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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

هر ساله بر اثر اقدامات غیر اصولی و عوامل متعدد فیزیولوژیکی شاهد صدمات متفاوتی برر وو  دوتتران فیرا     

، نرو  وونره  دوتتان مختلف با توجه به دو . سبز هستیم و دو بسیاو  از مواود براحتی از کناو آن عبوو می کنیم

مشراهده   واکنش ها  متفراوتی ، واودهمات نسبت به صد ،میزان حجم ویشه و همچنین استقامت ویاه بن،اندازه 

آسیب ها  بر این اساس واهی دو دوتت با ویژوی ها  به ظاهر مشابه دو مقابل تنش ها  فیزیکی و . می وردد

واکنش ها  متفاوتی بروز می دهند و ممکن است یکی تشر  شرود و دییرر  همچنران دو      ،بیماو حاصل از 

تنش و یا تشکیدوی دو دوتتان فیا  سبز، پوسیدوی و یا زتم هرا   یکی از عوامل ایجاد . حال مقاومت باشد

 الزم اسرت  بنرابراین . سرال مری باشرد    41ایجاد شده دو طوقه دوتتان و تصوصا دوتتان برا سرنین پرایینتر از    

اقردامات  شناسایی کررده و  قبل از وسیدن به مرحله مرگ،  دوتتانی که چنین آسیب هایی وا متحمل می شوند،

 .آنها صووت ویردمعالجه و ترمیم الزم جهت 

 :طوقه اهمیت 
 

و  تو دوواه عبوو مواد غذایی جذب شده از ویشه به دوت میکند متصل ساقه به وا ویشه که است ا  ناحیه طوقه

شدت عبوو آب و مواد غذایی دو ایرن محرل   . می باشد همچنین شیره پرووده ساتته شده از سطح سبز به ویشه

صدمه به این قسمت از ی  طرر  باعرک کراهش تعرداد آونردها       . قسمت ها  دوتت می باشد سایربیشتر از 

به کل دوتت  به این محل با شدت جریان سریعاً (عامل بیماو  زا) آبکش شده و از طرفی دو صووت ووود پاتوژن

 بایرد  که است تنه از بخشی طوقه. مانند سایر قسمت ها  دوتت، نیاز به هوا و نوو داود طوقه .وسترش می یابد

 جمع زیاد  آب طوقه اطرا  دو که صووتی دو .نداود وا اضافه وطوبت تحمل ویشه برتال  باشد و تاک از بیرون

 بخرش  ایرن  نتیجره  دو و از کاو افتاده تاحدود  آبکش آوندها  تبادل تنفسی طوقه با هوا  آزاد،توقف  با وردد،

 .مییردد بیماو  به ابتال مستعد
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  :طوقه زخمپوسیدگی و یا 

 :شامل این عوامل. ی دو اطرا  طوقه دوتتان می وردندعوامل متعدد  باعک ایجاد زتم و یا پوسیدو

  ...و  اووز  مانند بیل، ماشین حاشیه زن چمنزتم فیزیکی بر اثر ضربات ادوات کش -4

این موضو  که دو چند سال اتیر با ووود ماشین ها  حاشیه زن چمن به عرصه نیهداو  فیا  سبز به شردت  

    دو فیرا  سربز    و حتری چنرد سرال کاشرت    افزایش یافته یکی از دالیل مهم از بین وفتن نهال ها  تازه کاشت 

و حاشیه دوتتان و دوتتچه هرا  به همین دلیل به هیچ وجه از این دستیاه جهت دفع علف ها  هرز د. می باشد

 بنابراین الزم است کاوشناسان محترم با دقت نظر ویژه و با ووشها  جاییزین و اصالحی مناسرب . استفاده نشود

مانند ایجاد تشت  مناسب اطرا  دوتتان و اصالح مرتب آن دو چندین مرحله دو طول فصرل وشرد، عرالوه برر     

 .نهال ها  تازه کاشت جلوویر  کنند زیبایی بصر  از آسیب به دوتتان و مخصوصاً
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زتم حاصل از محصوو شدن طوقه ویاه دو مصالح ساتتمانی و سنیفرش و یا جرداول معرابر کره دو هنیرام      -2

 . حاصل می شود ،جداکردن این موانع وشد از طوقه

 

بقیه  عاوضه آسفالت و یا  واهی طوقه دوتت دو اثر افزایش حجم دو طی دووان وشد به وسیله موزایی ، سیمان،

و  بنابراین دو هنیام کاشت دوترت  .محصوو می وردد و از ادامه وشد طوقه جلوویر  می کند ها  معابر شهر 

اقدام بره   دو صووتی که. دو سالها  آینده اهمیت داده شودالزم است به فیا  وشد طوقه دوتت  یا معبر ساز 

ا زتم ایجاد شده دو محرل طوقره، کراهش عمرر دوترت امرر        موقع و مناسبی دو این تصوص صووت نییرد، ب

لذا تاکید می وردد دو هنیام کاشت به فیا وحجرم مناسرب تشرت  جهرت آبییرر ،      . اجتناب ناپذیر تواهد بود

بره ایرن   ... فیا  وشد طوقه و افزایش بن دوتت دو سالها  آینده و یا دو هنیام معبر ساز ، جردول ورذاو  و   

 .دموضو  توجه ویژه ورد
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دو فیا  سربز جنیلری و دو اطررا      توسط حیوانات جونده مانند موش و ترووش ی کهیا تراش مزتایجاد  -9

 . این موود دو فیا  سبز شهر  کمتر دیده می شود و آسیب ناچیز  ایجاد می کند. شهر بوجود می آید

  .اتفاق می افتد دو اثر زیر تاک ماندن طوقهکه  تش  پوسیدوی -1

متاسفانه این موضو  دو هنیام تبدیل فیاها  دوتتکاو  شده به پاوک شهر  و یا دو هنیام بستر ساز  جدید 

بعیا فراموش می شود که هد  از ایجاد پراوک شرهر ، وجرود    . برا  کاشت بین دوتتان به وفوو دیده می شود

 م به تاکریز  و مدفون کردن طوقره بدون توجه و عدم دقت به این موضو  اقدا بنابر این. این دوتتان می باشد

با اینکاو دوتتان ضعیف تر و یرا داوا  زترم طوقره، مسرتعد ابرتال بره بیمراو          .دوتتان دو زیر تاک می وردد

 .پوسیدوی تش  می وردند
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دو این بیماو ، طوقه دوتت بر اثر بوجود آمدن شرایط وشد قاوچ ها  بیماو  زا مانند فوزاویوم و ووتیسریلیوم،  

     و بعد از مدتی آوندها  آبکش و چوبی وا غیر فعرال کررده و مررگ ناوهرانی دو ویراه دیرده       . تغییر ونگ میدهد

دو شررایط حراد   . قه متوجه تغییر ونگ تواهید شرد دو زمان اولیه ابتال به بیماو  با برداشت پوست طو. می شود

با توجه به نام پوسیدوی تشر  دو ایرن بیمراو ،    . بیماو ، ونگ طوقه کامال به قهوه ه ا  تا تیره تغییر می یابد

از  آنهرا وا  دوتتانی که چنین عالئمی داوند، بایسرتی سرریعاً  . عالئم لزجی و آبکی دو این ناحیه دیده نخواهد شد

دو  9دو وودال این دوتت قبل از کاشت جدید باید محلول قاوچکش بنومیرل  . ورددمعدوم کرده و زمین تاوج 

 . هزاو به تاک اضافه کرد
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شرده       هرا  ضرعیف   که باعک ایجراد تررک دو طوقره    (سرد یا ورم شدن ناوهانی هوا) تنش ها  آب و هوایی -5

 .می وردد
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 واکنش گیاه به زخم و یا پوسیدگی

همچنین میرزان  و  مختلف بر اساس جنس و وونهویاهان 

سالمت تود، نسبت به زتم ها  فیزیکری، بیمراو  هرا و    

ویاه دو  .می دهند    نشان میزان مقاومت متفاوتی  ،آفات

 تود مکانیزم ها  دفاعیبیماو  زا زتم و ووود عوامل اثر 

دو اولین مرحله شیره ویاهی برا سررعت   . وا فعال می کند

به همین دلیل است که از محرل   ،بیشتر  جریان می یابد

تروج صمغ تا حدود  . زتم شیره و صمغ بیرون می زند

صر  بسرته شردن    دوتت انرژ  زیاد  وا ،دو این مدت .می کند از ووود آفات و بیماو  ها  جدید جلوویر  

که داوا  شرایط مساعد  میسر است مدتی برا  ویاهمقاومت تا  تالش و  این .کندپوست می  ایجاد شده دوزتم 

بعد از آن دو صووت ووود عوامل تاوجی و شکسته شردن   چون شرایط همیشه برا  ویاه ایده آل نیست، و است

دو این سیستم، اور مواد غذایی تا حدود  دو دوتت براقی  . فعال می شود "مکانیزم بقا"سیستم دفاعی دوتت، 

دو . مانده باشد و همچنین سیستم ویشه کامال غیر فعال نشده باشد، انرژ  باقیمانده صر  تولید بذو مری ورردد  

تری  از طرفی زتم ها  ایجاد شده دو طوقه ح. این موقع مشاهده می وردد که دوتت بذو فراوان تولید می کند

مکرانیزم اول  )شیره دوتت دو اثر زتم عبوو جریان نشود، به علت تشدید عوامل بیماو  زا نیز ووبرو اور با ووود 

است، ویاه به ناچاو آوند ها  آبکش ترود وا  به ویشه  دوواه ووود شیره ویاهی  ،و با توجه به اینکه طوقه( دفاعی

 .تاوج شود محل اینا شیره ویاه به کمترین مقداو از غیر فعال می کند ت (محل زتم وپوسیدوی) دو این قسمت

تعرداد   ابتردا   دو ایرن موقرع   .می وودضعف دوتت وو به  ویشه ویاه، تاحدود با کاهش شیره نباتی ووود  به 

برگ ها  باقیمانده نیرز حالرت    شده و تاج دوتت تلوت ،برگ  شو با ویز می وودوو به زود   ویاهبرگ ها  از

  .نندافتاده پیدا می ک
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 : در نهایت خشکیدگی درخت می گردد باعث ضعف و روشصدمات و پوسیدگی به دو  خالصهبه صورت 

از  و موادغذاییآب باعک انتقال ناقص  و چوبی آبکشآوندها  دو حالت اول با قطع  :بیماری فیزیولوژیک( الف

. یرردد باعک ضعف دوتت می دو نهایت و شیره پرووده از بروها به ویشه شده  انتقالهمچنین وویشه به شاته ها 

غرذایی ترود نخواهرد    از منابع  کامل استفادهویاه قادو به  ،هیدزایش میزان آبیاو  و کودبا اف حتی دو اینصووت

بریش از حرد دو دوتتران     دهری با توجه به اینکه میوه  .می وردد دهیواهی تنش حاصل باعک ایجاد میوه . بود

ها مقاومت چندانی نداشته  هجوم آفات و بیماو  دو برابر دوتت دو نتیجه می وردد، منجر به ضعف شدید ویاه 

  .شاهد تشکیدوی کامل دوتت و از بین وفتن زحمات چند ساله تواهیم بوددو نهایت   و ضعف بیشتر عکو با

محل زخم ایجاد شده توسط 

 دستگاه حاشیه زن
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دو آب و  بصرووت برالقوه   عوامرل بیمراو  زا کره   ثر زتم ها  ایجاد شده دو حالت دوم دو ا :بیماری عفونی( ب

   و دو سرتاسر ویاه وسترش  می شوندواود ویاه  از نزدیکترین و بهترین مسیر تود یعنی طوقه ،وجود داوندتاک 

ا توجره  ب شده و (تصوصا قاوچ ها  فوزاویوم و ووتیسیلیوم) دو اینصووت ویاه آلوده به عوامل بیما  زا. می یابند

و بزود  عالئم بیماو  ظراهر   شدهزیاد نیز به حرکت آب و شیره پرووده دو ویاه، سرعت انتشاو بیماو  دو ویاه 

 .ورددمی 

 :روش های پیشگیری و مبارزه

مخصوصراً دو چنرد سرال     موضو  پوسیدوی و زتم ها  طوقه دوتتان،با توجه به حساسیت و میزان آسیبی که 

و عملیات تاکریز  برا  بهساز  فیا  سبز شهر  دو نقاطی که قبال فیا  سبز  توسعه توجه به ووندبا  ،اتیر

و علرف زن موتروو  دو نیهرداو  فیرا  سربز        دستیاه ها  حاشریه زن  ووودهمچنین و دوتتکاو  شده است 

 دو صرووت عردم کنتررل و    تساوت و آسیبی به دوتتان و مخصوصا نهالها  تازه کاشته شده واود آمده است که

لرذا توصریه مری شرود کره بررا         .ر به دوتتان فیا  سبز ترواهیم برود  مدیریت آن هر ساله شاهد آسیب بیشت

 :مواود زیر وا مدنظر داشته و به همکاوان تود تاکید نماییم ،پیشییر  و کنترل آن

جلوگیری از زیر خاک رفتن و مدفون شدن طوقه و تنه درختان مخصوصاً در تبدیل قطعات درختکاری بهه   -1

  پارک شهری

زیر تاک وفتن طوقه دو مرحله طراحی و اجرا  عملیات عمرانی ممکرن نبرود،    جلوویر  از این تصوص اوردو 

از تاکریز  دواطرا  تنه دوتتان  وتتان،کاشت ویاهان پوششی دو بین دبستر ساز  برا  الزم است دو اجرا  

از  ... و یا استفاده از لولره هرا  کاووویرت و     چینی، کَول وذاو با استفاده از انوا  مصالح مانند آجرچینی، قلوه 

برا  اینکاو الزم است فیا  کافی برا  وشد طوقره و  . جلوویر  ورددمدفون شدن طوقه و تنه دوتت دو تاک 
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اینکاو مانع زیرر تراک وفرتن طوقره دو      .ایجاد شوددو چند سال آینده ر ورفتن وشد دوتت الزم، با مدنظآبییر 

 دسالها  آینده می ورد

 

 عدم استفاده از دستگاه حاشیه زن چمن در اطراف طوقه درختان و درختچه ها -2

پیمانکراوان کنتررل و   استفاده از دستیاه حاشیه زن یا علرف زن توسرط   دو دو مرحله اول الزم است برا  اینکاو 

نظاوت بهتر  انجام شده و دو مواود تخلف و آسیب به دوتتان و دوتتچه ها با قاطعیت با این موضرو  برتروود   

دو اطرا  دوتتان  مناسب ایجاد تشت  با و از طر  دییر. شده و تساوت واوده از پیمانکاوان مربوطه کسر وردد

هررز دو   هرا   جلوویر  از وشد ویاهان پوششری و علف الوه بر ع (تصوصاً دو چمن کاو  ها) و اصالح مرتب آن
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 اصرالح تراک  ، امکان تغذیره کرود  و   دو اطرا  دوتتانحاشیه زن  و عدم لزوم استفاده از دستیاهاطرا  طوقه 

 . اطرا  طوقه نیز فراهم می شود

       

 ضدعفونی زخم ها و پوسیدگی های قابل مشاهده -3

ضدعفونی و  ، محل موود نظر وابا ترکیب چسب هرس و قاوچکش پوسیدوی ها،دو صووت مشاهده زتم ها و 

برا  اینکاو به ازا  هر نیم کیلوورم چسب  .بپوشانید

ورم قاوچکش اکسی کلروو مس اضافه  21هرس مقداو 

 .کنید و بعد از هم زدن دو محل استفاده کنید

 

ز این ترکیب وا می توان دو ضدعفونی محل هرس دوتتان نی: نکته

 .استفاده کرد
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 سمپاشی درختان آلوده با قارچکش  -4

مانند افتادوی ) شده اند زتم و یا پوسیدوی طوقه ه عالئم بیماو  قاوچی دو دوتتانی که دچاودو صووت مشاهد

 الزم است ...(  فصل وشد، تش  شدن ی  یا چند شاته و سیاه شدن برگ ها دوناوهانی بروها، زودشدوی و 

آب، دو  لیتر 51 – 11 وا بعد از ترکیب دو متاالکسیلو یا  توپسین ام، بنومیلقاوچکش از یکی از  ورم 411

  .وسترش بیماو  می شود جلوویر  ازو  اینکاو باعک کاهش. زیر سایه انداز دوتت استفاده کنید

دو  9 قاوچکشدو صووت تشکیدوی دوتت دو اثر این بیماو  الزم است قبل از کاشت جدید تاک چاله وا با 

جهت اثر بخشی بهتر می توان عالوه بر محلول قاوچکش ذکر شده، از تاکستر . هزاو  بنومیل سمپاشی کنید

توجیه اما اینکاو توسط باغداوان تجربی صووت می ویرد )ورم دو هر چاله استفاده وردد 411چوب به میزان 

 (.که دو این مبحک آووده نشده است علمی داودکامالً 
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