
 

 

 

 داکتر یارمحمد حیدر زاده

 

یمشانباید   درخت چرا . 

امروزه کمبود آب و   .وسیله ای برای بقای بشر و حفظ زیبایی محل است افزایش در ختان و فضای سبز، 

کره زمین و آلودگی به پایین رفتن  سفره های  زیر زمینی و باال رفتن  در جه  حرارت  واصطالحا گرمایش 

که ضعیف    معضل موجود در مسایل تخصصی فضای سبز به شما می رود. به عاله اینعنوان بزرگترین 

های احیای  محیط  رشته لذا متخصصین این  کمبودها را  دو چند کرده است؛ ،کروبودن خاک از نظر می

نمایند که   انتخاب  بزرگ  شهر های  در سطح  کاشت  جهت را   می دارد تا گونه هایی را بر آن زیست 

نظر جوی و هم از نظر   نگهداری  ایده آل ، هم از   شرایط دارای   منظر  هدف اصلی  زیبایی الوه بر حفظ ع

 . وجود درختان و پوشش های  سبز گیاهی  در اطراف شهر ها  و گشزار ها و  باغاتجانبی باشد  هزینه های



های درختان در خاک باعث حاصل خیز تر  هزش  بادهای شدید و هجوم  سیل حفظ می کند. ریش را از و  آنها 

درخت شانی و بوته شانی   کنند. یجلوگیری م ی خاک خاک و آب  از فرسایش نیز  آن وشدن خاک و حفظ 

  شانند.ناست که مردم، اغلب اوقات نهالها را در محل هایی که درخت خود رو وجود ندارد می  یدهاانقدر پر ف

  در ختان را در روی تپه ها در کنار جوی های  زمین های در خت شان  بانان زراعت کار و باغ  نان دهقا 

 چهل ریزش سنگ وسنگ شانند ، تا بدین وسیله  از شسته  شدن خاک و جاری سیل ونهم می خود   پرشیب 

 امروزه باید هر کدام از ما، سعی کنیم دست کم خودمان به آلودگی های محیط زیست را   جلو گیر نمایند. ها 

کاهش دهیم و در حد توان در نگاه داری محیط زیستی سالم، به وسیله همین  درخت شانی و بوته شانی  

ه با آثار ناشی از آلودگی های برای خود و هم نوعان خود، کوشا باشیم و همواره بکوشیم خود را برای مبارز

با کارهای کوچکی نظیر جلوگیری  اگر ما  بخواهم  چنین تالشی دشوار نیست وم ، محیط، خود را آماده سازی

، نسوزاندن تایر ها ، جمع آوری زباله ها  در زباله دانی هایی گریتنکشیدن سی  اتومبیل ها،  دود رهایی  از

از آلودگی ها  به دور   جامعه  در ختان شکستن گل بوته ها  و  از کندن کردن  پرهیز  با سر بسته ، و

بر خور   موضوعی که به پاسداری از سالمت محیط زیست کمک می رساند  مهم ترین  نگهداریم ، چرا که

.داری از فضیلت های انسانی است  

فعالیت  (  و منابع آبی )   چوب سوخت  ، چارتراش ، میوه ،  کاغذ تامین  زندگی ما انسان ها به درختان )  

است وبرگزاری روز درخت وابسته  های زراعتی ، سنگ تراشی ، دیگر صنایع  خانگی و محیط زیست ( 

. اهمیت درختان  در زندگی انسان ها است  و ملیت های مختلف ، نشانه ای از  جهان  شانی  در کشور ها

  هم  گردش آب در طبیعت ارزش در خت تنها به چوب و میوه آن نیست، بلکه در لطافت هوا ، حفظ خاک و

د. بعبارت ساده درخت شانی  در تغیر وتبدیل آب و هوا  و عتدال آن نقش به سزایی دار .تاثیر فراوان دارد

متراکمی درختان  و توسعه آن ، نتها تاثیر اساسی در روند  آب و هوا دارد ، بلکه در حشر ونشر پرندگان ، 

                چرندگان و دیگر حیوانات  اهلی و وحش  و نهایتا تعادل در چرخه طبعیت نقش ارزنده ای دارد. 

عی ؛ سدها ، تعدیل آب و ییخچالهای طب  از قبیل  مخازن آبی  در افزایش عمر منابع آبی را حفظ  و  در ختان 

زراعتی ، دامنه   هوای  محیط و تامین آب مورد نیاز آراضی زراعتی ، پشتوانه ای  مطمین  برای  زمین های

 ها و دشت ها به شما ر می آید.

 درخت  با انجام فتوسنتز یک نیاز منابع مهم تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده  به شمار می آید.  

 روغن  درختان   ای میوه  خسته  از و  تامین ویتامین ها    همچنین می توان از میوه های  تازه  وخشک

. استفاده های  در مانی و  دارویی کرد  طب معالجویی  برای  

. با غیر  قابل  انکار می باشد دهات  ،  در شهر هوا  غبار گرد و  دود در جذب   رختاننقش سطح برگ  د  

 شهیدرختان همتوسعه در خت  شانی  در شهر ها  باعث کاهش غلظت گا ز های ازن در شهر ها می شود. 

زمستان می توانند به عنوان یک سپر بادگیر سرما در مقال خانه شما عمل   بهار در کنار احاط  خانه  در فصل

.فیصد می شود 50فیصد تا  10کرده و باعث کاهش مصرف انرژ  خانه تاناز   

به عنوان پناهگا استراحتگاهی   تب  می شوند وهم اعث خنکی هوا در مناطق  شهری  مکسایه درختان  ب  

                 .مناسب برای کودکان  و کالن ساالن  در روز های  داغ  تابستان  مورد استفاده همگان است

 . بنابراین ، درختان در شهر هایدر خت شانی  مثل یک ساختمان بدون سقف است پیاده روی ها  شهر بدون 

محیط  با صفایی ایجاد می   و هم دارند  منظر مناسب شهری نقش به سزایی  ایجاد  در زمینه ی امروزی و 

کی  نشانه پا در ختان  در آرامش اعصاب بسیار حایز اهمیت است و محیط سبز خوشایند وزیبا  کنند و

بیشتر عمر   که چند روزی . درخت شانی طروات را ارمغان می آورند تازگی و  محل اند و هموارهوصفای 

طروات بیشتری ببخشند.    تا  به روح زندگی  کنید و  



درختان ها  را  اطرف باغ   جلوگیری  ریزش میوه  باغبانان   در  برای  باد شکنی  احداث باغ ها و  انحاطر 

و پارک ها و  در باغ ها  هندسی   درختچه ها با ایجاد فرم درختان و  غرس متراکم می شانند. ر عرعر اسفید

بنفش ، به   سفید و آبی ، صورتی ،  در طیف رنگ های  یا بخشی از رنگی که   خطوط برای ارئه   گل ها

. در کنار درختان نشتن به شما کمک می کند تا استرس شما در عرض آرامش  فضا کمک به سزایی می کنند

    ایجاد می شود.دقیقه بهبود یابد ، از آنجایی که تغییرات در فشار خون و قوه انبساط ماهچه ها  5

گرد و شکل   به  خرهاتاز اس بسیاری  می کند  بازی   باغ  در طراحی کلیدی   یژگی، و  فواره حوض 

  به تقارن و آرامش فضا کمک می کند.  مسطیلی شکل که

نقش آنها در حفظ طبیعت و زندگی برای پی بردن به اهمیت درخت و درختکاری و   

.                                                      انسان ، تعدادی از فواید آن را برای شما بیان می کنیم

طبیعت بدون درخت، ناموزون و زشت می گردد. وجود جنگل و درخت در صحنه    

رفاه، صفا، پاكی و  طبیعت و زندگی انسان، باعث زیبایی، شادی، سبزی، آسایش،

د.                                                                                           طراوت می شو

از  یبانیاس شنیاز به پوش وهوایی  آب  شرایط  می ویموقعیت اقل  هر  محل  نسبت به   

                                                      .دارد نیاز  ها  در خت شانی  نهال طریق 

افغانستان  دارای اقلیم خشک می باشد. زمستان این کشور سرد و تابستان خیلی گرم 

ملی متر می رسد.                                          250دارد. سطح  بارندگی طور اوسط 

شمال  های  در شمال و باعث برف  باری   یبریا در زمستان وزش جبهات سرد سا    

    شرق و شمال غرب و زش جبهات گرم ان در تابستان از آبهای گرم بحر هند می باشد.

ملی متر باران و هم   از وزش بارانهای  450تا   400والیت کنر ونورستان  دارای  

  مونسونی هند  مستفید می گردد و مملواز جنگالت می باشد.

می وشرایط آب وهوایی افغانستان نسبت به  موقعیت اقلیشمال غربی  و  ا ت شمالوالی 

 .یبانی  در ختان  نیاز داردافثصد پوشش  س   60تا    50پوشش   بهاحتیاج      آن

                   دارند.  فیصد  پوشش سایبانی  درخت نیاز  به   80تا   60   والیات جنوب

فیصد   25  تنها   مملول از درختان  نشتر سرب و جلغوزه  میباشد که شرق   والیات   

فصید  به پوشش   50تا  40شرق   شمال و نیاز به درخت شانی برای سایبانی  دارد 

دارند. احتیاج     سایبانی در خت   

 منابع 

 ویکی پدیا 

اطلس افغانستان    
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