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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

هرس و پیرایش درختان از کارهایی است که به دالیل مختلف برر رو  درختران و درخت ره هرا   سرا  سر         

در زمستان ها  سرد که در برخی از روزها  آن دما  هروا پراییرتر از آسرتاته ل درل دمرایی      . صورت می گیرد

در چررین  . زدگی می شوتدبرخی از گوته ها  گیاهی قرار می گیرد، این گیاهان دچار خسارت سرمازدگی و یخ 

درخت ه ها شرایطی به تاچار باید توعی هرس و پیرایش در تظر گر ت که عالوه بر کاهش خسارت به درختان و 

اما ق ل از اتجرام ایرارار الزم اسرت در خ رو      . این گیاهان تی  لا حدود زیاد  حفظ گردد ب ث زی ایی و  رم

 .گیاهان مورد تظر درجه برد  خسارت در تظر گر ته شود

 :درختان و درختچه های هدف

س و آکاسریا و درخت ره هرا     ا  موجود در شهر قم، درختران اکراپیوتو   در میان گوته ها  درختی  و درخت ه

و خرزهره در اثر سرمازدگی چرد روزه دچار خسارت بیشتر  تس ت به سایر گوته ها  گیاهی  سا   شیشه شور

هرا  دیررر    این گوته ها به علت داشتن درصد بیشتر آب در با ت چوبی خرود تسر ت بره گوتره    . س   شده است

و با ت گیراهی   برابراین هدف از این دستوراپعدل هرس شاخه ها . عرض خسارت سرمازدگی هستردبیشتر در م

  .می باشد چهار گوتهاین 

در هرس گیاهان مذکور این تاته حائ  اهدیت می باشد که اگر در یک ردیف کاشرت یرا بوسرتان لعرداد     : 1نکته

این گیاهان به ماتررد گیاهران خسرارت    در لعداد کم باشد الزم است لا هرس ( سرمازده)گیاهان خسارت خورده 

 .ظ  رم مت داپشال ایجاد گردداتجام گردد لا حف( س  )تخورده 

درختان و درخت ه ها  جررلی و حاشیه کدربرد  به دپیل خسارت شدید سرمازدگی در این توع هرس : 2نکته

 .قرار تدی گیرتد

 .دچار خسارت شده اند به سه شکل دیده می شوند ی شدیدکه در اثر سرما گونه های گیاهی موجود

در صورت رشد زرد شده و  گیاهلدامی برگ ها  لقری ا با ت چوبی گیاه کامال از بین ر ته،  :خسارت شدید -1

 .جواته ها  جدید ب ورت پاجوش تدایان می شوتدمجدد، 
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بررگ هرا    . دارا  برگ س   و برگ زرد مری باشرد   گیاهبا ت چوبی کامال از بین تر ته،  :خسارت متوسط -2

در این حاپت درخت بره  . اتتها  شاخه به دپیل تورس بودن و مقاومت کدتر به سرما، خسارت بیشتر  داشته اتد

 .کلی خسارت تدیده است و احتدال جواته زتی از لره و یا سرشاخه ها وجود دارد

ت ده و عالمر ی برگ ها  درخرت سر   ماتر   لقری ا لدام، با ت چوبی گیاه ساپم و س   است: بدون خسارت -3

 .و درخت ه دیده تدی شود و یا خسارت در حد بسیار پایین می باشد بر رو  درخت زدگیخسارت سرما

 :که دچار سرمازدگی شده اند هرس درختان آکاسیا و اکالیپتوس

، حجم س  یرری باال و لوقع غذایی و آبی کم تسر ت  ازجدله رشد سریع و آکاسیا اکاپیوتوس درختان خ وصیات

 هد ررین و    شردید عدم مقاومت به سرما از طر ی تقطه ضعف این گوته ها یعری و گوته ها  درختی به سایر

رشد این باعث شده لا کاشت و شرایط ویژه م یط شهر  مثل وجود ش اه برق شهر  در شوارع مواتع و  برخی

ایرن درختران   و اصروپی  هرس و پیرایش ص یح  برابراین به تاچار الزم است. اشدیاه با مشاالت خاصی مواجه بگ

 .اتجام دهیم حساس به سرما را بعد از ایجاد خسارت سرمازدگی در زمستان،

که در اثرر سررمازدگی ایجراد    در درختان اکاپیوتوس و آکاسیا  خسارت ظاهر  سطحاین سه  شراخت با لوجه به

 .اتجام داد دو فرممی لوان اتجام هرس را به شده است، 

 

 توپی –فرم سرزنی  -الف

شراخه   4 – 9در این توع هرس . درختاتی که دچار خسارت شدید و متوسط شده اتد با این  رم هرس می شوتد

. تره داشته می شوتد و اپ اقی شاخه و برگ از درخت جدا می شرود  متر 5.1 حدودلا ارلفاع اصلی مت ل به لره 

شاخ و برگ بره جهرت زی رایی و      در این  رم کدترین می ان برگ خشک بر رو  درخت باقی می ماتد و مقدار

در اثرر   به لردری   خشک که ها با ایراار حجم ات وهی از برگ. ماتد سایه اتداز  بر رو  درخت باقی خواهد کدی

 .تس ی هم برا  درخت باقی می ماتد و آراستری و هد رین زی ایی ری ش می کرد از گیاه حذف می شودباد 
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 :کاهش تاجفرم  -ب

کدترین می ان خسارت را دچار شده و یا اصال خسارت تداشته اتد به این روش  در اثر سرما  شدید درختاتی که

این هرس می لواتد برا  دستیابی به اهداف زی ایی و ش اهت بیشتر با  ررم تخسرت کره باعرث     . هرس می شوتد

در این   . تر  تدایرد یارواختی و یاسان بودن شال تهایی درختان در شوارع و بوستان ها می شود، کدک بیشر 

و هرس  قط به مرظور کرترل ارلفاع  روش حداکثر در هر بار هرس یک سوم از تاج گیاه را می توان حذف کرد

 احتداپی در اثر سقوط شاخه ها و یا برخورد با ش اه برقو رشد حجدی لاج درخت،  رم دهی لاج و یا ر ع خطر 

شوارع این هرس می لواتد بهترین توع هرس بررا  درخرت   ر  سا  س   شهر  و مخ وصا در د. اتجام می شود

 .  باشد و آکاسیا اکاپیوتوس



 

4 
 

ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 
 

 

 :که دچار سرمازدگی شده اند خرزهره و شیشه شور هرس درختچه های

 کف بر کردن -الف

و شاخه ها کامال خشک بوده و حاپت شاررده  شده اتد (توع اولخسارت )درخت ه هایی که دچار خسارت شدید 

درخت ه هایی که دارا  بن قو  لر و لعداد شاخه بیشرتر و  . یده می شودبر ساتتی متر 21لا  51دارتد، از ارلفاع 

 .یا خاک مراسب لر  هسترد، با سرعت بیشتر  جواته زتی و شاخه زایی خواهرد داشت
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 شکل دهی –فرم سرزنی  -ب

شاخه ها ساپم است و  قط برگها آسیب دیرده اسرت و اماران    ) تدا ار خسارت شدید تشدهدرخت ه هایی که دچ

با حذف شاخ و برگ اتتهرایی کره کرامال    در این درخت ه ها ابتدا سرزتی شاخه ها ، (جواته زتی از لره وجود دارد

 . اتجام می گرددخشک بوده و حاپت ع ایی گر ته اتد، 

درخت ه در یک عرصه توار ، می لوان اتواع حاپت ها  ماع ی، جامی،  رم  مت داپشال کردن با لوجه بهسوس 

 .را ایجاد کرد... گلداتی و 
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