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 آلودگي و 
عات ماورا 
حفاظت از 
ياط وحش 

  ها سبب ه
   فرو رفتن

  كرده  عمل
  قطعات  ن

  انجام  ت
از   پس  كه

در تعداد 
و   نابودي 

از   پس( ان
  اي ند عده

  نيروي  يل
از    بعضي

ران تحقق 
هاي   برگ
دهد  ت مي
عبور ) ننده

يه درختي 
فتن در نور 
ش كه در 

 .اند  امان

ي تهران با 

1 صفحه

  طي

 اقليم، كنترل
ر برابر تشعشع
لودگي صدا، ح
ه پرندگان و حي

در دامنه  رختان
با  درختان  يشه

ع  ند ستونهايي
پاشيدن از بهم  ي

مطالعا.كنند مي
داد ك  سكا نشان

د  اي مالحظه 
 گرفتند كه  جه
درختا  ريشه  لي

هر چن. ا بودند
دلي  به  درختان  د
باد در  توسط 

  . است  مكن

ورشيد، باد و بار
تاستان توسط

ب يا تغيير جهت
كن خزان(درختان 
زير ساي دم در

ند و از قرار گرف
عه ماوراء بنفش

يابد، در  مي
 و از جمله براي

محيط ي زيست

ست را با كنترل
هوا، حفاظت در
باد، تخفيف آل
ك، پناه دادن به

رشد د همچنين
ري.گردد مي  خاك

مانن  لغزش  به 
اي ريشه  متراكم

م  جلوگيري  شي
آالس  شرقي نوب

 قĤبل  فزايش
آنها نتيج  رفت
تداخل  هاي ستم

لغزشها  وقوع  ل
موارد  در بعضي

 كه   اثر نيرويي
شود مم وارد مي

  اقليم شهر
عديل اثرات خو
خورشيدي در ت
هن برگان، جذب

هاي د ين شاخه
ستان وقتي مرد

كنن س خنكي مي
بخشي اشع  زيان

شهر تشديد
قليم كشور ما

هاي ايد و ارزش

زيس ختان، محيط
ايش كيفيت ه

ر بش، در براب
فيت آب و خاك

ه .دهند يير مي
خ  پايداري  ايش

 حساس  خاكهاي
م  كها ايجاد شب
لغزش   بلوكهاي

جن  در منطقه  ه
، اف درختان  طع

گر  هاصورت زش
سيس  ريجيساد تد

عامل) آنها  طع
د  قاد دارند كه

خود و يا بر  ن
و درختان  به  اطق

ان و كنترل اخت
ترل اقليم با تع

انرژي خ. يابد ي
ختان، به ويژه په
ر زمستان از بي

در تابس. كنند ي
ايستند، احساس ي

رشيد و اثرات
اي آلوده ش
يه به ويژه در اق
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مانن اره زمين
ن فرضيه در سا
يسي مطرح شد

گا. هاست ضيه
معرفي نمود ه
كه برا  سنگ و

گردش فتد را به

  
جنگل رگ ها،
   .ين است

ا چه فايده هايي

ت و جلوه اي
 نماد آباداني

 و باعث تلطيف
و صفا و پاكي
 درختان و فضا
يبا و ايجاد ساي

روز در -نامه

سيا كه كند 
اين. است روح 
انگلي دانشمند 

اي از فرض موعه
موجود زنده  ابر

حاصل از خاك و
افت  جريان مي

    .مي كنده 

در حكم ا در
زمي قلب مثابه

ن براي انسانها

 مظاهر خلقت
درخت . است

 مظهر زندگي
 و رفاه مردم
از فوايد مهم

ناطق، نماي زي

 ويژه ن

  خت

ميادعا  ايا
و حيات  داراي

جيمز الواك سط
ا در واقع مجم
ه عنوان يك
ح ه مواد غذايي

به ها رودخانه و
ن جانوران تشبيه

ها شبيه رودخانه
م به اقيانوس و 

ما اين ريه زمين
  شته باشد؟؟؟

ي از زيباترين
فريدگار عالم

بزي و خرمي و
جب آسايش

ي باشد يكي ا
ر ها و ديگر من

درخدرباره 

فرضيه گا
،درخت يك

توس 1965
فرضيه گايا
زمين را به

چرخه .است
جويبارها و

در بدن خون

دراين تش 
ريه درحكم

به نظر شم
ميتواند داش

درخت يكي
تجليات آف
شاخص سب
هوا و موج
طبيعت مي
سبز در شهر

  است، 
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زندگي در  
 پزشك و 
درختان در 
ازي نقش 

. كنند  مي
جا و  و جابه

چنين با  م
 ن باد روي
ها   بررسي

ر متوسط 
سال جذب 

مرتبه  3- 
: اي مثال 

تان جذب 
ري كه به 

% 42تا % 
جام گرفته 
لق در هوا 

 234دود 
تابع سطح 

  اي ت عرصه
خصوصيات 
ده از كرك 
 .گي دارد

ي در جو 
د گوگرد، 
ونواكسيد 
دگي هواي 

2 صفحه

.ي داشته باشد
اجعه بيشتر به
د .يشتري است

ر هوا و هم گا
يولوژيك عمل
معلق را جذب و

درختان هم. نند
و يا تغيير جريان

برخي از. رند
تواند به طو مي

ا در طي يك س
-7ان با درخت 
برا. درخت است

 يك توده درخت
مقدار گرد و غبا

%27درختان از 
تحقيقات انج. د

قدار عناصر معل
شود به حد  ب مي

رفيت نخست تا
ت به مساحت

سپس به خ 
له بشره پوشيد

ها ببستگ گونه
از انواع گازها

اكسيد رين، دي
ري ناچيز از مو
 مهمي در آلود

سالمندان در پي
 به مفهوم مرا
مصرف داروي بي
جامد معلق در
ن يك فيلتر بي
 و ديگر ذرات م
كن  را پاك مي

ت هوا و ايجاد و
گذا  تاثير مي

ه يك درخت م
م گرد و غبار را
 هواي يك خيابا
 خيابان بدون د
ق كه توسط

و مق هبود% 13 
د، در زير توده د

شد ن درخت مي
شان داد كه مق

ن شهر جذب ايرا
اين ظر. گردد مي

 درختان نسبت
 كند، ال مي
ها از جمل ح برگ

د برخي از گ
 مقداري هم ا
كلرورين، فلوئو
انه فقط مقدا
كنند، كه نقش

ي كودكان و س
حيط آلوده شهر
كز درماني و م
ب هم ذرات ج
يد داشته، چون

ها گرد و غبار گ
اي تنفسي ما
الح درجه حرارت

ها آالينده رشا
زند كه مين مي

كيلوگرم 200ود
گرد و غبار در. د

متر از هواي يك
رات معلقدار ذ
تا% 9از   ديده،

طح زمين رسيد
متر از عرصه بدون
شهر شيكاگو نش
 توسط درختان
 در سال بالغ م
ل برگ پوشش
ت كه اشغا
يولوژيكي سطح
 موم در نزد

ي درختانها گ
چون اوزن، ك م

«PANو بدبختا
ك ن را جذب مي
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كربن

ختكاري

دترين فواي هم
  .ست

   ماوراء بنفش

وا سرعت باد
ك بادشكن خوب

 تفاع بادشكن،
اع، ضخامت

ن بدن انسان ب
 ماوراء بنفش

 ”UVB“ امواج

نظمي يبواريد و
د ات مي توانند

ن به استراتوسف
ر مقدار بيشتري
 داشت، تشدي

5درختان حدود
درختا. كنند مي

 آفتابي در بين
دهند، كه د  مي
.شود مي% 4ود

آن از ديگر فواي
 به يك مشكل
يل گشته است
از بيني تا اعماق
عاليم خيلي شدي
نوسي را به ويژ

روز در -نامه

ي يكي از مهم
درختان شهري اس

بر تشعشعات

رابر جابجايي هو
ش در پشت يك

برابر ارتف 20تا  
كن به ارتفاش

قرار گرفتن. ارد
 تشعشعات

ترين  با كوتاه
پوست، آب مر

اين خطرا. دشو
هوا و رسيدن آن
كه نفوذ و عبور
 در پي خواهد

هاي د د كه برگ
را منعكس م

هاي حل در م
كاهش% 40ا 

 مرئي فقط حدو

   هواي شهر

يش كيفيت آ
دگي هوا ديگر
ساكنان شهر تبد
راهاي تنفسي، ا

تواند عال  كه مي
هاي سين عفونت

 ويژه ن

روز آفتابي 30
هاي د رين ارزش

ن حفاظي در براب

 مقاومت در بر
اين كاهش. دهند ي

10ا فاصله از 
تاثير بادش. د

 آن بستگي دا
الني در برابر

 “UVبه ويژه
موجب سرطان پ
ش ايمني بدن 
يش آلودگي ه
ز ميزان اوزن ك
ه جو زمين را

 ديگر نشان داد
ر”UVB“ عات

را ”UVB“ ت
تا% 25ابان از 

زان كاهش نور

كنترل آلودگي

هوا و افزا  دگي
آلو. هري است

براي سالمت س
ا روي همه مجر

گذارد منفي مي
ت، آسم و عشي

0بيش از 
تر محسوس

درختان چون

درختان با
كاهش مي

تواند تا مي
باشد% 50

نفوذپذيري
مدت طوال
”Vخورشيدي

تواند مو مي
در سيستم

افزا صورت
و كاستن ا

“UVB” به
  .گردند

يك تحقيق
از تشعشع
تشعشعات
درختان خيا
همانجا ميز

درختان و ك

كنترل آلود
درختان شه
بسيار حاد ب
آلودگي هوا

ها اثر م ريه
چون برونش
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ها و  خيابان
ط درختان 

  
از درختان 

 30تا  10 
 .باشده 

ت به عرض 
 8تا  6دار 
 40تا  30

 به اندازه 
ها و چمن 

صدا   ودگي

اثر «سهم 

 :انه دارند

ان فرايند 
 ساختمان 

3 صفحه

  

ها در خ تومبيل
تواند توسط  مي

ي صدا فقط ا
بزي به عرض از
 كافي داشته
 يك نوار درخت
 صدا را به مقد
0ل يك كاهش 

ها كي بزرگراه
ه ختان، درختچه

سب در برابر آلو

ي بيشترين س

 اثر مفيد دوگا
ن جو را در جريا

اساس(كربن 

 آلودگي صدا

ه عبور و مرور ا
 ديگر منابع

ستن از آلودگي
م است ديوار سب
د، تا تاثير

ي ود كه كاشت
متر آلودگي 15
دهد كه معادل ي

نانچه كناره خا
و با كاشت درخ
يك مانع مناس

داراي CO2 ش
 

در جو CO2 ن
اكسيد كربن دي

ختن هيدرات ك

ختان و كاهش

نتيجه  دگي صدا،
ها و يا از اهرگ

  .هش يابد

نچه براي كاس
تفاده شود، الزم
ر ايجاد گردد

شو مين زده مي
5متر و ارتفاع  3

يبل كاهش مي
چن. صدي است

في بلند باشد و
د، به يشيده شو
  .گردد يل مي

ختان و كاهش
در جو» اي خانه

ختان در كاستن
هاي درختان د گ

وسنتز براي ساخ

ي

ته
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ها
ع

ها
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ن
ض

 از
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جه
هد

درخ

آلو
بزرگ
كاه
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است
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30
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كاف
پوش
تبد

درخ
گلخ

درخ 
برگ
فتو

ختكاري

ها  كل آالينده
 

يك عرصه كاشت
و در نزديك% 8ا

رد و به ويژه د
هران اين گازه

در واقع  سازند، ي
.  

ه ن انواع آالينده
 تجاوز نكند، ام
ف درختان خيابا

ات و امراضآف

هاي فسيلي ت
گردد، د وجب مي

عرق و در نتيج
 به دنبال خواه

روز در -نامه

اي از ل مالحظه
.دهد صاص مي

متر فاصله از ي 
ح زمين تقريبا تا

  يابد ش مي

 در بيشتر موار
ي باال چون ته
 درختان وارد مي

شوند ي هوا مي

كن است ميزان
ار براي درختان

ها موجب ضعف
نها در برابر آ

حاصل از سوخت
شدن آنها را مو
ده، افزايش تع
 را به خشكي

 ويژه ن

 و سهم قابل
صي را به خود اخت

400 كمتر از 
ع اوزن در سطح

كاهش% 50ها تا 

كيد است كه
ا آلودگي جوي

بر سيار شديدي
د قرباني آلودگي

ور عمومي ممك
ها از حد مرگبا
ي و جمعي آنه
 حساسيت آنه

 

ح (SO2) گوگرد
ها كه خود باز ش ه

رختان نفوذ كرد
 بيشتر درختان

شهري دارد
هواي شهري

در محلي با
شده، تجمع
ه سطح برگ

الزم به تاك
شهرهاي با
صدمات بس
درختان خود

البته به طو
در جو شهره
تاثير دايمي
گشته، بر

.افزايد مي

يد گساك دي
طريق روزنه

هاي در برگ
حساسيت

  .داشت
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ديوار بوده 
منظره قرار 
ه كرده تا 
 زندان باز 

با درختان 
ودآگاه از 
وايد مهم 

طبيعت و 
عه بشري 

ا درخت و 
هاي  خيابان

دن جاذبه 
پر   درخت

ابعاد و   ه،
ت درخت، 
يين ارزش 

شته شوند، 
ين ارزش 
ا افزايش 
 .دي دارند

ردن انواع 

4 صفحه

اش رو به د نجره
روي يك م  روبه

 زندان مراجعه
مت تاسيسات

 همراه بودن ب
 ضمير نيمه خو
 روح يكي از فو

 شهرنشين با ط
ظ تعادل جامع

هاي با ر خيابان
خ. يشتر است

 براي خريد كر
هاي عاري از ان

گونه. شي دارند
 و محل زيست
كه اساس تعيي

  .د

منظرسازي كاش
گردند، بنابراي ي

 شرايط عادي با
غ، سير صعود
زمينه كمي كر

ت مشابه كه پن
ني كه سلولش
 مركز درماني

سمتسلوش به 

ي كه انسان از
تواند عالمت ي

تعالي. ن باشد

ب ارتباط انسان
ها و حفظ نسان

  ي اقتصادي

هاي واقع در نه
درصد بي 20تا  

خوردار از سايه
هميشه از خيابا

 

 كدام يك ارزش
مت و شرابط

اي هستند ك نه
دهند تشكيل مي

  

لب يك طرح م
موجب مي را

ش درختان در
رسيدن به بلو

ها كه در ز سي

ماري با وضعيت
يا يك زندان. ت

شته، كمتر به
سي كه پنجره س

  .شده است ي

شنودي وسيعي
دهد مي ان مي

 درماني درختان
  .ختان است

خت هم موجب
م ارتباط بين ان

 .گردد ي

هاي ايد و ارزش

ش امالك و خا
5ظرسازي از 

اي درخت و برخ
شتري داشته، ه
 .ت و آمدترند

ختان خيابان هر
ن، فايده، سالم

گان كتورهاي پنج
ختان خيابان را ت

ختاني كه در قال
ينه بيشتري ر

ارزش. شتري دارند
ن آنها و تا ر
 طبق برخي بررس

ن
 .د

ش
 و
 و
ب
جه

ره
. د
ن
ي
يد
ي
كه
ص

به
ت
در
. د
 .د

ن
به
حي
به
 تا

بيم
است
داش
كس
مي

خوش
نشا
اثر
درخ

درخ
هم
مي
فوا

ارزش
منظ
دارا
بيش
رفت

درخ
سن
فاك
درخ

درخ
هزي
بيش
سن
بر

ختكاري

ن سهم را در بين
شدن زمين دارند
به دليل افزايش
 صنايع، حمل
ي گرمايش

ي به طور مرتب
ن افزايش درج

 شكار و ذخير
شو گفته مي  »

ها چو حل گر راه
ها مقدار سوخت

هاي نو و تجدي
چندمنظوره برا
ند، به طوري ك

 به خود اختصاص

  ي

دوست دارد و ب
زيبايي را دوست

د انسان. كنند ي
كند  را حس مي

خود دارد» خانه
ير مثبت درختا

را ب» ت درماني
ده، بيمار جراحي

نگريسته، ب مي
بهبودي يافته

روز در -نامه

د، كه بيشترين
ين عامل گرم ش
سيد كربن جو ب
ي مصرفي در
هاي ه، سيستم

هاي كشاورزي ت
 كه نتيجه آن

  

تز كربن جو را
»ترسيب كربن«

 به همراه ديگر
ي، كاستن از م
ه  آن با انرژي

هاي مفيد و چ
نباش  زمين مي

شماري را ت بي

فرهنگي –اعي

ر اطراف خود د
دهد، زيرا ز  مي

ن را دلپذيرتر مي
رامش و راحتي

خ« را كه در
ات متعدد تاثي

درخت«انسان، يا
 به اثبات رسيد
ي از درختان م
شته و زودتر ب

 ويژه ن

كنند جذب مي) 
اي، اي ثر گلخانه

مقداري دي اكس
هاي فسيلي خت

يد الكتريسيته
 بناها و فعاليت

پيمايد دي مي
.باشد زمين مي

 عمل فتوسنتز
«ح كه در اصطال

كاري، و جنگل
 در مصرف انرژي
جايگزين كردن

ه حل  جمله راه
يده گرم شدن

هه اخير تحقيقات

هاي اجتما زش

ور درختان را در
ش مثبت نشان
ن زندگي انسان
 پاكي، صلح، آر
ان احساسي

اصل از تحقيقا
ت جسم و روح ا

از جمله. اند ده
اي ه يك تودهب

كمتري نياز داش

)عمل گياه
گازهاي با ا
متاسفانه م
مقدار سوخ
نقل، تولي

كننده خنك
سير صعود
حرارت جو ز

درختان با
كنند، كه مي

درختكاري و
جويي صرفه

فسيلي و ج
شونده، از
تخفيف پدي
طي يك دهه

  .اند داده

فوايد و ارز

انسان حضو
آن واكنش

درختان. دارد
زير درختان
يعني هما
اطالعات حا
روي سالمت
ثبوت رساند
شده كه ب
مواظبت ك
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، از درخت 

هستند كه 
ت درختان 
» ري خوب

ان به يك 
اما .  بود

ات بومي 
ي اساس 
 .ري است

، درختان 

 .جويي صرفه

ي است با 
سرمايه و 
 از درخت، 
جه هستيم 

ي علمي و 
شي خاك، 
ي خود را از 
زايش مي 
و علمي از 
مورد براي 

5 صفحه

شان را باال ببرند

 وقتي صادق ه
سالمت. ر باشند

 خوب و نگهدار

هاي درختا  ارزش
تر منجر خواهد
ه لطف تحقيقا
تحقيقات بومي
 و پيرامون شهر
ر هزينه كنيم

وي است با صر
قيقات مساوي

ما، هدر رفت س
هاي عاري يابان

ران با آن مواجه

ي سبز، رسيدگي
يت و سم پاش
صيت سايه دهي
شد درخت را افز
ت هاي خانگي و
شتري در اين م

 .دكني فاده

فيت توليدي ش
 . آيد

ي تشريح شده
 كامل برخوردار
 خوب، كاشت

شتر از فوايد و ا
و نگهداري بهتر
 درست فقط به

بنابراين ت. ود
ختكاري شهري 
حقيقات بيشتر

  . داشت

 تحقيقات مسا
كردن براي تحق
شم ي مكرر و بي

، رسيدن به خي
حال حاضر در تهر

 درختان و فضاي
تقوي. ي است

تا حدي كه خاص
واره سرعت رش
دوره ي مراقبت
د با نكات بيش
ي سبز خود استف

 مي خواهند ظر
و به دست مي

 گيري يجه

هاي ايد و ارزش
ختان از سالمت

انتخاب«د به
  .تگي دارد

اخت هر چه بيش
خاب، كاشت و

كافي و اخت
شو پذير مي كان

فقيت براي درخ
 قدر براي تح

تري خواهيم لم

ينه كردن براي
نك كس، هزينه
هاي يگزين كردن

ت و در نهايت،
 متاسفانه در ح

  .شويم ا مي

ي عملكرد بهتر
ا ضرورميم آنه

ت(س به موقع 
، همو)ت ندهد

با گذراندن د. د
هان مي تواند
فيت بهتر فضاي

ت
ي

 و
في
. 

ن
 و
ته
 و
در
رد
يز
ته
در
» د
) ك
  و
س،
ها
مي
ن
ت
ب
ده
گ
ت
يي

كه
سرو

نتي
واف

درخ
خود
بست

شنا
انتخ
شنا
امك
موف
هر
سال

هزي
رعكب

جايگ
وقت
كه
و يا

براي
ترم

هرس
دست
دهد
گيا
كيف

ختكاري

 نتيجه به دست
ها و برابر هزينه

ز تغذيه حيوان
مصرفي گوشت د

.دش اوليه را دارن
 انسان و حيوا
تغذيه انسان

 به سزايي داشت
ستورات پزشكي

چوب درختان د.
ي از وسايل مو

فصل پاييدر .د
ن از كود ساخت
د. را مي نمايند

ابركود«ي تواند
گياخاك(اخاك

دارد» گلوئيدي
هوموس. ي دهد

 از هرز رفتن آنه
خاك مخلوط مي
 گياه را تأمين
اليام، در صنعت
ردن نوعي چسب
ال بهترين ماد

، بهترين رنگنجد
ده از چوب درخت

در كارگاه هايي ي

روز در -نامه

ت گرفته، اين
وتان بيشتر از د

  .شود ي

 بخش مهمي از
سازند و در توليد

نقش) از گياهان
 مورد استفاده
ي تواند در ت
د نياز او تأثير

در دس اه خواري
دي شده است
ن بخش مهمي
ش اساسي دارند
ل و گياه كاران
ن استفاده الزم

ده از درختان مي
موس يا سيا

گ«اده خاصيت
 را افزايش مي
جذب مي كند و
هوموس را با خ
وري براي رشد
ان از قديم اال
ي به دست آور
ي گيرند، مثال

سن رخت سدر و
اد خوشبوكنندمو

خستگي اي رفع

 ويژه ن

ان شهري صورت
رزش فوايد درخت
گهداري آنها مي

خه هاي درختان
 را فراهم مي س
ا تغذيه دام ها 
ري از درختان

 طوري كه مي
ي موردمين ها

گيا وايد گياه و
توصيه هاي زيا
ب بري و تأمين
 انسان نقش
 باغداران و گل
وه برگ درختان
 برگ ريخته شد
 بسازد كه هو

اين ما. ي شود
ب توسط خاك
ي خاك را نيز ج

لذا ه. مي نمايد
واد مغذي ضر
سياري از درختا

ي و حتيو عطار
فاده قرار مي
كننده از برگ در
ت حنا، بهترين م
رين نوع عطر بر

فوايد درختا
آمده كه ار
كاشت و نگ

برگ و شاخ
گاه انسان

با( انسان 
ميوه بسيا
است، به

ويتا تأمين
در فو. باشد

حتي ديني ت
صنايع چوب
نياز زندگي
كشاورزان،

شده از انبو
پاييز، انبوه
متراكمي

ناميده مي
نگهداري آب
مواد معدني
جلوگيري م
كنند تا مو

بس  .دنماي
داروسازي و
مورد استف
ضدعفوني ك
مو از درخت
عرعر و بهتر
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رخت و در 
 مي كنيم 
بهترين جا 
ل و شرق 

زمستاني  
يشه هم ن

مت چپ 

 ايجاد مي 
ايه اي با 
سبك تر و 
ي كه يك 
ان و نحوه 
ند به ويژه 
. مي گذارند

 كه قصد 
بر  اهان را

ي با سايه 
د گياهاني 

  .ز دارند

حفظ حريم 
خانه است 
. بي باشند

اغچه خود 
ختل كردن 
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از سايه درستان 
 باشيد توصيه
ب. ه خود بكاريد

ر سمت شمال
 بب شود خانه

درختان. ه باشد
 است در سم

رختان مختلف
رختان داراي سا
ر سايه هاي س
ميزان سايه اي
مي تواند بر ميزا
كاشته مي شون

ه ان ها تاثير مي
حسب گياهاني
يد و يا نوع گيا
نانچه از درختاني
 مي كنيد نبايد
ي براي رشد نياز

خت در باغچه ح
ج خا ديد از خار

ند گزينه مناسب
در با يشه سبز

ته باشيد كه مخ
  .ت

ل داريد در تابس
رشيد بهره مند

را در باغچه  يزي
 نوع درختان در
كه مي تواند سب
 خورشيد داشته

را نيز بهتر سبز
    

ي كه توسط در
برخي از در. ت

د و برخي ديگر
م. ود مي آورند

جود مي اورد م
 كه زير درخت ك
 و آب باران به
درختان را بر ح
اريد انتخاب كني

براي مثال چن. 
باغچه استفاده
 كه به نور زيادي

 
ا از كاشت درخ
مسدود كردن

ييزي نمي توانن
همي  از درختان

منا در نظر داشت
ن آن بهتر است

  ايه درخت
چنانچه تمايل 

ستان از نور خو
ختانبرگ ريز پايي
ي كاشت اين
ختمان است ك
م و پر از نور

هميشه سب و ر
.ختمان بكاريد

ميزان سايه ا 
د متفاوت است
الي باال هستند
كنده تري بوجو
خت در باغچه بو
د گياهان ديگر
زان رسيدن نور
براين يا نوع د
يد در باغچه بكا
.سب نوع درخت
راكم و زياد در ب
در باغچه بكاريد

 شش حريمي
اگر قصد شما 

صوصي خانه و م
ختان برگ ريز پا
ه بهتر است

ضم. تفاده كنيد
د از مسدود كردن

 را
نه
ن
ن
چه
در
ن
تي
. د
به
آن
 و
ن
 ي
ند
ي
اد
 يا

 از
مد
ن
ب

سا 
•  

زمس
درخ
براي
ساخ
گرم
بهار
ساخ

•  

شو
چگا
پراك
درخ
رشد
ميز
بناب
داري
حس
متر
را د

پوش
•  

خص
درخ
بلكه
است
ديد

ختكاري

 شت

د يك باغچه
ا متوسط در خان
رخت يا درختا

 از مهم ترين
وراسيون باغچ
د  سايه موجود
شد ديگر گياها

 انداز خانه و حتي
 تاثير قرار دهند
ه زيبا باشند، ب
و به خوبي از آ
 بتوان از وجود

درختا. ت برد
است نقش ها

داشته باشن  نه
ن مامني برا

ايجا,   كودكان
خانه از بيرون و

   

ه خود تعدادي
بايد آن ها را م

ن مهم ترين اين
 انتخاب مناسب

روز در -نامه

ب براي كاش

 بندي و كالبد
باغچه كوچك يا
 كه انتخاب د
ر باغچه يكي
و اجراي دكو
 كننده ميزان

 كننده ميزان رش
همچنين چشم

ز تحته را ني
نند فوق العاده
 انتخاب شده و
ود به طوري كه

ل مختلف لذت
زينتي ممكن ا
ضاي بيروني خا
وانند به عنوا
ك براي بازي ك
 فضاي داخلي خ
. قلمداد شوند

سب براي باغچه
م خريد درخت ب
 مطلب به بيان
اند شما را در

   .د

 ويژه ن

درخت مناسب

ش استخوان
شما داراي يك با
د بايد بدانيد
راي كاشت د
 در طراحي و
رختان تعيين
 نتيجه تعيين

درختان ه. ستند
 ورودي به خانه
مچنين مي توان
مي كه با دقت
ت و رسيدگي شو
آنها در فصول
عالوه بر نقش ز
ر دكوراسيون فض
 مثال مي تو

يجاد فضاي خنك
سدود كردن ديد
ر برابر وزش باد

ناسب درخت م
د دارد كه هنگام

در اين.  باشيد
خته ايم تا بتوا
رخت كمك كند

انتخاب د

درختان نقش
اگر ش.دارند

خود هستيد
اسب برمن

اقدامات
د.شماست

باغچه و در
در باغچه هس
ميزان نور
درختان هم
ويژه هنگام
ها مراقبت
تماشاي آ
همچنين ع
ديگري را در
به عنوان
اي, پرندگان

حريم و مس
محافظي در

براي انتخاب
موارد وجود
نظر داشته
موارد پرداخ
ترين نوع د
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شد از لحاظ 

انند برگ م
و يا كود 

نيز   باغچه
د و ريشه 
نند ولي در 
س است، 
 اين عمل 

 كه خاك، 
له از خاك 
 با پرتاب 
 معناست 
انيد از بذر 
 هايي زيبا 
يد از گل 
ر توانايي 
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در ابتدا گفته ش
   .شند

  :خت
وست گياهي م
 خشك شده و
 كردن و كندن
شتري ايجاد كند

پيدا مي كن اك
خشك و يا خيس

پرهيزيد زيرا با
 

ه وقتي است
ين كار يك گلول

اگر. داريد  نگاه
اين ه شود، به

حال مي توا. ت
مناسب گل ي

سعي كني. شيد
اسر فصل بهار

يژگي هايي كه د
اراي درجاتي باش

اي كاشت درخ
 توانيد از كمپو
ده هاي چمن

زير و رو. كنيد
ك تخلخل بيشت
وذ بيشتري در خا
بيش از اندازه خ
و رو كردن آن بپ

. بين مي بريد

 

ي كندن باغچه
براي اي.ته باشد

نيد و در دست
ه از هم پاشيده
ر و رو شدن است
كنيد و با آبياري
لدان داشته باش
يد كه در سرا

وه بر داشتن وي
ايي بصري نيز دا

ات اساسي برا
ي اين كار مي

تود ي پوسيده،
واني استفاده ك
ي تواند در خاك
هان قدرت نفو
رتي كه خاك بي

و زير عي كنيد از
ختار خاك را از ب

براي ن مناسب
وبت كافي داشت
طوب درست كن
 بر زمين، گلوله

آماده زير  خاك
هان استفاده ك
 باغچه و يا گل

كني يي استفاده

ند
د،
سط

شد
رار
ب
وع
ما
ت
 از
ص

مار
يد
در
ل
در
طر

زم
ب
ن
 ي
نه
كه

عالو
زيبا

نكا
براي
هاي
حيو
مي
گيا
صو
سع
ساخ

 

 

 

 

 

 

 

زما
رطو
مرط
آن
كه
گيا
در
هاي

ختكاري

يار قد مي كشن
 مناسب باشند
راي قدي متوسط

د به مبزان رش
د را مد نظر قر

خابي شما سبب
البته نو. ن شود

ت تاثير دارد ام
دا مشخص است
تر است پيش

غبان در خصوص

 سالمت و بيم
اين زمان خري
صل كنيد زيرا د
ن احتمال انتقا
ت درخت بيمار د
ر خانه را به خط

 ويژگي هاي الز
ختي كه انتخاب
ي در دكوراسيو
ف درختان دارا
ه برگ ها و تن
انتخاب كنيد ك

روز در -نامه

ي دارند و بسيا
نين منظوري

تان سرو كه دار

اي باغچه خود
يرا اگر اين مور
شه درخت انتخ
 و پي ساختمان

 رشد ريشه درخت
 مختلف از ابتد

از اينرو بهتر. رد
پيش با يك با

  

 كه درختان بر
ر هستند بنابر
ن اطمينان حاص
ماري در ددختان
بنابراين كاشت
 افراد ساكن در

ن درخت يكي از
بز است زيرا در

ين عناصر دكوري
انواع مختلف. ت

 شكل و اندازه
بايد درختي را ا

 ويژه ن

ي كه رشد زيادي
ند براي چنتوان

ترين گزينه درخت
  . باشند

خاب درخت برا
ت توجه كنيد زي
كن است ريش

ه لوله كشي ب
 ميزان و نحوه
ن رشد درختان
دوده خاصي دار
خت حتماً پيشاپ
  .ب تحقيق كنيد

از آنجايي  رخت
د نيز تاثيرگذار
سالم بودن آن

آفات و بيم  ود
ب. نيز وجود دارد

اند سالمت تو

  خت
ت كه زيبا بودن
ن و فضاي سبز
كي از مهم تري
وني خانه است
ي متفاوتي در
بنابراين شما ب

درختاني    •
نيز نمي ت
بنابراين بهت
هستند مي

  ريشه
هنگام انتخ
ريشه درخت
ندهيد ممك
صدمه زدن
خاك نيز در

اغلب ميزان
و يك محد
كاشت درخ
اين مطلب

سالمت در 
شدن افراد
درخت از س
صورت وجو
به انسان ن
باغچه مي

  .بياندازد

زيبايي درخ
بديهي است
براي درختان
مي كنيد يك
فضاي بيرو
ويژگي هاي
هستند و ب
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ه كنيد، به 
لم و قوي 

غرس شود 
يد، بعضي 
نيست كه 
تاني وجود 
 رشد مي 

افرا، : د از
بر، گالبي، 
ها زهكش 
مينها مي 

  :ب نمود

كز صنعتي 
 هايي را 
ت بيشتري 

چنار، :  از
آلو، سيب، 
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ت كار خود اضافه
اهان بسيار سال

ر است نهال غ
نظر داشته باشي
ستند، اين طور ن
اري كنيم، درخت
گچي به راحتي
 زمينها عبارتند
تي، چنار، صنوب
عضي از زمينه

در اين نوع زم 
ي كاشت انتخاب

  .وس و صنوبر

انه ها و مراك
تان و درختچه

گي هوا مقاومت
ي هوا عبارتند
ل، گوجه سبز، آ

  .عرعر

د ولي بر كيفيت
اي گيا م ريشه

 محلي كه قرار
وع خاك را در نظ
كي يا گچي هس
 نتوانيم درختكا
هاي آهكي يا گ
سب اين نوع
ردو، سيب زينت

بع. ن و نارون
.ج آب ندارند

ن درختان را براي

، گالبي، اكاليپتو

كارخا شما به
تر است درختا
سبت به آلودگي
قاوم به آلودگي
ك، عنبر السائل
ا، شاه بلوط و ع

اري را كم كنيد
ن ترتيب سيستم

  .اهد شد

ب است ابتدا
نموده و نويين

خاكها بسيار آهك
اين نوع خاكها
ند كه در زمينه

درختان مناس. د
فندق، گرالك،

قيا، بيدمجنون
اسب براي خرو
ن هر يك از اين

اع افرا، زالزالك،

 محل زندگي
يك است، بهت
خاب كنيد كه نس

درختان مق. ند
س، زبان گنجشك
بي، بلوط، اقاقيا

  

ن
ي

از 
ل
ي
آن
ن
 و
. د
يد
ي
ت
م
ل
به
ل
يز
ي
ف
اع
. د
ب
بي
به
بح
 از
ير
اد
ت

آبيا
اين
خوا

خوب
تعي
از خ
در ا
دارن
كنند
زالزا
اقاق
منا

توان

انوا

اگر
نزدي
انتخ
دارن

توس
گالب

ختكاري

همزما توانيد
روي گلبرگ ها
. را آغاز كنيد

باغچه خانه غافل
 مورد نياز برا

عالوه بر آ. كنيد
زمستا در فصل

ا فراهم كند
ك و زيبا باشد

از خري. ار ببريد
ل هاي قهوه ا

زيبايي و جذابيت
از نكات مهم.

پرطراوت، كنتر
 رقابت بر سر ب

صت رشد را از گل
چه و گلدان ها ني

برا. باني است
شتر خاك اطراف
ل را از آب اشبا

تخليه مي شو ا
نيد خاك مرطوب
ر نيمروز آفتابي
 نور خورشيد ب
ياري باغچه صب
براي اين كار

راي كاهش تبخي
 شاهد وزش با

دفعات تعداد. د

روز در -نامه

ين ترتيب مي
رخشش شبنم
 شاد و مفرح

و يا درخت در با
ي توانيد سايه
 را نيز فراهم كن
 ها مي تواند د
 و روح شما ر

كوچك  پرندگان
ت الزم را به كا
اي زرد و يا خال
 گياهان بيمار ز
.خواهند بخشيد
ه اي زيبا و پ
اين علف ها با

فرص موادغذايي،
آبياري باغچه.ند

باغب و مهم در
سعي كنيد بيش

هيچ گاه گل. د
 تبخير شده و يا

كن  كه احساس
به گياهان در ن

ر اثر تابش
ترين زمان آبي
 صورت امكان
بر. ستفاده كنيد

عاتي از روز كه
ن خودداري كنيد

 ويژه ن

به اي.شته باشند
ورشيد شاهد د
 باشيد و روزي

بوته اي و د گياه
اين ترتيب مي

پسند ان سايه
 درختان و بوته

 شادي جسم و
پناهگاهي براي
د گياهان دقت

داراي برگ ها ه
يرا اينز.هيزيد

نخ  باغچه شما
 داشتن باغچه

زيرا ا. هرز است
ن نور، آب و م
ن شما مي گير
سائل اساسي و
سب گياهان س

قرار دهيد وردنظر
مقداري از آب 
ه گل آب دهيد

از آب دادن. ت
د زيرا آب در

بهت.ير مي شود
در. عصر است

ا آب فشان اس
در ساع ن آب،

 آبياري گياهان

گلدهي داش
با طلوع خو
زيباي گل
كاشت چند

به ا.نشويد
برخي گياها

بزي اينس
هم مايه
همچنين پ
هنگام خريد
گياهاني كه
هستند، بپر
چنداني به
ديگر براي

هاي ه علف
دست آوردن
ها و گياهان
يكي از مس
آبياري منا
ريشه را مو
نكنيد زيرا م
تا زماني به
شده است
پرهيز كنيد

تبخي سرعت
زود و يا ع
شيلنگ و يا

ر رفتنو هد
هستيد از
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ر مناسبي 
 يا قرمز 
شه مانند 
ش زيبايي 

د كه جلوه 
 است كه 
ي و گچي 
مي آورد و 
ب كامل 

 

 به اندازه 
 .يد

9 صفحه

مي تواند حصا
 سفيد، صورتي

 به صورت خوش
هاي نارنجي رنگش

ي درمي آيندنگ
 زالزالك به اين

 سنگين، آهكي
 خم به ابرو نم
ر معرض آفتا

ست اما بايد
مرطوب نگهداري

يني است كه م
گلهاي. باشد

 تا اواخر بهار
در پاييز ميوه ها

 هر فصلي به رن
حسن.  بخشند

ع خاكي اعم از
هواي دودآلود
م نيست كه د

  .يه آفتاب

ه رو مناسب ا
داده و خاك را م

  :الك
ن يك گياه پرچي
ي باغچه ها ب
الك، از اواسط
د. هر مي شوند

 .صي دارد

هاي زالزالك در
صي به آن مي
بت به هر نوع
زگاري دارد، در ه
ي زالزالك مهم
ر بگيرد و يا ساي

  :ر
پيادهي حاشيه 

في به آن آب د

لي
ش
ند

 

ما
مي
ش
ي
به
اج

زالزا
اين
براي
زالزا
ظاه
خاص

 

 

 

  

برگه
خاص
نسب
ساز
براي
قرار

چنا
براي
كاف

  

 

 

 

 

 

ختكاري

  ي زينتي

ه آفتاب كاملي
ست كه برگهايش
فراها سايه پسن

دارد، امشباهت
 را به اطراف مي
 آنكه برگهايش
شكل خوشه ها
رغوان نسبت ب
ب كامل احتيا

  

روز در -نامه

درختچه هاي

به. ساس است
رين نوع افرا اس
برخالف ساير اف

 

 

 

 

 

ن به بوته بلند ش
شاخه هاي خود
هشت قبل از

ي رنگ آن به ش
ار. ا مي آويزند

ت اما به آفتا

 ويژه ن

ت درختان ود

 بادهاي تند حس
فراي سرخ زيباتر
ني هستند اما ب

ل جوان ارغوان
رشد مي كند و ش

اوايل ارديبه در
د، گلهاي صورتي
 را از شاخه ها

سيار مقاوم است

مشخصات

  :افرا
نسبت به
اف. نياز دارد

قرمز ارغوان
 .است

  :ارغوان
هر چند نهال
به سرعت ر

د. گستراند
ظاهر گردند
زيبايي خود
كم آبي بس

 .دارد
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 آويخته و 
. مي گردند

ادهاي تند 

يت گردد؛ 
نوعي . شود

ظاهر مي 
وان آن را 

  

ينت خانه 
راي ايجاد 
 يكي از 
نواده قرار 

بيدسرخ . د
وجه عالقه 
در پاييز به 
نماييد كه 
ر رشد مي 

10 صفحه

ت خوشه هاي
سط بهار ظاهر م
بايد به دور از با

  .حساس است

ود آهن تقويت
 شور كاشته ش
در اوايل بهار ظ
دارد كه مي تو

 

نواع بيد براي ز
ترين درختان بر
دمشك زينتي
 كه در اين خان
 ظاهر مي شوند
 بسيار مورد تو
شاخه هاي آن د
خت بيد توجه ن
ك مرطوب بهتر

ل نخود به صورت
گلها از اواس. ت

رس مي شود ب
د حه بادهاي تن

 به وسيله كو
كه در خاكهاي
 قرمزرنگش د
 سرخ شهرت د
.مولي پيوند زد

گ مي توان از ا
ون يكي از بهت

بيد.  مي رود
چه هايي است
ش در اوايل بهار
اي رنگي اش
ش.  زينتي است

در مورد درخ. يند
داشته و در خاك

  :قيا
هايش شبيه گل
يار معطر است
يي كه اقاقيا غر
شد زيرا نسبت به

ه گداري بايد
صوص زماني ك
قيا كه گلهاي
دند به اقاقياي
ي اقاقياي معم

:  
باغچه هاي بزرگ

بيدمجنو. د برد
يه به شمار

شهورترين درختچ
شته و برگهايش

ه ها دليل شاخ
دان به درختان
گ قرمز مي گراي
 آب زياد نياز د

. ت
مي
ب

  

ني
. د
مي
ها
گ

اقاق
گله
بسي
جايي
باش

گاه
بخص
اقاق
گرد
روي

 

 

 

 

 

  

بيد
در ب
سو
ساي
مش
داش
به

مند
رنگ
به

ختكاري

هواي گرم است
ز خوبي ايجاد مي
ند و سطح آب

 .ند

عمر طوالني.  كند
د سال مي رسد
ه وسيعي را مي
 ديوار ساختمانه

رنگ. توقع است

  

روز در -نامه

لوب آب و ه
وده و سايه انداز
ك باتالقي دار
ساني رشد مي كن

 

 

 

 

 

 

ه متر رشد مي
مر آن به سيصد
ي بوده و منطقه
د آن را در كنار
ك و نور، كم ت

 .ش مي گرايد

 ويژه ن

:  
 داشته و مطل
شوري مقاوم بو

مينهايي كه خاك
است، به آساال 

  :ك
مناسب تا هجده
ي كه گاهي عم
 آن بسيار قوي
مين دليل نبايد

به نوع خاك سبت
در پاييز به بنفش

:اكاليپتوس
رشد سريع
نسبت به ش

در زم. كند
زيرزميني با

زبان گنجشك
در شرايط م
دارد تا جايي
ريشه هاي

به هم. گيرد
نس. كاشت

برگهايش د
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سفند ماه 
س اجباري 
) با جوانه

انه وبرگ 
 

، س آلبالو
ن گياهان 
شكل دهي 

 

11 صفحه

. پيوندي باشيد

خت انگور در اس
ه داراي سه هرس

هرس چوب ب(
تها هرس جوا
.شد ادامه دهيد

گيالس، به ،حمدي
هند لذا در اين

ش  و ضعيف و

يوند در گياهان
بجز درخخود را 

خت انگور را كه
(  در فروردين

 جوانه ودر انت
ر طول فصل رش

گل مح ،ل سرخ
د  جواب نمي

اخه هاي آلوده
 .ود

مراقب محل پي
هرس گياهان خ
نجام دهيد ودرخ
ست را ابتدا
وسپس هرس

را در)هرس سبز(

اهاني مثل گل
به هرسمالو

قط به حذف شا
يستي اكتفا نمو

 

به

  

ن
ي
. د
ك
مي
لي

  

چه
ت

ت

تي

رار

 م
 ه

ا
ا
و
)
 

 گيا
خرم
فقط
بايس

ختكاري

كه همه آنها ب

 بهار و تابستا
متر از شاخه ها
تا ريشه دار شو

 با آب يا خاك
مييع ريشه دار

 را از پايه اصلي
  .د

ر گيري در باغچ
در هر حالت گيرد

به صورت  آن و

مي گيرد بايستي

 را مد نظر قر

روز در -نامه

يد اين است ك
 .ير مي گردند

 وسيله قلمه،
ل سي سانتي م
آب قرار دهيد ت
شاخه هاي بيد
شد، خيلي سري
 هاي ريشه دار
سب منتقل نمو

 :ي باغچه

نوع ومحل قرار
مي گم انجام

  :شود

در باالي جوانه و

وي آن صورت م
 . بماند

لوده و ضعيف
 .ماييد

 ويژه ن

ژگيهاي انواع بي
تكثيوش قلمه 

 تكثير بيد به
ه هايي به طول
وده، در داخل آ
صورتي كه سر ش
ماس داشته با
مي توان شاخه

 به محل مناسب

تان و بوته هاي

 ها بر اساس ن
كه از آنها داريم
ات زير رعايت ش

نزديك ج يستي
  صورت گيرد

ه اي كه هرس ر
ه روي آن باقي
 شاخه هاي آل
 نها را حذف نما

از ويژ. كند
آساني به ر

البته زمان
قلمه. است

آن جدا نمو
ضمنا در ص
مرطوب تم
گردد كه مي
جدا نموده،

هرس درخت

هرس بوته
وانتظاري ك
بايستي نكا

 هرس باي
مورب ص

 هر شاخه
سه جوانه

 در هرس
داده و آ
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 در ارتفاع 
يي كه در 

سال  490
عمرش به 

  

  

عروف به 
يط آن به 
جسم زنده 
ب آن مي 

وزن . خت 
 250عني 

12 صفحه

بري است كه
ابر پژوهش ها

00مي دهد از 
ژنرال شرمن ع

اي كاليفرنيا مع
 است كه محي
ت قطور ترين ج
 است و از چوب

اطاق ساخ 5از 
گرم يع 47آن 

.  

  درخت
رخت دنيا صنو

بنا ادا قراردارد،
نشان مم شده 

ت اما درخت ژ
  .سد

  ت
ت جهان سيكوا

متر 83رتفاع 
اين درخت. رسد

ي زمين موجود
هر يك مركب ا
ن و وزن بذر آ
ت كوچكتراست

لخورده ترين د
لخورده ترين در

متر در نو 327
انجام 1964ل

ش روئيده است
سال مي رس 40

طور ترين درخت
فت ترين درخت
ال شرمن به ار

متر مي ر  24/
 است كه بر روي

خانه ، ه 40ن
تن 2030   خت

ليون بار از درخت

ت
25 

  

قي
 از

  

، 
ل
6 

  

  

سال
سال
75
سال
پيش
000

قط
كلف
ژنرا
10/
اي

توان
درخ
ميل

  

  

  

  

ختكاري

بيري واقع است
5هكتار، يعني

در واليت شرقي
فرو مي روند ،

  . ي باشد

ماريا در مكزيك
ي گويند در سا
2محيطي برابر

 

روز در -نامه

  درخت

ن در شمال سيب
ميليون ه 1100
  . استيا

 بياباني كه د
متر در زير خاك ف
جود در جهان مي

ي درخت سانتام
مي. متر است 

د اسب داراي م
.ر داشته است

 ويژه ن

جنگل ودهاي 

  جنگل
نگل هاي جهان
0 آن بالغ بر 
 جنگل هاي دني

  ترين درخت
 درخت انجير

مت 130تا عمق 
ين درختان موج

  ين درخت
ن درخت فعلي

 5/34ه آن 
يتاليا درخت صد
 دركنارنهري قرار

دانستنيه

بزرگترين ج
بزرگترين جن
و مساحت
درصد تمام

ريشه دار ت
ريشه هاي
ترانسوال ت
ريشه دار تر

تنومند تري
تنومند ترين
كه دور تنه

در اي 1770
متر بوده و
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ت كه به 
ده به يك 
ده از مفاد 
مينياتوري 
عي نيست 
ت اصلي را 

  

ت گياهان 
كه گياه در 
دود كننده 
يت صحيح 
راي تحقق 
ه ها، تنه، 

 

و خصوصأ  
ثير فراوان 
هبان اين 
يي هم از 

3 صفحه

ني و هنر است
كل تحميل شد

استفادنرمند با 
 غالب شكل م
رايش غيرطبيع
 ساده، طبيعت

به معني كاشت
ين ترتيب كه ا

و در شرايط محد
ايش زيبا وتربي

بر. يل مي شود
ه اعم از ريشه
 .هميت هستند

12و  11قرنهاي 
ه خود ژاپن تاث
سايي توسط راه

بونسا. ه باشد

  ت؟

عه اي از باغبان
با يك تغيير شك

هن. يل مي شود
 طبيعت را در

ساي يك آر ن
ك تغيير شكل

  .مي كند 

اژهاي ژاپني و ب
به. عمق است 

ق با خاك كم و
و با آرا مي گيرد

لي كوچك تبدي
 قسمتهاي گياه
ا و گلها حايز اه

و هنر چيني در ق
 زندگي همسايه
ر مي رسد بونس
ها آموخته شد

ن ساي چيست

 ساي مجموعه
سطه آن گياه ب
جسمه زنده تبدي
ايي، وهمي از

بن. آورد يد مي
ه در قالب يك
ن آدمي تداعي

 ساي در اصل و
گلدانهاي كم ع

دانهايي كم عمق
منظر رشد قرار 

 درختي مسن و
ن هدف تمام

خه ها، ميوه ها

 :يخچه

هنگ و فلسفه و
در " ذن " كتب

اشت و به نظر
كتب به ژاپني ه

، 
مي
ت
14 
در

  

  

مي

 

 

 

 

 

 

 

بن

بن
واس

مجس
زيبا
پدي
بلكه
ذهن

بن
در گ
گلد
از ن
به

اين
شاخ

تاري
فره
مكت
گذا
مكت

ختكاري

راليا كشف شد
متر مي 152 به

در كاليفرنيا است
40درخت گاهي

صنوبر دوگالس د

ع جگن ياني مي

روز در -نامه

در استر 1872 
ت و ارتفاع آن
ازنوع سيكويا د
 دارد واين نوع د

پس از آن ص 
  .دمترميرس

طق قطبي از نو
  .ر بلندي دارد

 ويژه ن

   درخت 
درخت در سال

اكاليپتوس است
فعال درختي كه ا

متر ارتفاع 112
.پيدا مي كند

م 8/95رتفاع 

  ن درخت
در مناط  ن درخت

قط دو سانتيمتر

بلند ترين
بلند ترين د
كه از نوع ا

ولي ف. رسد
2كه بالغ بر 
متر درازا پ
امريكا به ار

كوتاه ترين
كوتاه ترين
باشد كه فق
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نوزدر چين 
ه از قدرت 
 و مارهاي 

ن  درباره ب
 داشت نه 
 معني در 

  

سايي ن  ب
 را به خود 
ما اخبار و 
ل از دوره 

اما . ت 
يچ در بين 

هاي غربي 
ز غربي ها 
شان دادند 

مهاجرين  
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ال حيوانات هن
ي چيني برگرفته
دهاي آتشين 
عقيده ژاپني ها
ا بايد دوست
رخت به تمام

كل حك شده
طالي ژاپني ها

 گذاشته شد ام
سايي قبلن  ب

دسترس نيست
ت كوچك مارپي

 ژاپني ديپلماته
بعضي از.  بود
سايي نشن فن ب

.ه و پابرجاست

تنه ها با اشكا
سايين ب.  دارد

اي اژي اسطوره
اما ع. يچ است

 كل طبيعت ر
 ايده در يك در

  .ه مي گردد

:  

پاريس شك 187
كي كه مدال ط
معرض نمايش
 كه حاكي از

پا باشد در د
به يك درختط 

  .است

ي دوم سوغات
سايين هان ب

ي به آموختن ف
دندكه هنوز زنده

ي ريشه ها و ت
ت مسابقه اي
ل و داستانهاي
كل مند و مارپي
يي اينست كه
ئي ازآن و اين
ك بشقاب خالصه

سايين و بب

78نمايشگاه 
ي گلدان سراميك
تصاص داد به م
العات بيشتري
كتوريا در اروپ
ستانهايي مربوط
دم رواج داشته ا

د از جنگ جهاني
 كشورشان گياه

عالقه شديديز 
ثرهايي خلق كرد

ن
ن
رار
يي
شي
به
ي
 نا

  

ب
ت
ند
ل
ن
 و
ل

دهي
حالت
خيا
هيك
ساي
جزئي
يك

غرب

در 
روي
اختص
اطال
ويك
داس
مرد

بعد
به
ابرا
و اث

ختكاري

 شدت در ژاپن
يبايي آن در قر
مورد توجه قر

مان هنربونسايي
و درختان وحشي
صصين شروع ب

وارد بجاعضي م
ل ناخواسته و

  

ترش آن در غرب
ن بين عموميت
ز حوزه هنري چن

ضرب المثل. ت
كل دادن گياها
پرنده و حيوان

 و توليد و شكل

روز در -نامه

يي ظاهري به
 و معنويت و زي
هاي بوديسم م
يدا كرد و همزم
 شايع گرديد و

متخص. مي شدند
نمودند و در بع

د به تغيير شكل
  .ند

ي اشاعه و گست
ي است و در اين
 خارج نمودن از

ي چيني ها است
سطوره اي و شك
يب و غريب پ
ايي چين است

 ويژه ن

ي و هم زيباي
فت و ظرافت
وسط راهب ه
قدس خاصي پي
دم عادي نيز

نسايي تربيت م
سترش وسايل ن
يبايي ختم گردد
ديل مي گرديدن

  :ي و ژاپني

سايين  ها در ب
ي زيبايي شناختي

سايي ون نر ب
ص از تالش هاي
ن، داستانهاي اس
 مختلف و عجي

سان صوصيات ب

نظر معنوي
گسترش يا
سيزدهم تو
گرفت و تق
در بين مر
بصورت بون
تهيه و گس
اينكه به زي
مطلوب تبد

سبك چيني

سهم ژاپني
و سازه هاي
دادن به هن

هنرمند خاص
هاي فراوان
به اشكال

اژدها از خص
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 .ن است

ع به اين 
و گسترش 

سايي در ن
د گرفت و 
دان عرضه 

 .تاه باشد

ه مواد به 

.  توان كرد
حيطي آن 
ري از نظر 
عمولي با 

5 صفحه

 اين دوران
ت فراواني راجع

ي وز نظر فرهنگ
نب. حاصل گرديد 

 بازرگاني به خود
 جامعه هنرمند

  يند؟

ظر توارثي پاكوت
و روش و تجزيه

حمله اي نمي 
ت كه شرايط مح
و هوا و نگهدار
ياه بزرگ و مع

 دستاوردهاي
شورها و جزوات
تحرير درآمد و از
 هاي فراواني ح
 شكل صنعتي
حرفه اي را به

چيزي نمي گوين

يست كه از نظ
ن آن هيچ راه و

  .ندارد

و ماندن هيچ ح
يي گياهي است
 مواد غذايي و
ظيم مانند گي

  .ت

د از جمله
تن ها و بروش
طالب به رشته ت
ن هنر پيشرفت
خر قرن نوزدهم
ها متخصص ح

  .د

سايي به چه چ

سايي گياهي ني
كوتاه شدني پا

رت آني وجود ن

ي كوتاه شدن و
سايينحقيقت ب

ني، نور، آب و
في و كمي تنظ
يت نسبتها است

ن

ل
 و
ير
به
 و
ن
مي

ن
طس

 و
رار
 و
 .ت

رار
ته
ن
ن

ن
 و
در
ل
ت

رشد
بولت
مط
اين
اواخ
صد
كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

سنب

سبن
براي
صو

براي
در ح
يعن
كيف
يرعا

ختكاري

ه و گسترش اين

هاي غربي تحو
شت و تكنيك

يك نوع انجي
كمك عظيمي ب
 و نمايشگاه

قرار است و اين
عرض عموم مي

وري بشردر دورا
طدر اواس.  است

ه گل كامليا
ها مورد طرح قر

واريته آزاليا 1
ي قرار گرفت

قر گياهان ابلق
ته ها به بوت
 تا اواسط قر
و قانونمند شد

همايي هنرمندا
وكيو برگزار شد

سايي دنهان ب
قيق روي شكل
بطور كلي عادات

روز در -نامه

بسزايي دراشاعه
  .داشتند

و هواي كشوره
ي به جاي گذاش
.ه شده است
ندي در غرب ك
 دهها سمينار
باره در غرب برق
 بيشتر در مع

ليتهاي غير ضرو
 تغييرات بوده
سايي محدود به
اريته اي از گله

62باقي مانده
 نظر بونسايي
گ ن توجهات به

 رنگها و واريت
و اين دوران 

 و نظم پذيري و

اولين گرده 189
ستوران هاي تو
مايشگاه گياه

مطالعه د .فت
اخه از تنه و بط

 ويژه ن

 از ژاپن سهم بس
فرنياي آمريكا د

رهنگ و آب و
سايين  هنر ب

 جديدي عرضه
 و كاج اسكاتلن

امروزه. مودند
خنراني در اين ب
 به روز بهتر و

  :جديد

مانند همه فعا
ف دست خوش

سنفعليتهاي ب
يا و هرسالي وا

طبق اسناد با. د
 كامليا مورد
ي از زمان چنان

أ بقيه تقريب
. سپرده شدند
ره شكل گيري

  .ي دانند

92ن هجده در 
كار در يكي از رس

اولين نم 1928
شكل گرفت كيو

ونگي خروج شا

دهرانده ش
هنر در كاليف

تنوع در فر
عظيمي در
سبك هاي
استراليايي

نر نماين ه
جلسات سخ
هنر را روز

   .گذارند

سايي جن ب

سايي من ب
هاي مختلف

ف 17قرن 
سپس آزالي
مي گرفتند

نوع 200
در مقطعي
گرفت كه
فراموشي

هجدهم دور
سايي مينب

در اواخر قر
نسايي كنب

8در سال 
هنرتو موزه

گياه و چگو
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ها و با  ب
ك و نيمه 

. مي كند 
آبي كه  .د

از گياهان 
ين درخت 
 است كه 
 مطبوعي 
پتوس در 
ذارد و مي 
 و از بروز 

اني دارد و 
 با شرايط 

نشان مي 
دريج با ه ت

طي تغيير 
ت ها اين 
ي از سال 
د در بخش 

. 

ت رشد مي 
 رنگ مي 
وسته، اليه 
ت زماني، 
شت زمان 
ختي را به 
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 باتالقي و مردا
اي نيمه خشك
 ماسه اي رشد

رسد  مي  متر هم
د با هيچ يك ا

ريشه اي زيرا. ت
، درختي زيباكند

 آن داراي عطر
هاي اوكاليپ گ

شايي اثرمي گذ
ضدعفوني كرده

  .كند  ي

ي استفاده فراو
اومت خوبش

 .مي شود  ده

خت سن آن را ن
گ هاي آب به
يا حتي شاه بلوط
گ در اين درخت
ان هاي مختلفي

اليه هاي جديد 
ايجاد نمي شود
ه اي روي درخت
ور زمان تغيير
ر اطراف اين پو

 به دليل تفاوت
سته ها با گذش

گين كمان درخن

هاي ر زمينتر د
 در آب و هوا
سبتا آهكي و

م 70 گاهي تا
واند جذب كند

 مقايسه نيست
مي ك  ب جذب

اشد و برگهاي
وي مطبوع بر
ي تنفسي و چش
دي محيط را ض
فلوآنزا جلوگيري

نعت كاغذسازي
ين گياه و مقا
 سبز نيز استفاد

 روي پوست درخ
يي درخت با رنگ
صورتي، نارنجي ي
علت تغيير رنگ
نه خاص در زما
.ندازي مي كند
ت در يك زمان ا
ه پوسته ي تازه
 است و با مرو
ن تغيير رنگ، در
 مي كنند كه

پوس. تي هستند
ي كنند و اين رن

كاليپتوس بيشتر
جه به نوع آن

طوب و خاك نس
فاع اين درخت
ن درخت مي تو
گر در دنيا قابل

ه برابر وزنش آب
با  مي  ميشه سبز

همين بو. ت
ستم و اعضاي
ند تا حدود زيا

آنف ردگي وماخو

ب آن نيز در صن
 علت زيبايي اي
حيطي، در فضاي

گ هاي مختلف
اليه هايي رو. د

شت زمان به ص
ع. گ مي دهند

ت كه اين گون
 نوعي پوست ان
ي مختلف درخت
هبراين زماني ك
د به رنگ سبز

در جريان اين. د
ي ديگري رشد
اي رنگ متفاوت
 رنگ عوض مي

 .ود مي آورند

ن
ن
آن
گي
 را

ره
  مي
م،
ت
مي
تي

اوك
توج
مرط
ارتف
اين
ديگ
سه
هم

است
سيس
توان
سرم

چوب
به

محي

رنگ
دهد
گذش
رنگ
است

به
هاي
بناب
كند
دهد
هاي
دارا
باز

وجو

ختكاري

وس هاي رنگين
اين.  مي شوند
ي آ  پوست تنه

ير معمولي رنگي
شايد كسي آن

بيعي در نيمكر
از درختان بومي
 اندونزي، سرام
و به وفور يافت

مي   پرورش داده
صنعتيدارويي و

روز در -نامه

ه نام اوكاليپتو
كماني شناخته

هستند كه س
به صورت غي  ها

ش مي كنيد كه

نها به طور طب
اوكاليپتوس ا .

ن هايي نظير
يپين و گينه نو
كثر نقاط جهان
بردهاي وسيع د

 ويژه ن

 اي نقاش

ن بلند و زيبا به
 صمغ رنگين ك
ا نوع اوكاليپتو

تنه ي آن ه. ت
 نگاه اول فكر

  .ه است

 اوكاليپتوس تن
فت مي شود
ست و در مكا
 ميندانائو، فيلي
ولي امروزه در اك
گياه داراي كارب

درخت ها

اين درختان
كماني يا

درختان تنها
رنگين است
است و در

نقاشي كرده

  

  

  

  

 

اين گونه
شمالي ياف
استراليا اس
سوالوسي،
مي شود، و

اين گ. شود
  .است
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 سال بعد 
اداره « به 

لها او و 
كردند و به 

نداشت و 
گل منافع 
ده از نفوذ 
ان كيفري 
ساعي خانه 
ع طبيعي 
ود نيز به 

ساعي . شد
ساحتي از 
ن در سال 

جنگل «ب 
ب اساس 

 با سمت 
 مشغول 

كنان بنگاه 
كرد منتشر 
اين . ي بود

امه جنگل 
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دامات او يك
و بعدها» باني

در همان سال
نگل را تدوين ك

  .د

 دوام چنداني ن
و مقررات جنگ
ه بود، با استفاد
ساعي را به ديوا

با اين حال س 
 دانشكده منابع
جاد شود و خو
شغول به كار ش
ي اولين بار مس

پس از آن. ند
جلد دوم كتاب 1
شر اين كتاب ن

  .پي ريزي شد

او 1328ال 
مل اين بنگاه،

 مخصوص كارك
گاه جنگل ها م
 منابع طبيعي
هم با نام فصلنا

  . است

اثر اقدفت و بر
اداره جنگلب«به 

د. تقاء يافت
ن و مقررات جن
ن زمان رساندند

 اين اداره كل
ن كه قوانين و
به خطر انداخته
ه شكايتي از س
.ار بركنار كردند
شنهاد كرد تا در
شته جنگل ايج
ن دانشكده مش

برا 1325سال 
 را تخمين بزن

1329 در سال
شر كرد كه با

نگلبانان كشور پ

 جنگلها در سا
يره و مدير عام

نشرية 1328ه 
وان خبرنامة بنگ
ايراني در زمينة

يان دراز هنوز هم
خود ادامه داده

 را برعهده گرف
ن نهاد كوچك ب

ارت» ل جنگلها
مكارانش قوانين
ويب مجلس آن

 رياست او بر
سودجويانخي از

صادي شان را ب
خي افراد پرونده
ند و او را از كا
ين نشد و پيش

تهران رش شگاه
وان استاد در اين
فق شد تا در س
گل هاي ايران

جلد اول و 132
را منتش» اسي

العات علمي جنگ

 تأسيس بنگاه
س هيأت مدي

  .اليت شد

پانزدهم آذرماه
گل ها را با عنو
 اولين نشرية ا
ريه پس از سالي
مرتع به حيات خ

ي

ن
ي
ن
ده
ن
ير
ت
وز
ي

ت
ت

با 
ن
ل
 با

مي
ي
آن
13 

اد
ي

آن
اين
كل
هم
تصو

اما
برخي
اقتص
برخي
بردن
نشي
دانش
عنو
موف
جنگ
27
شنا
اطال

با
رئيس
فعا

در پ
جنگ
كه
نشر
و م

ختكاري

صر كه بود؟

نشكده كشاورز

 دانشگاه تهرا
شكده مزار مرد
 علمي در ايرا
گاري در دانشكد
اه سايه درختا
 كه اولين مدي
ماري از مساحت

ده اش هنوي زن
ور خيابان پهلو

تحصيالت. د شد
فالحت) انشكده
1310 در سال

بولي در چهارمين
ي مدت دو سا
انسه رفت و

 تا مجله علمي
كي از چهره ها

پس از آ.  كند
316 را در سال

  .شور بازگشت

نوان اولين نها
شد، ساعي تصد

روز در -نامه

ختان وليعص

ه روزگاري در دان

 منابع طبيعي
طه سرسبز دانش

ذار جنگلداري گ
كه روزگا» ساعي

رد، حاال در پنا
مردي. ه است

ي اولين بار آم
يادگارها. ه كرد

ي و درختان تناو
 .و ايجاد شدند

 مشهد متولد
دا(درسة عالي

گذراند و)  كرج
با قب. صيل شد

ارج از كشور براي
اگرونوميك فرا

  .ل شد

 او باعث شد
را به عنوان يك
 سالها معرفي
ته آمار جنگل

 گرفت و به كش

به عنو»  جنگل
ور راه اندازي ش

 ويژه ن

ك ساعي و درخ

كه» كريم ساعي
 ...ي كرد

 در دانشكده
ده اند، در محوط
سند كه پايه
هندس كريم س
تحصيل مي كر
انشكده آرميده
كشور بود و براي
ل كشور را تهيه

پارك ساعي:  
تكار و طراحي او

در 1289سال 
 خود را در مد

واقع در (هران 
رغ التحصسي فا

 محصالن به خا
ه در انستيتو ا
ز فارغ التحصيل

هاي تحصيلي
ر فرانسه، او ر
م جنگل در آن
س خود در رشت
بركلي كاليفرنيا

دايره« 1317
نگل ها در كشو

 پدر پارك

مهندس ك«
تحصيل مي

آنهايي كه
تحصيل كرد
را مي شنا

مه«. است
كشاورزي ت
كهنسال دا
جنگلباني ك
جنگلهاي كل
وجود دارند
تهران به ابت

ساعي در س
دانشگاهي
دانشگاه ته
درجة مهندس
دوره اعزام
به مونپليه
درجه ممتاز

موفقيت ه
تخصصي در

علمشاخص 
فوق ليسانس

ازدانشگاه ب

7وقتي در 
مديريت جن
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ي
ها
م
ما
ي
ده
به

ف
 و
ي

 

ختكاري

تا او دائماً برا
 از همين سفره

هنگا 1331ماه
ة سقوط هواپيم
به دليل سفرها
لگي وصيت كرد
انشگاه تهران ب

ي باعث تأسف
لمي كشور شد
حافل كشورها

روز در -نامه

عث شده بود ت
 باشد و در يكي
 در چهارم دي م
ن و بر اثر سانحة
ي دانست كه ب

سالگ 42رد و در
منابع طبيعي دا

س كريم ساعي
ن و مجامع علم
طبوعات و مح

 

 ويژه ن

 هاي ساعي باع
ژوهش در سفر

وفات او .رفت
 شيراز به تهران

گويي خود مي. د
عمري كوتاه دا
 در دانشكدة م

  .ند

 هنگام مهندس
كاران، شاگردان
گذشتش در مط

 ...تاب داشت

مسئوليت
تحقيق و پژ
نيز از دنيا ر
بازگشت از
اتفاق افتاد
پي در پي ع
بود تا او را
خاك بسپار

زود مرگ
فراوان همك
ضايعه درگ
ديگر نيز باز

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  


