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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

پىمانه مهارتى   

فواىد و اصول هرس

هدف کلى

فواىد و اصول هرس

اهداف رفتارى: فراگىر پس از گذراندن اىن پىمانه مهارتى خواهد توانست:
1ــ ضرورت هرس را بىان کند.

2ــ هرس را تعرىف کند.
3ــ فواىد هرس را بىان کند.

4ــ اصول هرس را توضىح دهد.
5 ــ اصول و قواعد را در هرس به کار ببندد.
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مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

مقدمه
اگر ىک درخت را به حال خود رها کنىم و هىچ گونه دخالتى در رشد و بارورى آن، از طرىق قطع قسمت هاىى از اندام ها 
نداشته باشىم، چه پىش مى آىد؟ براى پاسخ دادن به اىن سؤال مى توانىد وضع ظاهرى درختانى را که به طور خودرو در بىابان ها رشد 
کرده اند را با درختان باغ هاىى که به طرز صحىح هرس شده اند، مقاىسه کنىد. با انجام اىن مقاىسه، پى مى برىد که، درختانى که انسان 

در رشد و نمو آنها دخالتى نداشته است معموالً حالت بسىار انبوه و پر پشت دارند.
اکنون دومىن سؤال را مطرح مى کنىم: چرا باىد هرس کنىم؟ ىا بسىار انبوه و پرپشت بودن ىک درخت، چه اشکالى پىش 

مى آورد؟ براى پاسخ به اىن سؤال باىد نخست بدانىم هرس چىست و نتاىج اىن کار، ىعنى فواىد هرس کدام اند.

فهرست

مقدمه                 
1  فواىد واصول هرس 

18 ابزار هرس 
26 انواع هرس 
60 منابع 

توجه: تا زمانى که هرس کردن را به طور کامل ىاد نگرفته اىد، هىچ اندامى از درخت را قطع نکنىد.
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

      

پىش آزمون
1ــ اندام هاى روىشى و زاىشى گىاهان را نام ببرىد.

2ــ نور و هوا چه تأثىرى بر درختان دارند؟
3ــ سه عامل از عوامل محىطى را که به درختان آسىب مى رسانند نام ببرىد.

4ــ شىرهٔ پرورده در کدام قسمت گىاه ساخته مى شود؟
5 ــ رىشٔه گىاهان چه وظاىفى را به عهده دارند؟

6 ــ تفاوت ىک مىؤه مرغوب با مىؤه نامرغوب چىست؟
7ــ معموالً، اکثر جوانه ها در کدام قسمت درختان قرار گرفته اند؟

8 ــ آوندهاى چوبى و آبکشى در کدام قسمت تنه و شاخه ها قرار دارند؟
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مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

تعرىف هرس
»هرس عبارت است از قطع کامل ىا قسمتى از اندام هاى 
گىاه که به منظور بهبود رشد کّمى و کىفى آن صورت مى گىرد.«

نباىد چنىن تصور کرد که قطع اندام هاى گىاه، به هر شکل 
دلخواه، امکان پذىر است. بلکه اىن کار باىد مطابق اصول و قواعد  
خاصى صورت گىرد، وگرنه به هدفى که مورد نظر هرس است؛ ىعنى 

بهبود رشد کمى و کىفى درخت، منجر نخواهد شد.

هدف از هرس= بهبود رشد کمى و کىفى گىاه

شکل 1ــ1

فواىد هرس
قبل از اىن که به شرح فواىد مذکور بپردازىم، بهتراست به 
شکل 1ــ1 توجه کنىد. اىن درختان هرس نشده اند و حاصل آنها 
به شرح  فواىد هرس  بود.  نامرغوب خواهد  ولى  زىاد،  مىوه هاى 

زىر است:
1ــ باال بردن کىفّىت محصول: حتماً از روى شکل 1ــ1 
و توضىحاتى که ارائه شد، به اولىن فاىدٔه هرس که افزاىش کىفّىت 
محصول است پى برده اىد. درختانى که به درستى هرس شده اند داراى 
مىوه هاى مرغوب ترى هستند. مىوه هاى اىن درختان درشت تراند و 
رنگ  و طعم بهترى دارند. در نتىجه، قىمت محصول و بازار پسندى 
مىوهٔ درختان هرس شده بىشتر از درختانى است که هرس نشده اند.
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

2ــ دادن شکل خاص و زىبا به گىاهان زىنتى: ممکن 
است بخواهىد که درخت شما، شکل زىنتى خاصى داشته باشد و 
زىباتر جلوه نماىد )شکل 2ــ1(. اىن کار، به خصوص با درختان 
غىر مثمر و درختچه هاى زىنتى در باغات، پارک ها و تفرجگاه ها 
انجام مى گىرد. بنابراىن، هدف از هرس اىن گىاهان زىباتر ساختن 
را  درختان  از  بعضى  ها  پارک  در  مثالً  آنهاست،  ظاهرى  شکل 
طورى هرس مى کنند که به شکل دىوار ىا شبىه بعضى از حىوانات 
باشند )شکل2ــ1(. همچنىن گاهى با هرس مى توان به درخت، 
ساىه انداز گسترده ترى بخشىد، ىا مثالً آن را به شکل آالچىق درآورد 

)شکل هاى  3ــ1 و 4ــ1(.

شکل 2ــ1

شکل 3ــ1

شکل 4ــ1
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مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

3ــ افزاىش مقاومت شاخه هاى درخت: در عملىات 
هرس کارهاىى انجام مى گىرد که موجب مى شود شاخه ها استحکام 

بىشترى بىابند.
در شکل5 ــ1 مشاهده مى کنىد که شاخه هاى اصلى آن 
در اثر سنگىنى بار شکسته اند. اىن حالت، مى تواند باعث وارد 
آمدن خسارت سنگىن به درخت شده، مقدار محصول را به شّدت 
کاهش دهد. در عىن حال، محل شکستگى که در واقع زخم 
بىمارى زا  نفوذ عوامل مختلف  باعث  به حساب مى آىد  بزرگى 
به داخل درخت مى شود. بر اثر اىن زخم، ممکن است درخت 
بىمار شده، حتى گاهى بر اثر شدت آلودگى به عوامل بىمارى زا، 

از بىن برود.
تحقىق کنىد: چگونه مى توانىم تحمل شاخه ها را در برابر 

سنگىنى بار زىادتر کنىم؟ 

به دقت به شکل 6ــ1 نگاه کنىد. دو نوع شاخه را نشان 
مى دهد که ىکى با تنه زاوىٔه باز دارد )الف( و دىگرى زاوىٔه تنگ 
)ب(. به نظر شما اگر فشار نسبتاً زىادى به هرىک از اىن شاخه ها 
وارد شود، کدام ىک از اىن دو شاخه زودتر مى شکند؟ براى اىن 
منظور باىد دىد که در کدام ىک از آنها اتصال آوندها به درستى و 
کامل انجام گرفته است و شىرهٔ گىاهى راحت تر مى تواند جرىان ىابد.
در موقع هرس، سعى مى کنند شاخه هاىى را حذف کنند که 
نسبت به تنه زاوىٔه تنگ ترى دارند، چون اتصال اىن نوع شاخه ها 
ضعىف تر است و الىه های پوست در محل، انشعاب نزدىک 
به هم به طور مماس قرار می گىرند و مانع گسترش قطری بعدی 
می شوند. الىه های جدىد قادر به دربرگرفتن  ىکدىگر نىستند و 
تماىل دارند به صورت موازی در کنار هم رشد کنند، بدون اىنکه 

اتصال محکمی داشته باشند.
شکل 6 ــ1ــ مقطع دو شاخۀ هم جوار
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

4ــ فراهم نمودن نور کافى براى درخت: نور آفتاب 
براى انجام عمل کربن گىرى )فتوسنتز(، ساختن مواد آلى، و تولىد 
با انجام هرس صحىح، نور کافى  مىوه هاى مرغوب الزم است. 
براى درخت تأمىن مى شود )شکل 7ــ1(. دو شکل زىر، وضعّىت 
ىک درخت را قبل از هرس )الف( و پس از آن )ب( نشان مى دهد.  
اىن دو درخت را از نظر مىزان درىافت نور با هم مقاىسه نماىىد.

5ــ تنظىم قدرت روىشى و زاىشى: قدرت روىشى بىش 
از حد درخت، باعث کاهش قدرت زاىشى آن مى شود و برعکس. 

پس رشد روىشى و زاىشى درخت باىد با هم متناسب باشد. 
شکل هاى صفحهٔ بعد اىن موضوع را بهتر نشان مى دهند:

شکل 7ــ1

الف  ــ قبل از هرس  

ب ــ بعد از هرس
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مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

حالت الف: در اىن حالت، شراىط نامناسبى براى رىشه 
به وجود آمده و رشد روىشى درخت کم شده است، ولى در عوض 
رشد زاىشى آن، که شامل گل و مىوه مى باشد، خارج از حد انتظار 

است. آىا اىن حالت را مى توان حالت متعادلى دانست؟ 
حالت ب: در اىن حالت، رشد روىشى و زاىشى متعادل  
است. در چنىن درختانى، رشد شاخه و برگ و مىزان گل و مىوه 

به نسبتى قابل قبول صورت مى گىرد.
در عوض رشد  و  زىاد   رشد روىشى درخت  حالت ج: 

زاىشى آن اندک است که حالت نامطلوبى است.

شکل 8   ــ1

)الف(
)ج()ب( 

رشد زاىشى 

رشد روىشى

فعالىت عملى
به همراه مربى خود به باغ هنرستان ىا باغ اطراف آن مراجعه کنىد و با راهنماىى اىشان درختان هرس شده 
را با درختان هرس نشده، از نظر کمّىت و کىفّىت محصول و نىز شکل ظاهرى و عوارض نامطلوبى که بر روى آنها 

مشاهده مى شود، مقاىسه کنىد و نتىجه را گزارش نماىىد. 
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

فکر کنىد و پاسخ دهىد
1ــ توضىح دهىد که اگر درختان را هرس نکنىم چه شکلى به خود مى گىرند.

2ــ در جاهاى خالى کلمات مناسب قرار دهىد: » هرس ، قطع کامل ىا قسمتى از ...است که به منظور بهبود       
   ...آن صورت مى گىرد«.

3ــ پنج فاىدٔه اصلى هرس را نام ببرىد.

اصول هرس
صورت  خاصى  اصول  اساس  بر  مىوه  درختان  هرس 
مى  گىرد. کسى که مى خواهد درختى را هرس کند، قبل از اقدام، 
با اىن اصول آشناىى کافى داشته باشد. پىش از دانستن اىن  باىد 
اصول به دست گرفتن قىچى براى انجام هرس و قطع عضوى از 
درخت، کار درستى نىست  .در اىنجا هفت اصل مهم هرس را با 

هم مورد مطالعه قرار مى دهىم:
اصل اول: »هوا و نور باعث تغذىه و رشد اندام هاى 

درخت مى شود«.
پس، به هر شاخه اى نور و هواى بىشترى برسد آن شاخه 
رشد بىشترى خواهد ىافت. با اىن توضىح، آىا مى توانىد بگوىىد که 
قسمت هاى بىرونى تاج درخت در مقاىسه با قسمت هاى درونى آن 

از نظر رشد و تغذىه چه تفاوتى دارند؟

فعالىت عملى
به همراه مربى خود ضمن بازدىد از ىک درخت، اثر اصل اول را در آن مطالعه کنىد. 
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مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

اصل دوم: »قسمت هاى فوقانى ىک شاخه، بهتر از 
قسمت هاى تحتانى آن تغذىه مى شوند«.

در شکل 9ــ1، مىزان رشد شاخه اى را که از نقطه اى باالتر 
از بقىه، از شاخـٔه حامل خود تولىد شده است، بـا ساىر شاخه ها 

مقاىسه نماىىد.
حال به شکل زىر نگاه کنىد و آن را بر اساس اصل دوم، 

هرس توضىح دهىد )شکل 10ــ1(.
اصل سوم: »از حىث رشد و نمو، بىن اعضاى روىشى 

و اعضاى مىوه دهندۀ درخت، رقابت حاکم است«.
اىن اصل مى رساند که معموالً هر چه درخت مىؤه بىشترى  
پس، حذف  کمتر خواهد شد.  آن  شاخه هاى  رشد  نماىد،    تولىد
قسمتى از مىوه هاىى که در حال تکامل هستند، مى تواند موجب 

به وجود آمدن شاخه ها و برگ هاى جدىد و فعال شود.
وجود شاخه و برگ به مقدار کافى، براى تبدىل شىرهٔ نباتى و 
تولىد جوانه هاى گل به تعداد کافى براى ساِل بعد ضرورى مى باشد.
مثالً ىک سىب پاىىزه براى رسىدن به وزن 140 تا 150 گرم نىاز به 
28 تا 30 عدد برگ دارد. پس باىد تعادلى بىن اندام هاى روىشى 
و زاىشى وجود داشته باشد وگرنه شاهد بارورى متناوب درخت 
بعد محصول  و سال  بىشتر  )که ىک سال محصول  بود  خواهىم 

کمترى داشته باشىم(.
با  شاخه  ىک  مختلف  هاى  »قسمت  چهارم:  اصل 

ىکدىگر همبستگى دارند«.
پس، اگر شاخٔه مىوه دهنده اى را به طور شدىد هرس کنىم 
)ىعنى قسمت اعظـم آن را قطع کنىم( آن مقـدار از شىرٔه نباتى که 
به مصرف تمـامى آن شاخه مى رسىد بـه طرف باقى ماندهٔ شاخه و 
بخش هاى مجاور هداىت شده، رشد و نمو آنها را افزاىش مى دهد.

 شکل 9ــ1   

الف الف

الف
ب

ب

ب

ج

جج

شکل 10ــ1
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

و: هرس فوق العاده شدىد.

 ى 

اکنون با توجه به آنچه که در اىن اصل بىان گردىد به  شکل 
ـ 1 مراجعه و در آنها اثر شدت هرس را در حالت هاى مختلف  11ـ

توضىح دهىد.

شکل 11ــ1ــ قسمتهاىى که به رنگ قرمز هستند، شاخه هاى جدىد مى باشند. 

 

ح ز  ط

اثر شدت هرس در رشد روىشى و زاىشى درخت

ـــ1 طول شاخه ها هرس شده است )هرس ضعىف(. الف: درخت بدون انجام هرس
3

ـــ1 طول شاخه ها هرس ىا کوتاه شده است )هرس متوسط(.ب: 
2

ج:

طول شاخه ها هرس ىا کوتاه شده است )هرس شدىد(. ـــ2
3

هـ:نزدىک به 80 درصد طول شاخه ها کوتاه شده است )هرس خىلى شدىد(.د: 
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فکر کنىد و پاسخ دهىد
در شکل هاى )ز( تا )ى( درختان در جهت ها و زاوىه هاى مختلف هرس شده اند. عکس العمل درختان را 
نسبت به جهت و زاوىه هاى انجام هرس توضىح دهىد. )قسمت هاى رنگى، مىزان رشد شاخه ها را پس از انجام 

هرس نشان مى دهد(.

نتىجه: چنانچه بدون مطالعه هرس شدىد انجام شود شکل 
درخت نامطلوب و بار آن کم خواهد شد و پس از هرس شدىد، 

رشد روىشى درخت بىش از حد زىاد مى شود.
رشد  مهم  عوامل  از  ىکى  خام  »شىرۀ  پنجم:  اصل 

روىشى گىاه است«.
اصل ششم: »شىرۀ پرورده ىکى از عوامل مهم رشد 

زاىشى گىاه است«.
پس از حـذف قسمتى از ىک شاخه، شىـرٔه گىاهى در بىن 
اعضاى باقى مانده تقسىم مى شود و باعث رشد آن قسمت مى گردد. 
شىرهٔ خام ترکىبى است از آب و مواد معدنى که توسط تارهاى 
کشندٔه رىشه ها از زمىن جذب شده و از طرىق آوندهاى چوبى به 
تنه، شاخه و برگ ها مى رسد. اىن محلول داخل برگ ها، در مقابل 
نور آفتاب طى فعل و انفعاالتى که درون گىاه رخ مى دهد، به شىرهٔ 
پرورده تبدىل مى شود. شىرٔه پرورده توسط آوندهاى آبکشى به تمام 

اندام هاى درخت هداىت مى شود )شکل12ــ1(.
تولىد جوانه هاى گل دهنده  براى  بگوىىد که  توانىد  آىا مى 
به چه نوع شىـرٔه گىاهى نىاز است؟ بلى. شىرٔه پرورده. حتماً به ىاد 
دارىـد که براى تولىد شىرٔه پرورده، نور و به تعـداد کافى برگ سبز 

الزم مى باشد.
اصل هفتم: اقداماتى که باعث هداىت مناسب شىرۀ 

گىاهى مى شود:
خم کردن: »زاوىه اى که شاخه نسبت به سطح افق دارد 

در مىزان باردهى آن بسىار مؤثر است«.

شکل 12ــ1ــ عمل فتوسنتز
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

1ــ به  شکل 13ــ1 دقت کنىد. در کدام ىک از شاخه ها 
مىؤه بىشترى تشکىل شده است؟

2ــ زاوىٔه کدام شاخه نسبت به سطح افقى بىشتر است؟
3ــ با کمى دقت علت را بىان کنىد. 

4ــ آىا فکر نمى کنىد که هر چه زاوىٔه شاخه نسبت به سطح 
افق کمتر باشد مىؤه آن بىشتر خواهد بود؟

عمودى  صورت  به  که  شاخه هاىى  که  مى بىنىد    ــ   5
قرارگرفته اند شىره خام بىشترى درىافت داشته اند.

به آن داده شده است عالوه  6ــ در شاخٔه 6 که انحناىى 
بر تولىد مىوه، شاخه هاى نرک هم اىجاد شده است، شاخه اى که 
قوى است، به طور عمودى رشد مى کند و مىوه نمى دهد. بخش 
ابتداىى اىن شاخه نسبت به سطح افقى باالتر قرار گرفته و نىمٔه دوم 
آن پاىىن تر از سطح افقى واقع شده است.اىن تفاوت در زاوىٔه قرار 
گرفتن بخش هاى مختلف ىک شاخه نسبت به سطح افق باعث آن 
شده که در نىمٔه اول شاخه، مىوه اى تشکىل نشود و به جاى آن، 
شاخه هاى نرک اىجاد گردد. اما در نىمه دوم آن که پاىىن تر از سطح 

افق قرار دارد مىوه هاىى تشکىل شده اند.
7ــ در شاخٔه 7 فقط قسمت کمى از شاخه در سطح افق 
واقع است و بقىٔه آن پاىىن تر از سطح افق قرار دارد. از اىن رو، 
در ابتداى آن دو شاخه کوچک و در بقىٔه شاخه، مىوه هاى فراوان 
دىده مى شود. حالت ٦ و ٧ به دلىل تولىد نرک مناسب نىستند. 
بنابراىن زاوىٔه شاخه ها را ٦٠  ــ٤٥ درجه از حالت عمودی گسترده 

کنىد تا تولىد نرک ننماىند.
با توجه به آنچه گفته شد مى توان پى برد که گاهى الزم است 
براى اىجاد زاوىٔه مطلوب در شاخه ها کارهاىى را انجام دهىم؛ ىعنى 
به نحوى جهِت شاخه را از حالت عمودى به حالت افقى تغىىر 
دهىم. براى اىن منظور مى توان با استفاده از رىسمان ىا فنر فلزى 
شاخه را به تنه درخت ىا به زمىن بست، همچنىن مى توان با آوىزان 
کردن وزنه اى نسبتاً سنگىن به شاخه، آن را خم کرد )شکل14ــ1(.

شکل 13ــ1

شکل 14ــ1

الف ــ بستن شاخه

ب ــ استفاده از فنر

1
2
3
4
5

67

ج ــ استفاده از وزنه
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با بستن شاخه های عمودی به گىره های Wشکل در خاک به وسىله 
رىسمان نىز می توان آنها را به حالت افقی درآورد.

زخم زنى: مطابق شکل15ــ1 زخمى هاللى شکل، به ىکى 
از شکل هاىى که مشاهده مى کنىد در پوست شاخه، در محل باالى 
جوانه اىجاد کنىد و پس از مدتى نتىجه را مشاهده نماىىد. حتماً متوجه 
شده اىد که با اىن عمل شىرٔه پرورده کمترى به جوانه مى رسد. زىرا که 
شىرهٔ پرورده به وسىلٔه آوندهاى آب کشى که در الىٔه پوست قرار دارند، 
از باال به پاىىن انتقال مى ىابد ولى شىرهٔ خام به کمک آوندهاى چوبى که 
در الىٔه چوب درخت قرار گرفته است از پاىىن به باال منتقل مى شود. 
در درختانى مثل سىب و گالبى، برداشتن قسمتى از پوست 
شاخه از محل باالى جوانه موجب تحرىک آن جوانه و در نتىجه 
تسرىع در رشد و نمو آن و تبدىل شدن جوانه به شاخه مى شود، 
بنابراىن در بعضى مواقع براى وادار کردن جوانه به تولىد شاخٔه جدىد 
براى تکمىل اسکلت بندى درخت مى توان از اىن روش استفاده 
کرد. مناسب ترىن زمان انجام اىن کار در بهار است )شکل16ــ1(.
عکس اىن عمل نىز گاهى مفىد واقع مى شود. ىعنى چنانچه در 
پوست ناحىٔه زىر جوانه اى، زخم هاللى شکلى اىجاد کنىم  شىرهٔ پرورده 
بىشترى در اطراف جوانه جمع شده، سىر تکاملى جوانه تغىىر مى ىابد 
و به جاى اىنکه جوانه تبدىل به برگ و شاخه شود، به جوانه گل تبدىل 
مى گردد )شکل17ــ1(.همچنىن در مورد مىخچه )دارد( در درختان 
نشود،  بارده(  )شاخه  المبورد  به  تبدىل  طبىعی  به طور  اگر  دار  دانه 
می توان با زخم زنی در قسمت زىرىن، آن را تبدىل به المبورد نمود.
ىا شاخه  تنه  پوست  از  برداشتن حلقه اى  بردارى:  حلقه 
به صورت ىک نوار بارىک را »حلقه بردارى« مى گوىند. اىن کار 
را به شرح زىر انجام دهىد و نتىجٔه آن را بر روى درختى که تنٔه آن 
حلقه بردارى شده است ىا شاخٔه حامل مىوه اى که اىن کار بر روى 

آن انجام گرفته است، مشاهده کنىد: 
هم،  موازى  داىره اى  برش  دو  تىز  چاقوى  ىک  با  الف( 
به فاصلٔه ٥  ــ١ مىلىمتر، در پوست تنه ىا شاخٔه قوى اىجاد کنىد. 

شکل 15ــ1

شکل 16ــ1

شکل 17ــ1
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شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

براى صاف بودن خطوط برش مى توانىد از ىک نوار کاغذ به عنوان 
الگو کمک بگىرىد.

ب( با دقت، نوار پوست بىن دو داىرٔه برش را به کمک نوک 
چاقو، به طور کامل بردارىد.اىن حلقه باىد از تمام دور شاخه ىا تنه 
برداشته شود. بر اثر زخم اىجاد شده، شىرٔه گىاهى  پرورده فقط در 

ناحىه  تاج درخت جرىان خواهد ىافت و به رىشه نمى رسد.
ج( براى جلوگىرى از ورود عوامل مولد بىمارى به داخل  
درخت، مى توانىد از ىک نوار چسب استفاده کرده و روى زخم را 
بپوشانىد. دقت کنىد که نوار چسب به ناحىٔه چوب درخت نچسبد. 
بدىن منظور، زمانى که زخم التىام ىافت، چسب را از درخت جدا 

کنىد )شکل18ــ1(.
تذکر: در موقع حلقه بردارى دقت کنىد که فقط پوست 
شاخه ىا تنه برىده و برداشته شود و به ناحىٔه چوب که در زىر پوست 
قرار دارد، لطمه اى وارد نشود. با اىن عمل جرىان شىرٔه پرورده 
که در آوندهاى آبکشى  و اغلب از باال به پاىىن جرىان دارد قطع 
مى شود و صرِف رشد قسمت هاى هواىى درخت ىا ناحىٔه باالتر از 
محل حلقه بردارى مى گردد. نتىجٔه اىن کار، درشت شدن مىوه ها 
و مرغوبىت آنها مى باشد. براى تکرار حلقه بردارى باىد چند سال 
صبر کرد وگرنه ممکن است درخت بسىار ضعىف شود. بعضى 
از درختان مثل مو، تحمل حلقه بردارى را دارند ولى در بعضى 
درختان مثل گىالس و آلبالو ممکن است انجام اىن کار مضر باشد، 

چون محل زخم در اىن گونه درختان دىر التىام مى ىابد.
   

شکل 18ــ1ــ الف

شکل 18ــ1ــ ب

شکل 18ــ1ــ ج

فعالىت عملى 
1ــ به همراه مربى خود به باغ اطراف هنرستان مراجعه کنىد و مصداق اصول هفتگانٔه شرح داده شده را 

در درختان نشان دهىد.
2ــ تعدادى از شاخه ها را که نسبت به سطح افق زاوىٔه بىشترى دارند انتخاب کرده، زاوىه آنها را با بستن 

به تنه ىا شاخٔه حامل ىا به زمىن، اصالح کنىد.
3ــ بر روى چند شاخه از درختان سىب ىا گالبى عمل زخم زنى و حلقه بردارى را انجام دهىد.



 16

مهارت: هرس      پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک      شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

آزمون پایانی
1ــ از حىث رشد و نمو، بىن اعضاى روىشى و مىوه دهنده ... حکمفرماست.

2ــ قسمت هاى مختلف ىک شاخه با ىکدىگر... دارند. 
3ــ هوا و نور باعث ... و ...  اندام هاى درخت مى شود.

4ــ درختانى که بسىار شدىد هرس مى شوند رشد روىشى آنها ... مى شود.
5ــ در شاخه اى که نسبت به تنٔه اصلى زاوىٔه بسته دارد ىعنى به صورت عمودى رشد کرده، مىوهٔ ... تشکىل مى شود.

6ــ در شاخه اى که نسبت به تنه زاوىٔه 90 درجه دارد، مىوه ... تشکىل مى شود. 
7ــ اصول پنجم و ششم هرس را بىان کنىد.

8 ــ در کدام ىک از حاالت شکل زىر، اتصال شاخه به تنه قوى تر است؟

9ــ اگر زاوىٔه ىک شاخه نسبت به سطح افق کمتر باشد مىزان باردهى... مى شود.
10ــ شاخه اى که به صورت عمودى قرار گرفته شىرٔه خام ... درىافت مى کند.

11ــ در موقع حلقه بردارى دقت کنىد که فقط ... شاخه ىا تنه درخت برىده ىا برداشته شود و به ناحىه...  لطمه 
وارد نشود.

)ب()الف(

فکر کنىد و پاسخ دهىد
1ــ اگر هرس نکنىم درخت شکل بسىار انبوه و پرپشتى به خود مى گىرد.

2ــ اندامهاى گىاه، رشد کمى و کىفى
3ــ باال بردن کىفّىت محصول، دادن  شکل خاص زىنتى و افزاىش مقاومت شاخه ها، فراهم  نمودن نور کافى، 

تنظىم قدرت روىشى و زاىشى. 

شکل 19ــ1
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مهارت: هرس       پىمانه مهارتى: فواىد و اصول هرس
شماره شناساىى: 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک       شماره شناساىى: 1ــ 10/2 و 10/1 ــ 2 ــ 79 / ک

پاسخ آزمون پایانى
1ــ رقابت 

2ــ همبستگى 
3ــ تغذىه ــ رشد
4ــ بسىار زىاد
5  ــ بسىار کمى
6ــ بسىار زىادى

7ــ اصل پنجم: شىرهٔ خام ىکى از عوامل مهم رشد روىشى گىاه است.
اصل ششم: شىرهٔ پرورده ىکى از عوامل مهم رشد زاىشى گىاه است.

8  ــ حالت الف
9ــ بىشتر

10ــ بىشترى
11ــ پوست ــ چوب


