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یکــی از بهتریــن هنرهایــی کــه یــک باغبــان می توانــد 
ــت؛  ــردن اس ــرس ک ــد، ه ــام ده ــت انج ــال درخ در قب
ــوب  ــرس خ ــک ه ــه ی ــدازه ای ک ــان ان ــه هم ــی ب یعن
بــرای درخــت ســودمند اســت، هــرس بــد بــرای درخــت 

زیــان آور می باشــد. 
هرس به دو منظور انجام می شود:

ــته:  ــان پس ــت( درخت ــرم )تربی ــرس ف 1. ه
ــکلت  ــاد اس ــرس، ایج ــوع ه ــن ن ــام ای ــدف از انج ه
قــوی و محکــم، دســتیابی بــه شــکل مناســب و مــورد 
بــرای  مناســب  رشــد شــاخه های  تحریــک  نظــر، 
ایجــاد تــاج متراکــم و متــوازن و افزایــش میــزان رشــد 
شــاخه های نگهــداری شــده اســت. هــرس فــرم جهــت 
ــال  ــک س ــته از ی ــان پس ــب درخت ــکل مناس ــاد ش ایج
ــرای آن  ــل اج ــود و مراح ــه می ش ــد توصی ــد از پیون بع
ــش از  ــفانه در بی ــد. متأس ــول می کش ــال ط ــا 5 س 4 ت
90 درصــد از باغــات پســته، هــرس فــرم انجــام نشــده 
ــه ای(  ــنتی )درختچ ــیوه س ــه ش ــود ب ــان موج و درخت
پــرورش یافته انــد. بدتریــن فــرم هــرس، بریــدن کامــل 
ــاج  ــه ت ــت )V( ب ــرم هف ــن و دادن ف ــاخه های پایی ش

ــت. ــت اس درخ
2. هــرس باردهــی درختــان پســته: ایــن نــوع 
ــع  ــور قط ــه منظ ــارده و ب ــان ب ــر روی درخت ــرس ب ه
ــام شــاخه های درخــت انجــام  ــا تم بخشــی از شــاخه ی
ــاخه،  ــک ش ــرس تن ــامل: ه ــرس ش ــن ه ــود. ای می ش
مزاحــم،  شــاخه های  هــرس  ســربرداری،  هــرس 
ــارت  ــا می باشــد. مه ــوده و حــذف پاجوش ه خشــک، آل
ــا و  ــذف نابه ج ــه ح ــت ک ــم اس ــدر مه ــرس آنق در ه
ــره  ــدرات ذخی ــا کربوهی ــه تنه ــاخه، ن ــک ش ــورد ی بی م

ــرگ  ــوه ب ــطح بالق ــه س ــرد، بلک ــن می ب ــده را از بی ش
را نیــز کاهــش می دهــد. در اثــر کاهــش ذخیــره 
ــد. ــل می یاب ــه تقلی ــد ریش ــرگ، رش ــدرات و ب کربوهی

ــه خشک شــدن  ــری شــروع ب ــر پی ــر اث ــه ب ــی ک درختان
ــا هــرس جــوان ســازی  ــد ب ــد را بای سرشــاخه ها کرده ان
ــر  ــان پی ــازی درخت ــن راه جوانس ــود. بهتری ــالح نم اص
ــان  ــت. زم ــه اس ــاخه های ثالث ــرس ش ــیاه، ه ــه س و تن
مناســب هــرس، بعــد از ریــزش برگ هــا )بعــد از خــزان( 
ــا قبــل از ســبز  ــه خــواب زمســتانۀ درخــت ت و در مرحل
ــا در  ــتانه تنه ــرس تابس ــد. ه ــان می باش ــدن درخت ش
مــوارد خــاص )شــاخۀ شکســته و رشــد رویشــی بیــش از 

ــود.  ــه می ش ــتانه( توصی ــد تابس ح
ــرس  ــه ه ــتی در برنام ــته بایس ــت پس ــد خصوصی * چن

ــرد: ــرار گی ــغ مــد نظــر ق ــان بال درخت
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــال آوری: ب ــف- س ال
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــوان به عن ــرس را می ت ــده، ه ش
باعــث  بــرد. ســربرداری  نــام  کاهــش ســال آوری 
ــکیل  ــه گل و تش ــکیل جوان ــاخه زایی، تش ــش ش افزای
میــوه بیشــتر می گــردد کــه در نهایــت ســال آوری 
در  شــاخه  تنــک  هــرس  می نمایــد.  متعادل تــر  را 
ــار، باعــث متعــادل نمــودن  زمســتان، قبــل از ســال ُپرب
میــزان محصــول در ســال ُپربــار و افزایــش بقــای جوانــه 
گل بــرای ســال بعــد )کــم بــار( می گــردد و بدیــن نحــو 

ســال آوری کاهــش می یابــد. 
ب- غالبیــت انتهایــی: عــادت رشــد درختــان پســته 
ــن  ــی اســت. ای ــت انتهای ــر غالبی ــه شــدت تحــت تأثی ب
پدیــده به طــور قابــل توجهــی در درختــان فندقــی 
و کله قوچــی جــوان دیــده می شــود. از آنجــا کــه 

ــوب  ــال مطل ــانتی متر در س ــش از 30-40 س ــد بی رش
ــرای حــذف رشــد  ــذا هــرس ســربرداری ب نمی باشــد، ل
اضافــه صــورت می پذیــرد. هــرس ســربرداری اثــر 
تقویــت کننــده خیلــی زیادتــری نســبت بــه هــرس تنــک 
ــری از  ــی، جلوگی ــدف اصل ــن روش، ه ــاخه دارد. در ای ش
ــت  ــی و تقوی ــه انتهای ــد جوان ــش از ح ــی بی ــد رویش رش
ــا  ــاخه، ب ــربرداری ش ــی اســت. س ــای جانب ــد جوانه ه رش
ــی، افزایــش ســطح میوه دهــی  افزایــش شــاخه های جانب

ــت دارد.  ــر مثب ــه گل تأثی ــکیل جوان و تش
ــن  ــالف بی ــتن اخت ــربرداری، دانس ــات س ــام عملی در انج
خاصــی  اهمیــت  از  زایشــی  و  رویشــی  جوانه هــای 
ــی  ــه رویش ــل 2-3 جوان ــد حداق ــت و بای ــوردار اس برخ
آخــری بــر روی شــاخۀ ســرزنی شــده وجــود داشته باشــد. 
* بــرای اجــرای هــرس تنــک صحیــح، براســاس 
میــزان مهــارت کارگــران، مراحلــی کــه در ادامــه آورده 

: می شــود  پیشــنهاد  شده اســت 
ــی  ــته اند، خیل ــه شکس ــاخه هایی ک ــذف ش ــف- ح ال
ــر  ــا ب ــد ی ــت می گذرن ــط درخ ــتند و از وس ــاه هس کوت
روی هــم قــرار دارنــد. هــرس شــاخه های مزاحــم، 
خشــک و آلــوده و یــا دارای رشــد و رو بــه پاییــن 
ــه  الزامــی اســت. در زمــان هــرس، نبایــد شــاخه ها از ت
بریده شــوند و طوقــۀ شــاخه بایســتی ســالم باقــی بمانــد. 
ــدن قســمت  ــرای حــذف شــاخه های ســیاه، فقــط بری ب
خشک شــده کافــی نیســت، بلکــه بایــد تــا محــل اولیــه 
شــاخه جدیــد حــذف شــود. هــرس ایــن نــوع شــاخه ها 
ــه  ــز ب ــم نی ــارت ک ــا مه ــران ب ــط کارگ ــد توس می توان

ــود. ــا انجــام ش ــودن آنه ــل مشــخص ب دلی
ــت  ــی درخ ــه اصل ــا تن ــاخه ب ــه ش ــه زاوی ــر چ ب- ه
ــردن  ــک ک ــش بیشــتر اســت. تن بیشــتر باشــد محصول
زیــاد شــاخه ها در رقــم فندقــی باعــث آفتــاب ســوختگی 
ــرداد  ــر و م ــای تی ــت در ماه ه ــاخه های درخ ــی ش بعض
ایــن  مستعد شــدن  ســبب  می توانــد  کــه  می شــود 

ــود.  ــا ش ــات و بیماری ه ــه آف ــه حمل ــاخه ها ب ش
پایینــی ممــاس  پ- حــذف تدریجــی شــاخه های 
ــوردار اســت،  ــت خاصــی برخ ــاک از اهمی ــا ســطح خ ب
ــواًل  ــاخه هایی معم ــن ش ــای چنی ــکیل میوه ه ــرا تش زی
ــای  ــن و آلودگی ه ــا زمی ــاس ب ــول، تم ــزش محص ری
قارچــی را به دنبــال دارد. ناگفتــه نمانــد، هرچــه شــاخه ها 
ــر  ــی راحت ت ــواد غذای ــت آب و م ــند دریاف ــر باش پایین ت
اســت؛ به همیــن دلیــل، همــواره شــاخه های پاییــن 
ــاخه های  ــردن ش ــن ب ــد. از بی ــتری دارن ــول بیش محص
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ــان  ــالمت درخت ــظ س ــرای حف ــز ب ــوده نی ــک و آل خش
ــای  ــترش نقطه ه ــیوع و گس ــری از ش ــته و جلوگی پس

ــت.  ــر اس ــی موث ــروع آلودگ ش
حــذف  حتمــًا  ســالم  درختــان  پاجوش هــای  ت- 
شــوند، ولــی در درختــان بیمــار و ضعیــف بایــد تعــدادی 
ــوان در صــورت  ــا بت ــی گذاشــت ت ــوی را باق پاجــوش ق
ــد زد. در درختــان پیــر  مــرگ درخــت، پاجوش هــا را پیون
و مشــکل دار بهتــر اســت شــاخه های جدیــد )نرک هــا( را 
ــد  ــا جوانه هــای جدی ــا را قطــع نکــرد ت نگه داشــت و آنه
ــرد.  ــرار گی ــوان ق ــاخه های ج ــن ش ــر روی ای ــوه ده ب می
ث- در صــورت تغییــر پیونــد، پــس از اجــرای کنده بـُـری 
تــا خــزان ســال بعــد از کــود شــیمیایی اســتفاده نکنیــد. 
پــس از تغییــر پیونــد و در ســال اول رشــد، شــاخه 
آبکــش قطــع نشــود. در بهــار پیونــد را در صورتــی بزنیــد 

کــه بافــت ترکــه آمــاده پیونــد باشــد. 
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ــرای  ــه ب ــد، ن ــرس کنی ــرای محصــول ه ــات را ب * باغ

ــور. ــد تراکت ــت و آم رف
* بدتریــن فــرم هــرس، بریــدن کامــل شــاخه های 
ــت. ــت اس ــاج درخ ــرای ت ــت )V( ب ــرم هف ــن و ف پایی

ــت،  ــم اس ــف ک ــان روی ردی ــه درخت ــه فاصل * چنانچ
ابتــدا درختــان خیلــی ضعیــف را حــذف نمــوده و ســپس 

ــم. ــروع می کنی ــرس را ش ه
* هــر چــه زاویــه شــاخه بــا تنــه اصلــی درخــت بیشــتر 
ــواره شــاخه های  ــش بیشــتر اســت و هم باشــد، محصول

پایینــی درخــت محصــول بیشــتری دارنــد.
ــت آب و  ــند، دریاف ــر باش ــاخه ها پایین ت ــه ش ــر چ * ه

ــی بیشــتر اســت. ــواد غذای م
* چــون درخــت آب و مــواد غذایــی را از خــاک می گیــرد، 

لــذا شــاخه های پایینــی خیلــی بهتــر تغذیــه می شــوند.

* در زمــان هــرس ســعی شــود شــاخه های وســط 
درخــت حــذف شــوند تــا نــور بیشــتری بــه داخــل تــاج 
درخــت بتابــد. چنانچــه داخــل تــاج درخــت خیلــی شــلوغ 
اســت، تعــدادی از شــاخه ها حــذف شــوند )فندقــی 

لخــت نشــود(.
* داخــل تــاج درخــت اگــر دو شــاخه بــا هــم در تمــاس 

باشــند، بایــد شــاخه کوچک تــر حــذف شــود.
ــاالی  ــه ب ــی ک ــاخه های جوان ــن، ش ــان مس * در درخت
ــون  ــد، چ ــع نکنی ــز قط ــد را هرگ ــد می کنن ــد رش پیون
می تواننــد طــی چنــد ســال جایگزیــن شــاخه های 

ــد. ــوان کنن ــت را ج ــده و درخ ــال ش فع
* در درختــان پیــر و مشــکل دار شــاخه های جدیــد 
ــع  ــه قط ــچ وج ــه هی ــا( ب ــار )نرک ه ــد کن ــاالی پیون ب

ــوند. نش
ــده شــوند  ــه بری ــد از ت * در زمــان هــرس، شــاخه ها بای

و زائــده باقــی نمانــد.
* در رقــم اکبــری هــر ســاله بایــد تعــدادی از شــاخه های 

کوچــک بــدون جوانــه گل )ناخنک هــا( حــذف شــوند.
چنانچــه  )جــوان(  کله قوچــی  و  فندقــی  رقــم  در   *
در ســال گذشــته رشــد شــاخه ای بیــش از 40-30 
ــد  ــت، بای ــاخه اس ــر از ش ــاع آن باالت ــانتی متر و ارتف س

ســربرداری شــود.
* درختانــی کــه بــر اثــر شــوری و کــم آبــی و یــا پیــری 
ــد و  ــه خشــک شــدن سرشــاخه ها کرده ان ــاد شــروع ب زی
درختانــی کــه تنه هــای آن هــا بــه شــدت ســیاه شــده اند، 

ــد هــرس و جوان ســازی انجــام داد. بای
* بــرای حــذف شــاخه های ســیاه فقــط بریــدن قســمت 
خشک شــده کافــی نیســت، بلکــه بایــد تــا محــل اولیــن 

شــاخه جدیــد حــذف شــود.
ــک  ــیاه و خش ــاخه های س ــدادی از ش ــه در تع ــر چ * اگ
ــکل  ــن مش ــل ای ــا عام ــده، ام ــت نش ــارچ یاف ــته ق پس
مســمومیت ســدیم و منیزیــوم و در مــواردی کمبــود 

ــت. ــا اس میکروه
* چنانچــه قصــد تغییــر پیونــد داریــد و درختــان خیلــی 

ــد  ــد و ســال بع ــد، امســال ســربرداری کنی مشــکل دارن
ــد بزنیــد. پیون

* در درختانــی کــه تغییــر پیونــد داده می شــوند در ســال 
اول بــه هیــچ وجــه شــاخه آبکــش را قطــع نکنیــد.

* نیمــه اســفند بهتریــن زمــان ســربرداری جهــت پیونــد 
ــای  ــه ســن درخــت از ارتفاع ه ــه بســتگی ب می باشــد ک

مختلــف بایــد ســربرداری کنیــد.
ــی،  ــزرگ جهــت پیوندزن ــان ب ــرای ســربرداری درخت * ب
بایــد ضمــن حفــظ یــک شــاخه آبکــش درخــت از ارتفــاع 

ــری(. ــود )کنده بُ ــده ش ــانتی متری بری 100-80 س
* آبیــاری درختــان )نهال هــای( پیونــدزده بایــد بــه 

ــود. ــام ش ــار انج ــر 14 روز یک ب ــم و ه ــور منظ ط
* هرگــز پیونــدک را روی شــاخه هایی کــه کامــاًل 

خشــبی و محکــم نشــده اند، نزنیــد.
* تــا زمانــی کــه طــول پیوندک هــا بــه 100 ســانتی متر 

نرســیده، شــاخه های اضافــه را حــذف نکنیــد.
* ســعی شــود بــرای هــر رقــم، درخــت نــر مخصــوص 
ــر را در  ــان ن ــد و محــل درخت ــد کنی همــان رقــم را پیون

زمــان پیونــد مشــخص کنیــد.
* درختــان نــر را طــوری در بــاغ بــه صــورت زیگــزاگ 
قــرار دهیــد کــه فاصلــه دو درخــت نــر بیــش از 50-40 

متــر نباشــد.
* حداقــل تــا یــک هفتــه بعــد از پیونــد، آبیــاری انجــام 

نشــود.
ــد  ــد پیون ــاری بای ــال ج ــه در س ــی ک ــرای درختان * ب

ــد. ــرف نکنی ــه مص ــود ازت ــوند، ک ش
* چنانچــه در اســفندماه موفــق بــه ســربرداری درختــان 
ــوان  ــان ج ــد در درخت ــده اید، می توانی ــد نش ــت پیون جه

از پیونــد بدنــه ای اســتفاده کنیــد.
* چنانچــه قصــد تغییــر پیونــد درختــان بــزرگ را داریــد 

روی هــر درخــت حداقــل 12 پیونــد بزنیــد.
ــدای فصــل  ــه در ابت ــی ک ــاخه درختان ــه ش * به هیچ وج

ــار شــوری را نشــان می دهنــد، قطــع نکنیــد. آث

شاخه سربرداری شده و تولید شاخه های جانبی برای محصول بیشتر - شهرستان خاش- عکس از دبیرخانه

اصطالحات
هرس = پتار کردن = بریدن شاخه ها 

جوانــه گل = جوانــه زایشــی = پتــک پســته = 
جوانه هایــی کــه تبدیــل بــه خوشــه پســته می شــوند 
ــه رویشــی = پتــک کوچــک  ــه انتهایــی = جوان جوان
ــو و  ــاخه ن ــه ش ــل ب ــه تبدی ــی ک ــته = جوانه های پس

ــوند  ــرگ می ش ب
تنک کردن = کم کردن شاخه ها در تاج درخت 

پاجــوش = شــاخه هایی کــه از بــاالی طوقــه درخــت 
تــا زیــر پیونــد روییــده می شــوند 

ســربرداری = بریــدن سرشــاخۀ رشــد جدیــد )مربــوط 
ــتر از 40  ــا بیش ــد آنه ــه رش ــال( ک ــان س ــه هم ب

ســانتی متر باشــد 


