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 ویژه روز درختكاری

 نكاتی پیرامون نقش درختان و محیط زیست

  كاهش ابتال به بيماري آسم و ساير مشكالت تنفسي مي درختان، آالينده هاي موجود در هوا را تصفيه مي كنند و موجب
 شوند.

  متر عرض مي تواند به  15متر و  30درختان با جذب صداها، آلودگي صوتي را كاهش مي دهند. يك كمربند سبز با ارتفاع
ث مي تواند باعدسي بل، سر و صداي بزرگراه را كاهش دهد. كاشت تعداد كافي درختان بزرگ و ايجاد خاكريز  10تا  6ميزان 

 درصد شود. 50كاهش سر و صدا تا 
  ناشي از بارندگي را كاهش دهند و يك درخت بالغ قادر  هاي درصد روان آب 7تا  2جنگل هاي شهري مي توانند ساالنه

 ليتر آب طي طوفان هاي بزرگ همراه با بارش را ذخيره كند. 378تا  189است حدود 
  درختان با جذب گازهاي دي اكسيد كربن، دي اكسيد گوگرد، اكسيدهاي نيتروژن و ساير آالينده ها موجب پاكسازي هوا مي

 شوند. همچنين درختان با سايه اندازي روي خودروها و توقفگاهها موجب كاهش انتشار گاز ازن از وسايل نقليه مي گردند. 

  برابر بيشتر  70تا  60ت بزرگ خگرم ذرات آالينده هوا را جذب مي كنند. يك دركيلو 108تا  54درختان بالغ هر ساله حدود
 از يك درخت كوچك توانايي پااليش هوا را دارد.

 به اصالح خاك در محل هاي دفن زباله و ساير مناطق ها درختان و ساير گياهان با جذب، تبديل و محدود سازي آالينده ،
 آلوده كمك مي كنند.

 را مهار و به درون خاك هدايت مي كنند، جايي كه باكتري ها و سايرريز جانداران، موجب تصفيه ناخالصي  درختان آب باران
ها مي شوند كه اين خود باعث كاهش روان آب هاي شهري، رسوب، آالينده ها و مواد آلي وارد شده به رودخانه ها و نهرها 

 مي شود.
 مي شود و به اين وسيله باعث كاهشخيابان ها نگفرش و آسفالت سايه درختان موجب كاهش فرسودگي و ترك خوردگي س 

 .گرددنها مي آهزينه هاي تعمير 
  برابر بيشتر از درختان جنگلي باعث ترسيب كربن مي شوند. زيرا ساختار بازتر محيط زيست شهري امكان  4درختان شهري

 جذب نور بيشتر و رشد سريع تري را براي گياه فراهم مي كند.
  تعريق، موجب كاهش دماي سطح و هوا مي شوند.  -و پوشش گياهي با فراهم آوردن سايه و از طريق فرآيند تبخيردرختان

ند تعريق، مي توا -درجه سانتيگراد خنك تر از سطوح بدون سايه باشد. فرآيند تبخير 25تا  11سطوح سايه دار ممكن است
 مك كند.درجه سانتيگراد دماي هوا ك 5تا  1در تابستان به كاهش 

  كاشت درخت يكي از مقرون بصرفه ترين روش هاي كاهش جزاير حرارتي شهري است. در مناطق مختلف شهري كه داراي
 درجه سانتيگرادي مشاهده مي شود. 4تا  2ميزان پوشش گياهان متفاوتي است، اختالف دماي حدود 

 

و روستاهای اسالمی شهر ها و شوراهایها، دهیاریویژه کارکنان شهرداری  
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 نكاتی پیرامون درختان و محیط اجتماعی

  در محورهاي شرياني شهري و بزرگراهها پس از مي دهد نشان  مطالعاتدرختان ايمني رانندگي را بهبود مي بخشند. نتايج
درصد كاهش پيدا كرده است. مواجهه و تماشاي چشم انداز طبيعي پيرامون  46بهبود وضعيت فضاي سبز، تصادفات به ميزان 

 جاده موجب كاهش تنش در رانندگان مي شود. 
 درصدي در سرعت وسايل نقليه موتوري مي شود. 7ود درخت در خيابان موجب كاهش وج 
 .مطالعات نشان مي دهد كه خيابان ها و كوچه هاي درختكاري شده ، قادر به كاهش شدن تصادفات هستند 
  ني شده درصدي در ارزش امالك مسكو 37كه وجود درختان و پوشش گياهي باعث افزايش بيش از  مي دهدمطالعات نشان

 است.
  ساعت كار كند. 20دستگاه تهويه براي يك اتاق است كه  10اثر خنك كنندگي خالص يك درخت سالم معادل 
  50تا  10درختان هميشه سبز به عنوان بادشكن عمل مي كنند و باعث ايجاد صرفه جويي در هزينه هاي گرمايشي از 

 درصدي مي شوند.
  سرمايش را كاهش دهند. سايه اندازي درخت روي يك دستگاه تهويه هوا مي تواند درصد هزينه هاي  30درختان مي توانند

 درصد افزايش دهد. 10راندمان آن را 
  ،درصد كمتر از منازل  25طبق يافته هاي پژوهشي در بين ساكنين مجتمع هاي مسكوني داراي درخت و چشم انداز طبيعي

 ديگر پرخاشگري و خشونت وجود دارد.
 قبوض مربوط به  غدرصدي مبل 10درصدي پوشش درختي مي تواند موجب كاهش  30اقليم سرد، افزايش  در مناطق داراي

 درصد در مناطق روستايي شود. 20اطق شهري و كاهش نسيستم هاي گرمايشي در م
  درصد كاهش دهد. 2/5كيلو وات ساعت يا 185وجود درختان در اطراف خانه ها مي تواند مصرف برق در تابستان را 
 درصد جرائم  42درصد و  52ر تحقيقي مشخص شد در مجتمع هاي مسكوني با فضاي سبز زياد و متوسط، به ترتيب د

 كمتري نسبت به مجتمع هاي مسكوني بدون درخت وجود دارد.
  پژوهش ها نشان داده است وجود درختان موجب ايجاد جوامع منسجم تري مي شود. گزارش شده است مجموعه هاي

ردم روابط بهتري با همسايگان خوددارند و احساس همدلي و همگرايي بيشتري با هم ماي درخت هستند، مسكوني كه دار
ر اطرافشان د نها جايي را كه زندگي مي كنند بيشتر دوست دارند و نسبت به ساكنان مناطقي كه درختان كميآنشان مي دهند. 

 مي كنند.بيشتري دارند احساس امنيت 
 د و تقويت زيستگاههاي حيوانات و گياهان كمك مي كند و مي توانند به عنوان منابعي براي گونه جنگل هاي شهري به ايجا

هاي در معرض خطر باشند. حيات وحش جنگل هاي شهري موجب افزايش لذت و بهره مندي شهروندان مي شود و مي 
پوشش گياهي موجب كاهش تواند به عنوان شاخصي براي سالمتي محيط زيست محلي محسوب شود. افزايش سطح تاج 

 غلظت گاز ازن در شهرها مي شود.

 


