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  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل

  وزارت جهاد كشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  

  روش صحيح هرس انگور رقم كشمشي

 

  
 

  :نگارش

  ل پيرايشمهندس عاد

  مهندس رمضان گنجه

 مهندس يوسف جهاني

  

      1394 ، سال42 ، شمارهفنينشريه   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  فني نشريه 

  

  روش صحيح هرس انگور رقم كشمشي

  

  

  نگارش
  عادل پيرايشمهندس 

كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل و آموزش ، مركز تحقيقات باغبانيبخش تحقيقات 

  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اردبيل، ايران، )مغان(

   1مهندس رمضان گنجه

  1وسف جهانييمهندس 

كشاورزي و منابع و آموزش ، مركز تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذربخش تحقيقات  1

  ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اردبيل، ايران)مغان(طبيعي استان اردبيل 

  

  رسال انتشا

1394  

  

  1394سال ، 42 ، شمارفنينشريه 

  
 در مركز اطالعات و مدارك علمي 25/3/1394 با شماره  47263اين نشريه در تاريخ 

 كشاورزي به ثبت رسيده است
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  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

  ردبيلكشاورزي و منابع طبيعي استان او آموزش مركز تحقيقات 

  وزارت جهاد كشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي 

  

  

  

  روش صحيح هرس انگور رقم كشمشي :عنوان نشريه

  وسف جهاني، مهندس رمضان گنجه، مهندس يعادل پيرايشمهندس  :نگارش

  حسن اصغري مهندسعادل پورمحبت،  مهندس :ويرايش علمي

    مهندس عليرضا خواجوي، مهندس مقصود ضياچهره  عظيم نمازي،مهندس :ويرايش فني

   مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي-سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل  :ناشر

   جلد 500 :شمارگان

  1394/ اول  :نوبت و سال انتشار

   42 :فنيشماره نشريه 

  )يبرداران بخش كشاورزمخصوص كارشناسان و بهره(رايگان : قيمت

  

  

  

  

 كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، و آموزش   مركز تحقيقات -اردبيل : نشاني
  ) 045 (32751579: تلفن

  ،  شهرك اداري بعثت، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل- اردبيل 
  )045 (33743500: مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، تلفن
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  :مخاطبان نشريه

  اورزان و توليدكنندگان انگورمروجان، كشكارشناسان،  

  

  

  

  

  :اهداف آموزشي

  :شما خوانندگان گرامي در اين نشريه با

  ترين روش هرس انگور رقم كشمشي مناسب •

  مزاياي هرس •

  انگوردر ضرورت انجام هرس  •

  .آشنا خواهيد شد

  



 ٥

  

  فهرست مطالب

  عنوان

  

  صفحه

 6 مقدمه

  6 هرس

  7  مزاياي هرس

  7 ضرورت انجام هرس انگور

  7  هرس انگور

  9 هاي فنيتوصيه

  11  منابع مورد استفاده

  



 6 

 

  مقدمه

. رود در ايران و جهان به شمار مييترين محصوالت باغانگور يكي از مهم

هكتار هزار 6969 سطح زيركشت انگور در جهان ،2012 در سال براساس آمار فائو

 هكتار در مقام هزار760 هكتار در مقام اول، فرانسه باهزار 943بوده كه اسپانيا با 

هزار هكتار در مقام هشتم 215 هكتار در مقام سوم و ايران با هزار696دوم، ايتاليا با 

دنيا در كل توليد انگور  2012، در سال براساس همين آمار. جهان قرار دارد

ايتاليا به ترتيب در رتبه اول تا  و ميليون تن بوده كه كشورهاي چين، آمريكا67

مناطق عمده توليد انگور . تن در مقام هشتم دنيا قرار داردهزار 2150ان با سوم و اير

 آذربايجان شرقي و غربي، ،هاي فارس، خراسان، قزويندر ايران عبارتند از استان

 هكتار سطح زيركشت و توليد 2500  داشتن كه استان اردبيل با،همدان و اردبيل

ه رش و توليد انگور در كشور ب يكي از مناطق مهم پرو، محصول تن22500حدود 

  . رودشمار مي

  

 هرس

هايي از اندام گياهان براساس فرمول و  هرس يعني بريدن يا قطع كردن قسمت

 هاي هوايي وزايشي، اندام هدف معين به منظور ايجاد تعادل بين رشد رويشي و

 .زيرزميني
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  مزاياي هرس

  انگورهاي افزايش عمر بوته •

  افزايش ميزان محصول •

  هايجاد فرم مناسب و دلخواه براي بوتها •

  هاي پير و مسنجوان كردن بوته •

  هاي انگورافزيش كيفيت خوشه •

  

  ضرورت انجام هرس انگور

 30 عدد شاخه و در روي هر شاخه حدود 25نشود حدود  هرس اگر يك بوته مو

- درصد اين جوانه80 الي 60 كه در فصل بهار تقريباً عدد جوانه وجود خواهد داشت

ها را نخواهد ها و خوشهيي تغذيه تمام شاخهها رشد خواهند نمود و درخت توانا

 و كيفيت محصول و عملكرد هشد درخت رفته رفته ضعيف و پير ،بنابراين. داشت

وري ر الزم و ض، جهت جلوگيري از اين وضعيت لذا.يابدميآن به شدت كاهش 

  . همه ساله درختان مو هرس شوند كهاست

  

  رهرس انگو

هاي هوايي وجود آوردن تعادل بين ريشه و ساير قسمته هدف از هرس مو، ب

و زمينه رشد بوته را كه تامين   بدست آيداز آنگياه است تا ميوه كافي و با كيفيت 
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 عالوه بر تنظيم رشد بوته، ،هرس صحيح .نمايد فراهم ،كننده ميوه سال آينده است

 بايد به واكنش گياه در برابر ،ز انجام هرسقبل ا. بردمقدار محصول را نيز باال مي

 از ،چون حذف قسمت رويشي گياه مو در هر زمان از سال. هرس دقت كافي شود

 در مقدار زياد ميوه. كاهدمي ،دهي بوته كه با سطح برگ ارتباط داردقدرت ميوه

 ، به همين دليل در سال بعد.كاهد تا حدودي از رشد رويشي بوته مو مي،يك بوته

 مقدار ميوه در يك بوته با ، به عبارت ديگر.يابدقدار ميوه به شدت كاهش ميم

  بنابراين عملكرد و.مقدار شاخه و برگ همان بوته در حد معين نسبت مستقيم دارد

كه گياه از رشد رويشي و زايشي متعادل   زماني خوب خواهد بود،كيفيت ميوه گياه

  . برخوردار باشد

  

  



 ٩

 هاي فني توصيه

عقيم بوده و توليد ) هاي اول تا سومجوانه(هاي پاييني رقم كشمشي هجوان -1

 . اي هرس شود جوانه6به صورت  شود توصيه مي بنابراين.كنندميوه نمي

  
  اي      جوانه6شاخه اي از نمونه -1 شكل

 

  
  اي جوانه6كشمشي در هرس رقم  اندازه خوشه انگور -2شكل 



 10 

 

 ، بايد در هنگام هرس،لخت شدن تنه موجهت جلوگيري از پيري زودرس و  -2

اي جوانهدوبه صورت  يك شاخه جانشين انتخاب و آن را ،در كنار هر شاخه بارده

 .هرس نمود

توان هرس خشك را در پاييز و هاي معتدل دارند ميدر مناطقي كه زمستان -3

اين كار باعث افزايش كيفيت محصول . ها انجام دادبالفاصله بعد از ريزش برگ

 .شودال آينده ميس

هاي سرد و شديد دارند، هرس مو در فصل پاييز، در مناطقي كه زمستان -4

شود در بنابراين توصيه مي. هاي بارده خواهد شدباعث خشكيدن بسياري از شاخه

 .اين مناطق هرس خشك حتماً در اواخر زمستان انجام گيرد

شود هرس ميدر مناطقي كه خطر سرماي ديررس بهاره وجود دارد، توصيه  -5

چون هر چه درختان مو ديرتر هرس . مو تا اوايل فروردين ماه به تاخير بيافتد

   .مانندشوند، رشد آنها ديرتر شروع شده و از خطر سرماي ديررس بهاره در امان مي



 ١١

  منابع مورد استفاده

  .اداره كل آمار واطالعات وزارت كشاورزي .آمارنامه كشاورزي. 1387. نامبي -1

  .انتشارات آواي نور. )موكاري(باغباني . 1387. عدالت، عو . حلو، تقي -2

  . انتشارات دانشگاه شيراز. انگور .1370.  پو فيروزه. جحكمتي  ،.تفضلي، ع -3

ساله بر بررسي اثرات تعداد جوانه بوته و طول شاخه يك. 1378. ع.نجاتيان، م -4

صه مقاالت دومين خال. دانه سفيدكيفي انگور بي قدرت باروري و برخي خواص كمي و

  .122ص . كرج، كنگره علوم باغباني ايران
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