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پىمانه مهارتى

انواع هرس

هدف کلى
انجام روش هاى مختلف هرس

اهداف رفتارى :فراگىر پس از گذراندن اىن پىمانه مهارتى خواهد توانست:
1ــ روش هاى مختلف هرس را توضىح دهد.
2ــ زمان انجام انواع هرس را تعىىن کند.
3ــ روش هاى مختلف هرس را به کار ببندد.
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انواع هرس

هرس را از چند نظر مى توان طبقه بندى نمود که بسته
به اهداف آن متفاوت است( :نمودار ١ــ)٣
1ــ هرس از نظر شدت انجام
دسته شدىد ،متوسط و ضعىف
از اىن لحاظ ،هرس را به سه ٔ
تقسىم مى کنند.
در هرس شدىد مقدار بىشترى از شاخه را قطع مى کنند.
در اىن نوع هرس ،به علت کاسته شدن تعداد زىادى از جوانه ها،
باقىمانده جوانه ها رسىده و قدرت رشد
شىره گىاهى بىشترى به
ٔ
ٔ
شاخه بىشتر مى شود.
در هرس نوع متوسط از طول شاخه ها به مقدار متعادلى
حذف مى شوند و درنتىجه وضع رشد روىشى شاخه ها در حد
متوسط مى باشد.
شده شاخه از دو نوع قبلى
در هرس ضعىف مقدار حذف ٔ
کمتر است .در شکل 1ــ 3مىزان حذف ىک شاخه را در سه حالت
مختلف مشاهده مى کنىد.
2ــ هرس از نظر زمان انجام
از اىن نظر ،هرس را به دو گروه خشک و سبز تقسىم
مى کنند .هرس خشک زمانى انجام مى گىرد که درخت در حال
خواب به سر مى برد .در مناطق سردسىر ،اىن کار را از اواخر پاىىز
تا پاىان زمستان و به طور کلى موقعى که درخت فاقد برگ است،
انجام دهىد (شکل 2ــ.)3
برخالف هرس خشک ،باىد هرس سبز را زمانى انجام دهىد
که درخت درحال رشد است و از اىن رو آن را «هرس تابستانه» هم
مى گوىند (شکل 3ــ.)3
3ــ هرس از نظر هدف مورد نظر
در سالهاى اولىه رشد درخت ،به منظور دادن شکل خاص
به آن و ساختن اسکلت درخت ،باىد آن را هرس کنىد .اىن نوع
هرس را «هرس فرم» ىا «شکل دهى» مى نامند.
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ضعىف
متوسط
شدىد

شکل 1ــ3

شکل 2ــ3

شکل 3ــ3
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در سال هاى بعد تا پاىان عمر درخت نىز ،براى اىنکه درخت
به مىوه بنشىند و محصول فراوان و مرغوبى بدهد بر حسب نوع
درخت ،الزم است ،هر ىک ىا چند سال ىک بار هرس شود .اىن
نوع هرس را که طرز انجام آن با هرس فرم فرق دارد« ،هرس به
مىوه نشاندن» ىا «هرس باردهى» مى گوىند .در نمودار ١ــ ٣انواع
تقسىم بندى هرس را مشاهده مى کنىد:

شدىد

شدت انجام هرس

متوسط
ضعىف
خشک

زمان انجام هرس

پا بلند

سبز

ارتفاع

تربیت

انواع هرس

تاج

هدف از هرس

رىشه
پوست

باردهى

شاخه
گل

برگ

مىوه

نمودار ١ــ٣

هرس خشک (زمستانه) :هرس خشک زمانی انجام
میشود که درخت در حال خواب به سرمیبرد .در مناق سردسیر این
کار را از اواخر پاییز تا پایان زمستان و به طورکلی موقعی که درخت
فاقد برگ است انجام میگیرد .از آنجا که شاخه هاى درخت حالت
خشک دارند ،اىن نوع هرس را «هرس خشک» مى نامند.
در مناطق سردسىر که زمستان هاى سرد و ىخبندان دارد،
اىن کار را باىد در اواخر فصل زمستان و پس از رفع ىخبندان؛ ىعنى
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موقعى که هوا روبه گرمى مى گذارد ،انجام دهىد .در مناطقى که اقلىم
نسبتاً مالىمى دارند ،مى توانىد هرس خشک را زودتر انجام دهىد.
دوره فعالىت گىاه ،ىعنى
بسته به تغىىرات دماى محىط و شروع ٔ
شىره گىاهى ،طول مدت زمانى
متورم شدن جوانه ها و جرىان ىافتن ٔ
که مى توان اقدام به هرس نمود ،ممکن است از ىک تا دو ماه متغىر
منطقه مورد نظر ،سردتر باشد باىد عملىات هرس را دىرتر
باشد .هرچه ٔ
شروع کنىد .اىن نوع هرس شامل هرس فرم ،رىشه و اندام هاىى از
قبىل پاجوش ،نرک ىا شاخه هاى خشک ،بىمار و آفت زده است.
هرس سبز (تابستانه) :برخالف هرس خشک ،باید هرس
سبز را زمانی انجام دهید که درخت در حال رشد است و از این  رو
آنرا هرس تابستانه هم می گویند.اىن نوع هرس موقعى انجام مى شود
شىره گىاهى از لحاظ سرعت انتقال به حداقل رسىده و
که جرىان ٔ
شاخه هاى جوان دىگرى مجدد ًا در طول فصل رشد درخت اىجاد
نخواهد شد .بنابراىن ،هرس سبز را در مناطقى که تابستان زىاد گرمى
ندارند مى توانىد از اواخر خرداد تا اواىل مرداد ماه اجرا نماىىد.
اندام هاى زاىد ،خشک و مزاحم ىا شاخه هاىى را که شدىد ًا
آلوده به آفت ىا بىمارى هستند و با سمپاشى ىا ساىر اقدامات کنترل
نمى شوند پس آنها را با هرس سبز از درخت جدا کنىد .به اىن
شىره گىاهى ىا در واقع ،انرژى درخت
طرىق ،مقدار زىادى از ٔ
که در صورت هرس نکردن ،صرف اندام هاى زاىد ،مزاحم و
بى استفاده مى شد و درنتىجه منجر به ضعف درخت مى گردىد به
مصرف اندام هاى مفىد مى رسد.
از دىگر اندامهاى زاىد درخت شاخه هاى رقىب را مى توان نام
برد .شاخه هاى رقىب به شاخه هاىى گفته مى شود که دو عدد از آنها
وضعىت
از ىک نقطه به وجود آمده باشد .با انجام هرس سبز ،بسته به
ّ
آنها ممکن است ىک ىا هر دوى شاخه هاى مذکور را حذف نمود.
در شکل باال شاخه و برگ هاىى اىجاد شده اند و زاىد
مى باشند .با انجام هرس سبز ،باىد اىن شاخه ها را حذف کنىد
(شکل 4ــ.)3
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شکل 5ــ3ــ بعد از هرس
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همچنىن اجراى هرس سبز بر روى شاخه هاىى صورت
مى گىرد که قرار است در اواخر پاىىز ىا در زمستان ،عمل هرس
خشک بر روى آنها انجام شود .از اىن رو مى توان گفت که هرس
مقدمه هرس خشک است ،مگر در مواقعى که تمام
سبز ،در واقع
ٔ
قسمت هاى ىک عضو مثل پاجوش ىا مىوه ىا برگ کامال ً در هرس
سبز حذف مى شوند.
عالوه بر موارد ذکر شده ،در هرس سبز ممکن است اعمالى
بر روى رىشه ،پوست تنه ىا شاخه ها و نىز برگ ،گل و مىوه انجام
ىابد .در هرس درختان و درختچه هاى زىنتى بخشى از شاخه ها
حذف مى شوند.
گاهى در باغ مشاهده مى شود که بعضى از درختان چندىن
ساله ،رشد روىشى بىش از حدى دارند و به اصطالح ،درخت در
حالت غرور است ،به منظور کم کردن رشد روىشى و اضافه کردن
رشد زاىشى اىن درخت ،تعدادى از رىشه هاى آن را باىد در فصل
زمستان قطع کنىد .براى اىنکه لطمه اى به درخت وارد نشود بهتر
است اىن کار در دو ىا سه سال انجام گىرد .ىعنى هر سال فقط
حداکثر نصف مقدار رىشه ها را قطع کنىد .بدىن منظور ابتدا
نىم داىره اى در ساىه انداز درخت اىجاد کرده ،در زمستان خاک
رىشه
آن قسمت را تا عمق  30تا  45سانتىمتر حفر کنىد و هرگونه ٔ
موجود در آن ناحىه را حذف نماىىد .اىن کار نىز نوعى هرس رىشه
محسوب مى شود که باىد با احتىاط انجام گىرد (شکل 6ــ .)3پس
ازانجام هرس رىشه باىد جاى کنده شده را با خاک خوب پر کرده،
خاک را فشرده سازىد .باید توجه داشت که در مورد درختانی
مانند پسته که تحمل هرس ریشه را نداشته و قادر به تولید ریشه های
فرعی جدید نیستند ،نباید هرس ریشه صورت پذیرد.
انواع هرس با توجه به هدف
هرس فرم ىا شکل دهى (تربیت) :درختان مىوه مثل
زنده دىگر احتىاج به تربىت دارند .در اىن
بسىارى از موجودات ٔ
کار باىد سعى کنىد که درخت ،اسکلتى خوب و قوى ،با تعداد
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100تا  120سانتىمتر

 70تا 80سانتىمتر

پا بلند

نىمه پا کوتاه

 50تا  60سانتىمتر

مىوه سالم و تاجى گسترده به خود بگىرد،
کافى شاخه و برگ و ٔ
که در ضمن نور آفتاب و جرىان هوا به داخل آن وارد شود و هوا
در آن جرىان داشته باشد.
هرس فرم ،بسته به نوع درخت مىوه و منظورى که از
درنتىجه اىن کار ،در عرض دو ىا
کاشت آن دارند ،متفاوت است.
ٔ
توجه به اهداف مورد نظر ،به
سه سال شکل و اسکلت خاصى با ّ
درخت داده مى شود.
هرس اولىه:
آماده کاشت است ،اگر
1ــ سربردارى :نهالى که
ٔ
ىک ساله باشد (ىعنى ىک سال از تارىخ پىوند زدن آن گذشته
تنه آن صاف و بدون
باشد) ،عموماً به صورت ىک ترکه است؛ ىعنى ٔ
انشعاب مى باشد (شکل  7ــ .)3طول اىن ِ
نهال پىوندى مى تواند به
دو متر ىا بىشتر نىز برسد .در اىن حالت باىد در مورد تعىىن ارتفاع
تنه آن تصمىم گرفت .اگر مى خواهىد درخت شما پا کوتاه باشد،
ٔ
در اىن صورت ارتفاع تنه را بسته به نوع هرس ،در حدود  50تا
 60سانتىمتر در نظر گرفته ،نهال کاشته شده را از ارتفاع مذکور
سربرداری کنىد.
چنانچه بخواهىد درخت ارتفاع متوسطى داشته باشد آن را
از ارتفاع  70تا  80سانتىمترى و در صورت نىاز به درخت پابلند،
آن را از ارتفاع بىش از 100تا  120سانتىمترى زمىن سربرداری
کنىد (شکل  7ــ .)3اىن عمل را هرس اولىه گوىند.
علت سربردارى
عمل سربردارى به چند دلىل الزم است :نخست اىنکه با
اىن عمل ،ارتفاع درخت در حد مورد نظر حفظ مى شود .مثال ً اگر
بخواهىد درخت شما ارتفاع اندکى داشته باشد تا بتوانىد عملىاتى
از قبىل هرس کردن ،سمپاشى ،برداشت محصول و امثال آن را
راحتتر انجام دهىد ،باىد ارتفاع درخت را کمتر بگىرىد .دوم اىنکه
عمل سربردارى به منظور هرس اولىه باعث مى شود که جوانه هاى
جانبى ساقه تحرىک شده ،بىشتر رشد کنند و شاخه هاى جانبى و
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شکل      7ــ3
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متعددى را به وجود آورند و درنتىجه ،اسکلت درخت بهتر ساخته
شود .سوم اىنکه ،از اىن طرىق تعادلى بىن حجم رىشه و رشد شاخ
و برگ و مىزان باردهى درخت برقرار مى شود.
عالوه بر موارد و اهداف فوق ،براى انجام عمل پىوند
بر روى نهال نىز سربردارى انجام مى گىرد .اىن کار در پىوندهاىى
شىره گىاهى بىشتر صرف رشد
نظىر پىوند شکمى ،تنها براى اىنکه ٔ
پىوندک شود صورت مى گىرد .اما در پىوندهاى دىگرى از قبىل
پىوند اسکنه اى ىا نىمانىم و لوله اى هدف دىگر از اىن عمل ،نصب
پىوندک در موقع انجام پىوند بر روى پاىه است.
زمان سربردارى با توجه به آنچه در مورد هدف از عمل
سربردارى گفتىم ،می تواند پس از غرس نهال ىا در موقع پىوند
اسکنه و امثال آن ىا پس از انجام پىوند شکمى انجام پذىرد .براى
پىمانه پىوند مراجعه نماىىد.
اطالعات بىشتر به ٔ
2ــ انتخاب شاخه هاى اصلى :اگر نهال خرىدارى شده
شاخه جانبى خواهد بود.
دو ىا سه ساله باشد عموماً داراى چند
ٔ
در اىن صورت مى توانىد از بعضى از آن شاخه ها که قوى هستند
زاوىه باز و در جهت و ارتفاع مناسبى بر روى ساقه قرار
و با
ٔ
گرفته اند به عنوان شاخه هاى اصلى درخت استفاده نماىىد و بقىه
را حذف کنىد .در شکل  9ــ ،٣نکات ذکرشده ،با تصوىر توضىح
داده شده است.
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ساقه

محل پىوند
پاىه

شکل  8ــ3

1

1ــ اىن قسمت ساقه را در بعضى
ازفرم ها (توپر) نگه داشته و در
بعضى فرم ها (توخالى) قطع مى کنند.
2ــ اىن شاخه زاوىه تنگى
دارد و باىد حذف شود.
3ــ اىن شاخه که زاوىۀ بازى
دارد و تماسى با ساىر شاخه ها
ندارد باىد نگه داشته شود.

2

3

4ــ اىن شاخۀ ضعىف باىد
حذف شود .

4
محل پىوند

شکل 9ــ3
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انواع هرس فرم ازنظر شکل تاج
هرس فرم ىا شکل دهى درختان مىوه را برحسب شکلى که
دسته بزرگ فرم هاى
تاج درخت پس از هرس به خود مى گىرد به دو ٔ
گرد و فرم هاى پهن تقسىم مى کنند .در اىنجا از هر دسته ،چند نوع
راىج که کاربرد بىشترى دارند ،توضىح داده مى شود.
2ــ١ــ هرس فرم گرد ىا کروى :در اىن نوع هرس،
شاخه هاى اصلى درخت به طور آزاد در جهات مختلف تربىت
مى شوند .اگر اىن گونه درختان را از باال نگاه کنىد ،داراى شکل
کروى هستند .در تعدادى از فرم ها ،تاج درخت حالت توپر دارد
و در بعضى دىگر ،به شکل جام ىا توخالى مى باشد.
فرم هاى گرد ،خود داراى انواع مختلفى ست که مهم ترىن
آنها هرمی ،شلجمی ،جامی و پاچراغی مى باشد .تشکىل اىن فرم ها
به چگونگى هرس بستگى دارد .در شکل 10ــ 3سه نمونه فرم هاى
گرد را مشاهده مى کنىد.
1ــ فرم جامى :1چون در اىن نوع هرس ،تاج درخت به
شکل جام ىا فنجان درمى آىد ،آن را «فرم جامى» مى نامند .هرس
فرم جامى بىشتر در درختانى مثل سىب ،گالبى ،هلو ،گوجه و
آلبالو انجام مى گىرد.
در اىن فرم تاج درخت توخالى به نظر مى رسد و درنتىجه
نور آفتاب به خوبى به درون آن مى تابد .شاخه ها در چند جهت
مختلف تنه در ارتفاع هاى مختلفى رشد مى کنند و از اىن لحاظ
تعادلى در سنگىنى شاخه هاى درخت در ِ
جهات مختلف مشاهده
مى گردد .مهم ترین عیب این فرم این است که محل اتصال
شاخه های اصلی به تنه ،به دلیل تراکم آنها به نسبت ضعیف است
و همیشه این خطر وجود دارد که دراثر وزن میوه و فشار ناشی
از برف و یخ زمستانه ،تنه یک یا چند شکاف از وسط بردارد و
درخت از بین برود.براى انجام هرس ،پس از آنکه هرس اولىه
بر روى نهال تازه کاشته شده انجام گرفت از سال دوم به ترتىب

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

جامى

شلجی

هرمى
شکل 10ــ3
Open centreــ 1

33

مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

زىر عمل کنىد:

آخر زمستان سال اول

مطابق شکل ١1ــ ٣محور اصلى درخت را از باالى
شاخه اصلى انتخاب شده به طور مورب قطع می کنیم.
آخرىن
ٔ
زیرا شاخه های باالیی زاویه تنگی ایجاد می کنند .درنتیجه تعداد
شاخه اصلى قوى ،در جهات مختلف در زىر محل
 3تا  4عدد
ٔ
برش باقى گذاشته می شود .فاصله شاخه های انتخابی از همدیگر
کمتر از روش شلجمی (حدود ١٥c mــ )١٠بوده و زاویه بازی
2
با ساقه دارند .تا حدود طول هر شاخه را از باالى جوانه اى
3
که رو به بىرون تاج درخت قرار دارد قطع کنىد .ساىر شاخه ها را
حذف کنىد.
آخر زمستان سال دوم

شاخه فرعى را
شاخه اصلى ،حدود 3ــ2
1ــ بر روى هر
ٔ
ٔ
زاوىه تنگى با
نگه دارىد .اىن شاخه ها نباىد با ىکدىگر تماس داشته ىا ٔ
شاخه اصلى داشته باشند .تا حدود نصف طول شاخه هاى انتخاب
ٔ
شده را کوتاه کنىد.
2ــ شاخه هاىى را که در محل مناسبى قرار ندارند از ته قطع
کنىد (شکل  12ــ.)3

قىم کوتاه
تنه
شکل 11ــ3

2

1

3

آخر زمستان سال سوم

در اىن سال ،هرس ،بسته به اىنکه درخت از ارقامى ست
که بىشتر بر روى مىخچه ها ىا در انتهاى شاخه چه ها مىوه تولىد
مى کند ،متفاوت مى باشد.
توضىح:
ساله  خىلى
مىخچه ىا اسپار (:)Spur
شاخه  چند ٔ
ٔ
کوتاهى است که بىشتر در سىب و گالبى دىده مى شود.
شاخه  کوتاهى است به طول حداکثر  20سانتىمتر
شاخه چهٔ :
جوانه  گل تشکىل مى شود.
که گاهى در انتهاى آن
ٔ
در طول سال سوم در سىب و گالبى ،به تدرىج جوانه هاى
چوب مستقر بر روى شاخه هاى مسن تر تغىىر وضع داده ،احتماال ً
34

شکل 12ــ3

مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک
برخى از آنها به مىخچه و تعداد کمترى از آنها در موارد استثناىى
به «شاخه چه» تبدىل مى شوند(شکل 13ــ.)3
اىن اندام هاى زاىشى را دقىقاً بررسى و آنها را بر روى چند
درخت مشخص نماىىد.
از سال چهارم به بعد فقط شاخه هاى طوىل انتهاىى و
درجه  2کنترل مى شوند .در ضمن باىد از رشد اتفاقى
شاخه هاى
ٔ
شاخه هاى قوى ىا نرک ها جلوگىرى کرد.
معموال ً از فرم جامى در مناطقى که تابش نور آفتاب شدىد
نىست و موجب سوختگى شاخه هاى اصلى و تنه نمى شود استفاده
مى کنند (شکل 14ــ. )3
2ــ فرم هرمى :1در اىن فرم که در واقع فرم جامى با محور
تغىىرىافته است درخت ،به گونه اى هرس مى شود که شاخه هاى
اصلى در طول بىشترى از تنه قرار گىرند و محور درخت تا رسىدن
به طول معىنى به جاى خود باقى بماند .اىن محور را «لىدر» نىز
مى نامند و باىد هر چه بىشتر مستقىم رشد کرده باشد .اىن شاخه بعد ًا
تنه درخت مى افزاىد .شاخه هاىى که بر روى آن ظاهر مى شوند
به ٔ
فاصله آنها مناسب باشد
زاوىه باز داشته باشند و
ٔ
اگر نسبت به تنه ٔ
شاخه انتهاىى ىا محور اصلى
نگاهدارى شده وگرنه قطع مى گردندٔ .
(لىدر) همىشه به صورت شاخه اى که از لحاظ رشد و نمو بر ساىرىن
غلبه دارد نگاهدارى مى شود و شاخه های اصلی باید قطر پایینی
کمتری از تنه در محل اتصال خود داشته باشند .اگر یک شاخه
با قطری برابر یا بزرگتر از تنه در محل اتصال ایجاد شود ،حفظ
غالبیت لیدر به خطر می افتد و این شاخه باید حذف شود .اولىن
شاخه نگهدارى شده بهتر است در جهت جنوب غربى قرارگىرد
تنه درخت در اثر آفتاب زىاد جلوگىرى شود .فرم
تا از سوختن ٔ
هرمی برای درختان میوه مناسب نمی باشد ،زیرا شاخه وسط با
رشد مداوم موجب طویل شدن تاج درخت می شود .شکل هرمی
برای درختان غیرمثمر ازجمله کاج ،چنار و تبریزی مناسب است.

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

جوانه گل
جوانه چوب

شکل 13ــ3

شکل 14ــ3

 Pyramidــ 1
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در ضمن از این فرم هرس برای درختان پاکوتاه به منظور افزایش
سطح باردهی و عملکرد در واحد سطح استفاده می شود .براى
انجام اىن هرس پس از آنکه هرس اولیه بر روی نهال تازه کاشته
شده انجام گرفت ،از سال دوم به ترتىب به شرح زىرعمل کنىد:
اول بهار سال اول

1ــ محور اصلى (لىدر) را از باالى ىک جوانه قوى،
به صورت ارىب ،از ارتفاع حدود  1/5متر از سطح زمىن قطع کنىد.
زاوىه برش ارىب باشد.
2ــ ٔ
ساقه نهال را در چند نقطه با بست هاىى به قىم ببندىد و
3ــ ٔ
محل گره ها را گاه گاه کنترل کنىد که روى ساقه زخم اىجاد نکنند.
اىن گره ها باىد نه خىلى سفت و نه خىلى شل باشند.
4ــ نصف طول شاخه هاى اصلى جانبى را از باالى ىک
جوانه در سمت بىرون تاج درخت قطع کنىد .شاخه هاىى را که کمتر
از  22سانتىمتر طول دارند قطع نکنىد.
 5ــ شاخه هاى جانبى را که کمتر از  45سانتىمتر از زمىن
فاصله دارند ،حذف کنىد (شکل 15ــ.)3

قىم  2مترى داىمى
1

2
3

4

5

شکل 15ــ3

تابستان سال اول

 1ــ محور اصلى را هرس نکنىد.
 2ــ شاخه هاى جدىد محورى را از حدود 10سانتىمترى
شاخه حامل قطع کنىد.
محل اتصال آن به
ٔ
تنه درخت
زاوىه خىلى تنگى با ٔ
3ــ شاخه هاى جانبى را که ٔ
تشکىل مى دهند حذف کنىد( .ترجىحاً آنها را در همان ابتداى
تشکىل شدن ،با ناخن قطع کنىد).
 4ــ حدود نصف طول شاخه های قوی جانبی را وقتی که
ثلث اول طول آنها رسید (یعنی پوست آنها قهوه ای رنگ شد) از
باالی یک برگ قطع کنید.
شاخه جوانى را که بر روى قسمت خالى تنه رشد
 5ــ هر
ٔ
مى کند با ناخن قطع کنىد (شکل  16ــ.)3
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شکل  16ــ3
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بهار سال دوم

هر سال در اول بهار تا زمانى که درخت به ارتفاع مورد نظر
برسد ،محور اصلى را طورى قطع کنىد که  1طول رشد سال قبل
3
آن باقى بماند (شکل  17ــ.)3
تابستان سال هاى بعد

شاخه ضعىف تولىدى در انتهاى محور را
1ــ در بهار،
ٔ
قطع کنىد.
2ــ در صورت رشد انبوه ،بعضى از بخش هاى مسن را
شاخه قوى جوان قطع کنىد.
که تولىد گل نمى کنند از باالى ىک
ٔ
3ــ وقتى که قسمت پاىىن شاخه هاى جدىد رسىدند (ىعنى
شاخه محورى را به طول 20سانتىمتر
رنگ پوست آن قهوه اى شد) ٔ
شاخه حامل
فاصله 15سانتىمترى
و شاخه هاى قوى جانبى را به
ٔ
ٔ
آن قطع کنىد.
4ــ شاخه هاىى را که بىش از حد رو به باال رشد کرده اند
از ته قطع کنىد.
 5ــ قسمت هاى خشک ناسالم را تا محل اتصال آن به
شاخه حامل آن ،از ته قطع کنىد (شکل  18ــ.)3
ٔ

شکل  17ــ3

1

3

2

5

4

شکل  18ــ3
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در شکل 19ــ 3درختانى را مشاهده مى کنىد که به فرم
هرمى هرس شده اند .فرم اىن درخت را با فرم درخت شکل  16ــ3
مقاىسه نماىىد.
در شکل  20ــ 3دو درخت آلوى هرس نشده (ب) و هرس
شده (الف) به روش هرمى را در سن شش سالگى مشاهده مى کنىد.
آن دو درخت را از نظر شکل ظاهرى با هم مقاىسه کنىد.

شکل  19ــ3

شکل  20ــ3ــ الف
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شکل  20ــ 3ــ ب
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 3ــ فرم دوکى :1بر اثر انجام اىن نوع هرس ،درخت از ىک
شاخه اصلى
ساقه مرکزى به ارتفاع  2تا  2/2متر و سه ىا چهار
ٔ
ٔ
شاخه اصلى ،بر روى
تشکىل مى ىابد .در باالتر از اىن سه ىا چهار
ٔ
شاخه دىگر نىز نگهداشته مى شوند که پس از مىوه
ساقه اصلى چند
ٔ
ٔ
دهنده جدىد از ته قطع مى شوند.
دادن ،براى اىجاد شاخه هاى مىوه
ٔ
در اىن هرس ،درخت تقرىباً به شکل مخروطى ىا دوک در مى آىد.
تمام شاخه هاى اصلى و فرعى را طورى هرس و تربىت کنىد که تا
حد امکان انتهاى آنها در ىک سطح افقى قرار گىرند.

2

1

شکل  21ــ3

فعالىت عملى
از ىک نهال قوى استفاده کنىد آن را به ىک قىم دو مترى ببندىد.

هرس سال اول

شاخه اصلى را که در جهات
1ــ نصف طول سه ىا چهار
ٔ
مختلف و در محل هاى مناسب به فواصلى از ىکدىگر انتخاب
شده اند ،قطع کنىد .ساىر شاخه ها را کامال ً حذف کنىد.
تنه درخت را از ارتفاع مورد نظر از باالى آخرىن
جوانه
ٔ
2ــ ٔ
مناسب به صورت مورب قطع کنىد.

1

3

2

هرس تابستان سال اول

1ــ محور اصلى ىا لىدر جدىد اىجاد شده را به قىم ببندىد.
شاخه اصلى باقى مانده را با نخ به زمىن
2ــ سه ىا چهار
ٔ
زاوىه شاخه هاى فرعى با سطح افقى حدود 30
ببندىد ،طورى که ٔ
درجه باشد.
3ــ هرگونه شاخه هاى فرعى قوى را که به طور عمودى
رشد مى کنند از ته قطع کنىد (شکل  22ــ 3و 23ــ.)3

شکل  22ــ3

 Spindleــ1
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هرس سال دوم (آخر زمستان سال اول)

جوانه انتهاىى تنه ،ىک
در تابستان سال گذشته ،از رشد
ٔ
شاخه جدىد اىجاد مى شود که معموال ً به طور عمودى رشد مى کند.
ٔ
بقىه محور مرکزى درخت را خواهد ساخت .اىن شاخه
اىن شاخهٔ ،
را به طول حدود  6جوانه ،از باالى جوانه اى که در جهت مخالف
جوانه انتهاىى سال قبل قرار گرفته قطع کنىد .اىن کار موجب
رشد
ٔ
رشد مستقىم محور مرکزى مى شود .چنانچه اطمىنان ىافته اىد که
شاخه هاى اصلى از اىن به بعد ،به حالت تقرىباً افقى باقى خواهند
ماند ،نخ آنها را باز کنىد.

1
2

3

تابستان سال دوم

 1ــ مشابه تابستان سال اول تمام شاخه هاىى را که رو به باال
رشد کرده اند حذف کنىد.
 2ــ شاخه هاى جانبى را به صورت افقى به پاىىن ببندىد.
 3ــ شاخه هاىى را که رشد زىادى دارند و به صورت عمودى
رشد کرده اند و با شاخه هاى جانبى رقابت مى کنند حذف کنىد.

شکل  23ــ3

هرس سال سوم (آخر زمستان سال دوم)

در پاىان زمستان سال دوم ،تعدادى شاخه بر روى محور
مرکزى اىجاد مى شود که ردىف هاى بعدى شاخه هاى درخت را
زاوىه
خواهند ساخت .اىن شاخه ها را هم بهتر است براى اىجاد ٔ
باز تر به زمىن ببندىد اىن کار ،تولىد مىوه را تسرىع مى نماىد.
هرس تابستان سال سوم

 1ــ شاخه هاى فرعى باالىى مسن را که چندىن سال مىوه
داده اند براى اىجاد شاخه هاى جدىد ،از باالى اولىن جوانه قطع
کنىد.
 2ــ مىخچه هاى ضعىف غىر مثمر را کامال ً قطع کنىد.
شاخه اصلى
چنانچه شاخه هاى فرعى که بر روى چهار
ٔ
رشد کرده ا ند غىر مثمر هستند ىا همدىگر را قطع کرده ىا به داخل
تاج درخت رشد مى کنند ،آنها را قطع کنىد.
از سال چهارم به بعد هرس باردهى انجام مى گىرد.
40
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فعالىت عملى
به همراه مربى خود در فصل هرس ،به باغ هاى اطراف هنرستان مراجعه و هر ىک از روش هاى مندرج در
اىن پىمانه را عمال ً انجام دهىد و از مشاهدات و عملىات خود گزارش تهىه کنىد.
2ــ٢ــ هرس فرم پهن :در اىن شکل از هرس،
شاخه هاى اصلى و فرعى
درجه ىک و شاخه هاى مىوه دهنده تماماً
ٔ
در ىک سطح و معموال ً در جهت شمالى جنوبى قرار مى گىرند.
براى اىنکه اىن شاخه ها در ىک سطح قرار گىرند باىد آنها را به
ّقیمى از جنس سىم ىا چوب ببندىد .شکل هاى پهن ،در نواحى اى
که تابش آفتاب و شدت روشناىى کم است ،نتىجه مطلوبى مى دهد.
با اىن روش ،درفضاى محدود و اندک ،مى توان تعداد بىشترى
درخت نگهدارى نمود.
در فرم هاى پهن ،اغلب از درختانى استفاده مى کنند که
بر روى پاىه هاى غىر بذرى کوتاه کننده اى مثل پاىه هاى معروف به
مالىنگ در سىب پىوند شده اند .به اىن ترتىب ،رشد و نمو درخت
قابل کنترل است .در اىن فرم ها ،همانطور که در شکل هاى روبه رو
صفحه بعد مشاهده مى کنىد ،ممکن است درخت فقط از ىک ىا
و
ٔ
دو ىا چند شاخه تشکىل شده باشد .اىن شاخه ها را مى توان به طور
عمود ماىل ىا افقى بر روى سىم هاىى هداىت نمود.
در اىن فرم ها ،شاخه هاى مىوه دهنده بسىار کوتاه (در حدود
 25سانتىمتر) هستند و همگى به فواصل حدود  25سانتىمتر از
شاخه اصلى قرار مى گىرند.
ىکدىگر در دو طرف
ٔ
از انواع فرم پهن مى توان چهار نوع :کوردون ،بادبزنى،
پالمت و اسپالىه را نام برد (شکل 25ــ.)3
 1ــ فرم «کوردون» :1مطابق شکل های صفحه قبل در اىن
ساقه اصلى تشکىل مى ىابد که در طول
روش ،درخت از ىک ٔ

کوردون عمودى سه شاخه

کوردون عمودى دو شاخه

کوردون افقى ىک شاخه
 Cordonــ 1
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مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

آن ،شاخه هاى فرعى در آخر زمستان و تابستان براى تشکىل
مىخچه هاى حامل مىوه هرس مى شوند .اىن فرم ،بىشتر براى
ارقامى که بر روى مىخچه مىوه مى دهند مناسب است.
بنابراىن در اىن فرم ،مىوه ها بر روى مىخچه هاىى تولىد
ساقه درخت
شاخه اصلى منشعب شده اندٔ .
مى شوند که مستقىماً از ٔ
در فرم کوردون را مى توانىد به صورت ماىل ( 45درجه با سطح
افق)  (شکل ٢6ــ٢7 ،٣ــ28 ،٣ــ29 ،٣ــ )٣ىا عمود در نظر
زاوىه ساقه نسبت به سطح افق کمتر باشد درخت
بگىرىد .هرچه ٔ
زودتر به بار مى نشىند .کوردون به سىم و قىم نىاز دارد .سىم ها
باىد به تعداد سه ردىف و فاصله آنها از همدىگر  60سانتىمتر باشد
فاصله پاىىن ترىن سىم از سطح زمىن ،حدود  30سانتىمتر در
و
ٔ
نظر گرفته شوند .براى انجام اىن هرس به ترتىب زىر عمل کنىد:

اسپالىه

پالمت

فرم کوردون مایل

آخر زمستان سال اول

اگر نهالى را که انتخاب کرده اىد ضعىف است ،براى اىنکه
در سال هاى بعد ساقه اى قوى داشته باشد بهتر است محور اصلى
آن را از باالى ىک جوانه چوب از ارتفاع  5تا  7سانتىمترى سىم
ردىف اول قطع کنىد .در تابستان سال اول سعى کنىد فقط ىک
شاخه قوى که محور اصلى ىا ساقه را تشکىل خواهد داد نگه
ٔ
دارىد و بقىه را حذف کنىد .این شاخه قوی را بر روی سیم ها با
زاویه  ٤٥درجه با سطح افق هدایت کنید .به اىن ترتىب ،در پاىان
زمستان درخت داراى ىک ساقه خواهد بود.
شاخه مورد نظر زاوىه الزم را نسبت به افق
براى اىنکه
ٔ
داشته باشد ،از ىک چوب بلند استفاده کرده و شاخه را به آن
مى بندىم (شکل 26ــ.)3

بادبزنى
شکل  25ــ3

1

آخر زمستان سال دوم

1ــ شاخه هاى جانبى را که طولشان بىش از  10سانتىمتر
است از باالى سه ىا چهار جوانه قطع کنىد .شاخه هاى جانبى
کوتاه تر از  10سانتىمتر را قطع نکنىد.
42

شکل  26ــ3

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک
تابستان سال سوم

شاخه فرعى ،آن را از باالى
1ــ به محض چوبى شدن ته
ٔ
سه برگ قطع کنىد.
2ــ شاخه هاى فرعى ثانوىه را از باالى ىک برگ قطع
کنىد (شکل 27ــ.)3

1
2

آخر زمستان سال سوم

1ــ در اىن سال ،درخت فرم اصلى را داراست.
مىخچه هاىى را که به تعداد زىاد در ىک نقطه تجمع ىافته اند
حذف کنىد.
تابستان سال چهارم

شکل  27ــ3

1

 1ــ شاخه هاى جانبى جدىد را از باالى سه برگ قطع کنىد.
 2ــ وقتى که ته شاخه هاى جانبى چوبى شدند ،قسمتهاى
جدىد جوان را از باالى ىک برگ قطع کنىد (شکل 29ــ.)3

شکل  28ــ3

1

2

شکل  29ــ3
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مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

شکل  30ــ3

2

2
ـــ
3

40cm

از انواع دىگر فرم کوردون ،مى توان کوردون عمودى
مضاعف (شکل  30ــ )3و کوردون افقى را نام برد (شکل هاى
 31ــ 3و  32ــ .)3فرم کوردون در درختانى مثل سىب و مخصوصاً
در تربىت مو کاربرد دارد.
1
تنه درخت به
 2ــ فرم پهن (اسپالىه)  :در اىن نوع هرسٔ ،
صورت عمودى رشد کرده ،شاخه هاى اصلى در دو ىا سه ردىف
تقرىباً قرىنه ،در دو طرف تنه قرار مى گىرند .در اىن روش ،تاج
فاصله پاىىن ترىن
درخت شبىه ىک دىوار و به حالت پهن در مى آىد.
ٔ
شاخه اصلى از زمىن ،حدود  45سانتىمتر است .در اىن روش،
ٔ
براى حماىت از درخت از قىم و سىم هاى فلزى ىا دىوار استفاده
مى شود .در صورت استفاده از سىم ،هر ردىف از شاخه هاى اصلى
بر روى ىک ردىف سىم مستقر و در صورت لزوم به سىم بسته
مى شوند .فاصله ردىف سىم ها از ىکدىگر حدود 50ــ40سانتىمتر
است .در اىن فرم به جاى آنکه شاخه هاى مىوه دهنده بر روى
شاخه هاى اصلى واقع شوند ،سعى مى شود که بر روى شاخه هاى
فرعى تشکىل ىابند.

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

40cm
1

شکل  31ــ3

سىم ردىف سوم

1

سىم ردىف دوم
سىم ردىف اول

شکل  32ــ3

شکل  33ــ3
 Espalierــ1
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پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک
هرس زمستان سال اول

2

جوانه فعال،
1ــ تنه نهال را پس از کاشت از باالى ىک
ٔ
فاصله  5تا  7سانتىمتر باالتر از سطح سىم ردىف اول قطع کنىد.
به
ٔ
جوانه مذکور محور جدىدى را تولىد خواهد کرد (شکل 33ــ.)3
ٔ
هرس تابستان سال اول

شاخه اصلى را انتخاب کرده ،آنها را به ىک چوب
1ــ دو
ٔ
زاوىه  45درجه نسبت به سطح ردىف سىم ها ببندىد .بعد ًا اىن
با ٔ
دو شاخه به صورت افقى در خواهند آمد.
شاخه محورى جدىد (لیدر) را براى رشد عمودى به
2ــ
ٔ
قىم ببندىد.
3ــ ساىر شاخه هاى جانبى را که از زىر شاخه هاى اصلى
رشد کرده اند از باالى دو ىا سه برگ قطع کنىد .براى جلوگىرى
شاخه
از وارد شدن خسارت به پوست شاخه ها ،آنها را به کمک
ٔ
بلندى به سىم ها ببندىد (شکل ٣4ــ.)٣

1
3

شکل  34ــ3

هرس زمستان سال دوم

جوانه سالم
شاخه اصلى را از باالى ىک
1ــ ثلث طول
ٔ
ٔ
جوانه باالى سىم ردىف اول قرار گرفته
که در جهت مخالف رشد
ٔ
است قطع کنىد.
2ــ اگر رشد درخت کم باشد .دو
شاخه جانبى اصلى را
ٔ
تا  1طول آنها قطع کنىد.
4
همه شاخه هاى دىگر جانبى را از ته قطع کنىد (شکل
3ــ ٔ
35ــ.)3

1

2
شکل  35ــ3
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مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

هرس تابستان سال دوم

1ــ شاخه هاى جانبى واقع بر روى ساقه در بىن ردىف اول
و دوم را از باالى سه برگ قطع کنىد.
2ــ شاخه هاى جوان اىجاد شده را به سىم ردىف دوم ببندىد.
3ــ شاخه هاى فرعى موجود بر روى شاخه هاى اصلى را
که بىش از  22سانتىمتر طول دارند از باالى سومىن ىا چهارمىن
برگ آن وقتى که چوبى شده اند ،قطع کنىد .در سال هاى بعد،
شاخه هاى فرعى را از باالى ىک برگ قطع کنىد (شکل 36ــ.)3
در شکل  37ــ 3پرورش دو درخت را به فرم اسپالىه مشاهده
مى کنىد .آن را با فرمهاى شکلهاى  39ــ 3و  40ــ 3مقاىسه کنىد.

1

2

3

شکل  36ــ3

شکل 37ــ3
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مهارت :هرس
شماره شناساىى 10/2 :و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

پىمانه مهارتى :انواع هرس
شماره شناساىى3 :ــ  10/2و  10/1ــ  2ــ  / 79ک

 3ــ فرم «پالمت» :1اىن فرم در واقع همان فرم اسپالىه است؛
با اىن تفاوت که شاخه هاى اصلى آن به جاى قرار گرفتن به حالت
افقى ،به شکل ماىل و با زاوىه اى حدود  45درجه نسبت به سطح
افق قرار مى گىرند (شکل هاى  39ــ 3و  40ــ.)3
 4ــ «فرم بادبزنى» :2شکل هاى  39ــ 3و  40ــ 3را به دقت
نگاه کنىد .چه تفاوتهاىى در اىن دو نوع هرس فرم ،مشاهده مى کنىد؟
شکل  39ــ 3همان روش فرم پالمت را نشان مى دهد و
دهنده فرم بادبزنى ست .پس از اىنکه فرق بىن
شکل  40ــ 3نشان
ٔ
آنها را حدس زدىد براى شناخت بىشتر
ادامه
درباره فرم بادبزنى ،به ٔ
ٔ
مطلب ،توجه کنىد.
فرم بادبزنى هم مثل فرم پالمت از انواع فرم هاى پهن است
که آن را  اغلب در کنار دىوار اىجاد و شاخه هاى آن را بر روى
سىم هاىى هداىت مى کنند .اىن روش در مناطق سردسىر ،براى
استفاده بىشتر درخت از حرارت و نور آفتاب و به خصوص براى
ٔ
حفاظت درخت در برابر ىخبندان هاى دىررس بهاره ،بسىار مناسب
است .در نواحى گرم ،فرم بادبزنى را باىد در هواى آزاد به سىم هاىى
که بر روى پاىه هاىى استوارند هداىت کنىد.
طبقه ّاول
تنه درخت را در اىن فرم ،از محل باالى سىم ٔ
ٔ
(حدود  45سانتىمترى سطح زمىن) قطع کنىد و فقط به دو
شاخه
ٔ
اصلى اجازه رشد دهىد که در دو طرف تنه و با زاوىه اى حدود
شاخه
 40تا  45درجه نسبت به سطح افق رشد نماىند .بر روى هر
ٔ
اصلى ،حداقل ىک شاخه فرعى از زىر و دو شاخه فرعى از باالى
زاوىه مطلوبى داشته باشند
آن نگه دارىد .تمام شاخه ها را براى اىنکه ٔ
به سىم و چوبى که براى اىن منظور تعبىه شده اند ،ببندىد .به اىن
مجموعه
شاخه اصلى شکل پَر ،و
ترتىب ،پس از تشکىل فرم ،هر
ٔ
ٔ
درخت شکل بادبزن دستى به خود مى گىرد.
فرم بادبزنى اغلب در ارقامى که بر روى پاىه هاى کوتاه کننده
پىوند شده اند ،اىجاد مى شود و در درختانى مثل درختان مىوه
هسته دار کاربرد دارد.

شکل  38ــ3

شکل  39ــ3

شکل  40ــ3
 Fanــ2
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