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مقدمه

ــوای  ــرایط آب وه ــی از ش ــداران گرام ــاورزان و باغ کش
ــه  ــی دو ده ــه در یک ــد ک ــع هســتند و می دانن کشــور مطل
اخیــر هــوا گرم تــر شــده، کم تــر شــاهد بــارش بــرف 
ــش  ــی کاه ــور محسوس ــا به ط ــزان بارندگی ه ــتیم، می هس
هســتیم،  فصل هــا  در  بی نظمی هایــی  شــاهد  یافتــه، 
و  یافتــه  افزایــش  ســالیانه  و  فصلــی  خشکســالی های 
ــمگیری  ــش چش ــیل ها افزای ــاره و س ــرمازدگی های به س
داشــته اســت. از همــه مهم تــر، اســتفاده بی رویــه از آب های 
ســطحی و زیرزمینــی، پایــداری تولیــد و حتــی زندگــی در 
بخش هایــی از کشــور را بــه پرتــگاه نزدیــک کرده اســت. در 
ایــن میــان کشــاورزان و باغــداران هــم بیش تریــن خســارت 
را دیــده و خواهنــد دیــد و هــم می تواننــد بیش تریــن اثــر 
را در بهبــود وضعیــت آب و خــاک کشــور داشــته باشــند. 
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ــد  ــی می توان ــای علم ــا روش ه ــم ب ــای دی ــداث باغ ه اح
درآمــد دائمــی را بــرای باغــداران تضمیــن کنــد؛ همچنیــن 
ــش  ــاک و افزای ــه خ ــر آب ب ــوذ بیش ت ــاک، نف ــت خ تثبی
ســطح آب هــای زیرزمینــی و جلوگیــری از ســیل های 
مخــرب از اولیــن مزیت هــای ایجــاد بــاغ دیــم اســت. 
درختــان معــدودی قابلیــت کشــت وکار به صــورت دیــم در 
کشــور را دارنــد کــه بــادام از بهتریــن درختــان اســت. امیــد 
اســت باغــداران عزیــز بــا مطالعــه ایــن دســتنامه اطالعــات 
الزم بــرای ایجــاد بــاغ بــادام دیــم را به دســت آورنــد 
ــه  ــی برایشــان باشــد و هــم ب کــه هــم منبــع درآمــد خوب
سرســبزی ایــن دیــار کهــن کمــک کننــد. بــه امیــد روزی 

ــیم. ــوم باش ــن مرزوب ــدم ای ــی قدم به ق ــاهد آبادان ــه ش ک
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چرابادامکاری؟

ــر  ــل زی ــه دالی ــه ب ــت ک ــع اس ــی کم توق ــادام گیاه ب
کارایــی باالیــی در مصــرف آب دارد، نقطــه اشــباع نــوری1 
آن باالســت، مقــاوم بــه زمین هــای آهکــی اســت و مقاومــت 

بــه خشــکی باالیــی دارد:

منحنــی رشــد میــوه به گونــه ای اســت کــه تــا . 1
اردیبهشــت مــاه رطوبــت در خــاک میــوه کامــل مــی شــود 
و در زمــان خشــکی فقــط وزن مغــز اضافــه می شــود 

ــکل 1(.  )ش

خاصیت تطابق پذیری یا اسمزی ) OA( دارد.. 2

مورفولوژی برگ و میوه مناسب است.. 3

سیستم ریشه کارایی خوبی در جذب آب دارد.. 4

سیستم ریشه در خاک پراکنش خوبی دارد.. 5

ارزش اقتصادی آن باالست.. 6

1.نقطهایکهدرآنفتوسنتزبهحداکثرمیرسد.
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شکل 1- منحنی رشد بادام: از تیرماه وزن مغز زیاد می شود. در بادام 
دیم عموماً مغز چروکیده است.
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ارزشاقتصادیبادام

میــزان تولیــد بــادام در دنیــا 2/7 میلیــون تــن اســت که 
هــم تولیــد ســالیانه در حــال افزایــش اســت و هــم تقاضــا 
ــی  ــد جهان ــرای آن وجــود دارد و در طــی 20 ســال تولی ب
دو برابــر شــده اســت. در ایــران میــزان ســرانه تولیــد میــوه 
ســردرختی ســه برابــر میانگیــن جهانــی اســت و بســیاری از 
ــت شــدید  ــا اف میوه هــای تازه خــوری در طــول تابســتان ب
ــت  ــداران ســنتی رقاب ــرای باغ قیمــت مواجــه هســتند و ب
بســیار ســخت شــده اســت. هرچنــد، خشــکبارهایی ماننــد 
گــردو، پســته، بــادام و فنــدق همچنــان از قیمــت مناســبی 
برخوردارنــد، به طوری کــه گــردو و بــادام بــه داخــل کشــور 
قاچــاق می شــوند کــه بدیــن معناســت کــه قیمــت داخــل 
ــرای  ــذا ب ــت و ل ــر اس ــی باالت ــای جهان ــور از قیمت ه کش

تولیدکننــدگان داخلــی هنــوز ســودآور اســت. 

ــادام کشــور در مجمــوع  ــر کشــت باغ هــای ب ســطح زی
آبــی و دیــم 83،700 هکتــار اســت کــه عملکــرد باغ هــای 
ــم 500  ــای دی ــرد باغ ه ــار و عملک ــن در هکت ــی 1/3ت آب
کیلوگــرم در هکتــار اســت. می دانیــم کــه در باغ هــای دیــم 
موجــود هیچ گونــه اصــول علمــی چــه از نظر جمــع آوری آب 
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بــاران، نفــوذ آن پــای درختــان، حفاظــت از رطوبــت داخــل 
خــاک و چــه از نظــر انتخــاب رقــم و پایــه مناســب رعایــت 
ــا  ــا 400 ت ــن باغ ه ــرد ای ــال، عملک ــت. بااین ح ــده اس نش
500 کیلوگــرم در هکتــار اســت کــه درآمــد حاصــل از ایــن 
عملکــرد بــا احتســاب هــر کیلــو حداقــل 12 هــزار تومــان 
برابــر پنــج تــا شــش میلیــون تومــان در هکتــار بــرای باغدار 
ــداری  ــس باغ ــم برعک ــداری دی ــه باغ ــم ک ــت. می دانی اس
آبــی عملیــات هزینه بــری آنچنانــی نــدارد و ســود خالــص 
ــول  ــر اص ــت. اگ ــی اس ــای آب ــر از باغ ه ــیار بیش ت آن بس
ــت  ــم رعای ــادام دی ــای ب ــوب باغ ه ــت مطل ــی و مدیری فن
شــود، عملکــرد 1،000 تــا 1،500 کیلوگــرم و حتــی باالتــر 
در هکتــار دســت یافتنی اســت. ایــن یعنــی درآمــد 12 تــا 
18 میلیــون تومانــی از هــر هکتــار بــاغ دیــم؛ اراضــی آبــی 
ــد.  ــا کشــت های زراعــی به ســختی چنیــن درآمــدی دارن ب
ــی دهــد  ــل و مصداق هــای موجــود آن نشــان م ــن دالی ای

کــه بــاغ بــادام دیــم ســودآوری باالیــی دارد )شــکل 2(.
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شکل 2- باغ های بادام دیم کاماًل سنتی، بدون رعایت اصول 
جمع آوری آب باران، حفظ رطوبت، و فقدان گرده زای مناسب و کافی
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ادامه شکل 2- باغ های بادام دیم کاماًل سنتی، بدون رعایت اصول 
جمع آوری آب باران، حفظ رطوبت، و فقدان گرده زای مناسب و کافی
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بارندگی

بــا اطمینــان می تــوان گفــت در مناطــق معتــدل 
گــرم و ســرد کــه بارندگــی بــاالی 300 میلی متــر در ســال 
دارنــد، می تــوان بــادام کشــت کــرد. امــا بایــد اصــول زیــر 
را کــه مراحــل آن قدم به قــدم بــا تصویــر توضیــح داده 
می شــود رعایــت کنیــد. بارندگــی بیش تــر کمیــت و 

ــکل 3(. ــد )ش ــش می ده ــول را افزای ــت محص کیفی

شکل 3- مناطق هم باران کشور و مناطق مستعد توسعه باغ های دیم
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انتخابزمین

غالــب اراضــی کشــور آهکــی هســتند و بــادام بــه آهــک 
ــا  ــیبدار دامنه ه ــی ش ــاً اراض ــت. عموم ــاوم اس ــاک مق خ
ــت  ــز و درش ــنگ های ری ــاک و س ــبی از خ ــب مناس ترکی
ــرای باغ هــا بســتر مناســبی هســتند.  اســت کــه معمــوالً ب
اگــر کشــاورز قــدرت انتخــاب دارد و دارای قطعــات مجــزا 
اســت، زمین هایــی را انتخــاب کنــد کــه دارای شــیب رو بــه 
شــمال باشــند و عمــق خــاک زراعــی باالیــی داشــته باشــند 
ــای  ــدارد، ج ــرایط را ن ــن ش ــر ای ــر(. اگ ــک مت ــش از ی )بی
نگرانــی نیســت؛ بــا مدیریــت بهتــر و رعایــت اصــول فنــی 
ــود  ــه می ش ــرد. توصی ــران ک ــص را جب ــن نق ــوان ای می ت
ــد  ــاک مانن ــول خ ــای معم ــروع کار آزمایش ه ــل از ش قب
ــام  ــی و... را انج ــاده آل ــزان م ــری، PH، می ــت، نفوذپذی باف

دهــد )شــکل 4(.
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انتخابزمین

غالــب اراضــی کشــور آهکــی هســتند و بــادام بــه آهــک 
ــا  ــیبدار دامنه ه ــی ش ــاً اراض ــت. عموم ــاوم اس ــاک مق خ
ــت  ــز و درش ــنگ های ری ــاک و س ــبی از خ ــب مناس ترکی
ــرای باغ هــا بســتر مناســبی هســتند.  اســت کــه معمــوالً ب
اگــر کشــاورز قــدرت انتخــاب دارد و دارای قطعــات مجــزا 
اســت، زمین هایــی را انتخــاب کنــد کــه دارای شــیب رو بــه 
شــمال باشــند و عمــق خــاک زراعــی باالیــی داشــته باشــند 
ــای  ــدارد، ج ــرایط را ن ــن ش ــر ای ــر(. اگ ــک مت ــش از ی )بی
نگرانــی نیســت؛ بــا مدیریــت بهتــر و رعایــت اصــول فنــی 
ــود  ــه می ش ــرد. توصی ــران ک ــص را جب ــن نق ــوان ای می ت
ــد  ــاک مانن ــول خ ــای معم ــروع کار آزمایش ه ــل از ش قب
ــام  ــی و... را انج ــاده آل ــزان م ــری، PH، می ــت، نفوذپذی باف

دهــد )شــکل 4(.

شکل 4- در اراضی با خاک کم عمق هم با تراس بندی می توان عمق 
کافی برای درختان ایجاد کرد.
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عواملمحدودکنندهخاک

ــل  ــمالی عوام ــیه ش ــز حاش ــور به ج ــای کش در خاک ه
محدودکننــده عمومــی ماننــد آهــک بــاال ، pH بــاال، 
خشــکی، کمبــود مــاده آلــی، شــوری1 و الیــه ســخت2دیده 
ــاد  ــا ابع ــی ب ــان چاله های ــرای درخت ــا چــون ب می شــود؛ ام
یــک متــر کنــده می شــود و بســتر درخــت کامــاًل اصــالح 
ــود  ــده وج ــل محدودکنن ــن عوام ــی از ای ــود، نگران می ش

ــدارد )شــکل 5(. ن

شکل 5- عمق خاک و الیه آهکی محدودکننده

1 . در برخــی خاک هــا امــا در باغ هــای دیــم چــون آبیــاری انجــام 
ــا  ــدارد ام ــکلی ن ــوری مش ــود، ش ــن میش ــاران تأمی ــود و از آب ب نمی ش
ممکــن اســت در ســامانه اســتحصال آب در خاک هــای بــا نمــک متوســط 

ــاال رود. ــج شــوری ب ــه تدری ــز ب نی
2 . هاردپن
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تهیهنقشهکاشت

انجــام  اینکــه هرگونــه کاری روی زمیــن  از  قبــل 
ــه  ــر تهی ــورد نظ ــن م ــه ای از زمی ــد نقش ــدا بای ــم، ابت دهی
کــرد. بــر روی کاغــذ فاصلــه هفــت متــر در جهــت شــیب 
ــم.  ــر می گیری ــا1 در نظ ــن ردیف ه ــه بی ــوان فاصل را به عن
اگــر زمیــن در شــیب شــمالی )یــا جنوبــی( باشــد، جهــت 
ردیف هــا شــرقی-غربی می شــود کــه در شــرایط نــور 
ــت.  ــم اس ــت دی ــرای کش ــبی ب ــت مناس ــور جه ــاد کش زی
ــرز  ــمالی الب ــای ش ــه در دامنه ه ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــت  ــن اس ــتند و ممک ــمان هس ــر در آس ــا بیش ت ــه ابره ک
ــت  ــود، جه ــاد ش ــور ایج ــش ن ــاعات تاب ــداد س ــود تع کمب
ردیف هــای کشــت شــمال-جنوبی باشــد. فاصلــه درختــان 
ــم مناســب  ــر در شــرایط دی ــت مت ــم هف ــا ه روی ردیف ه
ــر  ــر از 500 میلی مت ــی بارندگــی بیش ت ــر مناطق اســت. اگ
ــر  ــش مت ــر و ش ــه را کم ت ــوان فاصل ــند می ت ــته باش داش

ــت. ــز در نظــر گرف نی

ــاس  ــر اس ــادام ب ــان ب ــب درخت ــت مناس ــه کش فاصل
شــرایط اقلیمــی منطقــه، شــرایط کشــت، نــوع پایــه و رقــم 
متغیــر اســت. در اراضــی شــیبدار بــا شــیب تنــد، درختــان 

1.فاصلهکاشتدرشیبهایبیشتربهخطوطترازبستگیدارد.
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ــا روی ســطوح تراس بندی شــده قــرار  ــراز ی روی خطــوط ت
می گیرنــد )ترجیحــاً نزدیــک لبــه تــراس کشــت شــوند تــا 
بتــوان از ماشــین آالت مکانیــزه ســبک ولــو دســتی ماننــد 
روتیواتــور دســتی و... اســتفاده کــرد(. پــس ایــن فواصــل به 
شــیب زمیــن و نــوع سیســتم کاشــت انتخابی بســتگی دارد. 
ــادام در شــرایط  ــرای درختــان ب فواصــل کشــت مناســب ب
دیــم به منظــور جمــع آوری آب بــاران از حوضه هــای آبگیــر 
ــل  ــم فواص ــت دی ــت. در کش ــی اس ــت آب ــر از کش بیش ت
بیــن درختــان بــر اســاس میــزان بارندگــی و شــیب زمیــن 
متغیــر اســت کــه حداقــل از 7×7 تــا 12×12 متــر انتخــاب 
مــی شــود. بــر اســاس میــزان بارندگــی ســالیانه، تراکــم و 

ــه شــرح جــدول 1 توصیــه می شــود. فواصــل کاشــت ب

جدول 1- میزان بارندگی سالیانه، تراکم و فواصل کشت

میزان بارندگی سالیانه 
)بر حسب میلیمتر(

تراکمفاصله کشت
)تعداد اصله در 

هکتار(
200-10012×1270
300-20010×10100
400-3009×9125
500-4008×8150

<5007×7200
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بــرای تهیــه نقشــه کاشــت بایــد بــه میــزان بارندگی، شــیب 
ــن روش  ــن بهتری ــی و همچنی ــت توپوگراف ــن و وضعی زمی
کاشــت اعــم از خطــوط تــراز، بانکت هــا، تراس بنــدی، 
ریزحوضه هــا و غیــره توجــه کــرد. خطــوط کاشــت بایســتی 
ــورت  ــت به ص ــای کاش ــه چاله ه ــود ک ــی ش ــوری طراح ط
ــک  ــت ی ــر درخ ــاغ ه ــن کار در ب ــا ای ــد. ب ــدری باش ضرب
حوضــه آبگیــر جداگانــه دارد و در محــدوده بــاغ دیــم 

احداث شــده روانــاب ایجــاد نمی شــود.

ــی  ــم اصل ــان رق ــل درخت ــه مح ــر روی نقش ــپس ب س
ــکل  ــد )ش ــخص کنی ــرده زا را مش ــان گ ــن درخت و همچنی
و  اصلــی  رقم هــای  پایه هــا  و  ارقــام  قســمت  در   .)6
گرده افشــان های آنــان معرفــی خواهــد شــد. ســپس 

نقشــه تهیه شــده روی زمیــن پیــاده می شــود.

شکل 6- نقشه کشت مربعی
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لوازمموردنیازبرایپیادهسازینقشهرویزمین

لوازم مورد نیاز بدین شرح است:

- تعـدادی میـخ چوبی بـه قطر 2 تا 4 سـانتی متر و طول 
حـدود نیم متر؛

- نخ پالستیکی و پودر سنگ جهت تعیین محل چاله ها؛ 
- متر. 

توجـه:ازپـودرآهـکیـاگچاسـتفادهنشـود، زیـراخاک های
کشـورآهکیاسـت.درخاک هایاسـیدیشمالکشـورمیتواناز

پـودرگچاسـتفادهکرد)شـکل7(.

شکل 7- پیاده سازی نقشه کاشت و چاله کنی
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پیادهسازینقشهرویزمین

برای پیاده سازی نقشه به شرح زیر عمل کنید: 

ابتــدا در یــک گوشــه از زمیــن یــک میــخ چوبــی بــه . 1
 .)A( ــم ــن می کوبی زمی

ــن . 2 ــردن زمی ــه گونیاک ــدام ب ــت اق ــپس در دو جه س
می کنیــم. بــه ایــن ترتیــب کــه بــه میــخ چوبــی یــک ســر 
ــم،  ــت می کنی ــن حرک ــرض زمی ــم و در ع ــخ را می بندی ن
ــه  ــر )B( ب ــی دیگ ــخ چوب ــک می ــر ی ــت مت ــس از هف پ
زمیــن می زنیــم و در جهــت دیگــر عمــود بــر عــرض 
ــی دیگــر  ــک میــخ چوب ــر ی ــز پــس از هفــت مت زمیــن نی
ــه میــخ  ــه زمیــن می کوبیــم. فاصل )C( به صــورت موقــت ب
چوبــی B و C )قطــر مثلــث قائم الزاویــه( بایســتی 9 متــر و 
90 ســانتی متر باشــد. بــا جابه جایــی میــخ شــماره C ایــن 
فاصلــه را تنظیــم می کنیــم. در ایــن صــورت زمیــن گونیــا 

ــه شــکل 8 توجــه شــود(.  شــده اســت )ب
تــا انتهــای دیگــر زمیــن )در عــرض( نــخ پالســتیکی . 3

ــی )D( در  ــخ چوب ــم و می ــه می دهی ــخ A و B ادام را از می
انتهــای دیگــر زمیــن می کوبیــم و نــخ را بــا آن می بندیــم. 

در جهــت دیگــر یعنــی بیــن میــخ A و C نیــز یــک . 4
نــخ پالســتیکی در طــول زمیــن و تــا انتهــا می کشــیم و بــه 
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یــک میــخ چوبــی می بندیــم. در ایــن مرحلــه زمیــن در دو 
جهــت گونیــا شــده اســت.

بــه مــوازات طنــاب طولــی بــه فاصلــه بیــن درختــان . 5
روی ردیــف )5 تــا 7 متــر( در طــول زمیــن نــخ پالســتیکی 

می کشــیم.
پــس یــک نــخ بــه انــدازه عــرض زمیــن بــه دو عــدد . 6

میــخ چوبــی می بندیــم و دو نفــر در دو طــرف عــرض 
ــه  ــد و ب ــت می کنن ــن حرک ــول زمی ــت ط ــن در جه زمی
فاصلــه بیــن ردیف هــا )7 متــر( بــه مــوازات طنــاب عــرض 
زمیــن به طــور موقــت میخ هــای چوبــی را بــه زمیــن نصــب 
ــی  ــی و عرض ــای طول ــع نخ ه ــل تقاط ــر مح ــم و ب می کنی
ــم  ــود( می ریزی ــودداری ش ــچ خ ــک و گ ــنگ )از آه پودرس

کــه ایــن محــل چالــه اســت.
دقــت شــود در هنــگام طناب کشــی علف هــای هــرز، . 7

ســنگ و کلــوخ مانــع هم راســتایی طنــاب نشــود.
در نهایــت از دو قطــر هــم محل هــای چاله هــا در . 8

ــک راســتا باشــند )شــکل 8(. ی
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شکل 8- تصویر شماتیک گونیاکردن زمین و محل چاله ها و 
ابرویی هایی برای جمع آوری آب باران ایجاد می شود
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چالهکنی

ــای  ــی در باغ ه ــن و چاله کن ــازی زمی ــت آماده س ماهی
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــای آب ــیبدار و باغ ه ــی ش ــم اراض دی
به منظــور رفــع مشــکالت عمومــی خــاک ماننــد شکســتن 
الیــه ســخت )در صــورت وجــود(، تقویــت الیه هــای 
زیریــن، افزایــش نفوذپذیــری و مــاده آلــی در اطراف ریشــه، 
ــم  ــای دی ــه در باغ ه ــاد چال ــره، ابع ــیدیته و غی کاهــش اس
ــا نشــان داده اســتقرار و  ــزرگ باشــد. آزمایش ه بایســتی ب
ــن  ــاد 1×1 چندی ــا ابع ــی ب ــال در چاله های ــه نه ــد اولی رش
برابــر چاله هــای معمولــی اســت. هــر چقــدر بتــوان ابعــاد را 
ــی  ــا هزینه هــای چاله کن ــر اســت؛ ام ــت، بهت ــر گرف بزرگ ت
را نیــز بایســتی مــد نظــر قــرار داد. آزمایش هــا نشــان داده 
ــای  ــرای باغ ه ــرض( ب ــول و ع ــق و ط ــاد 1×1×1 )عم ابع
ــدود 100×100  ــودال ح ــاد گ ــد. ابع ــت می کن ــم کفای دی
ــانتی متر  ــدود 120 س ــل ح ــق آن حداق ــانتی متر و عم س
می توانــد باشــد. البتــه ابعــاد گــودال بســته بــه نــوع 
خــاک و میــزان رطوبــت و عمــق خــاک حاصلخیــز متغیــر 
اســت. در خاک هــای بــا عمــق حاصلخیــزی بیش تــر، 
در  ولــی  کــرد،  می تــوان حفــر  چاله هــای کوچک تــر 
ــه و اصــالح خــاک  خاک هــای کم عمــق رعایــت ابعــاد چال
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آن به منظــور حمایــت از ریشــه ضــروری اســت. بــرای 
ــی  ــل مکانیک ــا بی ــه ب ــت چال ــر اس ــا بهت ــش هزینه ه کاه
کنــده شــود. ابتــدا بیــل الیــه ســطحی را می کنــد و کنــار 
ــته در  ــوان پش ــن را به عن ــه زیری ــپس الی ــذارد، و س می گ
ــد. ســپس خــاک  ــه می کن ــه تخلی ــر چال ــن شــیب زی پایی
ســطحی )زراعــی( اطــراف چالــه جمــع آوری می شــود و بــا 
ــا کمپوســت  ــی پوســیده ی ــود دام ــرم ک حــدود 20 کیلوگ
ــراه  ــود و هم ــب می ش ــا ورمی کمپوســت ترکی ــده ی غنی ش
بــا ترکیبــات میکوریــزا بــه میــزان 100 گــرم و نیــز گوگــرد 
ــه را تــا 20 ســانتی متری  ــه می ریزیــم و چال در داخــل چال

از لبــه پــر می کنیــم )شــکل های 9 و 10(.

نکته:

 چالهکنی بایستی در پاییز 
انجام شود.
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شکل 9- چاله کنی در اراضی شیبدار 
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شکل 10- نهال های گلدانی و نحوه کاشت نهال ریشه لخت و استفاده 
از مالچ سنگی اطراف نهال
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کشت

در اینجــا ســه نــوع نهــال جهــت کشــت توصیــه 
می شــوند کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب مربــوط بــه خــود 

ــد: را دارن

نهال پیوندی، حتماً شش ماهه؛. 1
نهال بذری گلدانی شش ماهه؛. 2
ــه در . 3 ــذری ک ــای ب ــایر پایه ه ــا س ــخ ی ــادام تل ــذر ب ب

قســمت بعــد معرفــی مــی شــوند.

نهالپیوندی

کاشــت ایــن نــوع نهــال در مناطقــی پیشــنهاد می شــود 
ــا  ــد ی ــر دارن ــه بارندگــی ســالیانه بیــش از 400 میلی مت ک
ــی در دو ســال اول اســتقرار وجــود  ــاری تکمیل ــکان آبی ام
دارد. طبعــاً ایــن روش زمــان شــروع باردهــی را دو تــا ســه 
ــاغ  ــدازد و ب ــو می ان ــا جل ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــال نس س

ــار اقتصــادی می رســد. ــه ب ــر ب زودت

در کشـت نهـال، پـس از انتخـاب رقـم و پایـه مناسـب 
و محـل مناسـب تهیـه نهـال، ریشـه نهال هـا تـا بخشـی از 
سـاقه را به مدت 5 دقیقه در محلول اکسـی کلرور مس سـه 
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در هـزار قـرار می دهیـم. سـپس در چالـه ای کـه بـا مخلوط 
خـاک و کـود دامـی پـر شـده، تـا طوقـه )یعنـی محلـی که 
نهـال از خـاک بیـرون آمده( کشـت می کنیم. کشـت عمیق 
موجـب می شـود رشـد بعـدی نهـال کنـد شـود و احتمـال 
آلودگـی و تلفـات آن را نیـز افزایش می دهد. پس از کاشـت 
آبیـاری اولیـه حتمـاً انجـام شـود یـا بـه نحـوی برنامه ریزی 
شـود کـه قبـل از بارندگی هـای پاییـزه باشـد. اگـر از نهـال 
اسـتفاده می شـود بایسـتی در انتقـال نهال بـادام دقت کنید 
تـا ریشـه ها دچـار بادزدگـی نشـوند و حتـی آن هـا را قبل از 
کاشـت نیـز در زیر خـاک نگهـداری کنید تا آسـیب نبینند.

نهالبذریگلدانی

ــز  ــی در پایی ــذری گلدان ــال ب ــن روش کاشــت نه در ای
ــان و آذر( انجــام می شــود و در طــی مــرداد و شــهریور  )آب
ســال بعــد )ســال دوم پــس از اســتقرار نهــال( پیونــد خواب 
انجــام می شــود و در اســفند همــان ســال نهال هــای 
پیوندشــده ســربرداری می شــوند. پــس از ســربرداری طــی 
فصــل رشــد حداقــل دو تــا ســه بــار بایســتی جوش گیــری 
شــود، یعنــی کلیــه جوانه هــای رشــدکرده روی پایــه حتمــاً 
حــذف شــوند تــا پیونــدک رشــد کنــد. در غیــر ایــن صورت 
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پیونــدک خشــک خواهــد شــد یــا پاجوش هــا بــر آن غلبــه 
خواهنــد کــرد.

ــر اســت  ــر 400 میلی مت ــه بارندگــی زی ــی ک در مناطق
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــاری تکمیل ــت و آبی ــکان مراقب ــا ام ی
ســاده ترین و کم هزینه تریــن روش کشــت بــذر اســت. 

ــودال  ــل گ ــده داخ ــاک ریخته ش ــه خ ــر اینک ــل ذک قاب
بایــد به صــورت برجســته )پشــته( درآیــد و بــذور در اطــراف 
ــذور،  ایــن برجســتگی کاشــته شــوند. بعــد از ضدعفونــی ب
ــانتی متر از  ــا 10 س ــه 5 ت ــا فاصل ــذر را ب ــا 3 ب ــداد 2 ت تع
یکدیگــر در اطــراف برجســتگی حاصــل از خــاک می ریزیــم 
و داخــل گــودال را بــا عمــق 2 تــا 3 برابــر قطــر طولــی بــذر 
)8 تــا 6 ســانتی متر( می کاریــم. پــس از سبزشــدن در 
ــه  ــم و دو گیاهچ ــظ می کنی ــاه را حف ــن گی ــار، قوی تری به
ــر خــاک حــذف می کنیــم.  دیگــر را توســط قیچــی از زی

نکته:نهالریشهلختششماهه
بهدلیلحجمریشهکمتروخسارت
کمتردرجابهجاییمناسبتریننهال

برایکشتدیمدرپاییزاست.
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ایــن نکتــه مهــم اســت کــه نبایــد دانهال هــای اضافــی 
را بــا دســت بیــرون کشــید؛ زیــرا ایــن عمــل باعــث 
ــه آن  ــه ب ــی و صدم ــال اصل ــه های دانه ــدن ریش جابه جاش
خواهــد شــد. در دو گوشــه باالیــی چالــه دو عدد لولــه پلیکا 
بــه قطــر حــدود 8 ســانتی متر به عنــوان فیلتــر شــنی قــرار 
ــا شــن درشــت  مــی دهیــم )شــکل 11(. ایــن لوله هــا را ب
ــه،  ــردن چال ــال و پرک ــت نه ــس از کش ــم و پ ــر می کنی پ
پلیــکا را بیــرون می کشــیم تــا فیلتــر شــنی بــر جــا باقــی 
ــه عمــق ریشــه  ــه نفــوذ ســریع آب ب ــد. ایــن فیلتــر ب بمان

ــد.  ــک می کن کم

شکل 11- ایجاد فیلتر شنی پای درختان جهت نفوذ آب به عمق خاک 
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ضدعفونیریشهها

در یــک بشــکه آب پنجــاه لیتری 150 گرم اکســی کلرور 
مــس بــا غلظــت ســه در هــزار می ریزیــم و مقــداری کــود 
ــه آن اضافــه می کنیــم. در زمــان کشــت  دامــی پوســیده ب
ــی  ــا بخش ــه ها را ت ــز، ریش ــه لخت در پایی ــای ریش نهال ه
ــم.  ــرو می بری ــه در آن ف ــا 5 دقیق ــدت 3 ت ــه م ــاقه ب از س
ــاده  ــات آم ــا ترکیب ــردو ی ــوط ب ــوان از مخل همچنیــن می ت

بردوجــی یــا بردوفیکــس اســتفاده کــرد )شــکل 12(. 

شکل 12- پارالیناژ یا ضدعفونی ریشه های نهال قبل از کاشت
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انتخابرقموپایه

ــود  ــای موج ــودن باغ ه ــل غیراقتصادی ب ــن دلی اصل تری
ــه اســت. می دانیــم  ــم و پای در کشــور، انتخــاب اشــتباه رق
کــه باغ هــای بــادام کشــور تقریبــاً همگــی بــذری و زودگل 
ــی  ــرمازدگی - از جزئ ــا س ــاله ب ــوالً همه س ــتند و معم هس
ــر  ــت اگ ــی اس ــس طبیع ــتند. پ ــه هس ــل - مواج ــا کام ت
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــند. به نظ ــته باش ــی داش ــرد پایین عملک
ــاال  ــرد ب ــوان عملک ــب می ت ــم مناس ــاب رق ــا انتخ ــط ب فق
ــادام بــرای کشــت  را پیش بینــی کــرد. در انتخــاب ارقــام ب
ــر بایســتی  ــکات زی ــه ن ــم در شــرایط اقلیمــی کشــور ب دی

توجــه کنیــد:

دیرگل دهــی: در انتخــاب ارقــام حتمــاً بایســتی ارقــام . 1
ــرمای  ــر س ــا خط ــق ب ــرگل را در مناط ــرگل و خیلی دی دی
بهــاره انتخــاب کــرد. در مناطقــی کــه خطــر ســرمای بهــاره 
ــرا  ــت اســت؛ زی ــام زودگل مزی ــدارد، انتخــاب ارق وجــود ن
مراحــل گل دهــی و رشــدونمو میــوه بــا بارندگی هــای 

ــت. ــه اس ــر مواج بیش ت

ــت . 2 ــم مزی ــت دی ــان رس در کش ــام زودرس و می ارق
هســتند، چــون هرچــه به ســمت آخــر فصــل رشــد نزدیــک 
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ــن  ــس ای ــود، پ ــر می ش ــاک کم ت ــت خ ــویم رطوب می ش
ــد. ارقــام مغــز پرتــری در شــرایط دیــم دارن

عملکــرد درخــت و انــدازه میــوه و انــدازه مغــز عامــل . 3
مهمــی اســت.

درصـد مغـز و پوسـت کاغذی یا سـنگی نیـز از صفات . 4
مهـم دیگر اسـت. برخـی باغداران به دلیل مشـکل خسـارت 
پرنـدگان، به خصـوص کالغ، ارقام سـنگی )پوست سـخت( را 

می دهند. ترجیـح 

دیـم . 5 باغ هـای  شـیبدار  عرصه هـای  در  کندوگـذاری 
مشـکل اسـت و به عـالوه امـکان تطابـق بیـن ارقام مناسـب 
دیـم کم تـر اسـت، لـذا خودگشـنی و عدم نیـاز بـه درخـت 

گـرده زا می توانـد میـزان عملکـرد را بـاال ببـرد.

ارقاممناسبکشت

بـا این شـرایط، ارقـام توصیه شـده عبارت اند از: شـاهرود 
12 1، تونو و سـوپرنوا، شـاهرود 21، سـهند، شـکوفه، یلدا2، 

1 . فرانیس
2 . نپلوسالتر
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آذر، شـاهرود 6، شـاهرود 7 1، شـاهرود8 2، شـاهرود 10 3 ، و 
شـاهرود13 4. خصوصیات هر یک از ارقام به شـرح زیر اسـت. 

شاهرود 12 )فرانیس(

ــوید  ــنا می ش ــاهرود 12 آش ــم ش ــا رق ــدول 2 ب در ج
.)14 و   13 )شــکل های 

شکل 13- شاهرود 12 )عکس از دکتر جلیل دژم پور(

1 . فرادوئل
2 . کریستومورتو

3 . تکزاس/میشن
4 . تامپسون
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شکل 14- شاهرود 12 ) فرانیس(
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جدول 2- مشخصات رقم شاهرود 12

فرانسهمنشأ
اواخرشهریور- اوایلمهرتاریخ رسیدن

مشخصات کلی
دیرگلبادرختقوی و میوهمتوسط رس، 
پوستمیوهنیمه سخت،کیفیتمغزعالی، 

پرمحصول

38-40 درصدنسبت مغز به میوه

ارقام تلقیح کننده

بهترینرقمشاهرود7)فرادوئل(
ارقام8و13شاهرودهممناسب

گرده افشانیهستند.
سهند و شکوفهدیرگلهستند.

نیمه سنگیپوستچوبی میوه

خوبطعممغز

قهوهایروشنرنگمغز

7/03 گرموزنمغزباپوستبرحسبگرم

2/3 گرموزنمغزبیپوستبرحسبگرم

35-38 درصددرصدمغز

خودناسازگارنوعباروری

سهند، شکوفه، آذرو شماره7،13و 8.ارقامگردهدهنده

اسپورعادتباردهی 
باالعملکرد

اواخرشهریورتاریخرسیدن
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تونو

در جدول 3 با رقم تونو آشنا می شوید )شکل 15(.

شکل 15- رقم تونو )عکس از دکتر علی ایمانی(

جدول 3- مشخصات رقم تونو

ایتالیامنشأ
دیرگلزمانگلدهی

سنگیپوستچوبیمیوه
خوبطعممغز
زردمتمایلبهقهوهایرنگمغز

4/8گرموزنمغزباپوستبرحسبگرم
1/5گرموزنمغزبیپوستبرحسبگرم

12-10درصددوقلوییمغز
اسپورعادتباردهی
خودسازگارنوعباروری
خیلیپربارعملکرد
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سوپرنوا

در جدول 4 با رقم سوپرنوا آشنا می شوید )شکل 16(.

شکل 16- رقم سوپرنوا

جدول 4- رقم سوپرنوا

ایتالیامنشأ
دیرگلزمانگلدهی

سنگیپوستچوبیمیوه
خوبطعممغز
قهوهایرنگمغز

4/2گرموزنمغزباپوستبرحسبگرم
03/1گرموزنمغزبیپوستبرحسبگرم

10-7درصددوقلوییمغز
اسپورعادتباردهی
خودسازگارنوعباروری
خیلیپربارعملکرد
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شاهرود 21

جــدول 5 مشــخصات رقــم شــاهرود 21 را توضیــح داده 
اســت )شــکل 17(.

شکل 17- رقم شاهرود 21
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جدول 5- مشخصات رقم شاهرود 21

ناشناختهمنشأ

متوسطگلزمانگلدهی

نیمهسنگیپوستچوبیمیوه

خوبطعممغز

قهوهایروشنرنگمغز

2/7گرموزنمغزباپوستبرحسبگرم

0/9گرموزنمغزبیپوستبرحسبگرم

20-10درصددوقلوییمغز

46درصددرصدمغز

اسپورعادتباردهی

خودناسازگارنوعباروری

مامایی،ربیع،یلداوشاهرود17ارقامگردهدهنده

متوسطتاخیلیپربارعملکرد



ایجاد باغ بادام دیم 46

سهند

آشــنا  ســهند  رقــم  مشــخصات  بــا   6 جــدول  در 
.)18 )شــکل  می شــوید 

شکل 18- رقم سهند
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جدول 6- مشخصات رقم سهند

اواخرشهریورتاریخرسیدن

دیرگلومتوسطرسزمانگلدهی

سختپوستمیوه

خوبطعممغز

25-28درصدنسبتمغزبهمیوه

قهوهایروشنرنگمغز

7/2گرموزنمغزباپوستبرحسبگرم

9/0گرموزنمغزبیپوستبرحسبگرم

15درصددوقلوییمغز

46درصددرصدمغز

رویاسپورتیپباردهی

خیلیپربارعملکرد

384ساعتنیازسرمایی)برحسبساعت(

910ساعتنیازحرارتی)برحسبساعت(

جداشدنمیوهازدرختبهآسانیوسایرمشخصات
رنگپوستسبز
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شکوفه

در جــدول 7 بــا مشــخصات رقم شــکوفه آشــنا می شــوید 
.)19 )عکس 

شکل 19- رقم شکوفه 
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ایرانمنشأ

دیرگل،متوسطرسزمانگلدهی

کاغذیپوستچوبیمیوه

خوبطعممغز

قهوهایروشنرنگمغز

2-5درصددوقلوییمغز

60-55درصددرصدمغز

اسپورعادتباردهی

خودناسازگارنوعباروری

سهند،آذروفرانیسارقامگردهدهنده

خوبتازیادعملکرد

جدول 7- مشخصات رقم شکوفه
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یلدا )نپلوس اولترا(

در جــدول 8 مشــخصات رقــم یلــدا توضیــح داده شــده 
اســت )شــکل 20(.

 

شکل20- رقم یدا
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جدول8- مشخصات رقم یلدا

آمریکامبدأ

دیررسزمانرسیدنمیوه

مشخصاتکلی
متوسطگل،بادرختیقوی،هرس

آسان،جداشدنمیوهازدرختمتوسط،
بهآسانیجدامیشود،رنگپوست

میوهسبز.

نازکپوستمیوه

50درصدنسبتمغزبهمیوه

باالعملکرد
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آذر1

ــم آذر آشــنا می شــوید  ــا مشــخصات رق در جــدول 9 ب
)شــکل 21(.

 
شکل 21- رقم ذر 

Ai1.کریستومورتو*
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جدول 9- مشخصات رقم آذر

هیبریدمنشأ ژنتیکی

نسبتًادیرگلزمانگلدهی

42درصددرصدمغز

اسپورهاوشاخههاییکسالهعادتباردهی

3درصددرصدمغزدوقلو

329نیازسرمایی)برحسبساعت(

6،500نیازحرارتی)برحسبساعت(

پربارعملکرد
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شاهرود 7 ) فرادوئل(

ــاهرود 7  ــم ش ــی رق ــخصات کل ــا مش ــدول 10 ب در ج
آشــنا می شــوید.

جدول 10- مشخصات رقم فرادوئل )شاهرود 7(

35 درصددرصد مغز

12،15و18گردهافشانمناسب

نسبتًاسختپوست

دیرگلزمانگلدهی

نیمهشهریورزمانبرداشت

25تا28درصدنسبتمغزبهپوست

میزانعملکرددرهردرختبر
2/5کیلوگرمحسبمغزدرهردرخت

پربارعملکرد

سایرمشخصات
قدرتدرختمتوسطتاقوی،ازنظرقامت
درختکشیده،پرشاخهترازفراگنساست،
مغزنسبتًاَبزرگوپهنوقهوهایتیرهبا

پوستهظریف.
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شاهرود 8 ) کریستومورتو(

ــت و در  ــا در ایتالیاس ــه پوگلی ــم ناحی ــن رق ــأ ای منش
ایــن کشــور به وفــور کشــت می شــود. از نظــر برخــی 
ــت و  ــو اس ــس و تون ــبیه فراگن ــی ش ــان گلده ــات زم صف
ــاً  ــرمایی آن حتم ــاز س ــه نی ــت ک ــی اس ــه رقم های از جمل
بایســتی تأمیــن شــود و در صــورت تأمیــن نیاز ســرمایی در 
دماهــای پاییــن قــادر بــه گلدهــی اســت. درصــد دوقلویــی 
ــا کریســتومورتو  ــم باالســت. شــاهرود 8 ی ــن رق ــز درای مغ
رقمــی اســت دیــرگل و قــدرت رویشــی باالیــی دارد. یکــی 
از بهتریــن نتایجــی کــه در برنامه هــای اصالحــی ایــن رقــم 
به دســت آمــده اســت دیرگلدهــی و قــدرت رشــد آن اســت. 
عملکــرد مغــز آن در هــر درخــت طــی تحقیــق انجام شــده 
ــای  ــت. از گرده دهنده ه ــت اس ــر درخ ــرم در ه 4/4 کیلوگ

ــو اشــاره کــرد. ــل و تون ــه کاپاری ــوان ب ــم می ت ــن رق ای

شاهرود 10 )تکزاس/بیشن(

ــم در  ــن رق ــم آمریکاســت. ای ــن رق ــه ای خاســتگاه اولی
ــد  ــدرت رش ــت. دارای ق ــروف اس ــن مع ــه بیش ــکا ب آمری
ــرگل  ــبتاً دی ــیده و نس ــت کش ــت درخ ــاد، قام ــی زی رویش
اســت. زمــان برداشــت آن دیــر اســت. پوســته بــاالی نســبتاً 
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نــازک، درصــد مغــز آن بیــن 20 تــا 40 درصــد اســت و وزن 
هــر گــرم مغــز 1/2 گــرم اســت. مغــز آن کوتــاه، کلفــت و 
نوک تیــز اســت. مصــرف آن بــرای بــودادن و شــیرینی پزی 
و  فراگنــس  آن  گرده افشــان های  از  اســت.  متــداول 
فرراســتار اســت. ســرعت باردهی آن نســبتاً زود و پتانســیل 
تولیــد آن خیلــی خــوب اســت. بــه ســال آوری گرایــش دارد 
و بــه بیماری هــای قارچــی نســبتاً مقــاوم اســت. تربیــت آن 
نســبتاً آســان اســت. دومغــزی و نازکــی پوســت ایــن رقــم 

ــت. ــرده اس ــیب پذیر ک ــدگان آس ــل پرن را در مقاب

شاهرود 13 )تامپسون(

خاســتگاه اولیــه ایــن رقــم آمریکاســت. میــزان درصــد 
ــذی  ــت آن کاغ ــد و پوس ــا 60 درص ــدود 50 ت ــز آن ح مغ
ــه ازای هــر درخــت 3 کیلوگــرم مغــز  اســت. عملکــرد آن ب

ــت. ــرگل اس ــای دی ــته رقم ه ــت و از دس اس

نکته:تناوبباردهیبادامبهدلیلضعفدر

مدیریتباغاست.
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پایهها

ــاده  ــوه اهمیتــی فوق الع ــان می ــر درخت پایه هــا در تکثی
ــده هســتند: ــل تعیین کنن ــوارد ذی ــد. پایه هــا در م دارن

در استقرار گیاه در خاک،  9

قدرت جذب آب و عناصر غذایی،  9

کنترل اندازه گیاه،  9

زودباردهی، 9

میزان باروری، 9

کیفیت میوه، و 9

تحمل در برابر تنش های زنده و غیرزنده.  9

ــبی  ــه مناس ــخ پای ــادام تل ــذری ب ــه ب درحال حاضــر پای
بــرای باغ هــای دیــم اســت، امــا می تــوان از پایه هــای 
ــاال  ــل PH ب ــل تحم ــم به دلی ــی ان ه ــی اف و ج ــذری ج ب
اســتفاده کــرد؛ هرچنــد، تحمــل پایه هــای بــادام بــه آهــک 

ــکل های 22 و 23(. ــت )ش ــز باالس نی
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شکل 22- ریشه بادام تلخ چندساله پس از استقرار )چپ(

شکل 23- پایه مناسب بادام



59ایجاد باغ بادام دیم

انتخابنهال

تعیین کننــده  پایــه  و  نــوع رقــم  بــاغ  احــداث  در 
ــه همیــن  ــودن تولیــد اســت. ب ــا غیراقتصادی ب اقتصــادی ی
منظــور اطمینــان از اصالــت رقــم و پایــه بســیار مهم اســت. 
نهــال بایســتی از مراکــز مجــاز تهیــه شــود. در ایــن مراکــز 
ــوع رقــم،  روی نهــال شناســه ای نصــب شــده اســت کــه ن
ــن  ــد. باالتری ــان می ده ــد را نش ــال تولی ــه و س ــوع پای ن
ــه  ــود ک ــه می ش ــی عرض ــب آب ــا برچس ــال ب ــت نه کیفی
نهــال گواهی شــده اســت و پایین تریــن رده نهــال بــا 

ــال شناســه دار اســت.  ــه نه ــبز اســت ک برچســب س

عــالوه بــر مــوارد بــاال، گواهــی بهداشــتی نیــز از 
ــا  ــر نهال ه ــن ظاه ــود. همچنی ــت ش ــده درخواس تولیدکنن
ــی  ــاخه های جانب ــاقه، دارای ش ــم در س ــدون زخ ــالم، ب س
زیــاد، ریشــه ســالم و بــدون گــره و پیچــش باشــد. 
ــادام  ــان شــد، نهــال شــش ماهه ب ــاًل بی ــه کــه قب همان گون

ریشــه لخت بــرای دیــم توصیــه می شــود.

زمانکاشت

کشـت در باغ هـای دیـم به صـورت بـذر، نهـال گلدانـی 
یـا نهـال ریشـه لخـت حتمـاً در پاییـز انجام شـود، زیـرا در 
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کشـت پاییـز 3 تـا 4 ماه به ریشـه ها اجـازه ترمیم، اسـتقرار 
و گسـترش را می دهیـم، درحالی کـه ضمـن سـردبودن هـوا 
و کاهـش تبخیـر و تعـرق بـا بارندگـی بیش تـری مواجـه 

می شـود کـه خـود بـه گیرایـی نهـال کمـک می کنـد. 

چنانچــه در منطقــه شــما زمســتان بــا یخبنــدان شــدید 
ــچ کــود دامــی  ــا پوشــش مال همــراه اســت، بهتــر اســت ب
ــت  ــرمازدگی محافظ ــه ها از س ــراف ریش ــش اط و کاه و کل
ــتانی  ــرد و کوهس ــق س ــه در مناط ــه قابل توج ــوند. نکت ش
پوشــاندن ســطح خــاک اطــراف ریشــه نهــال بــا پوششــی از 
کــود دامــی جهــت جلوگیــری از ســرمازدگی ریشه هاســت.

آبیاریتکمیلیسالاول

ــال اول  ــت، در س ــده اس ــام ش ــذری انج ــت ب ــر کش اگ
بــه آبیــاری تکمیلــی نیــازی نیســت. امــا در کشــت نهــال 
ــال  ــاِت نه ــری از تلف ــرای جلوگی ــا ریشــه لخت ب ــی ی گلدان
ــال  ــر نه ــرای ه ــود. ب ــام ش ــد انج ــی بای ــارِی تکمیل آبی
ــه  ــرای 200 اصل ــس ب ــد. پ ــت می کن ــر آب کفای 20 لیت
نهــال 4،000 لیتــر یــا 4 مترمکعــب آب در هــر مرحلــه نیاز 
ــاری  ــداد آبی ــادی نیســت. تع ــی زی ــدار خیل ــه مق اســت ک
ــا 30 روز از  ــه حــدود 25 ت ــه فاصل ــاز ب ــورد نی ــی م تکمیل
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ــرای اطمینــان  زمــان قطــع بارندگی هــای بهــاره اســت و ب
از جلوگیــری از تلفــات نهــال حــدود پنــج آبیــاری تکمیلــی 
ــر و  ــامانه آبگی ــه س ــت هایی ک ــود. در کش ــه می ش توصی
ــل  ــی داخ ــن آب تکمیل ــده، ریخت ــب ش ــنی نص ــر ش فیلت
ــد و  ــی ریشــه کمــک می کن ــه رشــد عمق ــر بســیار ب فیلت
ــه سله شــکنی پــس از آبیــاری را برطــرف می کنــد.  ــاز ب نی
ــتی  ــکنی بایس ــاً سله ش ــنتی حتم ــت های س ــا در کش ام
انجــام شــود. آبیــاری تکمیلــی حتمــاً بعدازظهــر و پــس از 
ــوذ و جــذب آب  ــه نف ــا ب ــود ت ــوا انجــام ش خنک شــدن ه

ــد )شــکل 24(. کمــک کن

شکل 24- آبیاری تکمیلی سال اول با دست
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آبیاریتکمیلیسالهایبعدوپسازباردهی

بـه  پـس از اسـتقرار درخـت در باغ هـای دیـم عمومـاً 
آبیـاری تکمیلـی نیـازی نیسـت؛ امـا اگـر اقـدام بـه آبیاری 
تکمیلـی کنیـم، باعـث افزایـش چشـمگیر گلدهی در سـال 
بعـد می شـود. بعـد از تمایزیابـی جوانـه رویشـی بـه جوانـه 
بعـد،  بـه  مـاه  شـهریور  ابتـدای  از  و  تابسـتان  در  زایشـی 
جوانه هـای گل شـروع بـه کامل شـدن می کنند. اگـر در این 
مرحلـه بـا کمبـود آب مواجه باشـیم )که عمومـاً در باغ های 
دیـم کمبـود آب داریم(، جوانه هـای گل تکامـل نمی یابند و 
میـزان گل تشکیل شـده کاهـش می یابـد. همچنیـن تعداد 
گل هـای ناقـص نیـز زیـاد می شـود. پـس دو تـا سـه آب 
تکمیلـی در مـرداد و شـهریور ضمـن اینکـه از چروکیدگـی 
مغـز در همـان فصـل جلوگیـری می کند، میـزان گلدهی در 
سـال بعـد را نیـز افزایـش می دهد که بـه باروری و تشـکیل 

میـوه بیش تـر و عملکـرد بیش تـر کمـک می کنـد.

ایجادآبگیروهدایتآبپایدرخت

از خــاک زیریــن چالــه به عنــوان پشــته اســتفاده 
می شــود و به صــورت هاللــی، ابرویــی، لــوزی و غیــره 
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ســعی می شــود آب بــه پــای درخــت هدایــت شــود. بــرای 
ــری  ــرعت بیش ت ــا س ــر و ب ــای کم ت ــه آب در بارش ه اینک
بــه پــای گیــاه هدایــت شــود، ســطح حــدود 50 مترمربعــی 
آبگیــر را صــاف و تمیــز می کنیــم و غلطــک می زنیــم و در 
دو طــرف نهــال داخــل چالــه فیلتــر شــنی نصــب می کنیــم 

)شــکل 25(.

شکل 25- انواع سطوح جمع آوری آب باران برای درختان دیم
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ادامه شکل 25- انواع سطوح جمع آوری آب باران برای درختان دیم
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حفظرطوبت

عمومــاً در باغ هــای دیــم اصــل بــر ایــن اســت کــه آب 
ــر  ــطح کوچک ت ــه س ــر ب ــطح بزرگ ت ــد از س ــی بای بارندگ
ــه  ــرده ب ــد از آب نفوذک ــود، بای ــت ش ــت( هدای ــای درخ )پ
خــاک حفاظــت کنیــم و از تبخیــر آن جلوگیــری کنیــم. بــه 
همیــن منظور بــه هر طریق ممکــن از تبخیــر آب جلوگیری 
می کنیــم کــه می توانــد بــا پوشــش )مالــچ( گیاهــی، 
ســنگ فرش، شــن و غیــره باشــد. توصیــه می شــود از مــواد 
ــون و  ــود و از نایل ــتفاده ش ــط اس ــود در محی ــی موج طبیع

مــواد مصنوعــی اســتفاده نشــود )شــکل 26(.

شکل 26- استفاده از سنگ چین اطراف نهال برای حفظ رطوبت؛ استفاده 
از مالچ شنی در باالدست برای ایجاد حوضه آبگیر ) افزایش رواناب(
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ــمت  ــوان س ــر می ت ــر بیش ت ــری از تبخی ــرای جلوگی ب
ــا  ــم ت ــاع نی ــا ارتف ــان را ت ــی درخت ــوب و جنوب غرب جن
یــک متــری ســنگچین کــرد تــا زودتــر اطــراف تنــه ســایه 
ــا  ــوان نهال ه ــت می ت ــان کاش ــن زم ــود. همچنی ــاد ش ایج
را مایــل بــه ســمت جنوب غربــی کاشــت تــا تــاج بیش تــر 
ــس از  ــال اول پ ــد. س ــته باش ــایه اندازی داش ــه س روی تن
ــا خــار  رشــد نهــال در طــول تابســتان، پوشــاندن نهــال ب
و خاشــاک جهــت حفاظــت رطوبــت و فــرار از تشعشــعات 
شــدید آفتــاب می توانــد بــه اســتقرار بهتــر نهــال و کاهــش 

تلفــات نهــال کمــک کنــد.

در سـال های کم بـارش می تـوان روی شـاخ و بـرگ را 
از خـرداد بـا محلـول کائولـن محلول پاشـی کـرد. ایـن کار 
بخشـی از تشعشـع خورشـید را منعکـس می کنـد، تـاج را 
خنـک نگـه مـی دارد و میـزان تبخیـر و تعـرق کم می شـود.
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حفاظتتنه

ــاغ  ــک ب ــت ی ــول مدیری ــی از اص ــه یک ــت تن حفاظ
اســت. بایســتی تنــه را از خطــرات ســرمای زمســتانه، 
ــوش  ــد خرگ ــی مانن ــاب ســوختگی، خســارت جوندگان آفت
و حشــرات چوب خــواری ماننــد سوســک ها و پروانه هــا 
ــث  ــد باع ــوارد می توان ــن م ــدام از ای ــر ک ــرد. ه ــظ ک حف

ازبین رفتــن درخــت و کوتاهــی عمــر آن شــود. 

و ســرعت  آب  کمبــود  به دلیــل  دیــم  باغ هــای  در 
ــوق  ــل ف ــارت عوام ــی، خس ــیره نبات ــردش ش ــر گ پایین ت
شــدت بیش تــری دارد. بــه همیــن دلیــل ســفیدکردن تنــه 
درختــان و سرشــاخه ها در دو مرحلــه فصــل رشــد و طــی 

ــز و زمســتان ضــروری اســت. پایی

ــدار 2  ــور مق ــن منظ ــرای ای ــردو: ب ــوط ب ــه مخل تهی
ــر آب حــل  ــرم ســولفات مــس را در حــدود 10 لیت کیلوگ
می کنیــم. بعــد در یــک ظــرف جداگانــه 2 کیلوگــرم 
آهــک زنــده را حــل می کنیــم و ســپس دو محلــول را 
ــگ ســفید  ــو رن ــم و حــدود 1 کیل ــه می کنی ــه هــم اضاف ب
پالســتیکی درجــه ســه هــم بــه آن می افزاییــم. بعــد ایــن 
ــا  ــم و ت ــری می ریزی ــکه 100 لیت ــک بش ــه را در ی مجموع
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ــش  ــرای افزای ــم. ب ــی کنی ــه م ــکه آب اضاف ــدن بش پرش
غلظــت مخلــوط و سفیدترشــدن رنــگ آن می تــوان بــه آن 
کائولــن اضافــه کــرد. ســپس از اردیبهشــت و پــس از قطــع 
بارندگی هــا تنه هــا و بازوهــای درختــان را بــا ایــن محلــول 

ــم.  ــزی می کنی ــه رنگ آمی ــتفاده از فرچ ــا اس و ب

ــاً  ــی مجموع ــر، یعن ــت کم ت ــا غلظ ــوق را ب ــوط ف مخل
ــوان  ــا می ت ــزان برگ ه ــس از خ ــز پ ــد را، در پایی دو درص
ــید.  ــه پاش ــرگ و تن ــاخ و ب ــی ش ــمپاش روی تمام ــا س ب
ــوختگی و  ــه از آفتاب س ــت تن ــن حفاظ ــل ضم ــن عم ای
کاهــش تبخیــر، به دلیــل دیرتــر گرم شــدن جوانه هــا 
باعــث تأخیــر در بازشــدن جوانــه گل مــی شــود کــه 
ریســک خطــر ســرمازدگی بهــاره را کاهــش می دهــد. تنــه 
ــفید  ــکا س ــه پلی ــک لول ــا ی ــده را ب ــای تازه کشت ش نهال ه
ــی در  ــظ خوب ــه محاف ــن لول ــرد. ای ــت ک ــوان حفاظ می ت

ــکل 27(. ــت )ش ــدگان اس ــر جون براب
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شکل 27- حفاظت تنه درختان از جوندگان، آفتاب و غیره
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هرسوتربیتدرختان

ــرایط  ــادام در ش ــان ب ــت درخت ــرم و تربی ــرس ف در ه
ــد. ــت کنی ــتی رعای ــر را بایس ــکات زی ــم ن دی

یعنـی  شـوند؛  انتخـاب  پایین تـری  ارتفـاع  از  بازوهـا 
سـربرداری نهـال از ارتفـاع 60 سـانتی متری انجـام شـود تا 
تـاج ارتفـاع کم تری داشـته باشـد و فضـای مرطوبـی اطراف 
تـاج و نزدیک سـطح زمین تشـکیل شـود. این امـر به حفظ 
رطوبـت در اطـراف تـاج )نزدیـک زمیـن( کمـک می کنـد. 

فـرم تربیت محـور مرکزی تغییـر یافته باشـد و درختان 
به صـورت هرمـی تربیت شـوند. در این شـرایط تـاج رطوبت 
نسـبی بیش تـری در درون خـود دارد، به خصـوص اینکـه ما 
در اغلـب مناطق کشـور مشـکل کمبـود نور نداریـم و هرس 

فرم جامـی توصیه نمی شـود.

ــت  ــی و تربی ــرای فرم ده ــار ســال اول را ب ــا چه ســه ت
درخــت صــرف می کنیــم، امــا نســبت بــه باغ هــای آبــی بــا 
ــا درخــت رفتــار می کنیــم و حداقــل  احتیــاط بیش تــری ب

ــم. ــاخه ها را داری ــردن ش ــرس و قطع ک ه

ــر  ــد کم ت ــود آب و رش ــل کمب ــم به دلی ــرایط دی در ش
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چــوب، کم تــر بــه هــرس ســالیانه نیــاز اســت و بیش تــر بــه 
ــا  ــوده اکتف ــک و آل ــاخه های خش ــاخه ها و سرش ــذف ش ح
می شــود. پــس از تشــکیل اســکلت درخــت و فــرم هرمــی 
ــرای  ــا ســه ســال هــرس بســیار ســبک ب کامــل هــر دو ت
ــای  ــر میخچه ه ــه بهت ــن تغذی ــد و همچنی ــک رش تحری

ــکل 28(. ــود )ش ــه می ش ــارده توصی ب

 شکل 28- هرس محور تغییریافته و کوتاه در بادام کاری دیم
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