
 

    

 ّزس درذتاى سهاى تزیي هٌاسبًام علوی ٍ 

 

 شوشاد -1

 Buxus sempervirens : ًام علوی

 سهاى ّزس: بْار، پاییش

 

 جَالدٍسک -2

 Catalpa speciosa : ًام علوی

 سهاى ّزس: آذز تابستاى،سهستاى

  

 سدر  -3

 Cedrus : ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى

  



 ارغَاى -4

 Cercis : ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى

ًحَُ ّزس: ّزس ایي درذت بستِ بِ ًَع فزم آى هی تَاًد بدٍى ّزس ٍ تٌْا با قطع اجباری شاذِ ّای ذشک بِ صَرت گلداًی ٍ 

 .ذتی ساباس باشد ٍ یا با ّزس شاذِ سًی هی تَاى تاج آى را اًبَُ ٍ کزٍ

  

 افزا  -5

 Acer: ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى

  

 عزعز -6

 Aillanthus: ًام علوی

 سهاى ّزس: سهستاى،تابستاى

  

 ابزیشن -7

 Albizzia: ًام علوی

 سهاى ّزس: بْار

  

 سرشک  -8

 Berberis : ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى،تابستاى

  



 دم هَشی  -9

 Buddleia davidii : ًام علوی

 سهستاىاٍاذز  سهاى ّزس:

 ًحَُ ّزس: یا شاخ

 .ُ اصلی را در سهستاى اس قسوت ّای داذلی حذف ًوَد)ّزس ًسبتا شدید(تا گیاُ تحزیک بِ رشد دٍبارُ گزدد

  

 بِ صاپٌی -11

 Chaenomeles : ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى،سهستاى

  

 شبِ سزٍ -11

 Chamaecyparis lawsoniana : ًام علوی

 تابستاى سهاى ّزس:

 

 گل ید -12

 Chimonanthus praecox : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار ، تابستاى

  

 درذت پز  -13

 Cotinus coggyria : ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى

  



 

 

 شیز ذشت -14

 Cotoneaster : ًام علوی

 بْار،تابستاى،سهستاى سهاى ّزس:

  

 سزٍ  -15

 Cupressus : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار ٍ تابستاى

  

 گل طاٍٍسی -16

 Cytisus: ًام علوی

 ّزس:بْارسهاى 

  

 یاس سرد  -17

 Forsythia : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار

  

 سباى گٌجشک  -18

 Franinus : ًام علوی

 سهستاى سهاى ّزس:

  



 لیلکی  -19

 Gleditsia : ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى

  

 ذتوی درذتی  -21

 Hibiscus syriacus : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار،تایستاى ٍ پاییش

 یاسوي -21

 Jasminum officinal : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار ،تابستاى

ًحَُ ّزس: در بْار ٍ تابستاى بز حسب سهاى گلدّی باید بعد اس اتوام دٍرُ گلدّی ًسبت بِ حذف شاذِ ّای ضعیف اقدام ًوَد ٍ 

 .شاذِ ّای ذیلی بلٌد را تا ًیوِ کَتاُ ًوَد

  

 سزٍ کَّی -22

 Juniperus: ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار ،تابستاى

  

 بزگ ًَ -23

 Ligustrum: م علویًا

 سهاى ّزس:سهستاى ،بْار،تابستاى

 هاگٌَلیا  -24

 Magnolia : ًام علوی



 سهاى ّزس:تابستاى

ًحَُ ّزس: بْتز است تا جای هوکي بِ دلیل التیام سذوْای حاصل اس ّزس ٍ کٌدی رشد درذت ّزس ًشًَد ٍلی در صَرت لشٍم 

 .کزدهی تَاى ًسبت بِ ذذف شاذِ ّای ًابجا ٍ یا شکستِ اقدام 

  

 تلد سیتَى  -25

 Melia :ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى

  

 تَت  -26

 Morus spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى ،تابستاى

  

 ذزسّزُ -27

 Nerium : ًام علوی

oleander 

 سهاى ّزس:تابستاى

  

 ًزگس درذتی -28

 Philadelphus: ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار،تابستاى،پاییش

بِ ّزس چٌداًی ًدارد ٍ تٌْا باید ّز سِ یا چْار سال یکبار در اٍائل بْار یا پاییش تعدادی اس  ًحَُ ّزس: ایي درذتچِ هعوَال ًیاسی

ساقِ ّای ذیلی هسي را اس قاعدُ قطع کٌین.ّوچٌیي ّزس پٌسواى یا چیدى ًَک شاذِ ّای تاسُ رٍئیدُ در تابستاى باعث جلَگیزی 

 .اس حجین شدى تاج شدُ ٍ آًزا هتزاکن تز هی ساسد



 ًَئل -29

 Picea : ام علویً

 سهاى ّزس:بْار ،تابستاى

  

 کاج -31

 Pinus spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار

  

  چٌار -31

 Platamus spp: ًام علوی

 تابستاى ،سهستاى سهاى ّزس:

  

 صٌَبز -32

 Populus spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى

  

 پیزاکاًتا -33

 Pyracantha spp: ًام علوی

 سهاى ّزس:تابستاى ،آذز سهستاى

  

 بلَط -34

 Quercus spp : ًام علوی



 سهاى ّزس:تابستاى،سهستاى

  

 سواق -35

 Rhus: ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى

  

 بید -36

 Salix spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:سهستاى،تابستاى

  

 اسپیزُ -37

 Spirea : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار

  

 سزٍ ذوزُ ای -38

 Thuja : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار،تابستاى،پاییش

  

 ًارٍى -39

 Ulmus spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:اٍاذز تابستاى ،سهستاى

  



 بداغ  -41

 Viburnum spp : ًام علوی

 سهاى ّزس:بْار،اٍاسط تابستاى

  

 هزٍارید درذتی  -41

 Symphoricarpus: ًام علوی

 سهاى ّزس:اٍائل بْار

  

 گش -42

 Tamarix spp: ًام علوی

 ّزس:بْار ،تابستاىسهاى 

  

 سزذدار -43

 Taxus spp: ًام علوی

 اٍاذز بْار،تابستاى سهاى ّزس:

 

 


