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 چیست؟( جاتجایی درختان )روتتال:   عنوان مقاله 

 کنیم؟اصول روتتال درختان چیست؟(روتتال)چگونه درختان را جاتجا 

 جاتجایی درختان ته روش روتتال

 روتتال چیست ؟چگونه درختان را روتتال کنیم؟اصول جاتجایی درختان چیست؟

  

 :(روتتال) درختانجاتجایي  تعریف

ن تا كمترین صدمه ته مكاده و كيسه پيچ كراف ریشه آن را طرا رگ طوری که تزن ختادرجاتجائي ته 

 .گویندل تثال داده میشود رونتقاانظر رد مو ک تا خااه یشه همررته شكلي كه دیگر 

https://derakhtan1.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA/
https://derakhtan1.ir/tag/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA/
https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84/


  

 :نختادرجاتجایي ت عمليااز مهم قثل ت نكا

 

 جاتجایی و روتتال درختان ته صورت مکانیزه

 :نختادرجانمائي و خت مناسة ب درنتخاا-۱

، صنوترر، چنارون، نا:مثل د سانتر جاتجا كران آمي تون را ختااز درست كه ترخي ن داده اتجرته نشا

و فت ری از آعاو خت نيز سالم درتنه و د تاشده شد كرریط مناسثي اشردر خت درست كه زم اما الاتيد 

كاشت منطقه تاشد ی لگوامطاتق تا ن ختادركه كاشت د قت كردجانمائي تاید ظ تاشد ته لحاری تيما

 . ستاهميشه سثز ن گياهااز پذیر تيشتر ان خزن گياهاو در كاشت توته ها ز تادر موفقيت .

 : س درختان روتتالیهر-۲

را از ارتفاع خت روی درصلي انيمه و صلي زوی اتایست چند تا مياگر درخت خزان پذیر تاشد 

چند شاخه ف تاشد تنها ته حذگ ني ترزخت سودرگر ل احا.كنيم س یك تنه هردنزی سانتي متر۳۰تا۲۰

یي اتخش هوو یشه ها هستند ن رميني كه همازیرزتخش  ن شاخه ها جهت ته تعادل رسیدن پایياز 

د آب از یازسطه تثخير واتنش ته را از خت درشد رفصل در ست كه این س اهرورت ما ضراهيم م دنجاا

 .م تا درختمان فرصت استقرار در محل را پیدا کندهيت دنجاگ ترخ و شا

https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 

 رختان روتتالیهرس د

 : ری جهت جاتجایی درختانتياآ-۳

نم تاشد دو خت اف درطرک اخال نتقااحين در هيم تا دمي م نجاز انيارت صول در نتقااز اقثل ری را تياآ

 .دمي شوا حت تر جدرا دارد و راتيشترین چسثندگي ک ین حالت خادر ا. 

https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%d9%87%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86/


 

 آتیاری درختان روتتالی

 :ن روتتالیختاروی درفيایي تر اجغرل جهت شمااری عالمت گذ-۴

شته داليه اوته محل را محل جدید تيشترین شثاهت کرد که ین نكته توجه اجاتجایي مي تاید ته م هنگادر 

اری خت عالمتگذدرتنه روی تر را یا قثله ل تنه جهت شماروی تاتش تر ت شدوت ليل تفادته . تاشد

 . كاشت مي كنيمزجهت تان هما را در خت ده و دركر

 : ختاف درطرد اگون كند-۵

توجه كته قاتل ن.یم روپایينمي ده و كرد ني گواته شكل گلدرا خت دور درتا ن دور ختادرآوردن درجهت 

ن ختادركه جهت د تيشتر مي شودی آن عمق گوو تنه از تنه فاصله عرضي آنست که تا افزایش قطر 

 تهتر است .گرفت ه مناسة تهری جرثقيل هاو مكانيكي ی هازوتااز حتماً مي تایست ر قطورگ و تز

 .يشتر تاشدیشه تپ رتوض عران پذیر ها خزو در شته تاشد ی داني ترگها عمق تيشترزسوای تر

https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c/


 کندن گود درختان روتتالی

 :چتایی پیچ کردن توپ ریشه درختان جهت جاتجایی-۶

ترای این منظور مقدار مناسب چتایی را تا طناب یا نخ های مستحکم ته طور کامل ته دور ریشه پیچیده 

ته طوری که توپ ریشه را کامل در تر تگیرد این عمل تدین منظور انجام میگردد که در زمان جاتجایی 

 .دستی یا ماشینی از پاشیدن توپ ریشه از یکدیگر جلوگیری گردد

https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-png1/


چتایی 

 پیچ کردن توپ ریشه درختان روتتالی

 :درختان روتتالیمهم حين جاتجایيت نكا

روی تر د مشخص مي كند ته نوته خورا یي اهوآب و يت ضعوینكه اتا توجه ته ل نتقاافصل ن و ماز

قثل ن مستازخر در اوایا اب خون مادرختان خزانپذیر تهتر است در ز. ارد كاشت تاثير مي گذزموفقيت تا

یط این شردر اهم گ را ني ترزسون ختادرست اجاتجا شوند همچنين مناسة تر انه ها جون شدز تااز 

 . دجاتجا كرن مستازخر اوایا و خر پائيز اوایعني 

رت صودر كه ا تاشد چرن درآوردن درخت و تازکاشت آنماني تيزشت كه كمترین فاصله داقت دتاید 

د ميز خوآموفقيت ار ستقراشانس و گرفته ار محيطي قری سية تنشهارد آخت مودرحد از تأخير تيش 

 . هددست مي از دمحل جدید را در 

 . تنه سالم تمانندو شاخه و سية نثيند ن آختادره یشپ رتود تاید توجه كرل نتقااحين در 

 :ن روتتالیختادركاشت از تعد و مهم حين ارد مو 

 : داریتردگو

ن ختادال و درتيشتر گوض پذیر عران خزن ختادر)تاشدیشه پ رمتناسة تا توداری تردگوان ميز*

 (دالتا عمق تيشتر گوگ ني ترزسو

https://www.agriservicesiran.com/%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae/%da%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84%db%8c/


 :چتایيدن كرزتا*

اد موآب و تهتر بجذظ یشه ته لحاپ رچتایي تواف طردر اطولي ش چند ترد یجاو استي دقسمت تاال از 

 یشهریي توسط اغذ

 : كاشت منظم*

 نختاج درتاو تنه دن ستا تورایك و در كاشت منظم 

 :جهت جغرافیایی*

ل ته جهت شماه را رو شداری فيایي یا قثله عالمت گذاغرلتاید جهت شماد گودر خت اردادن درقرم هنگا

 هيمار دنظر قررد مود گورا در خت درسپس و نيم داتگرجدید یا قثله محل فيایي اجغر

 :کوددهی*

اخه در شد تيشتر سرشركه سثة تحریك ته ا هيم چردنمي د كوه جاتجاشدزه تان ختادرته ل اول سادر 

یشه ها ن رچوو هد دیش مي افزرا ایشه ها رتوسط ب آب ته جذز نتيجه نياد و در شد مي شورفصل 

 . ددجه مي گراخت تا تنش مودرند ه امستقر نشدده و نكر شدز رهنو

 :زهکش گود*

كش مناسة دارای زه ما د گود تا مشخص شود شوم نجااليه اوسي رترد حفر گوم هنگادر ست اتهتر 

ی هادعي جهت گوب زرامرغوک خااز ست ب امحل جدید نامرغوک شت تا چنانچه خاداقت دست تاید ا

 . كنيمده ستفات اكاش

  : ریتياآ*

تایست ي ،كاشتم تماو اتكميل از ليكن پس د شواری آب داده مقدد خاكریزمجدم ست هنگااهر چند ممكن 

ی تيشترآب ،ليه كافي اوطوتت رتضمين ک و یشه ها تا خارتهتر س تماک و نشست تيشتر خاای تر

شية .د شود ویشه محدده رتوی ته تاالاول هله آب در وست كنيد كه ی درخاكریز لثه در .د ضافه شوا

ر از تارا دو حوضچه ،تاشده هكش شدب زخوک گر خاا.تنه تاشد دوری از جهت در سطح حوضچه تاید 

 دهكش شوزید كه حوضچه ارتگذر ینكااز اپر مي كنيم قثل آب 

 


