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 مقدمه:

    هیچ دخالتی در رشد و  و های کاشته شده به حالت طبیعی خود رها شوندنهالپس از احداث باغ میوه، اگر 
ه بو  هرشد کردخم در داخل تاج درخت  های مزاحم و پر پیچ وشاخه، ها صورت نگیرد بندی طبیعی آن شاخه

وسط و پایین درخت های قسمتهای باالیی هیچ نوری به اندازی شاخهسایهو  تاج درختدلیل متراکم شدن 
باردهی درخت نیز محدود . روندتدریج خشک شده و از بین میهبها شاخه. در چنین شرایطی نخواهد رسید

آوری و تناوب باردهی نیز مشکل سال ،عالوه بر این خواهد آمد.و میزان محصول و کیفیت آن پایین  گشته
ی تولید ناچیزبعد سال در  وتولید کرده ریز  های زیاد ومیوهدر یک سال  درختکه  طوریبه  ،بروز می کند

 خواهد داشت و یا بدون بار خواهد بود. 
و با ادامه رشد  به درختان فرم و شکل مطلوب داده شده و تربیت شوند ،اگر در اولین سال کاشتکه درصورتی

به طور منظم و مداوم هرس شوند، قادر خواهیم بود که با ایجاد یک چارچوب محکم و مناسب امکان باروری 
جهت ایجاد شکل تربیت لزوم اجرای صحیح عملیات  بنابراین، یمیرا فراهم نما طلوببا کیفیت مهمراه سالیانه 

 است.باردهی منظم و مطلوب ضروری  به منظورهرس و انجام  و فرم مناسب
های های درختان میوه، روشدهی، نوع شاخه و خصوصیات رشدی در هر یک از گونهبا توجه به عادت گل

در ابتدا به سه روش اصلی تربیت نهال و در این نشریه  رود.به کار می برای هرس درختان میوهمختلفی 
 و مزایای هرس و تربیت درختانآن به مقوله هرس ،  زپس اتربیت انگور پرداخته شده است.  هایسپس روش

 درختان میوه آورده شده است.های گونهنحوه هرس باردهی تعدادی از  ،های هرسزمان
 

 

 :نهالتربیت 

شود. هدف از این نوع هرس ایجاد شکل ساله انجام می سههای جوان یک تا دهی بر روی نهالفرم تربیت و
 و چهارچوب مناسب با توجه به طبیعت گیاه است که بتواند عملکرد و کیفیت مناسبی را در آینده داشته باشد.
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های تولید شده، شاخه بین شود. در سال بعد ازسربرداری میمناسب دهی ابتدا نهال از ارتفاع در هرس فرم
در صورتی که نهال خریداری شده شوند و بقیه به طور کامل حذف خواهند شد. انتخاب و حفظ میتعدادی 

    باید در  ،شوندهایی که انتخاب و حفظ میشاخهنیازی به سربرداری ندارد.  بود،های جانبی مناسبی شاخهدارای 
دارای  ،نسبت به یکدیگر دارای تقارن  می بایستها شاخه قرار گرفته باشند.تنه اصلی  مناسبی از هایقسمت
 دیگر و از تنه اصلی داشته باشند.  مناسبی از همو فاصله زاویه 

 

 :های تربیت نهالروش

 :شکل هرمی

 ،تا پنج شاخه جانبی را که در جهات مختلف درخت باشد سهشود. عمالً سربرداری انجام نمی روشدر این 

         دهند.ها بازوهای اصلی درخت را تشکیل میبعدها این شاخه. شوندمیقطع  انتهایییک سوم از  انتخاب و
 .شودهای پایین تنه محدود میهای فرعی اضافی و شاخههای بعد نیز هرس تنها به حذف شاخهدر سال

دارای  تربیت شده درختانرود. این روش عمدتا برای درختان زینتی و غیر مثمر مانند چنار و تبریزی به کار می
مناسب نیست، زیرا  ،اندهای بذری پیوند شدهبرای درختان میوه که روی پایه زیاد هستند، لذاارتفاع نسبتا 

های پاکوتاه پیوند شده باشند، وقتی ارقام روی پایهکند، ولی ارتفاع زیاد درخت عملیات باغبانی را مشکل می
های پاکوتاه ارتفاع ت استفاده کرد، زیرا درختان پیوند شده روی پایهتوان از این روش برای تربیت درخمی

های برای درختان سیب و گالبی پیوند شده روی پایه عنوان مثال فرم تربیت هرمی هب کنند.نمی زیادی پیدا
 رود.پاکوتاه به کار می

( و آلو دار )گیالسگالبی( و هستهدار )سیب و فرم اسپیندل که مشابه این روش است برای درختان میوه دانه
       مناسب است. تفاوت فرم اسپیندل با روش هرمی در این است که در فرم اسپیندل به درخت اجازه داده

به این  شود.بلندتر شود و هر سال رشد آن کنترل می )معموال ارتفاع سه متر( شود که از ارتفاع مشخصینمی
  شود تا ارتفاع درخت کنترل شود.می هرسای ضعیف مرکزی از کنار شاخه شاخه ،منظور

 

 
  

 تربیت هرمی یا محور مرکزی -1شکل 
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 :شکل شلجمی

در درختانی مانند  این شکل بیشتر در میوه کاری و برای محدود کردن ارتفاع درخت و گسترده نمودن تاج آن
کار بادام، گردو، خرمالو، پسته و غیره بهزردآلو، آلو، همچنین در ، مانند رد دلیشز گالبی، بعضی از انواع سیب

در سال بعد تولید تعدادی شد،  سربرداریمتر سانتی 06تا  06از ارتفاع از اینکه پس  نهال رود. در این روشمی
ها را که از رشد چند جوانه باالیی حاصل شده و زاویه بسته  کند که در زمستان تعدادی از آنشاخه فرعی می

در  و داشته درجه 06تا 54شاخه را که با تنه زاویه نزدیک  تاپنج سهو رشد عمودی دارند حذف و از بین بقیه 
های عنوان شاخه متر فاصله عمودی داشته باشند بهسانتی 06تا 06ف تنه اصلی واقع شده و با یکدیگراطرا

 شوند.و بقیه از ته قطع میکرده اصلی درخت آینده انتخاب 
 

 
 تربیت شده به فرم شلجمی قبل از هرسدرخت 

 
 
 
 

 
 درخت تربیت شده به فرم شلجمی بعد از هرس

 
 درخت تربیت شده به فرم شلجمی قبل از هرس

 
 درخت تربیت شده به فرم شلجمی بعد از هرس

 درختان به فرم شلجمیهرس  -0شکل 
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ای بر اینکه شاخه مجردخود نخواهد گرفت و بهای مداوماً حالت پیشاهنگ بهدر این شکل تربیت هیچ شاخه
شاخه باید آن  ،تر شد دوم محور مرکزی بیشاز یک در محل اتصال به محور مرکزی قطر آندیگران مسلط و 

شود که درخت در تمام کرد. این طرز تربیت باعث میشاخه دیگری واگذار  قطع و نقش پیشاهنگ را بهرا 
ها بتوانند محصول زیادی تولید کرده در برابر وزن آن و نیز های قوی شود و شاخهجوانب خود دارای شاخه

 راحتی مقاومت کنند. فشارهای خارجی به

 

 

 درخت قبل از هرس سال بعدفرم 
 

 درخت بعد از هرس در سال بعدفرم 
 

 با رشد طبیعیدرخت هرس نشده فرم 
 

 اختالف فرم شلجمی درخت با فرم درخت هرس نشده -0شکل 

 

 

اصلی گیاه را  اسکلتها را که بعدا زاویه شاخه ،های هرس شدهبهتر است پس از هرس به کمک شاخه
شود شاخه هم منجر به تسریع باردهی شده و هم باعث می ،هادهند، باز نمود. باز کردن زاویه شاخهتشکیل می

 د. نهای بعد مقاومت کرده و نشکندر برابر محصول زیاد سال

 
 داشتن شاخه با زاویه بستهنگه -5شکل 

 
 داشتن شاخه با زاویه بازنگه -4شکل 
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 هاپس از قطور شدن شاخه بستههای با زاویه شاخه -8شکل 

متری را در اطراف درخت داخل خاک سانتی 56تا  06های توان چوبهمچنین برای باز کردن زاویه شاخه می
 ایی که باید زاویه بازتری پیدا کند به کمک نخ به آن چوب بست.نمود و شاخهفرو 

 

 
 کردن زاویه شاخه به کمک نخ و چوبباز  -9شکل 

 
 های اصلی درخت به کمک نخ و چوبهای باز شده شاخهزاویه -16شکل 

 
 شکستن شاخه با زاویه بسته پس از باردهی درخت -0شکل 

 
 هازاویه شاخهباز کردن  -0شکل 
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 ها شاخهزاویه طبیعی های باز شده با مقایسه زاویه شاخه -11شکل 

 

 

 :)مرکز باز(شکل جامی

به خود بگیرد. سربرداری از آهنگ پیش شود که حالتایی اجازه داده نمیشاخه به هیچ فرم تربیتاین در 
متر از یکدیگر سانتی 14تا  16سه تا پنج شاخه اصلی با فاصله و  شودمتری انجام میسانتی 166تا 04 ارتفاع 

 شود. نگه داشته می
 
 

 
 قبل از هرس جامی

 
 بعد از هرس جامی

 فرم درخت قبل و بعد از هرس جامی -10شکل 



 

7 

 

 
 (بعددر سال ) رشد نهال قبل از هرس

 
 (در سال بعد) رشد نهال پس از هرس

 
 رشد نهال در سال قبل و بعد از هرس -10شکل 

 

نظر خواهند که رشد کردند و قطور شدند فواصل بین را پر خواهند کرد و چنین به پس از این ی اصلیهاشاخه
باشد درختان با تاج پهن می داشتن، تربیت هدف از این روشآمد که همگی از انتهای تنه منشعب شده اند. 

شاخه که از مرکز درخت منشاء  4تا0د امتر و تعدسانتی 46باز است. یک تنه کوتاه به ارتفاع حدود  که مرکز آن

 این سیستم تربیت مناسب درختان سیب نیست. .کنندرا ایجاد میشکل کلی درختان  ،گیرندمی

  با این حال رود. هلو و آلوی ژاپنی و گاهی اوقات برای بعضی از ارقام بادام بکار می شکل جامی بیشتر برای
حسن این شکل  ها خواهد بود.به دلیل باز بودن مرکز تاج، مقدار محصول در هر درخت کمتر از سایر سیستم

است که محل  آن روشترین عیب این باشد. مهمداخل آن میباز بودن قسمت مرکزی تاج و نفوذ نور کافی به
دلیل تراکم آنها نسبتاً ضعیف است و همیشه این خطر وجود دارد که در اثر تنه بههای اصلی بهاتصال شاخه

    وزن میوه و فشار ناشی از برف و یخ زمستانه، تنه یک یا چند شکاف از وسط بر دارد و درخت از بین برود.
پوشانده  باغبانیهای بزرگ باید با چسب د و برشنانجام شودرستی ها باید بهبرشبه طور کلی در زمان هرس 

الزم به ذکر است که این روش تربیت برای مناطقی که نور کمی دارند قابل توصیه است، زیرا در شوند. 
 شود. سوختگی می مناطق مرتفع و در شرایط با نور زیاد، درخت دچار آفتاب

 :انگورتربیت 

  تربیت  ) رو سیمی (کوردونهای (، پاچراغی و انواع روشپشتههای خزنده )خوابانیدن روی انگور به روش
د بود. در مناطقی نمتفاوت خواه تاکستانمحل احداث شرایط اقلیمی ها بسته به هر یک از این روششود. می

های لخت یرا شاخهتر رود، سیستم روسیمی مناسب نیست، زپایین درجه سانتی گراد -18که دمای زمستان از 
روند. در این شرایط سیستم خزنده قرار گرفته و از بین می بسیار سردانگور بدون هیچ حفاظی در معرض هوای 

احی مختلف ایران به خصوص واین فرم در ن. ها مناسب است)جوی و پشته کوتاه( و خاک دادن زمستانه بوته
     ردیگمو هستند، انجام میبوته  دادنمناطق سردسیر که در زمستان به علت سرمای شدید مجبور به خاک 

دهنده های اصلی و یا بازوهای میوهتنه بوته انگور خیلی کوتاه پرورش داده می شود. به طوری که شاخه و
خزند. در این روش تعداد بازوها بر حسب فواصل بر روی سطح زمین قرار گرفته و بر روی خاک می تقریباٌ
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   ساله بارور های یککه هر ساله تعدادی شاخه استوی اصلی زبا پنجتا  سههای کاشت بین ها و ردیفبوته
 .دهندرا تشکیل می سال آیندهو محصول  آمدهبه وجود  ها بر روی آن

 

 
 پرورش انگور به فرم خزنده -15شکل 

 

    داری بازو نگه هشتتا  پنجمتر از سطح زمین ارتفاع دارد و روی تنه سانتی 146تا  46تنه  ،فرم پا چراغیدر 
 .شودمی

 

 تربیت انگور به فرم پاچراغی کوتاه و بلند -14شکل 
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 تربیت انگور به روش پاچراغی -10شکل 

های پاکوتاه درختان رونده مانند انگور، کیوی و تمشک و نیز درختان پیوند شده روی پایهروش داربستی برای 
ها قیمشود. این متر استفاده می فواصل پنجبا  های فلزی یا چوبیقیمشود. در این روش معموال از استفاده می

   متر به هم متصلسانتی 46متر و فاصله عمودی با قطر سه میلی گالوانیزه آهنی سیمتوسط سه تا پنج ردیف 
آورده  ادامه مطلبهای تربیت روسیمی، روش کوردون است که به اختصار در ترین روشکی از رایجی شوند.می

 شده است.
 

 
 سال اولانتخاب تنه اصلی در  -1

 
 های کوردونهای روی تنه و انتخاب شاخهقطع شاخه -0

 
 های کوردون به سیمبستن شاخه -0

 
 های کوردون به سیمبستن شاخه-5

 
 ردون در فصل خوابوبرش شاخه ک -4

 
 انتخاب بازوهای عمودی در کوردون -0
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 در سال سوم رشد بستن بازوهای عمودی به سیم -0

 
 هرس بازوهای جانبی از باالی دو جوانه  -8

 
 انتخاب دو خوشه روی هر بازو در سال چهارم -9

 
 انگور بالغ قبل از هرس  -16

 
 انگور بالغ بعد از هرس -11

 
 دهی پس از هرس کوردونرشد و میوه -10

 تربیت انگور به فرم کوردون-10شکل 

 
 باغ انگور تربیت شده به فرم کوردون -18شکل 

 :هرس

به منظور تحت تاثیر  و گل و میوه های درخت شامل شاخه، ریشه، پوست، برگ،قسمتاز قطع کامل یا جزیی 
 .می باشد قرار دادن رشد و باروری گیاه

 به شرح زیر است: ) تربیت درختان ( هرس نهالمزایای هرس و 
 کیفیت میوه افزایش اندازه و -
 درخت تاجتحریک نمو جوانه گل در کل  -
 های خشک، مزاحم و بیمار جهت حفظ و تامین سالمت گیاهحذف شاخه -
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 ال آوریس کاهش تمایل به -
و آفات و  هاکاهش بروز و انتشار بیماریایجاد شرایط مناسب برای ورود نور و هوا به درون تاج درخت برای  -

 افزایش کیفیت میوه
 میوهبرداشت کردن میوه، محلول پاشی انواع کودها و سمپاشی و  تسهیل عملیات باغبانی مثل تنک -

 :شاخه انواع هرس

 زنی()سرشاخه شاخه کردنکوتاه  -5
گردد. می مانده های باقیاین روش باعث تحریک رشد جوانه شود.در این روش فقط بخشی از شاخه حذف می

زنی برای تشکیل فرم مناسب درخت شود، عمل سرشاخههای اولیه که هرس و تربیت نهال انجام میدر سال
ها تر از حذف کامل شاخه و بیش شودتر انجام می زنی بسیار کمشود، ولی پس از باردهی سرشاخهانجام می

زنی شود، سرشاخهساله تشکیل مییک یشود. البته در درختی مانند هلو که گل و میوه روی شاخهاستفاده می
 ،شودمیهای بارده برای تامین محصول سال بعد و تشکیل جوانهساله های یکباعث تحریک رشد شاخه

        ها سرزنی شاخه الزامی است. هگل کافی در هلو سربرداری سالیان بنابراین برای اطمینان از داشتن جوانه
 جوانه پایینی شود.  پنج تا هفتتواند موجب تحریک رشد می
 
 

 
 سرزنی )کوتاه کردن( شاخه -19شکل 

 :هاتنک کردن شاخه -2
های دوساله و در درختان سیب و گالبی که گل و میوه بر روی شاخهگردد. در این روش کل شاخه حذف می

های جدید را تحریک زنی رشد شاخهشود، زیرا سرشاخهشود، حذف کامل شاخه انجام میتر تشکیل میمسن
 شود.ساله داده نمیهای یکده به شاخهکرده و امکان بالغ شدن و تولید اسپورهای میوه

های کوچک و برش انجام شود. اند باید حذف کامل شاخهدرختانی که در اثر سرزنی دچار رشد جارویی شدهدر 
زنی و جارویی در صورت انجام سرشاخه کنند.تر تحریک می تر رشد را بیشهای بزرگمتعدد نسبت به برش

 شدن بهتر است شاخه از کنار یک شاخه ضعیف حذف گردد.
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 تنک کردن شاخه -06شکل 

 

 
 های غلط در هرسبرش صحیح و برش -01شکل 

  :زنی و خم کردن شاخهزخم

  شدن آوندهای آبکش زنی پوست باعث قطع زخماز جمله انواع هرس است.  نیززنی و یا خم کردن شاخه زخم
مانع رسیدن شیره پرورده کافی به جوانه زنی در باالی جوانه صورت گیرد، باید توجه شود که اگر زخم. شودمی

  شود. گفته می (Notching)چینگ انشود. به این عمل باردهی کم شده و بازو اضافه میشده و در نتیجه 

       شیره پرورده فراوانی به جوانه رسیده و آن را تبدیل به گلانجام شود،  جوانهزنی در زیر که زخمدر صورتی
 کند. و میوه می

رویشی و های شکسته شدن غالبیت انتهایی جوانه شده و اجازه رشد و نمو به جوانهخم کردن شاخه باعث 
روند و در صورت شوند، به بار میهایی که خم میبه همین دلیل شاخهشود. بارده پایین دست هم داده می

در انتهای شود. عمل خم کردن شاخه به وسیله بستن سنگ یا وزنه تر می ها بیش باردهی، میزان محصول آن
 گیرد.شاخه و یا بستن آن به وسیله طناب یا نخ به تنه صورت می

 

 
 ناچینگ جوانه رویشی سیب -00شکل 



 

13 

 

 :انواع هرس

 و نیز برای دارها ریشه )در مورد هستههرس شود. هرس شاخه، های مختلف گیاه انجام میهرس روی اندام
گل و میوه از جمله هرس شود(، برگ )در درخت خرما انجام میهرس ، (شودانجام میها سازی تاکستانجوان

 انواع هرس است.

 :هرسزمان 

 هرس زمستانه یا هرس سیاه: -5
شود و در واقع هرس ها در بهار انجام میهرس زمستانه از بعد از خزان درختان تا قبل از باز شدن جوانه

 شود.است که در درختان میوه انجام می یاعمده

        توصیه )تواند در کاهش کوتاهی عمر این درختان موثر باشد. زمان صحیح هرس در درختان هلو می 

  .(شود که این هرس در زمانی که سرمای سخت زمستان به پایان رسید انجام شودمی

 هرس تابستانه یا هرس سبز: -2
شود و به عنوان هرس مکمل در مورد بعضی از درختان میوه هرس تابستانه از اوایل تا اواخر تابستان انجام می

هرس تابستانه بیش از هرس  شود.انجام میهای پاکوتاه روی پایهاز جمله انگور، هلو، انجیر و درختان سیب 
اثر این هرس کوچک کردن درخت و باال بردن کیفیت میوه در اثر  شود.زمستانه باعث کاهش رشد درخت می

در  های سال بعد نیز اثر مثبت دارد.افزایش نفوذ نور در درخت بر انگیزش گلافزایش نفوذ نور به درخت است. 
 شود.شوند، هرس تابستانه باعث تحریک رشد زایشی میهایی که دچار غرور میسیب

 :هرس باردهی درختان میوه

 :هرس سیب و گالبی

   هایی که در آینده به بار به منظور انجام یک هرس موفقیت آمیز، ابتدا باید با انواع شاخه بارده و نیز شاخه
 آن اقدام نمود. تقویتتا بتوان نسبت به حفظ و  روند، آشنا شدمی

 انواع شاخه در درختان سیب و گالبی به شرح زیر است:

 4/1تا1)در سیب به طول متر متر تا چند سانتیهای کوچکی به طول چند میلیشاخه دارد یا میخچه:

توانند تبدیل به المبورد هستند که منتهی به یک جوانه چوب بوده و تحت شرایط مناسب می(  مترسانتی
 گردند. 

است که متر( سانتی 0تا4/0)در سیب به طول متر متر تا چند سانتیشاخه کوچکی به طول چند میلی المبورد:

 میخچهمعموالً تبدیل به  شود. در بعضی از ارقام جوانه جانبیقسمت انتهای آن به یک جوانه گل ختم می
تواند کند، ولی در بعضی ارقام و تحت شرایط مناسب جوانه جانبی میشده و بعدا به المبورد تکامل پیدا می

 مستقیماً به المبورد تبدیل شود. 

ای رسد. در انتهای براندی جوانهمتر نیز می سانتی 06انعطاف که به طول ای کوچک و قابل شاخه براندی:

  شود.دار و اگر فقط حاوی برگ باشد، براندی ساده نامیده میدارد که اگر حاوی گل باشد، براندی تاجقرار 
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دهی ندارند و موجب تضعیف هایی هستند با رشد بسیار قوی که تا چندین سال میوهشاخه نرک)گورمان(:

 شود. زیاد میهای شوند. هرس شدید در درختان مسن باعث تولید نرکهای اطراف خود میشاخه

شود. این امر در اثر قسمت متورم و گوشتی است که در محل اتصال دم میوه به شاخه ایجاد می بورس:

، المبورد و حتی میخچهتواند جوانه چوب ساده، شود. بر روی یک بورس میتجمع مواد غذایی ایجاد می
 براندی تشکیل شود.

 
 براندی تاجدار در سیب

 
 سیبدارد یا میخچه در 

 
 میخچه و برندی در سیب

 

 
 بورس و تشکیل المبورد روی آن

 انواع شاخه در درخت سیب -00شکل 
 

بنابراین هرس این درختان سبک  ،تر استهای دو ساله و مسندر سیب و گالبی تشکیل میوه بر روی شاخه
دهی طویل شده که محصولساله بدون بار و های یکاست، زیرا هرس سنگین باعث رشد تعداد زیادی شاخه

 کند.درخت را کم می
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های متراکم تاج، های بذری هرس شامل تنک کردن و حذف قسمتروی پایه پیوند شدهدر درختان سیب 
   باشد است. هایی که انتشار نور ضعیف میهای خشک، بیمار، ضعیف، نازک و غیربارده در محلحذف شاخه

با توجه به اینکه اسپورها سه تا از طرف دیگر متر مطلوب نیست. سانتی 56تا06در سیب رشد سالیانه بیش از 
به عبارت  صورت گیرد. مناسببار یک هرس  توانند میوه دهند، لذا بهتر است هر چند سال یکچهار سال می

کنند نباید هرس شوند، اما زمانی که از میزان ا( میوه کافی تولید میاسپورههای کوتاه )شاخه دیگر تا زمانی که
ها را حذف نمود و درخت را با دادن کود و آب کافی تقویت  کم شود الزم است قسمتی از آنها  آنباروری 

های پاکوتاه الزم به ذکر است درختان سیب روی پایه دد.رهای بارده جدید میسر گشاخه نمود تا امکان تولید
 ها را تهدید کند. که خطر رشد رویشی زیاد آن شوند بدون اینبسیار شدیدتر هرس می

کشد و پس از سه سال هرس سه جوانه نیز کاربرد دارد. این هرس سه سال طول می ،در سیب و گالبی
        های بارور ایجاد خواهد شد. به این منظور در سال اول سه جوانه روی شاخه باقی گذاشته و شاخه شاخه

شده و دومین  میخچهترین جوانه روی شاخه تبدیل به شود. در سال دوم پایینجوانه سوم قطع میاز باالی 
دهد. جوانه سوم در آن سال تبدیل به شاخه طویلی شده که از باالی دومین جوانه براندی ساده را تشکیل می

ی ساده نیز به براندی سال قبل تبدیل به المبورد شده و براند میخچهجوانه قطع خواهد شد. در سال سوم 
 دار حذف خواهد شد. دار تبدیل خواهد شد. در این سال شاخه از باالی براندی تاجتاج

      های تحتانی، های پیر و خم شده در بخشتر به حذف شاخهدر گالبی نیز هرس طی سالیان باردهی بیش
ها و در مواردی جوشها و تنههای مرکزی درخت، حذف پاجوشهای بخشها و حذف نرکباز کردن شاخه

 گیرد.کنترل رشد انتهایی درخت با استفاده از سربرداری بازوها انجام می
شود که از یک سمت درخت هایی اعمال میهرس روی شاخه هرس چندانی الزم ندارند. عمدتاٌ "به"درختان 

 اندازند.روند و در وسط تاج درخت سایه میبه سمت دیگر می

 
 هانرک حذف -05شکل 

 
 ، بیمار و ضعیفخشک، آسیب دیدههای حذف شاخه -04شکل 
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 شوندهم ساییده میهایی که بهحذف شاخه -00شکل 

 

 
 های مزاحمحذف شاخه -00شکل 

 

 
 های با زاویه بستهحذف شاخه -08شکل 
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 :هرس هلو

گل روی شاخه سال جاری های شود و انگیزش جوانهساله تشکیل میهای جانبی یکدر هلو میوه روی شاخه
ها از نظر وضعیت استقرار جوانهشود. های گل میاست، لذا هرس باردهی در هلو سبب افزایش تشکیل جوانه

که دو تای کناری  روی شاخه، معموال در درختان هلو جوانه ها به شکل سه جوانه در کنار هم ظاهر می شوند
 جوانه گل و وسطی جوانه برگ است. 

رشد درختان هلو جانبی تری نیاز دارند.  سبت به سایر درختان میوه برای رشد و نمو به نور بیشدرختان هلو ن
تر است. درختان هلو که در مدارهای  ها نسبت به گیالس، سیب و گالبی کم و غالبیت انتهایی در آناست 

جایی  پوسیدگی هستند. از آنهای عامل شوند، بسیار حساس به شانکر و قارچباالتر )مناطق سردتر( کشت می
تواند عامل ایجاد شانکر در درختان باشد، زمان و روش هرس از اهمیت زیادی برخوردار است. که هرس می

موثر است. درختانی که در ماه های نیز زمان هرس در هلو بر سرمازدگی زمستانه و کوتاهی عمر درختان هلو 
درختانی که دیرتر هرس می شوند، به کوتاهی عمر حساس مهر، آبان، آذر و دی هرس می شوند، نسبت به 

ترند. اگر هرس خیلی زود و در اواخر پاییز و اوایل زمستان صورت گیرد، ریسک آسیب زمستانه افزایش پیدا 

گاه نباید هلو و شلیل را در پاییز هرس کرد. بهترین زمان هرس  هیچ ) سرمازدگی(می کند. 

 یهابه منظور انجام هرس هلو شناسایی شاخه .تورم جوانه استهلو درست قبل از بیدار شدن و 

 .به شرح زیر است هلوانواع شاخه در درختان آن الزامی است. 

متر که در طول محور خود دارای جوانه سانتی 166تا  46های قوی به طول شاخه ساله:های یکشاخه

از اهمیت زیادی برخوردارند، زیرا اندازه میوه با ها شوند. این شاخهگل بوده و به یک جوانه رویشی منتهی می
 ساله ارتباط مستقیم دارد. قدرت و تعداد شاخه یک

         هایشود. شناخت این نواحی برای هرس هلو ضروری است. در شاخهها به پنج ناحیه تقسیم میشاخهاین 
تحتانی، مرکزی، زیرانتهایی و انتهایی  متری به ترتیب از پایین به باال نواحی زیر تحتانی،سانتی 06تا  56

تایی باارزش است. ناحیه زیر تحتانی های سهوجود دارد. در بین نواحی ذکر شده ناحیه تحتانی دارای جوانه
متر داشته باشند، ناحیه تحتانی را نداشته سانتی 06تر از  های رویشی دارد. شاخه هایی که طول کمجوانه فقط

       هایی به طولها خیلی کوتاه است، بنابراین در هلو هدف از هرس کردن تولید شاخه و یا این ناحیه در آن
 ها ناحیه تحتانی و مرکزی وجود دارد.  متر است که در آنسانتی  06تا  56

 
 مترسانتی 06تا  56نواحی مختلف روی شاخه هلو به طول  -09شکل 

متر( که در طول محور خود سانتی 04تا  16)حدود  ده با قدرت رشد ضعیفساله میوهشاخه یک براندی:

هایی با اندازه متوسط شود. این شاخه بارده بوده و میوهدارای جوانه گل بوده و به یک جوانه رویشی منتهی می
 کند.یا ریز تولید می

 آیند.هایی که از یک جوانه در همان سال به وجود میشاخه ها:ترکه
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 های بسیار بلند و قوی که فاقد جوانه گل هستند.خهشا ها:ها و نرکجوشتنه

شود. تنک شاخه باید طوری بر اساس مطالب ذکر شده در هلو نیز تنک شاخه در مقایسه با سرزنی توصیه می
-های هلو هرس میدرصد شاخه 06به طور کلی  متر به باال حفظ شوند.سانتی 06تا  56های باشد که شاخه

 تر باشد. میوه کمشود تا نیاز به تنک 

  
 درخت هلو قبل و بعد از هرس باردهی -06شکل 

هرس تابستانه در هلو متداول است. انجام هرس در ابتدای فصل تابستان تاثیر پاکوتاه کنندگی بر روی درخت 
ساره جلوگیری می کند. هرس در میانه تابستان  دارد. این هرس رشد رویشی را کاهش داده و از توسعه شاخ

روی تحریک رشد رویشی بی تاثیر و یا کم تاثیر است. هرس تابستانه نیز باید تا اواخر شهریور یا اوایل مهر 
خاتمه یابد. با استفاده از هرس تابستانه صحیح و به موقع می توان تا حدودی از تشکیل شانکر و زوال درختان 

 جلوگیری کرد.

 :گیالسهرس 

به قدری زیاد است که ممکن زیاد است. در زمان تربیت گیالس غالبیت انتهایی در گیالس غالبیت انتهایی 
انجام تربیت صحیح درخت و برای . گونه شاخه جانبی نداشته باشداست محور مرکزی به طول یک متر هیچ

به این منظور در ( انجام شود. Debuddingبرداری )های جانبی باید هرس جوانهتحریک تشکیل شاخه
نگه داشته و بقیه در محور مرکزی را  باالیی ها متورم شدند، سه تا چهار جوانهت ماه زمانی که جوانهاردیبهش

مرکزی دارای  شاخهمانده شده و به این ترتیب  های باقیها منجر به رشد جوانه. حذف جوانهشوندحذف می
اسکلت اصلی درخت را ایجاد شده، های جانبی در بین شاخه توان. حال میتعدادی جوانه جانبی خواهد شد

 .انتخاب کرد
 

 
سمت چپ: حذف ، سمت راست: حذف چهار جوانه و تولید دو شاخه جانبیبرداری، هرس جوانه -01شکل 
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شوند، اصلی درخت انتخاب می تهایی که برای تشکیل اسکلشاخه باید دقت نمود درختدر زمان تربیت 
به شود. از هرس قطاعی دوبل استفاده می ی با زاویه بستهها. برای باز کردن شاخهنباشنددارای زاویه بسته 

قطع ای که رو به بیرون است، این منظور در اردیبهشت ماه یک سوم شاخه با زاویه بسته را از محل جوانه
 کند. تولید میایی رو به بیرون شاخه ،اردیبهشت سال بعد جوانه انتهایی .کنیممی

 
 هرس برای باز کردن زاویه شاخه در گیالس )هرس قطاعی دوبل( -00شکل 

شود و شود. این عمل سه سال تکرار میاز باالی جوانه رو به بیرون حذف میدر سال بعد نیز جدید این شاخه 
قطاعی دوبل در سال برداری و هرس گردد.الزم به ذکر است هرس جوانهمنجر به باز شدن زاویه شاخه می

 شود.دوم رشد نهال و به منظور انجام تربیت صحیح انجام می
کند و اکثر شاخ و برگ بندی و رشد طبیعی درخت گیالس طوری است که به صورت تاج باز رشد میشاخه

هرس و بری درخت در معرض نور خورشید قرار دارند، بنابراین پس از رسیدن به باروری نیاز چندانی به شاخه
های بار سرشاخه ست هر چند سال یکا ندارند. تنها کافیو حتی در حد سیب و گالبی نیز  شدید مثل هلو

های بلند ایی ضعیف کوتاه شوند تا از بلند شدن بیش از حد شاخه جلوگیری شود. شاخهطویل از کنار شاخه
در برابر بادهای شدید های بلند اخهبا این شکنند. درختان پاشی را با مشکل مواجه میعملیات برداشت و سم

 د داشت. نتری خواه بیش پذیری نیز آسیب

 :هرس آلبالو

های افقی حفظ شده و کند، بنابراین شاخههای افقی زیادی تولید میرشد آلبالو به شکلی است که شاخه عادت
به دلیل  رشد زیاد را ندارد.آلبالو مانند گیالس مشکل درختان شوند. هایی که رشد عمودی دارند تنک میشاخه

ها اقدام نمود. درختان  کند باید نسبت به حذف آنجوش زیادی تولید میاینکه پایه آلبالو پاجوش و ریشه
های فرعی باردار نمود، اما باید توان با هرس متعادل وادار به تولید شاخهاند را میبار شدهتری که کممسن

های قدیمی درختان سازی درختان مسن و باغور کلی به منظور جوانبه ط دقت شود که هرس شدید نباشد.
ایی است که پس از های قطور را از کنار ناخنک قطع کرد. ناخنک در واقع جوانه خفتهشاخه توان میوه می

های قطور و سنگین، برش باید در موقع هرس شاخه کند.قطع شاخه قطور بیدار شده و شاخه جوان تولید می
 .برش جلوگیری گردد زماندر سه مرحله صورت گیرد تا از شکسته شدن شاخه بر اثر سنگینی آن در 
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 قطورنیمه قطور و های شاخهای سه مرحلهنحوه برش  -00شکل 

 :هرس بادام

بارده نسبتا وسیعی دارد. برای درخت بادام پس از بارور شدن به هرس زیاد و سالیانه نیازی ندارد، زیرا سطح 
ها نیازی به تنک میوه نیست. خطر شکستن شاخه در زیر بار بسیار کم است و نیازی به درشت شدن میوه

کوتاه بودن شاخه بارده برای برداشت نیست. با توجه به مطالب گفته شده بهتر است درختان بادام را هر دو یا 
های و آفت زده را حذف نمود. حذف شاخه بیمار ،خشک یهاشاخهبار هرس مالیمی نمود و  سه سال یک

 .شاخه های مسن با شاخه های جوان نیز از دیگر اقداماتی است که باید انجام شودکردن جایگزین  ونرک 

 :آلوهرس 

تری  شوند. آلوهای ژاپنی نیاز سرمایی کمآلوها به دو دسته آلوهای ژاپنی و اروپایی تقسیم میبه طور کلی 
زند. همچنین پوست ها آسیب می تر از آلوهای اروپایی بوده و سرمای دیررس بهاره به آنداشته و لذا زودگل

های آلوی ژاپنی است. درختان آلوی ها از مشخصهتر به بیماری تر و مقاومت بیش تر، تعداد گل بیشخشن
آلوی ژاپنی  یشوند. میوههرس می تر از آلوهای اروپاییسنگین و ژاپنی پررشدتر از آلوی اروپایی هستند

شوند تا تر هرس می ارقام پربار مثل آلوهای ژاپنی بیشتر است. های آن شکنندهتر بوده و نیز شاخهبزرگ
تری نیاز دارند.  به هرس و تنک کمآلوهای خشک کردنی تر شوند. تر و مرغوبمانده درشت های باقیمیوه

، بهتر است شدمتر سانتی 06تر از  کمها  آنو رشد انتهایی  ندبار شدکماگر درختان پس از چند سال باردهی 
هایی که در باغهای ایجاد شده پس از هرس باید حذف شوند. اعمال شود. نرکها  روی آنهرس شدیدتری 

های پررشد از کنار های نرک عمودی ایجاد شده بهتر است شاخهدر اثر هرس نادرست تعداد زیادی شاخه
های باریک و کوتاه عالمت ضعف درخت و رشد شاخهوجود به طور کلی  جانبی ضعیفی حذف گردد.شاخه 

  شد.باری خواهد کم بوده و منجر بهعالمت زیادی ازت ها شاخهمتر سانتی 04بیش از 

 :گردوهرس 

       اطراف تنه. به این منظور پنج تا شش شاخه جانبی در شوندتربیت میشلجمی  شکلبه معموال گردو  درختان
 نباید از جوانه   آورندمی های جانبی که چارچوب اولیه درخت را به وجود شاخه تولیدبرای  شود. داشته می نگه
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 بستهآید و زاویه آن با محور اصلی استفاده نمود، زیرا معموال از این جوانه شاخه خوبی به دست نمی باالیی
شود تا از جوانه ، جوانه باالیی در بهار با دست له میبستهاست. برای جلوگیری از تولید شاخه جانبی با زاویه 

در بیشتر ارقام گردو باردهی به صورت انتهایی است، لذا به جز هرس شاخه مطلوب تولید شود.  ،ثانویه پایینی
در ارقام با باردهی جانبی تا حدودی شود.نمیهای خشک شده هرس دیگری بر روی این درختان انجام شاخه

 شود.هرس انجام می

 :انگورهرس 

ساله است. دهی روی شاخه یکهای گل روی شاخه سال جاری و میوهدر انگور نیز مشابه هلو تشکیل جوانه
انگور از به عبارتی هرس . ماندها باقی میدرصد جوانه 16و تنها  شودها هرس میدرصد شاخه 96در انگور 

شود که مصادف هرس هلو نیز شدیدتر است. هرس سبز نیز در انگور دو تا سه هفته بعد از تمام گل انجام می
 شود.های روی تنه اصلی حذف میدر این هرس جوانه .)خرداد ماه( با زمان تشکیل میوه است

فعالیت و رشد بوته شده و در زودهنگام انجام شود موجب تحریک هرس زمستانه یا باردهی در انگور  اگر
نتیجه مقاومت به سرما را در بوته کاهش داده و ممکن است بوته انگور در اثر سرمای دیررس بهاره از بین 
برود. بنابراین هرس باید تا حد امکان دیرتر انجام شود تا خطر سرمای دیررس بهاره رفع شود. از طرف دیگر 

ه دمای خاک کزیرا اگر هرس انگور در اوایل بهار به تاخیر افتد، به طوریهرس را نباید زیاد به تعویق انداخت، 
های ایجاد شده در اثر هرس، مایعی به نام اشک مو خارج گراد برسد، از محل برشدرجه سانتی 16به باالی 

شود، بنابراین هرس انگور باید ها بوده و موجب تضعیف بوته مو میشود که حاوی مواد قندی و هورمونمی
 قبل از گرم شدن خاک در بهار انجام شود. 
به . گیردمی صورتهای سوم تا شانزدهم در جوانهرقم نوع بسته به باید توجه شود که تشکیل خوشه در انگور 

 که قرار است هرس شود، دو شاخهی اروی شاخههای نرک روی تنه باید حذف شود. این منظور کلیه شاخه
شود تر به تنه از باالی دو تا سه جوانه هرس میشاخه نزدیکشود. تر است نگه داشته میکه به تنه نزدیک

در شود )هرس بلند(. )هرس کوتاه( و شاخه دوم که از تنه دورتر است از باالی شش تا هفت جوانه حذف می
تنه از باالی دو تا سه جوانه و جوانه تر به شاخه ای که هرس کوتاه شده و حاوی دو جوانه بود جوانه نزدیک

تر به تنه هرس شود. به این ترتیب هر سال روی شاخه نزدیکدوم از باالی شش تا هفت جوانه حذف می
 شود.که هرس بلند شده محصول داده و سال بعد به طور کامل حذف می یشود. شاخه اکوتاه و بلند تکرار می

 گردد.گور دیم هرس به طور شدیدتری اعمال میهای خشکسالی و نیز در کشت اندر سال
 

 :هرس انار

تری برای تبدیل شدن به میوه را دارند،  های سری اول که توانایی بیشدهی دارد. گلانار معموال سه دوره گل
که  در مناطقی با زمستان سردشوند. ساله مشاهده میهای یکبه صورت انتهایی روی اسپورها یا شاخه

چند تنه ارجحیت دارد، زیرا ممکن است از این چند  تربیت انار به فرم احتمال سرمازدگی زمستانه وجود دارد
 بر کردن درخت نشود.تنه یک یا دو تنه از یخبندان جان سالم به در برد و در نتیجه باغدار مجبور به کف

  است درخت بصورت چند تنه تربیت شود. همچنین در مناطقی که احتمال آفتاب سوختگی تنه وجود دارد بهتر
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فرم تربیت محور مرکزی با زمستان مالیم تربیت درخت انار به صورت یک تنه قوی ارجح است.  یدر مناطق
متری سانتی 06چهارتنه از ارتفاع  و تنهدوتنه، سهتربیت های در فرمانار یا محور متغیر برای انار مناسب است. 

. شودهای انتخابی سال قبل اجازه رشد داده میهای هرس فقط به شاخهکلیه فرمر دشود. سربرداری می
ها و جلوگیری از رشد اضافی های زاید روی دستکیابد. حذف شاخهها ادامه میها وتنه جوشهرس پاجوش

ب انتخااصلی های های روی شاخههای انتخاب شده الزامی است. حذف تیغها ودستکبه منظور تقویت شاخه
 کند.شده به تمیز بودن درخت کمک می

های اضافی و دارای رشد لذا شاخه ،با توجه به اینکه از سال چهارم و پنجم باید ارتفاع درخت نیز کنترل شود
 ،گردند، ولی باید توجه داشت که درفرم های مذکور از خالی کردن تاج درخت اجتناب گرددعمودی حذف می

ها در جهات های بارده بر روی تنه. دستکخواهد شداین عمل باعث افزایش خسارت آفتاب سوختگی  ازیر
ها مزاحم دیگری نباشد. در هرس باید اجازه داد شوند به نحوی که هیچ یک از دستکمختلف انتخاب می

 ها در قسمت سایه تاج درخت رشد کنند. میوه
های بهمن و اسفند و قبل از بیدارشدن درختان انجام ر یعنی ماههرس خشک در اواخر زمان خواب درختان انا

های جدید ایجاد شده را نیز حذف پاجوشاست. های اضافی، خشک و سرمازده گیرد که شامل حذف شاخهمی
ها مانع داری آنها هستند و نگهها محل تجمع کلنی شتهتوان تا اواسط بهار به تاخیر انداخت. این پاجوشمی
های رشد درخت، جز زمانی که در تمامی ماه هرس سبز تقریباًگردد. ها میش جمعیت شته روی سرشاخهافزای

ها و های مزاحم، نرکگیرد و شامل حذف شاخهشدت تابش آفتاب شدید است )خرداد، تیر و مرداد( انجام می
به دلیل رقابت با میوه در جذب ای شهریور و اوایل مهر نیز هها در ماهها و نرکحذف پاجوشاست. ها پاجوش

  مواد غذایی، جهت افزایش وزن میوه در سال جاری ا همیت زیادی دارد.
 

 :هرس فندق

    ساله تشکیل های یکهای جانبی روی شاخههای نر آن به صورت شاتونپایه است که گلفندق گیاهی یک
شود. ساله تشکیل میهای کوتاه یکروی شاخههای گل ماده نیز به صورت جانبی و یا انتهایی شود. جوانهمی

 کند، لذا باید همه ساله هرس نسبتاٌ تولید میمحصول ساله کیهای مانند هلو روی شاخهنیز فندق درخت 
دهی زیادی های بارده شود. فندق خاصیت پاجوششدیدی روی آن انجام شود تا درخت وادار به تولید شاخه

 تکرار شود.ها گیری و حذف نرکپاجوش عملیاتدارد، بنابراین الزم است همه ساله 
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