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 اصول و نقش هرس سبز در مدیریت تاکستان

 3پورحسنو بهروز  2، کریم سعیدی1بیژن کاووسی
 چكيده

 .می شود ها اعمالدر تاکستان محصولو کیفیت  تیکم ،تشكیل میوه ، بهبودمنظور کاهش رقابت بین رشد رویشیهب هرس سبز

به جهت تولید محصول  و بودههای کشور های متداول تاکستانبه اینكه بیماری سفیدک وکپک خاکستری خوشه از بیماری با توجه

کنترل  راهكار دریک  عنوانبهجریان هوا در تاج بوته، بهبود به جهت ها، هرس سبز کشویژه قارچهکاهش مصرف سموم ب سالم و

فصل رشد، کنترل رشد رویشی  طولحفظ رطوبت در اهمیت میزان بارش و  محدودیتشود. همچنین با توجه به محسوب  این بیماری

است. هرس  مؤثربرای رسیدن محصول و تكمیل چرخه رشد بسیار  موجود در استفاده بهینه از ذخایر آب ،تاک از طریق هرس سبز

گیری، سپس عمل پانسمان یا ترپاز با قطع نوک انتهای شاخه برای بهبود جوانه روش بهها زمانی از مرحله آغاز رشد جوانه نظر ازسبز 

ی ریپذرنگبهبود  هدف باها ویژه در مرحله تغییر رنگ حبهبوته، سرزنی شاخه بهرشد زنی برای کاهش رقابت با تشكیل میوه، پاجوش

تواند موجب بهبود و جایگاه آن در مدیریت تاکستان می زمینه هرس سبز در دارانتاکیی افزادانش. شودیمو کیفیت میوه انجام 

 کمی و کیفی محصول شود.

 خوشه، سرزنی، عملكردانگور، کلیدی:  یهاواژه

 

 مقدمه

 نیتر( یكی از مهمL. Vitis viniferaانگور )

هایی است که ازنظر ارزش غذایی و خواص میوه

باشد. سطح زیر کشت فراوانی می دیبهداشتی دارای فوا

کشور با احتساب درختان بارور  میو د آبی هایتاکستان

هكتار بوده که  228/305، حدود 1396و نابارور در سال 

هكتار آن  365/18هكتار آن بارور و  863/286حدود 

هكتار در  791/62. استان فارس با داشتن باشدینابارور م

جایگاه نخست قرار دارد. تولید انگور کشور حدود 

تن  153/928/2 مقدار نیتن بوده که از ا 591/191/3

. باشدیم میصورت دتن به 437/263و  یصورت آببه

در کشت  کشور اول مقام تن 516/583 با فارساستان 

 انگور هكتار در عملكرد میزان متوسط. است دارا دیم را

                                                           
 جیآموزش و ترو قات،یاستان فارس، سازمان تحق یعیو آموزش و منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یزراع قاتیبخش تحقاستادیار پژوهش  1

 .رانیاشیراز. ،یکشاورز

 جیآموزش و ترو قات،یاستان فارس، سازمان تحق یعیو آموزش و منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق ،یپزشكاهیگ قاتیبخش تحقاستادیار پژوهش  2

 .رانیاشیراز. ،یکشاورز

آموزش  قات،یاستان فارس، سازمان تحق یعیو آموزش و منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق ،و ترویجی اجتماعیاقتصادی،  قاتیبخش تحقاستادیار پژوهش  3

 .رانیاشیراز. ،یکشاورز جیو ترو

 

 عملكرد میزان باالترین. باشدمی تن 272/13 کشور آبی

( متعلق به استان تارهك در تن 611/22) آبی انگور

کهگیلویه و بویراحمد و کمترین میزان عملكرد آبی 

. باشدیم النیتن در هكتار( متعلق به استان گ 941/4)

متوسط عملكرد در یک هكتار انگور دیم کشور حدود 

عملكرد دیم به  نیتن بوده که بیشترین و کمتر 977/3

 ستانگل یهاتن در هكتار به استان 131/1و  182/8ترتیب 

تعلق دارد )آمارنامه وزارت جهاد  یو خراسان جنوب

مقاومت خوبی که  لیانگور به دل (.1396 ،یکشاورز

 در برخی مناطق مختلف کشور  ،نسبت به خشكی دارد

. تابش آفتاب و دمای باشدیم صورت دیم تحت کشتبه

شود، زیرا مناسب باعث باال رفتن کیفیت میوه انگور می

میزان قند، مواد جامد، اسید و مزه گس میوه بستگی 
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مستقیمی به تابش آفتاب دارد. به همین دلیل عمل هرس 

نفوذ نور را  تواندیخصوص هرس سربرداری، مهکردن ب

طور هدر تاج درخت افزایش داده و حتی با تابش نور ب

ها ها موجب بهبود کیفیت حبهمستقیم بر روی خوشه

رس سبز مكمل هرس خشک بوده و باعث گردد. ه

 های گیاه توزیع صحیح و منظم مواد غذایی در اندام

که بین (. درصورتی1375تفضلی و همكاران، شود )می

رشد رویشی و تولید میوه تعادل وجود داشته باشد، رشد 

شود. از عالئم متوقف می 1یریپذرویشی در مرحله رنگ

 یهام و پیوستگی اندامتوان به تراکیزیاد مرشد رویشی 

 موقعی، زرد شدن بتاجعلفی و تولید سایه زیاد در زیر 

کامل  یریپذعدم رنگ ،تاک تاجوسطی  یهابرگ

در  یزن، کاهش جوانههاباروری جوانهها، کاهش حبه

، عدم توقف رشد رویشی تا پایان مرحله تاککل بوته 

 وهیم، پتاسیم، اسید مالیک در آبpHرسیدن، افزایش 

نرک و غیر  یهاحذف شاخه. (1987آرچر، ) اشاره نمود

 های کوچک و های حاوی خوشهبارور و یا شاخه

های ترد از اهمیت خاصی برخورد دار است. این شاخه

ها کمک کرده و نفوذ و عمل به باروری بیشتر جوانه

تر ها را راحتتماس سموم جهت کنترل آفات و بیماری

های هرس زمستانه عملیات هزینههمچنین این  نماید.می

کاهد ها میرا کاهش داده و از شیوع آفات و بیماری

( 1396نجاتیان و رسولی ) (.1990: هانتر، 1991هانتر، )

 وه،یگل و م زشیاز ر یریجلوگی براگزارش نمودند که 

 بوته یهاتمام خوشه باًیکه تقر یامرحله نیب یفاصله زمان

پس از مرحله تمام گل و  تا دو هفته کیاند ظاهرشده

رنگ  رییمرحله تغ آغاز ها،وهیم یریپذرنگ شیافزا یبرا

محمودزاده  مناسب هستند. اریبسجهت هرس سبز حبه 

( گزارش نمود که هرس سبز در مناطق خشک و 1397)

 درتعرق شده و  و ریتبخکم باران باعث کاهش سطح 
                                                           

1 Veraision 

2 Dis-budding           
3 Pinching 

4 Topping             

 یپژوهشدر . شودیمی آبکمبوته انگور کمتر دچار  جهینت

های نشان داد که حذف کلیه شاخه (1375) درستكار

 برگ آخر 8بارده و  هایشاخهبرگ آخر  16فرعی و 

در رقم  هاحبهبدون بار در مرحله نخودی بودن  هایشاخه

نقاط مشابه ایستگاه تحقیقاتی خلعت  درتامسون سیدلس 

نتایج تحقیقات مردای و همكاران باشد. پوشان مفید می

بر  یبردارهرس بهاره و حلقه زمینه رد( 1376)

خصوصیات کمی و کیفی دو رقم انگور سیاه و رطبی 

نشان داد که میزان مواد جامد محلول در سرزنی شدید 

داری نسبت به شاهد نشان داد ولی در کاهش معنی

سرزنی مطلوب بیشترین میزان مواد جامد محلول مشاهده 

 یصورت آبهم به رانیدر ا تاکهرچند پرورش . گردید

به  یدسترس تیشود اما قابلیانجام م میصورت دو هم به

محصول در  نیا دیعامل محدودکننده تول نیترآب مهم

. شودیم دیتشد میاقل رییمشكل با تغ نیکشور است. ا

، خطرات شودداشته ثابت نگه یاگر سطوح بارندگ یحت

 یاتمسفر ریتبخ یتقاضا شیبه خاطر افزا دیشد یخشك

داران تاکلذا . ابدییم شیافزا نیاز گرم شدن زم یاشن

تاک  ازیآب موردن تیکنترل مناسب وضع یدر جستجو

بیان  از این مقاله،هدف . بهبود عملكرد انگور هستند یبرا

هرس سبز در  اتیعمل یهاو روش تیاهم ،گاهیجا

 یها براآن ییافزاداران و دانشتاک یتاکستان برا

 .باشدیتاکستان م تیریمد

 

 انواع هرس سبز

هرس به دو صورت هرس زمستانه و  هاتاکستاندر 

در یا سبز گیرد. هرس تابستانه هرس تابستانه انجام می

 صورتزمانی به مختلف ازنظر های صورتهب تاکستان

و  4، سرزنی3زنیپاجوش، 5پانسمان ،2یریگجوانه

در  یریگگیرد. جوانهبالغ انجام می یهاجداسازی برگ
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گیرد انجام می شروع رشد و نموجوان هنگام  هایتاک

های های متورم شده و شاخهکه شامل جداسازی جوانه

منظور تمرکز رشد در جوان در قسمت پایین شاخه به

جداسازی  شامل ی. پاجوش زنباشدیقسمت انتهایی م

های ناخواسته که بر روی تنه و اطراف آن در شاخه

در جداسازی  ری. تأخباشدیآیند، مبیرون می رخاکیز

 ها ها موجب محدودیت قدرت رشد بوتهپاجوش

سانتیمتری  15تا  7گردد. پانسمان شامل جداسازی می

 انتهای شاخه جوان که معموالً با نوک انگشتان دست

موقتی رشد شاخه و بهبود تشكیل میوه در  منظور کنترلبه

 30سربرداری مرکب از جداسازی . ردیگیانجام م خوشه

سانتیمتر یا بیشتر از انتهای شاخه بارده در حال رشد  60تا 

 طول در منظم طور. در بعضی مناطق سربرداری بهباشدیم

گیرد می انجام بار 3 حتی و دو یا یک رشد فصل

تاک از خواب  شدن داریببعد از  .(1381کاووسی، )

ی هابخشدر  تعدادی شاخه زائد معموالًزمستانه، 

که باید قبل از رسیدن به  کندیمناخواسته شروع به رشد 

(. برگ 1395دولتی بانه، شوند )حذف  متریسانت 15طول 

و  شودیمموجب ضعیف شدن بوته تاک  هیرویبچینی 

در مناطق سردسیر به دلیل کوتاه بودن فصل رشد معمول 

خوشه حذف  اطراف ریپهای برگ معموالًاست. 

باید  گرادیسانتدرجه  25و دما در محدوده  شوندیم

است ی محتمل سوختگآفتابباشد و در دمای باالتر بروز 

 .(1392نجاتیان، )

 

 
 راست( فارس )مقایسه هرس سبز در یک تاکستان در منطقه بيضا  -1شكل 

 و برگ چينی در کشور ایتاليا )سمت چپ(

 

 مبارزه با بيماری سفيدک پودری -1

های مو، سفیدک پودری ترین بیمارییكی از مهم

شدن شرایط محیطی  است. این بیماری در صورت فراهم

مناسب، بیش از هر بیماری دیگری به مو خسارت وارد 

ها، کاهش کند و منجر به کاهش رشد درخت و میوهمی

ها شود. اگر خوشهکیفیت میوه و افزایش سرمازدگی می

ی گلدهی آلوده شوند، تشكیل قبل یا کمی بعد از مرحله

 کاهش شدتبهمیوه دچار اختالل شده و مقدار محصول 

 هایهایی از حبهیابد و ممكن است تمام یا بخشپیدا می

 در هااگر حبه شوند. پوشیده سفیدرنگ پودر با آلوده

خورند و پایانی رشد و نمو آلوده شوند، ترک می مراحل

 خوردهترکهای ها به این حبهممكن است سایر و کپک

باعث افزایش بیماری  میرمستقیغحمله کنند. نور کم و 

دهد. ولی آفتاب مستقیم بیماری را کاهش میشود می

شود، بنابراین دما تأثیر انتشار بیماری توسط باد انجام می

ناشی از این بیماری دارد.  خسارتی بر میزان توجهقابل

ی جریان دارد خوببهاحداث تاکستان در مناطقی که هوا 

گیرند و هرس ها در معرض تابش آفتاب قرار میو بوته

های آلوده در کاهش ی انگور و حذف شاخهاهبوتهسبز 

و  اوییخ ییکربالاست )سفیدک پودری مو مؤثر 
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(. چون برای کنترل بیماری سفیدک 1390همكاران، 

هدف بهبود نفوذ نور و جریان هوا در تاج بوته است، 

از مرحله آغاز  یهرس سبز ازنظر زمان شودیمتوصیه 

 یسرزنو  یپاجوش زن ،یریجوانه گ شامل هارشد جوانه

 .شود مانجا هارنگ حبه رییدر مرحله تغ ژهویشاخه به

 

 
 و خوشه آلوده بيماری سفيدک پودری بر روی برگ، شاخه عالئم -2شكل 

 به بیماری سفیدک پودری هاگبرآلودگی  عالئمتصویر سمت چپ: 

 ای به بیماری سفیدک پودریی قهوههالكه صورتبهآلودگی شاخه به  عالئمتصویر میانی: 

 هاها به بیماری سفیدک پودری و ترکیدگی حبهآلودگی خوشه و حبه عالئمتصویر سمت راست: 

 

 کميت و کيفيت ميوه بهبود -2

ازنظر ( در پژوهشی نشان داد که 1381کاووسی)

یک جوانه  سربرداری ، هرسیفیو ککمی  هایویژگی

در زمان آغاز مرحله تغییر رنگ باالتر از آخرین خوشه 

درصد مواد جامد محلول و موجب کاهش و رسیدگی 

ازنظر  در مقایسه با شاهد گردید.قند به اسید نسبت 

جوانه  2 تا 1کمی خوشه، هرس سربرداری  هایویژگی

در مقایسه با  باالتر از خوشه موجب کاهش وزن خوشه

 جوانه باالتر از 10تا  5 سربرداری هرساما شاهد گردید؛ 

خوشه موجب کنترل متعادل رشد رویشی و بهبود رنگ 

های کمی و کیفی انگور عسكری گردید و ویژگی

 .(3)شكل 
 

 
 هرس سبز انگور عسكری و اثر مثبت بر کميت و کيفيت ميوه انگور -3شكل 

 شاخه اندازه از شیبتصویر سمت راست: نمایش رشد 

 خوشه نیآخرگره باالتر از  5تصویر میانی: هرس سبز در حداقل 

 تصویر سمت راست: بهبود کمی، کیفی و رنگ خوشه در تیمار هرس سبز
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سی و  سنکاوو شان دادند که1397) پورح یک  ( ن

 بهبودو  هرس سهههرزنیتیمههار رابطههه مسهههتقیم بین 

وجود انگور عسهههكری میوه آبکیفی  هههایویژگی

دارای  (سهههختسهههی)که منطقه با توجه به اینداشهههت. 

های خنک بوده و سیستم غالب تربیت مو سیستم تابستان

ها موجب ایجاد رشههد رویشههی شههاخه هسههت، یپاچراغ

گردد که های میوه انگور مییک پوشش بر روی خوشه

 شههده و بوتهاین عمل موجب کاهش شههدت نور در تاج 

؛ اما ماندیباقی م ترشیها کمها سبز و مزه آنرنگ حبه

نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد هرس سبز موجب 

ها در تر نور در تاج درخت شهههده و خوشههههنفوذ بیش

ته و حبه یدا معرض نور قرارگرف به رنگ زرد تغییر پ ها 

 یهابهد.افزایش می وهیمآب TSS/TAنموده و نسهههبهت 

«  ث»و ویتههامین  وهیمآب TSS/TAترین نسهههبههت بیش

با  رنگ رییتغمیوه مربوط به تیمار سههرزنی در مرحله آب

یاری در  گل بود. 90قطع آب مام  له ت عد از مرح  روز ب

منظور به( 1388پژوهشهی توسهط کاووسهی و همكاران )

، 25،شاهدسطوح مختلف تعداد خوشه ) هایبررسی اثر

ته( و سهههر 50و 45، 35،40، 30 برداری خوشههههه در بو

بر ایجاد طول شههاخه(  2/1و  4/1،3/1بارور )ی هاشههاخه

با بهبود  عملكرد متعادل انگور  ی کیفیهایژگیوهمراه 

تعداد  نتایج نشههان داد که کاهش اجرا گردید.ی عسههكر

ی داریمعن طور، بهعدد در هر بوته 35تا  25به  خوشهههه

میزان درصههد مواد جامد محلول، نسههبت موجب افزایش 

TSS/TA وهیمواکنش آب و (pH )بهها ولی  گردیههد

این میزان ی در داریمعنافزایش تعداد خوشهههه، کاهش 

صههفات مشههاهده گردید. بر اسههاس نتایج این پژوهش، 

منظور ها بهشههاخه برداریتوأم با سههر تنک خوشهههتیمار 

با عملكرد متعادل کیفی  هایویژگیبهبود  انگور همراه 

 شد.عسكری در منطقه سردسیری سی سخت توصیه 

 

 توصيه ترویجی:و ی ريگجهينت

 یمارهایآمده در بین تدستتوجه به نتایج به با

جوانه باالتر از  10تا  5، هرس سربرداریمختلف هرس 

آخرین خوشه ازنظر خصوصیات کمی و کیفی 

مشاهده گردید، اما با در نظر گرفتن تمام  ییهاتفاوت

جوانه باالتر از آخرین خوشه  5مزایا و معایب تیمار هرس 

 .قابل توصیه است
 

 

 
سمت راست عمليات صحيح هرس سبز و نگهداری متناسب برگ و سمت چپ هرس سبز اشتباه و  -4شكل 

 خوشه نیآخرقطع شاخه باالتر از 
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