
 

 

 

 

 

 

 

 داکتر یارمحمد متخصص حفاظت محیط زیست 

شهر کابلبهبود محیط زیست یگانه راه   سبز هاکاشت پرچین   

حدود   یا تعین  وتفکیکحفظ زیبای برای  وبته ها پر برگ   پر برگ  که  از در ختچه های  کوتاهپرچین ها سبز
که به جای  ددارن نیز  این مزیت را سبز پرچین ها کاشت  و  به کار برده می شود هاباغچه  و  باغ ,ها محوط  خانه 

              .مورد استفاده قرار می گیرند به حفظ  زیبایی محوط  خارجی  منازل  فضای سبز شهرحصار یا دیوار در
ها  فضای سبز شهر منظره  ساخت صر ضروری درعی وعناطبی ه اجزای مهمی از مناظر پر برگ  درختان پر چین 
که  طبق سنجش  است  یت الزا میجمعپر  بزرگ  هایتوسعه فضای سبز در شهرو  ایجاد زوامر .ندنبه شمار می رو 

          .فضای سبز نیاز دارد مترمربع   03تا  03 خود   محیط  زندگیدر  فردهر زیست   محیط داشمندان  های 

به  آپارتمانها  و  حوالی ها حیاط و  خانه هه  محوطه در سبز  ی پرچین ها  کاشتباید  ساکنان  شهر کابل بدین لحاظ 
کار  سه  داری  سبز  یپرچین هاکاشت .  کنند  بر پا  کا شت پرچین ها را   مزیت  آنو شهر  طبیعی خاطر زبیا یی
 وهم  آفرینی شهر  زیبا باعث  همچنین  ,تلطیف هوا و  درجه حرارت تعدیل . می باشد یشهر محیط  کرد مهم برای

                                                                   .شهر را کم می کند    قسمتی آلودگی صوتی  ایجاد شده از
ق گونه های گیاهان می توانند از طریطح برگ فشرده خود نسبت به سا یرسبز با توجه به وسعت سها  چین پرشاخ 
                 .گردد ل سال وفصدر تلطیف هوا  کاهش  درجه حرارت ونسبی  سبب افزایش  رطوبت( تعرق)   بخار

  از خشکی همچنین می دارد و دار وا  جریان و  هوا را به حرکتو  پرچین سبز درجه حرارت را کاهش  می دهد  
                                                                                                        .ندجلوگیری می کنیز  هوا 

از دیگر که  فیصد از انرژی خورشدی  جهت تبخیر  03الی  03اشعه خورشید اثیر شاخ وبرگ درختان پرچین  اثرت

 رطوبت خاک  از تابش آفتاب از تبخیر سطحی  با ممانعت  سبز ها  پرچین . عوامل کاهش در جه حرارت  است
کنترل  ندا ت یک منطقه را می توردرجه حرا و  رطوبت مجموعاّ جلوگیری از جریان باد   نند وهمجلوگیری می ک

   ها  از کاشت  پارتمانها  و آ حوالی ومحوط  ها  افزایش  تبادل  حرارتی  هوا باید  درجادهو ما به منظور   کنند
 عواملسبز ازوسیله  پرچین ها ی   به پر جمعیت هاامروز توسعه  فضای سبز در شهر .کرد فادهتاسسبز   پرچین



بازی  شهری  مردم برای زندگی   سالمت  این محیطرا در  نقش عمده ای هم ها به شمار می رود وبهبود محیط شهر
                        .کند می
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ّ مرتب  گیری عمل کربن  در نتیجه گیاهان سبز   فعل و  موجودات  زندهدر اثر تنفس   بنیک هوا را کهرز کگا  , ا
ا که یک ماده ر  گاز آکسیجن نموده  و جذب  می شوند  یست  وارد هوا محیط زوآلودگی های   شیمیایی وانفعالت

   .می دهدپس  زنده به شمار می رود  حیاتی  برای موجودادت

کسیجن و آتلطیف هوا رو این از. فضای سبز تامین شود سیجن مصرفی به وسیله فیصد از آک  03حدود  در مجموع  

                                                                       .فضای سبز است از فواید مهم  ز جاندارانمورد نیا
شمه ها رود خانه ها ونیز  چدر برای  نقش  مابا افزایش هوا وجزب باران نفوذ آب  در خاک  و انجام فضای سبز

.بازی می کند ماندهی  گردش آب در طبعیت سازهای  زیرزمینی  نقش مهمی  در استفاده  درختان از آب  
تعادل بخشی  در که ایجاد   کار کرد های  زیست محیطی  آنها استدر شهر  مهمترین  اثرات  پر چین های  سبز 

می نیز  هرزیستی ش  کفیت افزایش   سببو دیگر از سوشهر زیبایی باال بردن سطح  و ز یک سوولیسم شهر امتاب
                                    .شمار می آیند  ها بهشهر برای ساکنان  های تنفس  در حقیقت  فضای سبز ریه د ونشو

  رطوبت نسبی دوباالبر در جه حرارت هوا  که  ورطوبت هوا  هر چه  در جه حرارت  لینقش فضای سبز در تعد
                                     .می گردد بیماری ها   باعث  افزایش موضوع   این به ویژه در تابستان  پاین می آید

وهم از فیصد انرژی خورشید در تابستان  می شود   9کاشت  درختان پرچین سبز درمحوطه حوالی ها با عث جذب 

ده کولر ای  صنوبر به تنهایی به اندازه,کاج  ,طبق محاسبه یک درخت زینتی  سرو. حوالی ها می کاهدگرمی داخلی  
                                                                                                             .هوا را مطبوع می کند

 با عث تلطیف هوا وموجب  انسانها  در شهر نماد  شاخص سبزی  وخرمی ومظهر زندگی ین در ختان پرچوجود  
.شهر می شودو طراوت   پاکی ,صفا  ,آسا یش  ورفاه مردم , سبزی , شادی , زیبای    

 
                                      : عبارتندکه در افغانستان مردم بنام شان آشنا اند  پرچین های سبز  

 

و  با توجه ا ست وآسی  اروپا وغرب  است که زادگاهش  جنوب سبز وپر برگ وشاخ سروناز درختی است همیشه . 1

جوانی در خت سروناز تا از . و بعد از استقرار نیاز به رطوبت متوسط وکم دارد  مراقبت کمی به خوبی رشد می کند 
رنگ  برگ در خت سروناز قهوه ای روشن  تا جگری و بعد از یک ساله گی وتیره است  ه گی به رنگ سبزیک سال

.دبرای چند ین سال می باشد و این درخت عمرطوالن دار  
 
 
 

                    
 

به راه انداخته شده است که منزل اول آپارتمان  آپارتمان   روی پیش  در عکس اول طرف راست کاشت پرچین سبز 
  .استساحته پرده با  گزران را  از دید راه 



و حوالی را با پرده ساخته   عکس دوم طرف چپ کاشت پرچین سبز در حیاط حوالی به جای دیوار حصار شده است 
.جلوگیری نمو ده استوسیله نقلیه از آلودگی  صوتی  و  است داده  تشکیل ی راچه منظره زیبا وهم   
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محفظ ساخته  ریو راه موتر رو از پیاده رو بی خط موتر رو استدر کنار سرک  بزسس عکس اول کاشت پرچین
.است  

.آراست شده است زیبا ودلکش  منظره جگری یا ر زیبا است که از پرچین عکس دوم طرف چپ  یک پارک بس  
 
 

ف با به علت که برگ آن غال لخت نمی شوندهیچ گاه   شاخ های  آن است که (سبز )بهار درختی همشه   کاج  .2

علت برگ آن برای  ین همبه . این الیه  برگ را از تبخیر جلوگیری می کند وش ضخیم وچرب بیرونی دارند پوش
یکی از این کارهای . برگ درخت کاج  کارهای متعددی  را نیز انجام می دهد .نمی ریزد چندین سال دوام می کند و

ا وآب را ومواد معدنی دیگراز خاک جذب برگ در خت کاج گاز کربنیک را از هو.تهیه غذا برای خود درخت است
  .انرژی خورشید را  نیزجذب می کند( برگ سبز)می کند کلوروفیل 

 
                                           

د                      
  نمونه از پرچین در خت کاج است                                                     نمونه از پرچین درخت کاج است               

 
 

انواع  زیادی وجود دارد که به دلیل رشد انبو وداشتن  خاصیت  شکل پذیری برای  سبز  در میان  گونه گیاهان  .0

بته های زینتی  به منظور محدود کردن محوط و ه ی کوتاه هاختچمانند  شمشاد  ترون در    .مناسبند سبز ایجاد پرچین 
برای تقسیم  فضای بزرک کاربرد  گیا هان پرچین  به عنوان پرچین  ی ها حاصل می گردد وهمچنین و حفاظت حوال

. مثل پارک های شهری  نیز بکار می برند  



                         
     

  ه ترون سبز حصار از گیا پرچین                                          گیاهی  سبز  مونه ای از گونه  پرچین هان             
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در ختی سریع الرشد می باشد ودر مناطق آب وهوای مختلف قابل کاشت می باشد واز خود ساز گاری  صنوبر .0

سرد ماه مقاوم  است و و  نشان داده وداری ریشه سطحی بوده ولی رشدان بسایر عالی است و این درخت به گرما 
در برابر نور مستقیم  را بشتر می پسند و عمیق  آی کند ولی خاک تقریبخاک رشد م هرر د ار سازش پذیر است ویبس

واطرف  بعنوان گیاهی زینتی برای پرچین  وحصاردرخت صنوبر کاربرد  .مالیم برد بار است وباد هخورشید نیم سای
ی دیوار از پر چین حصار ن در ناطق مسکونی استفاده می شود و به جای لیل سایه دهی این در خت از آ خانه ها وبه

کاربرد فضای سبز را  گرد و باغات  ومزارع منظره  جالبی را می توان با کاشت این در خت همشه بهار ایجاد آن در 
  .افزایش داددر داخل شهر نیز 

درخت صنوبر معموالَ برگ سبز دارد وشاخ وبرگ درخت صنوبر حجم پیدا می کن وزاویه شاخ ها با تنه اصلی پیش 

 ,جاری , طالب آبهای روان ردر خت صنوبر بیشت. درخه است وپشت وروی برگ درخت صنوبر سبز است 04 از

.کسیجن استخنک وسرشار از آ  
 
 

            
 

از درخت صنوبراستفاده شده است در مزارع حصار                                      است در جاده  درختان صنوبر حصار             

                                                                                           
 

زیر شاخه دارد واین یگانه درخت زینتی است که در  033مجنون یک رشته از گیاهان  است که حدود  بید . 4  

 و  آبنون در کنار جوی بید مج. فراوان وهوای سرد دارد  رشد مجنوبید نیاز به آب. زمستان بر گ های اش می ریزد
.ر مطلوب داردارشد  بسیودر خاک مرطوب سرد  سرد  شرایط معتدل (آب گیر  تالب و) برکه ها  

بهار  فصلقلمه در  به وسیله البته  زمان تکثرمجنون بید . انواع مجنون بید به اسانی به روش قلم تکثر می توان گردد

سانتی متر از از شاخه های بید جدا نموده وبعد در داخل اب فرود دهید تا ریشه  03قلمه ها به اندازه   .وتابستان است

زیبا  مجنون بید یک درخت. شاند  سپس این قلمه های ریشه دار را بشکل ردیفی در کنار جوی بار پارک ها.دار شوند
د ودارای سایه سرد آرام بخش است و به سبب همین منظره  جالب و دلکش پارکی دارهم است و  سایه افگن  زینتی و 

.شده است دید آن مجنونی  به وضیعتدولت های جهان ها پیاده رو, جاده ها,ها  سایه یخ آرام بخش آن در اکثر پارک  
               



 

       
 

درختنان مجنون بید در داخل پارک                                                    رختان  مجنون بید در جهده پیاده رو د        
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درخت   شاه بلوط درختی است چند ساله  از مناطق خشک و گرم  است در شمال هندوستان وبلکان پراگندگی دارد.  0

 داخل یط ادرخت شا ه بلوط در شر کاشت  .دارد  وحفظ کاربرد چین پر  وهمچنین  درخت زینتی  به عنوان شاه بلوط
در زمستان  بلوط  شاه  برگ درخت. برای تصفیه هوا وسایه افگنی ارزش بسیاری دارندمناسب است  وهم  پارک  

  .می ریزد
 
 
 

           
        

  پرچین درخت شاه  بلوط                                                                         پرچین درخت شاه بلوط               

 
 

 

                  
    

      پرچین درخت شاه بلوط کنار راه موتر حصار شده است                   رچین درخت شاه بلوط در حیاط خان                           پ       
 
 



  مدارک در نوشته این مقاله علمی                                                                                                
                                                                                                                یت بی بی سیااز س 

                           طرح  فضای سبز شهر                                                                             
ه از زبان سویدنی ترجم  

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 


