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مقدمه 
ــاختار  ــکیل س ــرای تش ــد ب ــه می توان ــت ک ــر اس ــه ای از تدابی ــرس مجموع ه
تــاج اســتفاده شــود، بــر نمــو اندام هــای زایشــی و رویشــی تأثیــر بگــذارد و رشــد 
ــه عملکــرد و  ــن هــدف ک ــا ای ــد، ب ــم کن ــی را تنظی ــی و تحتان قســمت های فوقان
ــه  ــت ک ــی اس ــه تکنیک های ــامل هم ــرس ش ــد. ه ــود بخش ــوه را بهب ــت می کیفی
باغــدار بــه کمکشــان می توانــد رشــد و نمــو ســاختار گیاهــی را بــا حــذف جوانــه، 
ســربرداری، ایجــاد شــکاف، تغییــر زاویــه محــور شــاخه، حلقه بــرداری، پیچانــدن 

و... تغییردهــد.

درخــت زیتــون در شــرایط مناســب قرن هــا ادامــه حیــات و محصــول می دهــد. 
ــا  ــواره ب ــد هم ــی بای ــر طوالن ــن عم ــی ای ــول ط ــد محص ــرداری و تولی ــرای بهره ب ب
مدیریــت صحیــح در بــاغ و توجــه کافــی بــه درختــان بــرای رفــع نیــاز آن ها کوشــید. 
ــاخه ها  ــع ش ــدید و قط ــرس ش ــه ه ــون به هیچ وج ــان زیت ــرس درخت ــور از ه منظ
ــان  ــت درخت ــی تربی ــول کاف ــه محص ــی ب ــرای دسترس ــه ب ــان ک ــت، همچن نیس
ــه  ــن و ب ــان معی ــط در زم ــرس فق ــه ه ــر نیســت؛ بلک ــورد نظ ــی م به شــکل تزیین
مقــدار مشــخصی کــه ضــرورت دارد و چــاره ای جــز آن نیســت، انجــام شــود. در ایــن 

نشــریه ســعی شــده اســت شــیوه مناســب هــرس درختــان زیتــون ارائــه شــود. 
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اهداف هرس در زیتون
• طراحی برای نورگیری حداکثری و پراکندگی مناسب در فضا؛ 	

• تقویت اسکلت درخت برای تحمل بار و تحمل لرزش ناشی از شیکر؛	

• تجدید سطح میوه ده درخت برای افزایش عملکرد؛ 	

• حفظ رشد رویشی شاخساره میوه ده؛	

• تشکیل و نگهداری ساختار درخت؛	

• متعادل سازی فعالیت های رویشی و زایشی؛	

• کنترل اندازه درخت؛	

• بهبود گردش جریان باد در داخل تاج؛	

• تسهیل کنترل آفات و بیماری ها؛ 	

• جلوگیری از مسن شدن تاج و حذف چوب های مرده.	

زمان هرس در زیتون
هــرس بایــد در حــد فاصــل بیــن اواخــر زمســتان و گلدهــی در مرحله بازشــدن 
جوانه هــا انجــام شــود. توجــه کنیــد کــه نبایــد هــرس را بــه بعــد از اتمــام مرحلــه 
گلدهــی موکــول کــرد. هــرس تابســتانه نیــز طــی فصــل رشــد بــرای پاجوش هــا 
ــام  ــژه در ارق ــوه، بوی ــت می ــود کیفی ــب بهب ــه موج ــود ک ــام می ش ــا انج و ترك ه

ــود. ــروی می ش کنس
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شدت هرس در زیتون
شــدت هــرس بــه عواملــی ماننــد ســن، رقــم، عملکــرد درخــت، حاصلخیــزی 
خــاك، دسترســی بــه آب و طــول فصــل رشــد بســتگی دارد. هرچــه شــدت بــرش 
ــرس  ــدت ه ــود. ش ــد ب ــر خواه ــاه بیش ت ــی گی ــش رویش ــد، واکن ــر باش بیش ت
ــا  ــوان ی ــان ج ــا درخت ــه ب ــد در مقایس ــان کم رش ــن و درخت ــان مس ــرای درخت ب
درحال رشــد در شــرایط آبیــاری یــا در خاك هــای حاصلخیــز بایــد بیش تــر 
باشــد. در ســال های پرمحصــول رشــد شاخســاره کاهــش می یابــد، لــذا هــرس در 
ســال آور بایــد بــه حــذف نرك هــا و شاخســاره های ضعیــف بــدون حــذف تعــداد 
ــال های  ــد از س ــس، بع ــود. برعک ــدود ش ــوه ده مح ــاره های می ــادی از شاخس زی
ــد  ــداد شاخســاره های جدی ــا تع ــد شــدیدتر هــرس شــوند ت ــان بای ــارده درخت ناب
ــرای  ــوارد ب ــد. در بســیاری از م ــش یاب ــی کاه ــه پتانســیل محصول ده و در نتیج
ــد  ــبک می توان ــرس س ــی ه ــی و زایش ــای رویش ــن فعالیت ه ــادل بی ــاد تع ایج
ــن هــرس شــدیدتر شــود. هــرس را برحســب شــدت  ــان جایگزی یک ســال در می

ــرد: ــه ســه دســته تقســیم ک ــوان ب می ت

• سبک، با 17% حذف چوب؛	

• متوسط، با 25% حذف چوب؛	

• شدید، با 50% حذف چوب. 	

ــد،  ــانتی متر باش ــا 60 س ــن 20 ت ــاری بی ــل ج ــاره در فص ــد شاخس ــر رش اگ
شــدت هــرِس مناســب شــدید یــا متوســط اســت و اگــر کم تــر از 15 ســانتی متر 
باشــد، شــدت هــرس ســبک خواهــد بــود کــه بایــد در بهــار بعــد شــدیدتر شــود 

)شــکل 1(.
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شکل 1- نمایی از رشد مناسب )راست( و رشد نامناسب شاخه )چپ(

فراوانی هرس در زیتون
• ــام کنســروی و درختــان مســن، حاصلخیــزی 	 ــرای ارق هــرس هرســاله: ب

پاییــن خــاك، تابســتان خشــک و کــم آب و فصــل رشــد کوتــاه کــه رشــد درخــت 
ــود.  ــه می ش ــود، توصی ــدود می ش در آن مح

• ــاوت 	 ــرس تف ــوع ه ــن ن ــه در ای ــار: ازآنجایی ک ــال یک ب ــر دو س ــرس ه ه
ــرای کاهــش در  ــده نشــده، ب ــاله دی ــرس هرس ــا ه ــوه ب ــرد می ــی در عملک چندان

ــرد. ــه ک ــی را توصی ــن فراوان ــوان ای ــوارد می ت ــب م ــرس در اغل ــه ه هزین

•  هرس هر سه یا چهار سال همیشه مناسب نیست. 	

• ــاخ و 	 ــاری ش ــه بیم ــام حســاس ب ــودی و ارق ــد عم ــادت رش ــا ع ــام ب ارق
ــور  ــرایط به منظ ــن ش ــاله در ای ــرس هرس ــوند. ه ــرس ش ــه ه ــد همیش ــرگ بای ب
ــرد. ــورت می گی ــا ص ــات و بیماری ه ــا آف ــارزه ب ــوه و مب ــت می ــهولت در برداش س
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هرس درختان جوان )تربیت یا فرم دهی( زیتون
ــود  ــروع می ش ــال ش ــت نه ــان کاش ــا زم ــه ی ــون از خزان ــان زیت ــرس درخت ه
)شــکل 2( و تــا تشــکیل ســاختار دائمــی درخــت حــدود 4 تا 5 ســال بعد از کشــت 
ــانتی متری  ــر از 75 س ــاخه های کم ت ــد ش ــت، بای ــان کاش ــد. در زم ــه می یاب ادام
را حــذف کــرد و شــاخه انتهایــی را بــه انــدازه 90 تــا 100 ســانتی متر قطــع کــرد. 
ــرده  ــد ک ــه رش ــروع ب ــه ش ــانتی متر در خزان ــر از 75 س ــاخه های بیش ت ــر ش اگ

باشــند، نیــازی بــه قطــع انتهایــی نهــال نیســت. 

شکل 2- نمایی از هرس در مرحله تولید نهال زیتون یا در خزانه

در ابتـدای فصل رشـد سـه تا چهار شـاخه در اطـراف نهال انتخاب می شـود که 
اسـکلت درخـت را تشـکیل می دهنـد )شـکل های 3 و 4(. حداقـل فاصلـه عمـودی 
بیـن شـاخه ها بایـد حـدود ده سـانتی متر باشـد. سـایر شـاخه ها نیـز بایـد حـذف 
شـوند. از انجـام برش هـای شـدید در انتهـای دوره رشـد بایـد خـودداری کـرد، زیرا 

باعـث تأخیـر در باردهی می شـود. 
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هــرس فصــول دوم و ســوم بیش تــر مربــوط بــه هدایــت شــاخه ها و ممانعــت از 
ــگام پاجوش هــا، نرك هــا و شــاخه های  دیگــر رشــدهای نابجاســت. حــذف زودهن

ــزان نیــز توصیــه می شــود.  بیش ازحــد آوی

شکل 3- نمایی از هرس فرم نهال زیتون در دو سال اول بعد از کاشت 

شکل 4- نمایی از درخت تربیت شده )هرس فرم( در سال سوم و چهارم
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فرم های تربیت و هرس درختان زیتون
فرم جامی 

مشــخصه اصلــی ایــن فــرم دارابــودن یــک تنــه و ســه تــا پنــج شــاخه اصلــی 
ــت  ــد. در روش تربی ــرار می گیرن ــارن ق ــورت متق ــه به ص ــاخه های ثانوی ــت. ش اس
تــا 80 ســانتی متر ســربرداری می شــود و در  ارتفــاع 60  از  نهــال  جامــی، 
ــل ده  ــه حداق ــه فاصل ــار شــاخه حــول محــور درخــت و ب ــا چه ــد، دو ت ســال بع
ســانتی متر از همدیگــر نگــه داشــته می شــوند. ایــن شــاخه ها در آینــده بازوهــای 
ــاخه های  ــاخه ها، ش ــن ش ــربرداری ای ــس از س ــد. پ ــکیل می دهن ــت را تش درخ
جانبــی دیگــری روی آن هــا تشــکیل می شــوند کــه مجــدداً آن هــا نیــز ســربرداری 

ــکل 5(. ــوند )ش می ش

شکل 5- نمایی از زیتون تربیت شده با فرم جامی
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محور مرکزی

ــز  ــی نی ــدان مخروط ــا گل ــه ی ــک مخروط ــتم ی ــه سیس ــه ب ــتم ک ــن سیس ای
مشــهور اســت، یــک تنــه دارد و اولیــن انشــعاب از تنــه اصلــی آن از ارتفــاع 1 تــا 
ــتی  ــد و بایس ــی آن متعددن ــاخه های اصل ــت. ش ــاك اس ــطح خ ــری از س 1/2 مت
ــد. طــول  ــرار نگیرن ــد، به طوری کــه روی هــم ق ــرار گیرن ــی ق ــه اصل در اطــراف تن
ــی  ــرم مخروط ــه ف ــود و ب ــاه می ش ــاال کوت ــه ب ــن ب ــی از پایی ــاخه های اصل ش
اســت. بــرای برداشــت مکانیکــی شــاخه ها اســتفاده از شــیکر بویــژه بــرای ارقــام 
کنســروی مناســب اســت. هــرس ایــن درختــان هزینه بــر اســت و مناســب ارقــام 

ــزان نیســت. شــاخه آوی

ــگام کاشــت ســربرداری نمی شــوند و اجــازه رشــد  ــا هن ــن روش، نهال ه در ای
ــال،  ــه س ــش از س ــان بی ــود. در درخت ــی داده نمی ش ــاخه های جانب ــه ش ــاد ب زی

ــکل 6(. ــوند )ش ــربرداری می ش ــد س ــی پررش ــاخه های جانب ش

شکل 6- نمایی از زیتون تربیت شده با فرم محور مرکزی
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فرم گلدانی

ــای  ــت در زیتون کاری ه ــتم های تربی ــن سیس ــی از رایج تری ــی یک ــرم گلدان ف
ــایر  ــا س ــه ب ــم در مقایس ــه حج ــطح ب ــبت س ــتم، نس ــن سیس ــت. در ای دنیاس
ــر اســت. شــکل های مختلفــی  ــه ای بیش ت ــد سیســتم گــرد و بوت سیســتم ها مانن
از ایــن فــرم وجــود دارد کــه می تــوان بــه فرم هــای مخروطــی، مخروطــی واژگــون، 
ــاره کرد.  ــی اش ــون و چندمخروط ــروط واژگ ــر روی مخ ــتوانه ای ب ــتوانه ای، اس اس
مشــخصه اصلــی ایــن فــرم دارابــودن یــک تنــه و ســه تــا پنــج شــاخه اصلی اســت. 
ــک  ــاج ی ــط ت ــد و در وس ــرار می گیرن ــارن ق ــورت متق ــه به ص ــاخه های ثانوی ش
پنجــره وجــود دارد. در روش تربیــت گلدانــی بــه هــرس شــدید در طــی دو ســال 
ــد،  ــاد می کن ــه ایج ــی تک تن ــت درختان ــوع تربی ــن ن ــاز اســت و ای اول کشــت نی
ــزی  ــمت مرک ــود و قس ــاد می ش ــه ایج ــازو روی تن ــج ب ــا پن ــه ت ــه س به طوری ک

ــکل 7(. ــد )ش ــاز می مان ــاج ب ت

شکل 7 - نمایی از زیتون تربیت شده با فرم گلدانی
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فرم کروی

در روش تربیــت کــروی، درخــت تک تنــه بــا تــاج کامــل ایجــاد می شــود. تفــاوت 
اصلــی ایــن روش بــا سیســتم گلدانــی قســمت وســط تــاج اســت کــه بــا شــاخه های 
ثانویــه یــا قســمت های انتهایــی شــاخه اصلــی پوشــانده شــده اســت. ایــن سیســتم 
ــور  ــا شــدت ن ــان پررشــد هســتند ی ــرد دارد کــه درخت ــر در مناطقــی کارب بیش ت
آفتــاب زیــاد اســت. تراکــم بــاالی انــدام رویشــی مانــع از تأثیــر آفتــاب بــر پوســت 
ــانتی متر در  ــه 120 س ــاع تن ــت ارتف ــوع تربی ــن ن ــود. در ای ــاخه ها می ش ــه و ش تن
نظــر گرفتــه می شــود کــه مناســب برداشــت مکانیکــی و اســتفاده از لرزاننــده تنــه 
اســت. ایــن سیســتم بــرای ارقــام مختلــف زیتــون بــا عــادت رشــد های ایســتاده، 
گســترده و... مناســب اســت. چنانچــه ایــن هــرس در طوالنی مــدت انجــام نشــود، 
ــا  ــر و افــرادی ب ــاد می شــود و نیازمنــد صــرف هزینــه هــای بیش ت ــاج زی تراکــم ت

تخصــص بــاال بــرای ایــن نــوع هــرس اســت )شــکل 8(.

شکل8 - نمایی از زیتون تربیت شده با فرم کروی
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فرم بوته ای

ــت  ــان کاش ــرس از زم ــدت ه ــاظ ش ــری به لح ــرس کم ت ــه ه ــتم ب ــن سیس ای
نیــاز دارد و دارای تــاج آزاد اســت. شــکل نهایــی درخــت بــه عــادت رشــد بســتگی 
ــت  ــب برداش ــه مناس ــت ک ــه اس ــدون تن ــا ب ــاه ی ــیار کوت ــه بس دارد و دارای تن

مکانیکــی نیســت )شــکل 9(.

شکل 9 - نمایی از زیتون تربیت شده با فرم بوته ای

ــز در  ــکل 10( نی ــوردون و Y )ش ــرم ک ــون ف ــری همچ ــاز دیگ ــای ب فرم ه
پــرورش زیتــون اســتفاده می شــوند. 
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Y شکل10 - نمایی از زیتون تربیت شده با فرم

نکات مهم درباره تربیت درختان زیتون
• در طــول مرحلــه تربیــت بهتــر اســت شاخســاره ها کامــل حــذف شــوند، 	

نــه اینکــه ســربرداری شــوند.

• سربرداری باید در طی مراحل تربیت درختان با دقت انجام شود. 	

• ــل 	 ــری تمای ــد بیش ت ــه رش ــه ب ــب ک ــاخه های غال ــا ش ــاره ها ی شاخس
ــد تنــک شــوند.  ــد بای دارن

• تنــه یکپارچــه و بــدون انشــعاب بــرای برداشــت مکانیکــی و مدیریــت تــاج 	
ــب است. مناس

• سیســتم بوتــه ای و کــروی بــرای مناطــق گــرم و خشــک بــا تابــش شــدید 	
ــب است.  مناس

• سیستم گلدانی برای مناطق کم نورتر توصیه می شود.	
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 اهداف هرس در مرحله باردهی 
• تولید محصول بیش تر و باکیفیت؛ 	

• تحریک رشد رویشی شاخه های میوه ده؛	

• حفظ اسکلت درخت؛ 	

• جلوگیری از مسن شدن؛ 	

• حذف چوب مرده؛ 	

• بهبــود جریــان هــوا و نفــوذ نــور )ایــن کار نه تنهــا باعــث افزایــش عملکــرد 	
می شــود، بلکــه از گســترش بیماری هــا و آفــات جلوگیــری می شــود(.

شــاخه های اولیــه و ثانویــه در سیســتم برداشــت مکانیکــی بایــد کوتــاه شــوند 
تــا ســاختار محکــم آن هــا بــرای برداشــت مکانیکــی حفــظ شــود.

عملیات هرس سالیانه در زیتون
• شاخساره های قسمت باالیی تاج را تنک کنید.	

• ــن 	 ــد داشــت، تعیی ــه درخــت اجــازه رشــد خواه ــی را ک ــر ارتفاع حداکث
ــد. ــه قطــع کنی ــی را در نقطــه خــروج شــاخه ثانوی ــد و محــور اصل کنی

• پاجوش ها و نرك ها را حذف کنید )شکل 11(.	
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شکل 11- نمایی از پاجوش در درختان زیتون )راست( و شاخه های نرك )چپ(

• شاخه های ثانویه را کوتاه کنید تا گسترش جانبی تاج را فراهم کنید. 	

• شاخســاره های تخلیه شــده را حــذف کنیــد و شــاخه های ثانویــه و 	
ثالثیــه را بازجوان ســازی کنیــد.

• شاخســاره های تنومنــد خارج شــده بــا زاویــه کــم روی شــاخه های اولیــه 	
و آن هایــی را کــه در نزدیکــی هــم قــرار دارنــد یــا همپوشــانی دارنــد، حــذف کنید.

• شاخه ها و شاخساره های صدمه دیده را حذف کنید.	

چگونگی انجام هرس در شاخه های بارده
• ــرای 	 ــا 60 ســانتی متر باشــد، ب اگــر رشــد انتهایــی شاخســاره بیــن 25 ت

عملکــرد مــورد انتظارســال بعــد کافــی اســت و نشــان می دهــد کــه شاخســاره بــه 
هــرس نیــاز نــدارد )شــکل 12(.
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شکل 12- نمایی از شاخه های رشدکرده )رشد مناسب(

زمــان تخلیــه شاخســاره زمانــی اســت کــه رشــد انتهایــی شاخســاره )یــا همــان 
رشــد ســال جــاری شاخســاره( کم تــر از 20 ســانتی متر باشــد )شــکل 13(. در ایــن 

زمــان بایســتی توســط هــرس شاخســاره تجدید شــود.

شکل 13- نمایی از رشد شاخساره )رشد نامناسب(
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اشکال شاخساره درختان بالغ زیتون
شاخساره زیتون دارای چهار قسمت به شرح شکل 14 است.

شکل 14- نمایی از شاخه بارده یک درخت بالغ زیتون

a ناحیه

شاخســاره های رویشــی در قســمت بــاال و پاییــن شــاخه اغلــب نــرك هســتند 
ــدرت  ــاخه ق ــه ش ــی ک ــاخه در زمان ــازی ش ــرای بازجوان س ــوان ب ــا می ت و از آن ه

باردهــی خــود را از دســت داده باشــد، اســتفاده کــرد.

b ناحیه

شاخســاره های مختلــط در قســمت باالیــی شــاخه های ثانویــه یــا ثالثیــه واقــع 
ــی  ــد. تنهــا تعــدادی از آن هــا در زمان می شــوند و ســهم مهمــی در عملکــرد دارن

کــه متراکــم هســتند بایســتی تنــک شــوند. 

a

b

c

d
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c ناحیه

ــه دو روش  ــد، ب ــرار دارن ــاج ق ــی ت ــه بیرون ــه در الی ــوه ده ک شاخســاره های می
ــوند:  ــرس می ش ه

ــتن  ــا باقی گذاش ــت، ام ــش رقاب ــرای کاه ــوه ده ب ــاره های می ــک شاخس 1- تن
طــول کامــل شــاخه؛ 

2- سرزنی شاخه اصلی )کنترل گسترش جانبی تاج(.

d ناحیه

ــال  ــس از دو س ــوه ده پ ــاره های می ــده، شاخس ــاره تخلیه ش ــا شاخس ــه ب ناحی
میوه دهــی از پتانســیل میوه دهــی آن هــا کاســته می شــود. آن هــا طویــل و 
ــد  ــرار دارن ــه ق ــه و ثالثی ــی شــاخه های ثانوی ــرگ هســتند و در قســمت پایین بی ب

ــد حــذف شــوند. و بای

شدت هرس باردهی
در زیتــون بســته بــه عوامــل مختلــف شــدت هــرس متفــاوت اســت. هــر چــه 
میــزان شــدت هــرس افزایــش یابــد، عملکــرد و همین طــور طــول شــاخه کاهــش 

ــد و فعالیــت رویشــی و نفــوذ افزایــش پیــدا می کنــد )شــکل 15(. می یاب
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شکل 15- نمایی از سطوح مختلف هرس یک شاخه بارده در زیتون

a

b

c

متوسط

شدید

سبک
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ویژگی های هرس باردهی بر حسب شدت
در جدول 1 انواع هرس باردهی را بر حسب شدت مشاهده می کنید.

جدول 1– انواع هرس باردهی درخت زیتون )بر حسب شدت(

مزیت ها/معایبمدت زماننوع عملیاتشدت هرس

سبک
حذف شاخساره های تخلیه  شده 

و عمودی
هرساله

کنترل خوبی از شکل 
و محصول دهی گیاه را 

تضمین می کند، اما زمان بر 
و پرهزینه است.

متوسط
شاخساره های باال نگهداری 

می شوند و شاخساره های آویزان 
حذف می شوند.

یک سال در میان
برش های کم تری روی 
چوب مسن تر انجام 

می شود.

شدید
همه شاخساره های آویزان و 

قسمت انتهایی شاخه به وسیله 
هرس حذف می شود.

دوساله

نحوه برش در عملیات هرس زیتون
نحــوه بــرش و قطــع شاخســاره در زیتــون بســته بــه عوامــل مختلــف بــه شــرح 

زیــر متفــاوت اســت )شــکل های 16 و 17(.

• برش شاخه بایستی بر اساس عادت رشد رقم باشد. 	
• در عادت ایستاده شاخساره های متمایل به خارج باید حفظ شوند. 	
• در ارقام آویزان شاخساره های عمودی به طرف مرکز تاج حفظ شوند. 	

• در عادت رشد گسترده مدیریت هرس آسان تر است. 	
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شکل16- نحوه برش شاخه برای غلبه بر غالبیت انتهایی

عادت رشد عمودی 

عادت رشد آویزان

عادت رشد عمودی

یا ایستاده
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شکل 17- نحوه برش شاخه در عادت رشدهای مختلف

عادت رشد آویزان

عادت رشد گسترده 

عادت رشد عمودی

* تنک میوه در زیتون برای کنترل تناوب سال آوری 
توصیه شده است. اما این کار پرهزینه است و صرفاً 

برای ارقام کنسروی توصیه می شود.
* پس از گذشت یک سال پرمحصول، هرس در 
بهار باید سبک باشد. شدت هرس در سال های 
کم محصولی در فصل بهار شدیدتر خواهد بود. 
* ارقام کنسروی بایستی هرساله هرس شوند.
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بازجوان سازی شاخساره میوه ده
ــادی از  ــداد زی ــک تع ــامل تن ــاً ش ــون غالب ــاره در زیت ــازی شاخس بازجوان س
شاخســاره های مجــزا و بــرش تعــداد محــدودی از شــاخه های بــزرگ اســت 

 .)19 و   18 )شــکل های 

شکل18- نمایی از هرس بازجوان سازی شاخساره

شکل19- نمایی از هرس بازجوان سازی شاخساره )هرس باردهی(

بعد از هرس

بعد از هرس قبل از هرس

قبل از هرس
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هرس بازجوان سازی درختان مسن
ــت  ــد و می بایس ــه باش ــیار پرهزین ــت بس ــن اس ــن ممک ــان مس ــرس درخت ه
در صورتــی انجــام شــود کــه درختــان باردهــی کافــی داشــته باشــند تــا 
ــج در  ــتی بتدری ــن را بایس ــان مس ــد. درخت ــر باش ــان توجیه پذی بازجوان سازی ش
طــی چنــد ســال جــوان ســاخت. هــرس درختــان مســن ســنگین اســت و به طــور 
ــا بایســتی حــذف شــود )شــکل20(. معمــول حــدود پنجــاه درصــد چــوب آن ه

شکل20- نمایی از درختان مسن و بازجوان سازی آن ها
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مشکالت موجود در برخی از باغات زیتون
ــرس  ــرم و ه ــرس ف ــه ه ــی ب ــل بی توجه ــون به دلی ــات زیت ــیاری از باغ در بس
باردهــی عملکــرد مطلــوب حاصــل نمی شــود و مــواد فتوســنتزی بیش تــر 
ــا مشــکل  ــون ب ــد زیت ــی رود؛ در نتیجــه تولی به ســمت شاخســاره های رویشــی م

مواجــه می شــود.


