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رهنامی تخنیکی نهال شانی برای تریرنها

رهنامی نهال شانی شامل کشیدن، بسته بندی، انتقال و غرس میباشد که قرار ذیل ذکر گردیده است:

 کشیدن نهال:

برای کشیدن نهال از قوریه چندین معیار در نظر گرفته شده که قرار ذیل ذکر ګردیده است.

نهال مطابق رشایط اقلیمی ساحه تهیه گردد.	 
قبل از کشیدن نهال زمین قوریه آبیاری و وتر ګردد.	 
هنــگام کشــیدن نهــال از قوریــه یــک نفــر بایــد نهــال را محکــم گرفتــه و نهــال از خــاک طــوری کشــیده شــود کــه 	 

ریشــه هــای آن متــرر نگــردد. 
برای مقاومت نهال در برابر رشایط دشوار اقلیمی، قطر نهال انتخاب شده از 2 سانتی کمرت نه باشد. 	 
در وقــت کشــیدن نهــال حــد اقــل 70 فیصــد ریشــه بــا نهــال انتقــال داده شــود، امــا درصورتیکــه ریشــه نهــال در زمیــن 	 

باقــی میامنــد ، در اینصــورت قســمت باالئــی نهــال ) بــه جــز ســوزنی بــرگ( و شــاخه هــای جانبــی نهــال ســوزنی بــرگ 
قطــع گــردد تــا اینکــه ریشــه هــای باقــی مانــده تــوان ســبز شــدن نهــال را داشــته باشــد.

نهــال هــا در موقــع مناســب در مرحلــه اســرتاحت کشــیده شــده و در معــرض تابــش مســتقیم آفتــاب قــرار نگرفتــه 	 
و در محــل ســایه دار ذخیــره گــردد.

 بسته بندی نهال: 

بعــد از کشــیدن نهــال از قوریــه بســته بنــدی دومیــن پروســه تدارکاتــی و یکــی از فعالیــت هــای مهــم تهیــه نهــال بــه شــامر میــرود، 
معیــار هــای بســته بنــدی عبــارت انــد از:

نهــال ســوزنی بــرگ بــا خــاک اطــراف ریشــه در یــک تــات )بــوری تــاری بســته بنــدی شــود الــی ســاحه غــرس نبایــد 	 
تــات از نهــال جــدا شــود در صورتیکــه تــات نخــی باشــد، میتــوان نهــال را بــا بــوری آن غــرس کــرد(

اطراف بوجی را با نخ در تنه نهال بسته شود.	 
قســمت تــاج نهــال هــای پهــن بــرگ کــه ارتفــاع آن از 80 ســانتی بلنــد باشــد بــه ارتفــاع 100 الــی 120 ســانتی مــرت 	 

بلنــد قطــع گــردد.
قســمت تــاج نهــال ســوزنی بــرگ قطــع منیشــود بلکــه شــاخچه هــای جانبــی را از ســطح زمیــن الــی 40 ســانتی مــرت 	 

پــاک کاری  شــود تــا در موقــع انتقــال ســبک و بــه نهــال آســیب نرســد.
نهــال هــای پهــن بــرگ در بســته هــای 25 الــی 50 اصلــه نظــر بــه ضخامــت نهــال تنظیــم شــود. نهــال هــا در یــک 	 

بــوری همــراه بــا یکمقــدار بــوره اره مرطــوب شــده جهــت حفــظ رطوبــت در اطــراف ریشــه بســته شــود.
بســته هــای نهــال پهــن بــرگ از دو قســمت )ســاحه ریشــه و ســاحه ســاقه نهــال( بســته شــود بــه خاطریکــه تــار باعــث 	 

پوســت شــدن تنــه نهال شــود.
نهال عاری از امراض و آفات باشد.	 

 انتقال نهال:

اکثــر اوقــات نهــال هــای در وقــت انتقــال صدمــه میبینــد کــه ایــن امــر باعــث بلنــد رفتــن فیصــدی ناغــه گــی 
در یــک ســاحه نهــال کاری میباشــد، و بــرای تنظیــم بهتــر انتقــال نهــال مــوارد ذیــل در نظــر گرفتــه شــود:

بعد از کشیدن، نهال ها بالفاصله بسته بندی و به ساحه تعین شده انتقال و غرس گردد. 	 
جهــت جلــو گیــری از شکســن وصدمــه دیــدن نهــال در وقــت بــار کــردن و پائیــن کــردن از احتیــاط کامــل کار گرفتــه 	 

. شود
موتر قبل از بار کردن نهال باید شسته شود.	 
باالی موتر ترپال گرفته شود تا نهال ها از گرمی، رسما و باد در امان باشد.	 
در صورتیکــه نهــال از بــادی موتــر بــاال میباشــد در ایــن صــورت ابتــدا ترپــال بــاالی نهــال قــرار داده شــده ســپس بــا 	 

کیبــل بســته بنــدی تااینکــه از تخریــش پوســت نهــال توســط کیبــل جلوگیــری شــود.
نهــال هــای پهــن بــرگ در موتــر بــه قســم رس و پــا )تــاج یــک نهــال در قســمت ریشــه نهــال دیگــر( چیــده شــود امــا 	 
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نهــال هــای ســوزنی بــرگ بــه شــکل ایســتاده در موتــر چیــده میشــود.
باالی بسته های نهال نباید اجناس دیگر باربندی شود.	 
اکــر ســاحات  نهــال شــانی ســاحه کوهــی میباشــد، پــس موتــر هــای کــه نهــال انتقــال میدهــد بایــد کمــک دار و قــوی 	 

باشــد تــا بتوانــد نهــال را بــه ســاحه پالنــی انتقــال دهــد.

 غرس نهال:

فاصلــه بیــن نهــال هــا بــا درنظرداشــت نــوع نهــال، ارتفــاع اعظمــی و تــاج درخــت و ســاحه جغرافیایــی در نظــر 
گرفتــه شــود. حفرچقــرک و غــرس نهــال نقــش برازنــده را در رشــد و تقویــه نهــال بــازی میکنــد پــس بایــد در 

حفرچقــرک وغــرس نهــال معیــار هــای زیــر در نظــر گرفتــه شــود.
محل غرس نهال ها از قبل میخکوبی شده یا به وسیله چونه عالمت گذاری شوند. 	 
کلوخ، سنگ، ریشه ها و کنده های پوسیده از چقرک های نهال ها جمع آوری گردند. 	 
شــکل چقــرک معمــوال اســتوانه ای بــوده و ابعــاد آن نظــر بــه نــوع نهــال قابــل غــرس متفــاوت بــوده ولــی حــد اوســط 	 

بــه عمــق 50 ســانتی و قطــر 60 ســانتی مــرت باشــد. 
حــدود 10 الــی 15 ســانتی مــرت از خــاک رویــی هــر چقــرک هنــگام حفــر بــه صــورت جداگانــه در یــک طــرف چالــه 	 

قــرار داده شــود. بقیــه خــاک تــا عمــق مــورد نظــر از هــر چالــه خــارج و در طــرف دیگــر قــرار داده شــود. 
در صورتیکه خاک چقرک مخلوط باسنگ باشد باید سنگ آن جدا گردد. 	 
به هر اندازه که چقرک ها بزرگ حفر شود به هامن اندازه رشد نهال رسیع میشود درساحه کوهی.	 
حــدود 8 الــی 10 کیلوگــرام کــود حیوانــی  پوســیده شــده کــه از قبــل تهیــه شــده اســت بــا خــاک ســطحی مخلــوط 	 

و در زیــر چقــرک حفــر شــده پخــش شــود. توجــه گــردد در مرحلــه غــرس  بــه هیــچ عنــوان از کــود حیوانــی تــازه 
اســتفاده نگــردد. 

ــی 	  ــمت فوقان ــن در قس ــاک زیری ــپس خ ــده و س ــه ش ــه انداخت ــال روی ریش ــرس نه ــد از غ ــدا بع ــطحی ابت ــاک س خ
ــه شــود. انداخت

جهــت ایجــاد آبخــوره بــرای نهــال حــدود 5 الــی 10 ســانتی مــرت از ارتفــاع هــر چقــرک خالــی مبانــد امــا خــاک بــه 	 
اطــراف ســاقه انداختــه شــود تــا ســاقه نهــال آب متــاس ننامیــد.

نهال در وسط چقرک ها غرس گردد.	 
نهــال هــای بایــد بــا خــاک اطــراف ریشــه غــرس گــردد. در صورتیکــه نهــال توســط بــوری نخی/تــاری بســته بنــدی 	 

شــده باشــد بایــد بــا بــوری غــرس گــردد.
نهال ها بعد از غرس بالفاصله آبیاری گردد. 	 
بعد از آبیاری اگر اطراف نهال کفیده گی پیدا کرد باید باخاک پر شود تا هوا به ریشه نفوذ نکند.	 
درصورتیکــه ســاحه خشــک و بــه کمبــود آب مواجــه باشــد بایــد ملــچ صــورت بگیــرد، تــا از تبخیــر آب جلــو گیــری 	 

کنــد.
درصورتیکه ساحه به قلت آب مواجع باشد، نهال مقاوم در مقابل کم آبی غرس گردد.	 

 حفظ و مراقبت:

 ملــچ: ملــچ منــودن بــه هــر گونــه پوششــی اطــالق میشــود کــه بــرای محافظــت، تقویــه کیفیــت خــاک بــه روی ســطح خــاک گســرتده 
میشــود بــه عبارت

دیگــر ملــچ بــه پوشــش غیــر زنــده ای اطــالق میشــود کــه بــرای محافظــت از گیاهــان در تابســتان، زمســتان و همچنیــن تثبیــت ریــگ 
هــای روان و جلوگیــری ازگــرد وغبــار، مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.

مزایای استفاده از ملچ:

تعادل حرارت خاک	 
کاهش فرشدگی خاک	 
کاهش فرسایش خاک توسط باد و آب	 
افزایش حاصلخیزی خاک	 
کاهش خسارات آلوده شدن به امراض با جلوگیری از متاس میوه با خاک	 
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جلوگیری از رشد و توسعه علف های هرزه	 
تقویه حجم ریشه گیاهان	 
کاهش 70 ٪ نیاز آبیاری	 
تقویه کیفیت و ساختار خاک	 
بهبود رشایط رشد و سالمت گیاهان	 

 آبیاری:

آبیــاری نهــال هــا بــا اســتفاده از میتــود هــای محلــی نظــر بــه فصــول صــورت میگیــرد، میتــود هــای آبیــاری ذیــل در نظــر گرفتــه 
شــود:

آبیاری قدر رضورت توسط سطل یا بوشکه با استفاده از نیروی برشی محلی	 
یک نهال نظر به نوع نهال، رشایط اقلیمی، خاک و رشایط بارندگی ساحات غرس شده آبیاری گردد	 
در مناطــق خشــک نهــال هــای غــرس شــده در ســال اول حــد اقــل هفتــه یــک مراتبــه و در ســال هــای بعــد در هــر 	 

15 روز یــک مراتبــه آبیــاری صــورت گیــرد.
در ســال اول هــر مراتبــه آبیــاری از 10 الــی 15 لیــرت آب کمــرت نباشــد و دفعــات آبیــاری بــا حجــم آب در ســال هــای 	 

بعــدی کمــرت میگــردد.
بــرای جلوگیــری از ضایعــات آب از میتــود آبیــاری نیمــه ســطحی از طریــق بوتــل هــای پالســتیکی 1.5 لیــرته، کــوزه 	 

هــای گلــی و سیســتم پایــپ پــی وی ســی اســتفاده میگــردد.
در جریــان روز کــه شــدت آفتــاب بیشــرت میباشــد آبیــاری صــورت نگرفتــه بلکــه از طــرف صبــح و یــا عــر صــورت 	 

میگیــرد.
آب شور، آلوده و ملوث به چربی نباشد.	 

 ناغه گیری:

ناغــه گیــری یــا جابجائــی نهــال هــای تــازه بــه جــای نهــال خشــک شــده یکــی از فعالیــت عمــده حفــظ و مراقبــت اســت. بــرای 
تهیــه نهــال هــای ناغــه شــده در ســاحه آبریــزه یــک قوریــه موقــت ســاخته شــده کــه نهــال هــا را مطابــق بــه رشایــط محیــط ســاحه 
تولیــد مینامیــد و در صــورت رضورت در ســاحه غــرس میگــردد و همچنــان از ایــن نهــال هــا بــه ســاحات جدیــد کمربنــد ســبز کــه 
نیــاز بــه نهــال داشــته باشــد اســتفاده میگیــرد. از نهــال هــای موجــود درســطح آبریــزه هــر مــاه نظــارت صــورت گیــرد و نهــال هــای 

ناغــه شــده لیســت و در موســم مناســب غــرس مجــدد میگــردد.

 حفظ و مراقبت نهال:

نهال های غرس شده از دسرتس اطفال و حیوانات اهلی و وحشی نگهداری گردد.	 
جوامع محلی باید از نهال های غرس شده حفاظت و مراقبت منایند.	 
در صــورت بــاد هــای دوامــدار بــرای هــر نهــال از پایــه هــای اســتنادی بــا اســتفاده از مــواد محلــی اســتفاده صــورت 	 

گیــرد.
در مناطــق رسدســیر در فصــل زمســتان متــام نهــال هــای غــرس شــده جهــت جلوگیــری از یــخ زدگــی بــا کارتــن و یــا 	 

بــوری پالســتیکی و غیــره پیچانیــده شــود.
از شکسن شاخچه ها و تاج نهال ها جلوگیری به عمل آید.	 
متنفذیــن و محاســن ســفیدان در مــورد اهمیــت محیــط زیســتی، اقتصــادی و ارزش هــای دینــی بــه مردم آگاهــی داده 	 

و از ســاحات نهــال شــانی شــده و فعالیــت هــای حفــظ و مراقبــت نهــال هــا نظــارت جــدی مناینــد.
در سال یک مراتبه کود حیوانی و کمپوست داده شود.	 
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