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پىمانه مهارتى

ابزار هرس

هدف کلى

کاربرد صحیح ابزار هرس

اهداف رفتارى: فراگیر پس از گذراندن اىن پیمانه مهارتى خواهد توانست:
1ــ انواع ابزارى را که در هرس به کار مى رود شناساىى کند.

2ــ بتواند به نحو صحیح از ابزار هرس استفاده کند.
3ــ در موقع استفاده از ابزار هرس، نکات اىمنى را به کار گیرد. 
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ابزار هرس
که  مى شود  استفاده  خاصى  وساىل  از  هرس  انجام  در 

عبارتند از:
همانند شکل  باغبانى   قیچى  ىک    باغبانى:  قىچى  1ــ 
1ــ2 را در دست بگیرىد. مشاهده مى کنید که اىن وسیله از دو 
تیغٔه مختلف تشکیل شده است. ىکى از اىن دو تیغه، بُـّرنده و تیز 
و دىگرى کند است. تیغٔه کند را تیغٔه اتکاء ىا سندان نیز مى نامند. 
عالوه براىن، ىک قیچى از دو دسته براى گرفتن آن و ىک فنر براى 
باز و بسته شدن قیچى تشکیل شده است. ضمناً در اغلب قیچى هاى 
باغبانى ىک ضامن نیز تعبیه شده است که براى بسته نگه داشتن 

قیچى در مواقع عدم استفاده از آن به کار مى رود.
را  قیچى  که  باشید  توجه داشته  باىد  در موقع قطع شاخه 
طورى در دست بگیرىد که دستٔه نسبتاً بارىک آن که به تیغٔه اتکاء 
متصل است بین انگشت شست و کف دست و دستٔه کلفت تر آن 
بّرنده متصل است بین ساىر انگشتان دست قرار گیرد  که به تیغٔه 

)مطابق  شکل 2ــ2(.
وقتى مى خواهید شاخه اى را قطع کنید باىد قیچى را طورى 
در دست بگیرىد که تیغٔه اتکاى آن، رو به بیرون و تیغٔه برنده به طرف 
صورت فرد هرس گر ىعنى شاخه حامل قرار گیرد )شکل 3ــ2(. 
در غیر اىن صورت، قطعٔه زاىدى از ته شاخه بر روى درخت باقى 
مى ماند که پس از مدتى خشک مى شود و ممکن است خشکى آن 
به شاخٔه اصلى ىا شاخٔه حامل نیز سراىت کند. )ىا باعث تحرىک 
و رشد جوانه هاى خواب دو طرف شاخه شده، دو شاخه جدىد 

رشد کند.(

شکل 1ــ2 

فنر دسته ها 

ضامن قىچى 

تىغه برنده

تىغۀ اتکاء

شکل 2ــ2   

  شکل 3ــ2  
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فعالىت عملى
با قیچى باغبانى ىک بار با گرفتن تیغٔه برنده به سمِت شاخٔه حامل و بار دىگر، با گرفتن آن به طرف بیرون، 

دو شاخٔه مختلف را ببرىد و نتیجه را با هم مقاىسه کنید.

آنها  قطر  که  ببرىد  باغبانى  قیچى  با  را  توجه: شاخه هاىى 
حداکثر 3 سانتیمتر باشد )شکل 4ــ2(.

اگر قطر شاخه بیشتر از اىن باشد، دراثر تالش براى قطع 
آن و درنتیجٔه پیچاندن قیچى به دور شاخه، بافت شاخه له و زخمى 
)شکل  مى گردد  نیز  قیچى  تیغٔه  کندى  باعث  کار  اىن  مى شود. 
5  ــ2(. ضمناً توجه داشته باشید که وارد آوردِن فشار بیش از حد 
به قیچى، ممکن است باعث شکستن تیغه ىا دستٔه قیچى شود.

دستٔه  است.  متفاوت  مختلف  قیچى هاى  در  دسته  طول 
بعضى از قیچى ها، کوتاه و بین 12 تا 20 سانتیمتر است و در بعضى 
دىگر از آنها، طول دسته بیشتر و بین 60 تا 120 سانتیمتر است. 
اىن نوع قیچى ها را »قیچى هاى دسته بلند« مى نامند )شکل 6  ــ2(.
ارتفاع  در  ىا  هستند  قطورتر  که  شاخه هاىى  برىدن  براى 
بلند و براى قطع شاخه هاى  باالترى قرار دارند، از قیچى دسته 
پاىین تر ىا نازک تر از قیچى دسته کوتاه ىا معمولى استفاده کنید.

آن  قطع  باشد  قیچى  دهنٔه  مناسب  کامالً  شاخه  قطر  اگر 
آسان خواهد بود. داشتن دستٔه بلند در قیچى ها، کار برىدن شاخه 
نیاز  کمترى  نیروى  به  شاخه ها  برىدن  براى  و  مى کند  آسان تر  را 
دارد. باىد دانست که اگر قطر شاخه از حدى بیشتر باشد، قیچى 
دسته بلند نیز قادر به برىدن نخواهد بود. وقتى قطر شاخه بیش از 
اندازٔه دهنٔه قیچى دسته بلند باشد به قیچى فشار وارد مى شود و 
به آسانى انجام نمى گیرد. در اىن گونه موارد  برىدن شاخه،  عمِل 

باىد از اره استفاده کرد.

شکل 4ــ2 

شکل 5  ــ2  

شکل 6  ــ2 
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2ــ چاقوى باغبانى: مثل ساىر چاقوها از ىک تیغه و ىک 
دسته تشکیل شده است. نوک تیغٔه بعضى از آنها، براى راحتى 

کار برىدن، به ىک طرف خمیده است )شکل 7ــ2(.
که  ته شاخه هاى کوچکى  برىدن  براى  باغبانى  از چاقوى 
با قیچى نمى توان آنها را صاف برىد، استفاده کنید. براى اىن که 
چاقو به خوبى ببرد باىد تیغٔه آن تیز باشد. چنانچه تیغٔه آن پس از 
مدتى استفاده، کند شده باشد، باىد لبٔه آن را با استفاده از سنگ 
چاقو تیز کن تیز کنید. بدىن منظور تیغه را به نحوى که لبٔه بُّرنده آن 
با سطح سنگ مماس باشد به دفعات به سمت پشت تیغه بکشید.
3ــ اّره: تیغٔه اىن وسیله برخالف چاقو دندانه دار است. 
براى برىدن شاخه هاى قطور که برىدن آنها با قیچى ىا چاقو ممکن 
نیست از اّره استفاده کنید. توصیه می شود برش به صورت ماىل از 
باال به پاىین انجام گیرد به طوری که آب و قطرات باران در روی آن 
نتواند باقی بماند. تیغٔه بعضى از اّره ها شکلى خمیده دارد )شکل 
8  ــ2(. ىک اّره خمیده براى برىدن چوب کلفت و ساقٔه درختان 
مناسب تر است. از اىن نوع اّره ها مى توانید زمانى که محل کافى 
براى برىدن شاخه وجود ندارد، بدون صدمه به ساىر شاخه ها استفاده 
کنید.اّره ها دو گونه اند: تربُر و خشک بُر. براى برىدن شاخه هاى تر، 
از اّرهٔ خاص تربر و   براى برىدن شاخه هاى خشک از اّرهٔ مخصوص 
خشک بر استفاده کنید. فرق بین اّرٔه تربر و خشک بر اىن است 
که در اّرٔه تربر دندانه ها درشت تر اند و لبٔه دندانه ها ىک درمیان به 
چپ و راست تماىل دارند. ولى در اّرٔه خشک بر دندانه ها رىزترند 

و تمام دندانه ها در ىک ردىف قرار دارند.
امروزه اّرٔه برقى ىا موتورى نیز در برىدن شاخه هاى تنومند 
کاربرد خوبى دارد )شکل 9ــ2(. استفاده از اّرٔه برقى در محلّى 

امکان پذىر است که دسترسى به برق مقدور باشد.
بعضى دىگر از اّره ها موتور بنزىنى دارند. در موقع کار با اّرٔه 
برقى ىا موتورى، ىک دستٔه آن )در شکل 9ــ2 اىن دسته به رنگ 
مشکى است( را با دست چپ و دستٔه دىگر را با دسِت راست بگیرىد.

شکل 7ــ2  

 شکل 8  ــ2 

 شکل 9ــ2  
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در  که  شاخه هاىى  به  دسترسى  براى  نردبان:  4ــ 
قسمت هاى انتهاىى درخت قراردارند از نردبانى استفاده کنید که 
ضمن داشتن استحکام کافى، سبک باشد و به آسانى حمل شود 
)شکل 10ــ2(. اگر از نردبان دو طرفه براى هرس استفاده کنید 

کار باال رفتن آسانتر و اىمنى کار بیشتر خواهد بود.
و  چنار  درختان  مثل  تنومند  و  بلند  درختان  هرس  براى 
و  شده اند  خیابان ها کشت  کنار  در  پیش،  سال ها  که  آنها،  امثال 
ارتفاع بسیار زىادى دارند، از وساىل باالبر موتورى استفاده کنید 

)شکل 11ــ2(.
هواى  با  دستگاه ها  اىن  پنوماتىک:  هرس  ابزار  5  ــ 
فشرده کار مى کنند. با به کاربردن اىن ابزار، دستمزد کارگر تقرىباً 

به نصف تقلیل مى ىابد )شکل 12ــ2(.
مزىت اّره ها و قیچى هاى پنوماتیک در اىن است که به علت 
سهولت دسترسى به شاخه ها، وقت زىادى براى هرس تلف نخواهد 

شد و کار هرس راحت تر انجام مى گیرد )شکل 12ــ2(.

دستگاه هرس پنوماتىک و طرز کار آن
اىن دستگاه، از قسمت هاى زىر تشکیل شده است:

ىا  1ــ منبع تولىد انرژى: اىن منبع مى تواند برق شهر 
ىک موتور کوچک برق باشد. براى اىنکه بتوانید در داخل باغ و   
دور از محل هاىى که به برق دسترسى دارىد از اىن دستگاه استفاده 
کنید باىد تراکتورى به عنوان مولّد انرژى در اختیار داشته باشید.
باعث  دستگاه  اىن  کمپرسور1:  ىا  فشار  ماشىن  2ــ 
را  باد در داخل ىک مخزن فشرده شود. کمپرسور  مى شود که 
می توان به صورت ثابت در ىک انبار زىرزمینى نصب کرد. در اىن 
صورت استفاده از آن از نظر فاصله با باغ با محدودىت روبه رو 
خواهد شد. بعضى از کمپرسورها بر روى چرخ و برخى دىگر بر 

روى تراکتور سوارند.

شکل 10ــ2

شکل 11ــ2  

Compressorــ 1         
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تانک  اىن  فشرده:  هواى  ذخىرۀ  تانک  ىا  3ــ مخزن 
هواى فشرده را در خود ذخیره مى کند. ظرفّیت اىن تانک بسته به 
نوع کمپرسورى که استفاده مى کنید متفاوت است. بنابراىن، مدت 

کار با ىک تانک ذخیرٔه هوا نیز متفاوت خواهد بود.
4ــ لوله هاى خرطومى )شلنگ( و قرقره ها: اىن لوله ها 

براى عبور هواى فشرده ضرورى هستند. 
5  ــ قىچى ها: اىن وساىل، از دو نوع قیچى هاى دستٔه 
بلند  دستٔه  قیچى هاى  وزن  مى شوند.  تشکیل  کوتاه  دستٔه  و  بلند 
بیشتر از قیچى هاى دسته کوتاه است. قیچى هاى دستٔه بلند معموالً 
براى هرس شاخه هاى انتهاىى موجود در ارتفاع زىادتر درختان 
با قطر بیش  با اىن قیچى ها مى توانید شاخه هاىى  به کار مى روند. 
از 4 سانتیمتر را قطع کنید. از قیچى هاى دستٔه کوتاه براى برىدن 
است  سانتیمتر   4 حداکثر  قطرشان  که  کنید  استفاده  شاخه هاىى 

)شکل 13ــ2(.

 شکل 12ــ2  

شکل 13ــ2

هجوم  مورد  اغلب،  برىدگى،  محل  هرس:  چسب  6  ــ 
انواع عوامل بیمارى زا قرار مى گیرد و درنتیجه، در مواردى باعث 

خشک شدن شاخه ها مى گردد.
از  شاخه،  داخل  به  عوامل  اىن  نفوذ  از  جلوگیرى  براى 
ماده اى چسبنده استفاده مى کنند. اىن ماده، »چسب مخصوص 
هرس« نامیده مى شود و چون در بعضى از انواع پیوند هم از آن 
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استفاده مى شود به »چسب پیوند« نیز معروف است.
با اىن چسب، محل زخم هاى اىجاد شده را به صورت ىک 
الىٔه نازک کامالً بپوشانید. اىن نوع چسب به شکل هاى ماىع و جامد 

در بازار آماده فروش است.
انواع چسب هاى هرس: بعضى از انواع چسب به شکل 
باىد  اىن گونه چسب ها  مصرف  براى  مى رسد.  فروش  به  جامد 
ابتدا آن را با حرارت دادن نرم کنید، در اىن حالت چسب را باىد 
به خوبى نرم کنید و با کشیدن آن بر روى محل هاى زخم، شکاف ها 
را »چسب گرم«  اىن گونه چسب ها  بپوشاند.  نموده،  پر  کامالً  را 
مى نامند. برخى دىگر طورى تهیه مى شوند که در موقع استعمال 

نیاز به   گرم کردن ندارد، به آنها »چسب سرد« مى گوىند.
داراى  باىد  خواص چسب هرس: چسب هرس خوب، 

خواص زىر باشد:
1ــ در برابر نور خورشید و گرماى هوا آب نشود. در غیر 

اىن صورت، محل زخم ممکن است باز شود.
2ــ باىد در برابر سرماى هوا مقاوم باشد و ترک بر ندارد.

3ــ در برابر بارندگى شسته نشود.
باکترى ها  و  قارچ ها  بیمارى زا مثل  مقابل عوامل  4ــ در 
نفوذناپذىر باشد. گاهى براى از بین بردن اىن گونه عوامل به داخل 
از  بعضى  )مثل  مى کنند  اضافه  مادٔه ضدعفونى کننده اى  چسب، 

سموم قارچ کش(.
5  ــ مواد تشکیل دهندٔه چسب نباىد براى سالمتى درخت 

مضر باشد.
توجه: در موقع استفاده از وساىل هرس به نکات زىر نیز 

توجه نماىید:
 در حین کار با اّره، قیچى ىا چاقو مواظب دستان خود 

باشید.
 بسیارى از بیمارى هاى درختان میوه، از طرىق وساىل 
هرس، از درختى به درخت دىگر انتقال مى ىابد. بنابراىن، پس از 
هرس درختان بیمار، حتماً وساىل مذکور را با موادى از قبیل الکل 

ىا پرمنگنات ضدعفونى کنید.
 سعى کنید ابزارهاى برندٔه شما، مثل قیچى، اّره ىا چاقو 
بافت هاى  له شدن  باعث  ابزار کند  باشند؛ چون  تیز  در موقع کار 
محل برىدگى و درنتیجه مرگ سلول هاى آن ناحیه ازگیاه و احتماالً 

بیمارى آن مى شود.
 پس از به کارگیرى وساىل هرس، تمام قسمت هاى آنها 
را تمیز کرده، قطعاتى را که نیاز به روغن کارى و سروىس دارند 
از  انبارى کامالً خشک دور  در  و  کنید  روغن کارى و سروىس 

دسترس بچه ها نگهدارى نماىید.
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آزمون پاىانى
1ــ ابزار هرس را نام ببرىد.

2ــ وقتى مى خواهید شاخه اى را قطع کنید باىد قیچى را طورى بگیرىد که … آن به بیرون و … به داخل ىا به 
طرف ته شاخه اى که برىده مى شود، قرارگیرد.

3ــ با قیچى باغبانى اصوالً شاخه هاىى را مى برند که قطر آنها … سانتیمتر باشد.
4ــ نردبان هرس باىد ضمن داشتن … کافى، سبک و … باشد.

5 ــ چسب هرس در برابر … و … باىد نفوذناپذىر باشد. 

پاسخ آزمون پاىانى
1ــ قیچى هاى دسته بلند و دسته کوتاه ــ چاقوى باغبانى ــ انواع ارّه ها ــ نردبان هرس ــ ابزار هرس پنوماتیک

2ــ تیغٔه اتکا ــ تیغٔه برنده
3ــ حداکثر 3

4ــ استحکام ــ به آسانى قابل حمل
5  ــ عوامل بیمارىزا مثل قارچ ها ــ باکترى ها


