
 شـــجار؟أللماذا نــزرع ا

 

 فيها وللمجتمع تقطنونوللمنطقة التي  تجلب عدة فوائد اليكمة منزلكم في حديقزراعة األشجار 

على تغير مباشر لمنزلكم وللمجتمع المحلي وتساعد في زيادة  األشجار تعمل ككذل .المحلي

 مع التقدم بالزمن. القيمة االقتصادية

 تزيد الخصوصية

 األشجار تعمل على تكوين حواجز خضراء طبيعية بين المنازل. وتعمل كحاجز للرؤية والصوت.

 تقلل من تكاليف التدفئة والتبريد

األوراق التي تزرع في الجهة الجنوبية والغربية للمنزل تعمل على تقليل كلفة التبريد بنسبة  ةاألشجار متساقط

%. واألشجار دائمة الخضرة والتي تزرع كمصدات رياح حول المنازل تعمل على تقليل كلفة التدفئة 50

 %.30بنسبة تتراوح بمقدار 

 أكثر لتوفير ظال

 عالتبريد داخل المنزل، ظل األشجار تساعد على تبريد الحديقة وتعطي فرصة لالستمتاباإلضافة لتقليل تكلفة 

 بتناول الطعام واللعب والعمل واالسترخاء في الحديقة المنزلية.

 زيادة في قيمة العقارات

% وتساعد على 20الى  ةالمساحة المشجرة بشكل جيد تعمل على زيادة قيمة العقار الخاص بكم بنسبة تقريبي

 تجميل ممرات وشوارع منطقتكم. وبمجرد مبادرتك للزراعة سيبدأ االخرون بذلك.

 تنقي الهواء والماء

األشجار تتخلص من ثاني أكسيد الكربون وينطلق االكسجين مرة أخرى في الهواء الطلق. تزيل الغبار 

واألتربة، وتمتص األوزون وأول أكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت وملوثات أخرى متواجدة بالهواء. 

 تنقي المياه عن طريق فلترة المياه الجارية الى الجداول والتي تغذي المياه الجوفية.األشجار 

 تحسين نوعية الحياة

دراسة بعد دراسة تظهر ان المجتمعات اللتي تملك مسطحات خضراء جيدة تكون أكثر سالمة وصحية. 

واألشجار كذلك تعمل على تقليل واالشعار تخلق شعور بالسالم وتصبح مجتمعات مميزة وتملك تراث حي. 

 التلوث الصوتي وتلطف المناظر الطبيعية في مناطق التطور الحضاري.

 



 

 سؤال: "هل قطعة األرض خاصتي صغيرة"

من حيث الشكل والحجم، حتى ان لم تكن تملك مساحة كافية، يمكنك زراعة شجرة.  ة: األشجار متنوعجواب

)مؤسسة غير ربحية( او المشاتل التي لديها معرفة يمكنهم  وإعادة تشجير مدينة لندن بأونتاري ةمؤسس

 اختيار األشجار المناسبة لحديقتك.مساعدتك في 

 سؤال: "ماذا عن جذور األشجار"

جذور األشجار تبحث عن الرطوبة. واغلب الجذور تنمو ضمن متر واحد من سطح األرض حيث : جواب

االنابيب اال وفرة الرطوبة والمياه. وال تنمو الى قواعد المبنى ألنه ال يوجد مصدر للمياه هناك. وال تنمو داخل 

 .إذا كان هناك تشققات او كسور باألنابيب تعمل على توفر الرطوبة

 

بالزراعة، وسجل األشجار اآلن الى تحدي زراعة مليون شجرة في لندن أونتاريو وساعد بزراعة اإلرث الخضري! تعهد  انظم

 www.milliontrees.caعتها حديثا، او اقترح أماكن لزراعة األشجار. تعلم أكثر وتواصل معنا بزيارة اللتي زر

 
 

 
 

http://www.milliontrees.ca/

