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  : دسته تقسیم می کنند3قه کاشت به درختان میوه را براساس منط

 Temperate zone fruitsدرختان میوه منطقه معتدله  -1

با یخبنـدان طـوالنی      این مناطق دارای زمستانهایی   . دن درجه شمال و جنوبی کشت می شو       30-50این درختان در عرضهای جغرافیایی      

  .هستند و دارای سه خصوصیت اصلی می باشند

 درجـه  0-7 گیاه باید به مدت معینی در طی پاییز و زمستان در معـرض دمـای   )Chilling requirement(دارای نیاز سرمایی ) الف

       در ایـن محـدوده دمـایی سـطح قنـد هـای سـاده        . سانتی گراد قرار گیرد تا جوانـه هـای آن تکامـل پیـدا کـرده و در بهـار گـل بدهـد                  

  .ی تواند در طی مراحل تکامل جوانه مصرف شوندافزایش یافته و این قند ها م) گلو کز و فروکتوز(

   )Decidous plants(خزان پذیرند ) ج. دارای مقاومت نسبی در برابر سرما هستند) ب

  :میوه های مناطق معتدله عبارت اند از 

  Almoraبادام   Pearگالبی    Walnutگردو   Apricotزردآلو    Appleسیب 

   Peachهلو    Medlavازگیل   Plum آلو   Quinceبه   Haze lnutفندق 

 Belعناب  Soure cherryآلبالو  Nectavineشلیل   Hawtornزالزالک    Sweet cherryگیالس 

 Mal berryتوت درختی 

  )Nut crops or nut fruitel( خشکبار (Stone fruits) هسته دارها یا سیاه ریشه دار ها )Pome fruits(دانه دارها 

  )Sub tropical fruits(ای نیمه گرمسیری میوه ه) 2    

 درجـه شـمالی را      23-35 درجه عرض های جغرافیای کشت می شوند در برخی منـابع دیگـر               20-30این میوه ها در عرض جغرافیایی       

ت بـه   مقاومـ ) دارای نیاز سـرمایی کـم هـستند ب        ) الف: سه مشخصه اصلی این میوه ها عبارتند از       . مناسب کشت این میوه ها می دانند      

  ) خرما، زیتون، مرکبات(بعضی همیشه سبزند ) کیوی، انار، انجیر(بعضی خزان پذیرند) سرمای کمی دارند ج

  )Tropical fruits(میوه های گرمسیری ) 3    

منـاطقی  ) الـف . درجه کـشت مـی شـوند       0-23 عرضهای شمالی و جنوبی کشت می شوند و در برخی منابع             0-20در عرض جغرافیای    

در مقابل دماهای کمی    )  درجه سانتی گراد است ج     21مناطق گرمسیری باالتر از      میانگین ساالنه دما در   ) یخبندان ندارند ب  هستند که   

  : عبارتند ازسه مشخصه اصلی این میوه ها ) Chilling irgart(دچار خسارت و سرمازدگی ) زیر یک درجه(باالتر از صفر درجه 

         Bananaمـوز : همیـشه سـبزاند میـوه هـای منـاطق گرمـسیری عبـارت انـد از         ) 3 سرما ندارند مقاومت به) 2نیاز سزمایی ندارند ) 1

 چیکـو  Jack fruitرخـت نـان   د Cacao  کاکـائو Pineapple آنانـاس Papaya   خربـزه درختـی  Coconutنارگیـل  Mange انبه 

Chicoمیوه گل ساعتی  Pacient fruitگواو  Guava.   
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  : م منطقهعوامل تعیین کننده اقلی
  زمان ثابتی خورشید) زاویه تابش خورشید ب)الف: دو چیز را تعیین می کند )Latitude(عرض جغرافیایی )1

 ) درجه کاهش دما دارد6به ازاء هریک کلیومتر ارتفاع (ارتفاع منطقه  )2

مـا شـده و کـشت    باعث تعـدیل د ) دریا، دریاچه، رودخانه بزرگ( مخازن بزرگ آبهای سطحی) Sur face water(آبهای سطحی  )3

 .برخی از گیاهان را رد مناطقی با عرضهای جغرافیایی نامناسب امکان پذیر می سازد

   )79آمار نامه کشاورزی سال ( ماهیت میوه کاری در ایران جایگاه و

 میلیون  14 نهال می باشد که حدوداً     150000بارور و   1850000این مقدار    میلیون هکتار است که از       2سطح زیر کشت باغات در ایران       

  .تن میوه در ایران تولید می شود

در . کل میوه دنیا را تولید می کند ایران جزء ده کشور برتر در تولیـد میـوه در دنیـا مـی باشـد                       % 2,6 از نظر تولید میوه در ایران حدوداً      

عد از چین و آمریکا مقام سوم را         گونه درخت میوه در ایران به صورت تجاری کشت می شود از نظر تنوع درختان میوه ایران ب                  30حدود  

ایـران بـا توجـه بـه عـرض          .  پـسته مـی باشـد       و مرکبات، انگور، سیب، خرمـا، انـار      میوه های تولیدی در ایران شامل       % 50بیش از   . دارد

   .می باشد) نیمه گرمسیر و معتدله( شمالی 25-40جغرافیایی 

   میلیون تن13/2جموع سیب م   میلیون تن34/2مجموع انگور    میلیون تن7/3مجموع مرکبات 

   تن300000 پستهمجموع    تن600000مجموع انار    تن900000مجموع خرما 

  )1379.( تن صادر کرده است600000از نظر صادرات ایران 

  ) هزار تن فقط نارنگی55( تن 70000 تن و مرکبات 100000خرما 

یشترین سطح باغات کشور در کرمان و کمترین در ایالم است و از نظـر               ب.  کیلو به ازاء هر فرد می باشد       180مصرف سرانه میوه در ایران      

ایران مقـام اول را از نظـر تولیـد پـسته،            . میزان تولید استانهای فارس، کرمان، مازندران، خراسان و تهران مقامهای اول تا پنجم را دارند              

  .فرانسه استاز نظر تولید سیب اولین کشور چین و سپس آمریکا و . خرما و انار را دارد

مقام ) سیب و آلو  (مقام ششم   ) لیمو(مقام پنجم ) بادام(مقام چهارم ) گردو، کشمش و نارنگی   (مقام سوم ) زردآلو(ایران به ترتیب مقام دوم      

  .و مقام هشتم تولید پرتقال را دارد) انگور(هفتم 

  )آلو(چین ) گیالس(آلمان )   و زردآلوفندق(ترکیه )  بادام و پکان(آمریکا )  گالبی، هلو، شلیل و شاه بلوط(ایتالیا  
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  )تن در هکتار (ه تولید میوه در ایران و کشورهای پیشرفتنمقایسه راندما

  کشورهای پیشرفته  ایران تن در هکتار  نوع میوه  کشورهای پیشرفته  ایران تن در هکتار  نوع میوه

  4  3  گردو  50  14  سیب

  20  15  پرتقال  47  10  گالبی

  25  5/4  خرما  60  11  هلو

  20  13  انگور آبی  20  8  آلو

  4  2/1  پسته  3  9/1  بادام

  :  دالیل کمی راندمان عملکرد در ایران 

         کاشـت در اقلـیم هـای نامناسـب         )3  در برخـی از ارقـام      استفاده از ارقام محلی کم بازده     ) 2کمبود آب و سیستم های غلط آبیاری          ) 1

عـدم مبـارزه صـحیح بـا     ) 6عدم توجه به مسئله کود دهی و حاصلخیزی خاک  ) 5غات    سیستم های سنتی احداث باغ و مدیریت با       ) 4

  .کمبود ماشین آالت کشاورزی و ضعف در مکانیزاسیون) 7آفات و بیماری ها  

    :مرفولوژی گل و میوه

 به دو دسـته تقـسیم  مـی    جوانه بر حسب محل قرار گرفتن شان بر روی شاخه. ابتدایی ترین حالت و فرم شاخه را گویند       : Budجوانه  

  . شود

  :تقسیم بندی جوانه گل بر اساس ساختمان آنها
  .این جوانه فقط حاوی گل بوده و برگ همراه آن نیست مثل هسته دارها: Simple budجوانه ساده  -1

 ).کیوی، انجیر و دانه دارها(نوعی جوانه است که حاوی برگ و گل به طور همزمان می باشد : Mixed.bجوانه مخلوط  -2

اگر یک جوانه مخلوط به اضافه یک یا چند جوانه ساده از یک محل برخیزند جوانه حاصـل را                    : Compound.bجوانه مرکب    -3

 .جوانه مرکب گویند مثل انگور

از جوانه مرکب یک شاخه به وجود می آید که بر روی آن برگ و گل وجود دارد و ترکیبـی از                      . هلو،بادام و به تنها دارای یک گل هستند       

. جوانه ساده و مخلوط است جوانه مرکب نسبت به مخلوط مقاوم به سرما بوده و جوانه مخلوط به نوبه خود مقاوم تر از جوانه ساده است                         

  .  خوشه دارد1-3هر جوانه در انگور توانایی ایجاد 

پرچم و مادگی باشد آن ) لبرگهاگ(جام گل) کاسبرگها( یک ساقه تغییر شکل یافته، اگر یک گل حاوی کاسه گل     عبارت از  : Flower گل

  .گویند) Complete flower(گل را کامل
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یـا   Hermaphrodit. گوینـد  Bisexual.fباشـد بـه آن گـل دو جنـسی     ) پرچم و مادگی (اگر گل دارای هر دو اندام جنسی نر ماده           

Perfect.f    اگر فقـط حـاوی یکـی از انـدام هـای             .ند درصد گیاهان این گونه ا     80-90)مثل دانه دارها، هسته دارها، مرکبات     (گل کامل

  .جات مثل پسته، خرما، صیفی )Impeifect.f(یا گل ناقص) Moaosexal.f(باشد گل تک جنسی) پرچم یا مادگی(جنسی

. گوینـد  )Monoecious(اگر گیاه دارای گل نر و ماده بوده ولی هر دو نوع گل بر روی یک پایه قرا داشـته باشـند گیـاه را یـک پایـه                              

گل نر ماده به صورت جداگانه بر روی گیاه نر و گیاه ماده قـرار داشـته باشـند آن                    اگر  ) گردو، فندق، شاه بلوط، موز، نارگیل و انبه       (مانند

  )پسته، خرما، کیوی، خرمالو و توت درختی(گویند) Dioecous(گیاه را دوپایه 

اگر بر روی شاخه گل دهنده فقط یک .  را گل آذین گویندطرز قرار گرفتن گلها بر روی شاخه گل دهنده: In florescenceگل آذینها 

و اگر چند گل بر روی محور گل آذین قرار گیرد ) هلو، زردآلو، بادام و به.(گویند) Solitary.I(گل قرار داشته باشد آن را گل آذین مفرد    

محور گل آذین به دو دسته کلی تقـسیم         گلها بر روی     گل آذین های مجتمع بر حسب نحوه قرار گرفتن           .به آن گل آذین مجتمع گویند     

  )Indeter minate( یا نامحدود Raceme type) خوشه مانند (-1. می شود

  ) Deter minate(محدود ) Cymose type( گرزن مانند -2

ل در نوک    قدیمی ترین گل در قاعده گل آذین وجود دارد و جدید ترین گ             -2 رشد نامحدود دارند     -1): خوشه مانند (گل آذین نامحدود    

گنـدم،جو،گل آذیـن نـر گـردو، پیکـان و فنـدق       : Spikeسـنبله  )  ب مثل مریم و گالیول   :  Racemeخوشه  )   الف  ) گالیل(قرار دارد   

مجمـوع  : Ponicaleخوشـه مرکـب     ) د).  گالبی(گلها دمگل نابرابر ولی گل ها در یک سطح قرار دارند          : Corymbدیهیم  ) ج)  شاتون(

  )ر، پسته، خرماانگو. (ند خوشه چه استچ

  . قدیمی ترین گل در نوک گل آذین و جدیدترین در قاعده قرار دارد-2 رشد محدودی دارند -1) گرزن مانند(گل آذین محدود 

  سیب، آلو، آلبالو، گیالس و کیوی : Single cyme) یک سویه( گرزن ساده )   الف

  ) blaeberry(ال اخته آبیتوت فرنگی، تمشک، زغ : Compound cyme) دو سویه(گرزن مرکب ) ب

 میوه  31 گل دارد که از این       31گل آذین   در توت فرنگی    . در توت فرنگی دم گلچه ها رشد نا مساوی ولی در تمشک رشد مساوی دارند              

ــازار مــی شــود 7 معمــوالً ــای اول آن وارد ب          میــوه کوچــک8 میــوه متوســط 4 میــوه درشــت 2یــک میــوه درشــت از شــاه گــل  .( ت

  ) )5از گل درجه ( میوه خیلی کوچک16) 4از گل درجه (.

   : تقسیم بندی گلها از نظر قرار گرفتن تخمدان نسبت به نهنج
  .مثل مرکبات،انگور،خرمالو،گوجه فرنگی) تخمدان کامالً بر روی نهنج قرار گرفته است( یا گل تحتانیHypogynousتخمدان فوقانی  -1

 ) حالت کاسه ای شکل دارد مثل همه هسته دارها تقریباًنهنج (ل میانی  یا گPerigynousتخمدان میانی  -2

 مثل دانه دارها، موز،گردو،انار) فرا گرفته شده است نهنج توسطکامالًتخمدان ( یا گل فوقانیEpigynousتخمدان تحتانی  -3
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"Simple fruitمیوه ساده 

Fleshy fruit میوه گوشتی  Pryfruit میوه خشک

میوه شکوفا میوه ناشکوفا

 اسـت یعنـی      Semiepigynousن  انـار دارای تخمـدا    ). کاسـه،جام،پرچم در بـاالی تخمـدان قـرار دارد         (گل فوقانی یعنی اندام گل    
3
2 

گیاهانی که دارای تخمدان فوقانی یا میانی هستند میوه حقیقی تولید می کنند ولی گلهای که با  . تخمدان توسط نهنج گرفته شده است     

  . تخمدان تحتانی میوه کاذب دارند

   : Fruit میوه
 معموالًوه گویند، و از لحاظ باغبانی قسمت خوراکی و گوشتی یک گیاه چند ساله که                از لحاظ گیاهشناسی تخمدان رشد کرده گل را می        

به عنوان مثال سیب کـه از  . به صورت تازه مصرف می شود و در به وجود آمدنش قسمتهای مختلف یک گل دخالت دارند را میوه گویند       

بخـشهای  . از لحاظ گیاهشناسی میـوه کـاذب محـسوب مـی شـود        نهنج یا انجیر که از دم گل به وجود می آید از نظر باغبانی میوه ولی                 

  :مختلف یک میوه حقیقی

  . که پوست میوه را تشکیل می دهدEpicarp یا Exo carpبرون بر  -1

 . گوشت میوه را تشکیل می دهدمعموالً که Meso carpمیان بر  -2

 . بذر میوه را تشکیل می دهدمعموالً که Endo carpدرون بر  -3

.  گوینـد Peri carpمجموع این سه بخش را که از دیواره تخمدان به وجود می آید را فرابر . ان میانبر می باشدقسمت سخت هسته دار

در خرما پوسته سخت بذر از پوسته تخمک بـه وجـود مـی آیـد و پوسـته           . )منشأ از میوه  (پوسته چوبی بذر در هسته دارها از آندو کارپ        

  .بسیار نازک غشایی و سفید رنگ مزوکارپ است

  :انواع میوه
  . از یک گل و یک مادگی تشکیل شده است مثل دانه داره هسته داره و جالیزی ها"Simple fruit" میوه ساده -1

 شده است مثل توت فرنگی که یک فندقه مرکـب           یک گل با تعداد زیادی مادگی تشکیل      از   Aggreyate.fمیوه های مجتمع     -2

 .و یا تمشک که یک شفت مرکب استبوده 

 از چند گل و چند مادگی تشکیل شده است مثل آنانـاس،توت درختـی و انجیـر؛ کـه بـه دو دسـته                         Multiple.f میوه مرکب  -3

اگر نهنج به صورت محدب و برآمده باشد و گلها بر روی نهنج قرار گرفته باشند این میـوه  : Syn carp) الف. تقسیم می شوند

اگر نهنج به صورت مقعر و فرو رفته باشـد و گلهـا در داخـل                 Syconium) ب. را سینکارپ گویند مثل آناناس و توت درختی       

نهنج قرار داشته باشند این میوه را        

  .سیکونیو گویند مثل انجیر
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ه تمام پریکارپ گوشتی می گردد مانند میوه های سته و یا بخش عمده پریکارپ گوشتی اسـت ماننـد                    در این نوع میو   :  میوه گوشتی  -1

  . Pome میوه های شفت و

    .که تمام فرابر آن گوشتی است مانند انگور، خرما، خرمـالو، آووکـادو و گوجـه فرنگـی      Simple .B سته ساده -Berry  :1ته س) الف

 یک غشاء   اندوکارپاین نوع میوه ها دارای پوسته چرمی و تقسیم بندی، بخش فیبری و سفید رنگ،                 : Hesperidium سته مرکب    -2

 10-35 برچه دارد و در هـر برچـه          30-45مانند مرکبات و کیوی که کیوی       ) این سه بخش خوراکی نیستند    (سلولهای آبدار را فراگرفته است      

   . بذر داشته باشد تا به وزن تجاری برسد1000بذر وجود دارد چون تعداد برچه ها زیاد است به آن مرکب گویند یک کیوی هاروارد بایستی 

است مانند هندوانـه، خربـزه،      یوه سخت بوده و نهنج روی تخمدان را فراگرفته           در میوه های سته سخت، پوست م       Pepoسته سخت    -3

  )پوست میوه از نهنج(طالبی، کدو و خیار

 در این میوه ها اندوکارپ به صورت سخت و چوبی شده و روی بذر را فرا گرفته است و مزکارپ، یا گوشتی است یـا                          Drupeشفت  ) ب 

بخش سـبز رنـگ گـردو       . پوست سبز میوه است   از نظر گیاهشناسی    .  فیبری است مثل نارگیل    الًکامچرمی مثل گردو، پسته و بادام و یا         

  . از کاسبرگ و گریبان به وجود آمده استعمدتاً

و اندوکارپ به صورت یک غـشاء  . در این میوه ها قسمت خوراکی از کاسبرگ، نهنج و دیواره تخمدان تشکیل شده است          Pomeمیوه  ) ج

  )سیب، گالبی، به.(ذر را گرفته استفیبری قهوی رنگ روی ب

 ا تعـداد کروموزومهـ  Pomoida هستند و زیر خـانواده  Rosaceae دانه دارها از تیره Pome fruitدانه دارها : گونه های درخت میوه

 ازگیـل   -Cydonia   4 بـه    -Pyrus 3 گالبـی    -Malus 2 سـیب    -1:  می باشد و مهمترین جنـسهای آنهـا عبارتنـد از             X=17پایه  

Mespilus 5- زالزالک Crataegus 6- به ژاپنی Chaenomeles 7- زبان گنجشک Sorbus  8-سرویس بری Amelanchier  .

بـا  X=8 (دانه دارها احتماالَ از دو برابر شدن خود به خودی کروموزومهـا در یـک دو رگـه عقـیم بـین گونـه هـای اولیـه زیـر خـانواده           

Pronoideae (    و زیر خانواده)X=9   با Spiroideae( شکل یافته و منجر به تولید یک گیاه آپلوئید شده که به عنوان یـک                 کروموزوم 

  .دیپلوئیدی جنسی عادی عمل می کند

 . فراتر رود آن را پلوئید گویند2xاگر تعداد از 

  .اگر دو برابر شدن کروموزومهای پایه به دست آید آنرا اتوپلوئیدی گویند

ان پلی پلوئید دارای گیاه، گل و میوه درشت تر از پلوئید است ولی گاهی عقیمی در پلـی پلوئیـدی   گیاه: مزیت پلی پلوئید بر دی پلوئید   

مشخصات زیر خانواده این گیاهان به صورت درخت و درختچه هستند، گلها به صورت منفرد، چتـری، خوشـه ای یـا                      . ها دیده می شود   

تخمدان .  باشد ی دو تخمک در هر برچه و پتانسیل ده بذر را دارا می             برچه ای و دارا    2-5گرزن؛ خوشه مرکب یا دیهیم هستند تخمدان        

تحتانی، میوه از نوع پوم، قسمت های گوشتی میوه شامل نهنج و کاسـبرگ اسـت برخـی از گونـه هـای ایـن خـانواده قـادر بـه تولیـد میـوه                                   

   .پارتنوکارپ است
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  :)M.pumila,Malus domestica( سیب

  2x=54 کروموزوم و برخی نیز تری پلوئیـدی         24 دی پلوئیدی یعنی با      عمدتاًمی باشد ارقام سیب      x=17تعداد کروموزومهای پایه آن     

 برچـه  3-5 عدد و تخمـدان  5-15گل آذین به صورت گرزن پرچمها  .  کروموزوم 85 کروموزوم و پنتاپلوئیدی با    64و گاهی هگزاپلوئید با     

 گونه است تنـوع  15دارای  Malusجنس . سه گل پایا یا خزان کننده است، میوه پوم بدون سلول سنگی، کاای، دو تخمک در هر برچه  

  . ژنتیکی بسیار باال موجب سازگاری کلیمایی سیب شده و این درخت وسیعترین دامنه کشت در بین میوه مناطق معتدله دارا می باشد

  .ارقام سیب
Golden DeliciousRed DeliciousCous Dronge

Mc IntcshGrany smitRome baewty

BraeburnJonatnanGolden smoothe

  .  می باشند و هر دو آمریکای هستندRed و Goldenدو رقم اصلی سیب در جهان 

 بومی کشور انگلستان است و رنگ آن قرمز و سبز است و سیب گرانی اسمیت به رنگ سبز اسـت و هیچگـاه بـه                          Coxsdrangeسیب  

) Russeting(امـا بـه زنگـار     .  نـدارد  G.Deliciousهیچ تفاوت ظاهری با رقم       G.smootheقم  ر. رنگ زرد و قرمز تبدیل  نمی شود       

  . ارقام مکین تاش و بیوتی قدیمی بوده و کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. مبتال نمی شود

         مـــی باشـــد کـــه از انـــواع آن مـــی تـــوان Redارقـــام جدیـــدی کـــه در دنیـــا عرضـــه مـــی شـــود یکـــی از پایـــه هـــای آن   

Delbardestivat, Pink lady, Fuji, Gala, ف ترین رقم ومعر: ارقام تری پلوئید. ارقام گاال و فوجی بیشترین سطح کشت را دارند

Jona gold, Gravenstein, Boscop, yellow transparent, Bramely.  

ارقام تابستانه از   . تقسیم می شوند  ) دیر رس (و ارقام پاییزه  ) زود رس (انهارقام ایرانی بر اساس رسیدن به دو دسته ارقام تابست         : ارقام ایرانی 

، گـالب اصـفهان، گـالب صـحنه، گـالب قنـدک       ع سیب گالب، گالب گهفنداوایل تابستان یا تیرماه شروع به رسیدن می کند شامل انوا   

تر  رقام گالب و شفیع آبادی از همه زود رسا) سیب های خارجی دیر رس هستند.(دی، مربای مشهد، شیخ احمد تبریزکاشان، شفیع آبا

  .هستند، سایر ارقام مورد کشت کار می شوند سیب گالب کهفند دارای میوه های درشتی هستند

، پاییزه زرد مشهد؛ در ایـن دسـته رقـم گلـشاهی             )قرمز رضائیه (شمیرانی، افلمه، عباسی، گلشاهی، سنگانی، دیر رس اورمیه       : ارقام پاییزه 

  .ار می شودبیشتر کشت و ک

  ).pyrus spp( گالبی
گـل هـا در گالبـی بـه     . ارقام محدودی به صورت تتراپلوئیـد اسـت   2n=2x=34اکثریت ارقام دی پلوئید .  استX=17کروموزوم پایه 

گل آذین به صورت دیهیم و به رنگ سفید        . یا قبل از برگ ظاهر می شود، در حالی که در سیب به صورت همزمان است               صورت همزمان   

 شهد گالبی دارای درصد قنـد کمـی اسـت و بـه              .مایل به صورت و به علت داشتن شهد کمتر، جذابیت زیادی برای زنبور عسل ندارد              مت
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 گونه در جنس 20. میوه از نوع پوم و دارای سلولهای سنگی از نوع اسکلروئیدی هستند. همین دلیل تعداد کندو زنبور بیشتری نیاز دارد

.  که گالبی اروپایی یکی از ایـن گونـه هـا مـی باشـد               .ن آسیایی و مابقی مربوط به سایر نقاط دنیا هستند         آ از   گالبی وجود دارد که نیمی    

  .به وجود آمده است P.nivalis×caucaso که احتماالَ از تالقی دو رقم P.communisگالبی اروپایی 

  :ف گالبی آسیاییوارقام معر

برخـی از ارقـام آسـیایی از گونـه     . بی آسیایی به شـرقی و ژاپنـی نیـز معـروف اسـت     گال.  هستندP.serotina , P.pyrifoliaاز گونه 

P.ussuvienisi میوه این گونه کیفیت کمتری از . هستندPryifoliaدارد ولی مقاوم به سرما است .  

به گالبی شنی هـستند     ف  وگالبی آسیایی سیبی شکل هستند و گوشت آنها حالت دونه دونه دارد و معر             : تفاوت گالبی آسیایی و اروپایی    

  . ف استودر ایران گالبی آسیایی، گالبی سبدی معر. زیرا سلولهای اسکلروئیدی زیادی دارند

  .Conferense, Hardy, Comice, Bose) ف استو که به ویلیامز نیز معرBartlett(ارقام خارجی

د، گالبی پیغمبری، گالبی کوه کنج که ارقام شاه میوه کرج     شاه میوه اصفهان، شاه میوه کرج، گالبی زود رس، گالبی سرد رو           : ارقام ایرانی 

  .و اصفهان بیشتر کشت می شود

تخمدان چند برچه ای که هر کـدام بـا   . که به صورت دیپلوئید است است 2n=2x=34, X=17 تعداد کروموزوم آن :)Oblonga( به

برخی از ارقام آن برای تولید کمپوت، مربا و ژله است           . اده می شود  تخمک زیاد و میوه از نوع پوم در دنیا بیشتر پایه، پاکوتاه کننده استف             

  )Smyrna, pineapple, champion, orange(ارقام خارجی. و بزرگترین تولید کننده آن آرژانتین و ایران است

  .به گورتون اصفهان، به نیشابور، به ترش آذربایجان: ارقام ایرانی

 دارای تخمک میانی 2n=16 و Prunus جنس Pronoideae بوده و زیر خانواده Rosaceae از خانواده Stone fruitsهسته دارها 

گلها تکی، گل کامـل، میـوه شـفت و بـرای            .  تخمک که یکی از آنها تبدیل به بذر می شود          3هستند تخمدان یک برچه ای است، دارای        

  : Prunus جنس معروفیر جنس  گونه دارد و سه ز200 در حدود Prunusتشکیل میوه بایستی لقاح صورت گیرد 

1- Amygdolus     2 هلو و بادام- Prunophora     3 آلو و زردآلو- Cerasus        آلبالو و گـیالس؛ جـنس Amygdolus :     ایـن دو گونـه

  ).2n=16(قابل پیوند به هم بوده و همچنین دانه گرده آنها با همدیگر سازگار است و هر دو از جنس دیپلوئید هستند

در مقایـسه بـا هـسته    ) Cling stons( سال است و حالـت هـسته جـدا   10خت کم عمر است و متوسط عمر آن در): P.persica( هلو

حالت هسته جدا، سفیدی گوشت و کرک دار بودن پوست میوه، تـک ژنـی بـوده و بـه صـورت غالـب                 . چسبیده یک صفت مطلوب است    

 ,J.H.Hal, Kandoca, Mikodo, Alamar: اننـد کنترل می شود یعنی اکثر ارقام هلـو خـود بـارور هـستند ولـی برخـی ارقـام م       

Halberta, خود عقیم )Self stvile (شلیل یک هلو جهش یافته که ژن کرکدار بودن ندارد. شلیل از گونه هلو است. هستند .  
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  زود رس بوده و از ارقامی است کـه هـسته  Red که رقم G.H.Heal, Dixived, Shusta, Alberta, Red haven: ارقام خارجی

  . از ارقام دیر رس هسته جدا استG.H.Healنیمه چسبیده است و ارقام آلبرتا، شوستا و دیکسود از ارقام میان رس و رقم 

  .)Donnate Peach(هلو سرخ و سفید مشهد، هلو سفید و زرد، هلو انجیری: ارقام داخلی

بومی آسیایی غربی و نواحی گرم و خـشک بـوده و            .  است 2n=16 کروموزوم آن    ددیپلوئید می باشند و تعدا     :)P.amygdalose( بادام

این گیـاه نـسبت بـه جابجـایی حـساس و در منـاطق               . گیاهی خود عقیم است و برای گرده افشانی و تلقیح نیاز به گیاهان گرده زا دارد               

  .خشک و کشت های دیم بذر را در همان محل می کارند

) Bud failure( دارای ریزش جوانهNon Parielرقم  Peeliess, Drak, Franis, Neplusultera, Non Pariel: ارقام خارجی

این رقم به دلیل گرم بودن هـوا و حـساس بـودن بـه          . است که یک عیب به حساب می آید، که این امر در مناطق گرم صورت می گیرد                

  . ریزش جوانه چندان در ایران مورد کشت کار قرار نمی گیرد

  .، شکوفه، یلدا، منقا و محبعلی؛ که ارقام سحر، شکوفه و یلدا از ارقام اصالح شده می باشندسفید، مامایی، سحر: ارقام ایرانی

  ) Plum و آلوی تازه خوری Pruneآلو خشکباری(  و Prunophoraریز جنس ):                  (وــآل

آلوی پرونوسرسـوس دارای    . یم می شود  تقس)  آلوی اروپایی  Euprunus (-2)  آلو های آمریکایی   Prunocerasus (-1آلو به دو دسته     

 هستند و اغلب خـود عقـیم بـوده و    2n=16آلوی آمریکایی دیپلوئید  .  گل در خوشه دارد    1-2 گل در خوشه دارد و آلوی ایپرنوس         5-2

ن پایه اسـتفاده مـی      برای مصرف تازه خوری مرغوبیت زیادی نداشته و اکثرا برای تهیه مربا، ژله با به عنوا               . نیاز به درختان گرده زا دارند     

 ,P.mansonian, P.mavitima(نـه هـای آلـوی آمریکـایی عبارتنـد از     وگ. بـه نـدرت گـل مـی دهـد     ) ژاپنـی (آلـوی شـرقی  . شـود 

P.nortalana, P.nigra, P.americana(   ایـن گونـه خـود بـارور    :  و گونه هـای اروپـایی)  معروفتـرین آلـو   . هـستند ) خـود سـازگار

P.domestica2  و تعدا کروموزوم آنn=6x=48  2 هگزاپلوئید اسـت وn=48 P.inisitita 2 وn=16 P.cerasifera 2 وn=48 

P.spinosa       گفته می شود که گونه domestica                        از مضاعف شدن یک تری پلوئیـد عقـیم بـین گوجـه سـبز و نـوعی گوجـه وحـشی 

P.cerasifer×P.spinose2که با دو برابر شدن خود به خودی . ه دست آمده است بn=24 

  . به وجود آمده است P.domestica 2n=6x=48ه گون

  ) خشکباریAgen, French, Itailan(  تازه خوری Rein claude تازه خوری Victoria: ارقام اروپایی

منشاء اصلی این آلو هـا چـین بـوده و           . خود نابارور هستند   )دیپلوئید(2n=16 و   P.salicina X=n=8گونه  ): ژاپنی(آلوی های شرقی  

   Shiro (Methley, Santarosa(ارقام قطره طال. ی نسبت به سایر آلو ها دارند و میوه های مخروطی کشیده اندپوست خشن تر

بوده و در مناطقی کـه      ) خودبارور( دیپلوئید خود سازگار   2n=16.  بومی شمال شرقی چین و سیبری است       :)P.avmeniaca(زرد آلـو 

  Perfection, Riland, Royal, Tilton, Blenheim: رقام خارجیا. سرمای دیر رس بهاره نداشته باشد قابل کشت است
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  ).دیر رس( شاهرودی ضیاءملکی ونصیری، نوری،، جهانگیری، )زود رس(شکرپاره: ارقام ایرانی

  . آلبالو و گیالس این دو گونه با هم قابل پیوند بوده و گرده آنها با هم سازگار استCerasusزیر جنس 

 این سه رقم بـا  Nopoleon, Bing, Lambertیپلوئید گیاهی خود عقیم بوده ارقام خارجی معروف  د P.avium( 2n=16(گیالس

تک دانه یا سیاه، مشهد، گـیالس سـیاه شبـستر،    (ارقام ایرانی معروف گیالس) تنها رقم خود بارور(Stella و   Eagleهم دگر ناسازگارند    

  ). و زرد دانشکده کرج )زود رس تر(گیالس صورتی لواسان

ــالوآل ــدp.cerasus  :(2n=4x=32)( بـ ــام   ) تتراپلوئیـ ــر ارقـ ــت اکثـ ــارور اسـ ــود بـ ــاه خـ ــک گیـ ــی  . و یـ ــاه از تالقـ ــن گیـ ایـ

♂P.arvium(m=16)×♀p.fruticosa(2n=32))(گیالس)گرده افشانی کاهش کرموزمی نیافتهSweet cherry (  و گونه وحـشی

Gourd cherryبدست آمده است .  

گیـاهی بـه نـام گـیالس دورنـگ          ) والد نر (از تالقی گیالس و آلبالو    .  این گونه به ارث گرفته است      مقاوم به سرما است که این صفت را از        

  . حاصل می شود، که بیشتر شبیه گیالس است

  )Buttermoرقم مجاری ( English Morello, Early Richomnd, Mont Morency: ف آلبالووارقام معر

آسیای غربی بوده و ارقام انجیر از نظر نیاز بـه   منشاء آن n=13) دیپلوئید (2n=26 و Moraceaeاز خانواده ) Ficus carica (انجیر

  . ارقام پارتنوکارپ بدون عمل گرده افشانی قادر به تولید میوه اند-1: گرده افشانی به دو دسته تقسیم می شوند

  . گرده افشانی هستند نیازمند بهحتماً ارقامی که برای تولید محصول خود یا برای تولید محصول دوم خود -2

)    Smyrna fig, Sanpedro fig, Common fig  ( .Smyrna fig بایستی حتماًست و  امحصول اصلی آنها، محصول دوم آنها 

 محصول اول این انجیر بسیار کمتر بوده، و به صـورت پارتنوکـارپ تولیـد مـی شـود و کیفیـت        .از طریق گرده افشانی و لقاح تولید شود       

تیر در این انجیر محصول اصلی، محصول اول می باشد که در : Sanpedro fig. دارد و در اکثر موارد ریزش پیدا می کندخوراکی کمی 

محصول دوم کمتـر بـوده از طریـق لقـاح و گـرده      . و محصول دوم در مرداد ماه و شهریور برداشت می شود       )پارتنوکارپ(ماه برداشت می شود     

در این نوع انجیر محصول اصلی محصول دوم مـی  :  یا انجیر معمولیCommon fig). در ایران وجود ندارداین انجیر .(افشانی تولید می شود

  .هر دو محصول اول و دوم به صورت پارتنوکارپ تولید می شود. باشد و برخی ارقام مقدار کمی میوه به صورت محصول اول تولید می کنند

جزء تر معمولی (انجیر های تر سیاه، شاه انجیر، انجیر می، زرد پوست پیازی، المی). ارخشکب(ازمیری ایران و رقم سبز رنگ     : ارقام معروف 

  . ازمیری و محصول دوم سن پرود نیاز به تلقیح دارند) اند

  . ی گیرد صورت مBlasto phoga psense می نامند،که این عمل توسط یک زنبور ریز به نام Caprification اصطالحاًعمل گرده افشانی را در انجیر 

و حالـت  دارای دیکوگـامی اسـت   .  دیپلوئیـد اسـت   2n=32 وJuglans regio n=16و گونـه  Juglandaceae از خـانواده  : گـردو 

و ) گـردوی ژاپنـی    (J.seibolidiana)گـردوی سـیاه    (J.nigraاز گونه های معروف دیگـر       ) گل نر زودتر باز می شود       (پروتاندری دارد 
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J.cinera)Butter nut .(رقم گردو در واقع نداریم ولـی مـی شـود گفـت ژنوتیـپ     : عروف ایرانیارقام م)  داریـم گـردوی   ) تـوده محلـی       

  گردوی ضیاءآبادی، نوشهری و . نوک کالغی، یک نوع ژنوتیپ است

  )Lateralجانبی یا (. دارد Terminal که گل دهی انتهایی یاFranguetteدر فرانسه : ارقام معروف خارجی

Payne placnta, Ashley, Eureka, Hartly پکان یا گردوی آمریکایی Carya spp. :   معروف ترین گونـه آنC.illionensis 

منشاء آن امریکا اسـت تـک   .  پوست صاف دارد و گرمسیری استn=16, 2n=32,  4n=6است که هم دیپلوئید دارد و هم تتراپلوئید 

  ) عدم همزمانی رسیدن گلهای نر و ماده.(ی استپایه، خزان پذیر، گل همزمان با برگ می رسد دارای دیکوگام

که فنـدق   2n=28, n=14(filbert( است و گیاهی دیپلوئید است 14 تعداد کروموزوم Betulaceae از تیره  :Corylus arelana فندق

ر فندق شاتون است و گل      گل آذین نر د   .  گویند Hazelnutهای دنیای قدیم یا اروپایی هستند و فندق های آمریکای شمالی یا دنیای جدید               

آذین ماده شبیه کالپرک است که گلها در جوانه فلس دار هستند و فقط خامه قرمز رنگ آنها بیرون است تخمدان با یک تخمک در هر خانه،                           

معـروف  . گام استمیوه فندقه یا فرابر چوبی، گلهای نر و ماده در اواسط زمستان و اوایل بهار ظاهر می شوند فندق یک گیاه خود عقیم و دیکو      

 که از نظر زمـان      Duchitly است که    Duchitly  است، رقم گرده زایای دیگر     Daviana و گرده زای آن      Barcelonaترین رقم در آمریکا     

  . استTombulاصلی ترین کشور تولید کننده فندق ترکیه است که معروف ترین رقم آن . فرق داردBarcelonaیک کمی با 

 گونه اقتـصادی دارد  8 گل آذین خوشه مرکب، گیاه دو پایه، گلها بدون گلبرگ، میوه شفت خشک،  Pistacia :2n=30, n=15 پسته

 اسـت در اروپـا از       Peter است در آمریکا مهم ترین رقـم کرمـان اسـت و معـروف تـرین رقـم نـر آنهـا                        Veraکه معروف ترین رقم آن      

P.terebintusبه عنوان گرده زا استفاده می شود .  

  کله قوچی، بادامی، ازحدی و ممتاز : انی را بر حسب شکل تقسیم بندی می کنندارقام ایر

قارچ آسپرژیوس روی درخت زنده و منشاء آن خاک است میوه های که با زمین تماس دارند و یا نخودی هـستند ایـن قـارچ روی آنهـا                             

  .وجود دارد و تولید سم می کند

گل آذین گرزن دوسویه، توت فرنگی های قدیم .  اگتاپلوئید است8n=56 و  Fragana ananassa n=7گونه تجاری آن : توت فرنگی

  .این گونه از تالقی دو گونه زیر به وجود آمده است. اکثراَ دو پایه بودند و توت فرنگی های جدید هرمافرودیت است

F.chiloensis×♂F.virginiana ♀ =F.ananassa دتوت فرنگی را به دو رقم معروف تقسیم می کنن:  

  ) یا همیشه بارده (ever bearing ارقام -2) بهاره (June bearing ارقام -1

 مـی  Rasp berry تمشک قرمز که اروپایی هـا بـه آن   R.idaeus دو گونه مهم 12n=84 و 2n=14 و  Rubus spp. n=7 تمشک

د اسـت کـه از      یاوع کروموزومهای آن ز    که تن  R.ursinus هر دو دیپلوئید هستند و سیاه توت          تمشک سیاه  R.occidentalisگویند و   

2n 12 تاnدارد جوانه گل آنها مرکب است و گل آذین نا محدود دارند .  
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گل آذین خوشه مرکب، میوه سته، گل پلی گام است یعنی هم گل نر دارد هم ماده و هم نر و ماده، تخمدان : )Vitis vinifera (انگور

را می دهند که     Cap یا   Calipteraانی، گلبرگها از راس به هم چسبیده اند و تشکیل           وقفدر هر خانه دو تخمک، تخمدان       دو برچه ای    

  : می ریزند دو زیر جنس داردCalipteraزمان باز شدن گلها این 

1- Moscadineae :2n=40   و n=20           در محل گره هـای      می ریزند و      رسیدن متعداد حبه ها روی خوشه کم دارند، حبه ها در هنگا

از طریق قلمه به سختی ریشه دار می شوند، از طریق خوابانیدن تکثیر می شـوند کیفیـت   . ات عرضی یا دیافرگم هستند    ساقه فاقد صفح  

خوراکی آنها پایین است بیشتر به عنوان پایه استفاده می شوند مقاوم به شته فیلوکـسرا هـستند، و دو پایـه هـستند دو گونـه مهـم آن                              

V.rotundifokia و  V.munsonianaاست .  

2- Eurite :n=19   2 وn=38                              زیـاد     خوشه هـا دارای حبـه زیـاد هـستند کـه در زمـان رسـیدن نمـی ریزنـد از طریـق قلمـه ریـشه     

       اسـت از   V.vnifera. ، دارای صفحه عرضی یا دیـافراکم در محـل گـره هـا هـستند انگـر خـوراکی در ایـن دسـته قـرار دارد           می شوند 

  .V.rupestris, V.riparia, V.berlandieriگونه های دیگر 

  . قابلیت تالقی ندارندEurite و Moscadineaeدو جنس 

 است خرمالوی ژاپنی یا چینی مطـرح اسـت   D.kaki گون خوراکی آن Diospyrus ospyrus)( n=15, 4n=60, 6n=90 خرمالو

یوه سته خاص منـاطق نیمـه گرمـسیر اسـت ارقـام              برچه، م  4-12خرمالو دوپایه است، گل ماده منفرد، گل نر به صورت گرزن تخمدان             

non astrigent     یا غیر گس مهمتر اند، پارتنوکارپ هستند میوه ها فاقد بذر، گوشت روشنتری دارند و بذر دارهـا گوشـت تیـره تـری    

پایه استفاده می شود بذر آنها را    یا خردمندی به عنوان      D.lotus)  بذر ها گرده افشانی نمی شود     .(  دارند و بذر دارها شیرین تر هستند      

  .  استD.virginianaکاشته و سال بعد خرمالو را روی آن پیوند می زنند و رقم دیگر در آمریکا 

 تخمـدان تحتـانی یـا نیمـه تحتـانی، پوشـش       2n=16 و n=8 دیپلوئیـد  Punica granatum و گونه Punicaceae خانواده زا: انار

  .است) Testa( و منشاء آن را پوسته تخمکدمی گوین Arilخوراکی دور بذر را 

   مثمر گل-2 گل علفی -1: در انار دو نوع گل وجود دارد

ر بزرگتر هستند ممث کوچکتر هستند و حالت مخروطی شکل دارند و در محل انتقال به دمگل باریک هستند گلهای معموالًگلهای علفی 

 قرار دارد در ا و پایین تر از پرچم هفی کالله کوتاه است هستند در گلهای علحالت کوزه ای شکل دارند و در محل اتصال به دمگل قطور

   .  قرار دارندار کالله ها سبز و باالتر از پرچم هثمگلهای م

 میـوه شـفت دارای گلهـای زرد رنگـی کـه بـرای       2n=24 و n=12 و Ziziphus jujube و گونه آن Rhamnaceaeاز تیره : عناب 

  . باالی است و خواص داروی داردC دارای ویتامین حشرات جذاب است و میوه
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  :پایه های درختان میوه

Root stock یا Stock)پیوندک )پایه ،Scion میان پایه ،Inter stock  

 مقاومـت بـه   -3 افـزایش محـصول   -2کنترل رشد درخت یا ایجاد پا کوتاهی از اصلی تـرین اهـداف      -1: اهداف کمی استفاده از پایه ها     

        بهتـر در خـاک     ر اسـتقرا  -7 سـهولت تکثیـر      -Precocity (6( زود بـاردهی   -5 مقاومت به آفـات و بیماریهـا         -4 کساعد خا شرایط نام 

)Good anthorge ( استقرارancoraye   

Compatibility  یک اتصال رضایت بخش بین پایه و پیوندک به طوری که رابطه مطلوبی از نظر رشد و بـاروی گیـاه                     :  سازگاری پیوند

  .ه وجود آمده و اختاللی در فیزیولوژی گیاه ایجاد نگرددب

  :انواع مختلفی دارد: In Compatibility ناسازگاری 

ناسازگاری گالبی بارتلت روی به و یا گیالس بر روی آلبالو این ناسازگاری های فیزیکی، به علت تفـاوت در رشـد                      : ناسازگاری فیزیکی 

  .ناسب آوندی می شودگیاه است که سبب عدم برقراری ارتباط م

 کـه   P.serotina یا   P.pyrifoliaبه دلیل اختالف در رشد نیست مثل گالبی بارتلت روی گالبی شرقی یا              : ناسازگاری فیزیولوژیکی 

  .میوه حاصله میتال به سیاه شده یا سخت شدن کاسه گل می شود

 گـردوی   J.nigra یا گردویی ایرانی بـر روی        J.regiaپیوند  ال   آن را جزء ناسازگاری نمی دانند به عنوان مث         گاهاً: ناسازگاری با تأخیر  

سیاه یا هیبرید های آن پیوند می شود در اثر ابتالء به بیماری ویروسی به محل اتصال پایه و پیوندک آمده و سبب تخریـب آونـد هـا و                              

   . می شود و بعد از یک یا دو سال موجب شکستن پیوند می شودBlack lineایجاد یک خط سیاه 

کـه در اثـر پـسیل گالبـی           در اثر یک بیماری    P.pyrifolia بر روی گالبی های شرقی       P.communisگالبی های معمولی یا اروپایی      

         بعد از چند سـال موجـب تخریـب آونـد هـا و از بـین رفـتن درخـت مـی گـردد کـه تحـت عنـوان زوال گالبـی                                نهایتاًمنتقل می شود    

Pear declineبه انواع مختلف خاک، مقاومت  و تحمل درختمیزان رشد شه درختان پیوندی از پایه منشاء می گیردری.  می شناسند 

پیوندک، راندمان محصول و کیفیت محصول بـه طـور مـستقیم و             به امراض و آفات خاکزی، جذب و توازن مواد غذایی، سازگاری پایه و              

  . ها را می توان به خوبی درک نمودغیر مستقیم تحت تاثیر ریشه بوده و از این نظر اهمیت پایه

  :کردتاثیر پایه ها روی عمل

  . باعث زود باردهی می شود و از این طریق محصول تجمعی باغ را افزایش می دهد-1

  دمان عملکرد باال ران-2

 عملکرد درختان میوه بر روی پایه های بذری بیش از عملکرد آنها بر روی پایه های پا کوتـاه اسـت                    

 در پایـه هـای    میزان تولید میوه با توجه بـه سـایز درخـت        یعنی راندمان عملکرد درختان میوه      ولی

G.D 
پایه 
 بذری

G.D 
M27 

  5ton/h سال اول  
  12ton/h  سال دوم  
  25ton/h سال سوم  
  30ton/h سال چهارم  

5 40ton/h سال پنجم  
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 جثه کوچک، میوه خوبی تولید می کنند باید رغم یه های کوتاه علی بیش از پایه های بذری می باشد بنابراین با توجه به اینکه پا پاکوتاه

گفت علی رغم اینکه محصول یک تک درخت میوه بر روی پایه های بذری بیش از یک تک درخت میـوه بـر روی پایـه پاکوتـاهی مـی                              

  . پایه بذری استفاده می شودولی محصول کل باغ از زمانی که از پایه پاکوتاه استفاده می شود بیش از زمانی است که از. باشد

   :Apple rool stocks پایه های سیب

 تا بودند و بعد پایه هـای دیگـری          12 که   1913اولین پایه در مؤسسۀ ایست ماینگ در انگلستان معرفی شد توسط آقای هاتون در سال                

کمتـر اسـتفاده مـی     M7استفاده می شوند اکثراَ در دنیا  E.M7, M9, M27, M26 تا پایه شدند پایه های 27 که جمعاَ هم اصالح شد

 بودند برای از بین بردن این مشکل پایه های مالینگ را با یک Eriosomaپایه های مالینک حساس به یک نوع شته مومی به نام . شود

 Mallingتالقـی دادنـد و یـک سـری پایـه هـای جدیـد بـا نـام مالینـگ مرتـون             Northern spyپایه مقاوم به شته مومی به نـام  

Merton(MM)  تا هستند و از 16که MM116  تاMM101  هستند دو تا از بقیه مهم تر هستند)MM106,MM111.(  

M27 در ایران جواب نمی دهد چون حساس به خشکی و کمبود مواد غذایی در خاک است.  

MM10,M2 <M4 <MM106 <M7 <M26 <B9 <M9 <M27از نظر قدرت رشد .   

  .) M7, MM106,MM111 <M26 <M9<M27(از نظر قدرت رشد) M4, M16, MM104, Rabusta5,Alnarp2 ( :پایه بذری

  . یک پایه کانادایی است پر رشد و مقاوم به آتشکRobusta5پایه 

  . اصالح شده در سوئد و پر رشد استAlnarp2پایه 

در دو یا سه سـال اول  MM106,MM111 ستم ریشه ضعیف و شکننده دارند و احتیاج به قیم دارند پایه های  سیM27-26-9-7پایه های 

    . پـا کوتـاه اسـت       خیلـی  M27)  یعنی پاه کوتاه   Dwaef.( تولید پاجوش خیلی زیادی می کنند      M9و   M7پایه های   .نیازمند قیم نیستند  

  . پر رشد هم می گویندMM111 پایه های نیمه کوتاه هستند که گاها به MM111,MM106,M7پایه های 

.  است که در سـال دوم میـوه مـی دهـد    M27پاه کوتاه تر باشند زود بارده تر هستند از این جهت زود بارده ترین  هر چه معموالًپایه ها  

از سال سـوم تـا   MM111,MM106  در سال سوم و چهارم میوه می دهد و پایه های M26 در سال دوم تا سوم میوه می دهد M9پایه 

  .زود تر از بین می رودهرچه پایه زودتر میوه بدهد . میوه دهی دارندپنجم 

 خوانده می Jawne demetz که از متداولترین پایه های دنیا است به صورت تصادفی در فرانسه انتخاب شد و تحت نام M9پایه های 

 ریشه های ترد شکننده دارد و نیازمند قـیم زیـاد اسـت، زود             .  درصد ارتفاع درختهای بذری را دارد      25-30شود اندازه درختان این پایه      

  . مقاوم به رطوبت خاک و مقاوم به پوسیدگی یقه یا طوقه استنسبتاًبارده، پربار، حساس به آتشک، حساس به خشکی، 
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M26 :    از تالقیM9×M16    درصد ارتفاع درختان بذری را پیدا مـی کننـد، پـا             40-50زود بارده، درختان این پایه      .  به وجود آمده است 

   . و حساس به   پوسیدگی طوقهرد ولی نیازمند قیم می باشد، حساس به آتشک، حساس به رطوبت خاک داM9کوتاه است استقرار بهتری از 

M27 :         از جدید ترین پایه ها از تالقیM12×M13    پایه خیلی پاکوتاه کننده است، نیازمند قـیم، خیلـی زود بـارده،             . به وجود آمده است

  )همه مقاوم تر به خشکی و حساس به رطوبت از M111(   .حساس به آتشک و مقاوم به پوسیدگی طوقه

MM106 :    از تالقیNorthern   و M1            و نیاز به  به وجود آمده است پایه شبیه پایه کوتاه است زود بارده، استقرار خوبی در خاک داشته

  .قیم ندارد، مقاومت متوسطی به آتشک و پوسیدگی طوقه دارد

MM111 :  از تالقیMI793× Northern و یا نیمه استاندارد است احتیـاج بـه   پایه نیمه قوی ه است در مقابل شته مومی مدآ به وجود

 درصد رشد پایه های بذری را دارد و لیکن نسبت به            80قیم ندارد، بیشترین مقاومت به خشکی، و به رطوبت خاک حساس است حدوداً              

  .پایه های بذری زودتر به بار می رود

 پاکوتاه کننده است کمی درشت تـر         است که پایه   Bud9 یا   B9 شدند که معروف ترین آنها        در روسیه اصالح   Budagorskyپایه های   

  .استM9  است ولی نسبت به سرما و پوسیدگی طوقه مقاومتر از M9از 

  )Michigan )MACو  P22 لهستانی P یا پایه خیلی پاکوتاه کننده، Polland با نام کانادایی، پایه Ottawaبقیه پایه ها 

   : گالبیپایه های
 کـالً دارای مقاومت بسیار خوبی به خاکهای با زهکشی ضعیف و بافت سنگین در مقایسه با سایر درختان میـوه اسـت و                       :  خود گالبی  -1

 کـه عامـل آن   Pear declineشرایط افراط و تفریط رطوبت در خاک را خوب تحمل می کند یک عارضه در گالبی به نام زوال گالبـی  

عامل بیماری زا توسط آوند آبکش به طرف محل پیوند مـی رود و آونـد هـای    . توسط پسیل گالبی منتقل می شودمایکو پالسما است و     

 از گونـه  ییکـ . آبکش را در زیر محل پیوند از بین می برد و انتقال مواد غذایی را به ریشه مختل کرده و درخت کم کم از بـین مـی رود             

تـرین    در دانه دارها دیده می شود کـه حـساس  Fir blight است که بیماری آتشک یا P.betulifoliaهای مقاوم به این عارضه پایه 

  . استP.calleryana, P.ussuriensisدو گونه مقاوم به آن . درخت به آن به و بعد گالبی و بعد سیب است

        نـام گـذاری     Qa تـا    Qgانـد، کـه از      برای گالبی پایه پاکوتاه کننده است و در ایست مالینگ پایه هـای بـه را اصـالح کـرده                     : پایه به   -2

  . در دنیا بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می گیردQc و Qaشده اند که دو پایه 

 کـه خیلـی   Pyrus fauriei و یک پایه از خود گالبـی بـه نـام    Sorbuاز پایه های پاکوتاه دیگر پایه زالزالک، زبان گنجشک کوهی یا  

 است که از 51 پایه اولدهام فارمینگل مثالً نیز پایه های پاکوتاه کننده دورگ اصالح کرده اند P.communisکوتاه کننده است از خود 

  )به مقاومتش به خاکهای سنگین و با زهکشی ضعیف کمتر از گالبی است. ( به دست آمده استOH×F51تالقی 

     قدرت پاکوتاه کنندگیزالزالک <OH×F51 < به <گالبی 
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 از ارقام مانند بارتلت از میان پایه های اولدهام اسـتفاده مـی شـود بـرای                   بعضی  ناسازگاری فیزیکی دارند و برای پیوند      به و گالبی با هم    

درختان گالبی بر روی پایه گالبی نیازمند قیم نیستند ولیکن با توجه به . پیوند بر روی زالزالک هم از میان پایه اولدهام استفاده می شود

 و  OH×F51 و شکننده است اگر گالبی را روی به پیوند بزنیم نیازمند قیم است درختان گالبی بر روی پایه بـه،                      اینکه ریشه به منشعب   

P.callerinan                 زود به با می روند چون پا کوتاه کننده هستند اینها باعث زود باردهی یا Precocitiy     رانـدمان عملکـرد بـر      می شـود 

  . بیشتر استP.calleryana, P.communis, P.betulifolia وری پایه های به  بیشتر است کیفیت میوه برOH×F51 به و روی

 مبتالبه سیاه شدن و یا سفت شدن انتهای کالینکس یا کاسه گـل مـی شـود    P.ussuriensis, P.pyrifoliaگالبی بر روی پایه های 

  . ی شود پیوند بزنیم میوه دچار عارضه کله چوب پنبه ای مP. betulifolia بر روی Anjoرقم 

  :پایه های گیالس
 یکی از پایه های گیالس است اصلی ترین پایه پایه ای است کـه در ایـران اسـتفاده    :Prunus mahalab پایه ملحب یا آلبالو تلخه -1

جواب می دهد مقاومت به خـشکی   پاکوتاه کننده است به خاک های سنگالخی، خشک و شنی با تهویه مطلوب نسبتاًمی شود یک پایه   

  . و مقاومت به رطوبت خیلی کم استباال

یک گونه از خود گیالس است مرسوم ترین پایه در آمریکا ست و در دنیا پـر رشـد تـر از ملحـب اسـت و                            : P.mazzardپایه مازارد   -2

  .خاکهای مرطوب را بهتر از ملحب تحمل می کند

پر رشد تر و قوی تر از مازارد است و نـسبت بـه              )  غیر جنسی  تکثیر( در انگلستان اصالح شد یک پایه کلونی از مازارد است            F12 پایه   -3

  . رطوبت خاک مقاومت بیشتری از مازارد دارد

به خاکهای رسی و مرطوب مقاومت خوبی نشان می دهد، مقاومت بـه سـرمای بـاالیی دارد     : Prunus cerasus پایه آلبالو از گونه -4

  . از آن خیلی استفاده نمی شوددارای ناسازگاری فیزیکی با گیالس است از این جهت

  .یک پایه پاکوتاه گیالس است که حساسیت شدیدی به گال طوقه ناشی از اگروباکتروم دارد : Colt پایه -5

  .یک پایه پاکوتاه کننده برای گیالس است : Gisella پایه -6

  )P.cerasusلو لبانوعی آ(ون مورداستاکت  ملحب  مازارد        پایه گیالسخصوصیت
  )بیشترین تحمل به خاک مرطوب(لومی یا لومی رسی   )خاک مرطوب را تحمل نمی کند(شنی  لومی شنی   مناسبخاک

  )پیوندک رشد بیشتری از پایه می کند(ضعیف  خوب  خوب  سازگاری
  نیاز به قیم دارد  خیلی خوب  خیلی خوب  استقرار در خاک

  خیلی مقاوم  حساس  خوب  مقاومت به رطوبت
  پاکوتاه تر از ملحب  <  پاکوتاه  < پا بلند  پاکوتاهی

  خیلی زود  <     زود  <  دیر   زمان به بار نشستن
  متوسط  خیلی خوب  خوب  مقاومت به خشکی
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در مورد ملحب درختان کمی کوچکتر به وجود آمده و زود به طور کلی مازارد پایه ای مناسب در خاکهایی که برای ملحب سنگین است  

و به طور کلی در مورد استاکتون هر دو درخت نیمه پاکوتاه و زود بارده ترین پایه بوده و استقرار درخت                  تر و سنگین تر هم بار می دهد         

  .در خاک ضعیف می باشد

  :پایه های آلو
 استفاده می شود در خاکهای با زهکشی خوب و بافـت درشـت رشـد خیلـی خـوبی        Lovell پایه هلو از یک رقم خیلی خوب به نام           -1

پایـه هـای آلـو شـامل گوجـه          .  است P.ceracifera×P.munsoniana، آلوی ماریانا از تالقی      P.ceraciferaباالن  گوجه میرو . دارند

        خاکهای ضعیف و با زهکـشی ضـعیف را بهتـر از پایـه هـای مثـل هلـو و یـا                      ). نوعی آلو است  ( GF43میروباالن انواع آلوی ماریانا و پایه       

ط غرقاب یا کمبود اکسیژن ریشه درختان آلو تولید سیانید هیدروژن کمتری در مقایسه درختانی  و بادام تحمل می کند در شرای       زرد آلو 

  .و به این جهت ریشه آنها در این شرایط دچار خسارت و آسیب دیدگی می شود. مثل زردآلو و بادام تولید می کند

درختان بادام دارای باالترین مقاومت بـه نکـروز   .  خاک هستند درُپایه های گوجه میروباالن و بادام مقاومترین پایه ها به زیادی عنصر بر     

استفاده از پایه هلو باعث کاهش عمر درخت آلو می شود گفته می شود اگـر قـبالَ در خـاک از    . ناشی از زیادی آهک در خاک می باشند   

ریشه های هلو باعث تجمع ارسـنیک       .  نگردد از پایه هلو استفاده   جدید بهتر است که مجدداَ      پایه هلو استفاده شده است برای احداث باغ         

 رشـد   بسـب و  . باعث خسارت به درختان می شود      شود   25ppmدر اطراف خود می شود و اگر غلظت ارسنیک در محل ریشه بیشتر از               

کوتـاه   است پایـه ای  P.insititia از گونه St-Jullianپایه . درختان می شود سوراخ شدن برگ ضعیف درختان، برگهای رنگ پریده، و     

  . کننده هم برای آلو و هم برای زردآلو استفاده می شود

  .قدرت پاکوتاه کنندگی  mariana 2624 > P.insititia < نهال بذری هلو<انواع کلونهای میروباالن و ماریانا 

  :پایه های هلو و شلیل
دو پایه از خود هلو . لو حساس به نماتد استه.  استفاده می شودHalford, Lavell مثل ی از ارقام پر رشد استمرسوم تری پایه هلو

در پایه بادام و زردآلو اگر چـه بـه نکـروز ناشـی از      . Nemored, Nemoguardاصالح شده است که مقاوم به نماتد است به نام های 

توان به عنوان پایه بـرای     هلو را می    . آهک خاک مقاومتر از هلو هستند ولی به علت ناسازگاری به عنوان پابه برای هلو استفاده نمی شود                 

  .زردآلو و بادام با هم ناسازگاری دارند. بادام و زردآلو استفاده کرد ولی هلو بر روی بادام و زردآلو ناسازگار است

  :پایه های زد آلو
و برای زردآلو سبب کاهش     از پایه هل  استفاده  . از پایه هلو و آلو نیز برای زرد آلو استفاده می شود           ولی گاهاً   بهترین پایه خود زردآلو است      

.   میان پایه و پیونـدک اسـت  ، پایهمشتمل بر Hanging crown apricotعمر درخت می شود یک زردآلو به نام زردآلوی تاج آویزان 

های استفاده می شود شاخه     به عنوان پیوندک    زردآلو   درگزی و رقم     میان پایه ها از یک رقم خاص آلو به نام آلوی          : پایه گوجه میروباالن  
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می شوند و بعد از میوه دادن در اثر وزن میوه شاخه ها آویزان می شود و باعث می شود که امکان کشت متـراکم تـر                             افقی کامالًدرخت  

  . یا میان کاری زردآلو استفاده کرد که زردآلو را میان بادام می کارندInter plantingدرخت وجود داشته باشد و یا می توان 

  :پایه های بادام

اومت بسیار خوبی به خاکهای خشک و سنگالخی، زیادی بر و آهک خاک و کم آبی و حساس به                   بهترین پایه خود بادام است دارای مق        

یکـی  . خاکهای سنگین و با زهکشی ضعیف است در خاک های مرطوب و نیز خاکهای که نماتد زیاد است از پایه هلو استفاده می شـود                        

برای بادام بیشتر است پایه های هلو و بادام است که هیبریـد بـین دو پایـه       ولی   م و هلو استفاده می شود     که برای بادا   یدیگر از پایه های   

 هلو بـادام    مثبت پر رشد تر است یکسری خصوصیات        GF677 هستند که خود پر رشد هستند ولی         GF556و   GF677مرسوم هلو و بادام     

 در خاک هستند سازگاری خیلی خوب هم با هلـو           کی، خاکهای آهکی و زیادی برُ      مقاوم به خش   ،پر رشد تر هستند   همه  را با هم دارند از      

  .هم بادام دارند

  :پایه های گردو

       اسـت کـه مـشکل خـط سـیاه          J.nigraگردو ایرانی یا انگلیسی بهترین پایه ها برای خود گردو است از دیگـر پایـه هـا گـردوی سـیاه                       

Black line و پیچیدگی برگ )CLV (یه دیگر را دارد پاJ.hindsil که مقاوم به شوری خاک و آب آبیاری است که پایه های هیبرید 

که مناسب بـرای خـاک هـای ضـعیف در تپـه             .  به وجود آمده است    J.regia×J.hindsi وجود دارد که از تالقی       Paradoxبه نام پایه    

  .است )J.hindsi, J.nigra( استBlack lineماهورها و لیکن هر سه پایه حساس به 

  :پایه های پسته

 هـستند اسـتفاده مـی شـود از            P.veraکـه از  سرخس و قزوینـی   استفاده می شود از بادامی ریز Pistasia veraاز گونه های وحشی 

  . در خارج استفاده می شودمعموالً که P.terebintus از P.muticaبنه 

  :پایه های خرمالو

یـشه عمیـق بـا      ردارای   ولـیکن     های خوبی هم دارد، و میوه دهی آن هـم خـوب اسـت              روی خود خرمالو رشد خیلی خوبی دارد و میوه        

 اصلی ترین پایه خرمالو در ایران است بسیار پـر رشـد             D.lotusپایه خردمندی یا    . انشعابات جانبی کم و لذا حساس به جابجایی است          

  .حساس به خاکهای با زهکش ضعیف است مقاوم به خشکی، ریشه های فرعی زیادی تولید می کند و لذا قابل انتقال است

D.virginiana          سازگار با اکثر ارقام است مقاوم به زهکشی ضعیف و همچنین مقاوم به جابجایی است میزان محصول درخت را کاهش 

  .می دهد
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   :Orchard Establishment احداث باغ

زمستانه باید به حدی باشد که نیـاز سـرمایی درخـت را       ی  سرما کشت کنیم    مامنطقه ای که    نیاز سرمایی درخت،    :  انتخاب محل باغ   -1

  :تامین کند اگر زمستان گرم باشد به طور غیر عادی چند اشکال برای درخت ایجاد می شود

   کاهش می یابدFrout setدرصد گلدهی و تشکیل میوه ) گلدهی را به تاخیر می اندازد   ب)  الف

گذار است میوه های منطقه گرمسیر توصیه  تأثیر بقاء و سالمت گیاهانبر روی : س بهاره دمای حداقل زمستانه و وجود سرمای دیر ر-2

 می رسد کشت نکنیم و سرمای دیر رس بهاره بر روی عملکـرد و خـسارت روی گلهـا مهـم                   -5می شود که در مناطقی که دمای آن به          

  .د گلده هستند جلوگیری کنیم مثل بادام، زردآلو، هلو وآلواست در مناطقی که سرمای دیر رس بهاره دارند باید از کشت درختانی که زو

معتدل خنک مناسب برای سیب، گیالس، آلبالو، گردو، آلو و گالبی و معتدل گرم مناسب بـرای بـه،             :  دما و نور مناسب در فصل رشد       -3

تاب شدید دارند دچار سیاه شدن مغز مـی شـوند    دارند یا آف38در مناطقی که دمای باالی . هلو، شلیل، بادام، زردآلو، انار، انجیر و فندق   

گردوها مغز آنها چروکیـده و قهـوای        اواخر تابستان اگر خیلی خنک باشد و یا بارندگی آخر فصل داشته باشیم              یعنی  زمان رسیدن گردو    

  .می شود سیب در مناطق با تابستان گرم دارای کاهش عملکرد و کاهش کیفیت است

انار در شرایط آفتـاب شـدید باعـث         . د می شود  اآنها زی صمغ زایی    هسته دارها در شرایط آب و هوایی گرم          رنگ میوه، انبار داری ضعیف،    

پسته نیازمند تابستان های گرم و طوالنی است تا         .  سیاه شده  پوستتیره شدن پوست و عدم رنگ گیری دانه ها می شود در زیر منطقه               

  )تر، پر آب و ترشتراند بخاطر آنکه نور کم استمرکبات شمال دارای پوست نازک ( .پر شود مغز آنها

 از این نظر در ایران مشکلی نداریم ولی در دنیا مشکل پاییزهیعنی فاصله از آخرین یخبندان بهاره تا اولین یخبندان :  طول فصل رشد-4

ی خواهد که در ایران در کـرج        ساز است به طور مثال پکان نیازمند فصل رشد طوالنی است و یا گرانی اسمیت یک فصل رشد طوالنی م                   

در جنوب فرانسه   )  گرم 120تا140(انگلیس همین رقم میوه خوبی ندارد     در اروپا به خصوص     لی  و ) گرم 180تا200 (میوه خوبی می دهد   

       و یـا واحـد گرمـایی   Degri day طول فـصل رشـد بـا درجـه روز     گاهاً پرتقال به دلیل طول فصل رشد کوتاه محصول خوب نمی دهد

Heat unitدرجه روز= میانگین دمای روزها- بیان کننده                                             صفر فیزیولوژی گیاه   

مخازن بزرگ آب های سطحی مثل دریا، دریاچه ها، و رودخانه های خیلی بزرگ می توانند سبب     :  دوری و نزدیکی به آبهای سطحی      -5

وه را در عرض های جغرافیایی نا مناسب امکان پذیر سازد بعضی از درختان مانند هلو، شلیل، بـادام،   مالیم شدن هوا شده و لذا کشت می       

  .کیفیت نیاز به تابستان های خشک دارند که باید مد نظر قرار گیردزردآلو و گالبی برای به دست آوردن بهترین 

  : شرایط خاک منطقه -6

  .های سنگین و با زهکشی ضعیف را تحمل نمی کنندبه طوری که درختان میوه خاک: زهکشی خاک) الف
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 پایین تر از سطح خاک باشد به طوری که عمق خاک برای کـشت     cm90سطح آبهای زیر زمینی حداقل باید       : سطح آب زیر زمینی   ) ب

  .درختان میوه باید یک تا دو متر باشد

 متر به پایین قـرار داشـته        1 یا این الیه ها در عمق حداقل       خاک باید فاقد الیه های سیمانی یا کفه های رسی بوده و           : ساختمان خاک )ج

درختانی که به خاک های سـنگین و بـا زهکـشی ضـعیف مقـاومتر       .Hard pan و الیه های سیمانی Clay panباشد کفه های رسی 

مقـدار  یـک    به بعد سیب ودانه دارها نسبت به هسته دارها مقاومت بیشتری دارند در دانه دارها مقاوم ترین درخت گالبی است                : هستند

پایه ای از آلو نسبت به این شرایط مقاوم است و حساس ترین به خاک سنگین بادام است                   و در هسته دارها آلو، آلبالو، هر      . حساس است 

  .یکی از مقاومترین درختان به زهکشی خا و غرقاب شدن خرما است. و زردآلو و گردو و به

خاک سنگین و شرایط غرقاب از فصل بهار و شروع فعالیت رشدی آنهاست که درخت نیازمند مـواد   درختان میوه خسارت آنها در       عمدتاً

  .و آب بیشتری نسبت به فصول دیگری است

شنی رسی، گالبی،آلو، آلبالو خاکهای به نسبت       و بعد    بعد سیلتی لومی   شنی لومی    بهترین بافت خاک لومی شنی است یا      : بافت خاک ) د

  .کنند بادام، زردآلو و گردو حساس به خاکهای سنگین هستند و گیالس و هلو حساسیت متوسطی داردسنگین تر را تحمل می 

 برای جذب عناصر فلزی مثـل آهـن، منیـزیم، مـس،             PH بهترین   6 حدود   PH است در    5,5-6,5 خاک   PHایدال ترین   :  خاک PH) ه

 هم کشت می کنند   PH=7/5می شود بسیاری از درختان را در         باال رود در جذب کاتیونها اختالل ایجاد         PHهر چه   . )کاتیون ها (روی  

.  عالئم کمبود عناصر غذایی در برگها و تا حدودی باعث کـاهش محـصول گـردد                د می تواند باعث کاهش رشد، ایجا      PHکه این افزایش    

  .  های باال را بهتر از سایر درختان تحمل می کنندPHدرختان سیب، گالبی، بادام و زردآلو 

 Fertigation : یعنی آبیاری درختان همراه با مخلوط کردن آب با مواد غذایی برای گیاه)Irrigation.(  

در دانه دارها به حساس ترین درخت به        . تحمل می کند  % 6و به تا    % 8و گالبی تا    ند  کتحمل می   % 10سیب آهک را تا     : آهک خاک   ) و

و در هسته دارها مقاوم تـرین بـادام، زردآلـو و آلبـالو              .  برگها می شود   آهک خاک است زیادی آهک باعث نکروز گیاه و حالت ابلق شدن           

  . هلو و بعد شلیل است، خاکPHد خاک و ایهستند و حساس ترین درخت به آهک ز

. چندانی قابل انجام اسـت    داشته باشد کشت درختان میوه بدون انجام عملیات مقدماتی          % 5گر زمین شیبی حداکثر تا      ا: شیب زمین ) ج

  . بر روی تراس انجام می شودگاهاً روی خطوط تراز یا کنتور و معموالًکشت % 5در شیبهای باالی ولیکن 

  ) متر اختالف ارتفاع وجود دارد5 متر طول 100یعنی در% 5شیب (

زش در صورتی یک منطقه باد خیز بـوده و غالبـا بـاد دارای جهـت و    ) Prevailing wind(باد غالب:  وجود بادهای غالب در منطقه-6

باد شدید باعث افـزایش تعـرق و کـاهش آب در       . شخصی داشته باشند برای کشت در آن منطقه باید از درختان باد شکن استفاده کرد              م

  . است5mفاصله بادشکن ها با درختان اصلی حداکثر . درخت کاهش رشد داشته و دیر میوه دهی دارد: گیاه شده
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ه های اقتصادی وجود دارد که حتی تأثیر آن بیشتر از نکات فنی اسـت ازجملـه ایـن                   عالوه بر نکات فنی مطرح شده بعضی نکات و جنب         

  : مسائل می تواند در انتخاب منطقه برای کاشت یک درخت میوه خاص مد نظر قرار گیرد می توان به

  قه  های موجود در منطهسرد خان ظرفیت -3 وجود راه های ارتباطی و هزینه حمل و نقل -2 قدرت جذب بازار  -1

  وری آ وجود کارخانه های تبدیلی یا فر-4

  ):Orchard preparation (آماده کردن محل باغ

در زمانی که سیستم آبیاری از نوع سطحی می باشد ضروری است البته همه خاک ها نیازمنـد تـسطیح                    : Leveling تسطیح خاک    -1

 چاله های موجود در باغ با استفاده از خاکی که از بیرون آورده نیستند در صورتی که یک خاک نیازمند تسطیح باشد بهتر است که ابتداَ       

  .شده، پر شده و سپس اقدام به تسطیح باغ نمود

نقشه کاشت درختان در باغ و تعیین محل کاشت آنها در سطح وسیع با اسـتفاده از                 :  تهیه نقشه کاشت و تعیین محل کشت درختان        -2

حسب ا استفاده از طناب و چوب های نشان انجام می شود اصوالَ فاصله کشت درختان بر              دوربین های نقشه برداری و در سطح کوچک ب        

  . می گرددنتعییمیزان رشد، رقم میوه، نوع پایه مورد استفاده، حاصلخیزی خاک و نوع ماشین آالت مورد استفاده یا مکانیزاسیون 

در خـاک هـای   cm100ر خاکهای معمـولی و یـا عمیـق      د cm50 و عمق    cm70-50 گودال کاشت به قطر      معموالً:  عملیات کاشت  -3

 خـاک روی و  cm25گفته می شود بهتر است در زمان حفر گودال کشت . سنگالخی و خشک و همچنین در کشت های دیم الزم است        

اک زیرین را  می باشد در اطراف ریشه ریخته و سپس خ     رحاصلخیز ت زیری به صورت جدا تلمبار شود و در زمان کاشت نهال خاک روی را که                

   .در زمان کاشت باالی خاک قرار داشته باشدcm15-10بر روی آن می ریزند که بیشتر جنبه نگهدارنده دارد محل پیوند باید حداقل 

  .در زمان کشت نهال باید ریشه های شکسته، له شده و یا بارشد غیر متعارف را حذف نماییم : Habilage هرس ریشه -

قیم را با طناب به نهال گره نمی        ) در مقابل باد قیم قرار می گیرد و بعد نهال         ( در مناطق باد خیز اهمیت دارد      به خصوص : استفاده از قیم  

 گفته می شود که بهتر است قوس پیوندک پشت به باد باشـد              . انگلیسی نهال و قیم نسبت به هم قرار گیرند         8زنند بهتر است به صورت      

  .و محل پیوندک روبه بار است

خاک نرم حـدود    –گرم  200برای این امر یک دوغاب تهیه می شود که شامل قارچ کش بنومیل حدوداَ               ): Pralinage(یشهضد عفونی ر  

 لیتر، که چون آب آن زیاد است حالت دوغـاب دارد حـدود چنـد ثانیـه نهـال را در                      70 کیلوگرم و آب حدود      3 کیلو و پهن الک شده       6

طراف ریشه را فرا گیرد این عمل هم به ضدعفونی ریشه کمک مـی کنـد و هـم سـبب                     داخل آن قرار می دهند به نحوی که یک لعاب ا          

  .حفظ رطوبت دور ریشه در مراحل اولیه کاشت می شود

 و با سبکمرطوب نگه داشتن خاک اطراف ریشه نهال در مراحل اولیه کاشت اهمیت باالی دارد اصوالَ آبیاری نهال باید            :  آبیاری نهال  -4

  .م اطراف ریشه خشک نشود و هم اینکه نهال در حالت غرقاب قرار نگیردفاصله کم باشد که ه
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 می باشـد انجـام مـی     کافیکاشت پاییزه، کاشت بهاره کشت پاییزه در مناطق با زمستان مالیم که دارای بارندگی  :  زمان کاشت نهال   -5

کـشت بهـاره در     .  مـستقر مـی گـردد      کـامالً و نهال    خود را گرفته و کمی رشد کرده         اصطالحاًگیرد در این روش کاشت ریشه ها تا بهار          

 زمانی شروع به درخت کاری می کنیم که میـانگین  معموالًمناطقی که زمستان های سرد و یخبندان دارند انجام می شود در این حالت         

 و زمـانی کـه نـسیم    ) مقابل هوای سـرد و صـاف  در(بهتر است درختکاری در زمانی که هوا ابری.  رسیده باشد7درجه حرارت حداقل به  

  .انجام شود) در مقایسه با زمانی که وزش باد شدید است(مالیمی می وزد

در منطقه معتدله با    . در پاییز هم نهال در دسترس نیست اگر امکان کشت وجود داشته باشد            ) ایران(در مناطق معتدله کشت بهاره داریم     

در مورد کشت هلو باغات هلو را با هلو جـایگزین نکنـیم             .  کشت بهاره دارد   کاشت پاییزه گیاه رشد قوی تر و بهتری نسبت به گیاهانی با           

  . برسد می تواند برای کشت میوه مشکل ایجاد کند30ppmاگر غلظت آرسنیک خاک به بیش از 

می  برگهای سبز رنگ پریده و ایجاد سوراخهای زیادی در برگ در زمان احیاء باغـات قـدی                 -رشد ضعیف درخت  : عالئم سمیت آرسنیک    

بهتر است که به جای جایگزین کردن تدریجی درختان خشک شده اقدام به قطعه بندی بـاغ و حـذف تـدریجی درختـان ایـن قطعـات                           

  .نماییم و سپس نهال های جدیدی را کشت کنیم

  :سیستم های مختلف کاشت درختان میوه

  : برای انتخاب یک سیستم کاشت باید سه نکته اساسی را در نظر بگیریم

  .ن به نحوی کشت شوند که جریان هوا در باغ به راحتی انجام شده و هوای سرد از باغ خارج شود تا سرما زدگی ایجاد نشوددرختا-1

سـطح بیـشتری از درختـان در معـرض نـور       -3 . استفاده از ماشین آالت کشاورزی در عملیات داشت و برداشت امکـان پـذیر باشـد              -2

  . بیماری کاهش می یابدشیوعکیفیت میوه باالتر رفته و خورشید قرار بگیرند و لذا میوه دهی و 

  :انواع سیستم کاشت

  وجهی6  متناوب  اریبی مستطیل مربعی 

 داربستی روی خطوط تراز  ردیفه3 دو ردیفه پرچینی

سان در سیستم کاشت مربعی که ساده ترین سیستم کاشت می باشد فواصل کشت بر روی ردیف و بین ردیفهـا یکـ                     :  سیستم مربعی  -1

  . می باشد10×10 و گردو 7×7 یا 6×6 و گالبی 6×6 است و سیب 5×5 یا 4×4است به طور مثال هلو 

   دسترسی به آب-3 رقم درخت میوه -2 نوع گونه درختان میوه -1: فواصل کاشت

   نوع پایه مورد استفاده به طور مثال سیب -4 
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 غربی امکان پـذیر اسـت   -هر دو جهت شمالی و جنوبی و یا شرقی   در سیستم کشت مربعی جهت کاشت نداریم حرکت ماشین آالت در            

قار می گیرند و در مناطق این سیستم در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر و مناطقی که شدت آفتاب بیشتری دارند بیشتر مورد استفاده 

  :معتدله چندان استفاده نمی شود به دو دلیل

  )استفاده نمی شود(ی از سطح زمین باغ هرز می رودمقدار) استفاده بهینه از نور نمی شود ب) الف

طق با شدت آفتاب کم بیشتر استفاده می شود متداول ترین روش کاشت در مناطق معتدله مـی باشـد در               در منا :  سیستم مستطیلی  -2

شد به طور مثال در      بیشتر از فاصله ردیف های کاشت درختان بر روی ردیف می با            معموالًاین روش فاصله کشت درختان بین ردیف ها         

 شمالی جنوبی است یعنی جایی که فاصـله را کمتـر گـرفتیم و               معموالًجهت کاشت   .  است 9×11؛ و گردو    6×7، سیب و گالبی     4×5هلو  

  )چون فاصله بین ردیف ها بیشتر است(.جهت حرکت ماشین آالت شمالی جنوبی است

  

  

یـک   در مرکز این مربع یک درخت به صورت موقـت کـشت مـی شـود                   همانند سیستم مربعی است با این تفاوت که        : سیستم اریبی  -3

نـدین سـال    چکشت درختان در وسط مربع برای افزایش تراکم و افزایش محصول مـی باشـد ولـی پـس از                     . سیستم کاشت موقت است   

ـ                     برداشت ع هـا حـذف مـی        محصول از درختان وسطی و زمانی که سایه انداز درختان بر روی هم زیاد شوند درختان کشت در وسط مرب

  .   به سیستم مربعی تغییر می کند حرکت ماشین آالت در این باغها به صورت اریبی استشود و سیستم مجدّداً

 کمتر از حد طبیعی گرفته می معموالًدر این سیستم از طرح پایه مربع یا مستطیل استفاده می شود فواصل کاشت            :  سیستم متناوب  -4

و سایه اندازی آنها بر روی هم برخی از درختان حذف شده و نوع کاشت یا فواصل کشت تغییر می یابد                     شود و با افزایش رشد درختان و        

یـک  . نمـود در سیستم کشت متناوب می توان از دو گونه درختان میـوه اسـتفاده               . از این جهت به این روش سیستم متناوب می گویند         

نه دیگر باشند یک گونه معروف این سیستم کاشت هلو هستند که در بین سیستم کاشت موقت است درختان حذف شده می توانند از یک گو       

      یا پر کننده استفاده می کنند برای گردو هم هلو اسـتفاده مـی شـود و بـرای زردآلـو کـشت تـوأم بـا گـردو                             Fillerسیب و گالبی به عنوان      

)Inter planting (سایز خیلی بزرگی نداشته باشد-2رده  زود با-1 درختان پر کننده .در یوگسالوی استفاده می شود .  

ن بر روی همدیگر نسبتا زیاد بوده و همچنین پیاده کردن ایـن نقـشه               در سیستم شش وجهی سایه انداز درختا      : سیستم شش وجهی   -5

ت و در ایـن  هدف از آن باال بردن تـراکم اسـ    .  زیادی می باشند بنابراین این سیستم چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد            نسبهکاشت به   

 بـرای افـزایش     عمـدتاً ، متناوب، و شـش وجهـی        اریبیسه روش   . سیستم درختان حذف نمی شوند و یک سیستم کاشت دائمی هستند          

  . تراکم درختان در باغات پایه های بذری استفاده می شود
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 فاصله درختان بر روی ردیف مدر این سیست): Hedge growدیواره سبز ( سیستم پرچینی-6
2
تا 1

3
 فاصـله درختـان بـین ردیفهـا     1

 درخـت در هکتـار را بـه         1700-3000کم های    بر روی ردیفها است با این روش ترا         متر 3-5 متر بین ردیف ها و       3-5/4است در سیب    

 عمـدتاً فاده مـی شـود روش تربیـت درختـان نیـز       از پایه های پاکوتاه و نیمه پاکوتاه اسـت        معموالًدست آورده اند در این سیستم کاشت        

Central leade) است این روش به صورت متراکم )محور مرکزیIntensive و نیمه متراکم Semi intensiveمی باشد .  

    یک روش کشت متراکم می باشـد در ایـن روش فاصـله درختـان بـر روی ردیـف      ): Double offset row(سیتم کاشت دو ردیفه -7

 اسـتفاده مـی     M27,M26,M9 از پایه های پا کوتاه مثـل         معموالًر می باشد برای تأسیس باغات متراکم با این سیستم کاشت             مت 5/1-1

  . درخت دارد4000شود این چنین باغی 

 متر و فاصله سه ردیف بـا  1-/.5در این روش فاصله دو ردیف درختان از همدیگر ) Triple offset row( سیستم کاشت سه ردیفه-8

 درخـت اسـت و   5000 متر می باشد تراکم کشت این چنین بـاغی     1-5/1 متر است و فاصله درختان بر روی ردیف          4-6 ردیف قبل    سه

  .است و با پایه های پاکوتاه امکان پذیر است و این سیستم عمر تجاری کمی دارد Inter sireیک سیستم متراکم یا 

  .تفاده از پایه پاکوتاه کننده امکان پذیر استاین سه سیستم پرچینی، دو ردیفه، سه ردیفه، با اس

دارای انواع مختلفی است برای درختانی که حالت رونده دارند مانند انگور، کیوی و تمشک ها بـه خـصوص                    ): Trellis(سیستم داربستی 

  .ه می شوددر مناطق با عرض های جغرافیایی کم و نیز درختان مثل سیب و گالبی بر روی پایه های پاکوتاه نیز استفاد

در شـیب هـا چنـد       ها استفاده می شـود       از این روش کاشت برای احداث باغ در شیب        ):  Contor( سیستم کاشت روی خطوط تراز     -9

  .نکته باید مورد توجه قرار گیرد

 گرفته اسـت    چه به طرف شیب باالتر می رویم هوا گرمتر می شود چون هوای سرد در زیر قرار                هر: Inversion)حرارتی(وارونگی دما ) الف

 15برای جلوگیری از این شکل و مقابله با واژگونی حرارتی درختان میـوه بایـد حـداقل          این هوای سرد می تواند باعث سرما زدگی شود          

  .متر با کف دره فاصله داشته باشد

 جریان هوای سرد شده و کشت میوه در حریم جنگلها نباید انجام شود چرا که درختان جنگلی مانع از عبور          : کشت در حریم جنگلها   ) ب

 بوده و از نظر آب و غذایی با درختان میوه رقابت می کننـد               تنومندمی تواند باعث سرما زدگی درختان میوه گردند و همچنین درختان            

ری در نوک تپه ها باید جلـوگی       از کشت درختان میوه      معموالً باشد   m25از این جهت گفته می شود که حداقل فاصله باغ با جنگل باید              

  .را که در این مناطق خطر سرما زدگی تشکیل باد و خطر فرسایش خاک وجود داردکرد چ

هار زودتر گرم می شوند و باعث گل دهی زود هنگام درختان در مقایسه با شیب های روبه شمال می شوند                     بهای رو به جنوب در       شیب

زود گل افزایش دهد و لذا توصیه می شود در منطقی که دارای              بهاره را به خصوص در مورد درختان         سرما زدگی که این می تواند خطر      



  

 ٢٥

 بهاره از کاشت درختان زود گل مانند بادام، و زردآلـو در شـیب   سرما زدگیدر اوایل بهار می باشند برای جلوگیری از     متغیر  آب و هوای    

  .های رو به جنوب پرهیز نمود و این درختان را در شیب های شمالی کشت نمایید

  . ن زود گل باید در دامنه های شمالی کشت شونددر درختا

اولین ردیف از باالی تپه کـشت  .  بر روی خطوط تراز یا هم ارتفاع انجام می شود اولین ردیف کاشت در باالی تپه انجام می شود               معموالًکشت  

   .استفاده کرد Filerتوان از درختان در آنجا می ) m5(اگر فاصله کاشت به دو برابر فاصله مورد نظر رسید. می شود و روی خطوط تراز

جـای اولـین    ) m5 مثالً(اولین ردیف در باالی تپه کشت می شود برای ردیف دوم از تند ترین شیب تپه با توجه به فاصله کشت مد نظر                      

 ردیف درخت می  هم ارتفاع با اولیناصطالحاًرا بر روی خطوط تراز یا درخت ردیف را تعیین می کنند و سپس بقیه درختان ردیف دوم            

طبیعتاً در جهتی از تپه که شـیب مالیـم تـری باشـد فواصـل              . کارند و به همین ترتیب در مورد ردیف های پایین تر نیز اقدام می کنند              

 که در m5 همان   مثالًکشت بیشتر از فاصله مورد نظر خواهد بود اگر فاصله کشت درختان به دو برابر یا بیش از دو برابر فاصله مد نظر                          

  .  یا پر کننده استفاده می کنندFilerباال گفته شد برسد در این محدوده از درختان 

 یا تسطیح باید به نحوی انجام شود که خاک غنی دفع نـشود و               Leveling. اگر خاک عمق کافی داشته باشد تپه تراس بندی می شود          

  . مقدار خاک را برداشته تا لبه درست کنیموقتی می خواهیم تپه ها را تراس بندی کنیم یک. خاک ضعیف در آورده شود

است اقدام شیب دار در مناطقی که  گاهاًتراس بندی جای جواب می دهد که خاک عمیق داشته باشیم تراس بندی کاری هزینه براست 

له تـراس هـا   فاصـ . ها روی خطوط تراز زده می شود تراس ها باید روی خطوط هم ارتفاع ایجاد می شـود      به تراس بندی می شود تراس     

را در به نحوی تراس .  تراس را عمود بر شیب تهیه می کنندمعموالً. باید به نحوی باشد که حرکت ماشین آالت در آنها امکان پذیر گردد

می آوریم که بر روی شیب عمود شود لبه تراس ها باید کمی به طرف باال باشد در صورتی که آب وجود داشته باشد یعنی مشکل کمبـود آب               

  .اشد در لبه تراس ها گیاهان پوششی مانند مرغ کشت می شوند که این برای این است که از فرسایش جلوگیری شودنب

  

  

  :استفاده از درختان گرده زا در احداث باغ

    یـک سـری از درختـان   . یعنی گل آنها دارای اندام نر و ماده به صـورت تـوأم اسـت   ) دوجنسی(یک سری از گیاهان هرمافرودیت هستند    

Self strile هستند  خود عقیم یا خود سترونSelf unfruitfw یا Infertile   ،خود نابارور هستند مثل سیب،گالبی، آلوهـای ژاپنـی 

آلوهای آمریکایی، گیالس، بادام و فندق یعنی اینکه به تنهایی قادر به بارور کردن خود و تولید میوه نمی باشند گرده خودش نمی تواند                        

رور کند یا به بیان ساده اگر یک تک درخت از آنها در خانه ای باشد توانایی تولید میوه ندارد یا توانـایی تولیـد میـوه       مادگی خودش را با   

  . کم است
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 یا خود بارور هستند یعنی اینکه به تنهایی قادر به بارور کردن خود و تولیـد میـوه   Self Fertile یا Self Fruitfulبعضی از درختان 

 خود عقیمی   : رقم های خود نابارور یا خود عقیم آنها می توانند به دو دلیل باشد             . ، زردآلو، آلوهای اروپایی، آلبالو و به      می باشند مثل هلو   

  ).ما خود عقیمی های داریم که ژنتیکی نیستند(یا ناباروری ژنتیکی می تواند ناشی از دو دلیل اصلی باشد

 هم است یا پرچم نسبت به مادگی باال است یا مادگی نسبت به پرچم باال اسـت و            نحوه قرار گرفتن پرچم و مادگی نسبت به       : هترومورف

  .ند که این ژنتیکی نیستمدیگر را این را هترومورف می نامنمی تواند تلقیح کنند ه

  .د می نامنMale strility نر عقیم -Self incompatibility 2 خود ناسازگاری -1: خود عقیمی ژنتیکی به دو دلیل اصلی است

سـیب،  :  نمی باشد مثل   در گیاهان خود سازگار تولید گرده سالم با قوه نامیه کافی می شود ولیکن این گرده با مادگی همان گل سازگار                    

گیاهان نر عقیم توانایی تولید گرده سـالم بـا قـوه نامیـه کـافی ندارنـد و           . گالبی، آلوهای ژاپنی، آلوهای آمریکایی، گیالس، بادام و فندق        

   .Riland perfection و زردآلو رقم G.H.Hale گرده آنها عقیم است مثال نر عقیم مثل هلو رقم اصطالحاً

خود ناسازگاری شدت و ضعف دارد خود ناسازگاری در گیاهان مختلف دارای شدت های متفاوتی می باشد به عنوان مثـال بـادام دارای                        

  .  گل یک دانه آن تولید میوه می کند1000غ یک دست بادام بزنید از هر  درصد خود ناسازگاری است به بیان دیگر اگر شما یک با9/99

گیالس، بادام،فندق دارای خود ناسازگاری شدیدی می باشند یعنی در صورت عدم استفاده از درختان گرده زا تولید میوه بسیار ناچیزی                     

یا حتی بیشتر میوه را دارند در سیب        % 3ا توانایی تولید    می کنند خیلی از ارقام سیب و گالبی در صورت عدم استفاده از درختان گرده ز               

  ).هم می گویند% 8و گاهی وقتها (گلهای آن باید به میوه تولید شود% 5برای تولید محصول اقتصادی 

   اسپروفیتیکSperophytic -2 گامتوفیتیک  Gamethophytic -1 :خود ناسازگاری دو نوع است

  .یکایی، گیالس و بادام گامتوفیتیک هستند ولی فندق دارای خود ناسازگاری اسپروفیتیک استسیب، گالبی، آلوی ژاپنی، آلوی آمر

گامتوفیتیک حالتی است که ژنوتیپ گرده فنوتیپ خود ناسازگاری را تعیین می کند یعنی اگر ژنوتیپ ناسازگاری گرده با مادگی یکسان   

می تواند   در مقابل دانه گرده دارای ژنوتیپ ناسازگاری متفاوت از مادگی باشد             باشد گرده قادر به جوانه زنی بر روی کالله نبوده ولی اگر           

 از  فارغجوانه زده و لقاح را انجام دهد در مقابل در ناسازگاری اسپروفیتیک ژنوتیپ والد گرده فنوتیپ ناسازگاری را تعیین می کند یعنی   

شد در صورتی که گرده آلل متفاوتی نسبت به آلل های مادگی داشته باشد دارای آلل مشابه با مادگی بااگر والد گرده ژنوتیپ خود گرده 

 متفاوت از ژنوتیپ مـادگی  کامالًنیز قادر به جوانه زنی نخواهد بود و جوانه زنی و لقاح فقط زمانی صورت می گیرد که ژنوتیپ والد گرده     

        بـه جـای  مـثالً باز جوانـه نمـی زنـد مگـر هـر دو متفـاوت باشـد        د باشS2,S3  مشابه پایینی یعنیS1,S2حتی اگر یکی از آنها از یعنی .(باشد

S2,S3 ،S3,S4باشد (.  

  . داریمS3,S10و در گرانی اسمیت  Fuji S1,S9 و در G.D  S2,S3 و در R.D  S9,S18 آلل ثابت شده داریم در 25در سیب 

Bing – ژنوتیپ خود ناسازگاری آنها یکسان است-ناسپون– المبرت  .  
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  . ور اگر یک تک درخت ار آن داشته باشیم توانایی تولید داردخود بار

  ) سبزیها گامتوفیتیک بجز کلم ها که اسپروفیتیک هستند کالً(کلم ها و فندق : ناسازگاری اسپروفیتیک

انـدام   هستند دیکوگامی یعنی عدم همزمانی رسیدن گل نر و ماده یـا              Dichogamyیک دسته از گیاهان هستند که دارای دیکوگامی         

اگر گل ماده یا مادگی زودتر از .  می گویند)Protandry(برسد به آن پروتاندری) مادگی(اگر گل نر یا پرچم زودتر از گل ماده     . نر و ماده  

  .می گویند )Protogyny(برسد به آن ) پرچم(گل نر

   .، نر پیش رسی و به پروتوژنی  ماده پیش رسی می گویندریدبه پروتان

فندق تک پایه اسـت هـم خوسـازگار اسـت بـه      . در گیاهان تک پایه مثل گردو، فندق، پکان، شاه بلوط و در پایه پسته          عمدتاًدیکوگامی  

  .خرما، پسته، کیوی، توت درختی و خرمالو: درختان دوپایه . سه، چهار یا پنج رقم را کنار هم می کارندمعموالًخاطر همین است که 

  .و به تنهایی قادر به تولید میوه هستند عمده توت هایی که از بذر به وجود می آیند نر هستندتوت درختی و خرمالو پارتنوکارپ هستند 

  . نیاز به گرده افشانی دارند یعنی کشت درخت نر در کنار ماده ضروری استحتماًخرما، پسته، کیوی برای تولید میوه 

   . است50 به 1 تا 30 به 1 است و برای خرما 8 به 1است برای کیوی  15 به 1تا %) 11 (8به 1و نسبت آن برای پسته 

و در مـورد    ) چه به علت خود ناسازگاری و یا غیر عقیمی می باشد          (در مورد درختان هرمافرودیت که دارای خود عقیمی یا خود سترونی          

 بایـد از  حتمـاً شانی شـوند  درختان تک پایه ای که دارای دیکوگامی هستند و نیز درختان دو پایه ای که برای تولید میوه باید گـرده افـ                     

  .درختان گرده زا استفاده نمود تا میزان باروری و تشکیل میوه را افزایش داده و محصول باغ را افزایش داد

  . می گویندManure می گویند به کود حیوانی Fertilizer می گویند و به کود شیمیایی Fertilizerبه کود 

    :Fruit set تشکیل میوه یا میوه بستن

 مـی گوینـد یـا       Pollinizer اصـطالحاً رختی که از آن به عنوان منبع تولید گرده برای گرده افشانی رقم اصلی باغ استفاده می شـود                    د

درخت گرده زا می تواند عالوه بر تولید گرده برای رقم اصلی باغ خود نیز تولید میوه تجارتی و با کیفیت خـوب و کمـی            . درخت گرده زا  

 گـرده  Pollinated . می گویندPollinator اصطالحاً عامل گرده افشان، عامل گرده افشان مثل زنبور عسل را Pollinator. نمایدمطلوب 

  .افشانی شده

  .   یا باد دوست می گویندAnemophillگیاهانی که گرده افشانی آنها به وسیله باد است 

  .  شره دوست می گویند یا حAntemophillگیاهانی که گرده افشانی آنها به وسیله حشرات است 

  :معیارهای الزم برای انتخاب گرده زا

 یکی ار معیار های سازگاری گرده زا با رقم اصلی است یعنی اینکه آنها آلل های خود ناسازگاری آنها دارای حداقل یک آلل متفـاوت                          -1

  :تفاوت باشدو یا ترجیحاَ هر دو آلل ناسازگاری آنها م) Semi comratibleیعنی نیمه سازگار (باشند
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  .نیمه سازگارها خیلی مشکل ندارند) Compatible سازگار کامالًیعنی (

  .رقم گرده زا باید همزمان یا زود تر از رقم اصلی به گل برود:  سن گلدهی-2

  . کافی داشته باشندگل دهیهمپوشانی  اصطالحاًیعنی اینکه رقم گرده زا و رقم اصلی در بهار  و در یک زمان به گل رفته و :  تاریخ گلدهی-3

  :وجود دارددو نوع معیار 

  . روز قبل از رقم اصلی به گل رود2 تا 1 گفته می شود که بهتر است رقم گرده زا همزمان یا -1

گل دهی داشته  همپوشانی  درصد50-70 یک معیار دیگر در مورد سیب گفته می شود که رقم گرده زا و رقم اصلی باید حداقل بین -2

  . فروردین گل می دهد15-20گالب در شرایط آب و هوایی کرج سیب . باشند

   .  فروردین گل می دهد20-25 در شرایط آب و هوایی کرج G.Dسیب 

  .خیلی مهم است) تاریخ گلدهی(س مناسب هم نیستند برای گرده افشانی سومین مورد پگلدهی ندارند  همپوشانی پس این دو رقم چون

 برای استفاده اقتصادی هرچه بهتر از باغ بهتر است که رقم گرده زا دارای میوه تجارتی و بازار پسندی                    ارزش اقتصادی رقم گرده زا است     

 تقریبـاً  می باشد چونکه این دو رقم دارای تاریخ گلـدهی  G.D رقم R.D در بیشتر نقاط دنیا بهترین رقم گرده زا برای سیب       مثالًباشد  

البتـه در بعـضی از نقـاط دنیـا از گونـه ای زینتـی سـیب مثـل                    تصادی باالی هـستند     مشابهی هستند و همچنین هر دو داری ارزش اق        

M.Floribunda)      و یا ارقام زینتی مثل سیب های منچورین         ) طول دوره گلدهی خیلی طوالنی استManchurian     به عنوان گـرده 

د گل و گرده فراوانی بوده و همچنین طـول دوره           زا استفاده زیادی می شود این ارقام اگر چه دارای میوه خوراکی نمی باشد ولیکن تولی               

  . با بیشتر ارقام تجارتی سیب می باشد که استفاده از اینها را عمالَ منطقی می سازدهمپوشانیگلدهی طوالنی دارند که دارای 

 و  S9,S18نوتیپ ناسـازگاری     با ژ  R.D مثالًدر بسیاری از موارد گیاهان حاصل از جهش ها یا موتاسیون ها با والد اصلی خود ناسازگارند                  

  .است با هم ناسازگارند و نمی توان آنها را در یک جا کشت کرد  S9,S18 که با ژنوتیپ ناسازگاری Red opureگیاه حاصل از جهش آن 

  :روش کاشت درختان گرده زا

 ولـیکن در     مـی باشـد    1 به 1وفق نسبت  م کامالًو رقم اصلی برای اطمینان به گرده افشانی          بهترین نسبت برای کاشت رقم گرده زا         اصوالً

مند به یکی از ارقام به عنوان رقم اصلی باغ هستیم و یا اینکه گرده زای ما خاصیت خـوراکی                    عالقه  بسیاری مواقع به علت اینکه ما فقط        

  . از نسبت های کمتر گرده زا استفاده می شودمعموالًو بازار پسندی چندانی ندارد 

 زا و اصلی رقم تجاری بوده و ما به هر دو رقم به جهات اقتصادی عالقه مند هستیم می تـوانیم از نـسبت                         در حالتی که هر دو رقم گرده      

گرده زا استفاده کنیم در حالتی که هر دو رقم اصلی و گرده زا تجارتی باشند ولی ما بـه یکـی از ایـن دو                          %) 33 (2 به   1 یا   1 به   1های  

  .گرده زا استفاده می کنیم%) 20 (4 به 1بت رقم به جهت اقتصادی عالقه مند باشیم از نس

 این نسبت را دارد در هر دو رقم تجارتی در صورتی که گرده زا خاصیت تجاری و بازار پسندی نداشته باشد و یا درخت نر باشـد                   عمدتاًدر باغ سیب    

  .ده افشانی به وسیله زنبور استگرده زا این روش ها در مورد گر%) 11( استفاده می کنیم 14 به 1 یا 8 به 1نسبت های ما از 



  

 ٢٩

  ردیـف 9 یک ردیف گرده زا در مقابـل         معموالً استفاده می شود و      9 به   1که گرده افشانی آن به وسیله باد است ار نسبت           در مورد گردو    

  . رقم اصلی کشت می شوند و ردیف گرده زا در مسیر باد غالب منطقه کشت می شود

   .30 به 1 درخت ماده کفایت می کند 30ی شود یک درخت نر که فعالیت می کند برای در خرما گرده افشانی با دست انجام م

به طور معمول در مورد درختانی که دارای خود ناسازگاری هستند و یا میوه کوچک هستند و یا درصد تشکیل میوه باالتری برای تولید                        

  .  استفاده می کنند2 به 1 برای بادام مثالً شود از نسبت های باالتر گرده زا استفاده می. محصول اقتصادی نیازمندند

  :مدیریت کف باغ
  .Sold c  سیستم علفی -Clean cultivation 2 سیستم وجینی -1 مدیریت کف با غ وجود دارد مدو سیست

ش هـا و یـا سیـستم     از بین می برند روش مبارزه با علفهای هرز می تواند استفاده از علف ک     کامالًدر سیستم وجینی علفهای کف باغ را        

مکانیکی یعنی به کمک ماشین آالت کشاورزی باشد در سیستم علفی از گیاهان پوششی در کف باغ استفاده می شود این گیاهان علفی                    

 د و بلوگراس استفاده می شوفستوکا و یا سایر گیاهان مانند گرامینه ها به عنوان مثالمی توانند از خانواده لگومینوز مثل شبدر و یونجه       

  .به طور کلی سیستم علفی روش مناسب تری است

 از پوسیدگی طوقـه گیاهـان بـر اثـر رطوبـت زیـاد                نور خورشید توسط خاک و جلوگیری       جذب باعث افزایش استفاده از سیستم وجینی     

مشکل فرسایش  اطراف ریشه ها و نیز ممانعت از رقابت بین علفهای هرز و درخت اصلی می گردد کار برد سیستم وجینی باعث افزایش                       

   .و نیز تراکم خاک می گرددخاک 

هان پوششی در بستر خـاک باعـث بهبـود حاصـلخیزی            ه مشکل آب ندارند استفاده از گیا      سیستم علفی را در مناطقی به کار می برند ک         

ای هـرز    از کشت گیاهان پوششی بـرای کنتـرل سـایر علـف هـ              گاهاً. خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل تراکم خاک می گردد          

  . استفاده می شود

  .در سیستم وجینی در ایران بین ردیف ها از علف هرز پاک می شود ولی زیر سایه انداز گیاه که به مراتب مهمتر است علفهای هرز باقی می ماند

   خطر سرما زدگی ریشه ها در زمستان به علت سطحی بودن آنها -2 سطحی کردن ریشه -1: ایراد وارد بر سیستم علفی

         رقابـت بـر سـر آب و مـواد غـذایی بـا درخـت اصـلی                  -4) به دلیل سطحی بودن ریـشه هـا       ( خسارت به ریشه ها در عملیات زراعی       -3 

گیاهان پوششی و علف های هرز می توانند به عنوان میزبان دوم برای برخی از                -6 افزایش پوسیدگی طوقه در اثر رطوبت زیاد خاک          -5

  . نندعوامل بیماری زا عمل ک

  . پاک و بین ردیفها پر استکامالً از گرامینه ها به عنوان پوشش علفی استفاده می شود و زیر درختان عمدتاً
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  :هرس درختان میوه

   .Training) هرس نهال( و تربیت درختانPruningهرس 

ار دادن و هـدایت و نحـوه رشـد و           به طور کلی هرس عبارت است از قطع کامل یا جزئی قسمت های از درخت به منظور تحت تأثیر قـر                    

  : ساله دارد دالیل و فوائد هرس را به طور خالصه به شرح ذیل بیان می کنند3000سابقه ای . باروری گیاه

  . ایجاد شکل و فرم خاص در گیاه متناسب با طبیعت گیاه و مسائل مدیریتی باغ-1

   . محصولتو میزان محصول و کیفیرویشی  تنظیم زمان گلدهی و میوه دهی درخت و ایجاد تعادل بین رشد -2

  . محدود ساختن رشد گیاه و کوچک کردن درخت برای تسهیل انجام عملیات باغبانی-3

  . ایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا به درون تاج درخت برای کاهش شیوع بیماریها و آفات و افزایش کیفیت میوه-4

  .کسته شده جهت حفظ و ترمیم سالمت گیاه حذف شاخه های خشک شده، آفت زده و ش-5

بـرای گیاهـان زینتـی      ( جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدیـد                      -6

   . تغییر رقماست برای جوان سازی و البته روش بهتری Top workingپیوند سر شاخه ) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

 حالت افقی درآوردن شاخه های عمودی، خم کردن و کمانی کردن شاخه هـا، پیچانـدن شـاخه هـا و                      ور کلی روشهای مانند بستن    ه ط ب

  . می توان باعث نتایج مشابه عمل هرس گردندScoring و پوست برداری ringingحلقه برداری 

  : در زمان هرسبرشانواع 

 Thining out تنک کردن شاخه ها -Heading back 2)سرشاخه زنی(کوتاه کردن شاخه ها  -1

سر شاخه زنی یعنی حذف بخشی از شاخه با توجه به میزان قدرت و رشد آن شاخه و حذف کامل یک شاخه را تنک کردن مـی گوینـد               

ـ             . که سبب تنک کردن و کاهش شاخه ها در مناطق فشرده تاج می شود              ی در سر شاخه زنی باعث تحریک و رشد شاخه ها می شویم ول

  . در تنک کردن باعث حذف کامل می شوند

به طور کلی در درختانی مانند سیب و گالبی در سال های اولیه و به منظور تشکیل فرم مناسب درخت عمل سر شاخه زنی انجام گرفته   

استفاده می شود    از حذف و یا تنک کردن شاخه ها در زمان هرس             عمدتاًولی پس از باردهی سر شاخه زنی بسیار کمتر صورت گرفته و             

در حالی که در درختانی مانند هلو و بادام بعد از بلوغ و باردهی درختان نیز عمل سر شاخه زنی انجام می شود تفاوت عمده این دو نوع                            

برش به این دلیل است که در درختان سیب و گالبی تشکیل گل و میوه بر روی شاخه های دو ساله و مسن تر بـوده و مـا بـا سرشـاخه            

اسپور را به شاخه های یکساله نمی دهیم در حالی که باعث تحریک رشد شاخه های جدید شده و در واقع امکان بالغ شدن و تولید      زنی  

در درختی مانند هلو تشکیل میوه و گل بر روی ساقه یک ساله می باشد و لذا با سرشاخه زنی موجب تحریک رشد شاخه های یک ساله 

  .ی سال بعد تحریک می کنیمشده و عمالَ میوه دهی را برا
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  .شاخه ای که رشد رویشی خیلی طوالنی دارد و به علت اینکه مواد غذایی را در رشد رویشی مصرف کرده است گل نمی دهد: نرک

  :Apical damnanceاثر هرس بر غلبه انتهایی

ای در حـال رشـد و یـا در حـال رکـود              می کند که حرکت قطبی دارد هرس شاخه ه        ) ایندول استیک اسید  (جوانه انتهایی تولید اکسین   

 در جوانه انتهایی و اثـر بازدارنـده         موجب حذف غلبه انتهای می گردد این بازدارندگی انتهایی در اثر تولید هورمون ایندول استیک اسید               

فته و رشـد جوانـه هـای        آن بر رشد جوانه های جانبی می گردد با قطع شدن جوانه انتهایی این بازدارندگی یا این قلبه انتهایی از بین ر                     

  .ین تحریک می شودیپا

خـم کـردن   .  جوانه پایینی به رشد شـود 5-7در یک تحقیق مشخص شده است که در سیب سر زنی شاخه ها می تواند موجب تحریک      

ردد و با شاخه ها و به حالت کمانی در آوردن آنها سبب اختالل در حرکت قطبی اکسین شده و موجب کم کردن اثر غلبه انتهای   می گ

 خم کنیم رشـد انتهـایی زیـاد         30-55کاهش رشد جوانه انتهایی باعث تحریک رشد جوانه های جانبی می شود اگر شاخه ها را با زاویه                   

می شود و اگر بیشتر خم شد باعث رشد نرک ها می شود با حلقه برداری باعث تحریک رشد شاخه های فرعی و تسریع میوه دهی مـی                            

  . شد رویشی را کاهش می دهدحلقه برداری ر. شویم

رشد رویشی بر رشد زایشی ارجح است یعنی رشد رویشی زیاد شده رشد زایشی را کم می کند و میوه و جوانه گل اگر با هم باشد رشـد        

  .میوه، رشد جوانه گل را کم می کند

ک تراز درختـانی هـستند کـه        هرس اگرچه باعث تحریک رشد در مواضع هرس می گردد ولیکن به طوری که درختان هرس شده کوچ                 

  . اثر هرس تابستانی و هرس سبز بر کاهش رشد درخت شدید تر از هرس زمستانه می باشد. هرس نشده اند

  :اثر هرس بر بار دهی میوه

خاصیت تحریک کنندگی رشد شاخه های اولیه سبب تـاخیر در بـه محـصول رفـتن                 به طوری که هرس شدید در سالهای اولیه به علت           

درختـان   هرس فرم دهی نمی گردند بـا          در مقایسه درختانی که در سالهای اولیه       رختان می گردد و عمالَ باردهی را به عقب می اندازد          د

هرس شده گروه اول زودتر به محصول می روند برای هرس فرم دهی ما باید از هرس های سنگین جلـوگیری کنـیم و لـذا در سـالهای اولیـه         

  . هرس در حد امکان سبک تر صورت گیرد تا تأثیر چندانی در به محصول رفتن درخت ایجاد نشودبرای فرم دهی بهتر است

مقایسه دو هرس زمستانه و تابستانه، هرس زمستانی اثرات منفی شدیدتری داشته و بیشتر سبب تأخیر در باردهی مـی گـردد و بـه                         در  

 پایه های پاکوتاه کاربرد توأم هرس سبک و خم کـردن شـاخه              یبر رو همین خاطر برخی از محققان در مورد به خصوص درختان سیب            

 بهتر از هرس سنگین می دانند هرس در مورد درختانی مثل زیتون سبب تنظیم باردهی Palmetteیا ها مانند هرس سیستم پنجه ای 

  .و کاهش سال آوری درختان می گردند
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ج با نور خورشید شده و ضمن افزایش راندمان فتوسنتز در داخل تاج هرس با باز کردن تاج درخت سبب مواجه بهتر شاخه های درون تا          

درختان به صول مدت روز حـساسیت ندارنـد ولـی بـه شـدت نـور                . درخت باعث تحریک بیشتر جوانه های گل در این منطقه می گردد           

ر برسد در تشکیل گل و جوانـه  کمتر از یک حد مقدار نوسیب حساسیت دارند ولی توت فرنگی به طول مدت روز حساسیت دارد اگر به            

نور خورشید به داخل تاج سبب اخـتالل در تـشکیل اسـپور هـا     % 30در مورد درختان سیب نفوذ کمتر از   . اسپور اختالل ایجاد می شود    

 و گل دهی محصول را در داخل تاج کاهش می دهد این روند روی کیفیت میوه هم موثر است به طوری که آنتوسیانین ها در موردشده 

بعضی از درختان فقط در حضور نور تشکیل می شود مثل سیب، گالبی، هلو و زردآلو و بنا براین میوه های که در داخل تاج درخت قرار                           

  . رنگ قرمز کمتری دارندعمدتاًدارند 

  :با توجه به زمان انجام آن در طی یک سالس انواع هر

  انه یا هرس سبز هرس تابست-2 هرس زمستانه یا سیاه یا هرس دوره رکود -1

 در زمانی که عمدتاً)  ماه داریم5یک دوره (هرس زمستانه بعد از خزان درخت در پاییز و قبل از باز شدن جوانه ها در بهار انجام می شود

هرس سبز یا تابستانه بر حسب هدف از انجـام دادن آن از اوایـل تـا اواخـر                   . انجام می شود  ) اسفند(سرمای سخت زمستانه گذشته است    

ابستان انجام می گیرد به طور کلی هرس عمده ای که درختان میوه انجام می شود هرس زمستانه است و لیکن از هرس تابـستانه نیـز                         ت

  .به عنوان هرس مکمل در مورد بعضی درختان میوه انجام می شود

س تابـستانه اثـرات شـدید تـری در          هرس تابستانه دارند درخت مو است به طور کلی در مقایسه دو نوع هرس، هـر               یکی از درختانی که     

کاهش رشد درخت داشته و در مقابل کمتر سبب تاخیر در باردهی درخت می گردد تشکیل اسپور در درختانی که هرس تابستانه دارند                       

 و بیشتر از درختانی است که هرس زمستانه می گردد برخی از درختان مثل انگور، انجیر و درختان سیب بـر روی پایـه هـای پـا کوتـاه                      

  . انجام می گرددهستیمهمچنین درختانی که درصدد کاهش رشد رویش آنها بدون تأثیر منفی چندانی بر روی میوه دهی 

اثر هرس تابستانه کوچک کردن درخت و باال بردن کیفیت میوه برای مواجهه با نور و نیز افزایش اثـر نـور بـر روی  درخـت بـرای گـل                                

  .انگیزی سال بعد است

  :وجه به سن درختانواع هرس با ت

   Pruning هرس باردهی -Traning             (2تربیت درخت ( هرس فرم دهی -1

و هدف از این نوع هرس ایجاد شکل و چهـارچوب خـاص در               سال انجام می شود      4 تا   1 حدود   هرس فرم دهی بر روی نهال های جوان       

ب در آینده است هرس باردهی بر روی درختانی که به محصول رفته          گیاه با توجه به طبیعت گیاه برای داشتن میزان رشد عملکرد مناس           

  .اند انجام می شود هدف اصلی این هرس حداکثر باردهی و کیفیت میوه می باشد
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        این نهـال در سـال بعـد بـه اختیـار خـودش شـاخه       .  سر برداری می کنیمcm100-75در مورد هرس فرم دهی ابتدا نهال را در ارتفاع          

  :ما باید شاخه های مورد نیاز را نگه داشته و بقیه را حذف کنیم  سه نوع معیار وجود داردمی دهد و 

  . دارای زاویه مناسب با همدیگر باشـند       و   نسبت به یکدیگر بوده    شاخه ها باید دارای تقارن       -2 باالی شاخه ها را نگه می داریم         ⅓ در   -1

  .ندعمودی مناسبی نسبت به یک دیگر باش دارای فاصله -3

  :انواع هرس فرم دهی

   . Pyramide یا هرمی Central leade سیستم تربیت به شکل محور مرکزی -1

  . یا جامی Open Center سیستم تربیت به شکل محور مرکز باز -2

  . یا شلجمیModified Leader سیستم تربیت به شکل محور تغییر یافته -3

  :سیستم هرمی

 روی آن شاخه های فرعی تشکیل می شود ایـن شـکل تربیـت بیـشتر            برک تنه عمود اصلی بوده و       در این روش تربیت درختان دارای ی      

در ایـن  برای درختان تزئینی مانند تبریزی، چنار، سرو به کار می رود و مشخصه این روش این است که ما عمالَ سر برداری نکـرده ایـم               

 کمی هستند و لذا در مورد درختان میوه بر روی پایه هـای بـذری مـورد                  اًنسبت زیاد و قطر تاج      نسبتاًروش تربیت درختان دارای ارتفاع      

را که ارتفاع زیاد درخت انجام عمل باغبانی را مشکل می کند البته الزم به ذکر است که در هنگام اسـتفاده از                       چاستفاده قرار نمی گیرد     

 که درختان پیوند شده بر روی پایه های پاکوتاه ارتفاع چندانی ای درختان میوه انجام نمود چرا    رپایه های پاکوتاه می توان از این روش ب        

  . و همچنین قطر تاج آنها کم بوده و می توان آنها را در تراکم های بسیار زیاد کشت نمود پیدا نکرده

  :سیستم جامی

 شاخه 5 تا 3رداری شده و  سر بcm100-75در روش جامی به هیچ شاخه ای اجازه نمی دهیم که حالت محور به خود گیرند در ارتفاع 

نور به اندازه کافی به داخل تاج درخـت وارد مـی    از همدیگر نگه داشته می شود در این روش تربیت    cm15-10اصلی با فاصله عمودی     

، G.Dیاد شکسته شوند در سـیب       زولی اتصال شاخه های اصلی به تنه درخت ضعیف بوده و شاخه ها ممکن است در اثر محصول                   شود  

  .لوی ژاپنی، و برخی ارقام بادام شکل جامی استفاده می شودهلو، آ

  :سیستم شلجمی

این روش حد واسط روشهای هرمی و جامی است در این روش به محور مرکزی تا حدی اجازه رشد داده می شود و سپس سـر بـرداری                            

هد گرفت و به مجرد اینکه شاخه ای بر         در روش شلجمی هیچ شاخه ای به طور پیوسته حالت محور یا پیشاهنگ به خود نخوا               می گردد   

 3-5در روش شـلجمی     .  به شاخه دیگر واگذار می شـود       Leadelدیگران مسلط و از آنها بزرگتر شد سر برداری شده و نقش پیشاهنگ              
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ام  از همدیگر نگه داشته می شوند روش تربیت شلجمی برای درختانی مثل گالبی، برخـی ارقـ               cm30-20شاخه اصلی با فاصله عمودی      

  .، زردآلو، آلو، بادام، گردو، خرمالو و پسته استفاده می شودR.Dسیب مثل گالب 

   :Trellisانواع سیستم تربیت داربستی 

و نیز درختان سیب و گالبی بر روی پایه های پاکوتاه استفاده می روش داربستی برای درختان رونده یا پیچ مانند انگور، کیوی و تمشک 

 مـی   m15 از همدیگر استفاده می شود ولـی در دماونـد            m10 فاصله    با ها و دیرک های   تون از س  معموالًدارد  شود  یک سری اصول کلی       

 استفاده  mm3 ردیف مفتول آهنی با قطر       3-5 مشکل به وجود آمده این است که سیستم هار ار به سمت بیرون خم می کند از                   گذارند

  .ب شده انده همدیگر نص نسبت بcm50می شود که اینها به فاصله عمودی حدوداً 

 افقـی بـر     کـامالً سیستم افقی این سیستم در باغ دانشکده کشاورزی کرج نصب شده است در این سیستم شاخه هـا                    : Spallier سیستم   -1

 به خصوص زمانی که از پایه های متوسط رشد استفاده می شـود              Spallierروی سیم مهار می شوند در مورد سیب و گالبی کار برد سیستم              

  ) گفته می شود Cordonدر مورد انگور (باعث تولید نرک های زیادی بر روی درخت می گردد و بعد از چند سال به بار می رود

بر روی سیم مهار می کننـد ایـن روش توصـیه شـده               c55-30۫در این سیستم شاخه ها را با زاویه         :  یا پنجه ای   Palmette سیستم   -2

ی بر روی داربست می باشد در این حالت تعادل مناسبی از رشد جوانه های انتهایی و شاخه های                   ترین سیستم برای تربیت سیب و گالب      

  .فرعی ایجاد می شود

  .دو شاخه اصلی وجود دارد و روی آنها شاخه های فرعی روی درخت ایجاد می شود):Fork system( شکلUسیستم چنگالی یا -3

 کاشته می شود شاخه های فرعی خیلی کوتـاه  c55-30۫ن حالت درخت با زاویه  در ای:  یا کوردون سادهSingel cordonسیستم  -4

  .چهار روش باال مربوط به سیب و گالبی است.  متر/. 5 درخت در هکتار دارند با فاصله 5000دارند تراکم باالی 

ستفاده می شـود و درخـت    است دو ردیف سیستم در این روش اY قیم یا داربست به صورت Tatura. Sیا  -Shaped y سیستم -5

  .هم دارای دو شاخه اصلی است

یکی از مرسوم ترین روش ها است این درختان تا زمانی که از محدوده سیستم خارج نشده  : Dwarf pyramid روش هرمی کوتاه -6

  . هم گفته می شودSpindle Bushاند سر برداری نمی شوند 

  :هرس بار دهی درختان میوه

 میوه در سیب و گالبی به دلیل اینکه بر روی اسپورهایی است کـه بـر روی شـاخه هـای دو سـاله و مـسن تـر               تشکیل: سیب و گالبی   

هـرس سـنگین موجـب    . بتواند توسعه یابـد تشکیل می شوند این درختان بعد از بار دهی هرس سبک می شوند تا سیستم اسپور مذبور                

در درختان سـیب اسـتاندارد هـرس        .  درخت را کم می کند     دهیمحصول   یک ساله طویل و بی بار شده و           های رشد تعداد زیادی شاخه   
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نازک و غیـر بـارده      : بیشتر شامل تنک کردن قسمت های متراکم تاج، حذف شاخه های خشک شده و بیمار و حذف شاخه های ضعیف                   

  .البی مطلوب نمی باشد در سیب و گcm40-20در محل های از تاج درخت است که انتشار نور ضعیف می باشد رشد سالیانه بیش از 

تشکیل میوه گیالس بر روی اسپور های کوتاه می باشد و لذا این درخت هرس بار دهی سبک دارد در درختان آلبـالو                       : گیالس و آلبالو  

تـوازن   رشد سالیانه نیاز است تا       cm15بارده به دلیل تولید گل زیاد و برگ ناکافی مقداری هرس سالیانه نیاز می باشد در آلبالو حداقل                   

  .بین رشد رویشی و گلدهی برقرار شود

رس کم و یا بدون هرس تولید می کننـد          ه سال اول بعد از هرس فرم با مقدار          12 محصول خوبی طی     P.domesticcaآلو های اروپایی    : آلو

درختـان انجـام مـی      در ایـن    و صرفاً شاخه های خشک و بیمار حذف می گردند با متراکم شدت قسمت های بارده مقداری هرس شاخه زنی                     

  . میوه های درشت تر و شاخه های شکننده تری دارند و لذا سنگین تر از آلو های اروپایی هرس می شوندP.salicinaآلو های ژاپنی . شود

 سـال محـصول سـنگین تولیـد مـی           5 درخت هلو هرس سنگین انجام می شود هرس گوش خرگوشی مرسوم است درختان معمولی                در: هلو

 برسد ایـن درختـان      cm30-10 می باشد در صورتی که رشد سرشاخه به محدوده           cm50-30شد مناسب سرشاخه در هلو      کنند میزان ر  

نیازمند به هرس باردهی هستند تشکیل جوانه گل در هلو بر روی شاخه یکساله می باشد به دلیل تشکیل زیاد جوانه گل و اندازه بـرگ                          

درختان نسبت به سایر درختان هسته دارد و دانه دار هرس سنگین تری نیاز داشته               میوه که سبب تولید محصول سنگین می گردد این          

 بنـابراین   شاخه های یک ساله حذف یا سر برداری گردد تا هم سبب تعادل میوه در سـال بعـد و                   % 50و گفته می شود که بهتر است تا         

گردد و همـین اسـت کـه ایـن هـرس شـدید سـبب         یا گرسنگی ریشه و لذا کاهش عمر درخت Root Starvationممانعت از ایجاد  

  .تحریک و تولید شاخه شده و لذا تولید محصول برای سال بعد را تضمین نماید

نحوه تشکیل میوه و هرس  درختان بادام و زردآلو شبیه به هلو می باشد با این تفاوت گه ایـن درخـت کمـی سـبک تـر                                  : بادام و زردآلو  

  .هرس می شود 

 شاخه جانبی در اطـراف سـاقه نگـه     5-6 به صورت شلجمی و یا محور تغییر یافته تربیت می گردد و حدود               معموالًدو  گر: گردو و پکان  

 یا انتهایی بوده و لذا به جزء هرس شاخه ای خـشک شـده، هـرس                 Terminalدر بیشتر ارقام گردو بار دهی به صورت         داشته می شود    

 تولید گل می نماید تا حـدودی هـرس          Lateral در مورد ارقامی که به صورت جانبی         چندانی بر روی این درخت انجام نمی گردد البته        

  .باردهی البته با ماشین های هرس کننده در مورد آنها مرسوم می باشد

 هـستند کـه تیـپ اسـپوری     Super typeدر مورد درختانی که روی پایه های پاکوتاه هستند و یا رقم های که : هرس درختان پاکوتاه

ثل بعضی ارقام سیب می توان بدون وارد کردن خطر به رشد رویشی آنها از هرس مکانیکی به صـورت پـرچین یـا دیـواره سـبز                            دارند م 

 سعی می شود با استفاده توأم از هرس سبک و خم کردن شاخه ها رشد درختان را بر روی پایه هـای                       استفاده نمود البته در حال حاضر     

  .رویه این درختان جلوگیری کنند تا سبب تولید برگ زیاد و تأثیر در بازدهی نگرددپاکوتاه کنترل نمایند و از هرس بی 



  

 ٣٦

 حاصل شده انـد  مرکبیمیوه دهی درخت انگور بر روی شاخه های سال جاری انجام می شود که این شاخه ها خود از جوانه های                    : انگور

 جوانه بر روی درخت میوه نگهداری مـی شـود و   20-60ن که بر شاخه یک ساله قرار دارند به طوری که بر حسب قدرت رشد درخت بی   

) آمریکـایی  (V.laburasca جوانه سر برداری می کنند هـرس بـاردهی آن خیلـی شـدید اسـت در گونـه                     2-5 شاخه را بعد از      معموالً

انه بر روی هـر درخـت        جو 48و به طور کلی     )  جوانه 10-12( شاخه ها خیلی طویل تر نگهداری می شود        V.viniferaاروپایی  برعکس انگور   

   .نگهداری می گردد

 اسـتفاده اصـلی آن بـرای بهبـود     حیوانی یا عـالی کود .  تاج درخت به بعد کود دهی در درختان میوه انجام می شود      ½گفته می شود از     

ایـد در   تن در هکتار در باغ استفاده می شود کود حیـوانی چـون توسـط آب جابجـا نمـی شـود ب                10-20ساختمان خاک است بنابراین     

 ایجاد کرده و کود حیوانی در آنجا ریختـه مـی شـود ایـن روش             cm40-30محدوده رشد گیاه به درخت داده می شود چاله ای به قطر             

ل کود کردن می نامند روش چال کود هر سال در یک طرف درخت چاله ایجاد می شود و سال بعـد در                       اکود حیوانی استفاده کرده را چ     

   در زمان کاشت نهال مطلقاَ از کود شیمیایی به صـورت مخلـوط در چالـه کاشـت نهـال اسـتفاده       . ی گیرد طرف دیگر چال کود صورت م     

  .نمی شود

   :Flowering گلدهی

  :یک بذر از زمانی که جوانه می زند تا زمانی که تولید گل و جوانه می کند همه مراحل اساسی را طی می کند 

  )Maturity(وغ لب -3)                  Transition( انتقال-2)                 Jurenility( نونهالی-1

گیاه در مرحله نونهالی فقط رشد رویشی داشته و توانایی به گل رفتن ندارد و در واقع نمی توان آنها را وادار به گلدهی کنیم در مرحلـه                            

رشـد رویـشی     تواند تولید گل کنـد در مرحلـه بلـوغ             سریع خود ادامه داده ولی در مقیاس کم نیز می          نسبتاًانتقال گیاه به رشد رویشی      

  .نسبتاً کمتر شده و گیاه کامالً وارد گل دهی می شود

  .به سیر تکاملی نمو یک گیاه از بدو به وجود آمدن تا بلوغ را آنتوژنی می گویند: Antogenyهسته زایی 

یاه بر اثـر عـواملی مثـل نـو نهـالی کـه منجـر بـه                  تفاوت های فیزیولوژیک در قسمت های مختلف یک گ         : Topophysisمکان نمایی   

  .تغییراتی در شکل ظاهری گیاهان حاصل از آن قسمت ها می گردد

قسمت پایین درختان بیشتر حالت نونهالی دارد و لذا قلمه گیری از آنها برای ریشه زایی بهتر بوده ولی از نظـر ورود بـه دوره زایـشی و                             

  ).در گیاهان حاصل از بذر این روش مطرح است(نی تری به گل می رود میوه دهی مشکل داشته و در دوره طوال

 نونهال بوده ولی باالتر از محل پیوند همیشه بالغ بوده و شاخه ای تولید شده از آنها نیز بالغ می باشـند                       معموالًبخشهای زیر محل پیوند     

تولیـد گـل   ال بوده و باید به عرصه بلوغ برسـد تـا بتوانـد       به طور کلی رشد جدید حاصل از جوانه های نهفته در پای درختان بذری نونه              

  .نماید
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  :به دو دلیل از بذر برای تکثیر درختان میوه استفاده می شود

   دوره طوالنی رسیدن به گل و میوه-2       تفرق صفات-1

   زیاد برگها )بودندندانه دار (تضرس  -4 ریشه دهی سریع -3 خاردار بودن -2 عدم توانایی گلدهی -1: عالئم نونهالی

   وجود ساقه خزنده مثل قهوه-5

   عادت نیمه دائم سبز بودن و خزان کردن در بعضی از گونه های میوه معتدله-7 در مرکبات و گیالس مثالً ساقه های خاردار -6

 دارد که دعالیت هایی وجودر گیاهان بالغ خیلی از ف( در بافتهای آنها mRNA مقدار کم -9 تفاوت در فیلوتاکسی در بعضی گونه ها -8

 ها را نداریم mRNA آن وجود داشته باشد ولی در نوتهال این         mRNAدرگیاه نونهال وجود ندارد مثل گلدهی، پس در گیاه بالغ باید            

  ).چون گیاه نونهال این فعالیت را ندارند

 کـه یـک   آرابید و پسیسژنتیک می گویند در گیاه بروز و بیان تدریجی ژن ها را در مراحل مختلف تکاملی یک گیاه را اپی           : اپی ژنتیک 

 در مرحله خاصی از تکامل ظاهر می شوند و          مهر کدا  ژن همه با هم ظاهر نمی شوند و          3000 ژن است همان     3000 دارای           گیاه  

  .بروز می کنند

رد که آن هم خود متأثر از شرایط محیطـی و  فاصله زمانی بین مرحله نونهالی و بلوغ یا طول مرحله انتقال بستگی به قدرت رشد گیاه دا               

ژنتیک گیاه است هرچه گیاه قدرت رشد بیشتری داشته باشد زودتر وارد مرحله بلوغ می گردد و همچنین هر چه شرایط محیطی بـرای     

  .رشد مناسب باشد طول مرحله انتقال کاهش می دهد

 می گوینـد کـه ایـن امـر در           Rejuvenilation در یک گیاه بالغ      برگشت به حالت نونهالی را     : Rejuvenilationبرگشت به نونهالی    

 مـی   GAهرس شدید یا پاشیدن     . در انبه دیده نمی شود ولی در بعضی از گیاهان امکان پذیر است             استثنائادرختان میوه اتفاق می افتد      

پیوندی علی رغم اینکه بافـت پیونـدک بـالغ          در درختان   .  باعث جوان شدن درختان گردد و آنها را به حالت نونهالی بر نمی گرداند              دتوان

دوره زمانی را که  در طی آن نهال پیوندی تولید میـوه نمـی کنـد                 . است ولی باید چندین سال را طی کنند تا بتوانند تولید میوه نمایند            

  .  گویندVegetative adalt بلوغ رویشی اصطالحاً

ه از کشت بذر تا تولید گل و محصول می باشد در باغبانی و در مورد درختـان                  اعت به معنای دوره کوتا    ردر ز  : Precocityزود بار دهی    

  .به معنای کوتاه بودن دوره بلوغ رویشی یعنی دوره کوتاه از زمان پیوند تا تولید گل و میوه است میوه زود باردهی 
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  :عادت گل دهی درختان میوه

ر تا چند سانتی متر هستند که منتهی به یک جوانه چـوب بـوده و تحـت                  شاخه کوچکی از چند ملی مت      : Spure)دارد و میخچه  (اسپور

  .گرددشرایط مناسب می تواند تبدیل به المبورد 

که قسمت انتهای آن به یک جوانـه گـل خـتم مـی              شاخه کوچکی از چند میلی متر هستند تا چند سانتی متر             : Lambourdالمبورد  

به المبورد تکامل پیدا مـی کنـد ولـی در بعـضی ارقـام و تحـت                   بعداًبدیل به اسپور شده و       ت معموالًشود در بعضی از ارقام جوانه جانبی        

  .شرایط مناسب جوانه جانبی می تواند مستقیماً به المبورد تبدیل شود

ی قـرار   سانتی متر می باشند که در انتهای آنها جوانه ا30ند سانتی متر تا   چشاخه ای کوچک و قابل انعطاف از         : Brandieheبراندی  

  . براندی تاج دار و اگر فقط حاوی برگ باشد آن را براندی ساده می گوینداصطالحاًدارد اگر جوانه انتهایی حاوی گل باشد آن را 

  .اسپور و هم براندی روی شاخه های دوساله و مسن تر تشکیل می شود

وجود آمده و تا چندین سال میوه دهی ندارد و          شاخه های با رشد بسیار قوی که تحت شرایط خاصی به             : Gourmand) گورمان(نرک

  .موجب تضعیف شاخه های اطراف خود می باشد هرس شدید در درختان مسن باعث تولید نرک های زیاد می شود

 قسمت متورم و گوشتی که در محل اتصال دم میوه به شاخه ایجاد می شود که این امر در اثر تجمع مواد غذایی مـی                           :Bourseبورس  

  .ر روی یک بورس می تواند جوانه چوب ساده، اسپور، المبورد و حتی براندی تشکیل شودباشد ب

  :هسته دار ها

مجموعه جوانه گلی که بر روی شاخه کوچکی از چند میلی متر تا چند سانتی متـر در هـسته دارن    : Bouquehe domeiدومه بوکه 

  .تم می شودایجاد شده و انتهای آنها به یک جوانه برگ یا جوانه چوب خ

 که کلیه جوانه های موجود در آن جوانه گل بوده و فقط جوانه انتهایی               cm20-5شاخه های یکساله کوتاه به طول        : Chiffonشیخون  

  .جوانه ای است که حاوی گل و برگ است: جوانه مخلوط.  جوانه ای که فقط حاوی گل است:جوانه ساده. آنها جوانه برگ می باشد

  .ه ای که از آن شاخه به وجود می آید که روی آن شاخه هم گل و هم برگ وجود داردجوان: جوانه مرکب

.      برگ اسـت گـل آذیـن محـدود انتهـایی دارد     Simple bud است و جوانه ساده آن Mixed budجوانه گل آن جوانه مخلوط : سیب

بورد و بر روی شاخه های دوساله و مسن تر تشکیل مـی      و یا الم  ) براندی( گل در هر گل آذین که بر روی شاخه های کوتاه           6 تا   5دارای  

 ریـزش مـی     معموالًشود البته در بعضی ارقام مقداری گل نیز به صورت جانبی بر روی شاخه های یکساله به وجود می آید که این گلها                        

نی است که میوه ها بـه انـدازه یـک    متمایز یابی جوانه های گل در اوایل تابستان سال قبل بعد از گل دهی انجام می شود این زما        . کنند

در این مرحله نمو دارای فعالیت بسیار زیادی بوده و ترشـحات خیلـی              فندق یا کمی بزرگ تر هستند جنین بذور این میوه های کوچک             

یر گل هـا     اصلی عامل سال آوری جیبرلین می باشد که مانع از تأث           نهورمو.  های جیبرلین، اکسین و سایتوکنین دارند      نزیادی از هورمو  



  

 ٣٩

و افزایش سال آوری می شود اکسین مانع از تمایز گل ها و نیز باعث افزایش سال آوری شده ولـی سـایتوکنین تمـایز یـابی گـل هـا را                             

  .تشویق می کند

  :عامل اصلی در سال آوری

ارنده بر روی القاء جوانـه گـل   هورمون های باز دارنده تولید شده از طریق جنین بذور میوه های در حال رشد اثر باز د                 :مونی علت هور  -1

  .برای سال بعد دارد

از طرفی این میوه های در حال نمو مقادیر بسیار زیادی از کربوهیدراتهای ساخته شده توسط برگهـا را صـرف رشـد                       :  علت تغذیه ای   -2

  .تمایز کافی گلها وجود نخواهد داشتبرای خود نموده و میزان انرژی الزم 

  . می گویندOff year و سال نا آوری On year و سال آور را Alternate Bearing یا Biennial Bearingسال آوری 

 گل می باشد جوانه های گل همانند سیب در انتهای اسپورها و شـاخه هـای کوتـاه بـر روی                      8 تا   7گل آذین آن نامحدود دارای      : گالبی

اکثر ارقام گالبی دارای سال آوری نیستند ارقام هاردی . م می گیردشاخه های دوساله و مسن تر است تمایز یابی گلها اوایل تابستان انجا

  .به سال آوری دارندیس روی پایه به تمایل هو کو

جوانه گل فقط حاوی یک گل است که در انتهای یک شاخه کوتاه در فصل جاری به وجود می آید تمایز یابی گل ها قبل از باز شدن : به

  »جوانه های گل دانه دارها مخلوط و انتهایی است«. خت به دارای سال آوری نیستصورت می گیرد در) Anthesis(گلها 

  » جوانه گل های هسته دارها ساده و جانبی است و در اواخر تابستان تمایز یابی جوانه گل انجام می شود«

پور هـای چنـد سـاله تـشکیل مـی        جوانه گل ساده دارای یک تا سه گل و به صورت جانبی بر روی شاخه های یکساله و باروری اس                   : آلو

 خـود سـازگار هـستند بـه         P.damesticaصورت می گیرد اکثر ارقام آلـوی اروپـایی          ) مرداد و شهریور  (گردد تمایز یابی اواخر تابستان    

 که خـود عقـیم هـستند بیـشتر آلوهـای آمریکـایی و آلوهـای شـرقی یـا ژاپنـی           President, Germanاستثناء بعضی از ارقام مانند 

P.salicina خود عقیم هستند به استثنای ارقام Beauty-Sontharosa, Methley, Climax   که خود بارور هـستند آلوهـا دارای 

  . فقط دارای تناوب بار دهی استSager pruneرقم  تناوب باردهی نیستند

هـای دوسـاله و مـسن تـر و بـه            موجود بر روی شـاخه      گلهای درخت زردآلو بر روی شاخه های یکساله و یا بر روی اسپورهای              : زردآلو

  .صورت جانبی تشکیل می شوند گلها منفرد یا تکی هستند و تمایز یابی اواسط مرداد صورت می گیرد

 بر روی شاخه های یکساله تشکیل می شود تمایز یابی گلها اواسط تابـستان                در داخل جوانه ساده و     گلها به صورت منفرد و جانبی     : هلو

  .علی رغم تولید محصول زیاد در یکسال سال آوری نداردانجام می شود درختان هلو 
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گل به صورت ساده منفرد جانبی بر روی شاخه های یکساله انجام می گیرد زمان تمایز یابی گلها اواخر تابـستان اسـت بـه خـاطر                        : بادام

تا محصول اقتصادی داشته باشیم و لـذا در         اینگه میوه ها در مقایسه با هلو ریز تر هستند درصد بیشتر از گلها باید به میوه تبدیل شوند                    

  .بادام تنک کردن انجام نمی گردد و محصول زیاد نیز باعث تناوب باردهی نمی گردد

بـه   تا چند ساله و یا در بخـشهای نزدیـک            2 تایی و یا به صورت جانبی بر روی اسپور های کوتاه             2-4گلها به صورت دستجات     : گیالس

شود جوانه گل ساده بوده و تمایز گلها در تیر ماه بعد از برداشت محصول انجام می دهند وجود تابستان قاعده شاخه یکساله تشکیل می 

  . گیالس های دوقلو به وجود آینداصطالحاًهای گرم در زمان گل انگیزی سبب می شود که دو مادگی در داخل گلها تشکیل شود و 

خود بارور یا خود سازگار است گیالس دارای دگر عقیمـی یـا دگـر ناسـازگاری      Stellگیالس خود عقیم یا خود ناسازگار است ولی رقم          

 است زمانی دو گیاه دگر عقیم می شـوند کـه ژنوتیـپ ناسـازگاری یکـسان      Introstrile یا Cross Incompatible اصطالحاًاست یا 

ند یعنی هیچکدام توانایی بـارور کـردن    یک گروه دگر ناسازگاری را تشکیل می دهNapelun, Lambert, Bingارقام . داشته باشند

  . هم و استفاده شدن به عنوان گرده زا برای دیگری را ندارند

  »هر گیاهی که ژنوتیپ ناسازگاری یکسان داشته باشند با هم دگر ناسازگار هستند مثل سیب گالب اصفهان و سیب گالب صحنه«

 اسپورها و شاخه ها به صورت جانبی تشکیل می شوند زمان تمایز گلهـا اواخـر تیـر مـی         جوانه های گل دو تا چهار تایی هستند گلها بر روی          : آلبالو

  .باشد

تمـایز گلهـای    . گلها در زاویه برگ تشکیل می شوند که یک جوانه رویشی در وسط و دو جوانه گل در کنـار تـشکیل مـی شـوند                         : انجیر

در مورد انجیرهایی که محصول دوم و سوم تولید می کنند میـوه             محصول اول انجیر در اواخر تابستان سال گذشته انجام می شوند ولی             

  .بر روی شاخه های سال جاری تشکیل شده و گلها نیز در همان سال تمایز می یابند

گلهـای نـر بـه      لـی   تمایز گلها در خرمالو در تیر ماه سال قبل انجام می شود گلهای ماده اغلب تکی یا منفرد و جانبی هـستند و                      : خرمالو

  .ل آذین گرزن می باشندصورت گ

گلهای نر فندق به صورت شاتون بر روی جوانه های جانبی شاخه های سال جاری تشکیل مـی گـردد گلهـای مـاده بـه صـورت                            : فندق

گروهی بر روی شاخه های فصل جاری تشکیل می شود که این شاخه های کوتاه خود حاصل از جوانه مرکب است کـه بـر روی شـاخه                            

  . ست هر دو گل نر و ماده در تابستان سال قبل تمایز می یابندیکساله تشکیل شده ا

 گل های نر به صورت شاتون های جانبی بر روی شاخه های یکساله و گل هـای مـاده                     دارند عادت گلدهی مشابه  :  هیکوری گردو و پکان  

مایز یابی گلهای نـر در اردیبهـشت      آنها به صورت انتهایی بر روی شاخه های فصل جاری حاصل از یک جوانه مخلوط به دست می آید ت                   

  .ماه سال قبل و گل ماده بهمن و فروردین انجام می گیرد

گیاه یک پایه هر دو گل نر و ماده بر روی شاخه های فصل جاری تشکیل می شود گلهای ماده در قسمت پاین شاخه فـصل                          :  شاه بلوط 

  .ر داخل یک پوشش خار دار تولید می کندجاری یعنی در قاعده شاتون های نر تشکیل می شود و سه میوه را د
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گیاه دو پایه گرده افشانی توسط باد، گل آذین یک خوشه مرکب، گلهای نر و ماده هـر دو بـه صـورت جـانبی روی شـاخه هـای                     : پسته

 های گل کـه     و در سال آوری جوانه    . یکساله تشکیل می شوند گلها در اوایل اردیبهشت تمایز می یابند پسته دارای سال آوری می باشد                

و تغذیه ) GA( تابستان ریزش نموده و منجر به سال آوری می گردد که هر دو عامل هورمونی طیدر اردیبهشت ماه تشکیل شده اند در

  .در مقایسه دلیل سال آوری درختانی مانند سیب عدم تشکیل جوانه گل و نه ریزش جوانه می باشد. ای در آن دخالت دارند

 بر روی شاخه های سال جاری به وجود می آیند که این شاخه خود حاصل از یک جوانه مرکـب اسـت کـه بـر                           خوشه های انگور  : انگور

روی شاخه های یکساله تشکیل می گردد تمایز یابی گل آذین اواسط تابستان سال قبل صورت می گیرد ولی تمایز یـابی گلهـا در بهـار           

  .باز شدن جوانه گل تشکیل می شودر و قبل از اهمان سال انجام می شود گلها در اوایل به

گلها از جوانه های روی طوقه حاصل می شوند گلها در ابتدا حالت انتهایی داشـته و بعـد از رشـد جوانـه محـوری حالـت                            : توت فرنگی 

 همیـشه بـارده     جانبی به خود می گیرد در ارقام بهاره تمایز یابی گلها در طی روزهای کوتاه پاییز سال قبل انجام می گیرد ولی در ارقام                       

  .گلهای محصول پاییزه در اوایل تابستان همان سال یعنی در روز بلند تمایز می یابند

و سپس محصول می کنند و جوانه های گل روی شاخه های یکساله تشکیل می شوند که در سال بعد تولید گل              : تمشک و سیاه توت   

  .ابستان صورت می گیرداین شاخه های دوساله از بین می روند تمایز یابی در اواخر ت

  :عوامل موثر در گل دهی

به طور کلی تمایز گلها در درختان میوه خزان دار بعد از متوقف شدن رشد شاخه ها و موقعی که برگهای کنار جوانه ها بالغ شدند انجام               

زمان برداشت میوه ها  برگها آسـیب        می گیرد در هسته دارها تمایز گل بعد از برداشت میوه انجام می گیرد و لذا باید دقت نمود که در                      

  . نبینند

  :سن تقریبی تشکیل گل در درختان مختلف

   سال2-4هلو    سال5-7گیالس    سال3-5آلبالو    سال4-6گالبی   سال2-5سیب 

     سال 5-6به    سال1-2انگور    سال2-3انجیر    سال4-6آلو و گوجه 

  :نندعوامل را به دو دسته عوامل داخلی و بیرونی تقسیم می ک

مه باید بلوغ رویشی    ند و درختان پیوندی یا حاصل از قل       گیاهان بذری باید دوره نونهالی را طی کن       :  نونهالی -1): دروغی(عوامل داخلی یا    

( نسبت کربوهیدرات به ازت    -2. را بگذارند تا به گل برود     
N
C :(          می شود و رشـد      اگر کربن کم باشد و ازت زیاد، رشد رویشی درخت زیاد 

. زایشی کم می شود وجود امراض و آفات، عوامل محدود کننده فتوسنتز و هرس شدید می تواند عامـل اصـلی بـرای ایـن حالـت باشـد                            

اگر کربن متوسط و ازت هم متوسط باشد رشد رویشی متوسط و رشد زایـشی خـوب                 .  است 1 به   20نسبت متعادل در درختان دانه دار       



  

 ٤٢

هم کم  باشد ازت کم می شود رشد رویشی کم و رشد زایشی            عادل و کود دهی هم متعادل است اگر کربن زیاد           زمانی که هرس مت   . است

  .یکی از آن شرایط عدم دادن کود ازته است و استفاده از سیستم پوشش علفی.می شود گلها تبدیل به میوه نمی شوند

ردد که از طریق آوندهای آبکش حرکت کرده و سبب تمایز جوانـه         در برگهای بالغ هورمونی ترشح می گ      گفته می شود که     :  هورمونها -3

 نام داشته و نور نقش اصلی را در ساخت آن دارد تا بـه حـال ایـن هرمـون از گیـاه                        Florigenاین هورمون   . ها به جوانه گل می گردد       

 هورمون خـاص گلـدهی اصـال        استخراج نشده و ساختمان شیمیایی آن مشخص نگردیده است و لذا گفته می شود که ممکن است یک                 

  .وجود نداشته کلیه تعادل بین مجموعه ای از هورمون های گیاهی سبب تمایز جوانه های گل می شود

  : و آنها را محدود می کند محصول از دو طریق بر روی تمایز جوانه های گل تأثیر گذاشته : میزان محصول-4

  .ت ها عمل کرده و باعث کاهش کربوهیدرات در دسترس برای تمایز می شود کربوهیدراقوی Sinkمیوه به عنوان یک مقصد یا ) الف

  . عامل بازدارنده تمایز گلها می باشندGA تولید هورمون بوده که این هورمون ها به خصوص قوی چنین بذرهایی میوه های کوچک منبع )ب

   کاربرد هورمون ها و بازدارنده های رشد-2تنک کردن گل میوه  -1: برای رفع سال آوری می توانیم از عوامل مختلف مانند

  . هرس متعادل زمستانه-3 

  :عوامل بیرونی موثر بر گلدهی

 طول روز بی تفاوت بوده ولیکن به شدت نور حـساس هـستند جوانـه         اصطالحاًدرختان میوه منطقه معتدله به مدت روشنایی یا         :  نور -1

رار گیرند و اال تمایز پیدا نمی کنند از طرفی نور با تـأثیر بـر روی فتوسـنتز بـر                     برای تمایز یافتن باید در معرض یک حداقل شدت نور ق          

  .روی تشکیل جوانه گل به طور غیر مستقیم تأثیر می گذارد

در درختان جوان هرس شدید سبب تاخیر در وارد شدن به باردهی می گردد و نیز تشکیل جوانه گل را کاهش می دهد البته                :  هرس -2

  . ه به مقدار متعادلی از هرس نیاز استدر درختان بارد

تا رشد اسپورها و شاخه های یکساله که جوانه گل روی آنها تشکیل خواهد شد تداوم یابد هرس ریـشه بـا محـدود کـردن رشـد، انـدام                     

  .هوایی رشد زایشی را تحریک می کنند و تحریک کننده گل دهی می باشد

که برگها منبع تولید هورمون های گلدهی و نیز کربوهیدرات ها هستند هر گونـه ریـزش                 از آنجایی   :  ریزش برگها و خسارت به برگها      -3

یا خسارت آفات و بیماریها به برگ از زمان باز شدن گلها تا موقع برداشت میوه به گلدهی درخت در سال بعد آسـیب مـی رسـاند                            برگ  

  .خرب شدیدتر خواهد بودهرچه قدر برگها زودتر بریزند یا سطح برگ زودتر کاهش یابد این اثر م

اگر در زمان تمایز گلها یک دوره آبیاری را قطع کنیم به طوری که به گیاه آسیب نرسانیم باعث افزایش گل دهـی در سـال                          :  رطوبت -4

بعد می گردد این امر به دلیل کاهش رشد رویشی در آن مقطع زمانی و حرکت کربوهیدرات ها به طـرف جوانـه هـا مـی باشـد کمبـود             
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زمان تمایز گلها به خصوص اگر درجه حرارت باال باشد باعث کاهش فتوسنتز، افزایش تنفس و لذا کاهش کربوهیدرات ها و گل                      آب در   شدید  

   .دهی می شود 

ا  و   و کود حیوانی سبب تاخیر در تمایز گلها می گردد البته استفاده از کودهای ازته بعد از تمایز گلهـ                   میزان باالی کودهای ازته      :یده کود -5

 صیه می گردد و باید توجه داشت که در مورد درختان خیلی ضعیف استفاده از کود ازته باعث افـزایش گـل دهـی مـی                          ر مرحله نمو گلها تو    د

  .   گردد

 درجه باعث از بین بردن غلبه انتهـایی و کـاهش            40-70 هر چقدر شاخه ها دارای زاویه بازتر باشند یعنی حدود          : باز نمودن شاخه ها    -6

می گردد خم کردن شاخه ها یا باز نمـودن شـاخه هـا سـبب تجمـع       دراتها بیشتر فوق العاده سرشاخه ها شده و لذا ذخیره کربوهی    رشد

       .ن سبب تحریک گل دهی می شودیلن می گردد که این اتیلبه دنبال آن تولید ات اکسین و

درات های در باالی منطقه حلقه برداری یا پوست برداری          سبب تجمع کربوهی   : Scoring و پوست برداری     Ringingحلقه برداری    -7

که زخم به وجود آمده ترمیم نمـی         شده گردیده و موجب تحریک گل دهی می شود حلقه برداری در هسته دارها انجام نمی شود چون                 

  . گل برای سال بعدزمان حلقه برداری در دانه دارها سه یا چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها است یعنی زمان تمایز. گردد

 سبب کاهش رشد رویشی درختان سیب شده و لذا درختان در سن کمتری به گل M27, M26, M9پایه های پاکوتاه مثل :  نوع پایه-8

  .ب زودتر گل دادن درختان در مقایسه با پایه های بذری می شودکلونی سبمی روند به طور کلی پایه های 

 کاهش رشد رویشی سبب تحریـک غیـر          و اتفن با   CCC،سایکوسل  SADH ه های رشد مثل آالر    بازدارند:  تنظیم کننده های رشد    -9

 از حرکت قطبی اکسین جلوگیری می کند و غالبیت انتهایی را کاهش داده باعث افزایش گلـدهی                  IBA.مستقیم رشد زایشی می گردد    

و لـذا کـاهش     .  کاهش تعداد گل و میـوه      ریق از ط   سوین، اتفن و مورستان    DNOC-NAA مثل   تنک کننده های گل و میوه     . می شود 

 هورمون و بازدارنده ضد اکسین       هر  و منبع هورمونی سبب افزایش تمایز یابی گلها برای سال بعد می گردد به طور کلی                قوی Sinkیک  

  .در مقابل هورمون اتیلن عامل تحریک کننده گل دهی استو جیبرلین با عث افزایش گلدهی می گردد 

  :دهیمراحل مختلف گل

در این مرحله فرمانهای بیوشیمایی به جوانه داده شده تا آن جوانه بـه گـل تبـدیل     : Flower induction گل انگیزی یا القاء گل -1

  .شود و در این مرحله تغییرات قابل مشاهده ای در جوانه دیده نمی شود

   .یند و تغییرات جوانه به صورت میکروسکپی قابل مشاهده استدر این مرحله جوانه ها به حالت پهن در می آ : F.initiation گل آغازی -2

  .در طول زمستان صورت می گیرد قسمتهای گل ساخته می شود : F.differentiation تمایز گل -3

مرحلـه  اندام های گل به حداکثر رشد و نمو خود می رسند این مرحله در اواخر زمستان اتفاق می افتد در این                       :F.developent نمو گل    -4

  .تخمک، کیسه گرده و دانه های گرده تشکیل می شوند: تخمدانها

  .مرحله ای است که گل ها باز می شوند : Anthesis شکوفا شدن -5
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زمانی که گیاه در حال رشد رویشی است مریستم کناری فعال بوده و تولید برگ می کنند زمانی که القاء گل انجام شد رشد مریستم کنـاری                           

تونیکا و کورپوس شروع به رشد و تقسیم سلولی می کنند اعضای پوششی گل از تونیکـا منـشاء    م از   یستم فوقانی اع  و مر  متوقف می شود  

  .می گیرند و اعضاء زایشی و گامتها از کورپوس منشاء می گیرند

کـه تـشکیل      اندامی را از گل     هم اعضاء رویشی و هم اعضای زایشی را ایجاد می کند اولین            -1: در جوانه های مرکب مانند انگور بنفش        

  . گرده و سلولهای تخم زایا کیسه جنینی تشکیل می شودنهایتاً ، پرچم، مادگی واگلبرگ هاز آن کاسبرگها، و بعد می گردد نهنج بوده 

  :گرده افشانی و تشکیل میوه

لید گرده برای رقم اصلی اسـتفاده نمـی شـود    گرده افشانی می گویند درختی را که عنوان منبع تو         کالله    بساک به  انتقال دانه گرده را از    

 Pollinator می گویند عامل گرده افشانی به عنوان مثال زنبـور عـسل را عامـل گـرده افـشانی                     Pollinicer درخت گرده زا     اصطالحاً

. ارتنوکـارپ را ندارنـد  درختان هسته دار برای تشکیل میوه حتماً نیازمند به گرده افشانی و لقاح هستند و توانـایی تولیـد میـوه پ                . گویند

، گردو، انبه و بعضی پرتقال ها توانایی تولیـد بـذر بـدون              MAllusبرخی از گونه های درختان میوه ها مانند بعضی از گونه های جنس              

 ایـراد بـذر    «. را دارند در مقابل بعضی از گونه ها توانایی تولیـد میـوه بـدون بـذر از طریـق پارتنوکـارپی دارنـد                        Apomixisعمل لقاح   

آپومیکسی برای تولید این است که دوره نونهالی آنها زیاد است ولی مزیت آن این است که عاری از ویروس است و گیاه دقیقاً عین گیاه                          

  ».مادری است

  :انواع پارتنوکارپی

 Zante carrantتشکیل میوه بدون گرده افشانی است در موز، خرما، انگور رقم کشمـشی   : .Vegetative p پارتنوکارپی رویشی -1

  .وجود دارد

برای تشکیل میوه نیاز به گرده افشانی است تصور بر این است که رقم بی دانه انگور از  : .Stimulated P پارتنوکارپی تحریک شده -2

  .این طریق تکثیر می شود

3-    Stenos permocarpy :   شـده ولـی پـس زر مـدتی     اصالً یک نوع از پارتنوکارپی محسوب نمی شود در این حالت لقـاح انجـام 

  .جنین سقط می کند ارقام عسکری، یاقوتی و بی دانه تصور می شود که از این طریق تولید میوه می کند

ثابت شده است که در میوه های پارتنوکارپ اکسین بیشتری نسبت به ارقام دانه دار در تخمدان گلها وجود دارد دو هورمون اصلی موثر                        

خارجی دو هورمون اکسین و جیبرلین سبب تشکیل میوه پارتنوکـارپ  اسپری  جیبرلین و اکسین است و )Frutit set(بر تشکیل میوه 

در اکثریت میوهای چند دانه     .  عادی نخواهند داشت   کامالًه البته این میوه ها رشد و نمو         کدر هسته دارهایی مانند گیالس و زردآلو می گردد          

  )Goosberry(کوانت منوبری و گوزبری یا حبه باز  توت ، تمشک سیاه، توت فرنگی:دارد مانندسایز میوه نسبت مستقیم با تعداد دانه ای 

  



  

 ٤٥

  .  در این گونه میوه ها گرده افشانی خوب یا کافی برای تشکیل میوه درشت و با شکل منظم نیازمند می باشد

  : دسته تقسیم می کنند4به طور کلی گیاهان را از نظر نوع گرده افشانی به 

  Antemo phile گیاهان حشره دوست -Anemophile               2اهان باد دوست  گی-1

   Pollinated by hand گرده افشانی با دست -4 یا خود گشن   Autogume خود گرده افشان -3

چـه انجـام مـی      و حشرات گرده افشانی می کنند در حالت اتوگامی کامل گرده افشانی در داخل غن               خود گرده افشان ها بدون کمک باد      

  .ردآلو هم در بعضی منابع آمده استگیرد که این حالت را کیستوگامی می گویند در بادام زمینی، بنفشه و هلو صدق می کند به و ز

لین گـرده   اتوت فرنگی و آلوی ایت    .  فندق، پسته، شاه بلوط، زیتون و توت درختی توسط باد گرده افشانی می شوند              هیکوریگردو، پکان،   

وسط باد و حشرات تواماً صورت می گیرد در گیاهانی که با باد گرده افشانی می شوند گلها معطـر نیـستند کاللـه گلهـای آنهـا                            افشانی ت 

  .بزرگتر است تا شانس گرفتن گرده بیشتر شود گرده ها خیلی ریز یا سبک و به تعداد بسیار زیاد هستند در مقایسه با کالله سیب و بادام

  . گرده است3000-4000بیش از دو میلیون گرده است در مقایسه با سیب که در کاج در یک گل آذین 

گرده سنگین تر چسبناک تر و همچنین با تعداد کمتر هستند گلهای گیاهان حشره دوست بـرای حـشرات     گیاهان حشره دوست دارای     

دارند و رنگ آبی و زرد را می پسندند و برای           جذاب بوده و معطر و دارای رنگ های زیبا هستند زنبور ها توانایی تشخیص رنگ قرمز را ن                 

به ترتیـب جـذابیت اولـین چیـزی کـه زنبـور را بـه طـرف گـل مـی کـشاند عطـر گـل اسـت بـه دنبـال آن رنـگ و        . آنها جذاب است  

آن گـل نمـی رود   است سپس شهد گلها است اگر گلی شهد خوب نداشته باشد زنبـور دیگـر بـه سـراغ        ) Honeyguid(راهنمای عسل 

  .گلهای درخت گالبی شهد کمتری از سیب و هلو دارد و حشره کمتر به سراغ آن می رود

در شرایط مرطوب یا بارندگی و گرم و آفتابی گرده های فندق قوه نامیه خود را زود از دست می دهند هر گل آذین مـاده دارای                           : فندق

  : ن بیشتر تشکیل نمی شود عامل اصلی کمی میوه در فندق میوه در هر گل آذی2-3ده گل می باشد ولی مجموعاً 

  . سقط جنین بعد از تلقیح در اثر وجود ژنهای کشنده-3 عدم رشد کافی لوله گرده در اثر ناسازگاری -2.  عدم جوانه زنی کافی گرده-1

خـر اردیبهـشت مـی توانـد باعـث افـزایش                در درختان فنـدق در اوا      کیل میوه اثرات خیلی زیادی دارد اسپری برُ       در لقاح و تش   برُ و روی    

Fruit set در بسیاری از درختان میوه باعث بهبود لقاح و افزایش اسپری برُ یا تشکیل میوه شود Fruit set  و محصول می شود البتـه 

و بهترین گـرده زای      است   Barcellonaبهترین رقم فندق در آمریکا      . روی بادام، انگور و درختانی که میوه زیاد می خواهند موثر است           

 مـاه طـول مـی       4-5 است که با هم گل می دهند از زمان گرده افشانی در دی تا بهمن ماه تا لقاح در خرداد ماه حـدود                         Davianaآن  

  .کشد و در این مدت سلول زایشی گرده بیرون از تخمک به حالت راکد باقی می ماند

 یعنـی همزمـانی    Homogamyچه درختان مسن تر می شـوند بـه حالـت            دیکوگامی در درختان جوان شدید تر می باشد و هر         : گردو

 Juglansرسیدن گلهای نر و ماده نزدیکتر می شوند ارقام گردو خود بارور هستند و گردوی ایرانی می تواند توسـط سـایر گونـه هـای                           



  

 ٤٦

تر باز شدن گلهـای نـر مـی گـردد           بارور شوند درجه حرارت بر روی شدت دیکوگامی موثر می باشد هر چقدر هوا گرمتر باشد سبب زود                 

  .شدت درجه حرارت تأثیر بیشتری روی گلهای نر داشته و روی زمان باز شدن گلهای ماده تأثیر چندانی ندارد

شدید می گردد ارقام پروتوجین هوای گرم اوایل بهار باعث کاهش دیکوگامی و             تارقام با حالت پرتاندری در این حالت دیکوگامی در آنها           

ن باشـد در  اندر باشد درخت اصلی گرده گیرند باید پروتوجی     تو می گردد اگر در گیاهی گرده زا پر        Homagamy به حالت    نزدیک شدن 

  .ل به پروتاندری هستند در گردو سال آوری نداریمپروتوجنی و در مناطق مرتفع تر متمایل به مناطق ساحلی درختان متمای

ی می باشد و نیاز به گرده زا دارد در پکان سـال آوری وجـود دارد و بـین زمـان گـرده                        درخت پکان نیز گیاه یک پایه و دیکوگام       :  پکان

  . هفته2-3افشانی تا لقاح در پکان فاصله وجود دارد حداقل 

  . همه ارقام آن خود عقیم هستندتقریباًتک پایه، گرده افشانی توسط باد، : شاه بلوط

تمـام دانـه دارهـا،         .  گلهای نر زودتر از گلهای مـاده مـی رسـند      معموالً می باشد و     پسته دارای دیکوگامی  گرده افشانی توسط باد،     : پسته

  .هسته دارها، و ریز میوه ها توسط حشرات گرده افشانی می شوند و خرما با دست گرده افشانی می شود

  :عوامل موثر بر گرده افشانی

  :د بارور و یا خود عقیم هستند خود ناسازگاری به دو صورت است خود بارور یا نیمه خوکامالًارقام مختلف میوه یا :  سازگاری-1

 در پامچال که مادگی باالتر از پـرچم اسـت اگـر کاللـه بـاالتر از                  مثالًناسازگاری در اثر طول نا برابر پرچم و مادگی          : هترومورفیک)  الف

  . استThrome          در پامچال و اگر پرچم ها باالتر از کالله باشد   Pin     پرچم باشد        

گلها از نظر وضعیت قرار گرفتن پرچم و مادگی مشکل ندارند و ناسازگاری در اثر عوامل ژنتیکی است و دو نـوع اصـلی       : همومورفیک) ب

  .آن گامتوفیتیک و اسپوروفیتیک است

مـی باشـد درجـه    ی موثر قوه نامیه گرده عوامل محیطی در زمان گرده افشان : Pallen riabilityزنده بودن گرده یا قوه نامیه گرده -2

سبی کم سبب کم و رطوبت ن حرارت باال، شدت نور زیاد و رطوبت نسبی باال باعث کاهش طول عمر گرده و درجه حرارت کم، شدت نور             

در . اسـتفاده کـرد  افزایش طول عمر گرده می گردد گرده ارقام تری پلوئید دارای قوه نامیه کمی است و به عنوان گرده زا نبایـد از آنهـا                    

 گرده زا در مورد ارقام خود ناسازگار و یا با گرده ضعیف باید همزمان و یا                  نامیه گرده تفاوت وجود دارد رقم      ارقام دیپلوئید نیز از نظر قوه     

  .یک تا دو روز پیش از رقم اصلی شروع به گل دهی نماید

  : اثر آب و هوا بر روی فعالیت زنبور عسل

 درجه است فعالیت نمی نماید زنبور عـسل در قـسمت        10هوا ابری، بارانی، همراه با باد و یا زمانی که دما کمتر از              زنبور عسل زمانی که     

دو کندو به ازاء هـر  . وه باز شود باید اقدام به کندو گذاری کردگلهای درختان می% 20سایه درخت عالقه به فعالیت ندارد زمانی که   های  



  

 ٤٧

   کنـدو در بـاغ     10-20 کندو نیاز دارد به طور تجربـی بـین         4ی که زنبور ها تمایل کمتری به گل آن دارند به            کفایت می کند برای گالب    هکتار  

  .می گذارند

  :نوع فعالیت زنبور عسل روی گل ها

1- Top working : و روی پرچم ها اقدام به جمع آوری شهد می کنندی گلیعنی اینکه این زنبور ها از باال .  

2- Side w. : الی میله های پرچم اقدام به جمع آوری شده می کنده  حالت زنبور بر روی گلبرگها نشسته و از البدر این.  

  هستند به دلیل اینکه بدنشان با گرده تماس پیدا می کند تأثیر بیشتری بر روی گرده افـشانی دارنـد، در   Top workerزنبورهای که 

اس کمی با پرچم ها اقدام به جمع آوری شهد می کنند و لـذا اثـر کمتـری بـر      بدون تماس یا با تمSide workerحالی که زنبورهای 

  .روی گرده افشان ها دارند

ا میله محکـم و فاصـله زیـاد بـین     ب و تشکیل میوه و محصول آن کمتر از سیب زرد است رقم سیب قرمز دارای پرچم هایی د تولی.Red Dدر رقم 

  .ها بیشتر از کنار بر روی گل آنها عمل نموده و لذا کارایی گرده افشان ها را کاهش می دهدمیله های  پرچم هستند که سبب می شود زنبور 

Xenia :              اثر دانه گرده بر روی خصوصیات بذر از جمله اندازه، شکل و میزان پری بذرXenia می گویند که در بذور بسیاری از گیاهان 

  .اتفاق می افتد و یک پدیده طبیعی است

Metaxenia : دانه گرده بر روی خصوصیات میوه می باشد این اثر ممکن است روی سایز میوه، شکل میوه، کیفیت میوه و یا زمـان    اثر 

بر روی زمان رسیدن میـوه  رسیدن آن باشد اثر متازینا در دانه دارها و هسته دارها مشاهد نمی شود در درخت خرما نوع گرده می تواند         

تلخی بادام شیرین که آن را لقاح کرده است نمی شود بلکه اگر مـا آن بـادام شـیرین را بکـاریم میـوه                      گرده بادام تلخ باعث     . تأثیر گذارد 

  .درخت حاصل تلخ می شود حالت زینا در خشکبارها مثل بادام وجود دارد

   :Fruit Set تشکیل میوه

 می رود و وارد کیسه جنینی می شود         سفتا   ی Micropylبعد از گرده افشانی و رشد لوله گرده در خامه لوله گرده به طرف میکروپیل                

ن ها از جنینهای جوان در حال نمو تولید شده و مانع از ریزش میوه مـی شـود در                    و تلقیح صورت می گیرد بعد از تشکیل جنین هورمو         

خمدان می تواند   میوه های پارتنوکارپ این هورمون در دیواره تخمدان تولید شده از ریزش میوه جلوگیری می کند نشستن گرده روی ت                   

ی و بزرگ شدن سلول ها و به طبع آن رشد تخمدان صورت می گیـرد  بعد از این مرحله تقسیم سلول. دباعث تحریک تولید هورمون گرد 

میوه ها به ریزش پرچم و کاسبرگها اشاره نمـود درصـد             در بعضی از     ااز عالئم بعد از تشکیل میوه می توان به پژمردگی و ریزش گلبرگه            

از گلها به میوه تبدیل شوند میوه اقتصادی تولید خواهد شـد  % 5یوه در درختان مختلف متفاوت می باشد در درخت سیب اگر        تشکیل م 

گلهـا بایـد بـه میـوه تبـدیل شـوند در بـادام و        % 70-%80تعداد  Blue beryهم ذکر کرده اند در میوه بلوبری % 5-%8بعضی از منابع 

  .است% 10-%15یوه تبدیل شوند و برای هلو این رقم  از گلها باید به م %15-%20گیالس 
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   :عوامل موثر بر تشکیل میوه

 طـول عمـر تخمـک    ، رقـم واز عوامل عمده در تشکیل میوه می باشد و بـسته بـه گونـه     : Ovule Longerity  طول عمر تخمک -1

روز می باشد و بعـد ار آن تلقـیح صـورت نمـی              متفاوت می باشد به طوری که در بعضی از میوه ها کمتر از یک روز و در بعضی چندین                    

 طول عمر کالله بیش از طول عمر تخمـک مـی            معموالًله گرده نیز صورت گرفته باشد       گیرد حتی اگر گرده افشانی انجام شده و رشد لو         

در آخـر تابـستان     طول عمر تخمک یک عامل ژنتیکی بوده و تا حدودی به درجه حرارت و تغذیه نیز بستگی دارد دادن کود ازتـه                       . باشد

  .باعث افزایش طول عمر تخمک در سال بعد خواهد شد

دوره گره افشانی موثر برابر  اسـت بـا طـول عمـر تخمـک       : E.P.P (Effective Pollination Period( دوره گرده افشانی موثر -2

ت اثـرات شـدیدتری روی رشـد لولـه     درجه حـرار ) لقاح صورت بگیرد(منهای زمانی که طول می کشد تا گرده از کالله به تخمک برسد           

 15 روز باشد اگر دما 11گرده دارد و لیکن بر روی طول عمر تخمک اثرات خیلی زیادی ندارد در یک میوه ای که طول عمر تخمک آن             

  . روز طول می کشد تا گرده به تخمک برسد12 درجه باشد 5درجه باشد دو روز طول می کشد گرده به تخمک برسد و اگر دما 

  : عوامل محیطی -3

     سرمای دیر رس بهاره سبب کاهش تشکیل میوه می گردد رقم سیب قرمز نسبت به سایر ارقـام سـیب حـساسیت بیـشتر بـه                          :دما) الف

 درجه جوانه زنی زیاد ولی رشد لوله        4-10 درجه جوانه زنی گرده کم و بسیار کند می باشد در دمای              4سرما زدگی بهاره دارد در دمای       

 درجه به باال باز کـاهش       27 درجه است و از دمای       17-21ی باشد ایده آل ترین دما برای جوانه زنی گرده و رشد لوله گرده               گرده کند م  

گیاهان منطقه گرمسیری حداقل درجه حرارت باالتری نسبت به گیاهـان منطقـه معتدلـه بـرای                 . و نهایتا توقف رشد لوله گرده را داریم       

 حـداکثر فعالیـت را دارد در دماهـای        10-18 درجه فعالیتش متوقف می شود بین دمای         7سل در کمتر از     زنبور ع . جوانه زنی نیاز دارند   

در مورد ارقامی که دارای خود ناسازگاری هستند درجه         .  متوقف می گردد   کامالً درجه   38باال فعالیت زنبور مجددا کاهش می یابد و در          

 درجه کمتر از شرایطی است که دو رقم سازگار بـا هـم در بـاغ وجـود     5  لقاح حدوداً حرارت ایده آل برای جوانه زنی و رشد لوله گرده و          

شیره ای روی کالله گیاهان وجود دارد که درصد آب باالیی دارد گرده وقتی روی کالله می نشیند این آب را جذب می کننـد هـر     . دارد

  . رشد نکند و ترکیده شوندرده می شود باعث می شود لوله گرده که سبب خشک شدن سطح کالله گیعامل

  .باعث ریزش گل، خشک شدن سطح کالله و لذا کاهش جوانه زنی گرده و نیز کاهش فعالیت زنبور عسل می گردد: باد) ب

 نسبی خیلی باال مانع از آزاد شدن دانه گرده می گردد در مقابل رطوبت نسبی کم رطوبت : Relative Humidityرطوبت نسبی ) پ

  .ح کالله، کاهش جوانه زنی و رشد لوله گرده و به طبع آن کاهش تشکیل میوه می گردد باعث خشک شدن سط

باران شدید سبب کند کردن و متوقف نمودن فعالیت زنبور عسل می گردد هم چنین بارندگی می توانـد مـانع از بـاز شـدن                          : باران  ) ت

  . مالیم و کوتاه مدت اثر چندانی بر روی تشکیل میوه نداردالبته بارندگی. ها و نیز شستن گرده از روی کالله گلها می گرددبساک
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آب بیش از حد خاک در زمانی که گلها باز می شوند سبب ریزش آنها می گردد و البته در مورد توت فرنگی گزارش شـده کـه                : آب  ) ث

  .کمبود آب در هنگام گل دهی سبب کاهش تشکیل میوه می گردد

 R.Dف از نظر میزان تشکیل میوه تفاوت وجود دارد و به عنوان مثال درصد تشکیل میوه در سـیب                    بین ارقام مختل  :  عوامل ژنتیکی    -4

 می باشد پایه ها نیز می توانند بر روی درصد تشکیل میوه تأثیر گذار باشند به عنوان مثال درختان گالبی بـر روی                        G.Dکمتر از سیب    

  .ان گالبی بر روی گالبی ایجاد می کنندپایه به درصد میوه پارتنوکارپ بیشتر در مقیاس با درخت

، اکسین و سایتوکنین بر روی تشکیل میـوه تـأثیر گـذار هـستند               GA اصلی   هورمونه  س های گیاهی    بین هورمون : عوامل هورمونی  -5

یابد و لذا  سطح اکسین میوه نیز افزایش می   معموالً GA و بعد اکسین دارد پس از اسپری خارجی هورمون           GAالبته بیشترین تأثیر را     

با اسپری نمودن این دو هورمون می توان سبب تشکیل میوه بدون گرده افشانی و لقاح شد در درختان سیب و انبه اسپری به هورمـون                           

  .سیب سبب تشکیل میوه بدون بذر در گوجه فرنگی می گرددبذر فوق سبب تشکیل میوه پارتنوکارپ می شود و عصاره 

  :عملیات داشت و مدیریت باغ

 در درختانی که دارای سال آوری هستند هرس    معموالً با کاهش تعداد جوانه گل موثر بر میزان تشکیل میوه در درختان می باشد                هرس

حلقـه  .  در سـال نـا آور مـی گـردد    Fruit Setدرختان در زمستان که سال بعد از آن آور می باشد باعث تعدیل تشکیل میوه و افزایش 

یر بر روی افزایش میزان کربوهیدراتهای در دسترس باعث افزایش تشکیل میوه می گردد زمان انجـام ایـن   برداری و پوست برداری با تأث 

گلها باز شده باشـد آغـاز   % 10زمانی که ) گلها باز شده باشند% 60زمانی که ( یا تمام گل می باشدFull bloomعمل در هفته بعد از   

    سبب افزایش  در انگور بی دانه حلقه برداری در زمان باز شدن گلها          )  گلدهی می باشد   گلها باز شده باشند اتمام    % 90زمانی که   (گل دهی 

Fruit Set بزرگتر شدن حبه های می شوندموجب  اندازه خود رسیدند ¼ یا تعداد حبّه می گردد ولی در زمانی که حبه ها به.  

 سیب، گالبی، هلو و گیالس که در طی سالهای اول باردهی مقـادیر              شاتی صورت گرفته و ثابت شده است که در درختانی مانند          آزمای:  C/Nنسبت  

  . عامل اصلی برای آن می باشدC/Nزیادی از گلها ریزش کرده و تبدیل به میوه نمی شوند میزان زیاد ازت آنها و عدم تعادل و نسبت مناسب 

  ):F.drop (ریزش میوه

  . رشد جنین کامل می شود:  ریزش جو درو-2.یردزمانی است که آندوسپرم حالت سلولی می گ:  ریزش اولیه-1

  . ریزش قبل از برداشت-3

  .تخمدان دارای حداکثر میزان اکسین می باشد) Derelopment(در سه مرحله نمو 

   مرحله کامل شدن رشد جنین -3                 زمانی که آندوسپوم حالت سلولی می گیرد-2                   مرحله لقاح -1

براین در سه مرحله لقاح، سلولی شدن آندوسپرم و کامل شدن رشد جنین که باالترین میزان فعالیت اکسین را داریـم مـا بیـشترین                         بنا  

  .ریزش میوه را داریم ولیکن در مرحله آخر ما کمبود اکسین را داریم



  

 ٥٠

  :سه نوع ریزش میوه داریم

وفق شـده بـه علـت گـرده     اشی از گلهای تلقیح نشده و یا تلقیح نـام در این مرحله میوه های کوچک ن : .Primery Dریزش اولیه  -1

فشانی ناقص ریزش گلها در اثر گرده ا. کرده اند می ریزند) Emberyo Abovtion(افشانی ناقص و نیز میوه چه هایی که سقط جنین 

ی میوه ها در این مرحله می تواند باعـث          اری و یا کاشت درختان گرده زا کاهش داد به هم خوردن تعادل هورمون             را می توان با کندو گذ     

  .ترین ریزش هم در بسیاری از میوه ها ریزش اولیه استاصلی . سقط جنین گردد

 تیر ماه است در بعضی منابع گفته مـی شـود کـه اگـر     10 خرداد تا 10 ماه از تقویمماه ژوئن  : June drop) جو درو( ریزش خرداد-2

علت اصـلی ریـزش میـوه در ایـن          هفته بعد از ریزش اولیه اتفاق می افتد          2-4اتفاق ریزش جو درو      هفته بعد از تمام گل       2ریزش اولیه   

د تقویت درختان       قوی عمل می کننSinkمرحله به خاطر رقابت تغذیه ای میوه چه هایی است که به اندازه فندق می باشند و به عنوان 

  . خرداد ماه گرددشاند سبب کاهش ریزو نیز تنک کردن میوه می تو) یاری مناسبتغذیه و آب(

یک ریزش غیر طبیعی محسوب می شود که البته می تواند خیلی خـسارت آفـرین باشـد     : .Preharrest d ریزش قبل از برداشت -3

   علت این ریزش تنشهای حرارتی، رطوبت، آسیب دیدن میوه ها در اثر زخم ناشی از باد، خـسارت آفـات مثـل الرو حـشرات، کنـه هـا و          

 میـوه بـالغ   بـذور برداشت  و اتیلن گردند البته در زمان ریزش قبل از       ABAشته ها که می تواند باعث تولید هورمون های ریزش مانند            

شده و تولید هورمون آنها کم می باشد و لذا شاید این کمبود هورمون عاملی برای ریزش در این مرحله باشد در مورد بعضی ار درختـان            

  .ریزش را کاهش دهد قبل از برداشت می تواند NAA ترکیبات اکسینی مانند میوه استفاده از

  .  گفته می شودMitial Setمیزان میوه ای که در هفته بعد از ریزش گلبرگها بر روی درخت باقی می مانند بار ابتدایی 

  .گفته می شود) Final Set( بار نهاییبر روی درخت باقی می مانند) تمام شدن ریزش ها(میزان میوه ای که بعد از سه مرحله ریزش

 زیاد تر باشد یعنی ریزش اولیه کمتر باشد میزان ریزش جو درو بیشتر خواهد بود در بعضی از گونـه هـا و ارقـام    Mitial setهر چقدر 

  .می باشد ریزش ها خرداد ماه اصلی ترین ریزش، ریزش اولیه و در بعضی

  :رسیدن دانه در هسته دارها

 یا سخت شدن هسته وجود دارد در زمان سـخت شـدن هـسته میـزان     Pit hardening تحت عنوان ا یک مرحله نمویدر هسته داره

اکسین کاهش می یابد در این مرحله میزان رشد میوه کم بوده و میوه به لحاظ سایز تغییر زیادی نمی کند ولیکن وزن خـشک پوسـته                           

تـه و رشـد میـوه سـریعاً     له سخت شدن هسته مواد غذایی به طـرف رشـد میـوه رف   بذر یا همان هسته افزایش می یابد بعد از اتمام مرح 

ولیکن پـس از  ) نیاز آبی کم است.(د می توان در زمان سخت شدن هسته که رشد میوه کم می باشد آبیاری را کاهش داد  باافزایش می ی  

 هم راندمان استفاده ار آب آبیاری افزایش می یابد و هم اتمام این مرحله و در زمان رشد سریع میوه آبیاری را زیاد نموده و از این طریق       

  . می گویندDificiet irrigationعملکرد باغ باالتر خواهد رفت به این نوع آبیاری کسری 



  

 ٥١

   :Fruit growth & Development & Thinning رشد و نمو میوه و تنک کردن

 افزایش وزن خشک اندازه گیری می کنند اطالعات کـافی در مـورد          ،وزن تر  افزایش   ، افزایش حجم  :فاکتوررشد میوه را با استفاده از سه        

 ، هـرس ،رشد میوه و تغییرات فصلی آن و نیز عواملی که بر رشد تأثیر می گذارند به ما کمک می کند تا استفاده صحیح تـری از کودهـا           

و  به طوری که رشـد میـوه در اثـر تقـسیم سـلولی                 پیش بینی اندازه میوه و تنک کردن را داشته باشیم          ،مواد تنظیم کننده رشد گیاهی    

ست بعد از عمل لقاح تقسیم سلولی شروع می شود طول دوره تقسیم سلولی در میوه های مختلف متفاوت است به                     اا   سلوله بزرگ شدن 

 تمشک  وRibesر فرنگی هفته می باشد برای انگو9تا7 هفته و برای گالبی 4-5 ، سیب هفته4لو و هلو ، آهفته2لبالو ی آعنوان مثال برا

سـلولی  تقـسیم   تقسیم سلولی در زمان باز شدن گلها متوقف می شود در مورد توت فرنگی و آووکادو تا زمان رسیدن میـوه               Rubusها  

  .در میوه آلبالو در هفته چهارم رشد میوه به خاطر بزرگتر شدن سلول ها است. ادامه دارد

پیش از سایر بخشهای میوه طول می کشد در رابطه با رشـد یـک میـوه در مراحـل           ) رون بر ب( تقسیم سلولی در ناحیه اگزوکارپ       معموالً

 سلولی است که البته در طی این دوره تقسیم سلولی بزرگ شدن سلولها نیز تدریجاً شروع می شود           تقسیماولیه رشد میوه فقط ناشی از       

ها و در مراحل نهایی نمو میوه عالوه بر بزرگ شدن سلول هـا              پس از خاتمه مرحله تقسیم سلولی رشد میوه ناشی از بزرگ شدن سلول              

فضایی بین سلولی نیز نقش عمده ای در اندازه میوه دارد منحنی رشد میوه افزایش وزن یا حجم میوه را نسبت به زمـان نـشان                          افزایش  

 یین سلولی اسـت در میـوه هـای        می دهد و نشان دهنده مجموعه رشد حاصل از تقسیم سلولی، بزرگ شدن سلول ها و تشکیل فضای ب                  

 مانند یـا سـیگموئیدی      Sمانند دانه دارها سیب، گالبی، به، زالزالک، ازگیل، گردو، پکان، فندق، توت فرنگی و مرکبات این منحنی رشد                   

  .می باش

  

  

  . است یعنی میوه زودتر از بقیه برداشت می شود نه در زمان رسیدن کامل میوهSدر مورد گالبی یک شکل خاص از 

در مورد فندق هم حدفاصل بین گرده افشانی در بهمن و دی تا لقاح در اردیبهشت حدوداً چهار ماه طول می کـشد کـه در ایـن زمـان                              

  .از سایز خود را پیدا می کند و پس از اینکه لقاح انجام شد میوه یک رشد سریع را خواهد داشت% 10میوه فقط 

  

  

)     2S(پسته، انجیر، انگورهـای دانـه دار و زیتـون سـختی رشـد بـه شـکل دابـل سـیگموئیدی                     در هسته دارها، کورانت ها، انگور فرنگی،        

Double sigmoid یک مرحله رشد کند را داریم که مصادف با سخت شدن هسته  است ما در این میوه هاPit hardeningاست .  

  



  

 ٥٢

  

 مورد سیب است به طور کلـی میـوه هـای بزرگتـر در یـک                  در عمدتاًتحقیقات زیادی در رابطه با اندازه و تعداد سلول صورت گرفته که             

درخت دارای سلولهای بیشتری در مقایسه با میوه های کوچکتر همان درختان هستند میوه های بزرگ درختان کم محصول، سـلولهای                     

  .بزرگتری از میوه های کوچکتر درختان پر محصول دارد

 از طریق افزایش تقسیم سلولی سبب بـزرگ شـدن انـدازه             عمدتاًتقسیم سلولی   تنک کردن زود هنگام در زمان گل دهی و یا در مرحله             

میوه است و تنک دیر هنگام سبب بزرگ شدن میوه بیشتر از طریق بزرگ شدن سلولها می شود دیـدن سـرمای کـافی زمـستانه بـرای                            

بب کاهش تقسیم سلولی در میوه های       مطلوب نیاز است سرمای زیر حد مطلوب و یا عدم دیدن سرمای زمستانه س             م سلولی   یانجام تقس 

 یعنـی نفتـالین اسـتیک اسـید و فـرم        NAAm و   NAAتنک کردن شیمیایی توسـط      . سال بعد و لذا کوچک شدن میوه ها می گردد         

 روز بعد از گلدهی در مقایسه با تنک دستی موثرتر در افزایش اندازه میـوه اسـت و میـوه هـای                       30 تا   20آمیدی آن و نیز سوین حدود       

تنک شـیمیایی   . انی که تنک شیمیایی شده اند دارای تعداد سلول بیشتری در مقایسه با درختانی هستند که تنک دستی شده اند                   درخت

  . میوه های ضعیف تر و دارای سلول کمتر حذف می شوند و لذا میوه های با تعداد سلول بیشتر باقی می مانندعمدتاًحالت انتخابی داشته و 

ی به صورت تصادفی تعدادی از میوه های ضعیف و قوی حذف می شوند در ضمن تنک شیمیایی زودتر از تنـک                      در مقایسه با تنک دست    

دستی انجام می گیرد و می تواند مصادف مرحله تقسیم سلولی میوه باشد مطلوب ترین میوه ها از نظر عمر انباری میوه های هستند که   

  .پیدا می کندچه سلولهای میوه بزرگتر باشد تمایل میوه به اختالالت انباری افزایش دارای تعداد سلول زیاد با اندازه متوسط هستند هر

   :عوامل موثر بر افزایش اندازه سلول ها

   تنک شدید  - 5  قوی اسپورهای میوه ده-4بت کافی خاک  رطو-3 گلدهی و تشکیل میوه کم -2 تعداد کم سلول در هر میوه -1 

   شبهای خنک-11 برگهای سالم -10 تنک کردن دیرهنگام -9 نسبت زیاد برگ به میوه -8زت زیاد  ا-7 میوه حاصل از گل میانی -6

   : Fruit Shape شکل میوه

شکل میوه از نظر اقتصادی میتواند اهمیت داشته باشد و ارقام مختلف گاه با شکل خاص خود شناخته می شوند و هـر گونـه تغییـر در                            

 با شـکل کـشیده بیـشتر مـورد       R.D و   G.D سیب هایی مثل     مثالًرزش اقتصادی آن شود     شکل طبیعی آن ممکن است سبب کاهش ا       

 سـیب   میوه با شکل پخ و پهن بیشتر مورد عالقه هستند در موردMcintosh, Janathon مثل یسیب هایکه عالقه هستند در حالی 

سمت متصل به دم میوه دارد و این بخش به محرک    انتهای گلگاه یا نزدیک به کاسه گل اثر بیشتر بر روی شکل میوه نسبت به ق               قسمت  

علی رغم اینکه گفته می شود بخش خوراکی سیب از نهنج آن تشکیل شده است و لیکن        .های شیمیایی و محیطی بیشتر پاسخ می دهد       

به صورت  دقیق تر بررسی کنیم حدود         اگر بخواهیم   
3
 میوه ناشی از رشد بافت نهنج و         2

3
 یا کاسه   Colyx بخش گلگاه ناشی از بافت       1

  .گل می باشد



  

 ٥٣

برای تشکیل میوه یک استانداردی به نام        
D
L   یا 

Diameter
Lenght         اسـت هـر   1 در بیشتر میوه های سیب این نسبت زیر مثالً   داریم    یا 

چقدر این شاخص    
D
L                 در طی مراحل نمـو     .  بزرگتر باشد میوه کشیده تر بوده و در بعضی از میوه ها بازار پسندی بیشتری خواهد داشت

 می رسند نسبت و به سایزهای خود شوند میمیوه هر چقدر میوه ها بزرگتر 
D
Lکوچکتر خواهد بود .  

روزها گرم و شب ها خنک باشد میوه کشیده تر می شود و اگر در چند هفته بعد از باز                    آب و هوا بر روی شکل میوه تأثیر گذار است اگر            

ن می گردند پس در مناطق معتدله که تابستان ها خنک است میوه ها              و شب ها گرم باشد میوه ها په       ) داغ(شدن گلها روزها خیلی گرم    

  : ارد و سبب کشیده تر شدن میوه می گردد عبارت است از ذکلیمایی که بر روی شکل میوه تأثیر می گعوامل غیر . کشیده تر هستند

  .پایه قوی میوه آن کشیده تر است.  پایه های قوی نسبت به پایه های کوتاه-1

هر چقدر محصول زیاد بدهد میوه ) در مقایسه با محصول سنگین درخت( تنک کردن زیاد و یا گلدهی که منجر به محصول کم شود     -2

  .ه محصول کمتر باشد میوه ها کشیده تر استپهن تر می شود و هرچ

  . در مقایسه با گلهای جانبی میوه، شاه گل میوه آن کشیده تر استKing Flower گلهای میانی یا شاه گل -3

  .هر چقدر تعداد بذر میوه کمتر باشد میوه کشیده تر است:  تعداد بذر-4

  :تأثیر تنظیم کننده های رشد بر شکل میوه

اکسین ها سـبب پـخ      .  بر روی کشیدگی میوه دارد     GA3 تأثیر بیشتری از     GA4,7ین سبب کشیده شدن میوه می شود ترکیب         تیمار با جیبرل  

 باعث کاهش نسبت D.2.4شدن میوه ها می شوند کاربرد 
D
L سایتوکنین ها هم باعث کشیده شدن میوه ها می گردند. در میوه می گردد  

که به آن پرومالین می گویند نیز موثر ترین ترکیب از تنظیم کننده های رشد بر روی شـکل                   ) بنزیل آدنین  (BA+GA4,7ولی ترکیب   

میوه می باشد و باعث بیشترین نسبت 
D
Lمی گردد  .  

  : وزن مخصوص میوه

مغز سـیب بیـشتر از     وزن مخصوص   . می یابد اهش  میوه از اوایل فصل رشد تا زمان رسیدن ک        وزن مخصوص میوه یا نسبت وزن به حجم         

ش بوده و سلولهای سنگی یا اسکلروئیدی در گوشت گالبـی باعـث افـزایش             که گوشت گالبی متراکم تر از مغز       گوشت آن است در حالی    

  .وزن مخصوص آن می شوند

  

 Pit hardening در زمـان  Pit hardeningبرای هسته دارها مثل هلو یک روند کاهش وزن مخصوص میوه را نداریم به خاطر همان 

  .وزن مخصوص افزایش پیدا می کند چون سایز بزرگ نمی شود ولی مواد غذایی آن افزایش پیدا می کند
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   :Fruit thinning تنک کردن میوه ها

ه  یعنی هرس مناسب ،تغذیه خوب درختان،گل دهی کافی،گرده افـشانی بـه موقـع و دمـای مناسـب در زمـان گـرد         در شرایط طبیعی    

 از درختان بیش از توان خود تولید میوه می نمایند که این مـی توانـد منجـر بـه کـاهش سـایز و کیفیـت                            افشانی و تشکیل میوه برخی    

 به طور کلی تنک در سطح تجاری مآئی ک کردن درصدد مقابله با این مشکالت بر میرخت و سالمت درخت گردد و لذا با تنمیوه،عمر د

لو انجام می گـردد و در مـورد درختـانی کـه              برخی ارقام آ   لو و ،زردآ هلو :مانند و نیز برای درختان هسته دار     ب و گالبی    برای درختان سی  

  .  تأثیر چندانی بر روی سایز و کیفیت آن ندارد مانند بادام و گیالس تنک انجام نمی شودتعداد میوه

  :تنک کردندالیل 

   کنترل سال آوری و تحریک به تشکیل جوانه گل برای سال بعد -3ه  بهبود رنگ میوه و کیفیت میو-2افزایش اندازه میوه -1

  بیماریها و سرما   کاهش صدمات وارده به درخت و میوه ناشی از آفات،-5 کاهش شکستن شاخه ها و افزایش طول عمر درخت -4

 میوه ها کوچـک تـر و کـم           تناسب ن  برگ به ازاء هر میوه نیاز است و در صورت عدم وجود ای              40 تا   30طور کلی برای درخت سیب      به  

و ) Super type(از برگ ها روی شاخه هستند هم چنین برگ درختـان متـراکم  تر اسپورها کار آمد کیفیت تر خواهند بود برگها روی 

ارآمـد تـر    از درختان استاندارد هستند درختان پاکوتاه و متراکم نور بیشتری استفاده می کنند و فتوسـنتز ک                درختان پاکوتاه کار آمد تر      

  . برگ به ازاء هر میوه نیاز است25در درختان پاکوتاه و متراکم ) است

انجـام دهـیم کـه      هر چقدر عملکرد باالتر باشد و تعداد میوه ها بیشتر باشد اندازه میوه ها کوچکتر خواهند بود اگر تنـک را بـه نحـوی                          

  .ند بودعملکرد نهایی برسد میوه ها دارای سایز مطلوبی خواه% 80عملکرد به 

 روز بعد از تمام گل و 40هر چقدر تنک کردن زودتر انجام شود سبب تأثیر بر افزایش گلدهی برای سال بعد می گردد در سیب حداکثر  

 موثر بر افزایش گلدهی در سال بعد است تنک اگر زود هنگام انجام شود سبب افزایش تقسیم سلولی                   ، روز بعد از تمام گل     60در گالبی   

ان سال می گردد و تنک دیر هنگام بیشتر سبب بزرگ شدن سلولها می شود به طور کلی هر چقدر تنک دیرتر انجام شود                        میوه های هم  

  .اثر کمتری در افزایش اندازه میوه دارد

  :روشهای تنک کردن

ه میوه هـا از هـم       یک کار وقت گیر است و در سطح وسیع امکان پذیر نیست در گذشته تنک دستی را با توجه به فاصل                    :  تنک دستی  -1

 میوه بیشتر تشکیل نشود ولی در حال حاضر گفته می شـود کـه تنـک دسـتی     1-2انجام می دادند به عنوان مثال در یک خوشه سیب          

بهتر است با توجه به سایز میوه انجام شود و نه فاصله میوه ها و میوه هایی که کوچکتر و ضعیف تر هستند بدون توجه بـه فاصـله آنهـا                               

  .و البته یک شدت تنک کلی هم مد نظر باشدحذف شوند 
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شیکر که شیکر از همه مهمتر است شیکر یـک انـدام گیـره    با استفاده از فشار آب، برس هایی با موی زبر، استفاده از     :  تنک مکانیکی  -2

شود و منجـر بـه ریـزش        مانند دارد که دور درخت انداخته می شود و با قدرت مکانیکی تراکتور حالت لرزش یا تکان خوردن ایجاد می                     

 و میوه های که برای فرآوری هستند استفاده می شود تا تنک کردن میوه ها                امیوه می شود این دستگاه بیشتر برای برداشت خشکبار ه         

  .شود و درخت آسیب ببیند باعث می شود که پوست درخت کنده در بسیاری از موارد استفاده از شیکر

  :اد عمده داردو ایرداستفاده از شیکر برای تنک 

  . میوه های درشت تر و قویتر پیش از میوه های ریز، ریزش می کنند معموالً -)الف

  .میوه های بیشتری از قسمتها و شاخه های سفت تر درخت در مقایسه با شاخه های نرم جدا می شود -)ب

  :یکی  روش، روش شیمیایی است مزایای روش شیمیایی نسبت به دو روش دستی و مکان بهترین-3

  افزایش اندازه و کیفیت بهتر میوه ها) کاهش هزینه تنک کردن    ب) الف

شده و چـون زود  نگلدهی بهتر در سال بعد برای ارقامی که سال آوری دارند، چون تنک شیمیایی در زمانی است که هنوز گلها القاء  ) پ

  .تنک می کنیم هم تأثیر روی سلولها دارد و هم اندازه سلولها

  :وارده بر تنک کردن شیمیاییایرادات 

  . رطوبت باالی محیط و دوز باالی ماده شیمیایی مثالًدرختان در بعضی از حاالت تنک بیش از حد ) الف

  .خطر یخبندان و کاهش بیش از حد محصول پس از استفاده زود هنگام از این مواد شیمیایی) ب

  .صدمه به شاخ و برگ گیاهان ) پ

  . نی که سن و قدرت متفاوتی دارندنتایج متغیر در درختا) ث

   تنک کنندهای میوه-2 تنک کننده گل -1:  به دو دسته تقسیم می شوند:انواع تنک کنده های شیمیایی

1- DNOC : دی نیترو اورتر کرزول با نام تجاری الگتول)Elgetol (ای گل محسوب می شوند در سیب و گالبی ه تنک کننده است از

  باز شدند و در هلو و زردآلو یک تا دو روز قبل از تمام گـل بـه   %80ک تا دو روز بعد از تمام گل یعنی زمانی که از مرحله تمام گل تا ی

  .و کار برد آن روی گالبی محدودتر است. ردن سیب و هسته دارها داشتهکار می رود اثرات موثری در تنک ک

   که هنوز باز استرگ گلهایی  نمودن رشد لوله گرده و از بین بردن گلباز بین بردن مستقیم دانه گرده و مادگی و کندکانیسم اثر آن م

  .فاده از آن ونیز صدمه به برگها و شاخه ها استاثر کمی دارد از معایب این ماده تعیین زمان دقیق استنشده اند روی متابولیسم 

 ،خاصیت تنک کنندگی دارد مثل سـوین و مورسـتان         تها  ها است برخی از این متیل کارباما      تباماکارجزء ترکیباتی به نام متیل      : سوین -2

 روز بعـد از  20-35سوین یک ماده حشره کش است که دارای خاصیت تنک کنندگی نیز می باشد تنک کننده میوه است کـار بـرد آن               

کات مـواد غـذایی و      مرحله تمام گل می باشد موثر برای سیب است و برای گالبی و هسته دارها کاربردی ندارد اثر آن محدود کردن حر                     
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برای زنبور عـسل هـم مـضر اسـت چـون      هورمون ها به میوه از طریق تجمع در رشته های آوندی دم میوه است چون حشره کش است           

غلظت های باالی آن به عکس هورمونهای . می تواند باعث از بین بردن کرم سیب هم شود      . سیستمیک است توسط میوه جذب می شود      

مورستان هم یک حشره کش است که برای سیب به کـار مـی              .  ایجاد نمی شود و اثرات مخرب زیادی ندارد        تنک کننده مشکل چندانی   

  . روز بعد از تمام گل از آن استفاده می شود و مکانیزم اثر آن هم مشخص نیست20-30رود در گالبی و هسته دارها اثری ندارد 

 سـیب و    در روز بعـد از تمـام گـل    20-30میوه یا بعد از گلدهی است کلرو اتیل فسفونیک اسید یک تنک کننده   CEPA : 2 اتفون   -3

 زردآلو، هلو، آلو استفاده می شود و موثرترین تنک کننده در هسته دارها می باشد و اثر آن رهـا سـاختن اتـیلن در داخـل              روز 40تا  30

  . میوه و تحریک پروسه ریزش میوه با ایجاد الیه سواگرا در دم میوه استنسوج

) اسید نفتیل متاالمیک -1 (NPAو ) ک اسیدپیونیکلرو فنوکسی پرو-3 (CPA-3) فرم آمیدی(NAAm و NAA واد اکسینی  م-4

 موثر تر هستند در سیب و گالبـی از مـواد    NAAm و   NAA. در واقع اکثر مواد اکسینی می تواند به عنوان تنک کننده استفاده شوند            

 بـه غلظـت     NAA.  اسـت  NAAm و   NAAواقع موثرترین تنک کننده بـرای گالبـی         برای تنک کردن استفاده می شود در        اکسینی  

ppm15  ،21-15    ن گلها و    شد  روز بعد از بازNAAm    به غلظت ppm50-25  ،8-3               روز بعـد از ریـزش گلبرگهـا اسـتفاده مـی شـود 

ب توقف رشـد جنـین مـی شـوند     مکانیزم اثر آنها بر هم زدن توازن هورمون اکسین در گیاه و تحریک پروسه ریزش است اکسین ها سب               

  . اکسینی موجب تحریک تولید هورمون اتیلن می گرددتهمچنین ترکیبا

 غلظت های کمتری از مواد تنک کننده نسبت به ارقام خود بارور به کار مـی رود در مـورد هلـو                       معموالًبه طور کلی در ارقام خود عقیم        

دیـررس هـا    یا جودرو انجام شود و در Pit hardening سخت شدن هسته  که در ارقام زودرس هلو تنک کردن باید قبل ازشدهگفته 

  .در هفته بعد از سبز شدن هسته تنک انجام می شود

  :عواملی که باعث افزایش اثرات تنک کننده ها می گردد

 خـشک شـدن      شـرایط  -6 آب سبک محلول پاشی      -5  درجه حرارت حداکثر باال    -4 رطوبت باال    -3 بارندگی   -2 جوان بودن درختان   -1

   محصول سنگین در سال قبل-10 شبهای یخبندان -9 افزودن مواد خیس کننده -8 غلظت باالی مواد شیمیایی -7کند 

   گلدهی زیاد-15 هرس سبک -14 فاصله نزدیک درختان -13 قدرت رویش خیلی کم درختان -12 گرده افشانی ضعیف -11 

شد سبب افزایش اثر تنک کننده ها می گردد و در چنین شرایطی باید غلظـت هـای                  هر کدام از این شرایط و عوامل اگر وجود داشته با          

  .کاهش اثرات تنک کننده ها می گردد مقابله با شرایط مطرح شده باعث شرایط. کمتر تنک کننده ها را به کار برد و یا اصال تنک نکرد

  :نده ها برای هر میوه عبارتند ازاصلی ترین تنک کن

  DNOCن و اتفCPA-3:  هلو، آلو، زردآلوNAAm, NAA:  گالبیNMC(3-capوین س (NAAm, NAA, DNOC ,:سیب
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   :Plant Hardiness رکود و مقاومت به سرمای درختان

 نیـاز   عمـدتاً  گیاهانی که در وسـط منطقـه معتدلـه قـرار دارنـد               ستا یک مکانیزم برای مقاومت گیاهان به سرما         Dormancyرکود یا   

   گیاهـانی کـه در      ،تری نسبت به گیاهانی که در مناطق با عرض جغرافیایی باالتر و یا پـایین تـر هـستند دارنـد                    و رکود طوالنی    سرمایی  

تری دارند در وسط منطقه معتدله تغییـرات دمـای          کوتاه   رکود   معموالً درجه قرار دارند     30 درجه و زیر     50عرض های جغرافیایی باالی     

پس از طی این نیاز سرمایی و به محض گرم شدن مـوقتی هـوا      یاز سرمایی گیاهان کوتاه باشد      بیشتر می باشد و اگر ن     ) نوسانات دمایی   (

زردآلو در مناطق معتدله را سـرما بـه خـودی           . درختان تولید گل و میوه نموده و با سرمای بعدی دچار خسارات شدید تری خواهند شد               

  .آن را از بین می برد) رد و گرم شدن پی در پیس (Tem Fluctuationخود از بین نمی برد بلکه نوسانات دمایی یا 

با سالمت گیاه می باشد و از یک دمای بحرانی به بعد ممکـن   مرتبط عمدتاًی زمستانه اثرات سرما: رمای زود رس پاییزه سرمای زمستانه یا س 

  .ه های گل اتفاق   می افتداست خشک شدن و از بین رفتن درختان و یا خشک شدن سرشاخه ها و یا خسارت شدید به درخت و جوان

 درجه در اوایل بهـار مـی تواننـد          -5 بر روی محصول درخت تأثیر گذار است و دماهای زیر صفر تا حدود               عمدتاً: سرمایی دیر رس بهاره     

  .باعث خسارات و آسیب رساندن به جوانه های گل در حال باز شدن و گلها و یا میوه چه ها برسانند

   : انواع رکود

رکودی است که در اثر عوامل فیزیولوژیکی ایجاد می گـردد و  : Rest یا استراحت .True D یا رکود واقعی .Endo Dدرونی  رکود -1

  . با طی یک دوره سرما دهی مرطوب این رکود بر طرف می گرددمعموالً

 عوامـل خـارجی         ه در اثـر کـ رکـودی اسـت   :  خاموشـی یـا سـکون   .Quiescent False D یـا رکـود کـاذب    .Eco D رکود خارج -2

  .ایجاد می گردد)  شرایط آب و هواییعمدتاً(

در این حالت رشد قسمتی از گیاه توسط قسمتهای دیگری  Pare Dormancy یا Correlative inhibition رشد وابسته  توقف-3

اینکه گیاه به رکود واقعی برود شـرایط  یت جوانه های انتهایی قبل از بالغجوانه های جانبی در اثر از آن گیاه متوقف می شود مثل رکود     

 اصـطالحاً  پاییز توسط برگهای گیاهان دریافت شده و گیاهان آماده برای ورود به دوره رکود می شـوند ایـن مرحلـه را             در طی روز کوتاه   

Pare D.می باشد) کاهش طول روز( می گویند این شرایط قبل از شروع رکود واقعی بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی.  

  

  

 کـاهش       GA بـاالتر رفتـه و سـطح         ABAبین هورمونها و تنظیم کننده های رشد ایجاد شده یعنـی سـطح              رکود واقعی نسبت خاصی     

منجر به رفع نیاز سرمایی و شکـستن         این نسبت هورمونی تغییر یافته و نهایتاً         درجه)0-7(می یابد و به تدریج و با مواجه کافی به سرما            

دد پس از این مرحله اگر دمای هوا مناسب باشد گیاهان شروع به گلـدهی مـی کننـد در غیـر ایـن صـورت و در                           خواب جوانه ها می گر    
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 شده و نهایتاً با مناسب شدن شرایط آب و هوایی این رکـود نیـز برطـرف    .Eco Dن گیاهان وارد مرحله رکود کاذب یشرایط دمایی پای

  . استراحت با ریزش برگها همراه استشروع رکود یا. گردیده و جوانه های گل باز می شوند

ر سرد تر باشد رکود ناشی از سرمای هوا دیرتر رفع شـده و درختـان دیرتـر    ا هر چقدر هوا در به     -1: دو نکته روی شروع گلدهی اثر دارد      

  .گل می دهند اگر زمستان هوا مالیم باشد و نیاز سرمایی به خوبی مرتفع نگردد درختان در بهار دیرتر -2. تولید گل می کنند

  :تغییرات که در طی دوره استراحت در گیاه اتفاق می افتد

   ، سایتوکنین و اکسین هاGA کاهش هورمونهای محرک رشد نظیر -ABA 3 افزایش بازدارنده های نظیر -2 کاهش تنفس -1

  . افزایش مواد ذخیره ای مانند نشاسته-   RNA 6 کاهش میزان -5کاهش فعالیت آنزیم ها    -4

  : ییراتی که در طی اتمام مرحله استراحت و شکستن خواب در جوانه اتفاق می افتدتغ

   افزایش تنفس -Rest 3، سایتوکنین و اکسین در اواخر مرحله GA افزایش تدریجی -2 کاهش تدریجی اسید آبسیزین -1

   کاهش نشاسته و سایر مواد ذخیره ای -RNA 5 افزایش -4

  

  

  

  

  

  

SRNA یا RNA نشان دهنده پروتئین سازی و آنزیم سازی (و ساختمانی(  

 بیشتر باشـد    RNAوقتی گیاه به خواب می رود متابولیسم کاهش می یابد یک سری آنزیم ها روی یکسری مواد اثر می گذارند هر چه                       

  . می شودRNA باعث تجزیه RNAaseپروتئین سازی را داریم سپس 

  :سرما زدگی و یخ زدگی

Fros Injury : در دماهای زیر صفر اتفاق می افتدمعموالًگی در درختان میوه منطقه معتدله پیش می آید و خسارت یخ زد .  

Chilling injury :   درجـه  10 تـا  0خسارت سرما زدگی در مناطق گرمسیری و گیاهان گرمسیری اتفاق می افتد و در دماهای بـین 

  . فعال به صورت غیر فعال می شودخسارت یخ زدگی باعث تغییر اسید های چرب از حالت. اتفاق می افتد

  

  



  

 ٥٩

   :خسارت یخ زدگی

در طی زمستان در مناطق معتدله گاهی آب بین سلولی یخ می زند وقتـی کـه در    : Winter sun scale آفتاب سوختگی زمستانه -1

از غـروب و بـا      طی روز خورشید به قسمتهای جنوبی و جنوب غربی درخت می تابد که باعث ذوب شدن یخ بین سلولی می گردد پـس                        

کاهش مجدد دما آب بین سلولی در این منطقه ممکن است مجددا یخ بزند که یخ زدگی احتمال دارد داخل سلول نیز ایجاد شـود ایـن                

  .یخ زدن و ذوب شدن های متوالی می تواند سبب عالئم آفتاب سوختگی زمستانه در جهت جنوب و جنوب غربی درخت گردد

.        ی بـین سـلولی زیـادی دارنـد بیـشتر حـادث مـی شـود         که فـضا در درختانی : Frost Splitingت  طولی تنه درخ خوردن شکاف-2

بخشهایی که از تنه که در اثر سرمای زیر صفر دچار یخ زدگی آب بین سلولها می شـود در اثـر افـزایش               ) در سیب کمتر اتفاق می افتد     (

  .ابله باید محل شکاف با چسب پیوند و قارچ کش پوشانده شود یخ زدن تنه درخت شکاف می خورد برای مقطیحجم آب 

اگر در خزانـه سـرما ببیننـد    در نهال جوان دیده می شود نهال هایی مانند سیب، هلو و گیالس  : Black Heart سیاه شدن شاخه -3

  .بافت زیر پوست آنها سیاه و لزج می شود 

  .وت فرنگی استکه خسارت آن در ت : Frost Hilling بلند شدن خاک -4

  . یخ زدن آب در خاک سبب انبساط و صدمه به طوقه گیاه می گردد که در توت فرنگی بیشتر اتفاق می افتد-5

ای که دارای زاویه بسته تری با تنه هستند نسبت پوسـت  هشاخه  : Croteh injury صدمه به درخت در محل اتصال شاخه به تنه -6

  .زدگی بیشتر دچار خسارت می شوند در اثر سرما به چوب باالتری در این بخش داشته و

  . خسارت به الیه زاینده و خسارت به محل پیوند-7

   :مکانیزم خسارت یخ زدگی

   یخ زدن آب میانی درون اندامک های سلول-3 یخ زدن آب آزاد درون سلولی -2 یخ زدن آب بین سلولی -1: سه نوع یخ زدن در سلول وجود دارد

 شایع ترین است آب بین سلولی یخ می زند در این حالت فشار بخار آب در فضای بین سلول کم و آب آزاد از داخل                          در اولین مرحله که   

سلول به فضای بین سلولی منتقل می شود اگر سرما طوالنی مدت باشد بخش زیادی از آب آزاد درون سـلولی بـه فـضای بـین سـلولی                             

پس از گرم شدن مجدد هوا اگر سلول قابلیـت  . ولیز ناشی از یخ زدگی می گردد یا پالسمForst Plasmolyseمنتقل و باعث خسارت 

 از دسـت نـداده   و پالسـمولیز را در اثر چروکیدگی جذب آب را پس از ذوب شدن یخ ها داشته باشد یعنی غشاء سلولی خصوصیت خود         

ولی اگر سلول ها نتوانـد آب بـین سـلولی را جـذب              باشد بخش عمده ای از آب وارد سلولها شده و به این گیاهان مقاوم به سرما گویند                  

  .کنند از بین رفته و حساس به سرما می باشند

افـت بـاالتر باشـد      بین می رود هر چند غلظت شیره سـلولی در یـک ب             گیاه از    معموالًیخ بزند   ) آب درون اندامکها  (اگر آب حیاتی سلول     

  . گیاه یخ می زند آوند های چوبی است زیرا شیره رقیق تری دارندبندان افزایش می یابد اولین قسمتی که ازمقاومت آن با یخ
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Saper cooling   یعنی بافت در دماهای پایین قرار گیرد و دمای آن به زیر صفر برسد ولی یخ زدن در آن اتفاق نیفتد هر چـه غلظـت 

  .تر یخ می زند باالتری داشته یعنی در دمای خیلی پایین Saper coolingشیره سلولی باالتر باشد سوپر 

اسید آمینه پرولین که غیر ساختاری است غلظت شیره سلولی را زیاد می کنند و باعث افزایش مقاومت به سرما و خشکی می گردد اگر                         

دما به تدریج کاهش یابد یخ زدن تدریجی آب درون سلولی سبب ایجاد مقاومت در گیاه می گردد ولی اگـر یـخ زدن یکدفعـه باشـد در                   

عالوه بر آب بین سلولی آب حیاتی داخل سلول نیز یخ زده و سلول از بین مـی رود البتـه اگـر یـک گیـاه را در دراز مـدت                                همان اوایل   

 اتفاق افتاده و کمتـرین خـسارت بـه    Vitri Ficationقرار دهند یخی که در آن تشکیل می شود از نوع شیشه ای بوده و ) -196(مایع

  .النی مدت می توان از این روش استفاده کردبافت ها ایجاد شده و برای نگهداری طو

  :عوامل موثر بر شدت سرما زدگی و یخ زدگی

  .هر چه دما پایین تر باشد خسارت سرما زدگی بیشتر است:  شدت سرما -1 

  .هر چه تغییرات دما شدید تر باشد خسارت شدیدتر است:  تغییر شدید دما -2

  .ا بیشتر استکه هرچه بیشتر باشد خسارت سرم:  مدت سرما-3

  .که هرچه سریع تر باشد خسارت شدید تر است:  سرعت ذوب شدن یخ-4

  .هرچه بافت ها بالغ تر باشند خسارت کمتر است:  بالغ بودن بافت ها-5

   :عوامل موثر بر تاخیر در بلوغ شاخه ها

   موقع س بی هر-4 کود دهی آخر فصل -3 زاویه کم شاخه نسبت به تنه -2 برداشت دیر هنگام محصول  -1

   )هر عاملی که باعث شود گیاه در پاییز دیر فعالیت خود را متوقف کند باعث افزایش خسارت است( آبیاری آخر فصل -5

  هرچه پایه ها پر رشد تر باشند در پاییز دیرتر به خواب می روند:  پایه های پر رشد -6

  هر چه بیشتر باشد احتمال خسارت بیشتر است:  میزان محصول-7

 باعث می شود که کربوهیدرات های کمتری در بافـت هـا ذخیـره شـود و سـرما      و یا هر عامل دیگر زود هنگام در اثر آفات  ریزش  :  ریزش برگها  -8

  .زدگی افزایش یابد

وجود گیاهان پوششی در کف به دلیل رقابت با درختان باعث می شود رشد درختان در پاییز زود تر متوقف شـده و                    :  پوشش کف باغ   -9

  .مقاومت به سرمای زمستانه را افزایش دهد البته پوشش کف باغ می تواند خسارت سرما زدگی بهاره را تشدید کند

برخی از تنظیم کنندهای رشد مثل اتفون مانع از بیدار شدن جوانه ها در بهار شـده و مقاومـت   :  طوالنی کردن استراحت با هورمونها  10

  .دبه سرما زدگی بهاره را افزایش می دهن
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در گیاهـان    .  جوانه مرکب بیش از جوانه مخلوط، و جوانه مخلوط بیش از جوانـه سـاده مقاومـت بـه سـرما دارد                      معموالً:  نوع جوانه    -11

سـرما زدگـی   . پیوندی محل پیوند حساس ترین قسمت به سرما است این صفت مقاومت به سرما توسط چنـدین ژن کنتـرل مـی شـود       

حـساسیت شـاخه درختـان یـا        .  و کمتر اتفاق می افتد     -15 می افتد که در میوهای معتدله در دماهای          زمستانه در دماهای پایین اتفاق    

  . چوب درختان به سرمای زمستانه که از این لحاظ به صورت زیر قرار دارند فندق حساس ترین است

   فندق < پسته، بادام < گردو< گیالس< به< گالبی< آلو و آلبالو<سیب

خسارت را به جوانه های گل و میوه چه ها می رساند این سرما زدگی به جوانـه گـل، گـل و میـوه، و میـوه چـه،                              در سرما زدگی بیشتر     

یک جوانه در هنگـام خـواب مقاومـت بیـشتری را            . خسارت می زند از لحاظ حساسیت به سرما میوه چه ها بیشترین حساسیت را دارند              

   میوه چه< گل<انهجو.       نسبت به حالتی دارد که مشغول فعالیت است

  . تفاوت دارددرجه  1 -2مقاومت گلهای درختان میوه مختلف به سرما بین 

  . ده ترین درخت هسته دار به ترتیب یعنی بادام زود گل ده ترین استدر سرما زدگی بهاره زمان گلدهی مهم است زود گل

  بادام<لوزردآ< آلو<هلو

  .بت به سرما بروز می شودبیشترین حساسیت گرده به سرما زدگی در برگها نس

  : روش های مقابله با سرما زدگی
 آبیاری بارانی دما می توانـد تـا   mm 5/2 به ازای هر over heard  sprinkleیکی از روش های آبیاری بارانی باالی درختان است -1

  .یخ بر روی شاخه ها و جوانه ها استدرجه افزایش یابد از معایب این روش تشکیل قندیل های سه 

 بخاری استفاده گـردد معایـب       100 درجه دما باید     3به ازای هر هکتار باغ برای افزایش        ):پالرهای باغی (استفاده از بخاری های باغی       -2

  .این روش هزینه باالی سوخت و کارگر است

  .می گرددباعث حفظ گرما در محیط باغ و کاهش تلفات حرارتی به صورت تشعشع : شل سوزاندن الستیک و ک-3

  . مدیریت باغ به روش وجینی که برای سرما زدگی زمستانه مفید است-4

تشکیل یخ در سطح خاک باعث می شود که دما از یک حداقل کـاهش نیابـد و مـانع از سـرما                       : )سیاری  (استفاده از آبیاری تشتکی      -5

  .زدگی زمستانه می شود

مخلوط کردن الیه هوای گرم باالیی با هوای سرد مستقر شـده در بـستر    باعث به حرکت در آمدن هوا و       : استفاده از پنکه و هلیکوپتر     -6

  .باغ می شود این عمل خصوصا در شیب ها مهم است

آالر و دامینو زاید و محلول پاشی پاییزه درختان می توان سبب             استفاده از هورمون ها و باز دارنده های رشد با ترکیباتی مثل اتفون،             -7

  .ختان شودتاخیر در گل دهی بهاره در
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 عامـل شـانکر چـون ایـن باعـث           Pseudomonas گالبی،    عامل آتشک  Erwiniaاز بین بردن باکتری های بیماری زا مثل باکتری          -8

  .ایجاد هسته های یخی در گیاه و خسارت به گیاه می شود

 

  : تعیین کارآیی رشد و عملکرد درختان میوه
 باالی تنـه درخـت بـه قطـر تنـه            cm15-10 قطر تنه درخت     -3استاندارد   ارتفاع درخت در یک درخت       -2 رشد شاخه سال جاری      -1

  .همبستگی خوبی با حجم تاج درخت دارد

   حجم تاج درخت -4

 

 

 

  


