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مقدمه
ــه در  ــت، به طوری ک ــش اس ــه افزای ــران رو ب ــن آن در ای ــون و روغ ــرف زیت ــد و مص ــزان تولی می
ســال 1394 میــزان تولیــد میــوه زیتــون بــه 102،117 تــن رســید کــه از ایــن میــزان، 67،976 
تــن زیتــون کنســروی و 5،547 تــن روغــن زیتــون تولیــد شــد. چنیــن وضعیتــی در ســطح جهانــی 
نیــز دیــده می شــود: میــزان تولیــد روغــن زیتــون بکــر در بــازه زمانــی پنج ســاله در دنیــا )2008 
تــا 2013( از 2،688،227 تــن بــه 2،825،730 تــن افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن میــزان تولیــد 
ــه 9،093،780 تــن رســیده اســت.  کنســرو زیتــون در دنیــا در همیــن دوره از 7،330،416 تــن ب
ســطح بــارور زیتــون ایــران از 29،683 هــزار هکتــار در ســال 1387، بــه 52،318 هــزار هکتــار در 
ســال 1394 رســیده اســت و هم اکنــون محصــول زیتــون در 26 اســتان کشــور کشــت می شــود. 
افزایــش میــزان تولیــد میــوه زیتــون در ایــران و دنیــا، نشــان دهنده افزایــش مصــرف ایــن محصــول 
ارزشــمند و همچنیــن ارتقــای آگاهــی مصرف کننــدگان از فوایــد منحصربه فــرد آن اســت. بنابرایــن 
ایجــاد باغ هــای اســتاندارد زیتــون و رعایــت اصــول صحیــح نگهــداری بــاغ اهمیــت بســزایی دارد.

اســتان های گیــالن، قزویــن، زنجــان و گلســتان از قدیمی تریــن اســتان های زیتون خیــز کشــورند 
کــه بیش تریــن تولیــد زیتــون بــه ایــن اســتان ها اختصــاص دارد. در ایــن اســتان ها حــدود 5،000 
ــد. یکــی از ایــن مشــکالت  ــا مشــکالت مدیریتــی مواجه ان ــاغ قدیمــی وجــود دارد کــه ب هکتــار ب
هــرس نامناســب اســت کــه باعــث شــده نگهــداری ایــن باغ هــا اقتصــادی نباشــد. در ایــن نشــریه 

ــه کمــک هــرس بازجوان ســازی شــرح داده می شــود. احیــای باغ هــای قدیمــی زیتــون ب
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مشکالت باغ های قدیمی زیتون
بــا افزایــش ســن، درخــت زیتــون بتدریــج چــوب بیش تــری تولیــد می کنــد و در نتیجــه نســبت 
بــرگ بــه چــوب کاهــش می یابــد. این مســئله باعث کاهــش عملکــرد، تشــدید ســال آوری و کاهش 
کیفیــت میــوه خواهــد شــد. در باغ هــای قدیمــی زیتــون تراکــم زیــاد درختــان و هــرس نامناســب 
باعــث می شــود شــاخه های درختــان بــرای رســیدن بــه نــور بــا همدیگــر رقابــت کننــد و در نتیجــه 
ارتفــاع درختــان افزایــش می یابــد. همچنیــن نرســیدن نــور بــه شــاخه های زیریــن و هرس نکــردن 
باعــث خشک شــدن ایــن شــاخه ها و در نتیجــه ضعیف شــدن درخــت و کاهــش عملکــرد می شــود. 
ــوا  ــت ه ــا و رطوب ــاغ باعــث می شــود دم ــی در ب ــت جنگل به هم چســبیدن شــاخه ها و ایجــاد حال
در فضــای داخــل درختــان باغ هــای قدیمــی، نســبت بــه باغ هــای معمولــی، متفــاوت باشــد. ایــن 
موضــوع باعــث ایجــاد محیــط مناســبی بــرای رشــد آفــت مگــس زیتــون می شــود )شــکل 1(. از 
ــاد درختــان موجــب می شــود میوه هــا روی شــاخه ها باقــی بماننــد کــه  ســوی دیگــر، ارتفــاع زی

منبــع تغذیــه مناســبی بــرای آفــات زیتــون از جملــه مگــس میــوه زیتون هســتند.
 

ــار  ــال یک ب ــا 25 س ــر 20 ت ــول ه ــور معم ــن و به ط ــان مس ــازی در درخت ــرس بازجوان س ه
ــا،  ــور م ــه در کش ــود. درصورتی ک ــام می ش ــه انج ــوزه مدیتران ــز ح ــورهای زیتون خی ــر کش در اکث
ــم  ــی ک ــای قدیم ــی باغ ه ــازی، بارده ــرس بازجوان س ــول ه ــا اص ــداران ب ــنایی باغ ــل ناآش به دلی

ــه همیــن دلیــل نگهــداری آنهــا اقتصــادی نیســت. می شــود و ب

شکل 1- آفت مگس زیتون
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هرس بازجوان سازی درختان مسن زیتون
ــرس  ــود. ه ــام می ش ــازی انج ــرس بازجوان س ــه روش ه ــون ب ــی زیت ــای قدیم ــای باغ ه احی
بازجوان ســازی بــه ســه روش مختلــف انجــام می گیــرد: هــرس ســربرداری کامــل، هــرس مــداوم و 

ــح داده می شــوند.  ــا توضی ــن روش ه ــدام از ای ــر ک ــه ه هــرس دوره ای. در ادام

روش هرس سربرداری کامل
در ایــن شــیوه، تمــام تنه هــای درخــت از ارتفــاع 1/5 تــا 2 متــری حــذف می شــوند. بعــد از 2 تــا 
3 ســال از هــرس شــدید، بایــد بازوهــای جدیــدی کــه تشــکیل دهنده فــرم تــاج هســتند انتخــاب 
شــوند. بعــد از 4 تــا 5 ســال، تــاج جــوان بــا باردهــی اقتصــادی شــکل می گیــرد. شــکل 2 درخــت 
را قبــل از هــرس و بعــد از هــرس ســربرداری کامــل نشــان می دهــد. شــکل 3 نیــز نشــان دهنده 

درختــی هرس شــده بــا ایــن روش اســت.
   
   

بعد از هرس                                                      قبل از هرس 

شکل 2- هرس بازجوان سازی سربرداری کامل

شکل 3- درخت هرس شده در سال اول )سمت راست( و درخت هرس شده پس از گذشت یک سال ) سمت چپ(
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هرس مداوم
در ایــن روش ابتــدا درخــت بــه دو قســمت تقســیم می شــود. در ســال اول، قســمت اول تنــه از 
ارتفــاع 1/5 متــری هــرس می شــود. ایــن ارتفــاع بــدون درنظرگرفتــن ارتفــاع تنــه اصلــی اســت. 
بــرای مثــال، اگــر ارتفــاع تنــه 1 متــر باشــد، از ارتفــاع 2/5 متــری ســربرداری می شــود. در ســال دوم 
هرســی انجــام نخواهــد شــد، امــا در ســال ســوم قســمت بعــدی درخــت حــذف می شــود. شــکل 
4 روش هــرس مــداوم درخــت و شــکل 5 درختــی هرس شــده بــا ایــن روش را نشــان می دهنــد.

     

هرس دوره ای
در روش بازجوان ســازی دوره ای، برش هــا به صــورت دوره ای روی درختــان مســن انجــام 
ــازوی اصلــی بریــده می شــود و بقیــه بازوهــای درخــت  ــا 4 ب می شــود. در ســال اول، یکــی از 3 ی

قبل از هرس                                       سال اول هرس                                             سال سوم هرس   

شکل 4: هرس بازجوان سازی مداوم

شکل 5- هرس درخت به روش مداوم در سال اول )سمت راست( و هرس مداوم در سال دوم ) سمت چپ(
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بــرای تولیــد محصــول باقــی می ماننــد. بعــد بــه شــاخه بریده شــده زمــان داده می شــود کــه شــاخه 
جدیــد تولیــد کنــد. ایــن شــاخه ها در ســال چهــارم بــه بــار می نشــینند. در ســال دوم، بــازوی دوم 
قطــع می شــود و ایــن عمــل تــا حــذف کامــل بازوهــا ادامــه می یابــد. در نتیجــه، درخــت هــر ســال 
دارای محصــول خواهــد بــود و تــاج آن نیــز بازجوان ســازی می شــود. شــکل 6 روش هــرس دوره ای 

ــا ایــن روش را نشــان می دهنــد. درخــت و شــکل 7 درختــی هرس شــده ب
   

   

 
   

قبل از هرس                                                                  سال اول هرس  

سال دوم هرس                                                         سال سوم هرس  

شکل 6- هرس بازجوان سازی دوره ای
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شکل 7- هرس دوره ای درخت در سال اول )سمت راست( و هرس دوره ای درخت در سال دوم ) سمت چپ(

شکل 8- پاجوش و شاخه های جوانه زده )سمت راست( و تنه جوش های درخت پس از انجام هرس 
بازجوان سازی )سمت چپ(

ــی  ــرس، جوانه های ــد از ه ــاه بع ــد م ــازی، چن ــرس بازجوان س ــه روش ه ــر س در ه
ــدف را از  ــاخه های ه ــه ش ــد ک ــود می آی ــت به وج ــای درخ ــه و پ ــرش تن ــل ب از مح
ــه را  ــف و درهم رفت ــای ضعی ــد و جوانه ه ــاب می کنن ــرش انتخ ــل ب ــای مح جوانه ه
جــدا و حــذف می کننــد. همچنیــن تنه جوش هــا و پاجوش هــا در شــهریور هــر ســال 

ــالً حــذف می شــوند )شــکل 8(. کام
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نکات کلیدی در اجرای صحیح هرس بازجوان سازی درختان زیتون
1- باغــداران خــرد زیتــون به دلیــل درآمــد حاصــل از فــروش میــوه زیتــون و اعتقــاد راســخ بــه 
مقدس بــودن ایــن درخــت، در برابــر قطــع کامــل یــا تدریجــی شــاخه های درختــان مســن زیتــون 
مقاومــت می کننــد. بنابرایــن الزم اســت کالس هــای ترویجــی و آموزشــی در خصــوص ضــرورت 

انجــام ایــن هــرس و نحــوه احیــای مجــدد بــاغ زیتــون بــرای باغــداران مذکــور برگــزار شــود.
2- باغــداران زیتــون کــه وابســتگی شــدیدی بــه درآمــد حاصــل از بــاغ زیتــون دارنــد، بهتر اســت 
از روش هــای هــرس مــداوم یــا دوره ای بــرای بازجوان ســازی درختــان زیتــون اســتفاده کننــد تــا هر 

ســال مقــداری میــوه زیتــون بــرای فروش داشــته باشــند.
3- بازجوان ســازی درختــان زیتــون به طــور متوســط 4 تــا 5 ســال طــول می کشــد و در طــول 
ایــن مــدت، باغــداران بایــد بــا عملیــات صحیــح )ازبین بــردن تنه جوش هــا، پاجوش هــا و انتخــاب 

شــاخه های هــدف( و شــکیبایی، رونــد احیــای درختــان را مدیریــت کننــد.
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