دستور العمل هرس درختان معابر و پراکنده
(آذر ماه)

تا ػٌایت تِ تٌذ  ٍ 6-5تٌذ  8-3هطخصات فٌی ٍ اجشائی دفتش چِ پیواى ٍ تؼْذات پیواًىاس دس خصَظ ّشس دسختاى
هؼاتش ٍ پشاوٌذُ تا تَجِ تِ تٌَع دسختاى دس سطح هٌاطك دّگاًِ دستَس الؼول اجشایی ّشس تِ ضشح ریل اػالم هی گشدد:
تِ طَس ولی هیشاى ٍ شدت ّزس ّش دسخت دس فضای سثض ضْشی تِ ػَاهل هتؼذدی تستگی داسد .اص جولِ ایي ػَاهل
هی تَاى تِ هَاسدی ًظیش ًَع گًَِ گیاّی ،سي درخت ،هَقعیت ٍ استقزار هکاًی درخت ،درجِ هیشاى
سالهت د رخت ،سهاى ّزسٍ ،ضعیت فزم دّی اٍلیِ ٍ تزبیت درخت در سالْای اٍلیِ ٍ شدت ٍ
هیشاى ّزس دس سالْای گزضتِ ٍ  ...اضاسُ ًوَد.
اسائِ یک فزهَل کلی جْت ّشس توام دسختاى هَجَد دس سطح ضْش وشج واسی غیش هوىي ٍ غیش اصَلی است  .تِ
طَس ولی ّشس دسختاى سا هی تَاى تِ دٍ تخص ػوذُ ّ ،زس عوَهی ٍ ّزس اختصاصی

تمسین ًوَد ّ .شس

ػوَهی ضاهل حذف شاخِ ّای خشکیدُ  ،آلَدُ  ،شکستِ  ،بیوار  ،آفت سدُ ً ،زک ،پاجَش ٍ شاخِ
ّای درّن رفتِ هی تاضذ ،وِ ایي ًَع ّشس دس تواهی دسختاى تِ صَست هطتشن ٍ ػوَهی تَدُ ٍ هی تایستی ّوِ
سالِ اًجام ضَدّ .شس اختصاصی دسختاى غالة ٍ هَجَد دس سطح ضْش تِ تفىیه ٍ تِ ضشح ریل اػالم هی گشدد:
 -1درختاى چٌار :طثیؼت ٍ سضذ دسختاى چٌاس تِ گًَِ ای است وِ ًیاصهٌذ ّشس ضذیذ ًوی تاضذ (دسختی است خَد
ّشس) تؼثاست دیگش چٌاس چٌاًچِ دس سالْای اٍلیِ واضت ،دسست ٍ اصَلی تشتیت ٍ ّشس ضذُ تاضذ ،دیگش ًیا

صهٌذ

ّشس ًخَاّذ تَد ٍ صشفاً هی تایستی ّشس ػوَهی اًجام ضَد  .لاتل روش است تا تَجِ تِ ضیَع ولشٍص دسختاى چٌاس دس
سطح ضْش وشج ،دس هَسد دسختاًی وِ دچاس ػاسضِ هشي فیضیَلَطیه ضذُ اًذ هی تایستی تش اساس دستَس الؼول
تخصصی احیاء درختاى چٌار حاشیِ هعابز الذام ًوَد.
 -2درخت اقاقیا (پیًَدی ٍ ًزک)  :دسخت الالیا پیًَذی تِ دلیل تشد

ٍ ضىٌٌذُ تَدى ضاخِ ّا ٍ تِ هٌظَس

جلَگیشی اص دسّن سفتي ضاخِ ّا ٍ ّوچٌیي جْت افضایص ًَسدّی تِ هشوض تاج دسخت ً ،یاصهٌذ ّشس سثض (دس فصل
ستِ تِ هحل واضت (سفیَط – پاسن – هحَطِ تاص –
تاتستاى) ٍ ّشس صهستاًِ (خَاب ) هی تاضذ .الالیا پیًَذی (چتشی) ب
حاضیِ هؼاتش ٍ  ) ...هیضاى ٍ ضذت ّشس آى هتفاٍت خَاّذ تَد  .تطَس ولی دسختاى الالیای هَجَد دس پاسوْا ٍ هحَطِ
ّای تاص ًیاصهٌذ ّشس ضذیذ ًثَدُ ٍ ّشس آى هحذٍد تِ ّشس ػوَهی خَاّذ تَد  ،دس حالی وِ دسختاى هَجَد دس
سفیَطّای میاًی ٍ وٌاسی (تستِ تِ ػشض سفیَط  ،هسائل تشافیىی ،تشدد ػاتشیي پیادُ ٍ ّ )...شس هیثایستی ّوِ سالِ اًجام

ضذُ ٍ چٌاًچِ دسختی تا وٌَى ّشس ًطذُ است تْتش است ّشس ٍ اصالح دسخت طی چٌذ سال اًجام ضَد

ّ .شس سا

هیثایستی تِ گًَِ ای اًجام دّیذ وِ ػوذتاً ضاخِ ّای هَجَد دس لسوت هشوضی تاج دسخت حزف ٍ ضاخِ ّای جاًثی تا
صٍایای تاص ًگْذاسی ضَد.
ضایاى روش است وِ ضاخِ ّای جاًثی ًیض هی تایستی حذاوثش

1

حزف ضذُ ٍ حتواً تاصٍّای اصلی دسخت حفظ
آى
3

گشددّ .شس الالیای ًشن صشفاً هحذٍد تِ ّشس ػوَهی خَاّذ تَد.
 -3درخت ًارٍى ّ :شس ًاسٍى تمشیثاً ضثیِ تِ ّشس الالیا تَدُ تا ایي تفاٍت وِ دسخت ًاسٍى دس هماتل آفات ٍ
تیواسیْا حساس هی تاضذ ،لزا ضذ ػفًَی ٍسایل ّشس اص جولِ لیچی ٍ اسُ اص ضشٍسیات هی تاضذ .سادُ تشیي سٍش ضذ
وس  %25هی تاضذ (ٍ %25ایتیىس  %75 +آب) وِ دس ایي صَست وافی است لیچی
ػفًَی ادٍات ّشس استفادُ اص ٍایت
ٍ اسُ سا تِ هذت چٌذ ثاًیِ دس هحلَل فَق لشاس دّین ٍ ایي ػول اص دسختی تِ دسخت دیگش تىشاس ضَد.
لاتل روش است وِ ًاسٍى تِ ّیچ ٍجِ ًثایستی ّشس ضذیذ ضَد ٍ حتواً هیثایستی تاصٍّای اصلی سا

حفظ ًوَد (هاًٌذ

الالیای پیًَذی)
 -4درخت بید  :تطَس ولی دسخت بید هجٌَى ًیاصهٌذ ّشس ضذیذ هی تاضذ ٍ تْتش است ّش دٍ الی سِ سال یه
هشتثِ ایي دسخت سا تصَست ًسثتاً ضذیذ ّشس ًوَد  .دس ٌّگام ّشس حفظ تاصٍّای اصلی ضشٍسی تَدُ ٍ حذاوثش تیي
تا

تاصٍی اصلی1حزف گشدد .1دس هَسد دسختاى تیذ هجٌَى جَاى (ىّالْا) دس ٌّگام ّشس هیثایستی هشاق ب هحل
3

2

پیًَذ تَدُ ٍ آسیثی تِ هحل پیًَذ ٍاسد ًطَد.
ّشس دسختاى تیذ (ًشن) ًیض هحذٍد تِ ّشس تاصٍّای اصلی تیي

1
تا
3

1
تاصٍی اصلی خَاّذ تَد.
2

- 5سَسًی بزگْا (کاج تْزاى – سزٍ ًقزُ ای – سزٍشیزاس – کاج هشْد ٍ )....
تِ طَس ولی ّشس سَصًی تشگْا دس فصَل سزد سال غیز اصَلی تَدُ ٍ تْتش است ّشس ایٌگًَِ دسختاى دس فصَل رشد ٍ
ًسبتاً خٌک اًجام ضَد .تْتشیي صهاى ّشس سَصًی تشگْا خصَصاً ّزس فزم دّی اٍایل تْاس ٍ پائیض هی تاضذ ٍ دس آرس هاُ
صشفاً ضاخِ ّای خطىیذُ ٍ آلَدُ ٍ هضاحن حزف ضًَذ ٍ اص ّشس فشم دّی دس ایي فصل جذاً هی تایستی پشّیض ًوَد.
ًکاتی کِ در ّزس هی بایستی رعایت ًوَد
 -1استفادُ اص چسة ّشس تشای ضاخِ ّای تشیذُ ضذُ ای وِ ضخاهت ٍ لطش آًْا تیص اص  5 cmهی تاضذ
 - 2جوغ آٍسی ٍ اًتمال سشیغ سشضاخِ ّای ّشس ضذُ تِ هحل دپَ ٍ دس خصَظ دسختاى ًاسٍى
سشضاخِ ّای ّشس ضذُ حتواً سَصاًذُ ضَىد .

تیواس ٍ آلَدُ هیثایستی

 - 3ضذػفًَی ٍسایل ٍ ادٍات ّشس
 -4سػایت ًىات ایوٌی ٍ هجْض ًوَدى واسگشاى ّشس واس تِ هٌظَس جلَگیشی اص ّش گًَِ خطشات احتوالی
 -5دس هَاسد خاظ ّشس ،حتواً لثل اص ّشگًَِ الذاهی تا دستگاُ ًظاست ػالیِ ّواّيگی ّای الصم تؼول آیذ .
 -6دس خصَظ تشتیت ٍ ّشس ًْال دس سالْای اٍلیِ تش اساس ػشف هحل ٍ هطَست تا دستگاُ ًظاست ػالیِ الذام الصم
تؼول آیذٍ اص ّشس ضذیذ دسختاى جَاى ًیض جذاً خَدداسی ضَد/ .ح9/6-

