
 احداث باغهای تجارتی 

تجارتی مرتکب اشتباهاتی میگردند ، بمنظور اینکه دفعات این اشتباهات کاهش یابد و قبل  ثریت باغداران در حین احداث باغهای اک

 به سواالت ذیل جواب ارایه نمایید .لطفا از انکه برای احداث باغ نهال تهیه مینمایید 

 ؟از کدام نوع میوه میخواهید که باغ احداث نمایید  .１

 ؟ایا میوه تولید شده در مارکیت به قیمت خوب بفروش میرسد  .２

 ؟ایا غرس نهال میوه در ساحه شما نتیجه مطلوب را خواهد داد .３

 ؟احداث باغ  میوه مورد نظر مناسب است   برایآیا زمین شما  .４

 ؟برخوردار است آیا زمین مورد نظر از آب کافی برای آبیاری  .５

 ؟ایا خود شما برای احداث باغ آماده هستید  .６

 ؟آیا برای احداث باغ نهال با کیفیت را تدارک دیده اید  .７

 انتخاب نهالهای مثمر

از انجاییکه احداث باغ یک پروسه ای  طوالنی است و درختان مثمر عمر تولیدی طوالنی دارند ، از همین سبب است که باید در 

انتخاب نوع میوه توجه جدی شود . و در ضمن در انتخاب نوع میوه دو نکته عمده در نظر گرفته شود ، اول اینکه نهال میوه باید به 

 مثمر نهالهایازمارکیت خوب برخوردار باشد .و کوشش شود تا از یکنوع باید  تولید شده دوم اینکه میوه محیط توافق داشته باشد و 

  د .غرس نگرد در باغ تجارتی باید سعی شود تا انواع مختلف میوه جات احداث گردد ، این بدان معنی است که  و تجارتی  باغ بزرگ

 خصوصیات نهال خوب 

 . نهال پیوندی باید قوی باشد .８

 سانتی متر ارتفاع داشته باشد . 02 -51جای پیوند نهال باید از زمین بین  .９

 سانتی تا یک متر ارتفاع داشته و از نموی بدنی خوب برخوردار باشد .51 از نهال پیوندی از جای پیوند باید .０１

 مستقیم باشد . یدتنه نهال پیوندی با .１１

 .باشد نباتی  نهال پیوندی باید عاری از امراض و آفات  .２１

د (و باش نهال درجپیوندی  منبع معلومات ورایتی وکه در آن نهال باید تصدیقی باشد یعنی ) دارای لیبل باشد ،  .３１

 .باید از منابع مطمین تهیه گردد

متر سانتی  X 01 01 حین انتقال به چقورک ها با خاک آن که دارای ابعاد نهال اگر در بستر آزاد تربیه شده باشد  .４１

، این عملیه بیشتر در حین کشیدن نهالهای ستروس از زمین قوریه الزم و ضروری میباشد  کشیده شود باشد باید از زمین

 .کشیده شود احتماال با خطرات خشکیدن مواجه خواهد گردید  از زمینبدون خاک قوریه که زیرا که نهال 

 انتخاب جای برای باغ 

میباشد .طوریکه در باال گفته شد عمرتولیدی درختان مثمر ، پالن منظم و سرمایگذاری مناسب احداث باغ و تربیه آن مستلزم دانش 

نیاز است تا یک درخت سر حاصل بیآید ، از همین سبب الزم است تا در انتخاب جای ونهال  8 -4طوالنی بوده و بعد از غرس بین 

اغ برای احداث بانتخاب نهال تصمیم گرفته شود باید در انتخاب جای احداث باغ و  قبل از اینکه درها باید توجه زیاد صورت گیرد . 

 و نهالها تحقیقات الزم صورت گیرد .

 آماده گی های باغدار

باغ بعد از مدتی  بسا مواردی است که باغدار برای احداث باغد آماده نمیباشد ،ولی باغ را احداث مینماید ، از همین سبب است که

عد بدرختان باغ چگونه تربیه میگردد و درختان در فکر آن نیست که دهد .این بدان معنی است که موصوف را از دست میاحداث شده 

از غرس به چه مقدار مصارف نیاز دارد .و به این هم آگاه نیست که کشت میانی مانند جواری ، گندم و نیشکر چه ضرر هایی به باغ 



باغ آماده گی ها و تصامیم الزم اتخاذ و بعدا عملی گردد تا نتایج مطلوب از آن بدست فلهذا الزم است که قبل از احداث وارد مینماید . 

 آید .

 

 غرس نهالها

سنگریزه و سایر اشیای  سانتی متر قلبه عمیق گردد و گیاهان هرزه و 42زمین که برای احداث باغ در نظر گرفته میشو باید تا  .１

 اضافی از آن دور ساخته شود .

نهالها چقورک های مناسب حفر گردد ، بیاد داشته باشید که چقورک ها باید غرس برای ، باید بعد از نقشه و دیزاین باغ  .１

 د .نبسیار عمیق حفر نگرد

 

 ( کار گرفته شود   planting boardاز  تخته غرس )  سعی شود تا در وقت غرس نهال:  2 ریتصو

د ، این بدان معنی است که نهال ها باید در زمین به اندازه ای غرس گردند نگردبسیار عمیق غرس  هادر چقورک ها نبایدنهال .２

  که در قوریه غرس گردیده بودند. هیچوقت  نهالها را با خریطه  پالستیکی آن غرس ننمایید .

 

 

 

 

 

 عالوه نمودن خاک حاصلخیز در اطراف نهال: 4 ریتصو              کوشش شود که نهالها باید هم سطح با زمین غرس گردند : 3 ریتصو

 زمین آماده شده برای احداث باغ: 1 ریتصو



اطراف نهالهای غرس شده خاک حاصلخیز را عالوه نمایید .درصورتیکه خاک باغ حاصلخیز باشد نیاز به عالوه  لطفا در .３

خاک دیگر نیست ، صرف خاک که از چقورک بیرون کشیده شده  را با بیل خوب میده نموده و آنرا دوباره در  نمودن

، در آنصورت میتوانید که خاک حاصلخیز را از جای اطراف نهال عالوه نمایید .در صورتیکه خاک باغ حاصلخیز نباشد 

 دیگر آورده و در اطراف نهالها عالوه نمایید .

و بعد از عالوه نمودن خاک در اطراف نهال ، باالی ان با پای خویش فشار وارد نمایید تا به اصطالح خوب تخته گردیده  .４

 یده و خالیگاه باقی نماند .پرگردو منفذ ها خاک با ریشه نهال تماس حاصل نموده وسوراخ ها 

 

  با پا  تخته نمودن خاک در اطراف نهال: 5 ریتصو

اید بنهال و دفعتا باید آبیاری گردد، حینیکه آب در خاک جذب گردید  در عین روز  ساخته شودبرای نهال باید جای آبیاری  .５

 د .آبیاری گرددوباره 

 

 نهال را بار دوم آبیاری نمایید  :7 ریتصو                                        طرز ترتیب جای آبیاری برای نهال : 6 ریتصو

                 

شاخه های ی ، نهالها بعد از غرس به تربیه ضرورت دارند یعنی در صورتیکه نهالها دارای شکستگی ، شاخه های مریض .６

 اضافی و بی ترتیب باشد باید قطع گردد .

 

 

 

 

 تربیه نهال : 8 ریتصو



نیاز است که در آن تمام نهالها باید بطور مساویانه آبیاری گردند آبیاری منظم یک سیستم  بهدر خاتمه برای آبیاری نهالها  .７

زیاد ضرورت ندارند و در صورت دفعات آبیاری زیاد با مشکالت مختلف .بیاد داشته باشید که نهالهای بزرگ به آب 

 مواجه میگردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرورش نهالها 

برای یک باغ موفق و خوب تنها غرس نهال کافی نبوده بلکه نهال بعد از غرس به پرورش نیز نیاز دارد که این عملیات مشمول 

امراض و آفات نباتی وغیره ، نهالی که بشکل درست انتخاب ، غرس و تربیه گردیده  آبیاری درست و منظم ، استعمال کود و کنترول 

 باشند  دارای حالت نمویی خوب بوده  ، میوه خوب تولید نموده و باغدار از آن عاید خوب بدست اورده میتواند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهال که بشکل درست تربیه گردد میوه خوب تولید مینماید :.9 ریتصو

 

 شما میتوانید در لینک انترنتی  زیر طریقه غرس نهالها را تماشا نمایید 

https://www.youtube.com/watch?v=84NmGJPhUJk 

 

ستروس هایسیتم منظم آبیاری برای نهال  


