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 قدمهم -1
 

که در  است درخت از هاییقسمت برداشتن و قطع  1انجیر درخت هرس

  یدهی بهینهمیوه و رشد کنترل منظوربه باغبانی ، دانش و هنرفن یبرگیرنده

انجیر با بارندگی یا با  هایی که نیاز آبیهرس نگهداری انجیر، در سال .می باشد

 اثراتاما  شود،  به تنهایی دارای اثرات سودمندی است.آبیاری تکمیلی برآورده می

 با همراه ،تکمیلیآبیاری بدون   و باران کم هایسال درهرس نگهداری ارزشمند 

-)شکل انجیر رقم سبزشود. مشاهده می  خشکسالی با مقابلهجهت  شدید هرس

 جاری سال شاخه روی تابستانه محصول فقط در این گروهاست  ازمیر از گروه (1

 ،شودمی تشکیل( سیکونیوم) آذینگل درون هایگل تلقیح و افشانیگرده از پس

 سال هایشاخه ایجاد جهت رقم این هایجوانه تحریك برای هرس این بنابر

 روی( 2-)شکل  هایمیوه کیفیت ،هرس. است مؤثر مناسب قدرت با جاری

 اندازه، مثل میوه از صفاتی که طوری به دهدمی قرار تاثیر تحت را تدرخ

 ایجاد .است تغییر قابل هرس شدت و نوع با همگی... و وزن ،رنگ شکفتگی،

                                                            
 

1 Fig tree pruning 
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 نقاط و خاک رطوبت بین تناسب محصول، میزان و رویشی رشد بین تعادل

 به هوا و نور ورود جهت مناسب شرایط ایجاد درخت، هوایی قسمت در آن نیازمند

 درمحصول  کیفیت افزایش جهت انجیر درختان هرس اهداف جمله از تاج داخل

  .است دیم شرایط

 

 درخت انجیر رقم سبز -1شکل 
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 انجیر رقم سبز روی شاخه رسیده هایمیوه -2شکل 

  در انجير اهميت هرس -2
 

 )پنجه( باردهجانبی یکساله  های شاخه ،نشود هرس سال هر انجیر رختداگر 

 .شد خواهند نامرغوب و ریز ییهامیوه تولید موجب که داشته د ضعیفیرش

 قوی هایپنجه و شکنی()هرس پنجه های ضعیف حذفپنجه ،هرس با اینبنابر

مواد آب و شود تا یسبب م نگهداری انجیر هرسبر این اساس  .شد خواهد حفظ

از نور و هوا به  هاهاى گیاه رسیده و همه شاخهغذایى به طور یکنواخت به اندام
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

مرغوب خواهند  هامیوه ها درشت وآذینمند گردند. در نتیجه گلطور یکسان بهره

شوند و یا با رشد روی یکدیگر سایه هایی که روی یکدیگر مالیده میشاخه .شد

 که نزدیکند یکدیگر به قدر آن هاشاخه گاهىاندازی دارند بایستی حذف شوند. 

 .کرد حذفبایستی  را آنها از یکى بنابر ایناست،  دیگرى مزاحم یك هر

 دلیل بهها هایی هستند که در برخی از قسمتهای مزاحم فیزیکی، شاخهشاخه

های مزاحم فیزیکی را شاخه. باشندمی هم تماس در باد وزش یا شاخه سنگینی

انجیر  یدلیل اینکه با توجه به سستی پوست شاخهحذف کرد به بایستی

این با ایجاد خراش و لهیدگی بافت ورود شوند بنابرزخم می ،های تماسمحل

 شاخه ضعیف ناحیه آسیب دیده، دهی رطوبتو با از دست زا تسهیلعوامل بیماری

های دیگر یابی نور و هوا به شاخههای مزاحم مانع دستشاخهخواهد شد. 

 که کانون حمله هستند در اولویت حذف قرار زدهآفت هاىشاخهشوند. می

طور های ضعیف که بهشاخه کش به حداقل برسد.گیرند، تا مصرف آفتمی

، در صورتی که داشتند قراری بمطلومعمول در سال گذشته در موقعیت مکانی نا

های شوند. شاخهمناسب نور و هوا هستند، حذف میهمچنان در موقعیت مکانی نا

دهی ضعیفی خواهند طور معمول میوهضعیف و در موقعیت مکانی نامطلوب به
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که هرس نشوند فقط مصرف کننده مواد غذایی و آب خواهند داشت و در صورتی

 دلیل کمبود نور، سهمی در فتوسنتز ندارند.بود و به

 

 انجير انواع هرس -3

  هرس زمستانه  -1-3

انجام  زمستان فصل در که گیاه خواب و استراحت هنگام در زمستانه هرس

و نوع . هرس زمستانه در انجیر داست عروفم خشكو  سیاه هرس به  شودمی

رس ه -های کوتاه یکساله جانبی بهرس شاخه -است.که عبارتند از:  الف

 شود.انجام می سربرداری شاخه، که در نواحی انجیرکاری شهرستان داراب

 جانبی يکساله کوتاه هايشاخه هرس  -1-1-3

 یمحل اصطالح به که )پنجه(جانبی سالهیک کوتاه هایشاخه هرس 

برای افزایش کیفیت میوه  گویندمی شکنیپنجه استهبان شهرستان

، متوسط (3-)شکل شکنی به سه دسته سبک. هرس پنجهضروری است

قابل تفکیک است. در هرس سبک، متوسط  (5-)شکل  و شدید( 4-)شکل

ترتیب سه، دو و یک شکنی روی هر شاخه دو ساله انجیر، بهو شدید پنجه
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 جانبی یکساله کوتاههای حفظ و دیگر شاخه جانبی لهیکسا کوتاه یشاخه

قدرت کی از معیارهای ارزیابی یشوند. هرس می هستند ضعیف که

 ضخامت شاخه است.  جانبی یکساله کوتاهی شاخه

 

های کوتاه شکنی )هرس سبک شاخههرس سبک پنجه -3شکل 

 یکساله جانبی(



   حمید زارع

7 
 

 

های کوتاه هشکنی )هرس متوسط شاخهرس متوسط پنجه -4شکل 

 یکساله جانبی(
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 

 کوتاه هایشاخه شدید هرس) شکنیپنجه شدید هرس -5 شکل

 (جانبی یکساله
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 شاخه  سربرداري هرس -2-1-3

 انجام داراب شهرستان انجیرکاری نواحی در ،شاخه سربرداری هرس

 ، اما در سایر مناطق استان فارس معمول نیست.شودمی

 

 هرس سبز -2-3

تیرماه پس از پایان عملیات  هرس سبز یا هرس تابستانه در

ری حذف پاجوش و یا سربردا شاملشود. هرس سبز افشانی انجام میگرده

 باشد.می (6)شکل  انتهای شاخه سال جاری
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 

 تخمین میزان هرس سبز در شاخه سال جاری -6 شکل
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، ندگیمیزان هرس سبز انتهای شاخه سال جاری با توجه به میزان بار 

ه از دیم، قدرت و سن درخت متفاوت است. با استفادشرایط کشت آبی یا 

کنند، هایی که میوه مناسب تولید میتجربه و گذشته درخت، تعداد گره

خه برداری و یا سربرداری شاگردد. سپس هرس سبز با جوانهبرآورد می

فت یا زنبور دریا گردههایی کهآذینانجام خواهد شد. با هرس سبز گل

کنند، حذف تولید میکیفیت بی و ی که میوه دیررسهاینکردند و یا آن

    خواهند شد.

 

 رقم سبز مقايسه اثرات انواع هرس در انجير -4

ز در انجیر رقم سب( هاپنجه) جانبی ساله یك های شاخه کامل حذف هرس

 در (7)شکل  زمستانه سربرداری هرس با همراه شدید صورتهبشرایط دیم 

 .بود موثر ریجا سال شاخه طولی رشد افزایش
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 

 شکنی همراه با هرس سربرداریهرس شدید پنجه -7 شکل
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 هرس تیمار دیم شرایط در سبز رقم انجیر درختان سالمت و شادابی حفظ برای

 در تیمار ترین مناسب سبز و سربرداری هرس با همراه هاپنجه زمستانه شدید

 سربرداری هرس با همراه هاپنجه زمستانه متوسط هرس. بود هابرگ پایداری

. است (درجه سهضایعاتی )های میوه درصد بیشترین دارای( 8)شکل  زمستانه

 هایمیوه افزایش باعث سبز هرس با همراه هاپنجه زمستانه متوسط هرس تیمار

 کارراه  یك عنوانهب توانمی را آورد دست این که گردید( خرمنی) بسته روزنه با

 .نمود توصیه ،میوه ترشیدگی مشکل دارای انجیر هایباغ برای
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 

 شکنی همراه با هرس سربرداریهرس متوسط پنجه -8 شکل
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 میوه وزنی صد در افزایش در استهبان در ساله یك هایشاخه هرس سنتی روش

 هایشاخه زمستانه شدید هرس. بود موثر دانه تك وزن و  روشن اییقهوه های

 باعث جاری سال شاخه ستانهتاب سبز هرس با همراه جانبی ساله یك کوتاه

 .(9)شکل  گردید خشك های میوهو کیفیت  قطر افزایش

 

 های تیمار هرس با شاهد بدون هرسمقایسه میوه -9 شکل
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 تاج مکعب متر یك در ها میوه وزن افزایش به منتج هاپنجه زمستانه شدید هرس

 بنابر ،یافت  کاهش گیاه عملکرد ها پنجه زمستانه سبك هرس  با. شد درخت

 .(1)شود دقت بایستیانجیر رقم سبز در شرایط دیم  هرس عملیات اجرای در  این

 

 هاي خارجیرقم مقايسه اثرات انواع هرس در انجير  -5

- 80 تعداد  حفظ با  2کونادریا رقم انجیر در سالهیك هایشاخه  1کامل حذف

 یك ایه شاخه 3سربرداری به نسبت بهتری نتایج درخت، هر روی جوانه 100

 شاخه، کامل حذف. داشت  جوانه تعداد همان با ششم الی پنجم جوانه تا ساله

 در را 5اصلی محصول و 4اول محصول و انداخت جلو را جوانه شکفتن تاریخ

 و متوسط شدید، هرس ساله سه بررسی(. 10) داد افزایش برداری سر با مقایسه

 ترینباال که داد نشان  6هس والین دی ورکس رقم انجیر در( هرس بدون) سبك

 هرس به نزدیك عملکرد این که است سبك هرس به مربوط رقم این در عملکرد

                                                            
 

1 Thining out 
2 Conadria 
3 Heading back 
4 Breba crop 
5 Main crop 
6Roxo de valinhos  
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 روی را بهتری نتایج متوسط هرس 1سلطانی رقم در البته(. 2) بود متوسط

 هایمیوه کیفیت شدید هرس(. 7) داشت دنبال به میوه کیفی و کمی هایویژگی

 به نسبت را قند میزان و احیاء های قند ،( TSS)محلول جامد مواد جمله از انجیر

 به نسبت( گیاه در ها میوه تعداد و وزن) عملکرد اما داد افزایش معمولی هرس

 جوانه برداشتن با میوه حذف و سبز هرس(. 3) یافت کاهش معمولی هرس

 کناری هایجوانه حذف و شاخساره انتهای از مترسانتی هشت سربرداری انتهایی،

 مرداد 25 یا و تیر، 25 خرداد، 25 های تاریخ در سلطانی رقم اصلی صولمح بالغنا

 جوانه برداشتن هرس تاریخ از نظر صرف که داد نشان رویشی رشد کاهش جهت

 تازه میوه وزن و تعداد) عملکرد افزایش روی یکسانی اثرات سربرداری و انتهایی

 باالترین .یافت کاهش شاهد به نسبت شاخساره طول اما داشت( درخت در

 حذف. بود مرداد 25 در سلطانی رقم سربرداری یا برداریجوانه به مربوط عملکرد

 انجیر درختان در هرس(. 4) نداشت هامیوه کیفیت یا عملکرد روی مثبتی اثر میوه

 رشد سرعت اما شد هفته سه الی دو تا هاجوانه رشد تأخیر باعث 2کالیمیرنا رقم

                                                            
 

1Sultani  
2 Calimyrna 
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 دیم شرایط در سبز رقم انجیر نگهداری هرس بیماری جاروک بادام

 در پاییز در شاخساره رشد پایان و یافت زایشاف محسوسی طور به شاخساره

 برداشتن و هرس تیمارهای از ترکیبی(. 6) افتاد اتفاق زودتر شده هرس درختان

 انجیر درخت محصول افزایش باعث( برداری تکه) جوانه زیر در پوست از قسمتی

 در 1دافین موسیو رقم انجیر های شاخساره برداری نوک(. 11) شد گرم مناطق در

 رسیدن در تسریع باعث داشت برگ20 شاخساره کهزمانی مرداد 10 تا تیر 20

 مقدار به برداری نوک رقم این در شد، عملکرد افزایش و میوه کیفیت بهبود میوه،

 دنبال به را عملکرد ترینبیش( برگ یك و انتهایی جوانه فقط حذف) کم

 و عملکرد ایشافز باعث 2نازارتی رقم انجیر درختان در هرس نوع(. 9)داشت

 بایستی ایسبزینه رشد(. 8) شد(  بربا یا اولیه های میوه) بهاره های میوه کیفیت

 رویشی هایقسمت بین شدید رقابت. باشد مقدار کمترین مناسب دهیمیوه جهت

 در میوه کیفیت روی مانندبی منفی اثرات ایجاد باعث انجیر درختان زایشی و

 می بحث انجیر هرس روی کهزمانی. شد حد از زیاد رویشی رشد با هایشاخه

 متفاوت تابستانه محصول با  بربا یا بهاره محصول تولید برای هرس ینحوه شود

                                                            
 

1 Masui Dauphine 
2 Nazarti 
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 بایستی این بنابر نیست، مناسب زمستانه هرس بهاره محصول تولید برای. است

 تولید برای دیگرعبارتبه. شود نگهداری دهمیوه های شاخه از زیادی تعداد

 برای کهطوریهب شوندمی هرس زمستان در آسانی به هاشاخه تابستانه محصول

 برای رشد نقاط از محدودی تعداد به فقط تابستانه محصول های آذینگل ایجاد

 شدید کاهش به تابستانه هرس معمول طور به. است نیاز درخت در میوه تولید

 یانامیدس مصرف(. 5)شد خواهد منتج زمستانه هرس به نسبت رویشی رشد

 هرس جای به کونادریا رقم انجیر روی دی 30 در%  5/2 غلظت با هیدروژن

 افزایش شکوفا، هایجوانه درصد افزایش ها،جوانه زود شکوفایی باعث مکانیکی

 (.10) شد هابرگ تعداد افزایش و جدید شاخه طول

 نتيجه گيري کلی 
وه می و کیفیت هرس درخت انجیر برای حفظ سالمتی درخت و افزایش عملکرد

ز عد اشکنی شدید بکاری ضروری است. بهترین روش هرس درخت انجیر، پنجه
 باشد.رفع سرمای زمستان می

 منابع -6

 
 رقم خشك انجیر کیفیت و کمیت بر هرس اثرهای بررسی. 1386. ح زارع، -1 

 . 12-1: (1)8. مجله علوم و فنون باغبانی ایران. دیم شرایط در "سبز"
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