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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

هر ساله نهال و درختان چندین ساله فضای سبز در طول 

        فصووول سوورد و سوورد سووال دچووار توون  هووای   ت  وو  

تن  های   ت ف     بایست   سردند و به همین دلیل 

تون  هوا را    نوو   راهکارهای ج وسیری و یا کاه  اینو 

  هموانوور کوه  . شناخته و در ز ان  ناسب است اده کنوی  

      بهتوورین راهکووار ز ووان  ناسووب در پیشووریری  دانی  یوو

بسیاری از راهکارهای ساده اسر در ز ان  ناسب .    باشد

اسووت اده شوووند  از توود ا  جوودی  ( ریرانهز ووان پیشوو)

یک  از تن  های تابستانه  اثرا  خسار  تشعشعا  خورنوا  خورشویدی بور تنوه      .خواهند کردج وسیری 

بوه  ای  ستقی  و غیر  سوتقی   این نو  تن  باعث خسار  ه .   باشد "آفتاب سوختر "درختان بصور  

)  در روز باعوث خسوار   سوتقی      ای باالی ز ینبه همراه د خورشیدیفرابن   تشعشعا  . شود   سیاه 

تن  سر وای  و آفتواب    .   شود (افزای  تب یر سوح  سیاه)یا خسار  غیر ستقی  ( بافت سیاه ت ریب 

با در اغ ب  ناطق نزدیک به خط استوا و با آب و هوای سرد و خشک    باشد و  عمدهسوختر  یک  شکل 

در ایون   لواا . سار  های شدید در سوالهای آتو  بیشوتر  و  شوود     توجه به تغییرا  اق یم  جدید ا کان خ

شده برای است اده کارشناسان و دوستداران فضای سبز ارائه  ی از این  وضو راهکارهای پیشریر دستورالعمل

 .است

 :تعریف آفتاب سوختگی در درختان

 و اثرا  فرابن   شدیدبر ه  خوردن ساختار س ولهای سیاه  که در  عرض  ستقی  سر ای ست از ا عبار 

هر ساه د ای بافت سیاه  تشکیل دهنده پوست درختوان از حود    .حاتل از تشعشعا  خورشیدی قرار دارند

طوول  )در  ود  ز وان  شو   و طووالن       (درجه سوانتیرراد  54عمو اً د ای باالتر از ) آستانه تحمل سیاه
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ایون   .خسار  آفتاب سوختر  ایجاد  و  شوود  باال    رود  اثرا  ( روزهای ب ند و در  د  چند روز  توال 

 .ایجاد    شود بصورت متحد الشکل و در یک طرف تنه درختاناثرا  عمو اً 

 

 انواع آفتاب سوختگی

 :آفتاب سوختگی زمستانه -الف

یکو  از   آفتاب سووختر  ز سوتانه درختوان   

عارضه های  عموول و خورنوا  اسوت کوه     

باعووث توور  پوسووت یووا ترکیوودس  و ایجوواد 

شووکاد در درختووان  وو  شووود و ایوون نووو   

خسووار   عموووالً در ز سووتان و در طوورد   

بوه   تنوه و شواخه هوا    شرق جنوب جنوب و 

در سوواعا  سوورد برخوو  از . دوجووود  وو  آیوو

نور خورشید عمود بور تنوه     روزهای ز ستان

درخت    تابد که باعوث بواال رفوتن درجوه     

 در طرد  قابل تنه درخت حرار  پوست زیور تو ر   در تورتیکه    سردد درجه سانت  سراد  93حرار  تا 

ه درخت  وجب ایجواد ایون   اختالد د ای  در روز و شب و همچنین در دو طرد تنه و شاخ .    اند درجه

نوور خورشوید از    تشعشعا بازتاب ین نو  آفتاب سوختر  در هنراد بارش برد و اثر ا. شود    نو  خسار 

 جووان توان  درخخسار  بیشتر در نهال و این نو  . بر روی درختان  بیشتر  شاهده    شود سوح براق برد

 در ناحیوه طوقوه  در آفتاب سوختر  ز ستانه از بین رفتن پوست و  تورق شودن آن عمودتا    .ات اق    افتد

 .تواد و همراه    باشد سرمازدگیکه با عالئ    شاهده    سردد
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 :آفتاب سوختگی تابستانه -ب

سر ای شدید و طوالن  در  نواطق کوویری  بوه    

ویژه در  اه های تیر و  ورداد در سومت آفتواب    

در  (قسمت های جنوب غرب ) سیر تنه درختان

کنار رطوبت نسب  پایین و عدد  قاو ت برخو   

  (خصوتا درختوان زبوان سنجشوک   )از درختان 

 جموعا شرایو  را فراه     آوردکه نتیجه آن 

پوست در قسمت هوای  بافت از بین رفتن سریع 

 حل ت ریوب  .    شود آفتاب سیر تنه درختان

 حل ورود عوا ل بیماری زا و بافت های سیاه  

که خسار  را دو چندان خواهود   آفا     باشد

و در نهایت  وجب سرخشکیدس  و خشک   کرد

نه و تابستانه شبیه یکدیرر بوده به تورت  کوه  این نو  خسار  در هر دو نو  ز ستا. کا ل درخت    سردد

ا وا ایون   . بیماری در درختان وجود ندارد ریشه ها سال     باشد و  راحل اولیه خسار  آفتاب سوختر در 

  سوتمر در طوول   آفتواب سووختر    اثور  در .دیده  و  شوود   و ضعیف در درختان  سن عمدتاخسار  نو  

 .پوست متورق می شود بافت های رویی تان به  رورتابس
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 :به تنش آفتاب سوختگی و عالئم خسارت گیاه واکنش

از . دنرا    تواند تحمل کندرجه سانتیرراد  54تعداد کم  از سونه های سیاه  وجود دارد که د ای باالتر از 

درختان هستند که قاب یت تحمل چنین د اهای  را دارند و در  یان درختان نیز سونه  این   یان این سیاهان

س ول ها یا بافت های سیاه  که آب خوود  .  را تحمل کنند این  یزان د اهای خات  هستند که    توانند 

سیاهوان  بوا بافوت    نسبت به    توانند در د اهای خی   باالتر   را از دست داده و در حال رکود رشد هستند

برای افزای  قدر  تر ی  و ج وسیری از اثرا  خسوار  در  سیاه . زنده بمانند  و در حال رشد سبز های آبدار

را به این نوواح   همراه آب فراوان  خود را به قسمت های  که در  عرض  ستقی  آفتاب هستند  شیره نبات 

در داخل شیره نبات  ارسال    یزان اسید آ ینه و پروتئین های ضد استرس و تر ی  کننوده  . کند ارسال   

 .تغییر رنگ    دهد سرخ به رنگ نواح  رو به آفتاب در درختبه همین ع ت  افزای     یابد و

 سوختگی آفتاب اثر در درختان تنه سرخ شدن سوختگی آفتاب اثر در درختان تنه شدن متورق 
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بوا  سیاه  اولیه واکن . در چنین شرایو  رشد بقیه قسمت های سیاه تحت تاثیر این واکن   کاه     یابد

    بوا عالئو  زیور دیوده      و همچنین آفتاب  ستقی  در روزهای سورد سوال   ریشه و اطراد درختافزای  د ای 

 :   شود

 .دارندزرد و نکروزه شده برگ و د برسهای  که در سمت آفتاب سیر قرار  -6

 لوله ای شدن برگ ها  -2

 افتادس  برگ ها  -9

 ی خشک شده و قدیم ریزش برگ ها -5

  یر و تعرقکاه  سوح تب  نظورریزبرگ شدن برگ های نورس و جدید به  -4

 

تماد واکن  های  اکور در سیاه به دلیل کاه  سوح بازتاب نور خورشید و در نتیجه کواه   یوزان    :نکته

 .باشد تب یر در سیاه   

  

انرژی خود را تورد تور ی  بافوت هوای خسوار       در چنین شرایط استرس  قرار بریرد  به ناچار  سیاه هرساه

در اثر تاب   ستقی  آفتاب بر روی قسمت های بنابراین  .و زایش  باز     اند  خورده کرده و از رشد رویش

 .چوب جدا    سردد  پوست به  رور از بین رفته   تورق شده و از درختآفتاب سیر 
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 :خسارت آفتاب سوختگیعوامل تشدید کننده 

بروز عالئ  سرخشوکیدس  و  : آفا  و بیماری ها -6

خشووکیدس  کا وول در اثوور آفتوواب سوووختر  در   

 وجب از بوین رفوتن الیوه سو ت چووب       درختان 

آفووا   ن ووو  پوسووت شووده و در  عوورض  سووتقی 

چوب وووار و پوسووت وار و همچنووین بیموواری هووای  

 .   سردد... فیتوفتورا و فوزاریود   انند 

 

 

 

غیر اتول  قرار    سیرند در روزهای سرد شدید درختان  که در  عرض هرس : و غیراتول  هرس شدید -2

. داشوت خواهنود   را خسوار   ین  بیشوتر قرار داردسال و ز ان  که خورشید در کمترین فات ه خود تا ز ین 

باعث کاه  قوای درخت شوده و     خیره شده در شاخ و برگ هرس شدید و غیراتول  با حاد  واد غاای 

 .شدخواهد  با کاه  تاج  کمتر همچنین سایه انداز درخت

سرعت ک  حرکت شیره فتوسنتز در تابستان و   یزان درختان  سن به دلیل کاه : درختانافزای  سن  -9

آسوتانه تحمول    ن درخت بواال رود س هر چه. مل آفتاب سوختر  داردتوانای  کمتری در تح  سیاه پرورده در

 .تن  های  حیو  در آن پایین تر خواهد آ د
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 :روش های پیشگیری

 :سایه اندازی -1

س به آفتاب سوختر  در این روش تما   ابزار و ا کانا  در جهت ایجاد سایه  ستقی  بر روی درختان حسا

 اننود  )سوختر   قاو ت  ناسوب  دارنود   کاشت درختان  که در  قابل آفتاب برای  ثال . داست اده    سرد

  یکو  از  در سمت جنوب غرب  درختان حساس به آفتاب که باعث ایجاد سوایه  و  شووند   ...( اکالیپتوس و 

 .روش های ساده در ا ر سایه اندازی    باشد

 :باندینگ -2

  دور تنوه  ش ادبا رنگ های و ...(  انند کنف  پارچه ن   و )در این روش به وسی ه باندهای غیر پالستیک  

بانودینگ  وانع رسویدن    . درخت و شاخه های  که در  عرض آفتاب سوختر  هستند را  حافظت    کننود 

بعد الزد به  کر است که باندینگ های نصب شده باید  .تشعشعا  فرابن   و خسار  زا به درخت    سردد

     ور  زیور بانودینگ هوا  حول تجموع آفوا  و       چورا کوه در غیور اینصو     از اتماد دوره سر ا از درخت باز شوند

 .بیماری های قارچ  خواهد شد
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 رنگ آمیزی تنه و سرشاخه درختان -3

طیوف  رنوگ سو ید باعوث بازتواب     . تنه و شاخه های درخت را رنگ آ یزی  یکنند  با است اده از رنگ س ید

  .   شودوسیع  از تشعشا  خورشیدی    سردد و با اینکار خسار  به درخت کمتر 

 :از چه رنگ هایی باید استفاده کرد

رنگ هوای روغنو  بوه    . برای رنگ آ یزی تنه و شاخه درختان    توان از رنگ های پالستیک  است اده کرد

دلیل داشتن  واد روغن  در پوست ن و  کرده و باعث کاه  تبادل تن س  پوست شده و بافت پوسوت را از  

 .بین    برد

ه حاوی پ یمرهای   صوت  است کوه  شرکت ها اقداد به تولید  حصول  کرده اند کبرخ  از در حال حاضر 

 . ید و کارآ د را بوجود آورده است حصول   اشعه آفتاب و است اده از قارچ ک   همراه با ترکیبا  ضد 
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 رنگ آمیزی با مواد پودری ضد آفتاب -4

خصوتا بر روی برگ بر روی سیاهان جهت بازتاب و انعکاس نور خورشید  از  همترین  واد برای  ح ولپاش  

کائولین با ایجاد پوش  س یدرنگ  .ناد بردکائولین    توان از ...(  انند انار و )و یا حت   یوه برخ  درختان 

 .بر روی شاخ و برگ باعث کاه  تعرق در سوح سبز سیاه شده و با اینکار  انع آفتاب سوختر   و  سوردد  

به هموین دلیول در    قاب یت شستشوی این  واد بیشتر از رنگ های پالستیک  و اختصات  اینکار    باشد و

 .نیاز به تکرار  ح ولپاش     باشد این روش

 :چه درختانی را باید محافظت کرد

و  اند عمو ا درختان  باید  ورد این اقداد قرار سیرند که در سالهای قبل  ورد تن  آفتاب سوختر  بوده -6

 . بوجود آ ده است( در قسمت جنوب غرب )عالئ  سرخ شدس  و یا  تورق شدن در تنه و شاخه این درختان 

عمو ا درختان پهن بورگ نسوبت بوه    . برخ  از ارقاد درختان در  عرض خسار  آفتاب سوختر  هستند -2

رخوت نوارون و زبوان    بورای  ثوال د  . درختان باریک برگ در  قابل آفتاب سوختر   قاو ت کمتوری دارنود  

 .سنجشک از ارقاد حساس به آفتاب سوختر  بوده ا ا درختان کاج و اکالیپتوس  قاو ت بیشتری دارند
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 آبیاری مناسب -5

با توجه به سر ای شدید هوا و باال رفتن د ای درخت و افوزای   یوزان تب یور و تعورق از سووح سیواه  آب       

د آب در سیاه باعث خسار  های جبران ناپایری خواهود   وجود در ساختمان سیاه  کاه     یابد و کمبو

نیاز به آب   تن  های  حیو   قاب ه با درحرکت شیره سیاه غ ظت و سرعت ضمن اینکه برای افزای  . شد

در کواه   یوزان خسوار     اتول  و حج  آب  ناسوب  بنابراین رعایت فات ه و دور آبیاری  .بیشتر    باشد

 .   بسیار حائز اهمیت    باشد(خصوتا در سوح برگ سیاه)آفتاب سوختر  
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