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 .Morus sp           توت

دسختی است هماٍم ٍ ون ًیاص وِ دس اوثش هٌاعك  گًَِ(. 16)حذٍد هتؼذد داسد تَت هتٌَع تَدُ ٍ گًَِ ّای دسخت

. تؼضی اص دسختاى ٍتا یىػذ سال ػوش وٌذ  هتش ًیض تشسذ 25تَاًذ تِ استفاع تا  ًوایذ ٍ حتی هی سضذ هی ییآب ٍ َّا

داس  ایي ًَع دسختاى تِ ػٌَاى یه دسخت صیٌتی سایِ ًش تَلیذ ًوَدُ ٍ تٌاتشایي هیَُ تَلیذ ًوی وٌذ. تَت فمظ گلْای

اسجحیت خػَغیات  هطىالت ًاضی اص هیَُ دسختاى هثوش،دس فضای سثض ضْشی تِ ػلت .هی تاضٌذتسیاس هٌاسة 

تیطتش  ،ٍ ایجاد سایِ هی تاضذٍ اّذاف واضت وِ تیطتش تَلیذ حجن سثض  تَتْای ًشن تش سضذ سشیغ ،اوَلَطیه

تِ  .وٌٌذ تَلیذ هی تیطتشیاص گًَِ ّایی استفادُ هی ضَد وِ سضذ سشیؼتش ٍ تْتشی داضتِ ٍ حجن سثض ٍ سایِ 

استفادُ هی ٍ پایِ ًش گًَِ تَت سفیذ  تیطتش اص تَتْای ًشنٍ تشای دستیاتی تِ اّذاف روش ضذُ  ّویي دلیل

حاضیِ ضْش یا  ،ووشتٌذ سثضدس پاسوْای جٌگلی هَضَع هوىي است . اها ایيوِ تَلیذ هیَُ ًویىٌذ ضَد

 هثاحثی ّوچَى جزب پشًذگاىلشاس گشفتِ ٍ تا تَجِ تِ  دیگش  اّذاف ووی تحت الطؼاع تَستاًْای ضْشی تضسي

 دس تشًاهِ واسی فضای سثض ضْشّا لشاس گیشد. دسختاى هثوش ًیض ٍهٌثغ تغزیِ تشای آًْا ووی تغییش وشدُ ٍ واضت

 (تَت سفیذ اص ػثاستٌذ  پشٍسش دادُ هی ضَد.ایي سِ گًَِ ذتا سِ گًَِ تَت است وِ تشای هیَُ ػو

(Morus alba تَت لشهض ،) (Morus rubra ُیا ضاُ تَت ٍ تَت سیا(Morus nigra ) . 

 تا .استفادُ هیطَدغیش هثوش س وِ گفتِ ضذ دسفضای سثض ضْشی ٍ تشای هحَعِ ساصی  تیطتش اص دسختاى ّواًغَ

لذّی دسخت یا دسختچِ ّا هی تاضذ ایي هَضَع ًحَُ گ ضیٌِ ّای هْن دس هَسد ّشس،تَجِ تِ ایٌىِ یىی اص گ

تا  دّی تَت هذ ًظش  تاضذ هیَُچشاوِ دس غَستی وِ دس هَسد دسختاى تَت هثوش اّویت صیادی پیذا هیىٌذ 

تایذ تا حذ هوىي اص واّص ضاخِ ّا جلَگیشی  هیطَد تطىیل ضاخِ ّای سال لثلگلْا تش سٍی تَجِ تِ ایٌىِ 

است ٍ ػالٍُ تش دسّن  تَجِ تِ ایٌىِ سضذ سٍیطی ٍ تَلیذ ضاخِ ّای ًشن تیطتشاها دس تَتْای ًشن تا  ضَد.

خغش تذاخل تا خغَط ، ٍ تیواس ضذى دسخت  جولِ صخوی ضذى ى ،اصآسیة ّای ًاضی اص آسفتگی ضاخِ ّا ٍ 

 ...خشٍج ضاخِ ّا اص فشم اغلی ، خن ضذى تِ سوت پاییي ٍ خغش تشخَسد تا ػاتشیي ٍخَدسٍّا ٍ تشق ضْشی،

.تا تَجِ تِ هَاسد روش ضذُ هطخع هی ضَد ضشٍست تیطتشی پیذا هیىٌذ دسخت ٍوٌتشل سضذ ّشسٍجَدداسد، 

اًجام  تا تَجِ تِ ًیاصّای گفتِ ضذُ  دس ّش صهاًی اص سال هوىي استدسخت تَت دس عَل سال ٍ وِ ّشس 

تاج دس سالْای تؼذ ٍ هَاسد هیضاى سضذ  الثتِ دس فضای سثض ضْشی تایذ دس ًحَُ ضىل گیشی تاج دسخت، .ضَد

 ضىل تا هٌاسة اسىلتی ایجاد تشایتشق ٍ... ًیض هذ ًظش لشاس گیشد.   دیگشی اص جولِ هَاًغ ضْشی هثل خغَط

 آیٌذُ اسىلت تا ضًَذ هطخع ٍ اًتخاب اغلی ّای ضاخِ دسختاى، سضذ اٍلیِ هشاحل دس تایذ هؼیي ٍ هطخع

 .تا سضذ هٌاسثی داضتِ تاضٌذ تشخَسداس وافی فضای اص تایذ ضذُ اًتخاب اغلی ّای ضاخِ ضَد تطىیل دسخت

تا اص ضاخِ ّایی وِ دس سالْای اٍل اًتخاب هی ضًَذ تایذ تا تٌِ اغلی  صاٍیِ هٌاسثی داضتِ تاضٌذ  ّوچٌیي 

  .دسجِ تیطتش ضَد70صاٍیِ ضاخِ ّای اغلی تا تٌِ ًثایذ اص  .دسّن سفتگی یا ضىستگی دس آیٌذُ جلَگیشی ضَد
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 (عذم انتخاب هناسة شاخه های اصلی  و درهن رفتگی  و آثار آسیة دیذگی تنه تعذ اس حذف شاخه اضافه)

 60تا45صاٍیِ هٌاسة ضاخِ ّا تا تٌِ اغلی  الثتِ تستِ تَدى ایي صاٍیِ ًیض تاػث دس ّن سفتي ضاخِ ّا هیطَد

( دس سالْای اٍل سضذ اّویت صیادی داضتِ ٍ دس ضىل گیشی تاج trainningتشتیت دسخت) .دسجِ است

هؼوَال فشم ًْایی وِ دس ّشس تشای دسختاى دس ًظش گشفتِ هیطَد تایذ تا حذ هوىي تا فشم ٍ هٌاسة هَثش است. 

سضذ عثیؼی آًْا هغاتمت داضتِ تاضذ هگش اّذاف خاغی دًثال ضَد. دس ایي سٍش ّن ّضیٌِ ًگْذاسی ٍحفظ 

 واّص پیذا وشدُ ّن ًتیجِ واس تْتش هیطَد.  فشم هٌاسة

 
 ) ساویه هناسة شاخه تا تنه اصلی(        
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ایي  تاتَجِ تِ ایٌىِ فشم عثیؼی دسخت تَت گشد هی تاضذ تایذ دس ّشس ٍتشتیت ًْال اص ّواى دٍسُ ًْالی

تحت الطؼاع لشاسگشفتِ  . اها دسفضای سثض ضْشی هحذٍدیتْا تاػث هیطَد وِ اّذاف هاًظش لشاس گیشد هذ هَضَع

ضاخِ لیذس  ،دس هَسد ایي گًَِ ًیض دس ًماعی وِ هَاًؼی تشای سضذ ٍجَد ًذاسد دس فشم گشد تغییش ًوایذ. ٍ تؼضاً

 ،)هثل ضثىِ تشق( اها دس ًماعی وِ هحذٍدیت ٍجَد داسد )هثل پاسوْای ضْشی(، هشوضی هی تَاًذ حفظ ضَد

تاج هٌاسة دس شتیت ٍ ّشس دسخت اص اتتذای ًًَْالی تا ایجاد ّشس هیطَد. تشای ت فشم گشد تِ غَست جاهی

 .ضَدهی ًجام ّشس دس صهاًْای هختلف ا ،ٍ ًگْذاسی آى  آیٌذُ

دس صهاى واضت دسخت هوىي است ًیاص تاضذ ّشس سثىی سٍی ًْال اًجام ضَد. ّشس هرس زمان کاشت.-1

ّوچٌیي سشصًی ًْال دس استفاع هٌاسة تشای تحشیه ًْال تِ ایجاد ضاخِ ّای فشػی  سیطِ ّای خشاب ٍتیواس ٍ

دس استفاع هٌاسة .دس ایي هَسد اگش استفاع ًْال صیاد تاضذ تستِ تِ هىاى واضت تایذ اص استفاع هٌاسة سشصًی اًجام 

اج دلخَاُ دسخت ایجاد ٍ ت سضذ وشدُ ٍ ضاخِ ّای فشػی دس استفاع هٌاسة سضذ وشدُ تا جَاًِ ّای جاًثیضَد 

  .ضَد

سفیَطّا ٍ هؼاتشی وِ دس آیٌذُ خغش تشخَسد ضاخِ ّا تا خَدسٍّا ٍجَد داسد تایذ تشتیت دسخت تِ غَستی  دس

 .هتش ًثاضذ5/4اًجام ضَد وِ ضاخِ ّایی وِ ٍاسد هحذٍدُ سَاسُ سٍ هی ضًَذ استفاع آًْا تا سغح صهیي ووتش اص 

ّوچٌیي دس هؼاتشی وِ خغش تشخَسد ضاخِ ّا تا ػاتشیي پیادُ ٍجَد داسد تایذ تشتیت دسخت تِ غَستی تاضذوِ 

هتشتا سغح صهیي استفاع داضتِ تاضذ تِ ّویي دلیل تِ  2ضاخِ ّای هحذٍدُ ػثَس ػاتشیي پیادُ حذالل تیطتش اص 

شی ٍ دس تمیِ ًماط اص هت 3 تا 5/2 اص استفاعغلی()استفاع تٌِ اا سشصًی ًْال عَس هؼوَال دس هحذٍدُ ػثَس خَدسٍّ

 دسآیٌذُ تاج دسخت دس هحل هٌاسة ضىل تگیشد. اًجام ضَد تاهتشی  2تا8/1استفاع 

 

ّواًغَسوِ لثال ًیض گفتِ ضذ تا تَجِ تِ سضذ سشیغ دسخت تَت ٍ ّوچٌیي  هَاًغ : )تابستانه(هرس سبس-2

ًیاص تِ حفظ ٍ ّوچٌیي  داسدتاثیش صیادی تش ًحَُ سضذ دسختاى  ٍ هطىالت هَجَد دس فضای سثض ضْشی وِ تؼضاً

ػَست ًیاص ًسثت تِ ّشس ٍدستفشم ٍ صیثایی دسخت ًیاص است تِ غَست هستوش سضذ ایي دسخت وٌتشل ضذُ 
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ػولیات ّشس اًجام ضَد .ایي ّشس یل صیش تِ دالدسخت الذام ضَد دس فػل سضذ تش اساس ضشٍست هوىي است 

 .دس صهاى سضذگیاُ ٍ سثض تَدى آى اًجام هیطَد تِ ّشس تاتستاًِ یا ّشس سثض هؼشٍف استتاتَجِ تِ ایٌىِ 

 حزف ضاخِ ّای خطه،آسیة دیذُ ٍ تیواس-

 حزف پاجَضْا ٍ تٌِ جَضْا-

 خغش ساص ٍ آسیة سساى)هثل تذاخل تا ضثىِ تشق ٍ....(حزف ضاخِ ّای -

 تشخَسد تا خَدسٍ ّا  یا ػاتشیي سا داسدفیىی ایجاد وشدُ یا اهىاى حزف ضاخِ ّایی وِ هطىل تشا-

 وٌتشل سضذ دسخت تشای جلَگیشی اص آسیثْای تؼذی -

 حزف ضاخِ ّایی وِ اص فشم هَسد ًظشی وِ تشای دسخت دس ًظش گشفتِ ضذُ خاسج ضذُ اًذ-

حزف ضاخِ ّای تذفشم ٍ دسّن سفتِ)ایي هَسد ٍ هَسد لثل تیطتش دس ّشس خَاب اًجام هی ضَد ٍ تش حسة -

 ٍست هوىي است دسفػل سضذ ًیض اًجام ضَد( ضش

 دس غَست ًیاص تِ تٌه ساصی تاج-

 

            

 Crown Thinning)   (تٌه ساصی تاج دسخت                           
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صهاى خَاب ٍ ّشس صهستاًِ  دسخت تَت دسفشم ٍ اٍلَیت اٍل ّشس هْوتشیي هرس خواب )زمستانه(:  -3

الذاهاتی وِ تشای وٌتشل فشم دسخت دس عَل فػل سضذ اًجام هیطَد. اها ّشس ٍ پیشایص گیاُ ّوِ  اتهیثاضذ ٍ 

م دسخت ٍ ّشس آى دس فػل تْتشیي صهاى تشای وٌتشل فشتٌا تِ دالیل صیش  هی تاضذ .ام خَاب ضشٍسی دس ٌّگ

 خَاب است:

است ٍ هؼایة دسخت تِ خَتی  هطاّذُضىل دسخت ٍ ضاخِ ّا تِ ساحتی لاتل ٍ تشگْای دسخت خضاى وشدُ  -

 ٍ ضاخِ ّایی وِ تایذ حزف ضًَذ دیذُ هی ضًَذ. دسنلاتل 

 پَست دسخت ووتشیي هیضاى سعَتت خَد ساداضتِ ٍ تِ چَب چسثیذُ ٍ احتوال آسیة دیذى آى ووتش است -

 ٍسٍد ػَاهل تیواسی صا ،اص جولِ تیواسیْای لاسچی ،ٍیشٍسی ٍ تاوتشیایی اص هحل تشش تِ داخل تٌِ ووتش است -

  .خشٍج ضیشُ گیاُ اص هحل تشش ووتش تَدُ ٍ ػالٍُ تش واّص تیواسیْا تاػث ضؼف گیاُ ًوی ضَد-

 دستشسی تْتش جْت حزف ضاخِ ّای دسخت ٍجَد داسد -

 ی ّستٌذ ٍ ووتشیي آسیة تِ هحل تشش اتفاق هی افتذ.ضاخِ ّا داسای تاس سثىتش-

 دس حال خَاب هی تاضذ اهىاى ّشس سٌگیي تش آى ٍجَد داسد  تا تَجِ تِ ایٌىِ دسخت-

 

 است(  در عملیات هرس )هرس شاخه های خشک وبیمار بعد از در نظر گرفتن فرم نهایی اولین قدم
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فشم   سثه تاضذ تشای ّشس تَجِ تِ ایٌىِ ّشس سثض تایذچٌذ ّشس سثض تشای گیاُ ضشٍسی است ٍلی تا  ّش

جولِ هَلؼیت  ستِ تِ ًىات هختلف اصت .ایٌىاس دس فػل خَاب اًجام ضَد تش دسخت تایذضذیذدّی ولی ٍ ّشس 

 ٍجَد هَاًغ ضْشی ٍ سی دسخت، ًَع تاج اًتخاتی،ضاى سضذ سال جاًحَُ ٍ هی هىاًی دسختی وِ ّشس هی وٌین ،

                   ( ٍ واّص تاجpollardingسٍش تاجثشی ) تَاًذ تِ دٍ ّشس ٍ هیضاى آى هی َاهل دیگش ًَع ػ

 (crown reduction.اًجام ضَد )  

 سا ّشس هی تَاى   ٍجَد ًذاضتِ ٍ سضذ تاج دسخت دس آیٌذُ هطىلی ایجاد ًىٌذ اها دس غَستی وِ هَاًغ خاغی

ضاخِ ّای دس ّن سفتِ ٍ تٌه وشدى تاج تشای حفظ تا حذ هوىي تِ حزف ضاخِ ّای تیواس ،خطه،حزف 

 .وشدهحذٍد  ٍ وٌتشل فشم دسخت سالهت گیاُ

تیطتش ساّىاس ّشس دسختاى سضذوشدُ ٍ چٌذ سالِ است،  هذتا تَجِ تِ ایٌىِ چٌذ سٍضی وِ دس اداهِ خَاّذ آ

ًىتِ ای وِ ًثایذ فشاهَش ضَد ّشس ٍ تشتیت دسخت دس چٌذ سال اٍل سضذ ًْال تشای تطىیل اسىلت هٌاسة 

ّشس  تِ تیاى دیگش تشای ایٌىِ تتَاًین دس آیٌذُ تِ فشم هٌاسة ٍ دلخَاُ دسخت دست پیذا وٌین تا  ؛دسخت است

 ایٌىاس : تشایتشتیت ًوایین  هٌاسة تایذ آًشا

دس سال اٍل ّواًغَس وِ گفتِ ضذ تا وَتاُ وشدى استفاع ًْال )حزف لیذس هشوضی (اص استفاع هٌاسة، استفاع تٌِ 

 اغلی سا هطخع ٍ ًْال سا تِ ایجاد ضاخِ ّای جاًثی  تحشیه هی ًوایین .

عَل ضاخِ ّا تیطتش اص یه هتش تَد دس صهستاى سال اٍل سِ تا ضص ضاخِ هٌاسة سا حفظ ٍ دس غَستی وِ 

ساًتیوتش وَتاُ هی ًوایین ٍ تمیِ ضاخِ ّای اضافِ سا ًیض حزف هی وٌین    90تا 60تستِ تِ ضشایظ  تا استفاع 

. ٌّگام وَتاُ وشدى لَاًیي ولی ّشس اصجولِ اًتخاب ایي ضاخِ ّواى ضاخِ ّای اٍلیِ سا تطىیل هی دٌّذ

 شاهَش وشد.جَاًِ اًتْایی هٌاسة سا ًثایذ ف

دس سال دٍم واضت، ضاخِ ّای ثاًَیِ سٍی ضاخِ ّای ایجاد ضذُ سضذ خَاّذ وشد. دس صهستاى سال دٍم ٍ تا 

سػایت ًىات ولی ّشس ضاخِ ّای اضافِ حزف ٍ ٍ سٍی ّش ضاخِ اٍلیِ سِ تا ضص ضاخِ حفظ ٍ اص استفاع 

ذ ٌل اسىلت هٌاسة گیاُ هوىي است چتطىی،هٌاسة وَتاُ هی ضَد. الثتِ تستِ تِ ضشایظ ٍ سشػت سضذ ًْال 

 سال عَل تىطذ.

پس اص ایي هشحلِ ٍ تا ضىل گیشی اسىلت اغلی گیاُ ضاهل تٌِ اغلی ، ضاخِ ّای اٍلیِ ٍ ضاخِ ّای ثاًَیِ تا 

هٌاسة حفظ وشدُ ٍ تا اًتخاب ضاخِ ّای فشػی ٍ ًگِ  شماًتخاب ًَع هٌاسة ّشس هی تَاى تاج دسخت ساتِ ف

اج دسخت سا ّش سال گستشدُ تش ًوایین یا تا سشصًی ٍ حزف ضاخِ ّا تِ ّش یه اص سٍضْای داضتي ٍ تشتیت آى ت

 ّشس روش ضذُ وِ دس اداهِ خَاّذ آهذ سضذ تاج سا وٌتشل ًوایین 
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 pollardingّشس تاجثشی   -1

 ایي سٍش دٍ واستشد هْن داسد :

 ٍجَد داسد سضذ تاجثاتت ًگْذاضتي یا وٌتشل سضذ تاج دسخت دس هَاسدی وِ هاًؼی تشای -

 جلَگیشی اص تاسدّی گًَِ ّای هثوش دس ًماعی وِ تِ ّش دلیل تاسدّی دسخت تثؼات هٌفی داسد   -

ایي ًَع ّشس اص تضسي ضذى تاج جلَگیشی وشدُ ٍ تاػث ایجاد یه تاج گشد ٍتَپی ضىل اص ضاخ ٍ تشي هی 

سال اٍل  . دساًجام ضَدفػل خَاب سال دس  اٍل واضت ضشٍع ٍ ّشّشس اصسالْای  گشدد. تشای وٌتشل فشم تایذ

ضَد.دس  اًتخاب هٌاسة ایجاد ضاخِ ّای فشػی تستِ تِ هىاى ًْال جْت تحشیه ة تشایتایذ استفاع هٌاس

سِ تا ضص ضاخِ سٍی تٌِ اغلی سا ًگِ داضتِ ٍ تشای ایجاد تاج هٌاسة تشتیت هی وٌین ّشسال  سالْای اٍل

. ضاخِ ّای اغلی سا  تا ٍ دس ّن سفتِ حزف هی ضًَذ تیواس ،خطه عثك لَاًیي ولی ّشس اتتذا ضاخِ ّای

تماسى تاج  تَجِ داضتِ تاضین وِ تا حذ هوىيساًتیوتشی ّشس ًواییذ . دس ٌّگام ّشس تایذ  90تا60استفاع

 حفظ ضَد.

 

دسختاى ایي سٍش ّشس تشای جلَگیشی اص تاسدّی دسختاى  هثوش سٍش هٌاسثی هی تاضذ . تا تَجِ تِ ایٌىِ تؼضا 

تاسدُ دس ًماط ًاهٌاسة وطت هی ضًَذ وِ هیَُ دّی آى هوىي است هطىالتی سا ایجاد ًوایذ .ٍ تا تَجِ تِ 

ایٌىِ ایي دسخت سٍی ضاخِ ّای سال لثل گل هی دّذ تا ّشس ضذیذ تِ سٍش تاجثشی هیتَاى اص هیَُ دّی 

ایٌىِ تاسدّی دسختاى تَت دس هحذٍدُ  خت سا ٍاداس تِ سضذ سٍیطی ًوایین. تا تَجِ تِآى جلَگیشی وشدُ ٍ دس

ضْشی هخػَغا دس تضسگشاّْا ػالٍُ تش هطىالت ًاضی اصآلَدگی هیَُ ّا هوىي است هطىالت تشافیىی ٍایوٌی 

آسیثْای جاًی داضتِ تاضذ ًیاص است اص هیَُ دّی آى تَجَد آٍسدُ ٍتِ دلیل تشدد هشدم هخػَغا وَدواى 

     .جلَگیشی ضَد
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 (  می ببشد pollardعکس سمت چپ یکی از نمونه هبی منبسب هرس به روش  )

 (crown reduction ّشس واّص تاج ) -2

دس ّشس واّص تاج، ضاخِ لیذس هشوضی تا استفاع یه ضاخِ ثاًَیِ وَتاُ هی ضَد ایي سٍش ّشس تاػث هی ضَد 

دلخَاُ تالی تواًذ. ّوچٌیي هی تَاًذ  ػالٍُ تشوٌتشل سضذ دسخت استفاع دسخت ٍ ضىل تاج حفظ ضذُ ٍ دس فشم

دسغذ تاج دسخت حزف  25تشجیحا دس ّش تاس ّشس واّص تاج تیطتش اص  .تاػث گستشدُ  ضذى تاج دسخت ضَد

 ًطَد. 
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دسخت سا دس ًظش گشفتِ ٍ اتتذا ضاخِ ّای خطه ٍ تیواس سا حزف ٍ سپس ضاخِ  اتتذا فشم ًْاییدس ایي سٍش 

حزف هی وٌین ٍ ّایی وِ تذفشم ٍ دس ّن سفتِ هی تاضٌذ ٍ تا صخوی ضذى تاػث آسیة تِ دسخت هی ضًَذ سا 

ّوچٌیي ضاخِ ّایی وِ اص فشم خاسج ضذُ اًذ یا تِ سوت صهیي سضذ هیىٌٌذ سا اصهحل جَاًِ ای هٌاسة لغغ 

هی وٌین.دس لذم تؼذی داخل تاج سا تٌه وشدُ. ٍ دسًْایت استفاع ضاخِ ّای تالیواًذُ ساتا هحل هٌاسة وَتاُ 

تِ هیضاى دلخَاُ گستشدُ  سا ن تاج دسختضاخِ ثاًَیِ هی تَاًی وَتاُ وشدى لیذس هشوضی تا یههی ًوایین. تا 

ساًتیوتش ٍ تیطتش خَدداسی ضَد هگش  10دس ّشس واّص تاج  تا حذ هوىي اصحزف ضاخِ ّای تا لغش  ًوایین.

  :ّشس واّص تاج هی تَاًذ تِ دالیل صیش اًجام ضَدایٌىِ ایي هَضَع ضشٍست داضتِ تاضذ. 

 وٌتشل حجن تاج دسخت-2وٌتشل سضذ دسخت                           -1

 تٌاسة تاج دسخت تاهحل یا سیطِ-4ًیىی       فؼال وشدى استشس ّای هىا-3

 جلَگیشی اص ضىستي دس تشاتش تاد -5

    ًوًَِ تػاٍیش ّشس واّص تاج
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ٍ دس غَست ٍجَد  ضَد دس ّشغَست  تا حذ هوىي اص ّش دٍ سٍش ّشس روش ضذُ دس هَاسد ضشٍست استفاد

ًیاص تِ واّص تاج دسخت  هَاًغ خاظ ضْشی وِدسخت ٍ ػذم ٍجَد هٌاسة تشای ایجاد تاج گستشدُ  ضشایظ

تَلیذ اص جولِ هضایای تاج گستشدُ ،  داسد ٍ تا تَجِ تِ آثاس هضش دٍ ًَع ّشس روش ضذُ تشای دسخت ٍ استفادُ اص

ٍ دس  ذاص ّواى اتتذای فػل سض یىی دس فضای سثض ضْشیاوَلَطآثاس هثثت  ایجاد سایِ هٌاسة، سثضیٌگی تاال،

ضاخِ ّای تیواس (  Crown thinningّشس ایي دسخت دس لالة ّشس تٌه وشدى تاج ) ًْایت ًتیجِ تْتش

 هحذٍد ضَد.ٍ وٌتشل فشم ،خطه،حزف ضاخِ ّای دس ّن سفتِ ٍ تٌه وشدى تاج تشای حفظ سالهت گیاُ 

 

 ( Crown thinningهزس تنک کزدن تاج )

اص لثل واضتِ ضذُ اًذوِ تشتیت ٍ ّشس حائض اّویت است ایي است وِ تِ ًاچاس دسختاًی ًىتِ ای دیگش وِ 

سالْای گزضتِ سٍی آًْا تِ خَتی غَست ًگشفتِ ٍ تِ ًاچاس تایذ تشای سالْای آیٌذُ اغالح ضًَذ. تشای ایي 

هَضَع ّیچ ٍلت دیش ًیست اها دس غَستی وِ تشای اغالح، ّشس سٌگیي ًیاص تاضذ دسغَست احتوال آسیة تِ 

 یىسال هَوَل وشدُ ٍ تا وٌتشل ّشس دس سالْای آتی تِ فشم دلخَاُ تشسین. دسخت ایي واس سا تایذ تِ تیطتشاص

یىی اص ًىات هْن وِ تایذ دس ایي خػَظ تِ آى دلت ضَد تٌِ ٍ ضاخِ ّای اغلی دس ّن سفتِ ٍ تذ فشم هی 

آى دس .ًوًَِ تػَیشتاضذ وِ اگش دسحال حاضش ًیض هطىل حادی ًذاسًذ دس سالْای آتی هطىل ساص خَاٌّذ ضذ

    .ًَضتِ آٍسدُ ضذُ است  یاتتذا
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