است عمق كاشنت را انندكي بيشنتر كنرد زينرا اينگوننه ريشنه هنا در         اشود . اگر پ

اينن امنر     M26ف شدن درخت و يا خشك شدن آن مي رود كه بويژه براي پايه صورتي كه باالي خاك قرار گيرند احتمال ضعي

ليتر آب براي هر نهال ( و سپس آن را به قيم و يا داربست  42-45بيشتر صادق است . پس از كاشت نهال درخت را آبياري نموده ) 

 (    8مي بندند . )

 مديريت كودي براي باغات متراكم

باعث كاهش  محصول ، كيفيت ميوه و يا هر دو قبل از بروز عالئم مشخصه مواد غذايي بنر برگهنا    كمبود مواد مغذي خاك عموماً

مي گردد. يك برنامه مديريتي تغذيه اي كارآمد شامل آماده سازي محل باغ قبل از كاشت و جدول بندي مشخصات تغذيه اي باغ 
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ل قبنل از اينكنه باعنث محندوديت عملكنرد و كيفينت مينوه        در طول عمر باغ براي آشكار سازي كمبودهاي تغذيه اي وعندم تعناد  

 بشوندضروري است  و اين بايد شامل تمام موارد جيل شود : 

 آزمون خاك  – 4

 الف ( قبل از كاشت 

خاك ، نمونه ها بايند بناالتر از     PHسانتيمتر خاك سطحي در فواصل منظم جهت كنترل 12ب ( پس از كاشت : نمونه برداري از 

 د كود گرفته شوند . محل كاربر

 آزمون بافت )تجزيه برگي( – 1

الف ( نمونه برداري منظمي از برگها بايد  جهت تعيين سطح عناصر موجود در گياهنان بعمنل آيند . نتنايج حاصنل از تجزينه بافنت        

 بايستي بصورت گرافيكي و سال به سال ترسيم شود تا روند تغييرات عناصر غذائي آسانتر مشخص شود . 

عناصنر غنذايي بايند جنداي از نموننه بنرداري  منناطق معمنولي انجنام گينرد تنا             خاكهاي احتماال داراي كمبودمونه گيري از ب ( ن

 نمونه برداري بايستي از درختان سالم،همسن و متعلق به يك رقم صورت گيرد. .  كمبودهاي تغذيه اي به درستي تأييد و يا رد شود ،

 ول و كيفيت ميوه ثبت و يادداشت برداري از محص – 8

 15تنا  45سنانتيمتر بنراي ارقنام اسنتاندارد و      82تنا 15)حداقل رشند سناليانه  رويشني      رسد رويشي مشاهده رنگ برگ و ميزان – 1

سانتيمتر براي ارقام اسپور تايپ ( ، ممكن است نشانگر خنوبي بنراي مشنكالت تغذينه اي باشنند . در صنورت مشناهده اخنتالف بنا          

در باغ،اقدام به اتيكت زني درختان مشكوك نموده و نمونه هاي تهيه شده از اينن درختنان جهنت تحزينه      شاخص رشدي بيان شده

%است،در جايي كه اين مقدار هوموس موجود  8-%5برگي ارسال مي شوند . مقدار هوموس خاك در باغات و در حالت طبيعي بين 

يا خيلي سنگين باشد. برخي از كودهاي آلني نسنبتا بنه سنرعت     باشد نياز به مصرف كوددامي نيست، مگر اينكه نوع خاك سبك و 

قابل تجزيه هستند.اينگونه كودها بويژه براي باغات تازه احداث شده در سال اول و دوم تاثير خوبي دارند. جهت اصنالح خاكهناي   

 852وصيه مي شود .مقدار تقريبي شني و نيز داراي بافت سنگين ،استفاده از كودهاي آلي با دوام بيشتري مانند تورب و كود گاوي ت

گرم كود مخلوط دامي براي هر درخت جوان از نظر تامين ازت كافي است.اينگونه كودها بايددر ينك داينره اطنراف تننه درخنت      

پخش شوند .ضروري است كه از تماس كود با تنه درختان جلوگيري به عمل آيد.بايسنتي دقنت شنود كنه كودهناي دامني هنگنام        

جزيه شده باشندزيرا كود تازه باعث سوزاندن ريشه ها مي شود. مقداركود هاي شيميايي مورد استفاده با توجه بنه  مصرف به خوبي ت
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سن درخت و شرايط رشد آن متفاوت خواهد بود. مقادير ازت،فسفر،پتاسيم و منيزيم بايد در يك تعادل مناسب نسبت بنه همنديگر    

 (.4قرار داشته باشند)جدول

 سبي عناصر موردنياز درخت در سه سال اول رشد را نشان مي دهد.)هر سال به گرم(مقادير ن-(4جدول )

 N P2O5 K2O Mgo سال

 2 05 2 01 اول

 3 22 5/4 05 دوم

 4 31 6 21 سوم

خاك نيز در انتخاب نوع كود منؤثر اسنت . اگنر     PHنوع كوددهي بستگي به  نوع وسيله كود پاش در دسترس دارد . عالوه بر آن 

خاك اسيدي باشد توصيه مي شود بيشتر از كودهايي كه داراي آهك باشند استفاده شود و اگر خاك خاصيت بازي داشنته   شرايط

 (8باشد براي ايجاد تعادل فيزيولوژيك از كودهايي كه اسيديته زمين را افزايش دهند استفاده به عمل آيد . )

PH گرفته مي شود.در نظر  7وسنگين 6/5،نيمه سنگين6مطلوب براي خاك سبك 

 پايه براي باغات متراكم 

باغات متراكم به درختاني كه بر روي پايه هاي پاكوتاه پيوند شده باشند نياز دارد . صرف داشنتن درختنان پاكوتناه كنافي نيسنت و      

تراكم توصنيه نمنود .   درختان بايد زود به باردهي برسند . اخيراً سه گروه يا تيپ از پايه ها موجود را مي توان براي گسترش باغات م

گرچه هيچ پايه كاملي وجوود    M9, B9 ,M26پايه هاي كه بصورت تجارتي براي اين هدف استفاده مي شوند عبارتند از 

، اما بايد محدوديت ها و نقاط قوت  هر پايه براي انتخاب پايه  مورد ارزيابي قرار گيرد كه بتوان بهترين را بكار برد . جدول  ندارد

و معايب عمده اين پايه ها را نشان مي دهد . درختان پيوند شده بر روي اين پايه ها براي سيستم هاي متراكم بايد از لحناظ  ( مزايا 1)

آبياري و قيم گذاري مورد توجه جدي قرار گيرند . اگر چه فقط تعداد اندكي از پايه ها براي سيستم هاي كاشت متنراكم در حنال   

 خوش آتيه اي نيز تحت ارزيابي قرار دارند .  حاضر وجود دارد ، اما پايه هاي

 

 ويژگي هاي پايه هاي پاكوتاه كننده جهت استفاده در باغات متراكم  - 1جدول 

  (  M9)  9مالينگ  (  Bud9) 9بوداگوسكي  (  M26)  16مالينگ 
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فوق العاده حساس به  -

 آتشك ،

خيلي حساس به شته ي  -

 مومي سيب ،

 حساس به خشكي، -

ي پوستي در داشتن گره ها -

 حد متوسط ،

حساسيت متوسط به  -

بيماري پوسيدگي طوقه 

 فيتوفترايي

خيلي حساس به  -

 آتشك ،

استقرار ضعيف در  -

 خاك ،

خيلي حساس به شته ي  -

 مومي سيب

خيلي حساس به  -

 آتشك ،

استقرار ضعيف در  -

 خاك ،

خيلي حساس به شته ي  -

 مومي سيب

 معايب

 زود بارده، -

 محصول دهي مناسب، -

 يلي خوباستقرار خ  -

 خيلي زود بارده ، -

مقاوم به فيتوفتراي  -

 عامل پوسيدگي طوقه ،

 پر محصول ، -

 بدون پاجوش، -

 مقاوم به سرما -

 خيلي زود بارده ، -

مقاومت متوسط  -

فيتوفتراي عامل پوسيدگي 

 طوقه،

 خيلي پر محصول ، -

 پاجوش دهي خيلي كم -

 مزايا

 

 چه نوع سيستم تربيتي بايد استفاده شود ؟ 

 ت متعددي براي باغات متراكم بكار مي روند اما سئوال اينجاست كه كدام سيستم را بكار ببريم ؟ سيستم هاي تربي

 8محور عمنودي    – 1محور مركزي  – 4( چهار سيستم عمده را كه اخيراً كاربرد يافته اند تشريح مي نمايد كه عبارتند از 8جدول )

هاي محور عمودي و دوكني بارينك در پاينان اينن فصنل تشنريح        دوكي باريك . كه سيستم – 1  (  HYTECسيستم هرمي )  –

 خواهند شد.
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( ،دياگرام هر تيپ از درختان با ليستي از خصوصيات هر سيستم و چگونگي نگهداري آنها ارائنه شنده اسنت . بايسنتي     8در جدول)

ه اسنت . تفناوت عمنده ي اينن     توجه كرد كه هر درخت داراي يك محور مركزي بوده و در تمام حاالت محور مركزي تغيير يافتن 

، سيستم ها شامل ارتفاع درخت ، تراكم و چگونگي هدايت محور است . در سه سال اوليه تأسيس باغ اگر هرس سنگين انجام نشود

سيستم تربيت،  محصول دهي درخت را تحت تأثير قرار نمي دهد، اما تراكم درختان و يا دريافت نور عنواملي هسنتند كنه بناردهي     

بر توزيع نور درون تاج   ا تحت تأثير قرار مي دهند. سيستم تربيت عامل  تعيين كنندهاي در تمام عمر باغ قلمداد مي شود زيرااوليه ر

درصد دريافت نور را به همراه داشته باشند نسبت به ساير سيستم  72درخت تأثير مي گذارد. سيستم هايي كه در باغهاي بالغ حداقل 

دار نور دريافت مي كنند عملكرد بيشتري نشان مي دهند. ميزان نفوج نور با رشد شاخه هاي فوقناني و سنايه   هايي كه كمتر از اين مق

اندازي بر روي قسمت پايين  كاهش مي يابد . اين سايه اندازي حاصل ازدحام شاخه ها ، قرار گرفتن و جهت گيري نامناسب شاخه 

رض رديف دارد . در كنل ارتفناع درخنت نبايسنتي بيشنتر از دو برابنر عنرض        هاست . نفوج نور بستگي به نسبت ارتفاع درخت به ع

رديف باشد تا ميزان كافي نور در درختان نفوج نمايد .دكتر هينيك ، محقق و پرورش دهنده سيب در واشنگتن يك سيستم را براي 

داكثر نفوج نور چنه درختني را كشنت    مديريت باغات متراكم پيشنهاد كرده است . در اين روش پرورش دهنده مي داند كه براي ح

كرده و به چه صورتي آن را تربيت كند تا  بيشترين محصول را توليد كند . ويژگي تيپ توصيه شده براي درختان شبيه فرم دوكني  

له متنر و فاصن  6/4 -5/1متر و فاصله درختنان از هنم بنه     7/1-5/8باريك  است به استثناي اينكه درخت بلندتر است . ارتفاع درخت 

متر مي رسد . محور مركزي براي شاخه دهي فرعي بايد تحت مديريت قرار گيرد كه اينكار هنم بنا كناربرد     5/8تا1رديف ها از هم 

مواد تنظيم كننده رشد گياهي ، كيسه كردن ، خم كردن ، سربرداري ، محور مركزي جايگزين و زخم زني انجام مي شود كنه اينن   

ر تشريح خواهند شد. تحقيقات انجام شده در كاروليناي شمالي نشان داده است  كه اگر محور فنون در فصل روشهاي مديريت محو

مركزي تحت مديريت قرار نگيرد شاخه دهي جانبي در طول محور مركزي كه يكي از شرايط توليند و سنود دهني درختنان اسنت      

متنر بندون    1/4تا6/2ي جانبي داشته و بعد از آن در طول اتفاق نمي افتد . درختاني كه تربيت نشده اند  در قسمت پايين تنه شاخه ها

داشته و دوباره قسمت بناالي درخنت داراي شناخه فرعني خواهند شند . بننابراين محنور         « شاخه ي كور » شاخه فرعي و اصطالحاً  

 درخت براي شاخه بندي مناسب بايد مديريت شود . 

 



 

 

 

06  

 

 ↑آزاد با محور مركزي                    ↑محور عمودي                  ↑     ↑               HYTEC دوكي باريك   

                               

 ( سيستم هاي مختلف تربيت درختان در كشت متراكم4شكل)                                        

 محور مركزي معمولي ويژگي هاي سيستم هاي تربيتي باغات متراكم در مقايسه با سيستم داراي - 8جدول 

محوووووووور 

 مركزي

محووووووور 

 عمودي

سيسوووتم هرموووي           

 (HYTEC  )  

 ويژگي دوكي باريك

 ارتفاع درخت )متر( 5/1-4/1 8/8-7/1 1/1-8/8 1/1-6/1

شاخه بنندي از پنايين    5/4-4 4/1-5/4 4/1-5/4 8/8-7/1

 )متر(

فاصله درختنان ازهنم    5/4-4 3/4-5/4 3/4-5/4 5/1-8/8

 )متر(

فاصننننننننله بننننننننين  6/8-8/8 1/1-5/8 5/1-1 6-5/1

 رديف)متر(

تنننننراكم )درخنننننت  1522-4122 4322-4222 4122-4222 622-172

 درهكتار(

M7,MM106, M9,M26, M9,M26 M9 پايه ها 
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MM111 M7 
 نياز به قيم دارد دارد دارد ندارد

متوسنننط تنننا   پايين

 زياد

محصنننننول منننننورد   باال باال

 سالگي 1-1انتظاردر

محصول مورد انتظنار   باال باال زياد متوسط

 سالگي 5-42در 

محنننننننننننور  سر زني ساليانه

مركنننزي بنننه 

هرس سناليانه  

 نياز ندارد

محنننور مركنننزي تنننا 

رسيدن به يك شناخه  

ضننعيف جننانبي منني  

شنننودويا اينكنننه بنننه  

حالننننت مننننارپيچي  

درآينند و بسننتگي بننه 

 قدرت درخت دارد

حنننذف محنننور تنننا   

رسيدن به يك شناخه  

 فرعي ضعيف

 هرس محور مركزي

 

 

 

 سالگي جهت توليد بيشترين زود هنگام حفظ شوند .  5تا حداكثر 8تمام شاخه هاي فرعي با زواياي باز بايد از 

سپس يك چرخه از شاخه هاي پاييني را مشخص و بطور دائم حفظ نموده و هرگاه ساير شاخه ها مشكل سايه اندازي ايجاد نمودند 

يين تنه بايد قرار گيرند زيرا مشكل سايه انندازي در اينن بخنش از درخنت حنادتر      بايد حذف شوند . چرخه هاي دائمي درقسمت پا

 است.

سانتيمتر باالتر از چرخه پاييني هنگامي كه ايجاد سايه نمايند، حذف شوند . شاخه 82همينطور ممكن است چرخه ثانويه از شاخه ها 

ند تا شاخه دهي جنانبي و گلندهي در آنهنا انجنام شنود . در      درجه از محور عمودي قرار گير 35هاي جانبي بايد با زاويه اي حدود 
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سال يكبار حذف شوند زيرا اين شاخه هناي جنانبي بنراي مندت      1تا  8قسمت باالتر از چرخه ثانويه تمام شاخه هاي جانبي بايد هر 

برش منورب و زاوينه دار    درصد قطر محور مركزي برسند با يك52چند سال محصول توليد نموده اند ، هرگاه قطر اين شاخه ها به 

 بطرف پايين حذف مي شوند . 

 

 بالف
 

هناي  برش مورب كه براي بريدن شاخه هاي فرعي جانبي از آن استفاده مي شود و موجنب رشند شناخه از جواننه      –الف( 1شكل )

  شاخه جانبي بارده -بنهفته قسمت زير شاخه مي شود 

داده و توليد شاخه هايي با زاويه باز مي نمايد . باقي ماندن شكل مخروطني  اين برش به جوانه هاي نهفته درقسمت پايين اجازه رشد 

سنال اولينه بايند در پنايين      8-1درختان براي توزيع هرچه بيشتر نور درون تاج درخت ضروريست . با توجه به اينكه هرس در طنول  

هفتنه يكبنار در    6ن زاويه شاخه ها تقريباً هنر  ترين سطح انجام شود . ولي در عين حال بايستي از روشهاي مثل خم كردن و باز كرد

 (.1طول فصل رشد بايد استفاده شود )

 استقرار درخت 

تربيت درخت براي باغات متراكم از هنگام كاشت درخت شروع مي شود . اگر يك نهال تركه و بدون شاخه جانبي خريداري شود بايد 

و اگر يك نهال با شاخه هاي جانبي كافي كاشنته شنود بايند تمنام شناخه هناي        ساتيمتري نسبت به يقه سربرداري شود  32تا72از ارتفاع 

سانتيمتري باالتر از باالترين شناخه جنانبي سنربرداري    15سانتيمتري از سطح زمين حذف نموده و نهال را از ارتفاع  62تا ارتفاع  را جانبي

بر خوردارند توليد زود هنگنام مينوه را افنزايش مني دهنند . در       كه هنگام كاشت از شاخه هاي جانبي فراوان نمود. عموما چنين نهالهايي

 42تنا 7مورد درختان خيلي پررشد كه داراي اسكلت قوي ، شاخه بندي مناسب و سيستم ريشه اي خوب دارنند ،هنگنامي كنه شناخه هنا      
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سنانتيمتر   42تنا 7ا رشند عمنودي را تنا    سانتيمتر رشد كردند بايد يك شاخه انتهائي قوي را بعنوان محور مركزي انتخاب و ساير شاخه ها ب

سنانتيمتر از محنور   15-62پايين تر از محور جديد حذف كرد . روشهاي كيسه كردن كه در جيل شرح داده مي شوند مني تنوان بنر روي    

 بدون شاخه اعمال نمود . 

 )لف(           ↑                   )ب(                                      ↑)ج(    ↑                                   

 شاخه دهي جانبي با استفاده از روش كيسه كردن  –( 8شكل )                                          

( با قرار دادن آستري پلي اتيلن بر روي قسمت بدون شاخه جانبي از محور مركزي  8روشهاي مديريت محور ،كيسه كردن ) شكل 

 . انجام مي شود 

سانتيمتر قطع نمنود . كيسنه هنا    32سانتيمتري از محور مؤثر بوده و محورهاي بلندتر را بايد به طول 72-32كيسه كردن فقط در طول 

هفته قبل از شروع جوانه زني بر روي شاخه ها كشيده شود . دو سر آستري را با استفاده از گيره هاي مخصوص محكم مي  1-6بايد 

سانتيمتر برسد بر روي شاخه باقي بمانند  ) معموالً تا 5تا5/1معموال بصورت بسته تا طول شاخه هاي جانبي به شود ، اين كيسه ها بايد

 پي پي ام قسمت كيسه شده شاخه را محلولپاشي كرد .  152زمان گلدهي (و بالفاصله پس از حذف كيسه بايد با استفاده از پرومالين 

 15سانتيمتر رسيدآنرا با زاويه  15انجام مي شود بطوريكه هرگاه طول محور اصلي به  ( در طول فصل رشد 1مارپيچي كردن ) شكل 

درجه خم نموده به قيم بسته مي شود . و هر خمش بايد در جهت مخالف خمش قبلي انجام شود تا شكل انتهاي تنه زيگزاگي شنود  

د . اين روش باعث مي شود كه بعضي از شناخه هناي   درجه انتهاي محور را از طريق بستن آن به قيم ممكن مي شو 15وحفظ زاويه 

 جانبي در فصل رشدي سال جاري و بعضي نيز در بهار سال بعد رشد نمايند  

 بايد مطمئن شد كه شاخه هايي كه از قسمت خمش بطور عمودي رشد مي كند خيلي قوي نشده و با محور مركزي رقابت نكنند . 
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ركزي خيلي پررشد بوده  و كنترل رشد آن مدنظر باشد و در صورت تمايل به اسنتفاده از  اين روش در كليه مواردي كه كه محور م

 طول بيشتري از محور مركزي به جاي قطع كردن آن ، كاربرد پيدا مي كند. 

                  

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

                                 

 شاخه دهي محور با استفاده از روش مارپيچي  –( 1شكل )                                       

                                                                                                         

 الف( ↑                                            ↑ب(                                                     ↑ج(                    

                                                                                                                      

 محور ضعيف تجديد شونده -( 5شكل)                                            
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اين روش هنگامي بكار مي رود كه رشد محور مركزي زياد باشد ، جهت تعادل قدرت درخت محور مركزي باالتر از ينك شناخه   

د تا بعنوان محور مركزي ضعيف فرعي ضعيف تر قطع مي شود اين شاخه فرعي را بعنوان محور مركزي كشيده و به قيم بسته مي شو

 تر عمل نمايد . اين كار بايد در فصل خواب درختان انجام گيرد . 

( زخم زني روشي مناسب در مورد نهالهاي شاخه دار با قسمتي از چوب كور محسوب مي شود . در اين روش در قسمت  6) شكل  

/ سانتيمتر و تا يك سوم از محيط تنه ايجاد مي شود 8/ تا 45ه عرض فوقاني جوانه بر روي تنه اصلي با استفاده از اره زخم كوچكي ب

 ، مواظب باشيد كه برش فقط قسمت پوست را شامل شده و به چوب زير پوست آسيب نرساند . 

درصد از جوانه هاي زخم زني شده بايد رشد كنند تا عمل سربرداري نهنال و حنذف شناخه هناي فوقناني كنه باعنث        52-62تقريباً 

حصول دهي زود هنگام مي شوند ، منتفي شود چونكه اينكار به زمان زينادي الزم دارد فقنط بايند در قسنمت كنور شناخه       كاهش م

 (1اصلي انجام شود . )

 

  

 تيمار زخم زني بر روي قسمتهاي كور شاخه ) بدون شاخه جانبي ( با استفاده از روش زخم زني-(6شكل )  

 

 مديريت شاخه جانبي

سانتيمتر رسيد بايد با استفاده از گيره هناي مخصنوص و ينا بنا قنرار دادن تكنه اي        3-45اي جانبي به هرگاه طول شاخه ه -

چوب بين شاخه فرعي و تنه اصلي آنها را  به وضعيت تقريباً افقي درآورد كه بتوان به يك  واحد متشكل و مرتب براي توليند  

 ميوه در آينده رسيد.
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ردند مي توان آنها را با آويزان كردن وزنه هاي مخصوص و يا بستن آنها به سيم هنگامي كه اين شاخه ها رشد بيشتري ك -

ها به وضعيت تقريباً افقي درآورد . قرار دادن شاخه هاي فرعي در چنين وضعيتي اغلب باعث رشد عمودي شاخه هناي ثانوينه   

 از قسمت فوقاني اين شاخه ها مي گردد . 

ه كافي قوي شدند بايد آنها را به وضعيت  افقي درآورد ويا در صورت نياز آنهنا  هرگاه شاخه هاي ثانويه عمودي به انداز -

 را تنك كرد . 

معموالً شاخه هاي خيلي قوي حذف شده و انواع متوسط رشد به حالت افقي هدايت مي شوند )گاه ممكن است عمليات  -

ول تابستان نيز ضرورت يابد ( اين نوع شكل شكل دهي و جهت دادن شاخه هاي جانبي و همينطور شاخه هاي ثانويه آنها در ط

 سال اوليه مي گردد .  1تا  8دهي باعث افزايش ظرفيت ميوه دهي و كاهش عمليات هرس در 

روش هاي تحريك شاخه هاي محور اصلي و مديريت شاخه هاي جانبي در هر فصل بايد تكرار شود تنا زمانيكنه محنور      -

 .  اصلي درخت به حداكثر ارتفاع مطلوب برسد

 سيستم هاي نگهدارنده براي باغات متراكم 

در احداث باغات متراكم استفاده از سيستم هاي  نگهدارنده براي استقرار مناسب درختان اجتناب ناپذير است و بدين منظنور  تكينه   

ب( امنا تكينه   -3الف( وبعضي  ديگر منفرد هستند)شنكل  -3گاهها متفاوتي ابداع شده است. بعضي از آنها بصورت داربستي)شكل 

 گاه هاي نوع دوم مزاياي بيشتري نسبت به سيستم داربستي داشته ونيز ارزانترند . 

              
 )   الف (                                                                                             )   ب(

 شكستن شاخه ها  بر اثر عدم قيم گذاري  -ب(                                 قيم گذاري درست  -الف(-7ل شك                 
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سيستم هاي نگهداري باعث استقرار مناسب درختان ، تسهيل عمليات مديريتي بناغ) شنامل شنكل دهي،هرس،محلنول پاشني،تنك       

خ و برگ و ميوه مي شود . سيستم نگهدارنده بايد بنراي تمنام عمنر    ميوه يا گل و برداشت محصول( و كمك در بهبود نورگيري شا

باغ طراحي شود . انواع مختلفي از سيستم هاي نگهدارنده در باغات متراكم كاربرد دارند . در اين قسنمت بنه سيسنتم هناي دوكني      

مي شنود . همينطنور سيسنتم    ( پرداخته 9ب( و انواع سيستم هاي داربستي ) شكل -3الف( محور عمودي ) شكل -3باريك ) شكل 

ذاري براي درختان منفرد بدون استفاده از سيم بصورت تجارتي كاربرد دارد ) يعني پست هناي چنوبي بنا محيطني برابنر      هاي قيم گ

متر كنه  5/8سانتيمتر و قيم هاي گوشه دار براي درختان ( هرگاه قيم هاي منفرد براي درختان بكار رود ، بايد قيمي به طول برابر 5/7

 سانتيمتر از تنه درخت بالفاصله بعد از كاشت درخت در كنار آن مستقر مي شود . 45، با فاصله سانتيمتر آن در زمين قرار گيرد 72

سيستم بوته اي باريك نيازي به پست هاي خيلي قوي ، قيم و يا سيم نداشته ، بلكه ميتوان با استفاده از تيرهاي چوبي و به كمك ميخ 

ها را به اندازه،جهت و شكل دلخواه به طرف پايين كشاند و آنها را به ميخ  هاي نگهدارنده كه به سطح زمين كوبيده مي شوند شاخه

بست. در صورت استفاده از لوله ي آهني بعنوان قيم  به  پست هاي بزرگتر و در فواصل منظم و يك رشته سيم كه در قسمت باالي 

سيم بسته شوند تا بعنوان سيستم نگهدارنده ثانويه همه آنها عبور كند نياز خواهيم داشت در اين روش بايد تك تك قيم ها محكم به 

 متري بوده و بسته به سليقه پرورش دهنده دارد . 5/8عمل نمايند.سيستم داربستي عمودي شبيه داربست هاي 

م اما اندازه ي پست و جايگذاري آن نبايد تغيير كند. يك تا پنج رشته سيم براي نگهداري شاخه هاي درختان بكنار مني رونند . قني    

در اين   .هاي چوب خيزران ، پست هاي ظريف ، رشته هاي سيم و ساير موارد را مي توان بعنوان نگهدارنده محور درخت بكار برد

 سيستم قيم نگهدارنده محور ضرورت ندارد كه در بخش پاييني در زمين كاشته شود . 

( كه چنانچه  بطنور صنحيحي طراحني ، تأسنيس و     9شكلداربست هاي عمودي با ارتفاع متفاوت در سراسر دنيا استفاده مي شوند )

نگهداري شوند ، خوب جواب مي دهند ، اگرچه پرورش دهندگان و برداشت كنندگان زيادي به دليل  مشكل عبوراز اين داربست 

و بننابراين مشنكالت    ها ، از آن انتقاد مي كنند . بعالوه هنگام هرس گاه تعدادي از سيم ها  قطع شده و نياز به تعمير پيدا مني كننند  

 ( 8،1برخي افراد ساير سيستم ها را ترجيح مي دهند . )
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 درخت با قيم و داربست-ب-درخت با سيستم دوكي باريك ويك قيم ساده -(الف3شكل)                     

 

فشار  دابر عوامل مزاحم ماننبه يادداشته باشيد كه با افزايش عمق كاشت پست ها تا يك سوم ، مقاومت و تحمل آنها  در بر-

 مكانيكي و باد تادو برابر افزايش مي يابد . استقرار تيرك ها بسته به نوع آنها متفاوت است براي مثال:

 پست ها در قسمت پايين بزرگتر و بصورت دستي در زمين قرار مي گيرند . -

 پست ها با قسمت پايين كوچكتردر زمين كوبيده مي شوند . -

 با انعطاف پذيري باال استفاده مي شود.  5/41ه از سيم گالوانيز -

ميخ هاي نگهدارنده دو سر را نبايد بطور عمودي بر روي پست ها كوبيد زيرا باعث شكاف پسنت هنا و كناهش قندرت       -

 نگهدارنده مفتول ها خواهد شد . 
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 انواع سيستم هاي  داربستي  -(9شكل)                                                        

 در جيل دو روش عمده تربيت درختان در باغات متراكم تشريح مي شود.

 سيستم هرس وتربيت درختان به صورت بوته اي باريك-4

 سيستم هرس محور عمودي -1

 

    
 فرم داربستي با استفاده از سيم و قيم -(42شكل)

 (                (slender spindeleسيستم هرس و تربيت درختان بصورت بوته اي باريك 

خت بايد داراي با سيستم تربيت بوته اي باريك بايد موارد متعددي تواما فراهم شود تا اينكه سيستم موفق باشد. در مرحله اول هردر

يك سيستم نگهدارنده دائمي به ارتفاع نهايي مورد انتظار رقم مورد استفاده باشد تا باعث رشد سريع شاخه ها شده و محور مركزي 
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مترو قطنر   5/8بتواند بار سنگين ميوه را تحمل كنند. قيم هاي كه بطور معمول مورد استفاده مي گيرند از ميله هاي گالوانيزه به طول 

سانتيمتري  خاك  قرار مني گيرنند. همينطنور     72سانتيمتر از درخت و در عمق  45سانتيمتر ساخته شده اند اين قيم ها به فاصله  5/1

سانتيمتر كه قسمت پايين آنها تيمار شده باشد نيز مي توان به كار برد. سيستم هاي داربستي نيز بنه طنور    7تا  5قيم هاي چوبي با قطر 

ر مي روند.در يك سيستم داربست  بطورمعمول در كنارهر درخت نيز  قيم هايي خواهد داشت كه در قسنمت  موفقيت آميزي به كا

متر از زمين ارتفاع دارد(متصل مي شود.در اين سيستم تير هاي ابتدايي و انتهايي بنه فاصنله هنر     8باال به سيستم داربست، )كه حدود 

اي داربست)پستهاي ابتدا و انتها( مستقر مي شوند.. در سيستم هاي رو سنيمي نينز   متر نيز پستهاي نگهدارنده ي سيستم ه 822تا  452

متركشيده مي شود. جداي از سيستم نگهدارنده انتخابي درختان بايد به صنورت   8سانتيمتر از هم و تا ارتفاع  62سيم هايي به فاصله 

 وند.سانتيمتر از محور درخت به اين سيستم بسته ش 92تا 82سست در فاصله هر

دومين نكته اي كه بايد در سيستم تربيت بوته اي باريك مورد توجه قرار گيرد اين است كه درختنان بايند بطنور مننظم و كنافي در      

 طول فصل رشد براي رشد مداوم آبياري شوند. 

قطنره چكانهنا    سومين مورد رقابت علف هاي هرز درروي رديف هاي درختان است كه بايد با استفاده از علف كش ها تا محندوده 

 حذف شوند.

 

 

 فرم تربيتي بوته اي باريك

، اسنت   اين سيستم ،يك سيستم محور مركزي تغيير يافته مينياتوري با تعداد بيشتري از شاخه هاي فرعي نسبت بنه سناير سيسنتم هنا     

 5/1ور مركزي حداكثر بنه    سانتيمتري از سطح زمين شروع شود،ارتفاع تنه اصلي يا مح 72تا  62شاخه بندي درخت بايد از ارتفاع 

 82تنا   15متر مي رسد. تيپ بوته اي باريك مورد نظر با انجام شكل دهي كامل داراي دو چرخه دائمي از شاخه هنا  بنه فاصنله     8تا 

 خواهند داشت كه به منظور  نفوج بهتر نور و ميوه دهي مناسب در بخش پايين درخت قرار گرفته اند. سانتيمتر از هم

اي اوليه تمام شاخه هاي جانبي جهت توليد زود هنگام و فراوان ميوه حفظ مي شوند و هنگامي كه  مشكل سايه اندازي در طي ساله

شروع به خودنمايي كرد آنگاه دو چرخه اصلي شاخه هاي جانبي انتخاب و ساير شاخه هاي اضافي در سالهاي سوم تا پنجم )پس از 

 سال يكبار باز جوان سازي مي شوند. 1تا  1شاخه ها تمام شاخه هاموقتي بوده و هر  كشت( تنك مي شوند. در باالي چرخه دوم از
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 سانتيمتر است. 462الي 422حداكثر گسترش شاخه درختان بطرف بيرون از محور مركزي حدود 

                                    
 

 سيستم تربيت بوته اي باريك (44ل)شك

 

سانتيمتر گسترش مي يابند، در صورتي  412تا  92متر رشد كرده و شاخه ها  7/1يك تعبير اشتباه اين است كه درختان پاكوتاه فقط 

متنر بطنرف بينرون     8تنا   1يز اگر بطور مناسنب منديريت نشنوند   متر رشد كنند. شاخه ها ن 5/1تا  5/8كه اين درختان مي توانندعمال 

گسترده خواهند شد . براي تربيت فرم بوته اي باريك كه حداكثر كارايي و استفاده از فضا برخنوردار اسنت،بايد از فننوني اسنتفاده     

 شود كه محور مركزي رشد و نمو يافته و توام با آن شاخه دهي جانبي نيز حفظ شود.

سانتيمتر از ارتفاع درخت فاقد شاخه جنانبي باشد)اشناره بنه شناخه كنور(       72متر برسد و  حدود  5/8ارتفاع درختي به اگر حد اكثر 

درصد از پتانسيل توليد خود را از دست مي دهد. براي جلو گيري از اين مشكل روشهاي تربيتي براي فنرم بوتنه    12درخت در واقع 

 باردهي در جيل تشريح شده است.اي باريك درخت از زمان كاشت تا حد اكثر 

 مديريت محور درخت
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 75تنا   65پس از كاشتن يك نهال تركه اي ، مرسوم ترين روش جهت هدايت و مديريت محور درخت سر برداري نهال از ارتفناع  

 1الني   8ن سنانتيمتر رشند كردننداز بني     41الي  42سانتيمتري درست قبل از شكو فايي جوانه هاست. پس از اينكه شاخه هاي جديد 

شاخه ، يك شاخه را بعنوان محور مركزي جايگزين انتخاب مي كنيم و ساير شاخه ها همينطور تمام شاخه هاي جانبي قسمت پايين 

شناخه قابنل    9تنا   5سانتيمتر  است حذف مي شوند. اگر يك نهال با شناخه بنندي مناسنب و حندود      42محور كه طول آنها كمتر از

سانتيمتري نهال شروع شده باشد آنگاه نهال ها يك سال زودتر از نهنال   62اشته شود و شاخه بندي از ارتفاع استفاده و با زاويه باز ك

هاي تركه اي محصول توليد مي نمايند. مرسوم ترين روش  مديريت محور در نهال هاي شاخه دار داشتن يك محور تغيينر يافتنه از   

 سانتيمتر پايين تر از آن خواهد بود . 45ل و شاخه هاي جانبي در دامنه حدود سانتيمتر باالتر از آخرين شاخه ي نها 12ارتفاع 

سانتيمتر از سنطح   72در ارتفاع  آن چيزي كه در كاروليناي شمالي به كرات مشاهده مي شود بدين صورت است كه تعدادي شاخه

نشعاب وپس از آن شاخه هاي جانبي فنراوان   سانتيمتر از محور مركزي بدون ا 62تا  82خاك در قسمت پايين وجود داشته و حدود 

سانتيمتر باالتر از شاخه هاي فرعي پاييني بنراي اطميننان    12ديده مي شود. در اين حالت محور مركزي در طول فصل خواب حدود 

وليند  از شاخه بندي ممتد در طول محور سر برداري مي شود. اين روش مناسبي نيست زيرا هرس درخت را ضعيف نموده و زمنان ت 

ميوه را به تاخير مي اندازد. روش هايي كه در ابتداي اين فصل تشريح  شد ند آنهايي هستند كه در يك سيستم كشت متراكم مورد 

نتايج نشان داده است كوه  استفاده اند. بهترين روشهاي مديريت آنهايي هستند كه براي شكل دهي از هرس استفاده نمي كنند، 

. به اينن منظنور  روشنهاي از قبينل     توليد و يا تاخير در باردهي باغات جوان شود هرس درختان جوان باعث كاهش

 زخم زني، مارپيچي نمودن شاخه، محور مركزي ضعيف شده و روش كيسه كردن را ميتوان نام برد كه قبال تشريح شدند.

 (vertical axisسيستم هرس محور عمودي)

بيل رد و گلندن ، قيمنت بناالتري دارنند. اگنر پنرورش دهننده سنيب بتواندسنيب          اغلب ارقام جديد سيب نسبت به ارقام قديمي از ق

جديدي را  كه بازار تقاضا داشته باشد  توليد نمايد و اين رقم مي تواند سوددهي بيشتري نسبت به توليد ارقام قنديمي تنر بنه همنراه     

بيت محور عمودي جهت توليد ميوه در دومنين  درخت در هكتار(سيستم تر4222داشته باشد.در سيستم هاي كشت متراكم)بيشتر از 

درخنت در  852-152يا سومين سال پس از كاشت مني توانند منورد اسنتفاده قنرار گينرد.در عنوض سيسنتم هناي بنا تنراكم پنايين)            

ز سال زمان نياز دارند.سيستم هاي كشت متراكم از قبيل سيستم محور عمودي مزاياي ديگري ني 5(معموال جهت توليد ميوه به هكتار

نسبت به توليد زودهنگام ميوه دارد،هزينه هاي هرس و برداشت به واسطه اندازه كوچك درختان كاهش مي يابند همينطنور هنگنام    
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سمپاشي مواد محلول كمتري نياز دارند. اما معايبي نيز دارند هزينه تاسيس كه شامل برقراري سيستم هاي داربست مي شودنيز بناالتر  

ي دقيق ترو متعدد هستند، هستند زيرا در اين سيستم آفات و بيماريها سريعا در ميان درختان نزدينك بنه   است، همينطور فنون مديريت

 هم انتشار مي يابد.

در سيستم تربيتي محور عمودي درختان به صورت هرمي باريك تربيت و نگهداري مي شوندبطوريكه محور مركزي حالت غالبيت 

متر هدايت مي شنود.  5/8درخت را باعث مي شود.محور مركزي به صورت عمودي تا ارتفاعداشته و حداكثر نفوج نور در ميان تاج 

سال اول پس از كاشت هرس حداقل انجام مي شودتا اينكه شاخه هاي درختان  مجاوربه همديگر برسنند.   8در اين سيستم در طول 

انبي به طور مداوم  باز جوان سازي مي شنوند. درختنان   از اين مرحله به بعدقطع شاخه هاي دو ساله و يا سه سال باالتر  شاخه هاي ج

با استفاده از سيستم داربست نگهداري مي شود كه شامل يك پست چوبي و يا گالوانيزه براي هر درخت و حداقل يك رشنته سنيم   

 (.41كه از قسمت فوقاني پست ها مي گذرد.)شكل

                              
 درختان سيب بر روي يك پايه پاكوتاه كننده كه به صورت محور عمودي تربيت شده اند.-(41شكل)               

 انتخاب رقم وپايه

براي مديريت صحيح درختان در سيستم محور عمودي، عادت رشد رقم سيب بايد با پايه مناسب آن رقم در فضناي در نظنر گرفتنه    

و مارك M9غات با سيستم محور عمودي توصيه شده اندكه شامل پايه هايشده مطابقت داشته باشد. دو پايه پا كوتاه كننده براي با

مي كند. بيشتر ارقام جديد تر   M9مي شود، پايه مارك تحمل بيشتري به سرما داشته داشته وتوليد درختاني با اندازه كمي بزرگتراز
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ز ارقنام رد دليشنز( اگربنرروي پاينه هناي پاكوتناه       تمايل به عادت رشد استاندارد)غير اسپور(دارند. ارقام تيپ اسپور مانند)تعندادي ا 

كننده پيوند شوند،رشد درختان حاصله در اين شرايط بسيار محدود شده و يا كال اسپور توليد مي كنند كه در نتيجه باعنث كناهش   

 كيفيت ميوه خواهد شد.

رابورن هستندكه مي توان آنها را بنا اسنتفاده از   خوشبختانه بيشتر ارقام جديد تجاري تيپهاي غير اسپوري نظير از قبيل فوجي،گاال و ب

 سيستم محور عمودي تربيت كرد.

با توجه به اينكه رشد درختان در در مناطق مستعد بيشتر است،فضاي الزم براي يك رقم اسنتاندارد)غير اسنپور( در اينن شنرايط بنر      

درخت در هكتار (توصيه شده است. اگردرختان 4222متر بين رديف ها)بيشتر از  5/1دو متر روي رديف و  M9روي پايه مارك و

بر روي زميني با اليه سخت تحتاني كاشته شوند)به دليل كاهش رشد( اين فضا كاهش واگنر در زمينهناي خيلني حاصنلخيز كشنت      

 ازند.شوند فضاي الزم افزايش مي يابد.وسايل مكانيزه)بسته به نوع و اندازه( نيز مي توانند فاصله بين رديف ها را متاثر س

 تربيت درختان-

 در سالي كه درختان كاشته مي شوند-

شاخه جانبي با فاصله مناسب در اطراف تننه مني    1در سيستم محور عمودي يك درخت ايده ال داراي يك محور مركزي و حداقل

مين و با زاويه باز قرار سانتيمتر از سطح ز 75تا  15(. اين شاخه هاي جانبي همچنين بايد بر روي محور مركزي با فاصله48باشد)شكل

 گرفته باشند.
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شاخه هاي داراي زاويه تنگ با يد حذف شده و  -يك درخت ايده ال براي كشت در سيستم محور عمودي ب -الف-(48شكل)

 همچنين اگر درخت شاخه جانبي نداشته باشد محور مركزي بايد هنگام كاشت سر برداري شود.

پايين تنراز   شاخه هاي فرعي و نازك كه در فاصله2ن ويژگي هايي هستند،در اين حالت كليهنهالهاي خريداري شده اغلب فاقد چني

سانتيمتر سطح خاك قرار گرفته باشند، حذف مي شوند. همينطور شاخه هايي كه داراي زاويه اي تنگ بوده و يا به طور منظمي  15

نهال دو شناخه باشند بايند آنهنا را از تنه قطنع كنرد. محنور         در اطراف محور مركزي قرار نگرفته باشند نيز بايستي حذف شوند.اگر 

سانتيمتر از سطح زمين سر برداري مي شود تا شاخه هاي جانبي جديد نمو يابند. هر گاه محور مركزي  32تا  75مركزي نيزاز ارتفاع 

ز باال حذف كرده، شناخه هناي   سانتيمتر رسيد بايد اولين،دومين وسومين شاخه نزديك به محور جديدرا ا 15جديد به ارتفاع حدود

پايين تر را براي ساختن اسكلت درخت باقي گذاشت . در اين زمان محور مركزي بايستي به قيم بسته شود.در اوايل تينر مناه شناخه    

-41درجه باشد، بايد باز شده و تا رسيدن بنه اينن زاوينه بنه طنرف پنايين بسنته شوند)شنكل         62هايي كه حداقل زاويه آنها كمتر از 

ف(.سيم و يا ساير مواد الزم براي باز كردن شاخه ها به طور تجارتي وجود دارد. گيره هايي كه به وزنه هاي سنيماني وصنل شنده    ال

اندبرايافزايش زاويه شاخه ها به كار مي روند. با اين وجود هنگام استفاده از وزنه هاي سيماني، شاخه هنا ابتندائاً بنا زاوينه اي كمتنر      

 شوند زيرا زاويه شاخه با گذشت زمان بازتر مي شود. درجه بايد باز 62از
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با -درجه از تنه اصلي باز مي شوند.ب( 62شاخه هاي جانبي در اوايل تير ماه )سال اول رشد( تا رسيدن به زاويه  -الف(-41شكل)

 اينكاراستفاده از وزنه هاي آويزان قابل انجام است.

فته اند نامناسبند زيرا تمايل كمتري به توليد اسپور هاي ميوه دهنده داشته و بنه صنورت   شاخه هايي كه تقريبا به حالت افقي قرار گر

توليد جستهاي متعدد و تحريك رشدرويشي مي شوند كه.اين امر باعث كاهش نفنوج ننور بنه درون تناج درخنت مني شنود. زاوينه         

ب درخت باز شوند. وزنه هاي آوينزان شنده بنه شناخه     جستهايي كه در تير ماه باز نشده باشند بايد در فصل بعدي و يا در زمان خوا

 هاي جانبي را مي توان در پايان مرداد ماه برداشت.

 سال دوم پس از كاشت

 (.45در اسفند ماه شكل هرمي باريك درخت با حذف شاخه هاي پر رشد كه با محور اصلي رقيب هستند تثبيت مي شود )شكل

ست بر روي درخت باقي گذاشته شود.با اين وجود بيشتر ميوه ها بايد تنا خنرداد مناه از    عدد ميوه ممكن ا 8تا  1پس از تشكيل ميوه،

درخت حذف شوند، محصول زياد باعث كاهش رشد رويشي شاخه ها و در نتيجه باعث ضعيف شدن درخت مي شود. در تينر مناه   

ن نمود، شاخه هايي كه در طنول تابسنتان بناز نشنده     درجه باشد بايد باز نموده و يا وزنه آويزا 62شاخه هايي كه زاويه آنها كمتر از 

 باشند بايد در پاييز و يا فصل ركود درختان حذف نمود.



 

 

 

33  

 

             

                   

 در اوايل بهار سال دوم رشد بايد شاخه هاي قوي كه با محور مركزي رقيب هستند حذف شوند. -(45شكل)                   

 

 

 

 سال سوم

نيز بايد شاخه هاي قوي رقيب  با محور مركزي را حذف كرده  و باز كردن زاوينه شناخه هناي نزدينك بنه       ايل بهار سال سومدر او

انتهاي درخترا در اوايل تير ادامه داد . در اين هنگام زاويه  شاخه هاي پاييني درخت به فرم مناسب رسيده اسنت . و محنور مركنزي    

متر يعني به نوك  قيم برسند.   7/1. در اواسط تيرماه طول محور مركزي بايد نزديك و يا به طول براي استحكام به قيم بسته مي شود

  در اين هنگام )سال سوم( براي جلوگيري از شكسته شدن شاخه و بهبود كيفيت ميوه ، تنك ميوه انجام مي گيرد . در فصل ركنود ، 

قطع شاخه ها تا رسيدن به شناخه هناي    س شوند . اين هرس شامل ادامهبايد شاخه هاي پاييني درختان همجوار كه بهم رسيده اند هر
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( .  46ضعيف تر نزديك به شاخه هاي دو ساله و يا پيرتر مي شود . به اين ترتيب فرم هرس باريك درختان حفظ مي شنود ) شنكل   

همينطور شاخه  ، يلي زياد مي شودنبايد قسمتي از شاخه يكساله پس از هرس باقي بماند زيرا اين عمل باعث تحريك رشد رويشي خ

 هائيكه بطرف پايين رشد كرده اند نيز بايد قطع نمود . 

 

در فصل خواب سال سوم ، شاخه هاي پايين تر درختان همجوار كه بهم رسيده اند را بايد تا رسيدن به يك شاخه  –( 46شكل )

 جانبي بر روي چوبهاي دو ساله قطع نمود . 

 نگهداري درختان بالغ

متر مي رسد . پس از اينكه طول محور مركزي از محور قيم فراتنر رفنت    8/8رتفاع درختان بالغ در سيستم محور عمودي معموالً به ا

الف ( و يا اينكنه تنا رسنيدن بنه ينك شناخه جنانبي        -47بايد آنرا خم  و به سيم باالئي بسته  شود تا اندازه درخت كنترل شود)شكل

ب(.در سيسنتم محنور عمنودي شناخه هناي پنايين       -47فصل خواب سر برداري انجام شود)شنكل ضعيف بر روي چوب دو ساله در 

تردائمي بوده اما بطور تناوبي با استفاده از هرس سر شاخه ها تا رسيدن به چوب دو ساله كوتاه مني شنوند.براي حفنظ فنرم بارينك      

از نزديك تنه اصلي انجام شود. جوانه هاي نهفته قرار قسمت فوقاني درختان و باز جوان سازي شاخه ها، برش ها در اين قسمت بايد 

گرفته در قسمت پايين اين محل هاي برش شاخه ي جديدي توليد نموده كه در آينده ميوه توليد مي كنند. شاخه هايي كه مسنتقيماً  

 ذف شوند.در باالي شاخه هاي ديگر قرار گرفته باشد و بر روي شاخه هاي پايين دست سايه اندازي نمايد بايد ح
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آنرا تا رسيدن به يك  -براي محدود نمودن ارتفاع درخت محور مركزي را ميتوان خم نموده و به قيم بست و يا ب(-الف-47شكل

 شاخه ضعيف جانبي قطع نمود تا محور جديدي تشكيل شود.

 مديريت درختان سيب درسيستم كاشت متراكم برا ي افزايش عملکرد و كيفيت ميوه 

 ابينسون ، ايستگاه تحقيقات كشاورزي جينوا ، دانشگاه كرنلر –ال  –ترنچ 

مديريت موفق درختان سيب در هر سيسيتم كاشت متراكمي بستگي به حفظ تعادل بين رشد رويشي و زايشي 

درختان دارد . اگر قدرت رويشي درخت خيلي كم باشد در نتيجه آن افزايش ميوه ، كاهش اندازه ميوه و سال 

ايش يافته و درخت نمي تواند فضاهاي اختصاص يافته به آن را پر نمايد و اگر قدرت رويشي آوري درختان افز

درخت افزايش يابد ، در نتيجه آن گلدهي  ميوه دهي آن كاهش يافته و رشد زيادي درختان در فضاي اختصاص 

 يافته به آنها مشكل ساز مي شود. 

درختان آرام مي شود كه هر ساله ميوه كافي توليد نموده تعادل موفق بين رشد رويشي و زايشي منجر به داشتن 

ونياز به حداقل هرس ساليانه دارند . مديريت هرس و باردهي جزء اولين ابزارهاي مديريتي در كنار آبياري و 

تغذيه به شمار ميرود كه باعث ايجاد تعادل بين رشد رويشي و زايشي در طول زندگي باغ خواهد شد . اين 

 يريتي با تراكم كاشت ، كيفيت نهال و سيستم هاي تربيتي تحت تاثير قرار مي گيرند. متغيرهاي مد

 تراكم كاشت
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سال اول به شمار مي رود با  5تراكم كاشت درختان يكي از مهمترين فاكتورهاي تعيين كننده محصول باغ در 

اغات متراكم كه فاصله درختان بين براي ب ،اين وجود كيفيت نهال نيز تاثير فراواني بر زود باردهي درختان دارد

درخت در هكتار(پيشنهاد مي كنند . اين فواصل  1922تا  4562متر ) 8/8 -1متر و فاصله رديف هاي آن  5/4-4

حاصلخيزي خاك دارد. اگر از ارقام پر قدرت استفاده براي احداث بستگي به قدرت ريشي پايه و پيوندك و يا 

بكار برده و يا فواصل كاشت را  B9ويا  M9هاي پا كوتاه كننده اي مثل  شود پرورش دهنده مي بايستي پايه

و يا فواصل كاشت نزديكتري را  M9بايستي از كلونهاي پر رشد  مي قدرتبيشتر در نظر بگيرد و براي ارقام كم 

داكثر در نظر بگيرد. بدون توجه به بعضي از مالحظات فواصل كاشت درختان ، براي باغداران به دست آوردن ح

تراكم كاشت بيشتر ضرورت دارد. براي ارقام كم رشد و يا متوسط رشد شامل هاني tمحصول درساليان اوليه

يدارد ، گاال ، گلدن دليشز و ارقام شبيه به اينها فاصله ،آكريسپ، رد دليشز، برابرن، امپاير، جونامك ، مك كان 

تسو و ارقام نوك و، اسپارتان، فوجي، جوناگلد، ممتر وبراي ارقام پر رشد شامل مك اينتاش 1/4بين درختان 

متر و فواصل  5/4گلد فاصله كاشت درختان بر روي رديف ها ورتلند، رم ، گراني اسميت ، جينگربارده مثل ك

 .متر در نظر مي گيرند  6/8-1بين رديف ها را 

 كيفيت درخت 

محصول ، در نهال زيادتر باشد  "فدرها "مطالعات متعدد نشان داده است كه هرچه تعداد شاخه هاي جانبي يا 

درخت حاصل از آن در سالهاي دوم و سوم پس از كاشت بيشتر است . در باغات متراكم مدرن  و با استفاده از 

محصول در سالهاي دوم و سوم  ،يدعمل آاگر در سال اول كاشت مراقبت هاي الزم از درختان ب نهالهاي پر شاخه

ه اي و بدون شاخه جانبي براي احداث باغ متراكم ركو اگر از نهالها ي ت. بود  پس از كاشت اقتصادي خواهد

استفاده شود،درختان سال چهارم و پنجم پس از كاشت به باردهي اقتصادي مي رسند . پيشنهاد مي شودكه 
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خاك  سطحسانتي متر از  32سانتي متر كه از  82شاخه جانبي باز به طول  45تا  42نهالهاي آماده كاشت داراي 

 شروع شده باشند. 

 42سال داراي اين تعداد شاخه جانبي نمي باشند و يا بعضي ازنهال ها به جاي 1عموماً نهال هاي با سن كمتر از  

شاخه جانبي بلند هستند و اين نهال ها به مديريت و زاويه هاي شاخه هاي جانبي  5تا  8شاخه جانبي كوتاه ،داراي 

مندند . باغداران بايد اصرار بر تحويل ي شاخه جانبي كوتاه دارند ، نيازتعداد زياد بيشتري نسبت به آنهايي كه

 نهال هاي داراي شاخه هاي جانبي زياد و قابل بستن پس ازكاشت ، داشته باشند . 

  زاويه دهي شاخه هاي جانبي

جانبي با زاويه بيشتر  يكي از روش هاي موثر در تغيير رشد رويشي به زايشي در درختان جوان ،بستن شاخه هاي

از افقي براي القاء باردهي درختان مي باشد . شاخه ها در وضعيت عمودي داراي رشد رويشي بيشتري بوده و 

عموماً بدون ميوه خواهند بود واگر شاخه در وضعيت افقي و خميده رشد نمايد ،داراي رشد رويشي محدود بوده 

باقي خواهد  ه دليل وزن ميوه هاي توليدي شاخه در وضعيت افقيو در سال بعد به باردهي مي رسد در نتيجه ب

ماند و به دليل اينكه ميوه هاي مصرف كنندههاي قوي مواد غذائي درخت به شمار مي روند از رشد رويشي 

اگر شاخه جانبي بصورت مصنوعي به حالت افقي و خميده در  .بيشتر شاخه هاي حاصل نيز جلوگيري مي كنند

ي جانبي روي آن از حالت ركود القائي در آمده و در حالت رشد رويشي زياد شاخه حاصل آيد، جوانه ها

تبديل به شاخه هاي عمودي و غير بارده مي شوند و اگر شاخه حاصل داراي رشد رويشي زياد شاخه حاصل 

ه هاي جانبي ل داراي رشد متعادل باشد ،جوانمتبديل به شاخه هاي عمودي و غير بارده مي شوند و اگر شاخه حا

 بيدار شده تبديل به شاخه هاي كوتاه بارده خواهند شد .

در تراكم هاي كم و يا متوسط باغ ،در ختان مي بايستي وادار به رشد سريع شوند تا فضاي اختصاص يافته به آنها 

ت ،رشد متوسط متر اس 5/4تا  4سريعاً پرنمايند و درباغات مدرن و با تراكم باال كه فاصله درختان روي رديف را 
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درختان مطلوبتر است . اگر درختان هنگام كاشت داراي شاخه هاي جانبي كافي باشند به تحريك شاخه زايي 

كمتري نياز داشته و فقط براي رسيدگي به ارتفاع مطلوب مي بايستي محور اصلي درخت راباال بكشيم و براي 

 بالفاصله پس از كاشت نهال زاويه دهي نماييم . اينكار الزم است كه شاخه هاي جانبي را به روش هاي مختلف

عملياتي كه باعث محدود نمودن رشد شاخه هاي جانبي درختان در فضاي محدود اختصاص يافته به آنها مي 

متر بين درختان روي رديف )در فرم اسپيندل بلند (هنگام كاشت نهال شاخه هاي 5/4تا  1/4شود كه با فاصله 

ي با زاويه ي بيشتر از افقي و به فرم خميده تري به پايين بسته شوند تا سال دوم وارد فاز جانبي )فدرها( مي بايست

زايشي شده و از رشد رويشي زيادي آنها جلو گيري شود و اين كار مانع از رشد زيادي تاج درختان در قسمت 

 پايين تنه آنها خواهد شد . 

ارده در عرض شاخه قوي اسكلتي خواهد شد . در  وضعيت خميده شاخه ها منجر به توليد يك شاخه ضعيف ب

متر در ختان در فرم تربيتي )محور عمودي (شاخه هاي جانبي )فدر ها  3/4تا  5/4مقابل ، با فواصل كاشت 

(هنگام كاشت نمي بايستي به پايين بسته شوند تا شاخه ها قبل از باردهي تا حدودي رشد رويشي نمايند و سپس 

منجر به تبديل شدن آنها به تاج درخت در چهار سال اول خواهد شد . اگر چه هر شاخه ين ابسته مي شوند و 

جانبي تا سال سوم اگر در وضعيت افقي نباشد مي بايستي به حالت افقي بسته شود و گرنه رشد افقي زيادي 

ستفاده مي كنند و داراني كه از نهالهاي پر شاخه براي كاشت درختان به فرم اسپيندل بلند اغخواهند داشت . با

بت به زاويه دهي شاخه هاي جانبي اقدام نمي كنند اغلب مجبور به نوك زني شاخه هاي پايين شده و اين امر سن

 نيز منجربه رشد زيادي آنها و در نهايت هرس شديد براي حذف اين بازو ها خواهد شد .

وليد مداوم درختان با استفاده از شاخه هاي اين تغيير ساده  )زاويه دهي شاخه ها ( در مديريت درختان منجربه ت

سال اول آنها درباغات متراكم با فرم اسپيندل بلند مي شود . در مقابل درختان  3تا  5جانبي و هرس حداقل در 

وجود در سال دوم پس  متر دارد . با اين1/4تا  4پرشاخه ،نهال هاي تركه اي نياز به گسترش شاخه هاي جانبي از 
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گونه نهالها ) تر كه اي ( ، شاخه هاي جانبي جوان آنها نيز مي بايستي باتوجه به فضاي اختصاص از كاشت اين 

يافته به آنها زاويه دهي شوند تادرختان با شاخه جانبي كافي و مناسب استقرار يابند . پس از زاويه دهي و بستن 

رشد مي نمايند نيازي به بستن شاخه جانبي هنگام كاشت ، شاخه هاي جانبي جديد كه بر روي محور اصلي 

ندارند . در بيشتر مناطق ،اگر شاخه هاي ميان قدرت هرس نشوند اغلب در سال سوم به باردهي مي رسند و 

اصله شاخه هارو به پايين خم نموده و حالت تعادل طبيعي  بين رشد رويشي و زايشي بدون نياز به زاويه دهي حبار

 مصنوعي آنها ، ايجاد مي شود .

براين در فرم تربيتي اسپيندل بلند پس از بستن اوليه شاخه هاي جانبي در سال اول و هنگام كاشت نهال نيازي به بنا

بستن ساير شاخه هاي جانبي نخواهد بود. اما در درختان پر رشد و در مناطق گرمتر جايي كه سرماي زمستان 

از باردهي مي باشند . در اين شرايط بستن  كافي نباشد، اغلب شاخه هاي جانبي داراي رشد رويشي زيادي قبل

 سالگي تا درخت به باردهي مطلوب برسد ضروريست .  5تا  8تمام شاخه هاي جانبي و در طول ساليان متوالي از 

بنابراين در تمام مناطق پرورش سيب ، باغداران هزينه ي زيادي براي بستن شاخه ها در ساليان اول صرف مي 

فقط مصروف بستن شاخه هاي جانبي هنگام كاشت درخت شود و با وجود پايه هاي پا نمايند كه مي بايستي 

 كوتاه كننده درختان سريعاً به باردهي رسيده و رشد رويشي آنها محدود خواهد شد. 

 آبياري و تغذيه 

.  نهالهاي بزرگ دو ساله و داراي شاخه هاي جانبي زياد ، هنگام كاشت اغلب با تنش خشكي مواجه مي شوند

زيرا سيستم ريشه اي آنها صدمه ديده و جوابگوي تاج به نسبت بزرگ آنها نخواهد بود بنابراين آبياري مي 

بايستي از همان موقع كاشت در دستور كار قرار گيرد. درختان بزرگ و پرشاخه در همان سال كاشت سطح 

نيز خواهند داشت تا سيستم ريشه اي  برگ بيشتري نسبت به نهالهاي تركه اي توليد نموده و نياز به آب بيشتري

آنها گسترش يافته و بتواند تاج درخت را تغذيه نمايد . احداث سيستم آبياري قطره اي قبل از كاشت باغ جهت 
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تامين آب كافي براي درختان جوان و بزرگ كامال ضروريست تا درختان جوان دچار تنش خشكي نشوند و در 

اي پر شاخه ، استفاده از مقدار كمي كود نيتروژن به صورت دو هفته يكبار و با باغات متراكم و استفاده از نهاله

هفته اول فصل رشد باعث بهبود رشد و گيرايي بيشتر درختان جوان  41آبياري تا  –استفاده از سيستم كود 

وسط خواهد شد. استفاده از كود سرك اغلب كارآمدي ضعيفي دارد زيرا زمان بين كاربرد كود و جذب آن ت

ريشه طوالني خواهد شد . در سيستم كاشت متراكم نهالهاي پر شاخه مثل سيستم اسپيندل بلند اغلب نيازي به 

آبياري براي دو  –رشد جانبي درختان نبوده و فقط رشد عمودي درختان مورد نياز است . در اين حالت كود 

د و كود نيتروژن سريعا در دسترس ريشه سال اول كامال ضرورت دارد تا درخت دچار تنش آبي و تغذيه اي نشو

 هاي محدود درختان قرار گيرد. 

درختان مي بايستي دز  Yو فرم  باريك محور عمودي ، فرم بوته اي براي باغات با تراكم متوسط مثل سيستم

ل به اين ساليان اول داراري رشد جانبي قوي تري مي باشند تا فضاي اختصاص يافته به آنها را پر نمايند و براي ني

هدف استفاده زيادي از كود نيتروژن باعث رشد رويشي زياد و تاخير باردهي ،كاهش محصول و كاهش كيفيت 

 ميوه و هرس بيشتر مي شود .

پس از سال هاي اول كاشت ، استفاده كمتر از نيتروژن براي حفظ تعادل رشدي درختان مطلوب تر است در 

يشتر از كود نيتروژنه باعث مشكالت مديريتي تاج درخت مي شود . قبل از بيشتر باغات متراكم به دليل استفاده ب

استفاده از كودهاي نيتروژنه ،حاصلخيزي خاك در باغهاي با ارقام پر رشد و كمرنگ مي بايستي مد نظر قرار 

عيف گيرد .زيرا استفاده بيش از حد از كودهاي نيتروژنه باعث تاخير باردهي ،رشد رويشي زياد ،رنگ گيري ض

 ميوه ها و بازار پسندي پايين آنها مي شود .
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 ضد عفوني خاك وكنترل علفهاي هرز 

اگر استفاده از اراضي براي باز كاشت باغ سيب ضرورت يابد مي بايستي خاك را با سموم مخصوص ضد عفوني 

يف بوده اگر چه ضد عفوني بعضي از اراضي بازكاشت شده خوب جواب داده و در بعضي موارد ضع ،نماييم

است. ايده آل ترين كار اين است كه باغداران قبل از كاشت مجدد زمين از روش زيست سنجي )سنجش نماتد 

حتي با بهترين روش هاي ضد عفوني خاك در اراضي بازكاشت شده از ،( براي ضد عفوني خاك استفاده نمايند

ر هستند در اين اراضي تراكم كاشت باغات كهن در ختان داراي رشد بسيار ضعيف تري نسبت به خاك هاي بك

 % بيشتر در نظر گرفت .82% تا 12درختان را بايد 

رقابت علفهاي هرز در ساليان اول باعث كاهش رشد درختان شد و در ختان نمي توانند فضاي اختصاص يافته را 

اليان اول پس از پر نمايند و در نتيجه صرفه اقتصادي پايين تري خواهند داشت .كنترل دقيق علف هاي هرز س

ماه اول شروع رشد درختان بسيار مهم وسرنوشت ساز است و درماههاي پاياني   8تا  1كاشت بخصوص در 

 تابستان تاثير زيادي بر رقابت با در ختان ندارند .  

 مديريت محصول درختان

بين رشد رويشي  سال اول پس از كاشت براي حفظ تعادل 1مديريت باردهي درختان در باغات متراكم سيب در 

و زايشي و جلوگيري از سال آوري درختان كامال مهم و حياتي است. با استفاده از پايه هاي پاكوتاه كننده و 

پيش بار درختان جوان در سالهاي دوم و سوم پس از كاشت ميوه زيادي توليد نموده و اغلب باعث سال آوري 

نمودن  رشد رويشي زياد درختان در سال چهارم و اشغال درختان در سال چهارم خواهند شد و اين امر منجر به

فضاي بيشتري خواهد شد، تمايل به سال آوري در بين ارقام مختلف ، متفاوت است و در درختان جوان مي 

سانتي متر مربع سطح  1 هربايستي تنظيم شود . براي ارقام هر سال بارده از قبيل گاال توصيه مي شود كه به ازاء 
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ميوه  422-412ميوه درخت در سال سوم و  12-62ميوه در درخت در سال دوم ،  15-12عدد ميوه )  6مقطع تنه 

در درخت در سال چهارم ( باقي بگذاريم و براي ارقام كم رشد و با تناوب باردهي مثل هاني كريسپ ، به ازاء 

عدد ميوه  15-12سال دوم ، عدد ميوه در درخت در  45-12عدد ميوه ) 1سانتي متر مربع سطح مقطع تنه  1هر 

 عدد ميوه در درخت در سال چهارم ( باقي بگذاريم .  52-72هدر درخت درسال سوم و 

در هر سال و با توجه به ميزان رشد درخت مي بايستي اين دامنه در نظر گرفته شود در سالهايي كه رشد درخت 

 درخت باقي مي مانند.كم است عدد كمتر و در حالت رشد مطلوب عدد بيشتر ميوه بر روي 

 هرس در طول ساليان اول پس از كاشت 

در طول دوران نمو درختان در باغ ، درختان داراي يك ويژگي تحت عنوان دوران جواني هستند و در اين 

دوران رشد رويشي درختان به رشد زايشي آنها غالب است. در باغات متراكم و در فرم هاي تربيتي از قبيل 

ف ترغيب درختان به باردهي در سريعترين زمان ممكن است و اين هدف به دست نمي آيد مگر اسپيندل بلند هد

سال اول عمر باغ هرس درختان به حداقل برسد. در اين فرم تربيتي نمي بايستي هيچگونه سرزني  1اينكه در طول 

اردهي شوند و در اين سال انجام نشود تا درختان وارد فاز ب 1محور مركزي درخت و شاخه هاي جانبي آن تا 

قطر  مدت هرس مي بايستي به حذف كامل شاخه هاي جانبي ناخواسته از قبيل آنهايي كه قطر آنها بزرگتر از 

تنه اصلي باشد محدود شود و آنچه كه در اين مدت مهم است ، زاويه دهي شاخه هاي جانبي براي تغيير شاخه 

دهنده مي باشد . در فرم هاي اسپيندل بلند محور عمودي ، زاويه دهي شاخه  هايي قوي جانبي به شاخه هاي ميوه

هايي جانبي به شاخه هاي يكساله چرخه اول و باالتر از آن محدود مي شود و در اين سيستم ها زاويه گرفتن 

 شاخه هاي قسمت فوقاني تاج با باردهي و سنگيني ميوه ها خود به خود انجام ميشود. 

 لغهرس درختان با
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همينكه باغ به بلوغ مي رسد ، هرس كنترلي براي حفظ درخت در چارچوب فضاي اختصاص يافته به آنها و 

به درون تاج آنها در قسمت پايين درخت ضرورت مي يابد.توزيع مناسب نور و كيفيت خوب  توزيع مناسب نور

مناسبي بين رشد رويشي و زايشي  صورتي كه قسمت فوقاني تاج باريكتر مانده و تعادلميوه در درختان مسن در 

برقرار شود، ميتواند دائمي باشد. استراتژي هرس بر اساس كوتاه نمودن شاخه هاي دائمي كه بيشتر از حد معمول 

رشد نموده اند و نمي توانند به عنوان بازوهاي باردهنده عمل نمايند محدود مي شوند. در واقع نوعي بازجوان 

وه كوتاه نمودن چنين بازوهايي باعث تحريك موضعي رشد رويشي شاخه هاي سازي به حساب مي آيد . بعال

حاصله شده و باعث سايه اندازي بر روي بخش پاييني تاج ميشود . مطالعات نشان داده است كه كوتاه نمودن 

بازوهاي فوقاني براي نفوج نور منجر به كاهش محصول ، تراكم تاج ، سايه اندازي زياد و در مجموع رشد 

 رويشي زياد ميشود . 

اما با حذف ساليانه يك يا دو بازوي بااليي به طور كامل و جايگزيني با شاخه هاي جوان ، موفقيت آميزتر بوده 

و  هياست .حذف كامل شاخه در قسمت فوقاني تاج در باغات متراكم منجر به ايجاد كانال نفوز نور حفظ بارد

شود اين باز جوان سازي بازوها به عنوان يكي از مهمترين ايده  كيفيت مناسب ميوه درقسمت پاييني درخت مي

رمي و نفوز بهتر نور محسوب مي شود براي اطمينان از نمو شاخه جايگزين ،بازوي هها در باغات متراكم با شكل 

ند، پير بايد با زاويه خاصي برش داده شود كه كنده كوچكي از شاخه بر تنه باغي بماند. بر روي كنده باقي بما

شاخه جايگزين نمو مي يابد واگر اين شاخه  زني نشود تحت تاثير ميوه توليدي به پائين خم مي شودو اين شاخه 

ها كوتاهتر از درخت باقيمانده و شكل هرمي درخت حفظ مي شود .اين  تيپ هرس باعث تحريك رشد رويشي 

 كه درخت به باردهي كامل رسيد ) اضافي نخواهدشد. توصيه مي شودكه جايگزيني بازوهاي فوقاني هنگامي

سالگي( شروع شود و اين كار نوعي هرس ماليم ساليانه بوده و شكل درخت نيز دچار تغييرات شديد نمي  7-6

شود و نفوج نور نيز در تاج درخت حالت دائمي مي يابد. براي درختاني كه دچار رشد فوقاني شديد شده باشند 
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سال تمام بازوهاي فوقاني حذف خواهند شد. همينكه شاخه هاي  5تا  1ول حذف ساليانه يك يا دو شاخه و در ط

جوان تحت وزن ميوه حالت خميده پيدا مي كنند ميتوان آنها را كوتاه نمود بدون اينكه اثر معكوس داشته باشد . 

زياد باشد باقي زيرا غالبيت انتهايي جوانه انتهايي از بين رفته است . با اين وجود اگر رشد قسمت فوقاني درخت 

گذاشتن چنين شاخه هايي )بدون سرزني( منجر به توليد ميوه زياد و كاهش قدرت درخت خواهند شد و پس از 

 چند سال كه سايه اندازي آنها زياد شد ميتوان مجددا نسبت به حذف و جايگزيني آنها اقدام نمود . 

يكي از عمليات مفيد باغباني براي كنترل  خميدگي طبيعي شاخه تحت وزن ميوه بدون سرزني آنها، به عنوان

رشد فوقاني درختان به حساب مي آيد . اگر سرزني شاخه هاي فوقاني انجام شود رشد رويشي چند برابر مي شود 

و اگر شاخه هاي جانبي را به صورت مصنوعي خم نماييم و يا اجازه دهيم تحت تاثير وزن ميوه به سمت پايين 

 مناسبي دارند .  خم شوند سال بعد باردهي

ميوه ها به عنوان مصرف كننده هاي قوي باعث كاهش شديد رشد رويشي شاخه ها در درخت عمل مي نمايند . 

همينكه قسمت بااليي تاج به بار نشست ،  محور مركزي درخت را خم مي كنند و محور اصلي را ميتوان نزديك 

 ي شديدي در درخت ايجاد شود . يك شاخه جانبي ضعيف قطع نماييم بدون اينكه واكنش رشد

 

 

 

 نتيجه گيري كلي

دستيابي به محصول باال و با كيفيت باال در باغات متراكم سيب حاصل توزيع و نفوج كافي نور به درون تاج 

درخت و تعادل بين رشد رويشي و زايشي ) درختان آرام ( مقدور مي باشد و اين با حفظ تاج باريك ، باز جوان 

 وها ، در قسمت فوقاني تاج و خم شدن شاخه هاي بارده امكان پذيراست . سازي منظم باز
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پرورش دهندگان موفق بين رشد رويشي و زايشي درختان را با باز جوان سازي منظم بازوها ، كود متعادل 

 نيتروژن و تنك مناسب ميوه تعادل الزم را به وجود مي آورند.

سانتي  422تا  75سانتي متر محور مركزي در سال اول،  52ن پرورش دهندگان مي بايستي سعي در بدست آورد

سانتي متر در سال چهارم داشته باشند و اين ميزان رشد توام با حداقل هرس و  52متر در سال دوم و سوم و 

استفاده از پايه هاي پيش بار منجر به توليد مناسب در سالهاي دوم تا چهارم ، محدود نمودن رشد رويشي در 

 آتي و دستيابي به درختان آرام خواهد شد. سالهاي 

 

 

 

 

 مشکالت عمومي

گاهي ممكن است شاخه در يك طرف از درخت وجود نداشته باشند،براي تصنحيح اينن وضنعيت ينك شناخه نزدينك ينا شناخه          

 كوچك را با بستن به موقعيت دلخواه هدايت كرد تا اين شاخه با رشد خود تا سال بعد قسمت خالي را پر كند. 

تان بالغ كه كامالً استقرار نيافته اند شكل كروي داشته و يا در قسمت باال عريض تنر از قسنمت پنايين هسنتند، درختنان در اينن       درخ

م شناخه هنا   اشرايط به برش هاي شديدتري نزديك به تنه اصلي دريك ،سوم قسمت بااليي درخت نياز دارند و بايستي از حذف تم

هرمي باريك نباشند،سايه اندازي درون تاج درخت ميوه بسنتن و كيفينت مينوه را كناهش مني      پرهيز كرد.. هرگاه درختان به شكل 

 (43دهد.)شكل
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يك درخت كه شكل هرمي باريك ندارد)نواحي سايه( شاخه را تا رسيدن به شاخه هاي جانبي ضعيف سر برداري نموده تا شكل محور عمودي -(43شكل)

 دو باره باز سازي شود.

و شاخه هايي كه بطرف محور بر گشته اند را بايد حذف كرد.شاخه هايي كه مستقيماً بر روي ديگر شاخه ها پاجو.ش هاي عمودي 

درجنه از محنور   15خم شده و يا سايه انداخته است نيز بايد حذف شوند. چونكه شاخه هاي نمو يافته در حالت زاويه تنگ )كمتنراز 

 (1،5گونه شاخه را نيز بايد حذف كرد. ) مركزي( هنگام ميوه دهي به آساني شكسته مي شوند اين
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