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 مقدمه  -1

هـاي داري سـنتي بـه روشهـاي بـاغوري از زمين و افزايش كارايي عملكـرد، روشوزه براي افزايش بهرهامر

داري نـوين، مـديريت هـرس در داري مدرن تغيير يافته است. يكي از مهمترين عمليات ضـروري در بـاغباغ

توليـد و كيفيـت پايداري  دهي درختان مركبات براي حفظ سالمت،هرس فرم باشد.مراحل مختلف رشد مي

از زمان كاشت نهال در زمين اصلي شروع شده و معموال  درختاندهي ضروري است. هرس فرم مناسب ميوه

گيـرد. البتـه پس از آن، اسكلت درختـان تقريبـا شـكل مي كهچهار تا پنج سال متوالي ادامه دارد به طوري

ي نور تواند متفاوت باشد. نفوذ بهينهد ميشدت هرس با توجه به نوع پايه، رقم، شرايط رشدي و عمليات تولي

دهي بايد در نظر گرفتـه شـود. در به درون تاج درختان، اولين چيزي است كه در انجام عمليات هرس و فرم

دهي، درختان مركبات ممكن است تاجي متـراكم بـا ارتفـاع زيـاد شرايط بدون هرس يا هرس نامناسب فرم

هاي درون تاج  تشديد شده و همچنين با تاج متراكم، خشكيدگي شاخهداشته باشند كه معموال در درختان 

شـود دهـي موجـب ميكه هرس مناسب فرميابد. درحاليها به شدت كاهش ميتشكيل ميوه و كيفيت ميوه

) داشته باشند. از طـرف ديگـر، اگـر درختـان مركبـات در 1درختان ارتفاعي مناسب و يك مركز باز (شكل 

هاي بعـدي، سيسـتم اسـكلتي و بازوهـاي درخـت دهي شوند در سالاشت، به خوبي فرمهاي ابتدايي كسال

هاي دهـي در سـالهرس فرم توانايي توليد بار زياد و تحمل وزن ميوه و برف را خواهند داشت. عالوه بر اين،

هـرس  ،هاي آتي كاهش دهد. در اين نشـريههاي مرتبط با آن را در سالتواند شدت هرس و هزينهاوليه مي

دهي درختان نارنگي انشو در يك عمليات ميداني در طول شش سال متوالي ارائـه شـده اسـت و تـالش فرم

هاي متوالي همراه با تصويرهاي مناسب ميداني تشريح شود به طوري كـه كليه عمليات آن در سال شده كه

  اشد.داران و بهره برداران قابل استفاده ببراي مروجين، كارشناسان پهنه،  باغ
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  دهي صحيح، ارتفاع كم و نفوذ خوب نور به كل سطح تاج. درخت جوان نارنگي انشو با هرس فرم1شكل 

  هاي هرسبرش  -2

هاي هرس هستند كه نتايج مختلفي را در پي دارند و براي سر زني  و حذف كامل شاخه، دو نوع اصلي برش

  شوند. اهداف متفاوتي استفاده مي

  (Heading back) سرزني .1-2

غالبيت  و با حذف اثر كندبخشي از قسمت انتهايي شاخه را حذف مي برش سرزني، شاخه را كوتاه كرده و

شود. از اين رو، سرزني هاي فرعي ميهاي جانبي و توليد شاخهرشد جوانه جوانه انتهايي موجب تحريك

  ).2شود (شكل تر ايتواند موجب توليد يك تاج فشرده و بوتهمي هاشاخه
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  (Heading back) . برش سرزني2شكل 

 

 

  (Thinning out). برش حذف كامل3شكل 
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 (Thinning out)   حذف كامل .2-2

ي اصلي را هاي اطراف بازوها يا تنهحذف كامل شاخه از انتها يا از محل انشعاب، تعداد كل شاخه

هاي باقيمانده سبب رشد بلندتر شاخهپذيرد. اين برش دهد و با وسايل دستي انجام ميكاهش مي

تر و با تاج بازتر شود. اين نوع هرس سبب نفوذ تواند موجب ايجاد يك درخت بزرگشود و ميمي

  ).3شود (شكل بهتر نور به داخل درخت مي

  دهيهرس فرم -3

نهـال بايـد از  بعد از كاشت نهال پيوند شده در زمين اصلي و استقرار مناسب ريشه و رشد اوليه نهال در زمـين،

هاي جانبي شده و نهال متري سرزني شود. سرزني در اين ارتفاع، سبب فعاليت جوانهسانتي 60-70ارتفاع حدود 

كنـد. همچنـين در سـال اول را از فرم هرمي با يك محور اصلي، به فرم شبه فنجاني با انشعابات بـاز تبـديل مي

هاي بين رشد اندام تعادلي ). در اين حال،4حذف گردند (شكل  انشعابات جانبي نيز يعالوه بر سرزني، بايد همه

گردنـد هاي بعدي برخوردار ميها از شرايط مساوي براي رشد جستجوانه يشود و همههوايي و ريشه ايجاد مي

  ). 5 (شكل

ر همان مراحـل ها دچهها و يا ميوهدر بهار سال اول، دوم و سوم بعد از كاشت نهال در زمين اصلي، بايد همه گل

  ).6 اوليه رشد، به منظور تحريك رشد رويشي نهال جوان، حذف گردند (شكل

(شكل  اندطور مجدد رشد كردههايي كه بهدر اواخر زمستان سال دوم بعد از كاشت نهال در زمين اصلي، از شاخه

 20از هـم (حـدود  بـا فاصـله مناسـب (چهار جهت)،  هاي مختلفشاخه با موقعيت بهتر كه در جهت 6-5، )7

هايي كه شوند و شاخهسانتيمتري هرس مي 40-50اند، انتخاب و با طول هاي باز رشد كردهمتر) و با زاويهسانتي

 ).8گردند (شكل هاي خيلي نزديك يا در تالقي با هم هستند حذف ميدر فاصله

ل از ايجاد انشعابات داشته باشند. سانتيمتر تنه صاف در باالي محل پيوند قب 20 بهتر است درختان جوان حدود

). نگهداري 8ده انتخاب شوند (شكل هاي اصلي و ميوهعنوان شاخهدرجه به 45هاي با زاويه همچنين شاخه
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هاي بعد اند سبب متراكم و ضعيف شدن درخت در سالتعداد زيادي انشعاب كه از يك نقطه منشا گرفته

هاي هال در زمين اصلي، به دليل از بين رفتن غالبيت انتهايي، جوانهگردد. در بهار سال دوم بعد از كاشت نمي

هاي توليد ). در اين سال هم همانند سال اول، گل9كنند (شكل جانبي روي بازوهاي درخت شروع به فعاليت مي

شود كه اندازه درخت، در كار سبب ميشوند. اينشده روي درخت جوان براي تحريك رشد رويشي، حذف مي

  ).10تري به اندازه مناسب رسيده و عملكرد آتي درخت نيز افزايش يابد (شكل كوتاه مدت

    
هاي برش در اولين هرس زمستانه بعد از كاشت نهال در زمين اصلي؛ . سمت راست: نمايي از محل4شكل 

  كاشتمحل  سال بعد از استقرار درسمت چپ: نهال بعد از اولين هرس زمستانه يك
  )1389شهر، زمستان  (ايستگاه باغباني قائم 
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  )1390هاي جانبي (اوائل بهار هاي جانبي، بعد از سربرداري زمستانه و حذف شاخهجوانه رشد. 5شكل 

  

  
  (بعد از كاشت در محل اصلي)؛  ساله. سمت راست: توليد گل روي نهال يك6شكل 

  هاي تشكيل شدهحذف گلسمت چپ: 
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 دهيسال بعد از كاشت در محل اصلي) بعد از هرس فرم يك. نهال نارنگي انشو (7شكل 

  )1390شهر، اواخر بهار سال اول (ايستگاه باغباني قائم
  

 

زمين اصلي دهي در سال دوم بعد از كاشت در. هرس فرم8شكل   
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  زمستانهدهي بعد از دومين هرس فرمهاي جانبي . رشد جوانه9شكل 

  )1391شهر، بهار ايستگاه باغباني قائم( 

  
  دهي. فرم درخت بعد از تكميل رشد تابستانه بعد از دومين هرس فرم10شكل 

  )1391شهر، پاييز (ايستگاه باغباني قائم 
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هاي مختلف و فاصله مناسب از شاخه در جهت 3- 4 هاي موجود،هاي سوم و چهارم، از بين شاخهدر سال

دهي روي بازوهاي انتخاب شـده ). هرس فرم11شوند (شكلوهاي اصلي باقي گذاشته ميعنوان بازهم، به

، درخت نارنگي مياگاوا چهار سال بعـد از كاشـت در زمـين 12 شود. شكلنيز به همين صورت، انجام مي

شـود درخـت، داراي طور كه مالحظه ميدهي را نشان داده است. هماناصلي و بعد از سه سال هرس فرم

هـاي مختلـف و صحيح تنه، بازوهايي با فرم باز، تعداد كـم، بـا فاصـله مناسـب از هـم، در جهت دهيمفر

دهي صحيح را بعد از چهار درخت بالغ نارنگي انشوي مياگاوا با هرس فرم، 13باشد. شكل ارتفاعي كم مي

  دهي صحيح نشان داده است. سال هرس فرم

    

  ) سمت چپ( و سال چهارم) سمت راست( دهي درسال سومهرس فرم. 11شكل
  بعد ازكاشت در زمين اصلي
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مين . درخت نارنگي انشوي مياگاوا با پايه سيتروملو (چهار سال بعد از كاشت در ز12شكل 

  )1393شهر، بهار دهي(ايستگاه باغباني قائماصلي) بعد از سومين سال هرس فرم

  
دهي مسال بعد از كاشت در زمين اصلي) با هرس فر پنجدرخت بالغ نارنگي انشوي مياگاوا (. 13شكل 

  )1394شهر، تابستانقائم(ايستگاه تحقيقات باغباني  صحيح
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  انواع انشعابات نابجا در درختان مركبات  -4

رند و بهتر است در اولـين شوند كه موقعيت مناسبي نداهايي تشكيل ميمعموال همراه با رشد گياه، شاخه

 14ها، اقدام به حذف آنها كرد. انشعابات نابجاي مركبات در شـكل قبل از قطور شدن اين شاخه فرصت و

  نشان داده شده است.

  . انواع انشعابات نابجا در درختان مركبات14شكل 
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   غلبه بر يك  تواند موجب) قوي مي1، شاخه شماره 14جوش (شكل گاهي اوقات رشد يك تنه

كه كوچك و ترد هستند با دست جدا شوند هاي روي پايه بايد زمانيجوشدرخت ضعيف شود. تنه

دليل وجود خارهاي بلند و نوك تيز مشكل است. تر بههاي مسنجوش). جدا كردن تنه15(شكل 

 تر، امكان آسيب به تنه و آلودگي نيز بيشتر است.علت سطح برش بزرگهمچنين به

  

  هاي اول رشد درخت نارنگيهاي پايه و پيوندك در سال. رشد تنه جوش در قسمت15ل شك
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 استحكام زيـادي 2هاي شماره ، شاخه14اند (شكل انشعاباتي كه حول يك نقطه از تنه شكل گرفته ،(

ندارند و احتمال شكستن آنها در اثر باد شديد، محصول زياد و يا وزن حاصل از بارش برف سـنگين 

 ).16ود دارد (شكل وج

  هاي منشعب شده از يك نقطه، در اثر باد و طوفان شديد. شكستن شاخه16شكل 
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 نيـز نامناسـب هسـتند 3هاي شـماره ، شاخه14اند (شكلانشعاباتي كه به موازات هم رشد كرده ،(

است و تشكيل  هاي متفاوت قرار دارند حداكثرها در جهت). زيرا دريافت نور، وقتي شاخه17(شكل 

 گل و ميوه  با دريافت نور نسبت مستقيم دارد.

 

  صورت موازي در نارنگي انشوها به. رشد شاخه17شكل 
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 هاي رويشي (نرك) هستند. رنـگ كنند معموالً شاخههايي كه مستقيم به سمت باال رشد ميشاخه

، 14هاي بـارده اسـت (شـكل هتـر از شـاخهاي آن نيـز بزرگها سبز روشن است و برگاين شاخه

معموال فقط شاخ و برگ توليد كرده و رشد زايشي ندارند وتنها سبب  ها،). نرك4هاي شماره شاخه

(شـكل  شـوندشوند بنابراين بايد از محل انشـعاب، حـذف متراكم شدن و مصرف ذخاير درخت مي

18.( 

  
  . شاخه رويشي نرك در نارنگي انشو18شكل 
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 نيز در اثر ساييده شدن به هم آسيب خواهنـد 5هاي شماره ، شاخه14قاطع (شكل هاي متشاخه (

تري دارد بقيـه تر بوده و جهـت رشـدي مناسـبديد. بنابراين به جز يكي از اين انشعابات كه قوي

 ).19شوند (شكل انشعابات حذف مي

  

  

  . انشعابات متقاطع در درخت نارنگي انشو19شكل 
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 جهت رشدي آنها به سمت تنه درخت است نيـز از جملـه انشـعابات نابجـا هسـتند  هايي كهشاخه

هاي داخلـي درخـت ) و سبب آسيب به تنـه و متـراكم شـدن قسـمت6، شاخه شماره 14(شكل 

 ).20گردند و بايد از محل انشعاب حذف شوند (شكل مي

 

هاي با جهت رشدي به سمت تنه. شاخه20شكل   
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 و به اصطالح چنگالي 7هاي شماره ، شاخه14اند (شكل يك نقطه منشا گرفته از انشعاباتي كه از (

ها حـذف تر حفـظ شـده و بقيـه شـاخهتر و با زاويه رشدي مناسـباند، تنها يك انشعاب قويشده

هاي شديد،  بـه دليـل اسـتحكام گونه انشعابات در زمان محصول زياد و يا وقوع طوفان شوند. اين

 ).21تن بيشتري دارند (شكل كمتر، احتمال شكس

 
هاي چنگالي شده. شاخه21شكل   
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 موجـب تمـاس 8، شاخه شـماره 14هايي كه جهت رشدي آنها به سمت پايين است (شكلشاخه (

شـوند. همچنـين هاي خاكزي و در نتيجه، افـزايش تلفـات ميـوه ميها با زمين، شيوع بيماريميوه

ها عمليات برداشت را نيز با مشكل مواجه كنند. اين شاخه توانند به سيستم آبياري آسيب زده ومي

 ). 22بايد قبل از قطور شدن حذف شوند (شكل 

 

  .اي كه جهت رشدي آن به سمت پايين است و بايد قبل از قطور شدن حذف گردد. شاخه22شكل 
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 وجـود ايـن سال بسته به مقدارشان حذف نمـود، زيـرا  3- 5توان هر هاي خشك شده را ميشاخه

زا باشـد. كـافي به پوست ميوه شده و نيز منشأ ورود عوامل بيمـاري تواند موجب آسيبها ميشاخه

هاي متر را قطع كنند زيرا شاخههاي خشكيده با قطر بيشتر از يك سانتيداران فقط شاخهاست باغ

بايـد از محـل  هـاي برششوند. همـهتر اغلب در زمان برداشت يا عمليات ديگر شكسته ميكوچك

 ).23بافت زنده شاخه، انجام شود (شكل 

 
مترهاي خشكيده با قطر بيشتر از يك سانتي. شاخه23شكل   
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 دهي شده در اثر طوفان يا باد شديد شكسته شود در برخي مواقع كه بازوهاي اصلي درخت فرم

سالم قطع كرد و اگر هاي شكسته شده را تا بافت ولي ريشه و پايه درخت سالم باشند بايد بازو

هاي جاي شاخههاي نرك بهتوان از شاخهبازوي اصلي از محل انشعاب از تنه شكسته شده است مي

هاي جايگزين را سرزني كرد و با استفاده از  قيم، آنها جايگزين استفاده كرد. به اين صورت كه نرك

هاي بارده جديد به عنوان شاخههاي تشكيل شده روي آن را در زاويه مناسب قرار داد و از جوانه

  ).24استفاده كرد (شكل 

 
. شكسته شدن بازوهاي اصلي درخت جوان نارنگي انشو در اثر طوفان شديد و 24شكل   

عنوان بازوهاي جايگزينهاي نرك بهاستفاده از شاخه  
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 زمان هرس -5

  زمان هرس اصلي (هرس براي درختان مركبات كه هميشه سبز بوده و خواب حقيقي ندارند بهترين

 ي كاهش فعاليت متابوليكي درخت است. سنگين)، دوره

 هاي سرد، از زمان برداشت ميوه تا قبل از جست بهاره، درخت حداقل فعاليت در مناطق با زمستان

 را دارد.

  تأخير  اصلي را به تا پايان دوره سرما، هرسسرما و يخبندان دارند بايد  خطرمناطقي كه در

اين القاي بيداري تا شود كه زيرا هرس موجب افزايش فعاليت درختان و القاي بيداري مي انداخت،

حساسيت درختان به تواند ادامه داشته باشد و در اين مدت روز پس از هرس مي 20الي  15حدود 

 يابد.هاي سرما و يخبندان افزايش ميتنش

  هاي جديد در توليد رويشموجب تواند ميهرس سنگين زود هنگام در اواخر تابستان يا اوائل پاييز

 ها را به دنبال داشته باشد.تاج درخت شده و سرمازدگي آن

 ها انجام شود زيرا شروع فعاليت درختان روز قبل از نارنگي 15 ها معموالً بايد حدودهرس پرتقال

از ارقام ديررس  . همچنين هرس ارقام زودرس، پيشافتدها اتفاق ميقبل از نارنگيدر بهار  پرتقال

 . گيردصورت مي

  هاي كوچك آلوده)ها و شاخههاي خشكيده، نركهاي كوچك، شاخهجوش(حذف تنههرس سبك 

 توان در فصول ديگر سال انجام داد.را مي

  

  

  

  

 

  



23 
 

  

 برخي نكات مهم در انجام هرس -6

 تر شده و درخت انها و ديگر وسايل هرس بايد تيز نگه داشته شوند تا استفاده از آنها آسقيچي

 آسيب نبيند.

 توانند با وسايل هرس پراكنده شوند. بعد از هرس هر درخت، وسايل هاي ويروسي معيني ميبيماري

هرس بايد در محلول آب و هيپوكلريت سديم، ضد عفوني و سپس با آب صابوني تميز  شده و 

 خشك شوند. 

 ند اكسي كلرور مس با غلظت حدود دو مان بعد از انجام هرس، محلول پاشي با يك قارچ كش مسي

 شود.در هزار توصيه مي

 ها ايجاد هاي كوچكي را كه از حذف شاخهطور طبيعي بعد از هرس زمستانه، زخمدرختان به

متر نيازي به چسب هرس هاي هرس با قطر كمتر از دو سانتيپوشانند. بنابراين زخماند، ميشده

هاي پوسيدگي چوب و ممانعت از رگ از ورود اورگانيسمندارند. البته براي محافظت سطوح بز

هاي كش مسي (مانند محلول بردو) و چسبشكاف خوردن در اثر خشكي، تركيبي از يك قارچ

توانند كامال هاي زخم نميهر حال تحقيقات نشان داده كه پوشانندهشود. بهاستفاده مي سلولزي

 مانع پوسيدگي شوند.
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  ابزار هرس -7

توان از هاي بااليي تاج مير كاربردترين وسيله براي هرس، قيچي دسته كوتاه است. براي هرس شاخهپ

هاي قطور كه با قيچي به آساني بريده ها معموال براي حذف شاخههاي دسته بلند استفاده كرد. ارهقيچي

  ).25شوند (شكل شوند استفاده مينمي
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  (قيچي دسته كوتاه، قيچي دسته بلند و اره) . برخي از تجهيزات هرس25شكل 
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