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 چکیده

گلخانه، اهمیت زیادی در  ی  ی غنی و امکان پرورش در شرایط کنترل شدهبه دلیل عملکرد باال، ارزش غذای هاسبزی

به در شرایط گلخانه، نیاز  این گیاهانبه دلیل سرعت رشد بیشتر تامین امنیت غذایی و اقتصاد کشور ایران دارند. 

 هایپرورش سبزی مهم ملزومات. تربیت و هرس بوته از وجود دارد بازنسبت به گیاهان فضای  مراقبت بیشتر

، ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی، کارایی فتوسنتز بر تأثیر طریق از. هرس بوته شوندمحسوب می ای گلخانه

حداکثری در محصوالت وری بهرهحصول منجر به  ،گیاهان رشد و بهبود هاامکان کنترل بهتر آفات و بیماری

کاهش عملکرد  ظاهر آنهرس ناصحیح ممکن است با ایجاد تنش به گیاه و آسیب به پایداری و . شود می ای گلخانه

را به دنبال داشته باشد. لذا الزم است با توجه شرایط اقلیمی منطقه و دوره پرورش گیاه، شیوه مناسب برای نهایی 

، خیار و بادمجان ایدلمه، فلفل فرنگی گوجهپذیرد. در این مقاله به نحوه هرس بوته  خاص انجام طور بههرس هر گیاه 

 اشاره شده است. 

 هرس بوته ،مدیریت گلخانه، ای گلخانه هایکلمات کلیدی: سبزی
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 مقدمه

کشت  نوعی بهمحدودیت منابع آبی کشور 

برخی از محصوالت کشاورزی را با مشکل مواجه کرده 

توان  ای می است که بسیاری معتقدند با کشت گلخانه

از منابع آبی را مدیریت کرده و  توجهی قابلبخش 

کنندگان را با کمترین  مصرف موردنیازمحصوالت 

به  با توجه .کرد تأمینمیزان برداشت از منابع آبی 

 های کشتنقش توسعه   و شرایط جوی کشور

در افزایش محصول، کاهش مصرف آب و  ای گلخانه

شرایط اقلیمی در کشور  در برابرحفاظت محصوالت 

به دلیل سرعت رشد بیشتر بسیار حائز اهمیت است. 

مراقبت بیشتری به نیاز  ها بوتهگیاه در شرایط گلخانه، 

و همکاران،  1)تاکور دارند بازنسبت به گیاهان فضای 

اقدامات  ترین مهم. تربیت و هرس بوته یکی از (2112

دستیابی به حداکثر در گلخانه جهت  شده انجام

 هرس سیستم است. ای گلخانهدر محصوالت  وری بهره

 در تولید محیط از کارآمد استفاده در اساسی نقش

و  2)السادون تولید سبزی و صیفی دارد های گلخانه

 . (2119همکاران، 

 متن مقاله

 هرس چیست؟

مفیدی است  های فعالیتهرس بوته یکی از 

، جوانه، ها شاخهنظیر  هایی قسمتکه از طریق آن 

میوه و یا ریشه جهت حفظ تعادل بین رشد رویشی و 

                                                           
1
 -Thakur 

2
 - Alsadon 

منفی بر عملکرد نهایی حذف  تأثیرزایشی و بدون 

 تواند میهدف هرس بسته به نوع گیاه . گردند می

متفاوت باشد. هرس ناصحیح ممکن است با ایجاد 

منجر به  ظاهر آنتنش به گیاه و آسیب به پایداری و 

لذا الزم است شیوه صحیح  ،شود کاهش عملکرد

، و دان 9)سینگ هرس در هر گیاهی  مشخص باشد

. برخی از دالیل انجام هرس در گلخانه (2112

 از: اند عبارت

 افزایش سالمت و قدرت گیاه. 

 افزایش گلدهی و میوه دهی. 

  تولیدشدهافزایش اندازه و کیفیت محصول. 

 امکان ایجاد زودرسی در محصول. 

  ناشی از  های آلودگی تر سریعتشخیص

در  زا بیماریخسارت حشرات و یا عوامل 

 .گلخانه

 اصول کلی هرس

 خشک  و مرده ی حذف هر نوع شاخه. 

  زا بیماریی آلوده به عوامل ها شاخهحذف 

وجود  چراکه هستگیاه خشک  که هنگامی

 .شود میآب سبب پخش بیماری 

  هرزمانیبوته در  سوم یکعدم هرس بیش از 

  اند تنیده درهمیی که ها شاخههرس. 

  یی که جریان هوا و نور ها شاخهحذف

خورشید به داخل کانوپی گیاه را کاهش 

 .(2112، سینگ و دان) دهند می

                                                           
3
 - Singh and Dunn 
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 فرنگی گوجه

 مهمیکی از محصوالت  فرنگی گوجه

تجاری میوه در گلخانه است. جهت تولید  یافته پرورش

تعیین تعداد اعمال هرس ضروری است.  در این گیاه،

تواند تابع شرایط آب و هوایی منطقه  ساقه در گیاه می

( باشد. در شرایطی که دما مناسب و غیره)نور و دما و 

ها وجود دارد، حفظ دو ساقه  نور کافی برای رشد بوته

تواند به کاهش تعداد بذر مصرفی و  در گیاه می

و  1بایودینکند )درنتیجه کاهش هزینه تولید کمک 

این منظور، در مراحل اولیه  . برای(2112، همکاران

شده و  رشد، نوک ساقه اصلی )جوانه انتهایی( قطع

شود تا دو ساقه در جهت مخالف هم  اجازه داده می

رشد کنند. هر شاخه جانبی به کمک طناب به 

شود و مانند  سیستم کابل داربستی افقی  متصل می

کند. این نوع سیستم  یک گیاه جداگانه رشد می

درصد  01هرس، تعداد بوته در واحد سطح را تا 

 در( 2119) همکاران و 2موبینانکودهد.  کاهش می

 عدم) بوته هرس مختلف هایسیستم اثر بررسی

 و عملکرد بر( شاخه سه و دوشاخه شاخه، تک هرس،

 گزارش  گلخانه شرایط در فرنگیگوجه میوه  کیفیت

 میوه تعداد افزایش به منجر شاخه دو هرس نمودند

 کیفیت و نهایی عملکرد حفظ با همراه بازارپسند

 درصد بیشترین وجودبااین. شودمی میوه مطلوب

 و شد مشاهده شاخه تک هرس در میوه تشکیل

 نوع سه بین میوه کیفیت نظر از داریمعنی تفاوت

    .نداشت وجود شده انجام هرس

                                                           
1
 - Baudoin 

2
 - Mbonihankuye 

 ها آنطول  که هنگامی ها مکندهحذف دستی 

بهترین  بار یکهر هفته  رسد می متر میلی 0/2تا  2به 

(. 1)شکل  رود میبشمار  فرنگی گوجهروش هرس در 

با دست و  راحتی به ها مکندهدر این زمان،  چراکه

 . شوند میبدون آسیب رسیدن به ساقه اصلی جدا 

تا گیاه انرژی  شود میسبب  ها مکنده موقع بهحذف 

 هدر دهد.  ها آنکمتری از طریق رشد 

های پایین بوته نیز در هرس  رگحذف ب

ها  فرنگی بسیار مهم است، چراکه این برگ گوجه

باشند. بنابراین  ها می معموالً زرد و حساس به بیماری

صورت هفتگی ضروری است.  ها به حذف این برگ

ها، خم کردن  بهترین راه برای از بین بردن این برگ

 ها به سمت پایین ها در ابتدا و سپس کشیدن آن آن

برداری ساقه جلوگیری  است تا از این طریق از پوست

هایی از قیچی  شود.  هرگز برای حذف چنین برگ

 (.2112استفاده نشود )سینگ و دان، 

 و خوشه اولین روی میوه تشکیل از پس

 ها برگ گیری،رنگ از قبل و نهایی اندازه به آن رسیدن

 اندازه به آن های میوه که اولین خوشه زیر تا پایین از

 شوند. با هرس باید هستند سبز هنوز و رسیده نهایی

 بعدی ی خوشه خوشه، اولین های میوه برداشت

 و شود می گرفته نظر در پایین از خوشه اولین عنوان به

 سایر برای کار این و شوند می حذف آن زیر تا ها برگ

گرفت  خواهد انجام صورت همین به نیز ها خوشه

 برگ شده بدون پایین از ساقه صورت بدین (.2)شکل 

شود.  بهتر رشد نموده و طویل می ساقه و انتهای

 نور معرض در پایین از خوشه باید اولین همیشه
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 و مزرعه بهداشت بر این امر عالوه که باشد خورشید

کند  می کمک هم ها میوه رسیدن به بوته، تقویت

 .( 1911)رضازاده و همکاران، 

 

 
فرنگی  ها از ساقه اصلی گوجه حذف مکنده -1شکل 

 (2112منظور هرس بوته )سینگ و دان،  به

 

 9 حفظ معموالً درشت های میوه با ارقام برای

 های میوه با ولی است کافی خوشه هر در میوه 1تا 

 میوه عدد 5 حفظ معموالً فصل یا آخر و متوسط اندازه

 یها خوشه باشد. در مناسب تواند می خوشه هر در

 روی یا و حذف را ها آناز  یکی توان می معموالً دوقلو

داشت )رضازاده و نگه میوه عدد 9تا  2 هرکدام

 (. 1911همکاران، 

 

نشا)چپ( و بوته  ای ساقهسیستم تربیت دو  -2شکل 

 (2112بایودین و همکاران، ) فرنگی گوجه)راست( 

 ایدلمهفلفل 

سبب کاهش هزینه  ایدلمهفلفل هرس 

تولید، افزایش عملکرد و کاهش حساسیت به 

ای دلمهفلفل . هرس شود میی گیاهی ها بیماری

این گیاه  چراکهبوده  فرنگی گوجهمتفاوت از هرس 

، شاخه جانبی یا مکنده تولید فرنگی گوجههمانند 

تقویت  ای،دلمهفلفل . هدف اصلی هرس بوته کند نمی

  های میوهاه جهت تولید رشد رویشی قوی در این گی

ای دلمهفلفل است. دوره رشد در  تر سنگینو  تر بزرگ

ای دلمهفلفل ماه بوده اما در  9حدود فضای باز

بایودین و همکاران، ) رسد میماه  2به  ای گلخانه

. لذا هرس شاخه، برگ و گل دارای اهمیت (2112



 10                             ، هرس بوته در سبزی های گلخانه ای                                                   خوشکامرودباری و 

 

 هرس اثر بررسی در( 2112) 1کومار و سینگ است.

 فلفل رقم سه عملکرد بر شاخه چهار و شاخه دو

 واکنش نمودند گزارش گلخانه، شرایط در ایدلمه

 به باشدمی متفاوت هرس مختلف هایشیوه به ارقام

 و رشد بر مثبتی تاثیر شاخه دو هرس کهطوری

اعمال این  ایندرا رقم در واست  داشته بوته گلدهی

 20/111ها تا نوع هرس سبب افزایش ارتفاع بوته

 21 به گلدهی اولین  تا روز تعدادکاهش  و مترسانتی

 درحالی این.  شد گلخانه به نشا انتقال از پس روز

 میوه مطلوب وزن با همراه عملکرد بیشترین که است

در عین حال این .  آمد بدست  شاخه چهار هرس از

 تولید سبب بوته هرس عدممحققان گزارش دادند 

 هرس های بوته به نسبت پایین کیفیت با هاییمیوه

  .گردید شده

 .شود میجهت اعمال هرس موارد زیر انجام 

 اینکه از  پسن آ برداریسرحذف نوک گیاه و یا . 1

 رسید.  متر سانتی 11اینچ یا  10ارتفاع بوته به 

ساقه رشد کرده از طریق  دو از یک هر، آن از  پس. 2

ی داخلی و خارجی مورد هرس ها شاخهحذف متناوب 

 (9)شکل  گیرندمیقرار 

 0  ها آنطول  که هنگامیی جانبی ها شاخهقطع . 9

در این زمان،  چراکهشود میاست، انجام  متر سانتی

و نیاز به  جداشدهبا دست  راحتی بهشاخه جانبی 

 قیچی یا چاقو نیست.

                                                           
1
- Singh and Kumar 

یا جوانه  یبرای افزایش قدرت گیاه، جوانه مرکز. 1

 (.1)شکل  گردد میتاج حذف 

گل  های خوشه، مانده باقی دوشاخهروی هر یک از . 0

گردند.  حذف می 1متناوب و مطابق با شکل  طور به

کاهش وجود بار میوه زیادی روی بوته منجر به 

ده و ممکن است خسارات کیفیت  محصول تولیدی ش

نظیر پوسیدگی انتهایی میوه را به دنبال  فیزیولوژیک

 داشته باشد.

های زرد از روی بوته و سطح  حذف کامل برگ. 1

 .گلخانه

 

)سینگ و دان،  ایدلمهفلفل هرس ساقه در  -9شکل 

2112) 
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ای دلمهفلفل های گل در  الگوی هرس جوانه -1شکل 

(www.dj-products.com) 

 خیار

 فرنگی گوجههرس خیار متفاوت از هرس 

وابسته به سطح  مستقیماًعملکرد خیار  چراکه است

برگ است. بنابراین حذف بیش از یک برگ خیار در 

طـی تحقیقـاتی که در . شود میهر زمان، پیشنهاد ن

مورد اثر هرس بر رشد رویشی و عملکرد چهار رقـم 

خیار انجام گرفته نشان داده شد که هرس نکردن 

بیشترین عملکرد و تولید میوه در هـای جانبی شاخه

-بوتـه را داشـت؛ در حالی که هـرس کـردن شـاخه

هـای جـانبی در سـاقه اصـلی بیشترین بازارپسـندی 

 1اوتوبوو وزن بیشـتری از میـوه را بـه همـراه داشت )

 گل هایجوانه حذف همچنین (. 2111و همکاران، 

 بر داریمعنی تاثیر خاک سطح از مشخصی ارتفاع تا

 کهطوریبه. دارد ایگلخانه خیار عملکرد و رشد

 عامل این اثر بررسی در( 2112) همکاران و 2شیواراج

                                                           
1
 - Utobo 

2
 - Shivaraj 

 حذف که نمودند گزارش مالینی رقم خیار رشد بر

 خاک سطح از متریسانتی 11 ارتفاع تا گل هایجوانه

 20 و 10 ارتفاع تا گل هایجوانه حذف با مقایسه در

 تعداد حصول به منجر خاک، سطح از متریسانتی

 سطح واحد در باالتر عملکرد و بوته در بیشتر میوه

 .شودمی

هرس متفاوتی برای تولید خیار  هایروش

: سیستم هرس گیرند میقرار  مورداستفاده ای گلخانه

شدید، سیستم هرس متوسط و سیستم هرس چتری. 

، ساقه اصلی با یک قطعه طناب هاروشدر همه این 

اف عمودی  به سیستم داربستی افقی پالستیکی یا کن

و  9)کوبوتا گردد میمتر وصل  9به طول حدود 

 .(2119همکاران، 

سیستم هرس چتری  ،مدرن های گلخانهدر 

در زیر مراحل انجام این نوع است.  تغییریافتهمقداری 

ن و ی)بایود ورده شده استآ گام به گام طور بههرس 

 :(2112همکاران، 

تا رشد کرده و از  شود میبه ساقه اصلی اجازه داده . 1

عمودی، به سیستم  های طنابطریق اتصال آن به 

 داربستی افقی برسد. 

 11تا  ها میوه جانبی و  های شاخه، ها گل همه. 2

 و  (2 -11)گره  شده حذفاز سطح زمین  متری سانتی

 زاویه در میوهتک  یک شود میداده  اجازه آن از  پس

به سیستم داربستی  رسیدن تا ساقه اصلی با برگ بین

 .ندافقی رشد ک

                                                           
3
 - Kubota 
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پس از رسیدن ساقه اصلی به سیستم . 9

و اجازه  ساقه انجام برداریسرافقی،  کشی سیم

به طول  جانبی دوشاخهکه  شود میداده 

 های جهت دردو گره  اندازه بهیا  متر سانتی21

  .کنند رشددر مسیر سیم افقی  یکدیگر مخالف

 دوشاخهتا از هر یک از  شود میاجازه داده . 1

دیگر و بدون داشتن هیچ  دوشاخهجانبی، 

 رشد کند کشی سیمدر مسیر سیستم  ای میوه

 از طرف هر در شاخه سه ایجاد باعث کار این. 0

 از تا شود میداده  اجازه ها آن به و شده ساقه

 سمت به اصلی پشتیبانی کشی سیمسیستم 

 .کنند رشد پایین

جانبی به حدود  های شاخهرشد  که هنگامی. 1

 ها آن سطح زمین رسید، نوک متری سانتی 11

 .گردد میقطع 

 

بایودین و همکاران، ) هرس چتری در خیار -0شکل 

2112) 

 بادمجان

در ایران هرس بادمجان معمول  هرچند

 ای گلخانهکمیت و زودرسی بادمجان نیست اما 

از شدت هرس است. بیشترین عملکرد  متأثر شدت به

 9تا  1که داری  شود مییی حاصل ها بوتهزودرسی از 

. اما هرس شدید و حفظ تک ساقه در باشند میساقه 

 فروش قابل های میوهبادمجان منجر به کاهش تعداد 

به بازار از  عرضه  قابل. بیشترین عملکرد شود می

 ،اخهش 9یا  2 حفظبا  که شود میی حاصل یها بوته

که  دهد می. همچنین مطالعات نشان اند شدههرس 

که از  ندا شده حاصل ییها بوتهاز  ها میوه ترین کشیده

 ،)که هر یک دوشاخه طور بهگره ششم به بعد 

 اند شده  تربیت داشتند(  ثانویهجانبی  دوشاخه

جهت هرس بادمجان موارد . (2112، 1)آمبروسزکزیک

 .گردد میزیر اعمال 

 حداقل در را میوه بار، کاشت از پس ماه 2 حدود. 1

 های شاخه بهتر توسعه امکان تا داشته نگه الزم حد

 .شود فراهم دهمیوه

و بقیه  داشته نگهشاخه بارده را  9-1ماه اول،  0در . 2

 . شود میاز ساقه قطع  ها شاخه

 9-1ماه اول، روی هر شاخه جانبی اولیه،  0پس از . 9

 .شوند میو بقیه حذف  داشته نگهشاخه جانبی ثانویه 

پایان کشت، نوک تمام  قبل ازروز  11حدود . 1

جانبی را قطع کرده تا از تشکیل گل جدید  های شاخه

 جلوگیری شود. 

                                                           
1
 - Ambroszczyk 
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ی پیر و ها برگهفتگی اقدام به حذف  طور به. 0

 جدید شود.  های شاخه

 ترویجی هایتوصیه

 منظور بهساقه و هرس تک ،فرنگی گوجهدر  -

 دوشاخهکاهش هزینه مصرف بذر، هرس 

که منجر به حصول  گردد میپیشنهاد  جانبی

باال محصول  باکیفیتعملکرد مناسب همراه 

 .شود میتولیدی 

هرس ساقه و جوانه گل ای، دلمهدر فلفل  -

در دوره  ها بوتهبرای داشتن مدیریت بهتر 

 رشد قابل پیشنهاد است.

سبب تولید  تواند میدر خیار،  هرس چتری  -

محصول بیشتر همراه با کنترل بهتر آفات و 

 شود. ای گلخانه های بیماری

در بادمجان، هرس بوته به عملکرد زودرسی  -

کمک  تر باکیفیتبیشتر و تولید محصول 

 .کند می
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