
مرکبات ختانهرس در مدیریت

  نگین اخالقی امیري و علی اسدي کنگرشاهی

و  اك و آب مرکز تحقیقاتهان زراعی و باغی و بخش تحقیقات خگیاتحقیقات به ترتیب استادیار بخش 

  نکشاورزي و منابع طبیعی مازندرا آموزش

  اورزيهاي کشفصلنامه یافتهو در دست چاپ پذیرفته شده  مقاله

  چکیده 

ولی ،به هرس کمتري نیاز دارند خزان دار،، درختانی همیشه سبز هستند بنابراین نسبت به درختان مرکبات

ن هرس با افزایش نفوذ نور به درو. براي حفظ عملکرد و کیفیت میوه، نیاز است که به طور منظم، هرس شوند

ان بـا  کاهش ارتفاع درخت. شودهمچنین، موجب کاهش تناوب باردهی می داده وتاج، کیفیت میوه را افزایش 

بالغ هرس نشده،  اندر درخت. دهد کاهش می نیزهاي کارگري را  ، عالوه بر سهولت برداشت میوه، هزینههرس

یابـد و   و کیفیت میوه کـاهش مـی  اندازه  شود؛ االیی و خارجی تاج منحصر میب هاي قسمتدهی به  محل میوه

ها  محلول نفوذ، مانع ها ها و سرشاخه زیاد برگممکن است درختان هرساله میوه تولید نکنند؛ همچنین تراکم 

پاشـی سـموم و عناصـر غـذایی بـه شـدت کـاهش         شود، بنابراین راندمان محلول درونی تاج میهاي به بخش

بـر اسـاس   نیز اصول انجام آن درختان مرکبات، زمان مناسب و انواع مختلف هرس در  در این مقاله،.یابد می

  .تشریح شده استتحقیقاتی و میدانیکارهاي نتایج 

.دهیفرم ،بنديزمانسازي، جوان،هرس اصول: هاي کلیدي واژه

  مقدمه

ه اگر البت. دنو گاهی بیش از سی سال، گل و میوه تولید کن متماديهاي  د براي سالنتوان مرکبات میدرختان 

هـا   باغ، یکنواخت نخواهد بود و شـاخه  درنشود، شکل تاج و ارتفاع درختان بالغ  انجامدرختان مدیریت هرس 

 ازپاسخ به هرس بستگی به موارد متعـددي  . عملکرد و کیفیت میوه کاهش خواهد یافته و بسیار فشرده شد

مرکبـات عـادات    ارقام. ولید دارددهی، شرایط رشدي و عملیات تجمله رقم، سن و قدرت درخت، عادت میوه
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. درختـان اسـت  دهـی   هرس و فرم و مهمترین هدف، اولین نفوذ بهینه نور. هی مختلفی دارندد رشدي و میوه

دهی و هرس فرم مدیریتبهترین و را تشخیص دهند باید خصوصیات ارقام مختلف  داران مرکباتبنابراین باغ

.انجام دهندرا براي باغ خود

  ر مرکباتانواع هرس د

تدریج پس از چند سـال،   و به )1شکل (از زمان کاشت نهال در زمین اصلی شروع شده: دهی هرس فرم.1

کـه   توانند رشد طولی زیادي داشته باشـند، درحـالی  درختان مرکبات می. گیرد درخت شکل می اسکلت

).2شکل (دهی شوند باید با ارتفاعی مناسب و یک مرکز باز، فرم

  دهی سال اولدر جست تابستانه بعد از هرس فرمنارنگی انشو ویشی نهال رشد ر. 1شکل 

  )89شهر، تابستان ایستگاه باغبانی قائم(
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  )93بهار، شهرایستگاه تحقیقات باغبانی قائم(دهی صحیح  با هرس فرم نارنگی انشوي میاگاواساله 5/4درخت . 2شکل

باشد که در هر زمـانی   میسبک انشعابات نابجا  و هرسهاي خشکیده یا آلوده  حذف شاخه :سبکهرس .2

.ها انجام شود بهتر است هرس انشعابات نابجا، قبل از قطور شدن این شاخه .شود تواند انجام  از سال می

 در اواخـر زمسـتان انجـام    هرس جانبی و سربرداري درختان بالغ است کـه معمـوالً  : هرس درختان بالغ.3

.رت مکانیزه نیز قابل انجام استصو هاي بزرگ به شود و در باغ می

هرس درختان پیر و متراکم به منظور کوچک کردن اندازه درخت و ایجاد رشد جدید : سازي هرس جوان.4

.شود رشدي قوي انجام می جستکه قبل از باشد  می

.شود انجام می دهی در سال پر محصول از گل پسقبل یا : آور هرس ارقام سال.5
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هـاي سـالم و    زمـانی کـه چـوب   (معموال سه تا چهار ماه پس از خسارت : زدگی هرس بعد از خسارت یخ.6

.گیرد ، روي چوب زنده صورت می)قابل تشخیص شدندخسارت دیده به وضوح 

  برخی از فواید هرس

شـود تر مـی  آسان ،بنابراین مدیریت باغ ،دارد تربیت و هرس مناسب، درخت را در اندازه صحیح نگه می .

وزن زیاد حاصل از برف و یا  در اثرها که شکستن شاخهطوريدهد بهافزایش میرا درختو تحمل قدرت 

همچنین سبب ایجاد توازن  .یابددهی شده کاهش میهاي پرمحصول در درخت فرممحصول زیاد در سال

دهی صحیح،با هرس فرم.)A Manual for Asian Farmers, 2003(گردد بین رشد رویشی و زایشی می

هـا در اثـر بـارش     ناشی از شکستن شاخهبیشتر که (در غرب مازندران 1392سال سنگین خسارت برف 

).  3شکل (شد  ، بسیار کمتر میدر شرق مازندران 1387و نیز خسارت طوفان شدید  )برف بود سنگین

  

)1387مهر،باغ مهدشت ساري(شدید  طوفاندر اثر  دهی نادرستي با فرمهاشکستن شاخه. 3شکل 
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 ها در  هاي آلوده یا بیمار و قرار گرفتن برگ همراه حذف شاخهبه دهی و هرس  ي مناسب فرم برنامهیک

همچنین سبب افزایش کل . شودها در باغ مرکبات می معرض نور و هوا، سبب کنترل بهتر آفات و بیماري

هـاي  ایی در اندامسطح موثر برگ، تسریع فتوسنتز، افزایش کارایی مصرف آب و نیز بهبود تبادل مواد غذ

 A Manual(شوند ي این موارد، موجب افزایش عملکرد و کیفیت میوه میهمهکه شودمختلف گیاه می

for Asian Farmers, 2003(.

هـا، سـبب افـزایش انـدازه    دهی مناسب با حذف انشعابات متقاطع و کاهش رقابت بین میوههرس و فرم 

  ).Dick, 2005(شود ها می ساییده شدن میوهمیوه و مانع آسیب به پوست میوه در اثر 

شود نسبت اندام هوایی به ریشه تغییر کند، بنـابراین وضـعیت کربوهیـدرات و ذخیـره      هرس موجب می

. )Tucker et al., 1994(دهد  مواد غذایی درخت را تغییر می

هـرس، غالبیـت    انتهایی در ي حذف جوانه. ها در درخت تغییر کندشود نسبت هورمون هرس موجب می

 Tucker(افتد دهی اتفاق میجانبی قادر به رشد شده و شاخه ي هابرد بنابراین جوانهانتهایی را از بین می

et al., 1994(.

تـوان   با هرس مناسب می باشند زدگی آسیب جدي دیده یخسرمازدگی و  در مواردي که درختان در اثر

.فرم مناسب بارده درخت را دوباره احیا نمود

 مـرگ   ي تـوان درختـان پیـر بـا قـدرت کـاهش یافتـه و داراي عارضـه         با یک برنامه مناسب هرس مـی

.سازي کرد ها را دوباره جوان سرشاخه

  زمان صحیح هرس

همیشه سبزند و دوره حقیقی خواب  ،درختان مرکبات. داران باید زمان صحیح را براي هرس انتخاب کنندباغ

هـاي  در مناطق با زمستان. ولیکی درخت، بهترین زمان هرس استفعالیت متابي کاهش دورهبنابراین ندارند 

سرد، از زمان برداشت میوه تا قبل از جست بهاره، درخت حداقل فعالیت را دارد چون درجـه حـرارت پـایین    
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زدگی، هـرس را  هاي یخدماالبته بهتر است تا رفع خطر . قرار دارداست و آب کمتري نیز در دسترس درخت 

دباشـ زدگی مـی روز پس از هرس شدید، درخت مستعد خسارت یخ 20تا  15خیر انداخت زیرا تا حدود أتبه

بایـد حـداقل    ها معموالً هرس پرتقال. تر و مستعدترند درختان با رشد جدید، به سرمازدگی حساسهمچنین، 

  . گیردمیدیررس صورت همچنین هرس ارقام زودرس، پیش از ارقام  .ها انجام شود روز قبل از نارنگی 20

هـاي  توان در فصول دیگر سال، در سراسر تابستان و حتی اوائل پاییز بـراي حـذف شـاخه   را میهرس سبک 

).A Manual for Asian Farmers, 2003(ناخواسته و خشکیده انجام داد 

  اصول هرس

چنـدین دفعـه در   (توان زمانی که کوچک و ترد هستند به آسانی بـا دسـت جـدا کـرد     را میها جوش تنه

.)Tucker et al., 1994() هاي اول رشدسال

هـا، حـذف شـوند   چهمیوه مراحل اولیه رشدو در ) تا سال سوم رشد(هاي درختان جوان  بهتر است میوه .

هـاي پرمحصـول،   درختان مرکبـات در سـال  . دهددر درختان جوان، رشد تاج را افزایش می ها تنک میوه

را افـزایش   و انـدازه آن  تنک میوه در درختان بالغ، کیفیت میـوه . کوچک دارند يهاتمایل به تولید میوه

تمایل درختان مرکبات را به بـاردهی  پرمحصول،  قبل یا بعد از گلدهی در سالهمچنین، هرس . دهدمی

A(کند تعدیل می) تناوب باردهی(محصول هاي کمهاي پرمحصول و عملکرد کم در سالسنگین در سال

Manual for Asian Farmers, 2003.(

خورشید قرار گرفته باید با رنگ التکس سفید تابش مستقیم نور در معرض در اثر هرس، اي که هر شاخه

مـانع  تا رنگ شود دو درصدبا غلظت آب آهک یا کائولین  رقیق یا هر ماده سفیدکننده دیگري مانند دوغ

.)Fake, 2012(شودها  آفتاب سوختگی شاخه

تـر شـده و درخـت    نگه داشته شوند تا استفاده از آنها آسان و تمیز ها و دیگر وسایل هرس باید تیزیقیچ

.)Bedker et al., 2012; Fake, 2012(آسیب نبیند 
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بنابراین ضدعفونی کـردن وسـایل   . یابندمیقالهاي درختان مرکبات  با وسایل هرس انتبرخی از بیماري

شود وسـایل هـرس در    پس از هرس هر درخت، توصیه می .)Tucker et al., 1994(هرس، ضروري است 

.)Bedker et al., 2012; Fake, 2012(ضدعفونی شوند ) وایتکس(درصد هیپوکلرید سدیم محلول دو

انـد،  هـا ایجـاد شـده   را که از حذف شاخهکوچکی هايزخمبعد از هرس زمستانه، طور طبیعی  درختان به

متر نیازي به چسـب هـرس   سانتیدوبا قطر کمتر از هاي هرس آل، زخمطور ایدهبنابراین به . دپوشاننمی

پاشـی بـا   زا، بعد از هرس زمستانه، محلولهاي بیماريبراي ممانعت از ورود پاتوژن).Fake, 2012(ندارند

.شودکش مناسب توصیه مییک قارچ

 ممکن است حساسیت شود زیرا  وصیه نمیبه هیچ وجه تهرس دیر هنگام در اواخر تابستان یا اوائل پاییز

).Fake, 2012(به سرما را در رشد جدید در زمستان آتی، افزایش دهد 

  هاي هرسبرش

نوع اصـلی بـرش هـرس     دو، )، سمت چپ4شکل (شاخه 2و حذف کامل) ، سمت راست4شکل (  1سر زنی

  . شوندمیاستفاده  اهداف متفاوتیهستند و براي 

 ي بـرد و رشـد جوانـه   کند، غالبیت انتهایی را از بـین مـی  تهایی شاخه را حذف میبرش سر زنی، قسمت ان

هـرس  . شـود میتر ايتولید یک درخت فشرده و بوتهموجب این برش . )1شکل (کندجانبی را تحریک می

ایجـاد  وسایل مکانیزه هرس نیـز ایـن نـوع بـرش را     . اي هستندهاي سر زنی تودهفرم 4و سربرداري 3جانبی

  .کنندمی

                                                          
1 . Heading back
2 . Thinning out
3 . Hedging
4 . Topping



  
  

A manual for Asian))چپسمت شکل (شاخه و حذف کامل ) راستسمت  شکل(سرزنی شاخه. 4شکل  farmers, 2003)  

و با  دهدرا کاهش میاصلی  ي بازوها یا تنه هاي اطرافتعداد کل شاخه ،انشعاب از محلکامل شاخه  حذف

توانـد موجـب   شود و مـی هاي باقیمانده میهاین برش سبب رشد بلندتر شاخ. پذیردوسایل دستی انجام می

این نوع هرس ممکن است براي نفوذ بهتـر نـور بـه    . )2شکل (تر و با تاج بازتر شودایجاد یک درخت بزرگ

نـدارد   ايباالي کارگري در بسیاري از کشورها کاربرد گسترده ي علت هزینهداخل درخت انجام شود ولی به

)Tucker et al., 1994; A Manual for Asian Farmers, 2003.(  

  انشعابات نابجا

   موجب غلبـه بـر یـک درخـت     تواند  قوي می) 1، شاخه شماره 5شکل (جوشتنهیک رشد گاهی اوقات

جدا کردن . و ترد هستند با دست جدا شوند کوچککه  هاي روي پایه باید زمانیجوشتنه. شود ضعیف

علت سطح برش همچنین به. استنوك تیز مشکل لند و بدلیل وجود خارهاي تر بههاي مسنجوشتنه

هاي تجاري، تنه درختان بعد از  در بعضی از باغ. تر، امکان آسیب به تنه و آلودگی نیز بیشتر استبزرگ

در این صورت، بررسـی  . ندشوهاجوشتنهشوند تا مانع رشد هاي حفاظتی پیچیده میکاشت با پوشش

هـا ضـروري اسـت    آفـات و بیمـاري   ناشـی از  اي اجتنـاب از مشـکالت  برها زیر پوشش دقیق متناوب و

)Tucker et al., 1994; Sauls, 2008; Fake, 2012(.
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استحکام زیادي ندارند و احتمال شکستن آنها در اثـر   ،اندانشعاباتی که حول یک نقطه از تنه شکل گرفته

هـاي شـماره   ، شاخه5شکل (دارد  باد شدید، محصول زیاد و یا وزن حاصل از بارش برف سنگین وجود

2.(

 زیـرا  ). 3هـاي شـماره   ، شـاخه 5شـکل (اند نیز نامناسب هستند رشد کردههم موازاتانشعاباتی که به

بـا   تشـکیل گـل و میـوه     وهاي متفاوت قرار دارند حـداکثر اسـت   ها در جهتوقتی شاخه ،دریافت نور

.نسبت مستقیم دارددریافت نور 

5شکل (هستند ) نرك(هاي رویشی شاخه کنند معموالًبه سمت باال رشد می هایی که مستقیمشاخه، 

 ,Fake(ند شـو شاخ و برگ تولید کرده و سبب متراکم شـدن درخـت مـی    ،و تنها) 4هاي شماره شاخه

2012.(  

  

  انواع انشعابات نابجا در درختان مرکبات. 5شکل 
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نیز در اثر ساییده شدن به هم آسیب ) 5هاي شماره ، شاخه5شکل (هاي متقاطع هاي روي شاخهمیوه

تري دارد بقیه و جهت رشدي مناسب بودهتر یکی از این انشعابات که قويبه جز بنابراین . خواهند دید

.شوندانشعابات حذف می

شـکل  (هایی که جهت رشدي آنها به سمت تنه درخت است نیز از جمله انشعابات نابجا هستند شاخه

گردنـد و  هـاي داخلـی درخـت مـی    و سبب آسیب به تنه و متراکم شدن قسـمت ) 6اره ، شاخه شم5

.حذف شوند محل انشعاببایستی از 

و بـه اصـطالح چنگـالی    ) 7هـاي شـماره   ، شـاخه 5شکل(اند از انشعاباتی که از یک نقطه منشا گرفته

. حـذف شـوند  هـا  شاخهو بقیه هشد حفظترمناسبزاویه رشديتر و با اند، تنها یک انشعاب قويشده

بـه دلیـل اسـتحکام کمتـر،     ، هـاي شـدید  وقوع طوفـان در زمان محصول زیاد و یا  گونه انشعابات این

.احتمال شکستن بیشتري دارند

ها موجب تماس میوه) 8، شاخه شماره 5شکل(هایی که جهت رشدي آنها به سمت پایین است شاخه

تواننـد بـه   همچنین مـی . شوند ه، افزایش تلفات میوه میهاي خاکزي و در نتیجبیماري شیوع، با زمین

هـا بایـد قبـل از    این شـاخه . سیستم آبیاري آسیب زده و عملیات برداشت را نیز با مشکل مواجه کنند

).Fake, 2012(قطور شدن حذف شوند 

ها این شاخهوجود ، زیرا نمودسال بسته به مقدارشان حذف  3-5هر  توانهاي خشک شده را میشاخه

داران کـافی اسـت کـه    باغ. باشدها ورود پاتوژنأو منششده هاي پوستی به میوهآسیبتواند موجب می

تر اغلب در هاي کوچکمتر را قطع کنند زیرا شاخه هاي خشکیده با قطر بیشتر از یک سانتیتنها شاخه

، انجـام  ت زنـده شـاخه  از محل بافها باید ي برشهمه. شوندزمان برداشت یا عملیات دیگر شکسته می

.)Tucker et al., 1994(شود 
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در واقـع، تـاج   . شوند نیز باید حـذف شـوند   هاي زیرین می هایی که سبب ایجاد سایه روي شاخه شاخه

 ,Fake(بار، باید تنک شود تا نور خورشید به فضـاي داخلـی تـاج نفـوذ کنـد      درخت هر چند سال یک

2012(.

  هاي قطورهرس شاخه

 ،داشـتن نیسـتند  متر که با دست قابل نگـه  سنگین با قطر بیش از چهار سانتیو هاي بزرگ براي حذف شاخه

 ).,2002Ferguson(باشـد مـی تنه شاخه یا پوستنیاز به سه برش جداگانه براي جلوگیري از شکاف خوردن 

، 6کل شـ (باشـد  متر دورتر از تنه می سانتی 50یک برش کوچک روي سطح زیرین شاخه حدود  ،اولین برش

شـود شکند و مانع پارگی در امتداد پوست و بافت ساقه میاین کار پوست را در آن نقطه می). 1برش شماره 

)2002Ferguson,.(  شود تا سبب متر دورتر از تنه اصلی انجام می سانتی 60برش دوم در امتداد شاخه حدود

 ازبرش سوم باید ). 2، برش شماره 6شکل(جدا شودبدون پاره شدن پوست  و صورت صافبه  شاخهشود که 

، بـرش  6شـکل  (خاتمه یابـد   آنسمت پایینی  درو شدهشروع  محل انشعابپوست  5طرف بیرونی برآمدگی

بـرش ممـاس بـا تنـه     . کندسمت خارج از درخت ایجاد میاي بهتوجه شود که برش، معموالً زاویه). 3شماره 

شـود  در واقع قسمتی از تنه است کـه بریـده مـی    ،ن چوبد زیرا ایشوتنه میبه درخت، موجب آسیب جدي 

)2002Ferguson,.(  

هاي قطور سه برش الزم براي قطع شاخه. 6شکل

  

                                                          
5 . Ridge
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  ي هرس برنامه

نیاز شود، آغاز شده و در فواصل مناسب ادامه  به هرس سنگینکه  هرس باید قبل از اینمناسب ي  یک برنامه

 از دست رفتن تاج کمترین میزانزه و شکل مناسب بتواند با هزینه کم و که درخت مورد نظر با اندا یابد تا این

دهـی صـحیح نهـال     بعد از اجراي هرس فـرم جانبی و سربرداري در درخت بالغ اگر  هرس. حفظ شود درخت،

مـانع   ،ي مـنظم هـرس   برنامـه . شود میدرخت هاي کوچکی از تاج بخشموجب حذف تنها  انجام شودجوان، 

هاي هرس شـده   آوري شاخه و جمعکردهنیاز به هرس سنگین را مرتفع کهشود ز حد میرشد رویشی بیش ا

شـود و تنـاوب    مـی درخـت  موجب حفظ عملکرد مناسب و پایـدار  هرس منظم ساالنه. کندمیتر  نیز آسانرا 

 نیـاز و اندرختـ د با توجه به رقم، قدرت درخـت، فاصـله   نتوان هاي هرس می برنامه .کند باردهی را کنترل می

  . )Tucker et al., 1994(دندار، بسیار متفاوت باش باغ

پـذیر   زمـان کـل بـاغ، امکـان     هرس هم بیشتر نباشدمتر به داخل تاج سانتی 30هاي هرس از حدود  اگر برش

هاي قطور و بزرگ باشد را بایـد در طـول چنـد سـال      در مقابل، هرس سنگین که نیازمند حذف شاخه. است

. موجب کاهش عملکرد در سال آینده خواهـد شـد  متر، سانتی 5/2هاي با قطر بیش از  خهشاهرس . انجام داد

).Sauls, 2008(شود  میدرخت هاي هرس نشده میانی  افزایش تولید در قسمتموجب ،در بعضی مواردالبته 

  . هاست ي تاج به سمت وسط ردیف بهترین راهنما براي احتیاج به هرس دوباره، سرعت رشد دوباره

عملیـات  چون . وجود آورده است مشکلی ویژه براي هرس به رسهاي دیر رس پرتقال والنسیا یا گریپ فروته

انجام دهـد  در زمان معمول را هرس باید دار یا  بنابراین باغ. استمیوه بر روي درختوجود هرس هم زمان با 

از و  انجام دهـد بهاره  جستبعد از تکمیل هرس راو یا  کند پوشی چشمسال جاري،  و از قسمتی از محصول

کـه  در اواخر بهار بعد از ایـن اولین هرس معموالً در این موارد . صرف نظر کند مقداري از محصول سال آینده

با انجام هـرس  . شود زمستان، هرس می نه در اواخرسپس باغ، ساال. شودمحصول قبلی برداشت شد انجام می
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حـذف  هـاي کمتـري    میوه یابد بنابراین کاهش می ،ر هر سالد چوب و شاخ و برگ حذف شدهمیزان نه، ساال

  . )Tucker et al., 1994(است  استمراراین برنامه موفقیت کلید . کاهش عملکرد بسیار اندك استوشوند می

سربرداري سنگین باید در زمانی انجام شود کـه قبـل از وقـوع آب و هـواي گـرم و خشـک در اواخـر بهـار و         

رطوبت . با رشد جدید پوشانیده شوند اند  در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتهی کههایشاخهتابستان، 

سربرداري در اواسط بهار، بـدون رطوبـت   . کند ها کمک می مناسب خاك در زمان سربرداري به بهبودي زخم

ر خواهد ت بعدي، قويوقتی سربرداري قبل از جست اصلی رشد انجام شود، رشد . شود خاك، توصیه نمی کافی

براي حفظ  بنابراین،. شود می ، منجر به رشد جدید انبوهیسربرداري قبل از جست بهارهاز این رو، انجام . بود

 ,.Tucker et al(تر است هرس را انجام داد  کم قدرت ،توان در اواخر تابستان وقتی رشد جدید می ،سربرداري

1994( .

ولـی اگـر   . کننـد ، فاصله درختان را نزدیـک مـی  زیادبه محصول یابی داران مرکبات براي دستبسیاري از باغ

بـرگ،   اند شروع نشود، تراکم شاخه وقابل کنترل رسیده ي وقتی به اندازه ،هرس جانبی و سربرداري درختان

 ي کاشت نزدیک هرس درختان قوي در فاصله. رخ خواهد داد رشد بیش از حد بعد از هرس و کاهش عملکرد

. طور مناسبی انجـام شـود   که به شود مگر این رویشی بیش از حد و کاهش تولید میوه می رشد موجب، هم به

بیشتري  استمرارباید هرس را زودتر شروع کرد و کار را با . هاي سنگین اجتناب کرد باید تا حد امکان از برش

پاسخ بهتـري بـه    درختان کند رشد،. رسانند هاي سبک، کاهش محصول را به حداقل می تنها برش. انجام داد

قـدرت  . شـوند  نگهـداري مـی   مناسبدهند و بدون از دست رفتن تولید میوه، در یک اندازه و شکل  هرس می

نیتـروژن   ویژه،مواد غذایی به  مناسببا مقادیر و تواند تا حدودي با انتخاب مناسب پایه و پیوندك  درخت می

  . )Tucker et al., 1994(کنترل شود 
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  محصول، اندازه میوه و کیفیت آن اثر هرس بر بار

و نیـز   دهد به نسبت میزان شاخ و برگ حذف شده کاهش میعملکرد را درختان مرکبات سالم و بالغ، هرس 

 میـزان رشـد  بنابراین هرس باید به آنچه کـه بـراي   . ندازدا میدهی درختان جوان و غیربارده را به تاخیر   میوه

.)Tucker et al., 1994(کارآمد نیاز است، محدود شـود   برداشتشت و سطح بارده تاج و نیز براي عملیات دا

هرس موجب افـزایش انـدازه میـوه،    . بسیار مهم استخوري  در بازار تازهمیوه در قیمت میوه و کیفیت اندازه 

در اثر دریافت بهتر نـور خورشـید و افـزایش فتوسـنتز و      میوهبهبود رنگ پوست و گوشت میوه، افزایش قند 

  .  شود ها می کربوهیدرات تولید

  باردهیتناوبدارايارقامدرهرس

توانـد تعـداد    بعد از سال کم محصول و قبل از سال پرمحصول مورد انتظـار، مـی   زمستانههرس در این ارقام، 

عملیات هرس باید یا قبل . ي میوه را تا حدودي افزایش و تناوب باردهی را کاهش دهد میوه را کاهش، اندازه

حذف دیرتـر میـوه   . در اوائل بهار انجام شود چه میوهگل و یا بعد از تشکیل  ومحصول در سال پر دهیگلاز 

بعـد از سـال   زمسـتانه  هرس در مقابل، . )Tucker et al., 1994(نخواهد داشتافزایش اندازه میوه  تاثیري در

  . شود  ف، در سال آتی میضعی یپرمحصول، تناوب باردهی را افزایش داده و سبب محصولی کم و با کیفیت

  تغذیه پس از هرس

شود نیاز به تغییر در برنامه کوددهی باغ  ي زمانی منظم انجام می عملیات رایج هرس جانبی که در یک برنامه

طـور مثـال، بـرش روي     هاي هرس جـانبی و سـربرداري، خیلـی شـدید باشـند بـه       هرحال، اگر برش به. ندارد

شود مقدار کوددهی متناسب با شـدت هـرس    توصیه می ،متر انجام شودتیسان 5/2هاي با قطر بیش از  چوب

هاي بزرگ، پوست کلفت و بد شکل  سبب رشد جدید قوي، کاهش تشکیل میوه و تولید میوهزیرا  کاهش یابد

  . )Sauls, 2008(شود می
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Pruning management in citrus trees

Abstract

Citrus are evergreen trees thus generally require less pruning than deciduous trees. 

However, they need to be pruned regularly for optimal fruit quality and productivity. 

Pruning can improve fruit quality through increasing light in the canopy and also reduces 

alternate bearing. Reducing tree height by pruning facilitates fruit harvesting and reduces 

labor costs, too. In not pruned mature citrus trees, fruiting sites limit to upper and outer of 

canopy; fruit size and quality reduced and trees may not produce annually; also, high 

density of leaves and shoots prevent penetrate of spray to canopy inside; so efficiency of 

foliar application of poisons and mineral nutrients reduced strongly. In this article, 

different types of pruning in citrus trees, their principles and proper time based on 

research and field work has been described.

Key words: Principles of prune, Rejuvenation, Scheduling, Training.


