
 تاج درختان در سطح شهر سربرداري هرس

آدرختان موجود درس نها، از لحاظ مختلف نظير وجود ساختمانها، خطوط طح شهر به دليل وضعيت خاص مكاني

آ انتقال و ...نيرو، تنش هاي محيطي نظير خاك، تحت فشار مي باشند كه مجموع اين عوامل نامساعد لودگي هوا

و... مي گرددو ريشه درختان، باعث عدم تعادل اندام هاي هوايي  و بيماري ها و در نتيجه حمله آفات ضعف آنها

ناك مساعد منجر به مرگ درخت مي شود. به همين دليل همواره بايد به فكر حفظه در برخي از موارد اين عوامل

ميات درختان كه بيشترين نقش را در بهبوو تجديد حي باشيم چرا داشته كنند،د شرايط بيوكليماتيك شهر ايفا

و رعايت اصول صحيح در هر يك از بخش هاي  و تجديد حيات فضاي سبز شهري نسبت به احداث كه حفظ

ك و مجدد آنها هزينه هاي به مراتب كمتري را بدنبال دارد. در اين ميان يكي از شيوه هاي نترل رشد، حفظ

و بدنبال آن هرس  تجديد حيات درختان در سطح شهر، اعمال انواع هرس از جمله هرس برداري روي آنها

و در  و مطلوب بخشيد فرمدهي تاج درخت مي باشد كه بدين طريق مي توان به درختان سطح شهر تاج متقارن

 نتيجه مشكالت مختلف در اين خصوص را به حداقل رساند.

س  ربرداري درختان سطح شهراهداف

و از جمله هرس سرب رداري درختان در سح شهر دنبال بعضي از مهم ترين اهدافي كه در هرس هاي سنگين

 شود عبارتند از: مي

و دلخواه به تاج درختدادن-1 .فرم مناسب

آنجوان كردن درخت-2 و ريشه  ها سالم باشد).ان مسن(در صورتي كه تنه

و ...مقاوم كردن درختان-3 و برف  نسبت به فشارهاي باد

و ساير موارد.كنترل ارتفاع درخت به منظور رفع خطر براي امنيت-4  انسانها، بناها



:  اصولي كه در هنگام هرس سربرداري درختان بايد رعايت نمود عبارتند از

(فصل خواب) موقعي كه خطر سرما-1 و بيدار شدن درختان زدگي سربرداري درختان بايد قبل از بهار

 وجود ندارد انجام گيرد.

از-2 و نيز با توجه به موقعيت محل درخت صورت گيرد.8سربرداري در مورد درختان بيش  سال

و در مورد سربرداري،بايد در زواياي برش-3 و توجه كافي را مبذول داشت بنحويكه برشها مورب دقت

 شاخه هاي قطور جهت شيب برش بطرف بيرون جوانه باشد.

و با عنايت به سربردا-4 و يا از ارتفاع پايين ري با توجه به موقعيت مكاني درخت مي تواند از ارتفاع باال

 هدف سربرداري صورت گيرد.

و استفاده از چسب پيوند در محل برش بالفاصله بعد از سربرداري ضروري محل برش بايد صاف-5 باشد

 است.

هرضدعفوني ادوات برش از جمله-6 س هر اصله درخت به منظور جلوگيري از تيغه اره موتوري براي

 احتمال وجود بيماري، ضروري است.انتقال بيماري در صورت

و رعايت موارد ايمني از جمله استفاده از كاله ايمني-7  ... براي عوامل هرس، استفاده از كمربند ايمني

و-8 .به مقدار كافي با شروع فصل براآبياري مرتب ي درختان سربرداري شده

و آفات.معدوم نمودن شاخه هاي هرس شده جهت جلوگيري از انتشار بيما-9  ري هاي احتمالي

و تنظيم: مهندس نقي عابديني  تهيه

و فضاي سبز  كارشناس فضاي سبز سازمان پاركها


