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چکیده
تربیت درختان جوان با دو هدف ایجاد شاخه بندی قوی جهت تحمل بار سنگین و حداکثر نفوذ نور به داخل تاج
درخت انجام می شود .برای تشکیل انشعابات اولیه تحریك به رشد عمودی نهال (تنه ساز) ضروری است .توزیع
انشعابات اولیه روی تنه باید به نحوی باشد که حداکثر نور خورشید را دریافت نمایند .تربیت وهرس درختان گردو
براساس نحوه باردهی ارقام متفاوت است .در گردو چهار نوع عادت باردهی وجود دارد .ارقام پربار و خوشه ای
احتیاج به هرس بیشتری دارند تا کیفیت میوه ،باردهی و رشد رویشی آنها تعدیل گردد .تربیت درخت ترکیبی از
عملیات تنك شاخه (حذف شاخه از بیخ) و سربرداری میباشد .تنك شاخه سبب توزیع بهتر شاخهها و انشعابات
روی تنه درخت میشود .سربرداری شاخهها به تناسب رشد شاخهها انجام می شود .درختان گردو بسیار نورپسند
بوده و برای باردهی بیشتر ،به نور بیشتری احتیاج دارند .در یك باغ ،درختان حاشیه عملکرد بیشتری دارند.مرحله
اول دوره تربیت (فرم دهی) درختان جوان ( 1سال اول) میباشد که در این مرحله هدف تحریك رشد رویشی کافی
جهت توسعه سطح باردهی و اجتناب از هرس بیش از حد است .مرحله دوم از رشد درختان گردو از  8 -50سال
پس از کاشت آ غاز می شود و تا پایان عمر درخت ادامه دارد .در سنین باال به علت کاهش نور و کربوهیدراتها
رشد شاخه های بارده قسمت های سایه گیر درخت خیلی کم ا ست (کمتر از  1سانتیمتر) و اگر این وضع ادامه یابد
شاخه های بارده داخلی تاج خشك شده و در قسمت های پایین درخت محصول تولید نخواهد شد .تلفات محصول
زمانی تشدید می شود که تاج درخت توسط درختان مجاور سایه اندازی شوند .بر اساس نتایج مطالعات صورت
گرفته  ،هرس یك سال در میان با متوسط عملکرد 1/77تن در هکتار بهترین نتیجه را داده ولی هرس سالیانه سبب
افزایش کیفیت محصول شده است .همچنین مدیریت باغ در سنین باالتر ایجاب میکند که درختان گردو به طور
یك در میان حذف شوند تا فضای کافی برای درختان باقی مانده بوجود آید.
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مقدمه
در میان گونههای مختلف گردو،گردو ایرانی ( )Juglans regia L.اهمیت اقتصادی زیاادی دارد .طبا آماار
وزارت جهاد کشاورزی ( ،)5394ایران با بیش از  516هزار هکتار سطح زیر کشت و با تولید  52درصد ( 270هازار
تن) پس از چین و آمریکا ،سومین کشور تولیدکننده گردو در جهان است( .)2دویست و سی هزار تن گردوی تولید
شده در ایران عمدتاً در بازارهای داخلی مصرف می شود .موانع تولید گردو ایران زیادند ولای مهمتارین آنهاا تناوع
آجیل گردو و وجود گردوهایی با کیفیت پایین مغز می باشند .در گذشته باغات گردو بصورت تك درختان کشات
شده در حاشیه باغات و مزارع از درختان غیر پیوندی بودند که متاسفانه هم اکنون نیز ادامه دارد .با آنکه پیوند گردو
در مقایسه با سایر درختان میوه مشکل است ولی با رعایت برخای اصاول در تهیاه پایاه و پیوناد

مایتاوان درصاد

موفقیت را افزایش داد (.)5
مشکل بعدی عدم تربیت و هرس درختان گردو است که در میان باغداران چنین جا افتاده است که گردو نیاازی
به هرس ندارد و در صورت هرس ،درختان گردو خشك میشوند .چنین تصوری درست نیسات .در سراسار جهاان
درختان گردو پس از کاشت تا دهها سال پس از آن تربیت و هرس میشوند .در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز
ارومیه نیز درختان گردو طی  20سال گذشته نه تنها تربیت شده اند بلکه هرس بااردهی هام باا شادتهاای مختلاف
دریافت داشتهاند ولی هیچ ارتباطی بین هرس و خشك شدن درخت دیده نشده اسات( .)2در صاورت عادم تربیات
وهرس درختان گردو به مرور زمان نه تنها باردهی کمتر میشود بلکه کیفیت مغز گردو پایین میآید .از این رو می-
بایست همانند سایر درختان میوه مورد تربیت و هرس قرار گیرند .در مورد تربیت و هارس درختاان گاردو در ایاران
منابع علمی بسیار محدود است با این وجود در این مجموعه سعی شده است مطالبی مفید براساس تجربیات مولفان و
مرور منابع علمی خارجی به خوانندگان گرامی تقدیم گردد .به این ترتیب باا اساتفاده از نهالهاای پیونادی و تربیات
وهرس صحیح آنها می توان به محصول مرغوب و درجه یك با ارزش باالی تجااری دسات یافات و باا کشاورهای
رقیب رقابت نمود.
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مفاهیم اساسی تربیت و هرس
تربیت درختان جوان با دو هدف ایجاد شاخه بندی قوی جهت تحمل بار سنگین و حداکثر نفوذ نور به داخل تاج
درخت انجام می شود .برای تشکیل انشعابات اولیه تحریك به رشد عمودی نهال (تنه سااز) ضاروری اسات .توزیاع
انشعابات اولیه روی تنه باید به نحوی باشد که حداکثر نور خورشید را دریافت نمایند .این امر بارای تولیاد حاداکثر
محصول و کیفیت الزم است وجنبه هنری زیادی دارد .تفاوت های جزیی بین نهالهای گردو در نهالستان وجود دارد
و نمیتوان انتظار داشت که همه آنها مشابه هم باشند .بهتارین کاار آن اسات کاه فقاط نهاالهاایی انتخااب وکاشاته
شوندکه دارای اسکلت بندی اولیه خوبی باشند .در نهالستان بسته به سن نهال ارتفاع نهال و انشاعابات روی آن متغیار
است .نهالهای بلند به ا رتفاع بیش از دو متر با تعدادی انشعاب روی تنه این مزیات را دارناد کاه در ساال اول کشات
میتوان اولین یا دومین انشعاب اصلی را روی آنها انتخاب نمود .نهالهای ضعیف یا بدون اسکلت (ترکه) را میتوان
 1 -7جوانه باالتر از محل پیوند کوتاه کرد تا درسال بعد یك شاخه قوی برای تشکیل تنه به وجود آید (.)53
تربیت وهرس درختان گردو براساس نحوه باردهی ارقام متفاوت است .در گردو چهار نوع عادت باردهی وجاود
دارد:
 )5ارقام با باردهی انتهایی(نظیر ارقام هارتلی و فرانکت) :این ارقام پررشد و دیربارده بوده و عادت رشد عماودی
دارند و در انتهای شا خه های یکساله بار می دهند .این ارقام بهتر است بعد از تکمیل فرم اولیه با هرس حداقل (تنك
شاخه های خشك و مزاحم) نگهداری شوند.
 )2ارقام با باردهی جانبی(نظیر ارقام پدرو ،چندلر و چیکو) :این ارقام کم رشد ،زود بارده ،پرباار و دارای عاادت
رشد گسترده و نیمه گسترده هستند .تعدادی از جوانه های جانبی آنها روی شاخه یك ساله باار مایدهناد .محصاول
زودرس و سنگین آنها سبب توقف رشد رویشی آنها در سنین  4-1سالگی شده و ممکن است در اثر باردهی شادید
خشك شوند .این گروه در مقایسه با دسته اول احتیاج به هرس بیشتری دارند تا کیفیت میوه ،باردهی و رشد رویشی
آنها تعدیل گردد .ارقام کم رشد با باردهی جانبی نه تنها فاصله کاشت کمتری میخواهناد ( 8×4متار) بلکاه هارس
شدیدتری هم میخواهند .در برخی کشور ها حتی آنها را به صورت پرچین 5هرس مینمایند.
 )3ارقام با عادت باردهی حد واسط :این ارقام در انتها و زیرانتهای شاخه یکساله بارده هستند و نسبت به گروه باا
باردهی جانبی ضریب باردهی کمتری دارند.
 )4ارقام با باردهی خوشهای :درمقایسه با دو تیپ باردهی قبلی این ارقاام بسایار ناادر هساتند و میاوه آنهاا هام باه
صورت انتهایی و هم خوشه ای تشکیل میشود و احتیاجات هرس و تغذیهای بیشتری دارند .الزم به ذکار اسات کاه
در تیپ های قبلی متوسط تولید میوه در خوشه سه عدد و حاداکثر شاش عادد ذکار شاده اسات ،ولای در بااردهی
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خوشه ای تعداد میوه در هر گل آذین متجاوز از بیست گردو می باشد .این ارقام که منحصرا مربوط به ایران هساتند،
اغلب کوچکتر از دو گروه قبلی بوده و ارزش تجاری کمتری نسبت به سه عادت باردهی قبلی دارند و در ایاران باه
غلط گردوی اسرائیلی نامیده میشوند(.)7

ب

الف

ج

شكل  :1انواع باردهي در گردو :الف)باردهي انتهایي ،ب) باردهي جانبي و ج) باردهي خوشه ای (عكس از نویسنده).

تربیت درخت ترکیبی از عملیات تنك شاخه (حذف شاخه از بیخ) 2و سربرداری 3میباشد .تنك شاخه سبب توزیاع
بهتر شاخهها و انشعابات روی تنه درخت میشود .سربرداری شاخهها به تناساب رشاد شااخههاا انجاام مای شاود .از
سربرداری میتوان برای تغییر جهت رشد شاخه به پایین یا باال استفاده کرد (شکل  .)2برای مثال چنانچاه هادف بااز
کردن تاج است بهتر است عمل سربرداری از باالی یك جوانه رو به بیرون صورت گیرد (.)53

شكل :2تفاوت تنک شاخه با سربرداری :الف) در سربرداری ،بخشي از شاخه کوتاه ميشود ،ب) در تنک ،شاخه فرعي
از محل انشعاب قطع ميشود.

Thinning out
Cutting back
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درختان گردو بسیار نورپسند بوده و برای باردهی بیشتر ،به نور بیشتری احتیاج دارناد .در یاك بااغ ،درختاان حاشایه
عملکرد بیشتری دارند و در یك درخت بزرگ هرس نشده بیش از  61درصد بار درخت در یك سوم فوقاانی تااج
متمرکز میشود(.)54
در چرخه تولید مثلی گردو دو مرحله کامال مشخص وجود دارد که هدف و نوع هارس در هار مرحلاه متفااوت
است .مرحله اول دوره تربیت (فرم دهی) درختان جوان ( 1سال اول) میباشد که در این مرحله هدف تحریك رشد
رویشی کافی جهت توسعه سطح باردهی و اجتناب از هرس بیش از حد است .این زمان مصادف است با رشاد فعاال
درخت به طوری که نور خورشید به اندازه کافی به داخل تاج درخت میرسد .در ارقاام پار باار ،محصاول زیااد در
سالهای اول ممکن است رشد شاخه ها را بسیار کاهش داده و حتی متوقف نماید .در این ارقام تعدادی از شااخه هاا
باید هر ساله هرس شوند تا تاج درخت به طور پیوسته رشد نماید .در ارقام کم بارده فقط باید شااخه هاای مازاحم و
رقیب را تنك کرد ( شاخه ها را از بیخ قطع کرد) .سربرداری شاخه ها سبب می شود که قسمت بارده درخت که در
جوانه انتهایی قرار دارد حذف شود.
مرحله دوم از رشد درختان گردو از  8 -50سال پس از کاشت آ غاز می شود و تا پایان عمر درخت اداماه دارد.
در این مرحله درختان گردو می توانند فضای موجود را پوشش دهند .در این مرحله شاخه های پایین درخت از نور
کافی بهره مند نمی شوند .به علت کاهش نور و کربوهیدراتها رشد شاخه های بارده قسمت های ساایه گیار درخات
خیلی کم ا ست (کمتر از  1سانتیمتر) و اگر این وضع ادامه یاباد شااخه هاای باارده داخلای تااج خشاك شاده و در
قسمت های پایین درخت محصول تولید نخواهد شد .تلفات محصول زمانی تشدید می شود که تاج درخات توساط
درختان مجاور سایه اندازی شوند.

انواع روش های تربیتی درختان گردو
فرمهای زیادی از قبیل پالمت (بادبزنی) ،محور مایل(درخت به صورت کاج کاشاته مای شاود) ،جاامی و محاور
مرکزی آزاد (هرمی) و محور مرکزی تغییر یافته (شلجمی) برای تربیت گردو در کشورهای مختلاف بررسای شاده
اند .نتایج نشان میدهند که فرم شلجمی در کشورهای مختلفی مثل آمریکا ( 53و  ،)54شیلی ( )9و هرمی و شلجمی
در فرانسه ( )7در سالهای اولیه احداث باغ عملکرد بیشتر و هزینه هرس کمتری نشان داده اند (شکل  .)3عالوه بر این
امروزه درختان گردو را به شکل پرچین 4و با تراکم کشت پرورش می دهند که در قسمت های بعدی مزایا و معایب
این روش تشریح میشوند .با توجه به اهمیت فرم های شلجمی و هرمی در پرورش درختان گاردو ،ایان روشاها در
ادامه به تفصیل بیان می شوند.
Hedgerow
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شكل  :3عملكرد در واحد سطح گردو در سیستم تربیت شلجمي و جامي طي سالهای مختلف پس از کاشت در شیلي (.)9

استاندارد نهال و توصیه های فنی خرید و کاشت نهال
قبل از پرداختن به موضوع تربیت درختان گردو الزم است نکات مهمی در مورد استاندارد نهال و نحوه خرید و
کاشت نهال گردو یادآوری شود .مهمترین شاخص های استاندارد نهال گردو شامل مشخص بودن نوع رقم و پایه
(برخورداری ازشناسه) ،سن پایه و رقم(به ترتیب دو و یك سال) ،برخورداری از ریشه طبیعی ،قطر و ارتفاع مشخص
می باشند .قطر درخت در موقع کشت باید حداقل  2سانتیمتر باشد ،تنه نهال یك تنه ،عمود ،دارای جوانههای سالم،
بدون عالیم آلودگی زخم و آفات و بیماری و نیز دارای ریشه های فرعی بیش از  20عدد باشد .تهیه نهال فقط از
موسسات و شرکت های معتبر زیر نظر موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال صورت گیرد .از خرید نهالهای بین راهی،
دپو شده در معابر ،نهال های بیهویت (بدون اسم پایه و رقم) ،مشکو

به قاچاق ،مسن ،ناسالم ،کج و معوج،

غیرطبیعی ،خشك شده (کم جان) ،کم ریشه ،پوست زخمی (با یا بدون خروج صمغ از محل پیوند) ،پیوند نشده و یا
بد پیوند شده خودداری نمایید .در تهیه نهال گردو ،رقم گرده زا نیز از نهالستان مطالبه شود .همچنین برخی افراد
سودجو با سربرداری نهال و انتخاب یك شاخه از بیست سانتی ،آن را به شکل پیوندی می فروشند که در این مواقع
جهت تعیین صحت و سقم پیوندی بودن نهال به بخش ثبت و گواهی نهال استان مربوطه و یا مدیریت باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی مراجعه شود (.)3
توصیه می شود نهالهای خریداری شده را تا زمان کاشت به طور موقت در یك جای خنك و سایبان دار
نگهداری شوند .گودال های کاشت ،حداقل یك متر مکعب با بیل مکانیکی حفر شود و کال با خا

های سطحی

به همراه دو فرغون کود پوسیده (بدون بو و به رنگ سیاه) مجددا پرشود و بمدن شش ماه فرصت داده شود تا
نشست کند .درختان کاشته شده را از  60سانتیمتری سربرداری کنید .این عمل با کاهش سطح تبخیر باعث ایجاد
توازن بین ریشه های کنده شده در حین جابجایی نهال وقسمت هوایی شده و در رشد بعدی نهال موثر واقع خواهد
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شد .در مورد نهال های گلدانی که ارتفاع نهال ممکن است کمتر از حد یك نهال استاندارد باشد بهتر است که در
سال اول با حفظ یك شاخه قوی و بستن آن به قیم ابتدا تنه درخت را ایجاد کنید و درسال بعد آن را مجدد
سربرداری کنید تا انشعابات جانبی بوجود آیند .در روش دوم که ساده تر است نهالهای بذری دو ساله را در زمین
اص لی بکارید و یك سال بعد روی آنها ارقام مورد نظر را پیوند (سرشاخه کاری) نمایید .الزم به ذکر است که
سرشاخه کاری ارقام گردو روی پایه های پارادوکس و گردوی سیاه یك عمل مرسوم در کالیفرنیا نیز است .مزیت
این روش درصد باالی زنده مانی نهال در زمین اصلی وقدرت رشد زیاد نهال در سنین دوم وسوم است ( .)51در
چنین حالتی میتوان انتظار داشت که رشد درخت در پایان فصل رشد به بیش از  2متر برسد.

تربیت گردو با روش شلجمی (محور تغییر یافته)
ویژگی های چندی به شرح زیر سبب شده است که مدل تربیتی شلجمی نه تنها در گردو بلکه در ساایر درختاان
میوه نیز بکار گرفته شود (.)57
 )5تاج درخت نیمه گسترده شده و نور بیشتری به درخت می رسد.
 )2فاصله کافی بین انشعابات اصلی تامین می شود و خطر شکستگی شاخه از محل تنه وجود ندارد.
 )3انشعابات در تمام جهات تاج توزیع میشوند.
 )4محور اصلی در نهایت به عنوان یك انشعاب در می آید و رشد عمودی درخت مهار می شود.
مراحل مختلف فرم دهی
سال اول:
بعد از غرس نهال آنها را آبیاری کنید تا هوای اطراف ریشه خارج شود .کاشت نهالها باید در اسفند ماه و قبل از
شروع رشد انجام شود تا سیستم ریشه برای جذب مواد غذایی ترمیم شود .در طول فصل رشد باید مراقبت های الزم
از نظر کنترل علف های هرز و آبیاری به عمل آید تا رشد رویشی درخت به طور پیوسته ومالیم ادامه یاباد .افازودن
مقداری مایکوروت ( 210گرم) اطراف ریشه و یا اسید هیومیك در پای درختان جوان جهات تحریاك اولیاه رشاد
نهال توصیه می شود .در محل بادخیز بهتر است درخت به یك قیم مناسب بسته شود .در سال اول هدف اصلی فقاط
تشکیل تنه درخت است که بعد ها روی آن شاخه های اصلی انتخاب خواهند شد.
سال دوم:
در صورت مراقبت خوب می توان انتظار داشت که در پایان سال اول ارتفاع درخت به حدود 2تا  2/1متر برسد.
این یك شرایط ایده ال است ولی ممکن است که ارتفاع درخت خیلی کمتر از این مقدار باشد .در حالات اول مای
7

توان نهال را از ارتفاع دو متری سربرداری کرد .در غیر این صورت باید درخت از ارتفاع  20سانتیمتری باالی پیوناد
سربرداری شود تا در سال بعد به این ارتفاع برسند .در مورد نهال های شاخه دار که در برخای کشاورها عرضاه مای
شود با اعمال برخی تکنیك ها نهالها از ارتفاع مناسب دارای شاخه جانبی هستند که در این حالت مای تاوان تربیات
درخت را با انتخاب شاخه های جانبی سال اول انجام داد.
وقتی تنه درخت مشخص شد بهتر است تمام جوانه هاای گاردن دار حاذف شاوند (شاکل  .)4زیارا شااخه هاای
حاصل از این جوانه ها زاویه انشعاب کمی داشته و زود می شکنند .جوانه های ثانویه 4کاه در زیار آنهاا قارار دارناد
انشعاب خوبی را بوجود می آورند .طی سال دوم می توان  4الی  1شاخه اصلی روی تنه درخت انتخاب نمود(شاکل
 .)1در پایان سال دوم باید تمام پاجوش ها و نر

های رشد کرده روی تنه درخت حذف شوند .به طوریکه اولاین

انشعاب اصلی از ارتفاع  5/2تا  5/1متری سطح زمین بوجود آید .این سیستم تربیتی به شلجمی استاندارد موسوم است
و برای مدیریت باغ با وسایل مکانیزه مناسب است .در جاهایی که تاك درختاان گاردو کشات مایشاوند یاا تعاداد
معدودی درخت کشت می شود ،می توان اولین انشعاب را از ارتفاع  90سانتی متری گرفت .این روش به شالجمی
کم ارتفاع 1موسوم است و در شرایط مشابه سبب تسریع باردهی و افزایش دو برابری عملکرد مای شاود ( .)55بایاد
دقت شود که بین انشعابات اولیه فاصله کافی ( 21-30سانتیمتر) باشد و نیزدر همه جهات درخت توزیع شده باشند.

شكل  :4موقعیت جوانه گردن دار و ثانویه روی شاخه .جوانه های گردن دار یا جوانه فوقاني روی شاخه های قوی دیده
ميشوند و به خاطر اینكه زاویه انشعاب باز و صعیفي ایجاد مي کنند حذف ميشوند(پنسمان) .جوانه های ثانویه در زیر
جوانه های گردن دار قرار دارند (عكس از نویسنده).

Secondary buds
Low- Scaffold
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شكل  :5تربیت درختان گردو در فرم شلجمي طي سالهای اولیه پس از کشت )1 :در بهار سال اول درخت از ارتفااع  2متاری
سربرداری مي شود)2 .جوانه های گردن دار حذف و اجازه رشد به جوانه های ثانویه داده ماي شاود .در آغااز ساال ساوم
تعداد  5-6شاخه اصلي انتخاب و سربرداری مي شود تا اسكلت درخت تكمیل شود .فاصله اولین انشعاب از زمین بسته به
درجه مكانیزاسیون باغ  99سانتیمتر تا  1/2متر خواهد بود .فاصله شاخه ها روی تنه تقریبا  29 -25سانتیمتر است (عكس
ازنویسنده).
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جدول  :1تاثیر سیستم تربیتي بر عملكرد گردو رقم ’چندلر‘ در کالیفرنیا ()12
سیستم تربیت

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال
ششم

کیلوگرم در هكتار با پوست
شلجمي با بازوهای کم ارتفاع

46

099

1959

3399

)(Low scaffold
شلجمي استاندارد

25

399

099

1199

پرچیني Hedgerow

9

699

1959

2059

سال سوم به بعد:
در سال سوم طول شاخه های اصلی را بسته به قدرت رشد کوتاه کنید و از میان شاخه هاای حاصاله چناد شااخه
فرعی ا نتخاب کنید و طول آنها را نیز کوتاه کنید .درصورت کافی نبودن تعداد شااخه اصالی مایتاوان یاك یاا دو
شاخه اصلی دیگر انتخاب کرد .تعداد شاخه های اصلی معموال  1تا  7عادد مای باشاد .در نهایات باا کشایدن محاور
اصلی به سمت پایین یك انشعاب اصلی نهایی ایجاد می شود .وقتی شاخه های اصلی و فرعی درختان مشخص شدند
باید هرس را محدود کرد تا باردهی آ غاز شود .درختان پیوندی در خاکهای با بافت متوسط و آ بیاری کافی از سال
پنجم شروع به باردهی اقتصادی مینمایند .در طول این مدت باید هرس محدود شود ،آبیاری متوسط صورت گیارد
و از مصرف زیاد کود های ازته خودداری شود .بعد از شروع باردهی ،درختان تا سنین هفتم و هشتم ممکن است باه
هرس زیادی احتیاج نداشته باشد و فقط شاخه های مزاحم ،خشك شده و یا پاچوش ها حذف میشوند .در ارقام پار
بار نیز می توان هرس شدیدتری اعمال نمود تا مقداری از بار درخت کاسته شود در غیر این صاورت خطار خشاك
شدن درخت در اوایل دوره باردهی وجود دارد .در ارقام کم بارده تنها انتهای برخی انشعابات انتخااب شاده کوتااه
میشوند .سایر شاخه های کوتاه را نباید سربرداری کرد تا ضمن کاهش رشد رویشی،تعداد اسپور ها یا شااخه هاای
بارده افزایش یابد.
تربیت گردو با حداقل هرس
امروزه به علت باال رفتن هزینه های اولیه احداث باغ در اکثر ممالك تالش براین است که باغ در مدت کوتااهی
باردهی خود را آغاز نماید( 6و  .)8برای این منظور ارقام جانبی با فواصل کشت کمتر کشت شده و تربیات آنهاا باه
روش شلجمی با حداقل هرس انجام می گیرد .این روش بسیار مشابه روش قبلی است با این تفاوت که تعداد زیاادی
شاخه اصلی روی تنه حفظ می شود و سعی میگردد روی آنها هیچ نوع هرسی صورت نگیرد .این قبیل شاخه ها می
توانند بار مناسبی در سنین اولیه باغ تولید نمایند .بدیهی است که پس از برقراری باردهی در انشعابات اصالی میتاوان
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تعداد انشعابات را محدود کرد .این روش نیاز به کنترل و مهارت بیشتر دارد و در غیر این صورت ممکن است سبب
شلوغی تاج شده و نتیجه عکس بدهد .بنابراین برای افراد مبتدی ،خا

های ضعیف و در ختان خیلی ضعیف توصیه

نمیشود.

تربیت گردو با روش محور مرکزی آزاد یا هرمی
در این روش هدف حفظ محور اصلی درخت به صورت عمودی می باشاد و روی محاور اصالی تعاداد زیاادی
شاخه اصلی ( 51تا  20شاخه) حفظ می شود که به ترتیب از پایین به باال کوتاه تر شده و درخت پس از تکمیل فارم
حالت هرم به خود میگیرد.این سیستم مناسب برای ارقام با باردهی انتهایی ،کشت هاای متاراکم ،هارس و برداشات
مکانیزه است و تربیت آن نسبت به سایر سیستم ها راحت است (شکل  .)7به هرحال دقت زیادی الزم است تا محاور
مرکزی رشد بسیار سریع نداشته و ارتفاع درخت محدود بماند .بنابراین برای ارقام پررشاد باا بااردهی انتهاایی اصاال
مناسب نیست.

الف

ب

ج

شكل :6سیستم تربیت هرمي و جامي .الف) یک درخت گردوی  29ساله که به شكل جامي تربیت شاده اسات و در آن تعاداد
زیادی از شاخه ها از یک محل منشعب شده اند که خطر شكافته شدن تناه را بادنبال دارد .ب وج) نماایي از فارم هرماي را
نشان مي دهند .به توزیع مناسب شاخه ها در فرم هرمي توجه کنید(عكس از نویسنده).

هرس درختان بالغ
اولین هدف از هرس درختان بالغ گردو تولید بار منظم و زیاد از میوه های مرغوب است که غالباً به دلیال تاراکم
شاخه ها ،تولید ناکافی چوب جدید و عدم وجود نور کافی از آن ممانعت می شود .سایر اهداف هارس عبارتناد از:
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کنترل اندازه درخت ،ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی ،نمو شاخه های بارده جدید و جاایگزین کاردن شااخه
های ضعیف و کم بارده .راه حل بر طرف کردن این مشکل ،هرس انتخابی تعدادی از شاخه ها جهت نفوذ نور کافی
به درون تاج درخت است .درختان گردو بسیار نور پسند بوده و در زمانی که شدت سایه زیاد باشد عملکرد درخات
بسیار کاهش مییابد .تعداد شاخه های حذف شده و موقعیت آنها روی درخت بسیار مهم است و باغدار موفا بایاد
قبل از بوجود آ مدن ازدحام بین شاخه ها شروع به حذف آنها نماید .شاخه های حذف شده باید در تمام جوانب تاج
باشد تا نور کافی از همه جهات به داخل تاج وارد شود.
باید دقت شود که برگها اندامهای سازنده مواد غذایی گیاه بوده و به همین دلیال در هار نوبات نبایاد بایش از 21
درصد از شاخه ها حذف شوند .عملیات هرس در فصل استراحت گیاه انجام می شود ولای اوایال بهاار تارجیح داده
می شود تا محل زخم در اثر شرایط مطلوب محیطی ترمیم گردد .بهترین روش هرس درختاان باالغ قطاع تعادادی از
شاخه های  3تا  4ساله در جهات مختلف تاج درخت است.
واضح است که شخص هرس کننده باید بر باالی یك برج متحر

واقع شود تا با تسلط کامال باه تااج درخات

بتواند شاخه های مزاحم را شناسایی و حذف نماید (شکل  .)6ابزار مورد استفاده در هارس بایاد کاامال تیاز و برناده
باشد تا از ایجاد هر نوع کوبیدگی و پارگی بافت ها و پوست درخت جلوگیری شاود و روی زخام هاای بازرگ باا
چسپ باغبانی پوشش داده شود .در غیر این صورت خطر حمله پوست خوار ها و خشك شدن درخت وجاود دارد.
برش ها باید منطب با ساختار داخلی درخت باشد تا درخت بتواند براحتی محل زخم را ترمیم نماید.

شكل  :0استفاده از برج متحرک برای تشخیص و هرس شاخه های مزاحم (.)walnut.ut.ac.ir
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عمل حذف شاخه های رقیب بهتر است یك سال در میاان صاورت گیارد زیارا هارس شادید منجار باه کااهش
عملکرد در سال بعد می شود .بر اساس نتایج آزمایشات به عمل آمده در کالیفرنیاا حاذف متوساط 30-40شااخه باه
قطر  4سانتی متر سبب کاهش عملکرد در مقایسه با درختان شاهد (هارس نشاده) گردیاد .یاك ساال بعاد عملکارد
درختان هرس شده و نشده مساوی بودند ولی در عوض کیفیت محصول درختان هرس شده بهتر بود و بازار پساندی
بیشتری داشتند .سه سال بعد از هرس ،عملکرد درختان هرس شده به مقدار جزیی افزایش نشان داد و در سال چهارم
اختالف عملکرد بین درختان هرس شده و هرس نشده معنی دار شد (درختان هرس شاده  4/7تان و درختاان هارس
نشده  4تن در هکتار عملکرد داشتند) .اندازه گیری نور تابیده شده به کف باغ نیز نشان داد که مقدار نور نفوذ یافتاه
به درون تاج درختان هرس شده خیلی بیشتر از درختان هرس نشده است .به طوریکه میزان بااردهی شااخههاای دو
سوم تحتانی تاج درخت حدود  20درصد نسبت به درختان هرس نشده افزایش یافت .این نتایج نشاان مایدهناد کاه
منافع حاصل از هرس فوری نیست بلکه در طول زمان منجر به ثبات عملکرد و افازایش کیفیات محصاول مای شاود.
ارزیابی هرس ساالنه روی درختان گردوی رقم ’هارتلی‘ در یك باغ با فاصله کشت  9×9متر نیاز نشاان دادکاه باا
حذف  50-20شاخه با قطر 3الی  7سانتی متر در هر سال تا  1سال متوالی عملکرد درختان هرس شاده کااهش ولای
اندازه دانه بهبود می یابد.
بنابراین با هرس معمولی نمی توان کاهش عملکرد ناشی از حذف شاخه های بارده فوقانی را با فعال کردن اسپور
های پایین دست تاج جبران نمود .در چنین وضعیتی حذف درختان به صورت یك در میان راه حال بهتاری باه نظار
میرسد .راه حل دیگر این است که هرس اصالحی یك سال در میان انجام گیرد .برخی ارقام گردو مخصوصا انواع
پربار و خوشه ای نوعی سال آوری نشان میدهند (مشابه درختان سیب) .هرس یك سال در میان آن هم در سال کم
محصول می تواند سال آوری را کاهش دهد .ولی هرس در سال پار محصاول سابب تشادید اثرساال آوری شاده و
محصول سال بعد بیشتر کاهش مییابد .اولسون وهمکاران ( )55طی یك آزمایش  8ساله تاثیر هرس ساالیانه و یاك
سال در میان را روی عملکرد ،کیفیت و اندازه میوه گردو بررسی کردند .نتایج کار آنها در جدول زیر خالصه شاده
است .همان طوری که نشان میدهد هرس یك سال در میان با متوسط عملکارد 1/77تان در هکتاار بهتارین نتیجاه را
داده ولی هرس سالیانه سبب افزایش کیفیت محصول شده است .در مجموع آنها با احتساب هزینه های هرس ،هرس
یك سال در میان درختان گردو را توصیه مینمایناد .هزیناه هارس یاك ساال در میاان در مقایساه باا هارس سااالنه
تقریبانصف شد .بعالوه تعداد شاخه های بارده در یك سوم تحتانی تاج درخت حدود ده درصد افازایش یافات کاه
نشان میدهددرخت به تعادل رشد رویشی و زایشی نزدیك شده است.
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جدول  :2تاثیر نوع هرس روی عملكرد ،اندازه میوه و کیفیت مغز گردو رقم ’اشلي‘ طي هشت سال
کیفیت مغز

متوسط عملكرد

اندازه میوه

(تن در هكتار)

(در صد گردوهای درجه )1

شاهد (هرس نشده )

5/10

60/6

42/4

هرس ساالنه

5/16

05/4

43/2

5/66

01/9

42/0

تیمار هرس

هاارس یااک سااال در
میان

(درصد مغز های درجه
)1

حذف کامل درختان (تنك درختان)
فاصله کاشت درختان گردو هر چه که باشد پس از مدتی رشد و باردهی توسط درختان گردو پر می شود .بارای
جلوگیری از ازدحام و شلوغی بیش از حد باغ عمل تنك درختان موقت بسته به تراکم کشت اولیه می تواند از سنین
 51تا  20سالگی آغاز شود .وقتی ازدحام بوجاود آیاد ،حاذف درختاان نمایتواناد در کوتااه مادت سابب افازایش
عملکرد گردد و رسیدن به تعادل و ثبات عملکرد نیاز به زمان خواهد داشت .هدف از تنك درختاان ایان اسات کاه
درختان موقت با حداقل هزینه و حداقل فشار روی ظرفیت باردهی بااغ حاذف شاوند و بارای ایان منظاور دو روش
وجود دارد.
 -5حذف تدریجی درخت :که با قطع تعدادی از شاخه های فوقانی در ابتدای کار آغاز و طی یك دوره طوالنی در
نهایت کل درخت از باغ حذف می شود .در باغی با فاصله کاشات  6×9متار ،اولاین حاذف شااخه هاای درختاان
موقت می تواند از  50سالگی شروع شود.
 -2حذف یك باره درختان موقت :عیب این روش آن است که به تعداد درختان کم شده عملکرد کاهش ماییاباد.
البته میتوان درختان حذفی را از مرکز باغ شروع و به تدریج در ردیف های کناری اجرا نمود .درختان ردیاف هاای
کناری باغ همیشه پر بارترین درختان یك باغ اند (به لحاظ دریافت نور کافی) .در این روش عمال حاذف درختاان
یك در میان صورت گیرد (شکل .)50
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شكل  :19حذف درختان پس از پر شدن فضای اختصاص یافته از سالهای دهم به بعد .در این مدل درختان به صورت یک
درمیان به تدریج یا یک دفعه حذف ميشوند تا فضای کافي برای رشد نمو بقیه درختان فراهم شود (.)walnut.ut.ac.ir

هرس در باغهای متراکم (پرچینی) گردو
باغهای استاندارد گردو با فاصله  9×9متر( 520درخت در هکتار) با تربیت شلجمی در سان  50-52ساالگی باه
حداکثر تاج 7خود میرسند .در این زمان نقاط بارده درخت به قسمت های بااالیی متمرکاز شاده و انادازه وکیفیات
محصول کاهش می یابد .میزان رشد اسپورهای بارده در پایین تاج به کمتار از  1ساانتیمتر مای رساد و ایان اساپورها
متعاقبا ضعیف و خشك میشوند .از طرف دیگر حجم درخت به مقدار زیادی گسترش یافته و سبب کاهش راندمان
محلول پاشی های مختلف می شود .برای جلوگیری از این امر اولین گزینه هرس سالیانه درختان است که انجاام آن
به عنوان مثال در کشور آمریکا در هر هکتار به  200تا  300دالر هزینه احتیااج دارد .راه حال بعادی هارس مکاانیزه
است که به این عمل هرس پرچینی نیز گفته می شود .ماشین مورد استفاده برای هرس پرچینی وسیله ای با یاك باوم
عمودی تقریبا  1متری است که با حرکت زاویاه ای تیغاه هاای خاود سرشااخه هاای گاردو را باه طاور تصاادفی از
فاصله 5/1تا  3متری تنه قطع مینماید (شکل.)55

Full canopy

15

6

شكل  :11هرس پرچیني درختان گردو با استفاده از ماشین هرس (.)walnut.ut.ac.ir

در کالیفرنیا چندین آزمایش در مورد هرس مکانیزه درختان گردو صورت گرفته است که نتایج آنها به طور خالصه
به شرح زیر است:
 -5یك سال بعد از هرس پرچینی عملکرد درختان به طور جدی کاهش یافت ولی در دو ساال بعاد اخاتالف معنای
داری بین درختان هرس شده و نشده دیده نشد.
-2هرس پرچینی تنها سبب حفظ قدرت رشد و ا ندازه درخت در ارقام با باردهی جانبی شد.
 -3عملکرد در سالهای اولیه احداث باغ تابعی از تعداد درختان کاشته شده است .هرس پرچینی ارقام پربار گردو در
طول سه سال اول سبب افزایش دو برابر محصول نسبت به باغات معمولی و بدون هارس مکاانیکی شاد ولای بعاد از
بزرگ شدن درختان ،عملکرد محصول در قطعه متراکم کمتر شد.
 -4بررسی های مقدماتی نشان داده اند که با اصالح شیوه هرس باغهای متراکم و استفاده از ارقام کمرشد مای تاوان
ضمن افزایش تولید ،برگشت سرمایه سریعتری بدست آورد که نیاز به تحقیقات بیشتری دارد .ارقاام کام رشاد نظیار
رقم هاوارد نسبت به این روش سازگاری بیشتری دارند و برای افزایش کارایی فاصله بین درختاان روی ردیاف هاا
به 4-1متر کاهش می یابد.
به تازگی در اسپانیا ( )50با ایجاد یك برنامه زمانی منظم  4ساله ترکیبی از هرس مکانیکی و تنك دستی شاخه ها
را برای بهبود روش پرچینی موثر دانسته است .محققان اساپانیایی در تاراکم کشات  3/1 ×6متر(نزدیاك باه پانصاد
درخت در هکتار) طی هفت سال پس از کشت  34/25تن گردو با پوست در یك هکتار برداشت کرده اند.باه طاور
کلی سیستم های کشت متراکم گردو هنوز در مرحله ابتدایی خود بوده و در آینده با دسترسی به ترکیبهای مناسب
پایه و رقم و یا شیوه هرس مکانیزه می توان شاهد تحول اساسی در این زمینه بود.
هرس درختان مادری
درختان نخبه گردو در سراسر ایران وجود دارند .این درختان پرمحصول (بارده در اکثر جوانه هاا) باوده و دارای
میوه درشت تا متوسط ،پوست متوسط و مغز سفید روشن یا طالیی با درصد بااالی مغاز مایباشاند .عرضاه گاردوی
یکدست با کیفیت عالی ،مستلزم استفاده از نهالهای پیوندی از ارقام نخبه است .برخی از این گردوهای نخباه توساط
کارشناسان مراکز تحقیقاتی و با حمایت مدیریت باغبانی جمع آوری و در کلکسیون هایی نگهداری می شاوند کاه
نمونه آن در ایستگاه تحقیقات کشااورزی کهریاز ارومیاه موجاود اسات .در ایان ایساتگاه چنادین ژنوتیاپ برتار باا
خصوصیات بارز میوه ،مغز و عملکرد نگهداری می شوند .با ایان حاال ظرفیات تولیاد پیوناد
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ایان درختاان بسایار

محدود است و اصوال" تعاونی های باغداران باید به شکل جدی به گسترش باغات مادری پیوند
صورت عدم دسترسی به ارقام شناخته شده گردو برای تهیه پیوند

توجه نمایند .در

 ،می توانید از درختان مرغوب موجاود در بااغ

خود یا باغهای مجاور استفاده کنید.
برای تولید پیوند

مرغوب ،این قبیل درختان باید هرساله هرس شوند به طوریکاه پیوساته رشاد رویشای داشاته

باشند (این درختان باردهی ندارند) و به طور منظم آبیاری و تغذیه شوند .این کار برای کسب موفقیت در پیوند بسیار
الزامی است .برای این منظور الزم است تعدادی از شاخه های اصلی گردو از  10سانتیمتری نزدیك تناه باا اره قطاع
شوند و محل زخم با چسب باغبانی پوشش داده شود .شاخه های مناسب برای پیوناد

پاس از ایان هارس از میاان

کنده های باقی مانده شروع به رشد کرده و تا آخر زمستان قابل استفاده خواهند بود (شکلهای  8و .)9

شكل  -0باغ مادری تهیه پیوندک در گردو (.)walnut.ut.ac.ir

شكل  :9شكل شماتیک هرس جوان سازی برای تولید پیوندک در درختان بالغ و مسن
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علل خشکیدگی درختان گردو پس از هرس و راهکارهای مقابله با آن

تعدادی از باغداران کم تجربه معموال خشکیدگی یا مرگ درخت پاس از هارس را بهاناه ای بارای عادم انجاام
هرس گردو می دانند .این تصور کامال نادرست است و در صورت رعایت اصول صاحیح هارس هایچ ناوع خطاری
متوجه درخت نخواهد شد .به هرحال ،هرس نادرست یا قطع شاخه از یك محل نادرست میتواند بسیار خسارت بار
ب اشد .برای آنکه پس از هرس درخت دچار شو

زیادی نشود و محل زخم خود را ترمیم نماید الزم اسات نکاات

زیر یادآوری گردند .عدم رعایت این اصول ممکن است در نهایت منجر به خشکیدگی درخت گردد.
 -5بهترین زمان هرس اواخر اسفند تا اوایل بهار است که شرایط برای ترمیم بعدی زخم فراهم است.
 -2چنانچه فرم دهی درخت با اصول صحیح انجام شود نیاز به حذف شاخه های مسن کاه تارمیم آنهاا مشاکل
است در سالهای بعدی به حداقل می رسد.
 -3برشها باید با ابزار آالت تیز و برنده ،بدون هر نوع کوبیدگی یا پارگی بافت پوست درخت صورت گیرد.
 -4محل برشها منطب با ساختارهای داخلی ترمیم کننده باشد تا زخام حاصاله باا کمتارین شاو

بساته شاود

(شکل .)52
 -1برای جلوگیری از ورود آفات و امراض ،محل زخم های بزرگ باید فورا با چسب باغبانی پوشانیده شود.

ب

الف

ج

شكل :12الف) طرز صحیح برش برای جلوگیری از صدمه به ساختارهای داخلي ترمیم بخش،ب)کوبیدگي محل برش در اثر
کند بودن اره ،ج) نوع دیگری از هارس نادرسات کاه سابب تخریاب پوسات و محال قاعاده شااخه گردیاده اسات (عكاس
ازنویسنده).
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نتیجهگیری و پیشنهادات
هرس درختان جوان که تربیت نام دارد یکی از مهمترین عملیات باغی است که با هدف تامین یك اسکلت قوی
برای حمل میوه و نفوذ نور به داخل تاج صورت میگیرد .درختان گردو را به روش شلجمی تربیت میکنند .پاس از
یك سال رشد و استقرار در زمین اصلی ،نهال را از ارتفااع  2متاری ساربرداری کارده و باه منظاور تولیاد انشاعابات
مناسب (زاویه باز) کلیه جوانه های گردن دار (اولیه) روی تنه اصلی حذف میشوند و فقط فرصات رشاد باه جواناه
های ثانویه داده میشود .در مراحل بعدی باید اقدام به انتخاب و ساربرداری  4-7شااخه اصالی روی تناه درخات باا
فواصل  21 -30سانتیمتر نمود .ترکیبی از عملیات تنك شاخه ها (حذف شاخه ها از بایخ) و ساربرداری بارای ایجااد
یك تاج درخت در طول پنج سال اول احداث باغ ضروری است .پس از ایجاد فرم مطلوب ،هرس باید بسیار محدود
شود تا باردهی درخت آغاز شود به طوریکه درختان گردو تا سنین  8-50سالگی ممکن است به هارس نیااز نداشاته
باشند (به استثنای ارقام پربار دارای باردهی جانبی و خوشه ای)  .ولی با رسیدن درختاان باه سان ده ساالگی ،فضاای
اختصاص یافته به هر درخت در باغ تقریبا پر میشود و داخل تاج درخت شاخه های فوقانی روی شاخه های تحتانی
سایه اندازی می کنند و بنابراین باید هر دو سال یکبار نسابت باه هارس تعادادی از شااخه هاای گاردو باه قطار 3-7
سانتیمتر در تمام جهات تاج ،جهت نفوذ نور کافی به داخل تاج ،اقدام گردد .در ارقام با باردهی انتهاایی ساربرداری
شاخه ها در زمان باردهی توصیه نمیشود و فقط حذف شاخه ها (تنك) توصیه مای شاود ولای در ارقاام باا بااردهی
جانبی (پر بار) هم شاخه ها باید کوتاه شوند وهم تعدادی از شاخه ها باید تنك شوند تا رشد رویشی متوقاف نشاود.
هدف از این هرس کنترل اندازه درخت ،حفظ قدرت رشاد و بااردهی مخصوصا را در قسامت پاایین تااج وتوساعه و
جایگزینی شاخههای بارده جدید با شاخههای بارده قدیمی میباشد .در گردو میوه روی شاخههاای یکسااله تشاکیل
میشود و داشتن تعداد زیادی سر شاخه های سالم برای تولید محصاول الزم اسات .در برخای ارقاام ،کوتااه کاردن
شاخه ها پس از موج دوم رشد شاخه ها ،سبب تولید گلهای ماده بیشتری میشاود .مناسابترین زماان هارس درختاان
گردو اواخر زمستان تا اوایل بهار ،قبل از آغاز رشد رویشی ،است .هرس دیار وقات سابب خاروج مقادار زیاادی از
شیره خام شده که به علت داشتن قند های محلول ،زمینه رشد عوامل بیماریزا روی درخت فراهم مای شاود .ساطوح
بزرگ زخمی شده روی درخت باید با چسب مناسب باغبانی پوشش داده شوند .به طور کلی منافع حاصل از تربیت
و هرس درختان گردو آنی نیست ودر طول زمان سبب ثبات عملکرد ،افزایش کیفیت محصول ،طول عمردرخات و
کوتاه شدن درختان می شود.
همچنین مدیریت باغ در سنین باالتر ایجاب میکند که درختان گردو به طور یك در میان حذف شوند تا فضای
کافی برای درختان باقی مانده بوجود آید .فرایند حذف درختان اضافی ممکن است تدریجی ویا یك مرتبه صورت
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گیرد .حذف تدریجی درخت خیلی مشکل است و همان بهتر که درخت برای استفاده از چاوب آن کاف بار شاود.
تربیت و هرس درختان گردو چنانچه درست انجام شود میتواند عملکارد بااغ را در طاول عمار بااغ ( 10-70ساال)
تضمین نماید .نگهداری درختان مسنتر از پنجاه سال امکان پذیر است ولی در شرایط باغ تجاری مشاکالت زیاادی
را به همراه خواهند داشت .در اغلب موارد بسیاری از باغداران عزیز درختان مسان را نگهاداری کارده و مشاکالت
زیادی را متحمل میشوند .این درختان بسیار بلند شده و امکان برداشت دستی و حتی مکانیکی آنها فراهم نمیشود.
از طرفی میوهای آنها کوچك شده و عملکرد کمتر می شود .در چنین مواردی باید به فکر تجدید باغ بود.
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کاشت درختان غیرپیوندی و عدم هرس و تربیت درختان گاردو دو عامال
اصلی پایین بوده کارایی عملکرد باغات گردو است .تنهاا درصاورت فارم
دهی فنی و اصولی درخات گاردو طای  1ساال پاس از کاشات ،ظرفیات
باردهی درختان گردو توسعه خواهد یافت . .به طور کلی مناافع حاصال از
تربیت و هارس درختاان گاردو آنای نیسات ودر طاول زماان سابب ثباات
عملکرد ،افزایش کیفیت محصول ،طول عمردرخت و کوتاه شدن درختان
می شود.
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