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ــته،  ــان پس ــرس درخت ــه ه ــج در زمین ــتباهات رای ــعه اش ــرار و توس ــی از تک نگران
ــاری  ــال ج ــاه س ــخ 25 مهرم ــا در تاری ــت ت ــر آن داش ــران را ب ــته ای ــن پس انجم
ــداران عضــو  ــان و باغ ــاتید دانشــگاه، کارشناس ــی از اس ــا جمع نشســتی مشــترک ب

ــد. ــی کن ــن را میزبان انجم
ــادی،  ــم آب ــین حک ــه، حس ــن جلس در ای
ــته  ــات پس ــز تحقیق ــی مرک ــأت علم ــو هی عض
ــر  ــطح زی ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب دامغ
ــایر مناطــق کشــور نســبت  کشــت پســته در س
بــه ترویــج روش هــای نامناســب در هــرس 
ــک  ــوز ی ــزود: هن ــق اف ــن مناط ــان در ای درخت
ــه هــرس  دســتورالعمل جامــع و مصــور راجــع ب
درختــان پســته وجــود نــدارد و ایــن یــک نقــص 
بــزرگ بــرای ترویــج روش صحیــح هــرس 
محســوب می شــود. وی گفــت تولیــد محتــوای تصویــری و فیلــم آموزشــی در رابطــه 
بــا روش هــای صحیــح هــرس از نیازهــای ضــروری اســت و بایــد بــرای تولیــد آن 
برنامه ریــزی کــرد. وی اضافــه کــرد: متأســفانه در زمینــه هــرس بــا کمبــود یــا نبــود 
ــه تولیــد  ــادی ب هــرس کار خــوب مواجــه هســتیم و از ایــن منظــر خســارت های زی

ــت.  ــی اس ــد چاره اندیش ــوع نیازمن ــن موض ــود و ای ــور وارد می ش ــته کش پس
ــس پژوهشــکده  ــور، رئی ــماعیل پ ــی اس عل
ــتباهات  ــی اش ــمردن برخ ــر ش ــن ب ــته ضم پس
رایــج در هــرس درختــان پســته گفــت: عملیــات 
فعالیت هــای  مهجورتریــن  از  یکــی  هــرس 
ــرس  ــت ه ــه اهمی ــی ک ــت، در حال ــی اس باغبان
در  ولــی  نیســت،  کمتــر  درخــت  تغذیــه  از 
بســیاری از باغ هــا می بینیــم کــه هــرس را 
ــط  ــیر ادوات و توس ــردن مس ــدف آزاد ک ــا ه ب
ــر  ــد. دکت ــام می دهن ــوده انج ــنل ناکارآزم پرس
ــه  ــبت ب ــناخت هایی را نس ــل ش ــد حداق ــرس کار بای ــر ه ــت: کارگ ــماعیل پور گف اس
جوانه هــای گل، شــاخه های بــارده، زاویــه انشــعاب شــاخه ها، و ســن شــاخه داشــته 
باشــد. وی افــزود: متأســفانه منابــع مــدون در رابطــه بــا هــرس کــم و محــدود اســت، 
ــه شــرایط آب و خــاک، رقــم و ســن درخــت  ــی کــه نحــوه هــرس بســته ب در حال
متفــاوت می باشــد. در مناطقــی مثــل کرمــان هــرس باردهــی نیــاز اســت، در حالــی 
کــه در مناطــق جدیــد هــرس فــرم دهــی و تربیــت نیــاز اســت. وی گفــت: دســتور 
ــه زودی  ــن اســت و ب العمــل هــرس باردهــی در پژوهشــکده پســته در دســت تدوی
منتشــر خواهــد شــد. در ایــن دســتورالعمل اصــول کلــی و فیزیولوژیــک درخــت در 
یــک بخــش و اصــول هــرس ارقــام مختلــف بصــورت جداگانــه گــردآوری خواهنــد 

شــد.
ــه هــرس  ــر در زمین ــده و ماه ــوزش دی ــروی آم ــود نی ــه جلســه موضــوع نب در ادام
ــران مطــرح شــد و  ــداری پســته ای ــده در باغ ــوان یکــی از کاســتی های عم ــه عن ب
ــه  ــن موضــوع ب ــرای ای ــوه ب ــه راهکارهــای بالق ــن نظــرات خــود را راجــع ب حاضری

ــتند. ــتراک گذاش اش
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه، هم فکــری و نظرخواهــی راجــع بــه 

برخــی مباحــث مــورد اختــاف باغبانــی مرتبــط بــا هــرس  همچــون اثــر سرشــاخه 
زنــی و شــاخه بُــری در میــزان بــار محصــول، جوان ســازی یــا تغییــر پیونــد، بــرش 
درخــت بــه منظــور تغییــر پیونــد از زیــر پیونــد یــا از بــاالی پیونــد مطــرح و مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر حاضریــن قــرار گرفــت. هــر چنــد بــه دلیــل نبــود تحقیقــات 
جامــع و کامــل و تناقضــات و عــدم اطمینان هــای بســیار، برخــی از ایــن موضوعــات 
بــه جمع بنــدی نهایــی نرســید، امــا تبــادل تجربــه در ایــن زمینــه صــورت گرفــت. 

برخــی از تجــارب و پیشــنهادها در ایــن زمینــه بــه ایــن شــرح می باشــند:
ــه باردهــی نرســیده اند  ــه مرحل ــوز ب ــی اســت کــه هن ــرای درختان ــرم ب * هــرس ف
کــه معمــواًل از ســال ســوم شــروع می شــود و تــا ســال هفتــم و هشــتم ادامــه پیــدا 

ــر نیســت.  ــکان پذی ــن هــرس ام ــی و متراکــم ای ــد. در کشــت های نعنای می کن
ــارده انجــام می شــود، شــامل ســربرداری  ــان ب ــرای درخت * هــرس باردهــی کــه ب
بــرای مناطــق بــا شــرایط مناســب رشــدی و هــرس ُتُنــک شــاخه بیشــتر در مناطقــی 
ــل از ســال  ــک شــاخه در ســال قب ــرد. هــرس تن ــبیه رفســنجان صــورت می گی ش
ــت خوشــه ها انجــام می شــود و  ــل ســال آوری و تقوی ــا هــدف تعدی پرمحصــول و ب

ــارده حــذف می شــوند.  ــا ۳0 درصــد شــاخه های ب ــن منظــور حــدود 20 ت بدی
ــز جــزو برنامــه  * حــذف پاجوش هــا، شــاخه های خشــکیده و آفــت زده و بیمــار نی

عمومــی هــرس هســتند.
* در یــک تحقیــق چهــار ســاله بــر روی ارقــام احمــد آقایــی و اکبــری ســربرداری 
)Topping( روی بیــش از یــک ســوم تــاج درخــت انجــام شــد و نتایــج حاکــی از ان 

اســت کــه ســربرداری موجــب کاهــش برداشــت نخواهــد شــد. 
ــه شــرایط رشــدی، ســن درخــت  ــا توجــه ب ــف و ب * ســربرداری در مناطــق مختل
ــد  ــطه رش ــان به واس ــاد خراس ــض آب ــًا در فی ــت. مث ــاوت اس ــاک، متف و آب و خ
زیــاد شــاخه ها ایــن کار انجــام می شــود و شــاخه های بــاالی ۳0 ســانتی متر 
ــم و  ــد نداری ــزان رش ــن می ــنجان ای ــرایط رفس ــی در ش ــد، ول ــربرداری می کنن را س

شــرایط آن متفــاوت می شــود.
ــه  ــد ک ــی می ده ــول خوب ــت محص ــی درخ ــد زمان ــاورزان می گفتن ــم کش * از قدی
ــل  ــود داخ ــام می ش ــربرداری انج ــه س ــی ک ــد، زمان ــته باش ــار داش ــت ب وســط درخ

ــاد مــی شــود.  درخــت محصــول زی
* در بســیاری از مناطــق جدیــد توصیــه می کنیــم کــه اصــًا هــرس نکننــد، چــون 
ــه عنــوان  ــد؛ ب مطمئــن هســتیم کــه اگــر هــرس کننــد درخــت را از بیــن مــی برن
ــش  ــب کاه ــت و موج ــاس اس ــاخه بُری حس ــه ش ــبت ب ــری نس ــت اکب ــال درخ مث

ــد. ــول نمی ده ــال محص ــه س ــرای دو س ــت ب ــود و درخ ــرد می ش عملک
ــوختگی  ــاب س ــت و آفت ــم، آف ــطه اقلی ــاغ به واس ــان ب ــه درخت ــرایطی ک * در ش
ــد،  ــبی دارن ــت نامناس ــیدگی وضعی ــدم رس ــی ع ــور کل ــب و به ط ــه نامناس و تغذی

می تــوان بــا هــرس ســنگین درختــان را جوان ســازی کــرد.
* در باغ هایــی کــه جوان ســازی انجــام مــی شــود، بحــث آفتــاب ســوختگی جــدی 
اســت و بایــد ایــن عارضــه را در نظــر گرفــت و از ســایه انداز و یــا از مــواد پوششــی 

) کائولیــن و رنــگ هــای گیاهــی( بــرای محافظــت تنــه درختــان اســتفاده کــرد. 
* در گذشــته و در شــرایط آّب و خــاک و رشــد مناســب، باغــداران باتجربــه توصیــه 
می کردنــد کــه در درختــان جــوان فقــط ســر شــاخه های خشــک را بگیرنــد و هیــچ 
شــاخه دیگــری بریــده نشــود، ولــی در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
بایــد هرس هــا شــدیدتر و ســنگین تر انجــام شــود. نبایــد بــه ســبک دیگــر کشــورها 
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ــا  ــم و آنه ــی کنی ــی خال ــه قوچــی خیل ــی و کل ــام فندق ــان را خصوصــًا در ارق درخت
ــب  ــن کار موج ــود ای ــه خ ــم ک ــرار دهی ــرداد ق ــر و م ــای تی ــرض آفتاب ه را در مع

سرخشــکیدگی شــاخه ها می شــود. 
* در اقلیــم خشــک و بــا رطوبــت کــم بایــد از طبیعــت درس بگیریــم؛ مثــًا نــگاه 
ــرم موجــب می شــود  ــن ف ــر اســت کــه ای ــاج آن توُپ ــه کــه ت ــه درخــت بن ــم ب کنی
ــاج حفــظ شــود. در مناطــق شــور و کــم آب هــر چــه  تعــادل رطوبتــی در داخــل ت

ــری کمتــری صــورت بگیــرد، ضــرر کمتــری دارد.  شــاخه بُ
ــث  ــازی شــده باع ــای جوانســازی و بازس ــوان و باغ ه ــای ج ــربرداری در باغ ه * س
می شــود تــا تــاج درخــت ُپرتــر شــود و وضعیــت درختــان بهتــر شــود. درختــان مســن 
خصوصــًا درختــان کلــه قوچــی نیــاز بــه هــرس شــدید دارنــد و بــدون آن شــاخه ها 
دوبــاره وارد فــاز رویشــی نمی شــوند. در درختــان اکبــری اصــًا نبایــد از اره اســتفاده 
ــاخه زنی  ــک و سرش ــن ناخن ــه گرفت ــدود ب ــی و مح ــا قیچ ــًا ب ــرس صرف ــرد و ه ک

باشــد.  
ــه  ــه توصی ــراد باتجرب ــر، اف ــام دیگ ــه ارق ــی ب ــه قوچ ــد کل ــر پیون ــرای تغیی * ب
می کننــد کــه درخــت حتمــًا از زیــر پیونــد بریــده شــود، امــا بریــدن از بــاالی پیونــد 
هــم مســئله ای ایجــاد نکــرده و همچنیــن تغییــر پیونــد فندقــی بــا وجــود میــان پایــه 

باعــث بــروز مشــکلی نشــد. 
* هــرس ســنگین و تغییــر پیونــد در زمــان تنــش یــا پــس از ســال ُپــر بــار ممکــن 

اســت منجــر بــه خشــک شــدن درخــت شــود.
ــد آن در شــرایطی کــه عوامــل  ــه تغییــر پیون ــه قوچــی نســبت ب * جوان ســازی کل

اقلیمــی و شــوری آب عامــل محــدود کننــده نباشــد جــواب بهتــری داده اســت.
ــی  ــد زایش ــی رش ــاخه های افق ــد، ش ــی دارن ــد رویش ــودی رش ــاخه های عم * ش
دارنــد و شــاخه های مــورب رشــد بینابینــی یعنــی رشــد رویشــی مناســب بــا تولیــد 

ــد. ــه زایشــی دارن جوان
ــن و اردیبهشــت ازت  ــرل رشــد تیرماهــی فندقــی در ماه هــای فروردی ــرای کنت * ب

ــد. ــع می کنن ــرداد را قط ــد و ازت خ می دهن
ــت  ــتان و اردیبهش ــا در زمس ــای برش ه ــرای ج ــی ب ــب باغبان ــتفاده از چس * اس

ــی دارد. ــرد متفاوت عملک
ــد آن  ــاالی ۳0 ســانتی متر شــود بای ــان ب ــارده هــر زم * رشــد شــاخه در درخــت ب
ــتان  ــت در زمس ــر اس ــوان بهت ــان ج ــاخه ها در درخت ــن ش ــود، ای ــذف ش ــاخه ح ش

حــذف شــوند.
جمع بندی:

ــان  ــرای درخت ــده دســتورالعمل ســاده توســط پژوهشــکده ب ــاه آین - ظــرف یــک م
ــا  ــت نامناســب و ب ــا وضعی ــان ب ــرای درخت ــه مناســب و ب ــا فاصل ــت شــده و ب تربی
کشــت نعنایــی بــرای ارقــام مختلــف پســته تدویــن شــود و پــس از تأییــد انجمــن 

ــران چــاپ و منتشــر شــود.  پســته ای
ــا کمــک معاونــت ترویــج  ــرای هــرس، ب ــر مبنــای دســتورالعمل آمــاده شــده ب - ب
وزارت جهــاد کشــاورزی محتــوای تصویــری شــامل فیلــم و بروشــور تهیــه ، تولیــد و 

در بیــن باغــداران توزیــع شــود. 
ــت،  ــوه کاش ــاظ نح ــف از لح ــق مختل ــته در مناط ــای پس ــف باغ ه ــرایط مختل - ش

ــام و دیگــر شــرایط تعریــف شــود. ارق
ــای  ــا اعط ــراه ب ــران هم ــته ای ــن پس ــط انجم ــرس توس ــک دوره تخصصــی ه - ی

ــزار شــود. ــدرک برگ م


