
پىمانه مهارتى: انواع هرس مهارت: هرس 
شماره شناساىى: 3ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک 

 48

هرس جوان کردن درختان
اغلب مشاهده مى شود که قسمت هواىى ىک درخت، بر 
اثر عوامل مختلف، از قبىل کهولت ىا بعضى از آفات و بىمارى ها، 
ضعىف و ناتوان شده، قدرت بارورى خود را به مقدار زىادى از 
دست مى دهد، در حالى که رىشٔه آن هنوز قوى و سالم است. در 
اىن گونه موارد مى توانىد با اعمال ىک هرس شدىد درخت را احىا 
نماىىد. براى اىن کار باىد شاخه ىا تنه درخت را قطع کنىد حتى 
ممکن است قسمت اعظم شاخه ىا تمام آنها را قطع نماىىد. پس از 
مدتى شاخه هاى جدىد و جوانى بر روى بخش باقى مانده شاخه ها ىا 
تنه اىجاد مى شود که باىد آنها را به شکل مورد نظر خود درآورىد.
انجام هرس جوان کردن، در درختان سىب و گالبى بسىار 
موفقىت آمىز است؛ چون اىن درختان طبىعتاً قوى هستند و رىشه 
قوى دارند و همىشه روى پوست آنها جوانه هاى خفته اى به صورت 
ذخىره وجود دارد که براى تجدىد حىات درخت مناسب مى باشند. 
آلوده  ىا  بد  شکل  ىا  پىر  در اىن نوع درختان، اگر تمام شاخه ها، 
به   آفت و بىمارى باشند، باىد آنها را از محل اتصال به تنه قطع کرد 

تا در بهار به جاى آنها جوانه هاى خفته رشد نماىند.
چنانچه عمل قطع شاخه به قسمتى از شاخه ها مربوط باشد 
همٔه  باشدکه  اگر الزم  ولى  داد؛  انجام  مرتبه  ىک  را  آن  مى توان 
به تدرىج و در ظرف  اىن کار را  بهتر است  شاخه ها قطع شوند، 
چند سال انجام دهىد تا درخت از نظر روىش دچار آسىب نشود 
و در اىن کار، در سال هاى اول هرس جوان کردن، نخست باىد به 
فکر سالمت درخت بود تا باردهى آن؛ از اىن رو، ابتدا شاخه هاى 

مرىض و آلوده به آفت قطع گردند.
گاهى شاخه ها و تنٔه درخت، بر اثر کهولت ىا بىمارى و آفت، 
به قدرى ضعىف، ناتوان و مرىض مى شوند که مجبور مى شوىد آن 
را کف بُر کنىد؛ ىعنى درخت را از باالى رىشه و چند سانتىمتر باالتر 
از خاک ببرىد. پس از کف بُرى، به سرعت پاجوش هاىى از درخت 
تولىد و رشد مى کنند و از آنها درخت جوانى به وجود مى آىد. 
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نوع  باشد طبىعتاً  انجام گرفته  پىوند  پاىىن تراز محل  اگر کف بُرى 
پاجوش هاى تولىدى از رقم پاىه خواهد بود و باىد آنها را مجددًا 
با رقم مورد نظر پىوند نمود. محافظت از پاجوش ها در برابر اثر 
بادهاى شدىد و ساىر عوامل نامساعد، از جمله کارهاىى ست که 

باىد به موقع انجام گىرد.
روش جوان کردن درختان در هلو، بادام و آلو مشابه آنچه 
که دربارٔه سىب و گالبى ذکر شد، به آسانى امکان پذىر نىست؛ زىرا 
که اىن گونه درختان ممکن است در اثر قطع شاخه هاى مسن ىا 
کف بُر کردن از بىن بروند. از طرفى برخالف سىب و گالبى، در 
اىن درختان هسته دار جوانه هاى انتظار ىا جوانه هاى خفته وجود 

ندارند.
بر روى ىک درخت  کردن  در شکل41ــ3 هرس جوان 
انجام گرفته، که در نتىجه تعدادى شاخه جوان تولىد شده است. 
انجام هرس جوان کردن در هلو فقط زمانى مقدور است 
که درخت هنوز قدرت خود را از دست نداده باشد. درخت هلو، 
ششم  سال  از  باشد  نشده  تربىت  نحو صحىح  به  اگر  بخصوص 
سالمت و قدرت خود را به تدرىج از دست مى دهد و اگر پس از 
اىن موعد، به تجدىد حىات آن اقدام شود حاصلى نخواهد داشت.
اىنکه  براى  اىن روش هرس مى شوند،  به  را که  درختانى 
تقوىت شده و به خوبى مىوه  دهند باىد با کود دادن آنها را تقوىت 

کنىد.

هرس براى تغىىر نوع رقم
گاهى دالىلى اىجاب مى کند که رقم پىوندک را تغىىر دهىد. 
اگر رقم پىوندک از نوع بازار پسند نباشد، اىن کار را باىد  مثالً 
انجام دهىد. در چنىن مواقعى به دو شکل کف بُر کردن و اىجاد 
پاجوش ىا کوتاه کردن شاخه ها مى توانىد عمل کنىد و سپس در 
ناحىه برىده شدٔه شاخه ها ىا تنه، پىوند رقم مورد نظر را انجام دهىد. 
در شکل42ــ3 ىک درخت گالبى مسن که بر روى شاخه هاى آن 

شکل 41ــ3

شکل 42ــ3
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هرس و پىوند انجام گرفته است و در شکل 43ــ3 همان درخت 
را پس از گذشت 6 سال مشاهده مى کنىد.

اصول  انجام عملىات حذف و کوتاه کردن شاخه ها:
طرز برىدن انواع شاخه ها با ىکدىگر فرق مى کند:

الف( شاخه هاى چوبى ىکساله: در اىن نوع از شاخه ها، 
و  گىرد  باالى جوانه صورت  نىم سانتىمترى  از حدود  باىد  برش 
مقطع برش به صورت ماىل، با زاوىه 45 درجه و در جهت مخالف 
استقرار باشد )شکل 44ــ3(. اگر محل برش کامالً نزدىک جوانه 

باشد، ممکن است جوانه از بىن برود.
ب( شاخه هاى چوبى نسبتًا قطور: اگر شاخه چوبى شده 
باشد و قطر آن بىش از سه سانتىمتر باشد، معموالً برش را با قىچى 
انجام مى دهند. باىد سعى کنىد پس از برش زائده اى از شاخه در 

روى تنه ىا شاخه اصلى باقى نماند.
بهتر است برش به شکل ماىل و از باال به پاىىن انجام گىرد 

تا آب و قطرات باران در روى آن باقى نماند.
و  ىافت  التىام خواهد  آسانى  به  برش  ترتىب، محل  اىن  به 
مانعى بر سر راه جرىان شىره پرورده نخواهد بود )شکل 45ــ3(.

شکل 44ــ3ــ روش غلط و صحىح قطع شاخه از باالى ىک جوانه

غلط
صحىح

زاوىه 45 درجه زاوىه زىاد خىلى پاىىن  خىلى باال 

شکل 45ــ3ــ طرز برش در شاخه نسبتًا قطور

ته شاخه برىده شده  

شکل 43ــ3

ترمىم محل برىدگى
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ىا حذف  منظور جوان کردن درخت  به  گاهى الزم است 
ىا  بىمارى ها، ىک شاخه تنومند  قسمت هاى آلودٔه آن از آفات و 
قوى را از تنه جدا کرد. در موقع قطع اىن گونه   شاخه ها باىد طورى 
عمل کنىد که در موقع کنده شدن شاخه قسمتى از پوست تنه با آن 
کنده نشود و صدمه اى به بخش هاى باقى ماندٔه درخت وارد نىاىد. 

براى اىن منظور، به ترتىب زىر عمل کنىد:
الف( براى کنترل سنگىنى شاخه اولىن برش را از فاصلٔه 
  1
4
حدود تا  برش  اىن  در  کنىد.  آغاز  تنه  سانتىمترى  حدود30 

اىن  46ــ3(.  ببرىد)شکل  شاخه  آن  زىر  ناحىٔه  از  را  قطر    شاخه 
برش از کنده شدن پوست تنه در صورت شکستن شاخه جلوگىرى 

مى کند.
ب( اکنون از فاصلٔه حدود 5 سانتىمتر جلوتر از رو به روى 
محل برش اول، شاخه را از باالى آن کامالً ببرىد )شکل47ــ3(.
ج( اگر باقى ماندهٔ شاخه بر روى تنه هنوز سنگىن است، برش 
دىگرى مشابه دو برش قبل از فاصلٔه 5 تا 8 سانتىمترى محل هاى 
برش اول و دوم انجام دهىد. سپس براى آخرىن برش، از محل ته 

شاخه اقدام کنىد )شکل 48ــ3(.
د( محل برش باىد کامالً صاف باشد. براى اىن کار مى توانىد 
از ىک چاقوى نوک خمىدٔه باغبانى استفاده کنىد. اىن کار باعث 

التىام سرىعتر محل زخم خواهد شد )شکل 49 ــ3(.

شکل 46ــ3

شکل 47ــ3

شکل 48ــ3

شکل 49 ــ3
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شکل 50ــ3  

برش سوم

برش اول 

زاوىۀ شاخه 

ته شاخه

برش دوم ـ3 محل برش ها به ترتىب نشان داده مى شوند. در  شکل 50ـ 

نحوه قطع تنه درخت مسن:
براى قطع تنٔه درختان بزرگ و کهنسال، به شرح زىر عمل 

کنىد:
1ــ ابتدا تنه را از جهتى که مى خواهىد درخت را بىندازىد، 
با استفاده از ىک ارٔه تىز، تا ثلث قطر آن به طرف پاىىن ببرىد )شکل 

51 ــ3ــ الف(.
2ــ از زىر محل برش قبلى، به طور افقى، تنه را تا رسىدن 
به محل برش قبلى ببرىد. از جاى برىدگى قطعه چوب برىده شده را 
جدا کنىد. به اىن ترتىب اطمىنان مى ىابىد که با اتمام برش، درخت 

ـ   ب(. در جهت مورد نظر خواهد افتاد )شکل 51 ــ3ـ
3ــ از جانب مخالف درخت، حدود 4 سانتىمتر باالتر از 
ته محل قطعٔه چوب جدا شده تا شکستن و افتادن کامل درخت، 

آن را به حالت افقى ببرىد )شکل 51 ــ3ــ ج(.

شکل 51 ــ3ــ الف

شکل 51 ــ3 ــ ب

شکل 51 ــ3ــ ج

  شکل 51 ــ3 ــ طرز برىدن تنه ىک درخت قطور   
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اصول حذف شاخه هاى اضافى
در هر درخت، ممکن است شاخه هاىى وجود داشته باشند 
که بودن آنها مضر بوده و باىد از درخت جدا شوند؛ مثل پاجوش ها. 
در شکل 52 ــ3  انواع شاخه ها نشان داده شده اند. همانطور که 
مالحظه مى کنىد، در انجام هرس، حذف شاخه هاى زىر در اولوىت 

قرار دارند:
1ــ شاخه هاىى که شدىدًا آلوده به بىمارى ىا آفت هستند و 

دفع آنها بسىار مشکل و پرهزىنه است.
2ــ شاخه هاىى که شکسته اند.

3ــ شاخه هاىى که مستقىماً رو به طرف زمىن رشد مى کنند.
4ــ شاخه هاىى که با همدىگر تماس دارند و باعث زخمى 

شدن ىکدىگر مى شوند؛ ىکى از آن دو باىد قطع شود.
5  ــ شاخه هاى نرک؛ ىعنى شاخه هاىى که به طور عمودى و 

مستقىماً به طرف باال رشد مى کنند.              

شکل 52ــ3ــ شاخه هاىى را که با فلش مشخص شده اند 
باىد در موقع هرس حذف کنىد.

شاخه هاى متقاطع  

 شاخه نرک

شاخه آوىزان  

شاخه روبه پاىىن  شاخه شکسته
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آزمون پایانی
1 ــ اىن نوع هرس در واقع مکمل هرس خشک است؟

2 ــ سه نوع هرس فرم گرد را نام ببرىد.
3 ــ قبل از کاشت نهال، چه نوع هرسى انجام مى گىرد؟

4 ــ در هرس فرم ىا شکل دهى سعى مى شود که درخت .......محکمى داشته باشد و ..... و ........ کافى 
به قسمت هاى مختلف تاج آن برسد.

5 ــ براى باز کردن زاوىٔه شاخه ها، عموماً از چه وسىله اى استفاده مى شود؟
6 ــ اتصال شاخٔه اصلى به تنه، در کدام نوع محکم است:

ب( زاوىٔه تنگ الف( زاوىٔه باز  
7 ــ در شکل زىر نام هر ىک از فرم ها را بنوىسىد:

 شکل 53 ــ3 

 )الف(   )ب(
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پاسخ آزمون پایانی
1 ــ هرس سبز

2 ــ جامى، هرمى، دوکى
3 ــ هرس رىشه

4 ــ اسکلت، نور و هواى
5 ــ از ىک چوب کوتاه ىا نخ

6 ــ الف( با زاوىٔه باز
7  ــ الف( جامى با مرکز باز، ب( هرمى
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تنک گل و مىوه
محصول  کىفّىت  افزاىش  براى  که  اعمالى  از  دىگر  ىکى 
بعضى  در  محصول  باردهى  بروز  تناوب  از  جلوگىرى  گاهى  و 
هرس  بخصوص  و  گل  هرس  مى گىرد،  انجام  مىوه  درختان  از 
مىوه هاست. در واقع هرس و تنک، دو عمل مکّمل همدىگرند.

در اکثر درختان مىوه تعداد شکوفه هاىى که در ىک سال 
تولىد درخت  باردهى و  از قدرت  بىش  به مراتب  تولىد مى شود، 
است و اگر اىن شکوفه ها همگى به بار بنشىنند، مىوه هاىى که تولىد 

مى شوند رىز ونامرغوب خواهند شد. 
از اىن رو نىاز به تنک شدن دارند. مثالً در درختان سىب اگر 
5 تا 6 درصد گل ها تبدىل به مىوه شود و بقىٔه گل و مىوه ها رىزش 
نماىد بسىار اىده ال است و در گىالس و آلبالو در ٣٥ــ ٢٥ درصد 
گلها به مىوه تبدىل شوند محصول بسىار خوبی تولىد می شود. البته 
در بسىارى از درختان اغلب عمل تنک به طور طبىعى انجام مى گىرد 
ولى گاهى باز هم تعداد مىوه هاى باقى مانده بىش از حد زىاد است. 
بنابراىن باىد با دست ىا وساىل دىگر و ىا با مواد شىمىاىى، نسبت به 

تنک گل ىا مىوه اقدام کنىد.
در شکل54 ــ3 تنک گل، در شکل هاى 55  ــ3ــ الف و 
ب مىوه هاى روى ىک شاخه درخت سىب قبل و بعد از تنک و 
نىز در شکل هاى 56    ــ3ــ الف وب  مىوه هاى روى ىک شاخه آلو 

قبل و بعد از تنک مشاهده مى شوند.

شکل 55  ــ3 ــ الف

شکل 55  ــ3ــ ب

شکل54  ــ3
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مىوه هاى  بودن وزن  به علّت کم  مىوه،  از درختان  بعضى 
آنها در مقاىسه با ساىر درختان، نىاز چندانى به تنک ندارند؛ مثل 
آلبالو و گىالس.ولى در سىب، گالبى، هلو و گاهى آلو نىاز به تنک 

محسوس مى باشد.
در شکل 57    ــ3 مىوه هاى ىک شاخٔه هلو قبل از تنک و در 
شکل 58    ــ3 مىوه هاى همان شاخه را پس از تنک مشاهده مى کنىد 
که بىن دو مىؤه مجاور هم حدود 15 تا 22 سانتىمتر فاصله وجود 
دارد.در تنک سىب نىز اىن فاصله حدود 15 تا 20 سانتىمتراست 

)شکل 59    ــ3(. 

شکل 58  ــ3 شکل 57  ــ3

شکل59  ــ3

شکل 56  ــ3
)ب()الف(
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هرس رىشه
در زمان انتقال نهال از خزانه به زمىن اصلی نىز هرس رىشه 

صورت می گىرد.
با توجه به شىوهٔ ازدىاد گىاهان و تهىٔه  نهال در خزانه، معموالً 
نگهدارى  خزانه  در  سال  تا چهار  ىک  را، حدود  مىوه  درختان 
سىستم  داراى  مدت  اىن  طول  در  درختان  بدىهى ست  مى کنند. 
رىشه اى قوى مى شوند که در هنگام جابه جاىى درخت و انتقال 
به   بستر اصلى تعدادى از اىن رىشه ها صدمه مى بىند و قطع مى شود. 
بنابراىن الزم است به هنگام کاشت نهال در بستر اصلى، رىشه هاى 
قطع شده و ناصاف    ىا زخمى ىا رىشه هاىى را که بىش از حد طوالنى 
هستند قطع کنىد. اىن نوع هرس را »هرس رىشه« مى نامند. در 
موقع هرس رىشه، باىد توجه داشته باشىد که بىن حجم رىشه و تاج 
درخت تناسبى برقرار باشد )شکل 60  ــ3(. معموالً هرچه مقدار 
حجم قسمت هواىى نهال بىشتر باشد، باىد حجم رىشه را نىز بىشتر 

در نظر گرفت.
شکل60    ــ3
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پاسخ آزمون پایانی
1ــ هرمى

2ــ کوردون، اسپالىه، پالمت، بادبزنى
3ــ اسپالىه

4ــ در پالمت، زاوىٔه بىن شاخه ها نسبت به سطح افق، حدود 45 درجه است ولى در اسپالىه شاخه ها افقى قرار 
مى گىرند.

5    ــ دانه دار
6ــ آلبالو و گىالس

شکل 61  ــ3

آزمون پایانی
ـ3، ىک درخت سىب جوان را نشان مى دهد. به نظر شما نوع  1ــ شکل 61ـ 

هرسى که بر روى اىن درخت انجام گرفته، چه نام دارد؟
2ــ انواع هرس فرم پهن را نام ببرىد.

3ــ در اىن فرم هرس، تنه درخت به صورت عمودى رشد کرده، شاخه هاى 
اصلى در دو ىا سه ردىف تقرىباً قرىنه به صورت افقى در دو طرف تنه قرار مى گىرد 

و تاج درخت حالت پهن دارد.
الف( کوردون    ب( اسپالىه    ج( پالمت

4ــ تفاوت هرس فرم اسپالىه با پالمت چىست؟
5  ــ روش جوان کردن در اىن نوع درختان به سهولت انجام مى گىرد.

الف( هسته دار       ب( دانه دار
6ــ اىن نوع درختان مىوه معموالً نىاز به تنک مىوه ندارند.  
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