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  مقدمه 
که به موجب اقتضای زمان و روی تجربه پدران ما در ازمنه قدیم  ییهادر ایران باغ

داری دنیای پیرشفته که حاصل تحقیقات دانشمندان و کارشناسان رشته ، با تاکشدهاحداث 
تا  .برداشت تفاوت کلی داردموکاری است در بسیاری از مسائل از قیبل کاشت، داشت و 

ا محصول بدست آمده آنجا که در حال حارض با توجه به روشهای متداول در کشور م
ی از در اصول فنبا تغییرات اساسی  بنابراین. نیستهای داشت و برداشت جوابگوی هزینه

های هدایت تاک، همچنین مکانیزه کردن تاکستانها، انتخاب ارقام و قبیل هرس و سیستم
به  داری نسبتتاک باید مانند متام کشورهای پیرشفته در امور ،احداث تاکستانهای جدید

های جدید و حامیت مادی و بازار فروش ها از یک طرف و احداث تاکستاناصالح تاکستان
داران یکی از مشکالت اساسی و فنی تاک .از طرف دیگر اقدام الزم و رسیع معمول داشت

  یت بر حسب رشایط اقلیمی است.بهای تر تمما عدم آشنائی با سیس
  

  

  تعريف هرس
هرس یعنی قطع کامل یا جزیی شاخه، ریشه، پوست، برگ و یا گل و میوه برای تحت 

شاخه تأثیر قراردادن هدایت، نحوه رشد و باروی گیاه. بطور خالصه هرس علم بریدن 
  : استهای میوه دهنده برای رسیدن به اهداف زیر بصورت دلخواه و تنظیم جوانه

 و نگهداری بوته با شکل و فرم دلخواه ایجاد  

 جهت تولید اقتصادی و مقرون برصفهروی بوته ه توزیع واحدهای تولیدی ب  

 کنرتل هرچه بهرت محصول  

 هدایت و مترکز رشد بوته در بازوهای دامئی و واحدهای تولیدی  
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  فوائد هرس در انگور

  دشو میهای یکساله تولید ر سال هرس کرد چون میوه روی شاخهانگور را باید هبوته 
  در نتیجه عمل هرس روی تاک اجباری است.

  د، کناز مواد غذایی بیشرت استفاده می استچون شاخه اصلی در امتداد شیره گیاهی
از  هاشود. قطع این شاخهها میو مانع رشد سایر شاخه استتر همیشه قوی بنابراین

  .شودتشکیل فرم بوته بصورت دلخواه می باالی خاک باعث تقسیم مواد غذایی و

 کیفیت میوه و قدرت رشد بوته مؤثر است. های زائد در ازدیاد وحذف شاخه  

 در نتیجه کمبود نور و تراکم  شودمیهای اضافی مانع از ورود نور در بوته ازدیاد شاخه
حاصل آن  که کندمییامریهای قارچی فراهم شاخه و برگ، محیط مناسبی برای رشد ب

های زیادی بهرتین مبارزه در راه شدن تاک است. حذف شاخهخرابی محصول و مریض
های جوان سال ها است که بصورت گسرتده روی شاخهبیامریو از بین بردن آفات 

  اند.گذشته

 و از بار شودمیهای میوه دهنده ق رشایط اقلیمی باعث تنظیم جوانهطب ،هرس بوته 
  کند.بودی تدریجی بوته است جلوگیری میاضافی که حاصل آن ضعف و نا

 پاشی، شخم بوسیله تراکتور و سایر عوامل زراعی های زیادی عملیات سمحذف شاخه
  کند.را در تاکستان آسان می

 تر و دارای قند بیشرت خواهد شد. تر، میوه مرغوبها درشتبا هرس کوتاه حبه 

 که زمین و بوته مو قوی باشند و آب به اندازه کافی در دسرتس گیاه قرار  در صورتی
  توان با انجام هرس بلند مقدار محصول بیشرتی تولید کرد. گیرد می

  دهد اوال بوته تاک هر ساله محصول می شوداگر بوته تاک با توجه به قدرت گیاه هرس
اما عوامل غیرمرتقبه از قبیل  و ثانیا قادر است مواد غذایی را در خود ذخیره مناید.

  درجه زیر صفر و یا بیامریهای مرض نباید آن را تهدید کنند. ۲۰رسماهای 

  تاه و یا هرس طویل و برای هدایت شیره نباتی در متام اعضای گیاه با انجام هرس کو
 نباتی را بطور توان شیرهمیها بطور مایل و افقی و یا بصورت کامنی انتخاب شاخه

  های مورد نظر هدایت منود.طرف شاخهدلخواه ب

  در تاکهای پیر که مدتها فعالیت دارند مقدار زیادی ریشه مرده وجود دارد که فاقد
ه هایی را که در نزدیکی یقبا سابقه هر چند سال یکبار ریشه دارانفعالیت هستند. تاک

های کنزیر ش ا وسایل مکانیکی از قبیلولی بهرت است ب ،کنندگیاه روئیده اند حذف می



 ٩  هرس انگور سبز

 

 

های پیر، گیاه جوان شده و لرزان و یا سوسولزی که عمق زمین را شکافته با قطع ریشه
  کند.می های جدیدی تولیدریشه

  

  انواع هرس
 دهی (شکل دهی)هرس فرم .۱
 هرس باردهی (زمستانه یا سیاه) .۲
  هرس سبز (تابستانه) .۳

  
  هاي انگورفصل انجام هرس بوته

 رگیرد یکی در طی فصل زمستان دهرس در انگور در دو فصل صورت می بطور معمول
و به هرس خشک معروف است و دیگری  استبرداری دوره اسرتاحت بوته که هرس بهره

  در طی تابستان در دوره فعالیت بوته مو که به هرس سبز معروف است.

  
   هرس زمستانه یا خشک: -۱

ای خشکیده ضعیف، هاز حذف شاخهیا زمستانه، عبارتست بطور کلی، هرس خشک 
های مناسب با تعداد معینی ارده هامن سال و باقی نهادن شاخههای ببیامر و یا شاخه

ها بتوانند در سال زراعی بعد، باردهی بوته را بطوری که این جوانه جوانه برروی آنها،
 خواب رفنتبها در پاییز (ز بعد از ریزش برگتأمین کنند. مدت زمان انجام این هرس ا

 عبارت دیگر تا زمانی که ریزشه ب است.بوته) تاخیر در جوانه زنی گیاه در اوایل بهار 
  توان این هرس را انجام داد.اشک در اوایل بهار رشوع نشده می

  
  هرس سبز یا هرس تر: -۲

صحیح و منظم مواد غذایی چون باعث توزیع  استاین هرس کامل کننده هرس خشک 
ها برروی بوته تاک این هرس را پس از رشوع رشد جوانه. شودمیهای گیاه در اندام
مختلفی که هرس توان آن را ادامه داد. اندامهای دهند و در متام فصل رشد میانجام می
ه، میو  ، گل،های سبز، برگشاخه، عبارتند از: جوانه توان بر روی آنها انجام دادتر را می

  .نرک، تنه جوش و پاجوش
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  هرس سبز: واید کلیدالیل و ف
  توان برشمرد:ای کلی هرس سبز را به رشح زیر میهفایده

 هایی که در داخل تاج قرار دارند و در ها، به ویژه برگنفوذ و تابش بهرت نور به برگ
 گیرد.صورت می هاغذایی در مرکز تاج درختان و بوتهنتیجه افزایش و بهبود تولید مواد 

 هاو ایجاد رنگ بهرت در میوهها تابش بهرت نور به میوه 

 ها مقدار زیادی از مواد غذایی را ها و برگکیفیت و کمیت میوه: ازدیاد شاخه افزایش
شود. ه قدرت درخت کم میکند در نتیجشود مرصف میه جذب میکه بوسیله ریشه گیا

  های زائد خود در ازدیاد میوه و کیفیت آن و قدرت رشد بوته مؤثر است.حذف شاخه

 هاهش رشد درخت یا بوتهکا 

 تولید چوب کمرت 

 کاهش هزینه و میزان کار الزم برای هرس زمستانه و افزایش بازده کار در تابستان 

  در واحد امکان کاهش حجم تاج درختان، استفاده بهرت از فضا، تعداد درخت بیشرت
 های محدود کننده رشدسطح و نیاز کمرت به پایه

  تامین سالمت گیاه از طریق حذف  و ریها و حفظبیامآفات و کاهش آلودگی به
های مزاحم، خشک شده، آفت زده و بیامر و انجام تهویه بهرت داخل تاج درخت. شاخه

 مدر نتیجه کمبود نور و تراک شودمی های اضافی مانع از ورود نور در بوتهازدیاد شاخه
 آن خرابی محصول که حاصل رشد بیامریهای قارچیشاخه و برگ محیط مناسبی را برای 

  کند.م می، فراهو مریض شدن تاک است

 های زیادی عملیات سم پاشی، شخم بوسیله تراکتورو سایر عوامل زراعی حذف شاخه
  .کنددر تاکستان آسان میرا 

  
تواند تاثیرات منفی بر توسعه انگور داشته باشد. بوته مو به ه بیش از حد  مییسا

کامل شدن  یبه نور خورشید برا یبه دسرتسی كافمنظور انجام عمل فتوسنتز نیاز 
از نور خورشید به طور کامل  ٪ ۱۰فرآیندهای فیزیولوژیکی دارد. از طریق فتوسنتز، کمرت از 

تواند یمانند سایه م یكه موانع شودمیدریافت  یل به انرژ یها جهت تبدتوسط برگ
ها مقدار زیادی از ی بوتهشها در باالی تاج پوشموجب اختالل در آن شود. حتی اگر برگ

ن، تحت تاثیر یریز یهاهای انگور و برگ، خوشههاند، جوانهیافت مناینور خورشید را در
ی بیش از قرار خواهند گرفت. در طول چرخه رشد ساالنه انگور، سایه ده یه دهیمنفی سا
یفیت و كتشكیل میوه و اندازه  ،تواند میزان موفقیت تشکیل جوانه، شكفنت جوانهحد می
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های انگور ترسیع و خوشه دهد. با دریافت مستقیم نور خورشید، رسیدن ها را كاهشحبه
نفی دارای اثرات م یابد. عالوه بر این سایه بیش ازحد،افزایش میترکیبات مختلف فنولی 

موجب کاهش رسیدن فیزیولوژیکی، کاهش مقدار قند، اسید  و استها بر کیفیت میوه
. شودمی  pHتارتاریک و رنگ دانه آنتوسیانین و افزایش مقدار پتاسیم، مالیک اسید و 

همچنین سایه دهی بیش از حد فراتر از مامنعت از نفوذ نور در تاج، موجب محدودیت 
و هوای مرطوب، گردش هوای . در مناطق بارانی و آب شودمیزان گردش هوا در تاج می

ا ر های انگور مختلف مانند کپک و پوسیدگی خاکسرتی تواند توسعه بیامریمیضعیف 
  .سبب شود

  
  الیل خاص انجام هرس سبز در انگور:د 
ارتباط بین منبع تولید مواد غذایی (برگها) و قسمتهای مرصف  :جلوگیری از ریزش گلها .۱

ر اهمیت دارد. در انگور برای تولید میوه بسیاهای رویشی) کننده (گل، میوه و اندام
های در حال رشد رسیع، نواحی قوی جذب مواد غذایی هستند و ها و میوهنوک شاخه

ها از طرفی، خوشه ها مناطق جذب ضعیف هستند.کهای جانبی و پیچکامبیوم، جوانه
ایی برای دریافت مواد غذ تنها پس از تشکیل میوه فعالیت خود را به عنوان منبعی قوی

ها با گلها رقابت بسیار شدیدی برای جذب نند و پیش از این مرحله نوک شاخهکآغاز می
حل قوی جذب مواد ها، با حذف یک ممواد غذایی دارند؛ به طوری که قطع رسشاخه

های و حرکت فرآوردهها) همراه است. این عمل، موجب تغییر مسیر غذایی (نوک شاخه
ها مواد به گلها و به دنبال آن حبه ها ، افزایش انتقال اینی در بین اندامفتوسنتز 

 ندک. در نتیجه، نه تنها از ریزش گلها به علت کمبود مواد غذایی جلوگیری میشودمی
یز ها نزایش اندازه حبهشود، بلکه باعث افنجر به بهبود درصد تشکیل میوه میو م
ها مترکز بیشرت مواد غذایی برای مرصف توسط خه. به عبارت دیگر، حذف رسشاشودمی

  گل و میوه را در پی دارد.
فاده مواد شیمیایی از دهد که چنانچه با استهای انجام شده نشان مینتایج پژوهش
 ابه هرس سبز بههای بوته تا حدودی جلوگیری به عمل آید، نتایجی مشرشد رسشاخه

 آید.دست می
اج ن هوا در تها در بوته، به ویژه مرکز آن، جریابه علت تراکم زیاد شاخه تهویه بهرت: .۲

. این افزایش رطوبت شودباعث افزایش رطوبت درون تاج می بوته با مشکل مواجه و
 شود. از طریق انجام هرسبه بیامریها، به ویژه سفیدک، می منجر به افزایش آلودگی

توان خطر آلودگی به امراض را کاهش یه، میهای اضافی با بهبود تهوسبز و حذف شاخه
 داد.
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 های آلوده، شکسته شده و خشکحذف شاخه .۳
زایش گ در میوه و افبه علت افزایش تولید مواد و تولید بهرت رن نفوذ تابش بهرت نور .۴

 ها.درصد قند حبه
هرت ها و نفوذ بت انتقال مواد به میوهبه علت افزایش مقدار و رسع ترسیع بلوغ میوه: .۵

 نور
  

  انواع هرس سبز
 حذف جوانه: -۱

و به طور همزمان، های غیر مفید انجام این عمل حذف بعضی از جوانههدف از 
هایی هستند که به رسعت های غیر مفید، جوانهمو است. جوانههای زائد و بیامر شاخه
که های وند و بارده نیستند. تعداد جوانهش، تنها به شاخه و برگ تبدیل میکنندمیرشد 

ی مسن هات رویش بوته متفاوت است. در بوتهبسته به قطر پایه و قدر  شوندحذف می
رشد و  کنند چونها را بطور شدید هرس میدارای قطرهای مختلفی هستند جوانهکه 

های مسن، باعث تضعیف آنها و در نتیجه زمینه ساز پیدایش منو بیش از حد برروی بوته
به محض بازشدن و یا ظاهر شدن باید ها را اصوالً جوانه. شودمیاعضایی غیرمفید 

یا بیامری سفیدک  برگهای اولیه، هرس کرد؛ اما چون در بعضی از موارد، رسمازدگی و
کند، باید دقت داشت که پس از فصل یخبندان و یا اطمینان از نبودن تولید اشکال می

  عامل بیامری سفیدک، این عمل انجام گیرد.
  

 ی سبز:هاهرس شاخه -۲
ازه و آبیاری زیاد، و یا به دلیل کوددهی بیش از اند استهای مو که از ارقام قوی بوته

ها روی بوته الزم است در زمانی که متام خوشه از رشد بیش از حد برخوردار شده اند،
پس از ظهور  ها هنوز به صورت گل هستند یک تا دو هفتهظاهر شده اند و خوشه

های زش بی مورد گلها، تعدادی از شاخهتقویت و جلوگیری از ریها، به منظور خوشه
رد. شایان توجه است که پر رشد را از چهار تا شش بند باالتر از آخرین خوشه حذف ک

های بدون و شاخه شوندهای دارای خوشه که رشد زیاد دارند، رسزنی میتنها شاخه
و از رسزنی آنها خودداری  حذف دخوشه را در صورت لزوم و رضورت به طور کامل بای

م، به منظور یمال یآب و هوا یا مناطق دارایژه در مناطق گرم و ین عمل بویا .کرد
  .ندكیم ییها كمك بسزاباال بردن ارزش كمی و كیفی خوشه ر ویمحدود كردن عمل تبخ
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  های سبز، توجه به نکات زیر اهمیت فراوانی دارد:در هرس رسشاخه
و رشد رویشی زیادی دارند،  هستندهایی که دارای خوشه از شاخهالف) تنها آن دسته 

مامنعت به ، رشد رویشی مناسب با دارهای خوشهرسزنی شوند و از رسزنی شاخه
  عمل آید. 

ای که بلند و مرتاکم هستند، در صورت لزوم از های فاقد میوهب) آن دسته از شاخه
های سبز بز باعث حذف برگهای سو از آنجا که حذف شاخه شوندانتها قطع 

های دقت شود تا شاخه د؛ بایشودتواند موجب تضعیف بوته مو شود و میمی
هایی که در وضعیت نامناسبی در داخل تاج قرار دارند، حذف شوند زائد و شاخه

  .شودتا بوته مو در اثر این عمل تضعیف ن
روند که محل بند میها و از یا چند دستک بر روی شاخهج) در بعضی از مواقع، یک 

شوند. این ها ظاهر میرار دارند و برخی باالتر از خوشهبعضی از آنها زیر خوشه ق
  تا حد ممکن حذف شوند. ددستکها بای

  
 های نابارور:حذف شاخه -۳

ها در طول فصل رشد، فصل آنکه به تدریج ها و نرکاصل بر این است که متام پاجوش
تا از هدر رفنت انرژی گیاه و مواد  شوندشوند، هرچه رسیعرت از انتها قطع پدیدار می

 ها را نگه داشت وتوان این شاخهایط استثنایی، می. البته در رش شودغذایی جلوگیری 
ها را به وسیله چند سال رسزنی و وارد کردن به ها را به عنوان پایه پیوند و نرکپاجوش

  ت. کار گرف عنوان شاخه بارور و یا شاخه دارای سیخک بهتولید انشعاب و جوانه گل به 
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چندساله نزدیک به تنه اصلی، افتد که بر روی بازویی کهنه و گاهی اوقات، اتفاق می
زمان با شکفنت دیگر ها همشوند. هر گاه پیدایش این شاخهمیهایی ظاهر شاخه
خواهند بود  های باروریها دارای جوانهشاخههای بوته باشد (در اوایل بهار) این جوانه

را برای توان آنکند و میمرغوب و به اندازه کافی تولید میای که در سال بعد، میوه
ها، بسیار دیرتر (در اوایل و یا نیمه س کرد؛ اما گاهی پیدایش این شاخهاین منظور هر 

وقع خزان کامالً در مها کنند. این شاخهو رسیع رشد می شودتابستان) انجام می
اصلی گل نخواهند بود. متام های شوند و قادر به تهیه یاختهی منیرسند و خشبمنی

ها، در سال بعد به شاخه و برگ تبدیل شده، میوه های موجود بر روی این شاخهجوانه
  ند.شو تولید نخواهد کرد و بایستی قطع 
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 هرس گل و میوه: -۴
ها به قطر حدود یک شکوفایی گلها) تا هنگامی که میوهاین هرس از اوایل بهار، (زمان 

ه طور کلی تنک رسند، قابل انجام است. هدف از هرس گل و میوه که بسانتیمرت می
متناسب با قدرت آن است. روی د، تنظیم مقدار محصول بوته، شو کردن نامیده می

ای سه ساله قوی هو اگر بوتهتوان یک خوشه های قوی و نیرومند در سال دوم میبوته
  نگهداری کرد.باشند، دو خوشه 

كه خوشه مرتاكم دارند  یها در ارقامدن كیفیت انگور و درشت منودن حبهباالبر  یبرا
كند و درصورت لزوم یت مین هرس كفایها در ا. حذف تعدادی از حبهاستتنك حبه الزم 

ارقام در  GAر ینظ ییایمیشود.  البته تنك حبه با مواد شیخوشه قطع م یك سوم انتهای
با  NAAو استفاده از  ین گلدهیدن آب در حیا پاشیها و بی دانه پیش از باز شدن گل

  ز قابل انجام است. یوه نیل میپس از تشك 10ppmغلظت  
ها) در ارقام و ید تنک خوشه (حذف تعدادی از خوشههمچنین در برخی موارد با

  شود.های که بیش از حد توان خود خوشه تولید کرده اند، انجام بوته
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 هرس برگ: -۵
انجام آن پرهیز  زبهرت است که تا حد ممکن ا است واین عمل بسیار حساس و پرخرج 

آیند. به همین دلیل اد غذایی برای درختان به شامر میها، منبع تولید مو شود. برگ
. این هرس در گیاهانی که شودبوته مو میها باعث ضعیف شدن حذف بی رویه برگ

ا هشود. به طور معمول، هرس برگاخ و برگ مرتاکم دارند، انجام میالعاده و شرشد فوق
ن دف آ شود و هکوتاه بودن طول فصل رشد انجام میتنها در مناطق رسدسیر، به علت 

گ به ز هرس بر ا یر یها از نور آفتاب است. درمناطق گرمساستفاده بهرت و بیشرت خوشه
  .کرد یخود دار  یستیها باها و شاخخوشهه و مامنعت از سوخنت یجاد سایجهت ا

  
 برداریحلقه -۶

های باالی حلقه به طرف ی پرورده از برگرهیجریان ش یموجب قطع موقت یبردار حلقه
این امر موجب تجمع قند، نشاسته و . شودین حلقه میشه و قسمت پاییبافت ر
 گل یهاافته به خوشهیشود و مواد تجمعیزخم م یشرت در باال یب یاهیگ یهاهورمون
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 یر برداد. حلقهندهیر قرار میو آنها را تحت تأث یابندمیی در حال رشد، انتقال وهیو م
 رشفتیع در پیها و ترسزش حبهیاز ر یر یها، جلوگش وزن حبهیتوان برای افزارا می

  ها انجام داد.وهیبلوغ م
  

  چند نكته مهم و قابل توجهيادآوري 
هدف نهایی در هرس سبز افزایش کمی و کیفی محصول، تقویت بنیه بوته و کاهش  )۱

شده  های هرسمتام شاخه و برگ بنابراین. استمیزان آلودگی بوته به آفات و بیامریها 
 باید از باغ خارج و سوزانده شوند.

ه در هنگام هرس برگ باید ب بنابراین استبرگ محل فتوسنتز و تولید غذا برای گیاه  )۲
بیش از حد انجام نشود تا گیاه دچار کمبود مواد هرس برگ این نکته توجه شود که 

 .شودغذایی ن
هرس بیش از حد برگ باعث آفتاب سوختگی میوه و کاهش کیفیت و بازار پسندی  )۳

  .شودمیوه می
  

  گيرينتيجه
ان هرس سبز متداول است، حذف با توجه به مطالب بیان شده، آنچه که در ایران به عنو 

آلوده و شکسته و کوتاه کردن های (پاجوشها و تنه جوشها) حذف شاخه های نابارورشاخه
های سبز با اهداف جلوگیری از ریزش گل و میوه، کاهش آلودگی به سفیدک و افزایش شاخه

ا رقم قرمز و ینفوذ نور به منظور تولید رنگ بهرت در ارقامی با میوه رنگی مانند بی دانه 
شاهرودی است و بسته به هدف، زمان انجام آن متفاوت است. بدین ترتیب که برای 

وته های بای که تقریباً متام خوشهن مرحلهجلوگیری از ریزش گل و میوه، فاصله زمانی بی
ا، هگل و برای افزایش رنگ پذیری میوهاند یک تا دو هفته پس از مرحله متام ظاهر شده

  له تغییر رنگ حبه بسیار مناسب هستند.آغاز مرح
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