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 مقدمه:

كه داراي بيشترين سطح زير كشت و ميزان توليد  استپسته يكي از محصوالت مهم باغباني كشور 

 022222پسته كشور بالغ بر  كشت در حال حاضر سطح زير .است ايرانو صادرات محصول در 

  (.5311) احمدي و همكاران،  هكتار ميباشد

گسترش سطح  مناطق پسته كاري، امكان اكثر در خاك منابع آب و محدوديت توجه به باامروزه 

از منابع  بهينه منظوراستفاده هم چنين به و قابل توصيه نميباشد. نيست مقدور پسته كشت زير

موجود، بايستي حداكثر بهره برداري از منابع موجود بعمل آيد. بنابراين افزايش عملكرد محصول در 

  اهكارهاي ممكن و اساسي در اين خصوص ميباشد.واحد سطح يكي از ر

 ،كاشت پسته انتخاب مناطق مناسب و مستعدشامل:  پسته محصول روشهاي افزايش عملكرد

 كنترل صحيح مديريت اعمال ،و تغذيه آبياري صحيح مديريت عمالا ،پايه و ارقام مناسب انتخاب

هرس كردن از  باشد. س ميهراز جمله  باغباني صحيح مديريت اعمالباالخره  و بيماريها آفات و

 حدود سه هزار سال پيش شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. 

 مهمترين اصطالحات كاربردي در هرس درختان بارور پسته

قبل ار بيان روش هاي مختلف هرس درختان پسته، الزم است قسمت هاي مختلف درختان بارور 

ستفاده قرار ميگيرند، تعريف و تشريح گردند. آشنايي بيشتر مورد ابراي هرس اصولي پسته كه 

 .گرددخوانندگان محترم با اين اصطالحات منجر به فهم بهتر موضوع و كاربردي نمودن آن مي 

 (Vegetative buds): رويشي هاي جوانه -

هستند كه وظيفه رشد رويشي، رشد طولي شاخه و ايجاد برگ را بعهده دارند. كليه  هاي¬جوانه

جوانه هاي توليد شده )انتهايي و جانبي( در درختان پسته نابالغ، جوانه رويشي هستند. جوانه هاي 

(.  پس از رسيدن 5)شكل  رويشي در مقايسه با جوانه هاي زايشي بصورت باريك و كشيده هستند

درختان پسته به سن بلوغ، اكثر جوانه هاي جانبي توليد شده، جوانه زايشي )گل( هستند ولي 

. شاخه هاي جانبي (0جوانه جانبي زير آن، جوانه رويشي هستند )شكل  0-5جوانه انتهايي و 

شوند. به دليل غالبيت  توليد شده در درخت در اثر رشد جوانه هاي جانبي رويشي ايجاد مي

انتهايي شديد موجود در جوانه انتهايي، معموال جوانه هاي جانبي فرصت كمي براي رشد پيدا 

با رشد  هاي¬شاخههمين دليل درختان پسته داراي شاخه هاي جانبي كم يا داراي ميكنند به 

افزايش ارتفاع درخت  نيزكم ميباشند. اين امر منجر به رشد طولي بيش از حد شاخه اصلي و 

 ميگردد.

تغيير شرايط طبيعي محيط رشد درختان پسته از جمله تغيير شرايط آب و هوايي و شرايط 

تواند باعث تغيير در نسبت تشكيل جوانه ها گردد. اين امر در سال هاي اخير به آبياري و تغذيه مي

 در برخي ارقام و در مناطق مختلف مشاهده شده است. ،دليل شرايط جوي غير معمول
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 درختان بالغ: مقايسه جوانه هاي رويشي جانبي )پايين( با جوانه هاي گل جانبي )باال( بر روي شاخه 5شكل 

 

 
 درختان بالغ جوانه هاي رويشي جانبي زير جوانه انتهايي بر روي شاخه  :0شكل 

 
 

 :(Reproductive buds) يشيزا هاي جوانه -

هستند كه وظيفه توليد گل، تشكيل ميوه و توسعه بعدي آنرا بعهده دارند  هاي¬جوانه

%( در  22(. همانگونه كه قبال ذكر گرديد، اكثر جوانه هاي جانبي توليد شده )بيش از 3)شكل

)پناهي و  درختان بالغ پسته، جوانه گل هستند و توانايي تبديل شدن به خوشه ميوه را دارند

گرد و جوانه هاي زايشي در مقايسه با جوانه هاي رويشي بصورت  (.3)شكل( 5322همكاران، 

 (.5هستند )شكل  متورم
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 درختان بالغ جانبي بر روي شاخه  گل: جوانه هاي 3شكل 

 

  (Apical buds):انتهايي يها جوانه -

طولي شاخه  رشد رشد رويشي وهستند كه در نوك شاخه قرار دارند و وظيفه  هاي¬جوانه

داراي غالبيت شديدتري نسبت اين جوانه ها  ،(. در شرايط معمول0را بعهده دارند )شكلاصلي 

ه نميشود به همين دليل اجازه رشد به جوانه هاي جانبي دادو به جوانه هاي جانبي هستند 

مگر جوانه انتهايي در اثر سربرداري، ضربه مكانيكي يا خسارت عوامل محيطي مانند سرماي 

بهاره از بين برود. در اين صورت جوانه هاي جانبي زير جوانه انتهايي مذكور مخصوصا باالترين 

 جوانه جانبي، شديدا تحريك به رشد شده و رشد طولي مينمايد.

 

 
 درختان بالغ بر روي شاخه  تهاييان: جوانه هاي 0شكل 
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 :(Lateral buds)جانبي هاي جوانه -

هستند كه بصورت متناوب در اطراف شاخه قرار دارند و در حقيقت همان جوانه  هاي¬جوانه

هاي زايشي و رويشي در درختان بالغ هستند كه وظيفه گلدهي و رشد شاخه هاي جانبي را 

 (.1بعهده دارند )شكل

 

 
 درختان بالغ بر روي شاخه جانبي زايشي و رويشي ه هاي : جوان1شكل 

 

 :(Latent buds) خفته هاي جوانه -

)پنهان( هستند  خفتهجوانه هاي رويشي پسته همانند ساير گياهان خزان دار داراي درختان 

جوانه هاي خفته زنده و براي كه بصورت متناوب در اطراف شاخه و زير پوست قرار دارند. 

بيشتر رشدي ندارند ولي قابليت تبديل شدن به شاخه هاي جديد را دارند يكسال و گاهي 

(Beede and Ferguson, 2005).  اين جوانه ها در حالت عادي ديده نميشوند ولي در صورت

شكار، تحريك به رشد شده و آين جوانه ها همراه با جوانه هاي جانبي حذف جوانه انتهايي، ا

  (.1آورند )شكلشاخه هاي جانبي را بوجود مي 
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 درختان بالغبر روي شاخه )رويشي( خفته جانبي : جوانه هاي 1شكل 

  :)Sucker(پاجوش -

يوند و يا هستند كه از رشد جوانه هاي جانبي و يا جوانه هاي خفته در زير محل پ هاي¬شاخه

در سطح زمين بر روي پايه ايجاد ميشوند. اين شاخه هاي ناخواسته و نابارور بيشتر بصورت 

 (.1عمودي رشد كرده و داراي خصوصيات پايه هستند )شكل

 

 
 درختان بالغبر روي  از زير محل پيوند رشد پاجوش: 1شكل 

 

  ):ater shootW( نركيا  تنه جوش -

وانه هاي جانبي و يا جوانه هاي خفته در باالي محل پيوند و هستند كه از رشد ج هاي¬شاخه

ها نيز بيشتر به  شوند. رشد اين شاخه در روي شاخه هاي اسكلتي روي پيوندك ايجاد مي
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داراي خصوصيات پيوندك )رقم( ميباشد. چنانچه نحوه رشد آنها كنترل و ولي صورت عمودي 

 (.2مورد استفاده قرار گيرند )شكلهدايت شود، ميتوانند بعنوان شاخه بارده جوان 

 

 
 درختان بالغبر روي رشد تنه جوش از باالي محل پيوند : 2شكل 

 

 :(Crown) طوقه -

محل اتصال قسمت هوايي )شاخه( به قسمت زيرزميني )ريشه( را گويند كه معموال هم سطح 

قرار  با خاك ميباشد. در زمان كاشت نهال بايستي دقت كرد طوقه نهال هم سطح با خاك

 .در غير اين صورت ميتواند زمينه بروز برخي بيماريها را تشديد نمايد گيرد

 

 :(Trunk) تنه -

. ارتفاع مناسب تنه در گويند ميتنه فاصله بين طوقه تا اولين انشعاب شاخه اصلي درخت را 

 سانتي متر ميباشد. 22-522درختان پسته حدود 

 

 :(Graft placement) محل پيوند -

سانتي متري خاك  02- 12 ايه به قسمت پيوندك را گويند كه معموال در ارتفاعمحل اتصال پ

 ميباشد. هرچه ارتفاع محل پيوند بيشتر باشد، ميزان رشد پيوندك كمتر ميباشد.

 

  ): shootCurrent( شاخه رشد فصل جاري -

حور هريك از جوانه هاي انتهايي يا جانبي كه داراي برگ بوده و در م رشد رويشي حاصل از

. رشد اينگونه ، را گويندبرگ ها، عمدتا جوانه هاي گل و ندرتا جوانه هاي رويشي قرار دارند

(. در پايان فصل رشد، 1شاخه ها از فروردين ماه شروع و تا پايان فصل رشد ادامه دارد )شكل

 .روي آنها باقي ميمانند يا رويشي ه هاي گلريزي روي اين شاخه ها انجام و جوان برگ
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 درختان بالغبر روي رشد فصل جاري : 1ل شك

 

 (:woodold -year-one) شاخه يكساله -

كه گلدهي، تشكيل ميوه، رشد و توسعه ميوه و رسيدن  هستندبدون برگ  هاي¬شاخه

محصول بر روي آنها انجام ميشود. شاخه هاي يكساله در زير شاخه هاي رشد فصل جاري قرار 

 (.52دارند )شكل

 

 
)پايين( به همراه شاخه رشد فصل جاري داراي جوانه گل و برگ  ساله داراي خوشه ميوهشاخه يك: 52شكل 

 درختان بالغبر روي  (باال)

 

نشان داده شده است.  55مقايسه بين شاخه رشد فصل جاري با شاخه يك ساله در شكل 

اي پر چنانچه شاخه يك ساله داراي خوشه ميوه باشد، آنرا شاخه بارده مي نامند كه در سال ه
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آنرا  ،بدون خوشه ميوه باشدشاخه اين شود. و چنانچه ياين وضعيت ديده م (year-On) بار

 ديده ميشود. (year-Offبدون بار مي نامند كه در سال هاي كم بار)شاخه 
 

 
به همراه شاخه رشد فصل جاري داراي جوانه  و شاخه يكساله به همراه خوشه ميوه )سمت چپ(: 55شكل

 بالغپسته درختان بر روي راست(  گل و برگ )سمت

 

ممكن است از پيش تشكيل شده باشد يا داراي رشد  مثل پسته گياهان چوبي رشد شاخه در

 :جديد باشد كه ذيال شرح داده ميشود

 

 :)Preformed growth(رشد هاي از پيش تشكيل شده  -

 ,Beede and Ferguson)ميباشند  شاخه هاي رشد حاصل از مريستم انتهايي¬اولين فالش

در رشد هاي از پيش تشكيل شده، قسمت هاي مختلف يك شاخه در يك جوانه در حال . (2005

پس از ايجاد شرايط مساعد رشد جوانه در حال . (2008et al. Spann ,) دنشو ركود اختصاصي مي

 .(05)شكل  شود ركود، آن جوانه رشد كرده و به يك شاخه، همراه با برگ و جوانه گل تبديل مي

در صورت وجود شرايط محيطي طبيعي، مديريت آبياري و تغذيه مناسب و متعادل، رشد رويشي 

شوند. در غير اينصورت، احتمال  يل ميهاي جانبي به جوانه گل تبد¬مناسب انجام و اكثر جوانه

 هاي اخير اين ناهماهنگي در باغات پسته ديده مي¬وجود دارد كه در سال عدم تشكيل جوانه گل

 شود و ميزان آن در ارقام مختلف متفاوت ميباشد.

 

 :)Neoformed growth(  يا رشد هاي كاذب رشد هاي جديد -

هيچ گونه  آنهادر باشند كه ¬مي شاخه هاييدومين و سومين فالش هاي رشدي از مريستم انت

و قسمتي از رشد رويشي  (Beede and Ferguson, 2005) اختصاصي شدني انجام نشده است

اين فالش هاي رشدي در بين باغداران به رشد  .(Spann et al., 2008) ميشود فصل جاري
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. بنابراين تشكيل جوانه گل بر روي اين قسمت (05)شكل  هاي تير ماهي نيز معروف هستند

الزم است مديريت باغات  از رشد شاخه منتفي است و تنها داراي رشد رويشي هستند.

ماهي )رشد كاذب( به مخصوصا مديريت تغذيه به نحوي انجام گيرد كه احتمال رشد هاي تير 

 حداقل كاهش يابد.

 

 

 
 درختان بالغبر روي شاخه يكساله، دو ساله، رشد از پيش تشكيل شده و رشد جديد : 05شكل 
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 :(Complete leaf) برگ كامل -

باشد و از تعدادي برگ كوچكتر بنام ¬مي نه اياش برگ در درختان بارور پسته بصورت مركب

ها بصورت متناوب بر روي شاخه قرار گرفتند و در محور آنها ¬رگچه تشكيل شده است. برگب

 (.35)شكل گردند¬هاي گل تشكيل مي¬جوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درختان بالغبر روي برگ كامل سه و پنج  برگچه اي : 35شكل 

 

 :(Leaflet) برگچه -

آنها برگچه ميگويند. هر  وجود دارد، كه به هريك از تربرگ كوچك 3-1 ،در هر برگ كامل

 (.05)شكل باشد جفت برگچه متقابل همراه با يك برگچه انتهايي مي 5-0داراي  كامل برگ

 

 
 يك برگچه از برگ كامل درختان بالغ: 05شكل 
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 :( clusterMale flower)خوشه گل نر -

بر  هاي فرعي درجه اول و دوم مي باشد كه¬داراي محور طولي همراه با محور نر خوشه گل

هاي نر در هر خوشه حدود ¬بدون گلبرگ قرار گرفته است. تعداد گلنر هاي ¬روي آنها گل

 گرده مورد نياز را بعهده دارند.تامين عدد گل منفرد ميباشد كه وظيفه توليد و  322-022

اسماعيل پور، ) هاي يكساله ميباشد¬هاي گل نر روي شاخه¬محل توليد و گلدهي خوشه

 (.15)شكل( 5322ران، پناهي و همكا؛ 5311

 

 
 : خوشه هاي گل نر قبل از شكوفايي كامل15شكل 

 

 :(ale flower clusterFem) خوشه گل ماده -

هاي فرعي درجه اول و دوم ¬داراي محور طولي همراه با محور ماده همانند گل نر خوشه گل

 مادههاي ¬بدون گلبرگ قرار گرفته است. تعداد گل مادههاي ¬مي باشد كه بر روي آنها گل

عدد گل منفرد ميباشد كه وظيفه توليد  225حدود كمتر از تعداد گل هاي نر و در هر خوشه 

محل توليد و گلدهي . (5322پناهي و همكاران، ؛ 5311اسماعيل پور، ) را بعهده دارندميوه 

 (.15)شكل هاي يكساله ميباشد¬هاي نر روي شاخه¬هاي گل ماده همانند گل¬خوشه
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 خوشه هاي گل ماده پسته در زمان شكوفايي كامل: 15شكل 

 

 :(cluster Fruit) خوشه ميوه -

هاي فرعي درجه اول و دوم مي ¬همراه با محور اصلي محور طولييك داراي ميوه خوشه 

 (.15)شكل( 5322)پناهي و همكاران،  قرار گرفته است هاي پسته¬دانهباشد كه بر روي آنها 
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 قبل از رسيدگي : خوشه هاي ميوه پسته51شكل 

 

 انواع هرس درختان پسته:

 درختاناين ، دو نوع هرس براي پستهو طوالني بودن دوره زندگي درختان  رشدبا توجه به مراحل 

 انجام ميشود:توصيه و 

 فرم دهي  هرس –الف 

 باردهيهرس  -ب

 

 : (Training)هرس فرم 

 سالگي( 0-1)سنين  وره نونهاليد هرس فرم ،تربيت و شكل دهي درختان جوان پسته در منظور از

ضمن داشتن فرم و شكل ايده آل با توجه به نوع رقم و پايه، شرايط آب و  به نحوي كه مي باشد،
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نيز عمليات زراعي و برداشت محصول را  هوايي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد و توليد مناسب،

 .(52)شكل  تسهيل نمايد

 

 
 ختان پسته: هرس فرم انجام شده در در52شكل 

 

ها به آساني در برابر بادهاي ¬درختان پسته داراي رشد قطري كمي مي باشند، در نتيجه شاخه

پايه، اصوال داراي رشد كم تا نوع وفاني خم مي شوند. هم چنين درختان پسته بر حسب ط ضعيف و

 سال طول مي كشد تا هرس فرم مناسب ايجاد و تكميل گردد 1-1متوسط هستند و معموال 
(Ferguson et al., 2005). 

لي در اكثر تربيت مي شوند و (open center) درختان پسته دركاليفرنيا به روش فرم جامي باز

مناطق پسته كاري ايران اين امر مورد توجه قرار نميگيرد و بر حسب سليقه افراد و بدون انجام فرم 

 ، درختان رشد مينمايند.مناسب

 :(Pruning)باردهي هرس 

 :باردهي تعريف هرس

كه باعث قطع كامل و يا جزئي شاخه، ريشه، پوست، برگ، گل يا ميوه مي شود، هرس كليه عملياتي 

تحت تاثير قرار دادن و هدايت نحوه رشد و باروري گياه هرس  اين از انجامهدف  .مي گويندباردهي 

 مي باشد.

 

 فوايد هرس:

 عبارتند از:هرس درختان بارور داراي مزاياي فراواني ميباشد كه مهمترين آنها 
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حذف شاخه هاي خشك، مزاحم، آفت زده، مريض و شكسته جهت حفظ  و تظامين سظالمتي     -

 گياه

و خلوت كظردن قسظمت هظاي     درخت ايجاد شرايط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون تاج -

 جهت توليد محصول بيشتر و مرغوب تردر مركز درخت متراكم 

 اهگي)ريشه( بين قسمت هوايي و زيرزميني  مناسب ايجاد تعادل -

جوان كردن درختان مسن از طريق حذف شاخه هاي پير و مسظن و وادار كظردن درخظت بظه      -

 توليد شاخه هاي جديد

 محصولتوليد تنظيم گلدهي و ايجاد تعادل بين رشد رويشي و ميزان  -

 …جهت تسهيل عمليات سمپاشي، برداشت و كردن ارتفاع درختمحدود كردن رشد و كوتاه  -
 

 بارور پسته: هدف از انجام هرس درختان 

 

 توليد و حف  شاخه هاي ميوه دهنده -

 كمك به رشد گياهي و توليد ميوه -

هرس يكي از عمليات باغباني است كه همراه با ساير عمليات داشظت از قبيظل آبيظاري، كظوددهي و     

 تغذيه، كنترل آفات و بيماريها، توليد ميوه بهتر و بيشتري را تامين و تضمين مي نمايد. 

مشكل عمده فيزيولوژي درختان پسته )سال آوري و غالبيظت انتهظايي( انجظام هظرس      با توجه به دو

پسظته   بارور هرس درختان موفقيتاصول . مناسب الزامي ميباشدمحيطي در شرايط ساالنه باردهي 

 انو شناخت دقيق كيفيت و عادت بظاردهي درختظ   رويشي بر اساس شناخت كامل از چگونگي رشد

مشظكالت فيزيولظوژي   و در ادامظه  تر موضوع و لزوم انجام هرس بظاردهي  جهت درك به استوار است.

گردد تا انجام هرس باردهي مناسظب، جوابگظوي نيظاز درخظت      درختان پسته در دوران بلوغ ذكر مي

، افزايش كمي و كيفي محصظول را نيظز بظدنبال داشظته     باشد و بتواند ضمن توليد محصول يكنواخت

 باشد.

 

 (:Alternate Bearing) هآوري در درختان پست¬سال

 .گوينظظد¬عظظدم توليظظد محصظظول يكنواخظظت و يكسظظان در سظظالهاي متظظوالي را سظظال آوري مظظي     

و در سال ديگر بسيار كظم يظا    On year)=پربار سال( توليد محصول در يك سال خيلي زيادبعبارتي 

 .(Ferguson et al., 2005) ميباشد= Off year) سال كم بار(بدون محصول 

هاي گل در طي سال پر محصول ميباشد ¬در نتيجه ريزش جوانه ،پسته درختان بارور سال آوري در

)شظكل   شروع شده و تظا بلظوغ ميظوه هظا ادامظه مييابظد      ( تير ماه)رشد مغز در ميوه ها  كه همزمان با

51)(Crane et al., 1982)فقط در پسته وجود داشته  )ريزش جوانه گل( . اين مكانيسم غير معمول

 .سال آوري ميگردد ايجاد و باعث
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 تبظديل مظي   گظل  جوانه به برگها موجود در محور هاي¬جوانه اكثر گياه، بلوغ بادر درختان پسته 

 و در طظي  بزرگتظر از جوانظه هظاي رويشظي هسظتند      گل جوانه هاي .(Crane et al., 1982) شوند

 و در رسظيده  اندازه نهايي به جوانه ها ، ايناسفند هستند. در اواخر براحتي قابل تشخيص زمستان

جوانه هاي گل در درختان نر بزرگتر از جوانه هاي گل درختظان مظاده مظي     .شوند مي باز فروردين

 باشند.

 Alternate bearing) ن سظال آوري، از اصظطالح شظدت سظال آوري    براي تشخيص و تعيظين ميظزا  

intensity)    استفاده ميشود. هرچه شدت سال آوري بيشتر باشد اختالف ميزان توليظد محصظول دو

سال متوالي بيشتر ميباشد و بر عكس. ارقام احمد آقايي، سفيد پسته نوق و فندوقي زودرس داراي 

قي، شاه پسند و ايتاليايي داراي كمترين شظدت سظال آوري   بيشترين شدت سال آوري و ارقام جند

 ,Esmailpour) هستند. ارقام اوحدي، كله قوچي و اكبري داراي شدت سال آوري متوسط ميباشند

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ل )بظاال( و ريظزش جوانظه هظاي گظل در شظاخه محصظول دار        : عدم ريزش جوانه گل در شاخه بدون محصو51شكل 

 )پايين(
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 :آوري سال از مشكالت ناشي

 

در  نرمظال  و غيظر  پسته هاي ريز در صد زايش، افمختلف سالهاي در يكنواخت عدم توليد محصول 

شكسظتگي   درختظان،  ضظعف  در سال كم بار، و پوكي محصول افزايش درصد ناخنداني سال كم بار،

از جملظه   افظزايش آلظودگي قظارچي آنهظا     و ها با زمظين شاخه  خميدگي شاخه، تماس ،هو تن شاخه

 .(Ferguson et al., 2005) عوارض ناشي از پديده سال آوري درختان پسته ميباشد
 

 (Apical dominance) غالبيت انتهايي در درختان پسته

 

رشد بيش از حد جوانه انتهايي كه منجر به رشد طولي بيش ازحد شاخه زير آن و جلوگيري از رشد 

 Ferguson et) جوانه ها و شاخه هاي جانبي ميگردد را غالبيت انتهايي يا چيرگي انتهايي ميگوينظد 

al., 2005).  ميباشظد )اسظماعيل پظور،    ميزان غالبيت انتهايي رقم فندقي شديد تر از رقم كله قوچي

5312.) 

 

 غالبيت انتهايي:  از مشكالت ناشي

ميگردد  جانبي شاخه هاي رشد كاهش و انتهائي جوانه حد بيش از رشد طوليغالبيت انتهايي باعث 

. در اين شرايط درخظت داراي  (02)شكل  ميشود درخت دهي ميوه سطح كاهشباعث  در نتيجهكه 

رشد طولي و رويشي بيشتر از حد مورد نياز ميباشد و بعبارتي انرژي درخت بارور بيشتر صرف رشد 

از  درخظت  مركظز  از دهي ميوه تدريجي فاصله محل افزايش رويشي ميگردد تا توليد گل و محصول. 

داشت محصول و هرس درختان بر ميباشد كه عمليات سمپاشي،غالبيت انتهايي جمله عوارض ديگر 

 ها شاخه وزن سنگيني به دليلرا با مشكل مواجه مينمايد. هم چنين شاخه هاي طويل با قطر كم، 

سظايه   افظزايش احتمظال   گرچظه  .مينمايظد  ايجظاد  زمينه مناسبي را براي آفتاب سوختگي خم شده و

 نيز وجود دارد. شاخه هاي پاييني روي اندازي

 

 چگونگي رشد رويشي: 

ن درختان پسته طبيعتاً عادت و تمايل به رشد صعودي دارند، لذا رشظد رويشظي آنهظا معمظوالً از     چو

نظوك و در جوانظب    سرشاخه هاي انتهايي و فوقاني درخت آغاز مي شود. جوانه هاي رويشي هظم در 

د اما تا وقتي كه درختان جوان هستند، جوانه انتهايي فقط به رش ،تنه و شاخه درخت قرار مي گيرند

مانع رشظد جوانظه هظاي رويشظي      ،(اكسين) خود ادامه مي دهد و با هورموني كه در خود داردطولي 

مي رود با آنكه جوانه انتهايي همچنظان بظه رشظد     ترجانبي مي شود. برعكس هر چه سن درخت باال

مظي  توليد جوانه گل و محصول جوانه هاي جانبي سبب اكثر طبيعي و صعودي خود ادامه مي دهد، 
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جوانه انتهايي، تحت تاثير همان اكسين بازدارنده  پايينجوانه هاي رويشي تعداد محدودي از د و شون

 ,.Ferguson et al) از رشظد رويشظي بظاز مظي ماننظد     بصورت رويشي باقي مانده ولي جوانه انتهايي، 

2005).  
ديگظري   جظانبي  به اين ترتيب شاخه ها ضمن ادامه رشد طولي رويشي، بدون آنكظه شظاخه رويشظي   

توليد كنند، تدريجاً سبب باردهي درخت به سمت محيط خارجي تظاج و دور شظدن ميظوه از محظور     

سبب كاهش جوانه هاي گل دهنظده در   ،اين عادت رشد درختان پسته در نتيجهمركزي مي گردند. 

در اين صورت هدف اساسي هرس درختان بظارور، ايجظاد شظاخه هظاي      ني مي گردد.شاخه هاي پايي

ميوه دهنده بيشتر در فاصله مناسب تر و ايجاد فضاي باز در تاج درخت مي باشد كه ضمن افظزايش  

 سطح باردهي، باعث افزايش كيفيت ميوه توليدي نيز گردد. 

 

 چگونگي توليد و باروري:

ه انتهايي و جوانه هاي جانبي نزديك به جوانه انتهايي بصورت جوانه شاخه هاي يكساله فقط در نقط

 ,.Crane et al) هاي رويشي بوده و بقيه جوانه هاي جانبي ايجاد شده زايشي و ميوه دهنده هستند

. همزمان با سبز شدن جوانه رويشي انتهايي )پس از طي دوره ركود( و توليد شظاخه جديظد،   (1982

جوانه رويشي ديگري در نوك همين شاخه ها همراه با جوانه هاي گل جانبي تشكيل مظي گردنظد و   

 . (Ferguson et al., 2005) بدين ترتيب فقط روي شاخه هاي يكساله درخت، پسته توليد مي شود

كظه  درخت پسته همانند اغلب درختان ميوه شظديداً عظادت بظه تنظاوب بظاردهي )سظال آوري( دارد       

چنانچه محصظول درخظت در يظك    مكانيسم سال آوري پسته با ساير درختان ميوه متفاوت ميباشد. 

سال زياد باشد، جوانه هاي گل جانبي روي رشدهاي رويشي همان سال در طول تابستان و پظس از  

شظدن و تكامظل    ريزش مي نمايند. ريزش جوانه هاي گل پسته در زمان پرز و زمستان( )در پاييآن 

در جظذب مظواد    )جوانه هاي گل و ميظوه هظاي در حظال رشظد(     مغز ميوه و در اثر رقابت بين اين دو

غذايي و كربوهيدراته انجام مي گيرد. برعكس جوانه هاي گل دهنده جانبي روي شاخه هظاي بظدون   

مايند. اين امكان وجود دارد كه هرس شديد باعث تحريك رشد شظاخه هظاي پيظر و    بار ريزش نمي ن

 شود كه تناوب باردهي را تا حدي كاهش مي دهد.بايجاد شاخه هاي جواني 
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 غالبيت انتهايي درختان پسته رشد رويشي بيش از حد در اثر : 02شكل 

 

 هرس در درختان بارور پسته:روشهاي 

 

 در هرس درختان پسته دو روش بكار گرفته مي شود:معموالً 

 هرس سربرداري -9

 )بيخ بر كردن(شاخه تنك هرس  -2
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  :(Heading back) هرس سربرداري

عبارت است از قطع قسمتي از سر يا انتهاي فوقاني بازو، شاخه و سرشظاخه هظاي درخظت    سربرداري 

تحريك مي شود و رشد جوانظه هظاي    محل بريدگيزير كه در اين حالت شاخه يا سرشاخه و بازو از 

 . (05)شكل  را تشديد مي نمايد زير محل برش جانبي

در اين روش هدف اصلي جلوگيري از رشد رويشي بيش از حد جوانه انتهايي و تقويت رشظد جوانظه   

هاي جانبي است. سربرداري شاخه باعث افزايش شاخه هاي جظانبي، افظزايش سظطح ميظوه دهظي و      

 ,.Ferguson et al) شده كه همه بر روي تشكيل جوانه گل تاثير مثبت دارنظد كاهش ارتفاع درخت 

بايستي در فصل خواب و برحسب نوع رقم و شرايط آب و خاك با شدت  ي درختانسربردار. (2005

هاي متفاوتي انجام گيرد. سربرداري شاخه هاي پررشد )مخصوصاً درختان جوان( در زمستان قبل از 

كاربرد اين نوع هرس عمظدتا در درختظان   سال كم بار جهت كنترل غالبيت انتهايي توصيه مي شود. 

 است كه درختان داراي رشد رويشي زياد هستند، ميباشد. جوان و در مناطقي

با جوانه هاي رويشي و هرسهاي بعدي روي  هايي باعث توليد شاخه ،اولين هرس شديد سرشاخه ها

همين شاخه ها باعث رويش شاخه هاي جانبي ميوه دهنده در سال بعد و در نتيجه سظبب بظاردهي   

قطع جوانه انتهايي همراه با هرس معمظول   .(5312ور، )اسماعيل پ كامل آنها در سال سوم مي شوند

، داراي اثر معني داري بر روي ميزان توليد محصول و خصوصيات تركيه  Siritدر رقم درختان پسته

سانتي متظر از   1/0هرس نوك شاخه )برداشتن كمتر از  .(Okay et al., 2010) مربوط به آن ميباشد

   , Ariyehم ارقاله( در % رشد شاخه يكسا31-02نوك شاخه( و هرس سربرداري شديد )برداشتن 

Sirora وShufra  باعظث  در آفريقاي جنوبي مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد هرس شديد

 .(Muller, 2008)در ارقام مذكور گرديد تشكيل جوانه گل و تشكيل ميوه كاهش 

 

 
 

   

برداري، رشد و توليد شاخه جانبي و توليد خوشه ميوه روي شاخه هاي جانبي : مراحل مختلف هرس سر05شكل 

 تحريك شده
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 در درختان پسته سربرداريساير موارد استفاده از هرس 

 

 هرس سربرداري درختان جوان جهت انجام پيوند

عمل  ،جهت تسريع گلدهي و باردهي درختان پسته و نيز داشتن رقم مورد نظر و مناسب

 ختان پسته الزم ميباشد. به اين منظور دو راه براي انجام عمليات پيوند وجود دارد.پيوند در

ساله در زمستان سربرداري شده تا شاخه هاي جانبي جديد در  0-3درختان جوان  -الف 

)شكل  فصل بهار بعدي توليد گردند. اينگونه شاخه ها در زمان مناسب، پيوند لوله اي ميگردند

 .سمت چپ( -00

پيوند شكمي بالفاصله ساله در فصل بهار و در زمان پيوند، سربرداري شده و  3-0رختان د -ب

 سمت راست(. -00)شكل  روي آنها انجام ميشود

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 روي شاخه هاي جانبي تحريك شدههرس سربرداري درختان جوان پسته جهت انجام پيوند لوله اي : 00شكل 

 ما روي شاخه سربرداري شده در زمان پيوند )سمت راست( )سمت چپ( و پيوند شكمي مستقي

 

 
 هرس سربرداري درختان مسن جهت تغيير رقم 

درختان مسن يا درختاني كه داراي رقم مناسبي نيستند، در فصل زمستان سربرداري شده تا 

شاخه هاي جانبي مناسب براي انجام پيوند را در بهار بعد توليد نمايند. در زمان مناسب 

اي و در صورت رشد كافي به روش شكمي با رقم  ند، اينگونه شاخه ها به روش پيوند لولهپيو
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شوند. با توجه به لزوم ادامه عمليات فتوسنتز در قسمت هوايي اينگونه ¬مورد نظر پيوند مي

شاخه )آبكش( در هر درخت بدون سربرداري باقي بمانند، تا  0-3درختان، الزم است حداقل 

 (.30)شكل يان شيره گياهي در قسمت هوايي، عمل فتوسنتز نيز انجام شودضمن برقراري جر

 

 

 
 براي تغيير پيوند و جوان سازي شاخه هاي جانبي درختان مسن جهت توليد  : هرس سربرداري03شكل 
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 هرس سربرداري درختان مسن جهت جوان سازي

وليد محصول معموال بعد درختان پسته داراي دوره باردهي نسبتا طوالني هستند كه ميزان ت

براي جوان سازي اينگونه درختان ميتوان از روش هرس  سالگي كاهش مييابد. 12از سنين 

در فصل زمستان درختان مورد نظر سربرداري شده تا  سربرداري استفاده كرد. بدين منظور

ازي شاخه هاي جانبي مناسبي را در بهار بعد توليد نمايند. در اين روش ،چون هدف جوان س

 شاخه آبكش الزامي ميباشد 0-3درختان ميباشد، پيوند مجدد آنها ضرورت ندارد و نگهداري 

 (.30)شكل

 هرس ريشه

با توجه به وجود غالبيت انتهايي در درختان پسته و نقش آن در جلوگيري از رشد 

هاي جانبي در سيستم ريشه گياه، و از طرفي ¬هاي جانبي در قسمت هوايي و ريشه¬شاخه

ريشه هاي فرعي در جذب آب و مواد غذايي، الزم است در درختان بارور پسته پس از نقش 

هر دوره ده ساله هرس ريشه درختان انجام گيرد تا امكان توليد ريشه هاي فرعي را افزايش 

دهد. بدين منظور حفر كانال كود، ايجاد چالكود و استفاده از دستگاه زير شكن در عمق 

انتهاي سايه انداز درخت ميتواند اهداف  سانتي متري( در 12-22)حداكثر گسترش ريشه ها 

 مورد نظر را تامين نمايد.

هرس ريشه درختان سبب كاهش جذب ازت شده، رشد رويشي و تقاضا براي هيدرات هاي 

كربن كم مي شود. در نتيجه هيدرات هاي كربن تجمع يافته و تشكيل جوانه گل را تحريك 

گلدهي انجام ميشود. اگر هرس شديد روي شاخه  ،زياد باشد C:N مي كنند. زماني كه نسبت

انجام شود، اين نسبت كم شده و رشد رويشي صورت ميگيرد. تعادل بين مراحل رشد رويشي 

بيان مي شود. بنابر  C:Nو زايشي در گياهان كه در نتيجه هرس ايجاد ميشود با واژه نسبت 

 درختان ميوه ضروري است. اين هرس شاخه و ريشه براي گلدهي و باردهي

 

 :(Thinning out) هرس تنك شاخه

اين روش عبارت است از بيخ بر كردن شاخه از انتهاي تحتاني، اين روش اوالً براي تسهيل نفوذ نظور  

خورشيد و جلوگيري از ايجاد سايه در درخت، تسريع در رشد شاخه هظاي مثمظره مركظزي و توليظد     

جهظت تسظهيل    محدود كردن رشد عرضي درخت در بين رديظف هظا   مي شود. ثانياً برايانجام ميوه 

. اين روش هرس تاثير زيادي در تقويت و (00)شكل  انجام مي گيرد تردد وسايل و ادوات كشاورزي،

 . (Ferguson et al., 2005) تحريك رشد رويشي جانبي مثل هرس سربرداري ندارد

معموالً به منظور كاهش سال آوري، تعداد شاخه هاي ميوه دهنده پسظته را قبظل از سظال پربظار بظه      

باعث تقويت شاخه ها و جوانه ها و خوشه هاي كاهش مي دهند كه اين عمليات  3/0حدود نصف تا 

 گل باقي مانده و نيز باعث رسيدن آب و مواد غذايي بيشتر بظه جوانظه هظاي گظل در حظال تشظكيل      

شده و نهايتاً بر روي  )سال كم بار( ، جهت توليد محصول سال آينده)جلوگيري از ريزش جوانه گل(
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اثر مثبت دارد. ايظن عمليظات    محصول توليدو افزايش  )كاهش سال آوري( توليد محصول يكنواخت

 بايستي در فصل خواب زمستانه انجام گيرد. 

از بين بردن پاجوشها كه داراي رشد عمودي هستند و نيز تنه جوشهاي شاخه هاي اسكلتي كظه بظر   

روي نفوذ نور اثر منفي دارند، الزامي است. اين شاخه هظا مصظرف كننظده قظوي آب و مظواد غظذايي       

چنانچه نگهداري آنها به منظور رشد سبزينه بيشتر و پر  ا ساير اندامها رقابت مي نمايند.هستند كه ب

كردن قسمت خالي تاج مدنظر ميباشد، بايستي زاويه انشعاب قائم آنها كظاهش و بظه سظمت شظاخه     

و زمينه تشكيل جوانظه گظل بظر     جلوگيري طوالنيافقي تا نيمه افقي هدايت شوند تا از رشد رويشي 

 نها فراهم گردد.روي آ

جهت محدود نگهداشتن اندازه درخت، انجام هرس سربرداري و تنك شاخه بصورت سظاليانه الزامظي   

 است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : روش انجام هرس تنك شاخه به منظور حذف شاخه هاي اضافي در مركز درخت 00شكل 

 

 فصل هرس: 

و كمتر صدمه  حاصله را تحمل كردهعمليات هرس بايستي زماني انجام گيرد كه گياه بتواند زخم 

 . از نظر زماني، هرس درختان در دو فصل زمستان و تابستان به شرح ذيل انجام ميشود:ببيند
 

 :)سياه( هرس زمستانه

اين عمليات  و يا شروع به ريزش مينمايند. شدهاين نوع هرس زماني انجام ميشود كه برگها خزان 

در صورتي  انجام شود. شدن جوانه هاي گل و رويشي شكوفا تجهجوانه ها  قبل از تورمميتواند تا 

عمليات هرس ميتواند در تمام طول مدت پاييز و زمستان انجام  ،كه شرايط محيطي اجازه دهد

درخت پسته را همانند ساير درختان ميوه سردسيري همه ساله در زمستان هنگام خواب گياه . شود

تقويت ، تقويت بيشتر جوانه هاي گل باقي مانده، كمترباعث ضعف هرس زمستانه هرس مي نمايند. 
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 .گردد¬هرس شديد زمستانه باعث تاخير باردهي گياه مي .ميگردددرخت برگ  گياه و ازدياد شاخ و

  .در صورت وجود سرماي شديد در منطقه، بايستي هرس را پس از رفع سرما انجام داد

  :)سبز( هرس تابستانه

مناسبي است كه در تنظيم ميوه دهي موثر بوده و در واقع مكمل كامل و تابستانه، هرس هرس 

باشد كه انجام آن  هرس پاجوش و تنه جوشها نوعي هرس تابستانه مي. باشد هرس زمستانه مي

هرس تابستانه غالباً در مورد درختان جوان پسته قبل از باردهي انجام مي شود و در  الزامي است.

معيوب و مانع كه در مسير  خشك شده وشاخه هاي بيمار، وش وپاج درختان بالغ صرفاً جهت حذف

 باغ هستند، انجام مي شود. ادوات كشاورزي در رفت و آمد 

در هر زمان انجام شود  هرسنكته توجه نمود كه اصوال  بايد به اين دو هرسر مورد هر دو نوع د

در  بايد ميشود، بنابراين،،باعث تاخير در باروري نهالهاي جوان و كم شدن محصول درختان بارور 

جانب تعادل رعايت گردد و قطع اندامهاي گياه تنها به مقدار الزم و در نهايت  هرستمام انواع 

 .احتياط انجام پذيرد

 هرس: انجام روشهاي

هرس درختان پسته در دنيا به دو روش دستي و ماشيني )مكانيكي( انجام ميشود كظه ذيظال در هظر    

 ه ميگردد:مورد توضيحات الزم ارائ

 

 هرس دستي: 

در اين روش، هرس درختان پسته بوسيله دست با استفاده از وسايل هرس و نيروي كارگر انجام مي 

شود. الزم است نيروي كارگري مورد استفاده براي انجام هظرس، دوره هظاي آموزشظي كوتظاه مظدت      

ز اصول كلي رشد و هرس درختان پسته را بصورت علمي و عملي طي كرده باشند و شناخت كاملي ا

اينكه قدرت انتخاب شاخه  هرس فرا گرفته باشند. از مزاياي اين روشرا نحوه باردهي درختان پسته 

، هرس و تفكيك شاخه هاي بارده و غير بارده توسط كارگر وجود دارد. عليرغم مزيت هاي ذكر شده

قرون به صرفه نميباشد عمال در سطوح وسيع مروشي زمان بر، كند و گران قيمت مي باشد و  دستي

الزم به يادآوري اسظت بظه دليظل سيسظتم     و امكان عدم اتمام هرس در فصل مناسب نيز وجود دارد. 

، متاسفانه تنها روش عملي و كاربردي براي اغلب باغظات  پسته كشورموجود كاشت و طراحي باغات 

 روش هرس دستي ميباشد. 

، شامل انظواع اره و قيچظي هظاي باغبظاني     انهمترين ادوات مورد استفاده جهت هرس دستي درختم

 آورده شده است. 01شكل ميباشد كه نمونه هايي در  ()پيوندچسب باغباني 
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، (C) ، قيچي موتظوري پنوماتيظك  (B) ، قيچي شاخه زن(A)ادوات الزم براي هرس شامل: قيچي باغباني : 01شكل 

  (F) .چسب پيوندو  (E)، اره معمولي(D)اره موتوري

 

 :(مكانيكيماشيني )هرس 

در اين روش، عمليات هرس باردهي با استفاده از ادوات مخصوص براي هرس سربرداري )سرزني( 

و تنك شاخه استفاده ميگردد. كاربرد ماشين آالت مخصظوص سظرزني در درختظان ميظوه و پسظته      

ده قرار ميگيرند كظه رشظد رويشظي    كاربرد بيشتري دارد و عمدتا در درختان و شرايطي مورد استفا

و انجام مي شود  و ارزانتر سريعتربيش از حد درختان وجود دارد. از مزاياي اين روش هرس اينكه 

چنانچظه هظرس    ارادي اسظت. ¬انجام هرس و قطع شاخه هظا غيظر  از معايب اين روش اين است كه 

و كاهش محصول و درآمد شديد باشد به دليل قطع شاخه هاي مثمر و مفيد، باعث ايجاد خسارت 

احيظا  باغظات پيظر    سظربرداري و  جهظت   اين نوع هرس ، سرعت كار باال بودن به دليل گردند.¬مي

شظامل دسظتگاه    (01)شظكل   ماشين آالت مهم مورد استفاده در هرس مكانيكي .مي باشدمناسب 

پنوماتيك )بادي( هرس مخصوص تنظك شظاخه، دسظتگاه مخصظوص سظرزني درختظان و دسظتگاه        

F 

A B 

C D 

E 
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 ,.Ferguson et al) وص پرچين كردن )بغل زني( يك طرفه يظا دو طرفظه درختظان ميباشظد    مخص

مسلما كاربرد اين ادوات به دليل اندازه بزرگ در شرايطي امكان پذير هست كظه درختظان   . (2005

داراي فاصله رديف و درخت منظم بوده و امكان تردد اين وسايل در بين رديف يا درختان مقظدور  

باشد. به دليل فواصل متراكم درختان و نيز عدم انجام هرس فرم دهظي مناسظب در اغلظب باغظات     

برنامه ريزي جهت استفاده از اين ادوات مقدور نيست مگظر در باغظات جديداالحظدا     پسته كشور، 

 كه بر اساس ادوات موجود و مورد نياز طراحي و احدا  ميگردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ادوات ماشيني الزم براي هرس مكانيزه شامل: دستگاه هرس پنوماتيظك و قيچظي اصظلي و شظيلني هظاي      : 01شكل 

و دستگاه هظرس پظرچين    (C)، دستگاه هرس سر زني دو طرفه (B) اخه زن با دسته تلسكوپي، قيچي ش(A)اتصال 

 .(D)زن يك طرفه 
 

 در هرس باردهي : توصيه هاي فني

در هرس شاخه، براي اخذ فرم و شكل مطلوب و جلوگيري از رشد بي رويه و عقب افتادن باروري و 

 :كم شدن محصول سال بعد، رعايت نكات زير ضروري است

 
 هرسصرفنظر از قطر آن، بايد دقت شود كه برشي كه براي  در موقع حذف كامل يك شاخه، -5

داده ميشود در پايين ترين قسمت شاخه و به موازات تنه اصلي ايجاد شود، بطوريكه قسمتي از 

شاخه بريده شده بر روي تنه يا شاخه اصلي باقي نماند. اين امر باعث مي شود كه سطح بريده شده، 

اگر  ريعا توسط بافت پوششي پينه التيام يابد و راه نفوذ عوامل بيماري و پوسيدگي مسدود گردد.س

زايده اي از شاخه بريده شده بر روي درخت باقي خواهد ماند و به  برش به طور ناصحيح انجام شود،

A B 

C D 
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ار ميرد و مورد حمله شديد قارچها و باكتريهاي گندرو قر دليل رشد نكردن، پس از مدتي مي

پوسيدگي به مرور در طول زايده پيشروي كرده، به تنه درخت  ميگيرد و دچار پوسيدگي ميگردد.

 ميرسد و در نتيجه پس از چند سال درخت را پوك و تو خالي ميكند.

 

بايد سطح  اگر شاخه اي كه قطع ميشود مسن و داراي قطر بيش تر از پنج سانتي متر باشد، -0

پوشاند تا به درخت فرصت كافي  ،باشدنيز ميني كه داراي سم قارچ كش بريده شده را با چسب باغبا

براي التيام داده شود و در عين حال از قسمتهاي مركزي سطح بريده شده كه قابليت ترميم ندارند 

اگر چسب در دسترس نبود ، ميتوان محل زخم را با محلول يك درصد كات كبود  مصون بمانند.

البته چون خاكها اغلب آلوده  سطح آنها را با گل رس پوشاند. وده )سولفات مس( گند زدايي كر

 .. بنابر اين استفاده از گل رس عاري از آلودگي توصيه ميشودهستند ممكن است گياه را آلوده كنند

 
اين كار بايد در طي چند  ،داردهرس شديد  نياز بههر گاه درختي چند سال هرس نشده باشد و  -3

تاخير شديد يكباره ،باعث  هرستدريج درخت به شكل و اندازه دلخواه در آيد.  سال انجام شود و به

در باروري درختان نونهال و كاهش باروري در درختان بارور براي مدت يك تا چند سال خواهد شد. 

اشكال ديگر هرس شديد يكباره اينست كه گياه در سال بعد تعداد زيادي نرك توليد خواهد كرد كه 

 .طول فصل رشد كاري پر زحمت خواهد بود حذف آنها در

 
بايد دقت داشت كه هر چه زاويه اي كه شاخه با تنه و يا شاخه  در هنگام حذف كامل شاخه ها، -0

حامل خود مي سازد به قائمه نزديكتر باشد، اين شاخه قويتر بوده، رشد بهتري خواهد نمود و چنين 

بنابراين در هنگام  تحمل بيشتري خواهد داشت. زاويه اي در مقابل وزن ميوه و فشارهاي خارجي

هرس بايد در درجه اول شاخه هايي حذف شوند كه با تنه يا شاخه حامل خود زاويه بسته تري 

 .ميسازند و در نتيجه ضعيف تر هستند

 
در انشعابات دو شاخه اي ،آنهايي كه قطر يكي از شاخه هايشان از ديگري كمتر است قويتر از  -1

تند كه قطر آنها با هم مساوي است. بنابراين، بايد كوشش كرد كه انشعابات دو شاخه اي آنهايي هس

 .نگهداشته شوند ،كه قطر انشعاب آنها يكسان نيست

 
 معموال يك سوم تا نصف انتهاي شاخه هاي طويل حذف مي شود. )سربرداري( در هنگام سرزني -1

در نحوه رشد شاخه و شكل درخت بسيار  وضعيت محل برشي نسبت به اولين جوانه نزديك به آن

در اثر رشد،  به اين معني كه اگر جوانه مذكور در قسمت فوقاني شاخه قرار گرفته باشد موثر است.

و اگر جوانه  به باالخواهد رفتو عمودي رشد كرده تبديل به شاخه اي خواهد شد كه تقريبا به طور 

با توجه به اين موضوع ميتوان  رشد افقي خواهد بود. بسيار نزديك به ،در زير شاخه قرار گرفته باشد

با گزينش محل برش در هرس سرزني، شكل درخت و ميزان گسترش شاخساره آنرا كنترل كرد. 

باشد كه بطور طبيعي شاخساره اي رقم اوحدي درختي مثل  تاجيعني اگر هدف، متراكم كردن 
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ه شود و بر عكس ،اگر هدف پخش و گسترده بايد جوانه در قسمت فوقاني باقي گذاشت گسترده دارد،

بايد جوانه قسمت زيرين  كه بطور طبيعي رشد عمودي دارند، باشد، ي مثل اكبريدرختان تاجكردن 

باقي نگهداشته شود. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كرد كه هرچه يك شاخه عمودي تر باشد، 

يابد، رشد سريعتر و بيشتري نيز خواهند چون شيره گياهي در آن راحت تر و سريعتر جريان مي 

 .قابل مشاهده است ،داشت كه اين امر بويژه در نركها كه تقريبا همگي عمودي رشد ميكنند

 
در روي يك شاخه نيز رشد جوانه هايي كه در سطح باال قرار دارند معموال از جوانه هاي زيرين 

چشمگير تر است.  افقي تر باشد،هرچه شاخه حامل جوانه ها  بيشتر است و اين تفاوت رشد،

 .بنابراين گزينش محل برش عالوه بر هدايت نحوه رشد گياه، در ميزان رشد آن نيز موثر است

 
در گياهان باغباني و بويژه درختان ميوه، براي توليد محصول زياد و مرغوب بايد نور با شدت  -1

اي اين منظور بايد در هنگام هرس كافي به تمام نقاط و بويژه به قسمت هاي دروني آن برسد. بر

سعي شود با حذف شاخه هاي اضافي، قسمتهاي مياني شاخساره در حد الزم و متعادل باز 

نگاهداشته شود. بويژه شاخه هايي بايد هرس شوند كه بطور شيب دار و كج درون شاخساره رشد 

  .ميكنند و عالوه بر سايه اندازي، مزاحم ساير شاخه ها هم هستند

رختان پسته با توجه به اينكه گرده افشاني از طريق باد انجام مي شود و حركت باد درون تاج در د

داراي  ، حذف شاخه ها به منظور جريان باد درون تاج نيزبر روي ميزان تشكيل ميوه موثر است

 اهميت مضاعفي ميباشد.

 
ستان گذراني ميكنند، از بيماريها و آفات، در سطح يا درون شاخه هاي خشكيده، زم از بسياري  -2

خشكيده  اين رو الزم است در تمام طول فصل سال و بويژه در زمستان، تمام شاخه ها ي شكسته و

پسته،  سوسك سرشاخه خواربريده و سوزانيده شوند. اين عمل بخصوص در مبارزه با آفاتي مانند 

)ناشي از قارچ  و بيماري سرخشكيدگي شاخه پسته سوسك هاي شاخك بلند ،چوبخوارپروانه 

 .بر خوردار است زيادياز اهميت پسيلوميسس( 

 
هنگام قطع شاخه هاي كلفت و سنگين، پس از آنكه عمق برش به حدود نصف  در برخي موارد -1

بقيه شاخه مي شكند و همراه خود قسمتي از پوست و شاخه،  قطر شاخه رسيد، در اثر وزن زياد

كه براي سالمتي گياه مضر است، بايد جلوگيري از اين امرميكند . براي چوب تنه را قطع و زخمي 

 .چنين شاخه هايي را با سه برش قطع كرد

 
 52در فاصله حدود  از پايين به باال بدين ترتيب كه اول برشي به عمق يك سوم تا نصف شاخه،

 به سانتي متري شاخه ايجاد كرده، سپس برش دوم را چند سانتي متر باالتر از برش اول، از باال

در مرحله سوم بايد زايده باقيمانده را كه سبك است و  پايين ايجاد و شاخه را از تنه جدا ساخت.

برخي پيشنهاد ميكنند بهتر است ناخنك ناشي از  با يك برش از ته قطع كرد. خطر شكستن ندارد



32 

 

چنين  زمستان آينده حذف شود. دليل اين امر سپس در هرس، يكسال روي گياه باقي گذاشته شود،

از ريشه به قسمتهاي  ، موجب ميگردند كه انتقال موادذكر ميشود كه زخم هاي ناشي از هرس

 عالوه بر آنمختل گردد و باعث ايجاد كمبود مواد در باالي زخم شوند،  بااليي شاخه بريده شده،

گذاشتن  سازند كه در هر دو صورت، باقيميانتقال شيره پرورده را نيز از باال به زير زخم محدود 

ناخنك به درخت امكان مي دهد كه بافت هاي آوندي خود را سريعتر ترميم كند. الزم به توضيح 

در صورتيكه سطح برش به طور مناسبي  پس از هرس، در طول سال اول است كه در اين حالت،

محافظت شود، خطر حمله قارچها و باكتريها به ناخنك و سرايت پوسيدگي به تنه )كه در قسمت 

 .ف آمد( چندان هم شديد نيستال

 

آلودگي احتمالي به برخي آفات و بيماريها و نيز  شاخه هاي هرس شده به دليلتوصيه ميشود  -52

ايجاد اختالل در عمليات كوددهي، آبياري و تردد ماشين االت نگهداري، بالفاصله جمع آوري و 

 مورد استفاده قرار گيرند يا سوزانيده شوند. 

 
درخت  دهيميوه ميزان رشد رويشي بيش از حد با ميزان رشد زايشي و ميزان بطور كلي  -55

. بنابر اين تعادل بين اين دو مقوله براي رسيدن به رشد رويشي مناسب و نسبت معكوس دارد

. رسيدن به اين امر صرفا در قالب بدست آوردن محصول مناسب و اقتصادي الزم و ضروري است

گهداري درختان بارده از جمله هرس مناسب و اصولي، تغذيه اعمال مديريت صحيح داشت و ن

 متعادل، آبياري كافي و بهينه و مديريت كنترل آفات و بيماريها ممكن ميگردد.
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