
دستَرالعول  احذاث باغ هيَُ ّاي ّستِ دار 

  :اًتخاب هكاى كشت- 1

ّش گًَِ گيبّي دس هٌبطق خبغي قبثليت پشٍسش داسد ٍ ثبيذ هنبى ثب ضشايط اقليوي هٌبست سا ثشاي آى 

ضشايط اقليوي ٍ طَل دٍسُ سضذ ػالٍُ ثش تبحيش دس ضشايط سضذ ٍ ًوَ، دس روؼيت آكبت ٍ . اًتخبة ًوَد

ثٌبثشايي ثِ هٌظَس دستشسي ثِ ػولنشد ٍ ميليت ثبال، اًتخبة  . ثيوبسيْبي آى هٌطقِ ًيض تبحيش داسًذ

.  هنبى هٌبست ضشٍسي است

 :ّلَ ٍ شليل -

 سبػت دس هٌبطق ثب آة ٍ َّاي تبثستبًْبي گشم ٍ 400-1000ّلَ ٍ ضليل ثب ًيبص سشهبيي حذٍد  

 خطل ٍ كبقذ سشهبي ديشسس ثْبسُ ثِ خَثي پشٍسش 

-ّلَ ًسجتب صٍد ٍ قجل اص سيت، گالثي ٍ گيالس گل هيذّذ ٍ دس هقبيسِ ثب ثسيبسي اص گًَِ. هي يبثٌذ

تقشيجب دس توبم هٌبطق مطت ّلَ سشهب يل . ّبي دسختبى هيَُ ًسجت ثِ سشهب هقبٍهت موتشي داسد

اص ايٌشٍ آًْب ثِ ػٌَاى سبصگبس ثب گشهب دس ًظش گشكتِ هي ضًَذ ٍ ثِ هقذاس صيبد دس ضشايط . هسئلِ هيجبضذ

. آة ٍ َّايي هذيتشاًْبي مطت ضذّبًذ

  دسرِ ضوبلي ٍ رٌَثي مطت 45 تب 24ّلَ ٍضليل دس هحذٍدُ ػشؼ رـشاكيبيي 

ايي هحذٍدُ هوني است دس ثؼضي اص هٌبطق ثِ دليل ٍرَد اقيبًَس،دسيبچِ ّبي ػويق ٍ يب . هي ضَد

. استلبع گستشش يبثذ

دسرِ سبًتيگشاد سا تحول هينٌٌذ ٍ رَاًْْبي - 31 رَاًِ ّبي گل ّلَ دس صهبى خَاة تب دهبي 

گلْبي ثبص ضذُ ّلَ ٍ هيَُ ّبي سيض دس غَستي مِ . دسرِ اص ثيي هيشًٍذ- 31چَة دس دهبي موتش اص 

ّلَ داساي داهٌِ ٍسيغ ًيبص .  ٍ يب موتش قشاس گيشًذ اص ثيي هيشًٍذ- 2/2دس صهبى هحذٍدي دس دهبي 

.  سبػت داسًذ900 تب 600سشهبيي است ٍلي ثطَس هتَسط ثيطتش اسقبم ًيبص سشهبيي حذٍد 



: گيالس ٍ آلبالَ -

ًيبص سشهبيي . گيالس ٍ آلجبلَ هٌبست هٌبطقي ّستٌذ مِ تبثستبًْبي خطل ٍ خٌل داضتِ ثبضٌذ

هْوتشيي ًنتِ دس هَسد هٌبطق .  سبػت است1000-1700 ٍ آلجبلَ حذٍد 500-1700گيالس حذٍد 

مطت گيالس ايي است مِ دس كػل ثشداضت ثبسًذگي ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ، صيشا ٍقَع ثبسًذگي دس كػل 

اسقبهي مِ داساي . ثشداضت ثبػج تشك خَسدى هيَُ ّبي گيالس ضذُ مِ آلَدگي سا دس پي خَاّذ داضت

پَست سلت ّستٌذ ثِ ايي ػبسضِ حسبس تش هي ثبضٌذ لزا دس ايٌگًَِ هٌبطق هي ثبيستي سقن هٌبست 

 .مطت ضَد

 :سردآلَ -

ثب تَرِ ثِ ايٌنِ ايي گًَِ .  هٌبطق داساي آة ٍ َّاي گشم ٍ خطل ثشاي مطت صسدآلَ هٌبست هي ثبضٌذ

ًيبص سشهبيي . صٍد گل هي دّذ، سشهبي ديشسس ثْبسُ يل ػبهل هحذٍدمٌٌذُ ثشاي مطت آى هي ثبضذ

 . سبػت است250-900صسدآلَ حذٍد 

  :آلَ ٍ گَجِ -

ًيبص سشهبيي آلَ ٍ گَرِ حذٍد  . هٌبست ثشاي هٌبطق گشم ٍ خطل است

.  سبػت است1700-700

 

 :اًتخاب سهيي -2

اًزبم آصهبيص . قجل اص احذاث ثبؽ هي ثبيستي اطالػبت مبهل ٍ ربهغ دس صهيٌِ خبك هٌطقِ ثذست آٍسد

دس غَستي مِ دس صهيي هَسد ًظش قجالً ثبؽ احذاث ضذُ ثبضذ، آى صهيي . ٍ تزضيِ خبك ضشٍسي هي ثبضذ

 سبل ًجبيذ دس 4 تب 3ثٌبثشايي . ثبضذ (... قبسس ّب، ًوبتذّب ٍ  )هوني است حبٍي اًَاع ػَاهل ثيوبسي صا 

. ايي صهيي ّب ثبؽ احذاث ًوَد ٍ يب ايٌنِ هي ثبيست ًسجت ثِ ضذػلًَي ايي گًَِ خبمْب اقذام ًوَد



خبمْبي ػويق ٍ ثب صّنطي خَة ثشاي تَليذ خَة ٍ طَل ػوش هٌبست دسختبى هيَُ ّستِ داس ضشٍسي 

ًسجت ثِ تٌص صّنطي ضؼيق ٍ ؿشقأة ضذى ثسيبس حسبس Prunus هيجبضذ دسختبى رٌس 

 خبمْبي لَهي تب ضٌي هتَسط ثْتشيي خبك ثشاي.ّستٌذ

.  هيَُ ّبي ّستِ داس هيجبضٌذ

pH هي ثبضذ5/6-5/7 هٌبست خبك ثشاي دسختبى هيَُ ّستِ داس  .

مطت ّلَ ٍ ضليل دس صهيي ّبيي مِ سبثقِ مطت ايي هحػَالت سا داسًذثبػج اكضايص  اثتال ثِ -  

  يب ثيوبسي صٍال ّلَ  هيطَد مِ  ايي ثيوبسي ثِ ضذت ثبسدّي سا (PTSL)ثيوبسي مَتبّي ػوش ّلَ 

.  مبّص هيذّذ

 

اًتخاب ًْال  -3

هطخػبت ًْبل استبًذاسد هيَُ . ًْبل اًتخبثي ثبيذ استبًذاسد ثَدُ ٍ اص ًْبلستبًْبي داساي هزَص تْيِ گشدد

: ّبي ّستِ داس ثِ ضشح رذٍل ريل است

هحػَل 

ضبخع ّب 

آلجبلَ گيالس گَرِ ٍ آلَ صسدآلَ ّلَ ٍ ضليل 

 + + + + +ًْبل پيًَذي 

 + + + + +پبيِ ثزسي 

 + + + GF GFپبيِ سٍيطي 

 70-100 100-120 80-100 80 80استلبع ًْبل پس اص سشثشداسي 

 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15استلبع هحل پيًَذ تب سطح خبك 

 7/0-2/1 1-5/1 1-5/1 2/1-2/2 7/0-5/1هيبًگيي قطش ًْبل 

غبف ٍ سبلن ٍ ثذٍى ّش گًَِ ضنبف، يب خَسدگي ٍ يب آحبس غوؾ  (ًْبل يل تٌِ)ٍيژگيْبي خبظ تٌِ ًْبل 

 3-5 3-4 3-4 3-5 3-4تؼذاد ضبخِ كشػي 

 5-7 5 5 3-5 5حذاقل كبغلِ ضبخِ ّبي كشػي اص ّن 

- -  40حذامخش -  40حذامخش طَل ضبخِ كشػي 

 60-80 40-50 60 55-60 50حذاقل كبغلِ اٍليي ضبخِ تب سطح خبك 

 30 40 20-30 30-45 20-35طَل سيطِ اغلي 

 3-5 3-5-  3-5 5-6تؼذاد سيطِ كشػي 

 10-15 10-15-  10 5حذاقل طَل سيطِ كشػي 

 1-2 2 1-2 1-2 1-2ػوش ًْبل 

 25 25 25 25 25ثستِ ثٌذي 

 



: كاشت-4

 تي مَد 20ثذيي هٌظَس ثِ اصاء ّش ّنتبس حذٍد . صهيي هَسد ًظش هي ثبيستي قجالً آهبدُ ضذُ ثبضذ

 سپس اقذام ثِ ضخن ػوَد ثش ّن.  داهي مبهالً پَسيذُ ثِ خبك اضبكِ هي ًوبيٌذ

.  هي ًوبيٌذ

طشاحي الصم ثشاي احذاث ثبؽ اًزبم ٍ ثش اسبس ًقطِ هَسد ًظش ًسجت ثِ آهبدُ سبصي چبلِ ّبي مطت 

در هٌاطق هعتذل در فصل پاييش ٍ شزٍع دٍرُ خَاب درختاى صهبى مبضت ًْبل . اقذام  هي ضَد

.  هي ثبضذٍ در هٌاطق سزدسيز، در اٍاخز سهستاى ٍ اٍايل بْار

 ميلَگشم 10 تب 5 سبًتيوتش ثَدُ ٍ دس صهبى مطت ثِ اصاي ّش چبلِ 70*70*70اثؼبد  چبلِ مطت  -

 .مَد داهي پَسيذُ ثِ خبك چبلِ اضبكِ هي ضَد

 

 

چبلِ آهبدُ  مطت ًْبل 

 ثب تَرِ ثِ حسبسيت دسختبى هيَُ ّستِ داس ثِ پَسيذگي طَقِ ثبيذ دقت ضَد مِ طَقِ ًْبلْب دس 

. پس اص مبضت ًْبل ثبيستي ثالكبغلِ اقذام ثِ آثيبسي ًوَد. خبك قشاس ًگيشد



 

مطت ػويق دسختبى صسدآلَ ٍ ثشٍص ػالئن ضبًنش 

 

 پَشش ٍ قين گذاري ًْال -

ثشاي ّذايت سضذ ٍ حلبظت ًْبل دس ثشاثش ثبد هي ثبيست اص قين استلبدُ گشدد، پَضبًيذى ًْبلْب ثب ضبخ 

 .ٍ ثشه دسختبى ثشاي حلبظت آًْب دس ثشاثش سشهبصدگي صهستبًِ اهشي ثسيبس هْن هي ثبضذ

فَاصل كشت  -

كبغلِ مطت هٌبست اًَاع دسختبى هيَُ ثب تَرِ ثِ ضشايط اقليوي هٌطقِ، ًَع پبيِ ٍ سقن هتـيش هي 

كَاغل مطت هٌبست ثشاي دسختبى ّستِ داس ثب دس ًظش گشكتي خػَغيبت ّش سقن ٍ  هٌطقِ . ثبضذ

: احذاث ثبؽ ثِ ضشح ريل است

 آلبالَ گيالس آلَ ٍ گَجِ ّلَ سردآلَ گًَِ ّاي باغي

 5×5 5×6 5×5 5×5 5×6 كبغلِ مبضت

تشامن دسخت دس 

 ٍاحذ ّنتبس
333 400 400 333 400 

 

كشت درختاى بِ صَرت فيلز  -

 صهبًينِ گًَِ (Filler) دس احذاث ثبؽ هي تَاى ثشخي دسختبى ثبؿي ثِ ػٌَاى پشمٌٌذُ ثيي سديق ّب 

اغلي ديشثبسدُ ثَدُ ٍ ثب كبغلِ ًسجتبً ثيطتشي مطت هي گشدًذ، ثِ هٌظَس ثْشُ هٌذي اص كضبي خبلي 



ثب اكضايص حزن تبد ًجبتبت اغلي ٍ حجبت ثبسدّي اقتػبدي آًْب ثِ تذسيذ . ثيي سديق ّب، مطت ًوَد

دس دسختبى هيَُ ّستِ داس هيتَاى ّلَ ٍ ضليل ٍ ّوچٌيي آلجبلَ سا ثب . دسختبى كيلش حزف خَاٌّذ ضذ 

.  سبيش هحػَالت ثِ غَست كيلش مطت ًوَد

  

فزم دّي  -

  سبًتي هتشي ثش حست گًَِ سشثشداسي 100 تب 800ًْبلْب پس اص مطت اص استلبع 

 رَاًِ يب ضبخِ دس رْبت هختلق ًگْذاسي ضذُ ٍ رَاًِ ّبي پبئيي تش حزف هي 5 تب 3هي ضًَذ ٍ 

. ضًَذ

 . هي ثبضذ... كشم تشثيت دسختبى هيَُ ّستِ داس ثِ غَست ربهي، هحَس هتـيش ٍ 

 

 

ٍاحذ ثبؿجبًي 

هذيشيت رْبد مطبٍسصي ضْشستبى چبدگبى 


