مدیریت ایمنی درختان فضای سبز شهری

درختاى در قیاط تا سایز تخص ّای فضای سثش ضْزی ،تیطتزیي ًقص را در تْثَد ضزایظ سیست هحیغی در
ضْزّا ایفا هی ًوایٌذ .تزای ایٌکِ ضْزًٍذاى تتَاًٌذ اس کارکزدّای تی ًظیز در ختاى در هحیظ ّای ضْزی تِ
ًحَ احسي تْزُ هٌذ گزدًذ ضزٍری است ػالٍُ تز اػوال هذیزیت صحیح در اًتخاب گًَِ هٌاسة تزای هحیظ
ّای ضْزی هتٌاسة تا هَقؼیت ٍ ضزایظ حاکن تز ّز هکاى ،در ارتثاط تا هذیزیت ًگْذاری ٍ ایوٌی درختاى ًیش
تَجِ ٍ دقت السم تِ ػول آیذ.
تا تَجِ تِ هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّایی کِ در هحیغْای ضْزی در هقایسِ تا تاغات ٍ هحیظ ّای جٌگلی تزای رضذ
ٍ استقزار هغلَب درختاى ٍجَد دارد ًظیز ػزض کن پیادُ رٍّاٍ ،جَد تاسیسات ضْزیٍ ،جَد ساختواًْا ٍ
ًظایز آى ّوِ ٍ ّوِ اس جولِ ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ ای هی تاضٌذ کِ هحیظ رضذ درختاى در ضْزّا اس جْات
هختلف ًظیز ایجاد هحذٍدیت جْت گستزش سیستن ریطِ دٍاًی درختاى ،ایجاد هاًغ جْت تطکیل تاج هغلَب
ٍ  ...دچار هطکل هی ساسًذ.
ّوِ ایي ػَاهل هَرد اضارُ سثة هی گزدد کِ در ارتثاط تا هذیزیت ًگْذاری درختاى در ضْزّا تا دقت ٍ تذاتیز
ٍیض ُ ای ػول ًوائین تا کارکزد ارسضوٌذ آًْا در ضْزّا تحت الطؼاع قزار ًگیزد.

تزخالف هحیظ ّای جٌگلی ٍ تاغات کِ درختاى تِ دلیل تزاکن تاال در تزاتز تاد اس یکذیگزهحافظت هی کٌٌذ
درختاى در ضْزّا تِ لحاػ کاضت تک ردیفی ٍ تِ دلیل هحذٍدیت ریطِ دٍاًی ٍ هَاًغ هَجَد تز سز راُ آًْا در
اثز ضزایظ ًاهساػذ جَی ٍ یا تادّای ضذیذ ٍ تِ هزاتة تیطتز در هؼزض خغز ٍاصگًَی قزار دارًذ .تِ ٍیضُ ایٌکِ
اگز درختاى دچار ساختار ضؼیف ًظیز پَسیذگی تٌِ ،ضاخِ ،عَقِ  ،ریطِ ٍ  ...تاضٌذ خغز ٍاصگًَی ٍ سقَط آًْا
هضاػف هی گزدد .اس ایي رٍ جْت کاّص ٍ پیطگیزی خغزات احتوالی ًاضی اس سقَط ًاگْاًی درختاى ٍ یا
ضکستِ ضذى ضاخِ ّای آًْا در اثز ضزایظ ًاهساػذ جَی ضزٍری است درختاى تَیضُ درختاى تٌَهٌذ ٍ
کٌْسال ّز سالِ هَرد تاستیٌی ٍ تزرسی کارضٌاسی قزارر گیزًذ ٍ درختاى خغز آفزیي ضٌاسایی گزدیذُ ٍ
هتؼاقة آى درختاى تز اساط ضذت ٍ هیشاى خغزآفزیي تَدى درجِ تٌذی گزدیذُ ٍ تِ دًثال آى ػولیات هَرد
ًیاس جْت رفغ خغز احتوالی آًْا هغاتق تا درجِ تٌذی اًجام گزفتِ پیص تیٌی گزدد تا در قالة یک تزًاهِ
سهاًی ػولیات اجزایی ًظیز قغغ درختاى تا درجِ خغز آفزیٌی تاالّ ،زط سزتزدارّ ،زط سثک کزدى تاج
درختاى ٍ ًظایز آى اًجام گیزد .تذیْی است هذیزیت سهاى ّن در ضٌاسایی تِ هَقغ درختاى خغز آفزیي ٍ ّن
اجزای تِ ٌّگام ػولیات رفغ خغز در هذیزیت ًگْذاری درختاى حائش اّویت هی تاضذّ .ز چٌذ هذیزیت ایوٌی
درختاى در ضْزّا تِ لحاػ دضَاری ّا ٍ ًیش هاضیي آالت ٍ تجْیشات هَرد ًیاس جْت اجزای ػولیات هوکي
است ّشیٌِ ّای تاالیی را در پی داضتِ تاضذ اها ّواًغَری کِ پیطتز ًیش تِ آى اضارُ گزدیذ تِ لحاػ ًقص ٍیضُ
درختاى در تْثَد ضزایظ تیَکلیواتیک در ضْزّا تِ دلیل تْزُ هٌذی ّز چِ تْتز ضْزًٍذاى اس هَاّة ارسضوٌذ
آى ایوي ساسی آًْا یک ضزٍرت اجتٌاب ًاپذیز هی تاضذ.

هٌْذط ًقی ػاتذیٌی
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