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 :مقدمه

درختان سوزنی برگ نسبت به شرایط نامساعد و سخت آب و هووایی در واابوب بسویارز از درختوان دیدور اودر     وب        

در آنها وجود دارد، موارد استفاده و بهوره بوردارز   و با  وجه به  نوعی که  دارند و در بیشتر فصول سال سبز هستند بیشترز

برگ ادمتی دیرینوه داشوته و در دنود مینیوون سوال  وی         شناسان، درختان سوزنی به اعتقاد گیاه .بسیارز از آنها می شود

اغنو  سووزنی برگوان گونوه بوومی ایوران        .خود اختصاص داده بودندهاز وسیعی از  وش  گیاهی کره زمین را به  اس ت

بسیار خوب خود را با  این درختان.  ولید اکسیژن داشته باشند  وانند آلودگی هوا را ک تر کنند و نیستند، اما در طول سال می

 .اند شرایط مرکزز ایران سازگار کرده

دارند و به عنت عدم وجوود عنارور آونودز بوا دیوواره       از اسی سادهسوزنی برگان در مقایسه با  هن برگان ساختار گیاه شن

در بعضی گونوه هواز   . می گویند (soft wood) ، دوب آنها نرم است و به ه ین عنت آنها را نرم دوب زضخیم و فیبر

 .بسیار سخت و با دوام است  نه دوب ،سوزنی برگان مانند سرخدار

گواه بر اه یت کاشت و ندهدارز این گونه گیاهی در  ،در کشور ما سالیان درازطول  ماندگارز و استقامت سوزنی برگان در 

به ه ین دلیب شناخت راهکارها و روش هاز حفظ شادابی و سرسبزز دائم در این درختان از . فضاز سبز شهرز می باشد

 .اه یت ویژه از برخوردار می باشد

 

 :درختان سوزنی برگ اهمیت

 مین را با سرعت بیشترز  وشانده وو ز دندار نسبت به  هن برگان ، سازگارز بیشترزاراضی فقیر و کم بازده ونه ها دراین گ

خصوروا   بنابراین کاشت این درختوان در حاشویه شوهرها و     .م افظت می کنندبه خوبی ابب عوامب فرسای  خاك را در مق

طق نامسوتعد و عوارز از  وشو     وزنی برگوان در منوا  بعضی س. جندب کارز ها کارآمد  ر از فضاز داخب شهرز می باشد

و آفا  و امراض  رندرشد سریع دا ،گیاهی

آنها نسبت به  هن برگ هوا بسویار ک تور    

جندوب   بنابراین می  وان گفوت  .می باشد

کم به ررف  ر و ، کارز با سوزنی برگان

 .هزینه  ر است
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 ویژگی های خاص سوزنی برگان

گفته  Resineux ین دارانرزبه آنان  که ارطالحا  )دیده می شود  (ر غ) ینیرزمجارز  ،سوزنی برگ زدر اکثر گونه ها

در رور  هجوم آفا  به درخت و سوورا  کوردن  نوه هوا و      .و  نها درخت سرخدار از این موضوع استشناء است( می شود

 . می گرددبی ارز ها به درخت ورود آفا  و  رزین مانعی جهتشاخه، و یا حرکت عوامب بی ارز زا در آوندهاز دوبی ، 

 .بنابراین ر غ زیادز که از  نه و شاخه ها خارج می شود نشانه مبارزه درخت با آفت یا بی ارز می باشد

زیست در شرایط کم آب، به شکب سوزن می باشد  ا ک ترین اثر  واب  بور   ادر  برگ هاز این درختان بعنت سازگارز و 

ه چنین  رزهاز موجود بر روز برگ ها باعث افزای   .حداکثرز  عرق و خروج آب از گیاه شودروز برگ ها باعث کاه  

رشد در شرایط نامساعد  با این وجود. سطح  نفس و جنوگیرز از   اس مستقیم آفتاب با روزنه هاز  بخیر و  عرق می گردد
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خشک شده  ا برگ هاز جدید ادر  رشود  ان برگهاز ادی ی  ر این درخت، می گردد کاه  شیره  رورده در گیاهکه باعث 

 .بیشترز داشته باشند

، در سورخدار، ارس  :اسوتثنائا  ) دوبی و  کشیده به شکب مخروطشدن رسیده درختان در ابتدا سبز بوده و بعد از در این میوه  

، بیشوتر انورژز و    در درختانی که  ولید بذر و میوه فراوان می کنند .می شود( دارنهنج و ژینکیو، گوشتی و شفت مانند است

میوه دهی بی  از حد بذر دهی و به ه ین دلیب .  وان درخت که بایستی ررف رشد و ن و گیاه گردد، ررف اینکار می شود

د زبوان گنجشوک و   گاهی درختان  هن برگ مانن. رشد گیاه می شودباعث کاه  ( سوزنی برگان و  هن برگاندر )درختان 

 ولید بوذر و   ،نوع رام و ایجاد شرایط نامناس  رشدز که  هدیدز براز ادامه بقاز گیاه می باشد با  وجه به زیتون  نخ نیز 

 .میوه فراوان می کنند

ااوداما   گواهی  با  وجه به ویژگی هاز سوزنی برگ ها، براز ایجاد شرایط مساعد براز این گیاهان در فضاز سبز شهرز 

 . می گرددی نیاز خار

 

 اقدامات الزم در خصوص سالمت سوزنی برگان

 جمع آوری و پاکسازی تاج درخت از برگهای خشک -1

، (غالف بورگ ) برگ هاز خشک سوزنی برگان در اثر عوامب متعددز شروع به زرد شدن کرده و از اس ت ا صال به شاخه

در اثر باد به زمین می افتد اما در بیشتر موارد در شاخه هاز  ایینتر  ج وع   برگ هاز خشک شدهگاهی این . می شود جدا 

  ج ع این برگها داخب  اج به مرور زمان بیشتر شده و آسیبهایی را به دنبال دارد که عبار ند از .می یابد

 .می شوددر داخب  اج درخت مانع عبور و گردش مناس  هوا ( الف

 .ه شاخه ها و برگهاز داخب  اج می شودمانع عبور نور و رسیدن آن ب( ب

 .شودمی و بی ارز هاز گیاهی باعث ایجاد  ناهداهی براز آفا  ( پ

بور روز  فنس هوا   اینمانع رشد برگ هاز سبزز می شود که فنس ها در سوزنی برگان، بعنت داشتن اثر اسیدز شدید ( ج
 . ج ع یافته اندآنها 

 .را  شکیب می دهد وده آماده از جهت آ   سوزز ی برگ، نسوز درختان ج ع برگهاز خشک در  اج ( د
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و آلودگی ها شده که نهایتا  آلودگی سطح سبز و کاه   بخیر و  عرق مناس  را به ه وراه   گرد وخاكبیشتر باعث جذب ( ذ

 .خواهد داشت

 .دهد با  ج ع برگهاز خشک، درخت از ل اظ ظاهرز نازیبا شده و رنگ  یره بیشترز به درخت می( س

الزم است اادام به ج وع آورز مکوانیکی    بنابراین جهت کاه  عوارض حارب از  ج ع برگ هاز خشک شده در درختان

 . آنها گردد

 وسط کوارگران و  خشک هاز  برگساده  رین روش ج ع آورز  و درختان کو اه و جوان کاج  هران در درختان کاج مشهد

 . اینکار با دات ع ب زیادز رور  می گیرد اما وات گیر است. با دست می باشد

 

بواالرفتن از  جهوت   وسایب ک کی مانند باالبر و یا ک ربند ای نیالزم است از  ،درختان کاج  هران با  وجه به ار فاع زیاد در

 .استفاده کرد درخت

4 



 

5 



 :جمع آوری میوه و بذرهای خشک -2

 . گرددو ه زمان با ج ع آورز برگهاز خشک انجام ( با دست) اینکار  وسط نیروز انسانیالزم است 

 

 هرس شاخه های خشک -3

 ایجاد دهره نازیبوا به درختان می گردد و ه چنین عالوه بر  آفا  دوبخوار و  وستخوارجذب شاخه هاز خشک شده باعث 

در درختان بنند می  وان از دستداه باالبر جهت دسترسی  .می گردد  سریع در آ   سوزز هاز احت الیبه درختان، موج  

هرس شاخه هاز کامال  خشک شده در هر زمانی از سال . آسان و مط ئن به شاخه هاز خشک شده در هرس استفاده کرد

 . امکان  ذیر است
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 شستشو و رفع آلودگی -4

از درختان، نیاز به شستشو جهت شادابی و رفع دوده و گرد وخاك  بعد از ج ع آورز برگها، فنس ها و میوه هاز خشک شده

وا ر جت با ایجاد فشار زیاد در  اش  آب عالوه بر رفع دوده . بهترین وسینه براز اینکار دستداه وا رجت می باشد. می باشد

کوی از راهکارهواز   بنابراین می  وان گفوت ی . و گرد و خاك باعث ریزش فنس و بذرهاز خشک شده در درختان می گردد

فشوار آب شودید موی  وانود باعوث رودمه        . اکسازز فنس و بذور در درختان، استفاده از فشار زیاد  اش  آب نیز می باشد

لذا در استفاده از آن بایستی با رعایت فارنه و فشار  اش  مناس  اادام به شستشوو  . فیزیکی به شا  و برگ درختان گردد

 .ن ود
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