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  چکیده

هاي اخیر از یک سـو و اجرایـی    ها و افزایش جمعیت در دههوقوع همزمان دو پدیده تخریب جنگل

ویژه صنوبر شده است که تولید چوب به هاي شمال کشور از سوي دیگر موجبشدن طرح تنفس جنگل

در اراضی زراعی اهمیت مضاعف یابد. این تولیدات ضمن تأمین نیازهاي چوبی جمعیت رو به رشد، مانع 

رو توسعه صنوبرکاري براي تـأمین نیازهـاي   شوند. از این هاي طبیعی باقیمانده میفشار بیشتر بر جنگل

یافـت. ایـن مقالـه سـعی دارد بـا تشـریح وضـعیت         چوبی صنایع و مصارف عمـومی ضـرورت بیشـتري   

هاي سنتی، راهکارهاي افـزایش رانـدمان تولیـد را بـا مقایسـه نتـایج حاصـل از یـک طـرح          صنوبرکاري

تحقیقاتی مشخص ارائه نماید. به این منظور از نتایج طرح تحقیقاتی کشت تلفیقی صنوبر با محصـوالت  

هـاي سـنتی    اجراي روش کشت تلفیقی نسبت به صنوبرکارياي استفاده شد تا بر مزایاي  علوفه -زراعی

صحه گذاشته شود. در این تحقیق از تیمارهاي فاصله کاشت صنوبر در ترکیب با حضور گیاه کـف و یـا   

بدون آن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب تیمـار آمیختـه صـنوبر و یونجـه در     

 د را دارد.متر بهترین عملکر 3×6فاصله کاشت 

  آگروفارستري، تولید چوب، صنوبر، یونجه. هاي کلیدي: واژه
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  مقدمه

هـاي  بـرداري از جنگـل  با توجه به توقف بهـره 

شمال کشور، یکی از مهمترین منـابع تولیـد چـوب    

چوب است که نیازمند بـه توسـعه   در کشور، زراعت 

ــی کمــی و کیفــی اســت. مهــم  ــه درخت ــرین گون ت

اختصاص یافته به زراعت چـوب صـنوبر اسـت. امـا     

طور سنتی صنوبرها را در فواصل کـم  صنوبرکاران به

کارند. در چنـین وضـعیتی فضـاي کـافی بـراي       می

رویش مناسب درختان وجود ندارد. بر اساس نتـایج  

پژوهشـی، فواصـل کاشـت کـم     هاي حاصل از طرح

شـود کـه بـه    قطر مـی هاي کممنجر به تولید چوب

دلیل افزایش نسبت پوست به چوب، بـراي صـنایع   

چوب کشور مناسب نیست. لـذا اسـتفاده از فاصـله    

کاشت بیشتر جهت دستیابی بـه درختـان قطـورتر    

شود. از سوي دیگر افزایش فاصله کاشـت  توصیه می

ال کشـاورزان قـرار   به دالیل مختلـف مـورد اسـتقب   

طور سنتی اعتقاد دارند که فضاي  گیرد. زیرا بهنمی

ماند و تعـداد  هاي درختان بالاستفاده میبین ردیف

درختان کمتر در واحد سطح را یـک اشـتباه تلقـی    

هاي مروجین و محققـین از  کنند. تاکنون توصیهمی

جمله نگارندگان منجر به تغییر رویکرد صنوبرکاران 

بـازده  یش فاصله کاشت نشـده اسـت. کـم   براي افزا

بــودن صــنوبرکاري در فاصــله کاشــت کــم و عــدم  

هـاي  استقبال از فاصله کاشت بیشتر در صنوبرکاري

خالص، موجب درآمدزایی اندك این فعالیـت شـده   

است. از سوي دیگـر، دیربـازده بـودن صـنوبرکاري     

ــه  ــی و علوف ــه محصــوالت زراع ــل نســبت ب اي دلی

ایـن فعالیـت شـده اسـت.      مضاعفی بر عدم توسـعه 

بـرداري   کشاورزان براي امرار معـاش نیازمنـد بهـره   

هـا  ساالنه از محصوالت خـود هسـتند. لـذا از سـال    

هـاي کشـور   پیش که مشکل فـوق در صـنوبرکاري  

مشاهده شد، نگارندگان را بر آن داشت تا با اجـراي  

تحقیقاتی کشت تلفیقی صـنوبر و محصـوالت    طرح

نبال ارائه یک راه حل مناسـب  اي به دعلوفه -زراعی

  ).1391باشند (اسدي و همکاران، 

هــایی کــه بتواننــد در همــان     اعمــال روش

هاي اولیه عاید مناسبی براي زارع داشته باشند  سال

عنـوان یـک مؤلفـه    م با آن به کشت درخت بهأو تو

ویـژه در  اصلی بپردازند، پیشینه نسـبتاً طـوالنی بـه   

این روش کـه از آن  کشورهاي در حال توسعه دارد. 

تعبیـر  ) 1تلفیق جنگـل و زراعـت (آگروفاسـتري   به 

هاي مختلفی است  ها و مؤلفه شود داراي سیستم می

درخت و زراعـت بـه    ها کشت تلفیقیکه یکی از آن

وري  است. اجراي این سیسـتم بهـره   2داالنی صورت

ــراي  از زمــین داراي دســتورالعمل هــا و ضــوابطی ب

                                                           
1 Agroforestry 
2 Hedgerow Intercropping 
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در عرصـه و شـرایط    همـراه انتخاب درخت و گیـاه  

از آنجــا کــه در چنــین  اقلیمــی مــورد نظــر اســت.

 همـراه ی حداقل دو مؤلفه درخت و گیاه های سیستم

کننــد، اثــرات متقابــل و  مــی زیســتدر کنــار هــم 

وري و پایـداري از دیـدگاه    حداکثر بهره دستیابی به

هاي اقتصادي بایـد مـد    به همراه نگرش شناسی بوم

). بـا پـرورش   Singh et al., 2001( نظر قرار گیـرد 

هاي بیشتري براي  کشاورزان گزینه ،انواع محصوالت

فروش خواهند داشـت. افـزایش تنـوع محصـول بـا      

گیاهان یک ساله یـا چنـد سـاله بـه همـراه کشـت       

 ،هـا  درخت به نوعی استفاده مطلوب از منابع و نهاده

ــق ــظ و   اســتفاده از اف ــف خــاك در حف هــاي مختل

هـاي تلفیقـی اسـت.    پایداري آن از مزایـاي کشـت  

اجراي این روش ضمن تأمین بخشی از منابع مـالی  

ساالنه خانوار روستایی، باعث تولید چـوب بیشـتر و   

ویـژه در اراضـی   حفاظت از منابع ارزشمند خاك بـه 

  گردد.  اي میحاشیه رودخانه

  هاي کشت تلفیقیویژگی

هـاي   درخت مناسب جهت کشـت در سیسـتم  

تلفیقی باید داراي خصوصیاتی مانند امکان اسـتقرار  

ریشـه  در رویشگاه مورد نظر، تنه صاف، تاج باریک، 

عمیق، استحکام در برابر باد، اثـرات منفـی کـم بـر     

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی    روي گیاه همراه و ارزش

ــان کــه همــه   دیگــر ــوعی از درخت ــافتن ن باشــد. ی

خصوصیات فـوق را داشـته باشـند، میسـر نیسـت،      

پـذیر  یند خصوصیات فـوق بایـد توجیـه   آبنابراین بر

دیـده  هاي طبیعی برخالف آنچه که در عرصهباشد. 

هـاي کشـت    یک گونه درختی در سیسـتم شود، می

 هـاي درختـی   تلفیقی باید بدون حضور سـایر گونـه  

قـادر بـه ادامـه     ،و در همسایگی گیاه کف) 1(شکل 

در ایـران درختـان    ).1385(شـامخی،   حیات باشـد 

دلیـل   هاي تبریزي و کبوده بومی بـه صنوبر از گونه

د.تـر هسـتن  تاج هرمی و سرعت رشـد بـاال مناسـب   
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  نمایی از کشت تلفیقی سنتی صنوبر و محصوالت زراعی در روستاي ارطه قادیکال (قائمشهر) - 1شکل 

  

پس از انتخـاب درخـت، تعیـین گونـه همـراه      

اي اهمیت (گیاه کف) جهت تولیدات زراعی و علوفه

کند. در شرایط کرج و میاندوآب آذربایجـان  پیدا می

دلیل متداول بودن کشت یونجه هفت ساله ربی بهغ

و عدم نیاز به شخم در طول هفت سال و نیز فقدان 

آفات مشترك صـنوبر و یونجـه، گونـه مناسـبی بـه      

صـنوبرها  عنوان زیر کشت تشخیص داده شد. البته 

بـا گنـدم،    کوچـک مقیـاس   صورت کشت تلفیقیبه

 ، کلزا، یونجه، سنبل هندي، و سایر محصـوالت سویا

کاشت متفاوت و در کشـورهاي مختلـف   در فواصل 

  .)Shanmughave, 2004شوند (کاشته می

سطح جنگـل و نیـاز بـه     محدودیتبا توجه به 

هــاي   گونـــه  محصـوالت چـوبی در کشـور هنــد،    

) و Populus deltoidesالرشد همانند صنوبر (سریع

منظور کشت تلفیقـی بـه کشـاورزان     اکالیپتوس به

مطالعات نشان داد که کشـت صـنوبر   معرفی شدند. 

ساله عالوه بر تولیـد  12با فواصل نسبتاً زیاد و دوره 

مطلوب محصول زراعی، براي رشـد و تولیـد چـوب    

 ,Kapur & Dugraصنوبر نیز مناسب بـوده اسـت (  

1989.(  

  تراکم و فاصله کاشت

ها در ردیـف و بـین   تراکم به معنی فاصله پایه

نیـز بیـانگر وضـعیت    ها است و نحوه اسـتقرار  ردیف

هـا اسـت. انتخـاب    هـا و جهـت آن  قرارگیري ردیف

برداري که زارع تراکم نهال به قطر هدف و سن بهره

مد نظر دارد بستگی خواهد داشت. تراکم باال حجم 
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زیادي از چوب متعلق به درختان نازك و کوچک را 

برداري کوتاه مدت تولیـد خواهـد   هاي بهرهدر دوره

ک تراکم کم، درختــان بزرگـی را   کرد. در مقابل، ی

نماید، اما حجـم در  هاي دورتـر تـولید میدر ســال

هـاي اولیـه کـم خواهـد بـود.      ویژه در سالهکتار به

وقتی یک کشاورز تراکم درخت را انتخاب کرد، باید 

در مورد فاصله کاشت نیز تصمیم بگیرد. براي مثال 

 9اصله نهال در هکتار، هر درخـت   1111در تراکم 

توان نماید. این فضا را میمترمربع فضا را اشغال می

به صورت مربعی یا مستطیلی در نظر گرفت. فاصـله  

ــی   ــت مربع ــت در حال ــت  3×3کاش ــر و در حال مت

متــر خواهــد بــود. البتــه بــراي  2×5/4مســتطیلی 

هاي تلفیقی در اغلب موارد حالـت مسـتطیلی   کشت

حیـت  هـاي عبـور تراکتـور ارج   دلیل ایجاد داالنبه 

  دارد.

  ها مواد و روش

نحوه اجراي کشت تلفیقی (ارزیابی تولیدات یک 

  پروژه)

در ایسـتگاه   در یک تحقیق که توسط نگارنـده 

رح آزمایشــی ـدر قالــب طــتحقیقــات البــرز کـــرج 

تیمـار   6تکـرار و   3هـاي کامـل تصـادفی در    بلوك

هـاي  پس از انتخاب درخت و تولید نهال انجام شد،

ها به زمین اصـلی،   براي انتقال نهالمناسب صنوبر، 

پـس از   و شـد  سازي زمین انجامابتدا عملیات آماده

هـاي  متـر، نهـال  سـانتی  60ی با عمق یها چالهحفر 

پالت بـا ابعـاد    18در مجموع کاشته شدند.  مناسب

ها بـر اسـاس   انتخاب شد و نهالمتر  40متر در  30

درختـان صـنوبر بـا ابعـاد     فواصل کاشـت  تیمارهاي 

متر با یونجه به همـراه   3×10، و 3×8، 3×6، 3×4

 3×4دو تیمار شاهد یونجه خالص و صنوبر خالص (

کاشته شدند. سپس در پاییز سال بعـد و پـس   متر) 

هـا،  ها و توسعه ریشه آناز اطمینان از استقرار نهال

عملیات کاشت یونجه همـدانی آغـاز شـد. بـه ایـن      

سازي زمین، بذرپاشی یونجه  ترتیب که پس از آماده

کیلــوگرم در  20 بــه مقــداردر تیمارهــاي مختلــف 

هـاي کاشـت    ردیـف متري  5/0هکتار در حد فاصل 

انجام شد و دیسک زده شـد. مسـیر آبیـاري     صنوبر

دلیل نیازهاي آبـی متفـاوت ایـن     یونجه و صنوبر به

طـوري   گردیـد، صورت جداگانه طراحی  دو گونه به

صـنوبرها را   ،ه آبیـاري یونجـه  که بتوان بدون هرگون

طـول فصـل رویـش     هـر سـال در   آبیاري نمود. در

انجام شـد و کلیـه   با ماشین برداشت  4یا  3یونجه، 

پـس از خشـک شـدن در     ها در هر برداشـت یونجه

وزن براي هـر تیمـار    صورت جداگانه ، بههواي آزاد

نمـایی از کشـت تلفیقـی و     3و  2هاي شکل شدند.

  دهند.ا نشان میفضاي بین درختان ر
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  نماي تیمارهاي مختلف کشت تلفیقی صنوبر و یونجه (در کرج) - 2شکل 

  

  

  متر (در کرج) 3×10نماي رشد یونجه در فضاي بین ردیف درختان در تیمار  - 3شکل 
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  نتایج

  زیر حاصل شد. سال اجراي طرح نتایج 7پس از 

  تولید چوب صنوبر

مربوط بـه   ساالنه صنوبر یحجمرویش مقادیر 

تیمارهاي مختلف با محاسبه اختالف حجم دو سال 

عبـارت دیگـر مقـدار ازدیـاد     متوالی تعیین شـد. بـه  

حجم در هکتار در طول یک سال تعیین و بر اساس 

آن متوسط رویش ساالنه در یک دوره بـرآورد شـد.   

 3×4، 3×6، 3×8تـر بـا یونجـه،    م 3×4تیمارهاي 

متر به ترتیب با رویـش   3×10متر صنوبر خالص و 

متـر   46/6و  33/8، 99/10، 06/11، 37/18ساالنه 

تـرین  مکعب در سال و در هکتار باالترین تـا پـایین  

  ).  4مقدار رویش را داشتند (شکل 

  

  بندي آنها به روش دانکنچوب در تیمارهاي مختلف در سال و در هکتار و گروهمیانگین تولید ساالنه  - 4شکل 

  

روند افزایش موجودي چوب را به متر  5شکل 

مکعب در هکتار براي تیمارهاي مختلف در هر سال 

دهد. نکته قابل تأمل در این نمودار شـیب   نشان می

متـر صـنوبر بـا یونجـه      3×4نسبتا یکنواخت تیمار 

است که روند صعودي خود را حفظ نموده است. بر 

خالف انتظار، فواصل کاشت بیشتر هنوز بـه شـیب   

اند. البته افزایش عملکرد چـوب   قابل قبولی نرسیده

هـاي بعـد دور از   در فواصل کاشت بیشـتر، در سـال  

طور که در ادامه گردد همانانتظار نیست. تأکید می

مارهاي با فاصله کاشت بیشـتر قطعـاً   خواهد آمد تی

  تولیدات یونجه بیشتري خواهند داشت.
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  هاي مختلف روند افزایش موجودي چوب به مترمکعب در هکتار مربوط به تیمارها و سال - 5شکل 

  

  تولید گیاه همراه

 ،هاي تلفیقیترین صفات در کشتیکی از مهم

وزن تولیدي گیاه همراه و مشخصاً در تحقیق مزبور 

یونجه است که در هر هکتار بـه کیلـوگرم تـوزین و    

 7507محاسبه شد. تیمار یونجه خالص با میـانگین  

کیلوگرم وزن خشک یونجه در سال و در هکتـار در  

ــا میــانگین  3×10تیمــار  ،گــروه اول  4788متــر ب

میـانگین   متر بـا  3×8تیمار  ،کیلوگرم در گروه دوم

متر با  3×66/6تیمار  ،کیلوگرم در گروه سوم 4265

کیلوگرم در گـروه چهـارم و تیمـار     3991میانگین 

کیلـوگرم مـاده    2549متر با تولیـد میـانگین    3×4

خشک یونجه در سال و در هکتار (کمترین میـزان)  

  اند.در گروه پنجم قرار گرفته

مشاهده روند تغییرات تولید یونجـه حـاکی از   

هـا (زمـان) و   دار بـین سـال   د اثر متقابل معنـی وجو

هـاي  تیمارها (فواصل کاشت) اسـت. نـه تنهـا سـال    

 ،داري با هم دارنـد  مختلف تولید یونجه تفاوت معنی

باشـد. بـر   دار می بلکه اثر متقابل سال و تیمار معنی

ایـن اسـاس سـال سـوم پـس از کاشـت یونجـه بــا        

ترین کیلـوگرم در هکتـار بـاال    6603میانگین تولید 

چهـارم و اول بـه ترتیـب بـا      ،هاي دوممیزان و سال

گـرم در هکتـار    کیلو 2395و  3330 ،6151مقادیر 

میـانگین   6هاي بعدي قرار گرفتند. شـکل   در مکان

تولید یونجه به کیلوگرم ماده خشک در هکتار براي 

  دهد.   ها و تیمارهاي مختلف را نشان می سال

 سال
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  هاي مختلف به کیلوگرم در هکتار میانگین مقادیر وزن خشک یونجه در تیمارها و سال -6شکل 

  

ارزیابی اثـرات سـایه در میـزان نسـبت وزن       

خشک برگ یونجه به وزن خشک ساقه آن (یکی از 

یونجــه) نیــز انجــام شــد و خــوراکی عوامــل خــوش

تیمارها بر این نسبت در  داري بین اثر اختالف معنی

درصـد مشـاهده  گردیـد     5سطح خطـاي کمتـر از   

متـر بـا یونجـه     3×4). بر این اساس تیمار 7(شکل 

باالترین مقدار و در گروه اول  1/1با میانگین نسبت 

ــاي   ــد از آن تیماره ــت و بع ــرار گرف ، 3×8، 3×6ق

هـاي دیگــر قــرار   الص در گــروهو یونجـه خــ  3×10

  گرفتند.

  

  

  

  مقادیر نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه یونجه در تیمارهاي مختلف  - 7شکل 

خوراکی یونجهعنوان معیار خوشبه
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  مقایسه نهایی

لیـدي  براي مقایسه نهایی تیمارهـا، مقـادیر تو  

(چوب و یونجه) براي هر تیمار به تفکیک محاسـبه  

طور که مالحظه ارائه شده است. همان 8و در شکل 

متــر صنوبـــر خــــالص بــا  3×4شــود تیمـــار مــی

متـر   8تـرین عملکـرد فقـط رویـش انـدك      ضـعیف 

مکعب چوب در سال و در هکتـار داشـته اسـت. در    

متـر   3×4حالی که در همین فاصله کاشـت تیمـار   

ر با یونجه عالوه بر افزایش نسبتاً چشـمگیر در  صنوب

متـر مکعـب در سـال و در     18تولید چوب معـادل  

کیلوگرم ماده خشک یونجه در سـال   2550هکتار، 

و در هکتار نیز تولیـد کـرده اسـت. وضـعیت بقیـه      

  قابل مشاهده است.  8تیمارها در شکل 

  

  خالص  3×4تیمارها از نظر میانگین تولید ساالنه چوب و یونجه (الزم به ذکر است که تیمار مقایسه  - 8شکل 

  اند).تنها چوب و تیمار یونجه خالص نیز فقط یونجه تولید کرده

  

  ها و پیشنهاداتتوصیه

چوب  زراعت که داد نشان تحقیق این نتایج  -1

تبعیت . دارد سازگاري یونجه با تلفیق در صنوبر

تواند در می تراکتور عرض از کاشت فواصل

 در مرحله ویژهبه مکانیزاسیون هايهزینه کاهش

. شود را موجب باالتري وري بهره یونجه، برداشت

 در دلیل محدودیتبه حاضر تحقیق در که امري

 در گرددمی لذا پیشنهاد. نشد رعایت زمین ابعاد

 که آنجا از. شود له رعایتفاص این بزرگ اراضی

 در عمده طوربه زمین از گیريبهره سیستم این

 منظوربه و ها رودخانه حاشیه زراعی اراضی

 شود، می توصیه خــاك فرسایش از جلوگیري

 تنهایی به مالحظــات اقتصادي بنابراین

 .باشد عمل مالك تواند نمی
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 داد، نشان تحقیق این نتایج که طورهمان  -2

 بود بیشتر یونجه خالص کشت در ساالنه درآمد

 به دلیل اقتصادي صرفاً معیار گرفتن درنظر لذا و

 را ترازو کفه اخیر، هاي سال در تورم باالي نرخ

. نماید می تر سنگین خالص یونجه تیمار نفع به

 اجراي اصلی هدف شد، اشاره که طورهمان اما

 فرسایش معرض در اراضی در تلفیقی هاي کشت

 زمین از مستمر گیري بهره و خاك حفظ آبی،

 و جهات جمیع گرفتن درنظر با بنابراین. است

 کشت تیمارهاي در یونجه و چوب تولید مقایسه

 با متر 6×3 تیمار گردد می پیشنهاد تلفیقی،

 و بومی بسته تاج صنوبر درختان از استفاده

 Asadi et( شوند انتخاب امراض و آفات به مقاوم

al., 2008( . 

 بر تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با  -3

 تلفیقی کشت در بومی هاي کلن از استفاده

 براي صرفاً تحقیق این نتایج. گردد می تاکید

 هاي گونه از استفاده با و مطالعه تحت منطقه

 همچنین. است توصیه قــابل شده تحقیق

 هر متداول هاي زراعت به کشت زیر انتخاب

 منطقه ادافیکی و اقلیمی خصوصیات منطقه،

 اقلیمی خصوصیات زمینه در. دارد بستگی

 در تلفیقی کشت دیگر هاي طرح است که گفتنی

 کرمانشاه و غربی آذربایجان مازندران، هاي استان

 براي ها پژوهش آن نتایج و اجراست دست در

  . بود خواهد استفاده و استناد قابل مناطق همان

 تلفیقی، هاي کشت اجراي براي حال هر در  -4

 هاي دوره با آبی نیاز بررسی و خاك آزمایشات

 آنها اساس بر تا دارد ضرورت مشخص آبیاري

 انجام را الزم مراقبتی و اصالحی عملیات بتوان

 و همراه گونه و درخت آبی نیاز بین تناسب. داد

  . است ضروري آنها آبیاري روش

 سال در آنها آبیاري و نهال کاشت عمق رعایت  -5

) کاري نهال ردیف( پشته جوي مسیر در اول

 در اول سال در ها نهال  ریشه تا است الزامی

 کف گونه دوم سال در و شوند هدایت نهر مسیر

 ها ردیف بین فواصل در نظر مورد) زیر کشت(

 رقابت تقلیل به منجر امر این. شود کاشته

 دانش ارتقاء. شد خواهد محصول دو اي ریشه

 و داشت کاشت، زمینه در صنوبرکاران فنی

 احتیاطی اقدامات ویژهبه صنوبر درختان برداشت

 چند هر. دارد ضرورت زراعی گیاه همسایگی در

 با محصول تولید تلفیقی، کشت مزایاي از یکی

 تحقیقات اما است، کمتر هاي نهاده از استفاده

 کود، از استفاده که است داده نشان مختلف

  . است داشته دنبال به را محصول تولید افزایش
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 به باید درختان کاشت فاصله انتخاب در  - 6

 در درخت رشد نسبت ها، شاخه زاویه وضعیت

 آن فنولوژي و درخت مورفولوژي اولیه، هاي سال

 ویژه توجه) ها برگ شدن باز زمان تعیین جهت(

 نزدیک فواصل در ها نهال است قرار وقتی. داشت

 گردد می توصیه شوند، کاشته ردیفی صورت به و

 60 با طوالنی نهرهاي یا شیارها در را ها آن که

 این. کاشت پهنا متر سانتی 60 و عمق متر سانتی

. دارد ارجحیت منفرد هاي گودال به نسبت روش

 بارندگی شروع از قبل باید ها کانال یا شیارها این

 بنابراین شوند، آماده بهار اوایل و زمستان در

 بارندگی شروع ابتداي در ها نهال است بهتر

  . شوند کاشته زمستانه

 نگهداري، عملیات نظر از ها داالن مدیریت  -7

 و گونه شرایط به بسته..  و هرس برداري، بهره

 درختی گونه انتخاب در. است متفاوت منطقه

 باریک، تاج وجود بر عالوه که داشت درنظر باید

 میان از نور عبور امکان و نباشد حساس هرس به

- به ها ویژگی این. باشد داشته وجود نیز آن تاج

 اثرات داراي بعدي هاي سال در خصوص

 شدن تر پیچیده دلیلبه. بود خواهد دارتري معنی

 مالحظات تلفیقی، هاي کشت در اکوسیستم

. است نیاز مورد تري دار دامنه اکولوژیکی

 دسترسی رقابت نوري، رقابت قبیل از مالحظاتی

 و غذایی عناصر و اي ریشه رقابت بیشتر، آب به

 اعمال براي زمان مدیریت در هاي تفاوت

 در. است الزم برداشت و داشت  کاشت هاي روش

 بر مبتنی متناسب فاصله رعایت کاشت، زمینه

 گیاه، دو هر غذایی و رطوبتی نوري، هاي خواهش

 و ها نهاده گیري کار به نگهداري، اصول رعایت

 در حداقل هاي خسارت رعایت و موقعبه آبیاري

  .دارد ضرورت مکانیزه هاي سیستم
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