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درخت دوستي بنشانيم
به مناسبت هفته درختکاری

 -2فاصله كاشتن نهال تا بیدار شدن آن نیز نباید زیاد باشد كه یخ بزند.
 -3بهتر است كاشت درخت در روزی انجام شود كه باد شدیدی در حال وزیدن نیست .باد شدید ممكن است نهال نوپا را كج كند.
 -4نیمه دوم سال و خصوصاً  3ماه زمستان نیز ،زمان مناسبی برای كاشت نهال محسوب میشود.
انتخاب نهال مناسب براي كاشت
انتخاب نهال سازگار با اقلیم سرزمینی كه در آن درختكاری میشود جزو مهمترین عوامل در موفقیت توسعه فضای سبز محسوب میگردد.
انتخاب نوع درختان باید با دقت زیادی انجام پذیرد .درختان مثمر یا تزئینی ،با توجه به میزان آب در دسترس ،وضعیت خاک و سایر عوامل
باید انتخا ب گردند .لذا الزم است هماهنگی الزم با واحدهای ذیربط وزارت جهاد كشاورزی در سطح منطقه انجام شود.
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كاشت درختان باعث جلوگیری از فرسایش خاک ،كاهش روان آبها ،جلوگیری از ورود مواد شیمیایی به درون رودخانهها ،غنیتر شدن
خاک ،حفظ منابع آبی ،افزایش سالمت جسمی ،روحی و روانی ،جلوگیری از سیل ،و كاهش شدت گرمای محیط شده و فواید بسیار برای
كره زمین و ساكنان آن دارد .دهیاریها وفق بند  7ماده  10اساسنامه ،تشكیالت و سازمان دهیاریها برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی
واقع در محدوده قانونی و حریم روستا وظیفه داشته و این موضوع یكی از برنامههای این نهاد در روستا محسوب میشود  .ازجمله هرساله
 1۵تا  20اسفندماه بهعنوان هفته درخت و درختكاری اعالمشده و مردم و دولت به انجام این امر مهم مبادرت میورزند و باهمكاری مؤثر
با ادارات كل منابع طبیعی در سطح شهرستانها فعالیتهای مؤثری در جهت حفظ محیطزیست و منابع طبیعی پیرامون روستاها انجام
میدهند.
با توجه به شروع هفنه منابع طبیعی و روز درختكاری ،موارد زیر در خصوص كاشت درخت و توسعه فضای سبز روستایی قابل مالحظه
است.
ضرورت رعايت اصول در كاشت درختان:
برخالف تصور بسیاری از مردم ،كاشت یک درخت ساده نیست! بنابراین باید در هنگام كاشتن درخت موارد مختلفی همانند آبوهوای آن
منطقه ،نوع خاک ،میزان دسترسی به آب و  ...را مورد بررسی قرارداد .با توجه به كمآبی سالهای اخیر و مشكل خشكسالی الزم است
گونههایی انتخاب شوند كه مقابل تنشهای محیطی (خشكی و شوری خاک) مقاوم بوده و كمتر آب مصرف كنند.
بهترين زمان براي كاشت درخت:
 -1بهترین زمان برای كاشت درخت ،فصل خواب درخت است .در این زمان آبوهوا خنک است و باعث میشود تا ریشه درخت پیش از
بارانهای بهاری و هوای گرم تابستان در مكان جدید تثبیتشده و رشد حداكثری آن تحریک شود.
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مكان مناسب براي كاشت نهال
انتخاب مكان مناسب برای كاشت نهال قدم بعدی است .خاک مناسب و برنامهریزی برای بهرهگیری نهال نوپا برای استفاده از نور و آب
كافی ،آن را در راستای بالندگی ورود قرار میدهد .برای كاشت نهالهای جوان در شعاع حداقل  2متری آنها درخت بزرگی نباشد .زیرا
تمام منابع خاک و نور را به سمت خود جلب میكند و امكان رشد از نهال جوان گرفته میشود.
اصول كلي كاشت درخت
 -1قبل از كاشت نهال چاله برای كاشت آماده شود.
 چاله باید نهچندان عمیق و نه خیلی كمعمق باشد .اندازه آن باید متناسب با اندازه ریشه درخت
باشد.
 خاكی كه نهال در آن قرار میگیرد ،باید عاری از مصالح ساختمانی باشد.
 بهتر است مقداری ماسه به خاک افزوده شود تا از فشردگی خاک كاسته شده و آب راحتتر به
ریشه برسد .نسبت ده به یک بین خاک و ماسه ،نسبت خوبی است.
 اگر درختكاری در خاک خشک انجام میشود بهتر است قبل از كاشت چاله آبیاری شود.
 -2بعد از قرارداد ریشه نهال بهصورت قائم در خاک ،گودال را با خاكی تركیبشده با كود دامی پركنید .كود گاوی از باقی انواع كود بهتر است.
خاک را بهآرامی بفشارید تا صاف و یكنواخت شود و محفظههای هوا در اطراف ریشه باقی نماند.
 ریشهها در هنگام كاشت نباید درهمپیچیده و ناصاف باشند.
 ریشهها نباید بیرون از خاک قرار بگیرند .همچنین نباید بیشازحد در خاک فرو بروند .درواقع محل اتصال ساقه با ریشه باید تقریبا همسطح
خاک باشد.
 ریشههای زخمی و ناصاف نهال بسیار آسیبپذیر هستند و بهآسانی موردحمله قارچها و باكتریها
قرار میگیرند .بنابراین بهتر است قبل از كاشت باید ریشههای زخمی و آلوده هرس و حذف شوند.
 درصورتیكه ریشههای نهال در گونی پیچیده شده و در خاک نباشند قبل از كاشت در محل اصلی
بهتر است بهوسیله محلول قارچكش ضدعفونی شوند.
حفاظت از نهالهاي جوان:
نهالهای جوان بسیار آسیبپذیرند .بنابراین پس از كاشت ،نیاز به مراقبت دارند .برای بهبود
شرایطی كه مناسب بقاء و رشد نهالها باشد عملیات مراقبت شامل :سلِ شكنی ،وجین علف
هرز ،مرمت حصار و قیم ،بهابرگی نهالهای خشكیده ،مراقبت از سرمازدگی و جلوگیری از
چرای دامها در اطراف نهال و در صورت لزوم آبیاری پس از كاشت نهال امری ضروری است.
همكاری و مشاركت همگانی و آموزشهای صحیح میتواند منجر به كاشت هزاران درخت و مراقبت صحیح از آنها تا به ثمر رسیدنشان
باشد .بنابراین مشاركت مردمی و تشكلهای مردمنهاد ،كلید و رمز اصلی حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و جنگلی است .برای
حفاظت هرچه بیشتر از مواهب طبیعی باید بیش از گذشته مشاركت مردم را جلب كرد و فرهنگسازی و آموزش مناسب به تمام اقشار
جامعه را در دستور كار قرارداد.
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