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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

 همچنای  درختاان مرمار   و ( ون، نارون و توت کااکوزا  به خصوص)درختانبرخی  مشاهده پوسیدگیبا توجه به 

 باروز  یکی از اصلی تری  دالیل فضای سبز مانند سنجد در سطح فضای سبز شهری، الزم به توضیح می باشد که

در بساری از موارد علت آن عدم آگاهی از عواقب گیاهپزشاکی  . ای  درختان می باشد هرس ناصحیحای  مشکل، 

مشکالت بنابرای  بر آن شدیم تا نحوه برش اصولی در هرس و . هرس های غیر اصولی در سالهای آینده می باشد

 .بوجود آمده در صورت ای  نوع اشتباهات را بیان کنیم

 :سازی (ناخنک) دستک

کاه   بریده شده ی مقداری از شاخه ، و نابجا آفت زده  ، شاخه های خشک بعد از هرسِمشاهده می شود که  گاهی

ایا  ناوع بارش در    . به دالیل مختلا  بااقی گادارده مای شاود      ،هیچ شاخه فرعی و جوانه ای روی آن وجود ندارد

دستک سازی از قدیم در میان برخی کشاورزان انجام مای شاد تاا جاای     . اصطالح دستک سازی گفته می شود

 .برای باالرفت  و یا پا گداشت  بر روی آن و انجام هرس های باالی درخت باشددستی 

 :مشکالت برش های غیر اصولی در هرس

باا هاوازدگی و پوسایدگی آن     چراکاه تایید نمای شاود    کارشناسان ای  علماز نظر  به هیچ عنوان دستک سازی

  .می گردد( ارچ ها و باکتری های عامل شانکرق)و بیماری ها ( انواع الروهای چوبخوار)باعث نفوذ آفات  ،قسمت

د تا زخم انرژی درخت صرف ترمیم آن می گرددر درخت، مقداری از  هر نوع زخم توسط هرس از طرفی با ایجاد

با ایجاد دستک در درخات،  . از ورود عوامل بیماری زای ثانوی جلوگیری گرددتوسط پوست درخت بسته شود و 

( در چناد ساا   )درخت نیز انجام نمای گاردد و باه مارور      انرژی بیشتر از حد با صرف( زخم نبسته شد)اینکار 

عمل پوسیدگی از همی  نقطه شروع  و نمی دهندکامبیوم های چوب ساز و آوندساز کار خود را به درستی انجام 

وک شددن  پوسیدگی و به اصطالح پ ، در زیر ای  دساتک مشاهده می شود که بر اثر همی  معضل  .می شود

 .صورت می گیرد تنه و یا شاخه اصلی درخت
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و همچنی  هرس فرم درختاان، نکاات ذیال باه      و اضافی به جهت شروع زمان هرس شاخه های خشکبنابرای  

 :به صورت خالصه ایراد می گردد در هرس عملیاتی این روش اشتباه اصالحهدف 

بریده شود تاا بساته    شاخه و یا تنه اصلی سالماز نزدیک تری  نقطه ممک  به  در هنگام هرس شاخه خشک، -1

در اینکار دقت شود تا از هرگوناه صادمه باه قسامت      .شدن پوست درخت در کمتری  زمان ممک  صورت گیرد

درجه از پایی  شاخه بریده شده بر  03به اندازه  در شاخه هایی که زاویه تند دارند. سالم درخت جلوگیری گردد

 .(اینکار به جهت ایجاد کمتری  سطح مقطعِ در تماس با هوا می باشد)می ماند  روی درخت باقی 

 

جهت جلوگیری از نفوذ آفات و بیماری ها قبل از بسته شادن پوسات    چسب و یا رنگ هرسبعد از هرس از  -2

اینکار در نواحی که سابقه بیماری و یا آفاات چوبخاوار وجاود دارد در اولویات     . )زخم ایجاد شده، استفاده گردد

 (اجرایی می باشد

و یا محلاو  اکسای کلارور    ، تیغه اره با الکل بعد از بریدن شاخه ها و یا درختان خشک شده با عالئم بیماری -0

 .شستشو و ضدعفونی گردد و شاخه های خشک بریده شده برای انهدام کامل از محل دور گرددمس 
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