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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

گیاهان در طبیعت با جذب دی اکسید کربن هوا و تولید اکسیژن مهمترین نقش حیات در طبیعتت را ایاتا مت     

نافذی وجود دارد کته از ایتن   بر روی برگ م. جذب کربن هوا و تولید اکسیژن را دارند وظیاهبرگ گیاهان . کنند

 ،برخالف سایر گیاهان در طبیعتشهری گیاهان کاشته شده در فضای سبز . طریق تبادل گازی صورت م  گیرد

این مواد . هستندصنایع شهری  ها و خودرو و آلودگ  حاصل از بسیار بیشتر در معرض گرد وخاک و دوده روغن 

 باعتث که عتالوه بتر ممانعتت از جتذب نتور       باعث ایجاد الیه ای گاه غیر قابل ناوذ بر روی سطح سبز گیاه شده

باعتث اختتالل در    ادامته در  بن و اکسیژن در سطح سبز گیاه شتده کته  و تبادل دی اکسید کر تناس در اختالل

در این شرایط گیاه با کمترین توان  .ضعف گیاه خواهد شد در نهایت باعث چرخه فتو سنتز و کاهش غذا سازی و

یا هجوم آفات و بیماریها، گیتاه  و محیط  در اثر تنش های  با افزایش ضعف گیاهبه زیست خود ادامه م  دهد و 

 .منجر به مرگ آن م  گردددر نهایت  ضعیف تر شده  و

نجا که سطح سبزی که توسط درختان و درختچه ها تولید م  شود در اکوسیستم شهری حائز اهمیت بوده و آاز 

دلیل فعتال بتودن ایتن    به همین . نقش مهم  در چرخه فتوسنتز، جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن دارند

چرا که فتوسنتز در گیاه عالوه بر . ید اکسیژن منجر م  شود در این گیاهان اهمیت زیادی  داردچرخه که به تول

در رشد و سالمت گیاه و همچنتین مقاومتت در برابتر شترایط نامستاعد      جذب دی اکسید کربن و تولید اکسیژن 

  نقش مهم  دارد  
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :هدف از شستشوی گیاهان فضای سبز

نقتش را در   بیشتترین  با توجه به سطح سبزی که تولید م  کننتد  درختان و درختچه ها همانطور که گاته شد 

با شستشو و رفع آلودگ  سطح برگها م  . ایاا  میکننددر اکوسیستم شهری تولید اکسیژن  وهوا کنترل آلودگ  

 بتا این موضوع لبته ا. کمک کنیم و در نهایت به ایاای نقش ذکر شده گیاه  یم در بهبود روند چرخه فتوسنتزتوان

آلودگ  از سطح برگها و شاخساره  و رفع تشوی مناسبسم  شود که نتیجه شهبود سالمت و رشد گیاه حاصل ب

پهن بترگ و  ی درختان ان ممکن است  با اهداف مختلا  روتشوی درختسبه همین دلیل ش .های گیاه م  باشد

 . سوزن  برگ انجام م  شود

کته از گترد وختاک و متواد      از سطح سبز بترگ  ناوذ عالوه بر از بین بردن الیه غیر قابل درختان پهن برگدر 

در تتا   تردد خودروها ایجاد شده است، باعث افزایش رطوبتت نستب    صنایع شهری و  آلودگ   روغن  حاصل از

گرمای  در روزهای گرم سال باعث کاهش تنش های ( افزایش نسب  رطوبت گیاه)این موضوع . درخت م  گردد

با بازشدن منافذ ستطح بترگ، قتدرت    . و حت  مانع تنش شدید حاصل از فعالیت آفت کنه تارعنکبوت  م  گردد

تولید گیاهان فضای سبز باال م  رود و عالوه بر افزایش سرعت رشد، در مقابل انواع تنش های زیست  مقاومتت  

 .حاصل م  شود

، و بهبود شرایط ذکتر شتده   دن الیه روغن  و گردوخاکنیز عالوه بر پاک کر درختان سوزنی برگشستشو در 

باعث ریزش فلس ها و میوه های خشک شده م  گردد که اینکار در نهایت باعث گردش بهتر هوا در داخل توده 

 همچنین جلوه غیر سبز و نازیبای درختان سوزن  برگ را که حاصتل تجمتع فلتس و مخترو      . م  شوددرخت 

 .م  کند خشک و قهوه ای م  باشد را کمتر(گمیوه درختان سوزن  بر)
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :انواع درختان و درختچه هایی که قابلیت شستشو دارند

همه درختان و درختچه های فضای سبز در اثر فعالیت خودروها، لوازم دودزا و گترد وختاک، نیتاز بته شستشتو      

یتا ترشتح صتمز از     بیشتتر در ستطح بترگ    پرزتعداد مانند )برخ  از گیاهان بر اثر فیزیولوژی خاص خود . دارند

وستایل  های پتر تتردد   و یا قرار گرفتن در مستیر  ( کا  تهران نسبت به سرو)و یا نسبت به جنس و گونه ( برگها

بنابراین م  توان ذکر کرد کته  . دارند بیشتری در جذب مواد روغن  و گرد وخاک موجود در هوا دودزا، پتانسیل

و در دیگتر نقتا    . پرتردد کاشت شده اند ساالنه نیاز به چند نوبت شستشو دارندتمام گیاهان  که در مسیرهای 

ژونت   )فضای سبز اولویت با درختان کا  تهران، نارون، زبان گنجشک، اقاقیا، یاس طاووس ، ترون و سرو کتوه  

چته هتا   بدان معن  که م  توان بعد از شستشوی این درختان به سراغ دیگتر درختتان و درخت   .م  باشد (پروس

  .رفت مانند انواع زیتون، زیتون تلخ، اکالیپتوس، انواع سرو و حت  درختچه های رز و یوکا
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :نحوه شستشو

با فشار پاشش  زیاد برای شستشوی درختان و برطرف کردن گرد و خاک و خصوصاً مواد روغن  نیاز به حجم آب

امتا الزم استت   . مت  باشتد   دستگاه واترجتبهترین وسیله  ایجاد فشار پاشش مناسب،برای . م  باشد مناسب 

 ستمپاش  دستگاه واترجت نسبت به میزان حساسیت گیاه به ضربه فشار آب و یا دوری و نزدیک  از کارگرقدرت 

  .استااده شود سپس ، تنظیم وآبپاش -

بترای مثتال در   . انجتام داد را  و مناسب شستشوی کامل نم  توانحداکثر فشار آب نیز با وجود گاه  اوقات  اما 

نیاز به دستگاه باالبر م  باشد تا در کمترین ( شستشو با واترجت)این عمل ( مانند کا  های تهران)درختان بلند 

 .فاصله استاندارد عملیات شستشو با کیایت مناسب انجام شود

به همین دلیل استااده از  .این نکته حائز اهمیت است که به هیچ عنوان نباید شستشو باعث صدمه فیزیک  گردد

آموزش دیده از الزامات کار شستشوی درختتان و درختچته هتای     مناسب و استاندارد و همچنین کارگردستگاه 

 .فضای سبز م  باشد
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 

 مشتکالت  آلتودگ  و رفع تدریج  و  استمرار در شستشو، نیاز به  مطلوبشستشوی درختان و رسیدن به نتیجه 

بنابراین سع  نکنید که در بار اول تمام مواد خارج  درختان و درختچه ها را با شستشتو از  . ذکر شده م  باشد

بین ببرید چرا که اینکار ممکن است باعث خسارت به شاخه ها و برگ ها گردد و گاه  منجر به خسارات جبران 

 . ناپذیری م  گردد

زیادی عملیات شستشو صورت نگرفته است و شدت آلوودگی   زمان لذا الزم است در نقاطی که مدت

این دیدگاه از اذهان خارج شود که نمی توان در پایان مرحله اول شستشو، تموام  زیادی وجود دارد، 

 . را کامالً رفع کرد... مربوط به گردو خاک، دوده، شاخ و برگ خشک و  آلودگی ها و مشکالت
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مواد مورد استفاده در شستشو

آب مصترف  الزم استت بتا    . جهت شستشوی درختتان مت  باشتد    آب مناسبتامین  در این مورد، مهمترین فاکتور

بته گیاهتان    (مانند کربنات کلسیم و کربنتات منیتزیم  ) زیان آور امالح معدن حداقل درجه سخت  و کمترین میزان 

ز درخت، باعث سوزش برگ هتا و  در صورت شستشو با آب سخت، موادی مانند آهک و نمک بر روی سطح سب. باشد

 .خشکیدگ  موضع  م  گردد

اولتین و  . جهت اثر بخش  بهتر در عملیات شستشو، م  توان از مواد افزودن  با قابلیت شستشوی بهتر استااده کترد 

مایع ظرفشوی  بیشتر از سایر صابون های مایع دیگر قابلیت شستشو . م  باشد مایع ظرفشوییپرکاربردترین ماده، 

 . برای استااده م  توان به ازای صد لیتر آب شیرین، نیم لیتر مایع ظرفشوی  استااده کرد. ددار

ی مناسب، پتاسیم مورد نیتاز درختتان را   این ماده عالوه بر قابلیت شستشو. م  باشد صابون های پتاساده دیگر م

 .در هزار استااده م  شود 3 با نسبتاین ماده . نیز تامین م  کند

این ماده از عصاره درخت نارگیل گرفته شده است . م  باشد مایع صابونی پالیزینسومین ماده مورد استااده، 

در هتزار از   3تتا   5.9برای استااده از این ماده م  توان با نسبت . که قابلیت مناسب  در شستشوی درختان دارد

 .آن استااده کرد
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :زمان شستشو

آن باعتث جلتوگیری از آستیب بته گیتاه و       تابع پارامترهای  استت کته رعایتت    نتشوی درختاسبهترین زمان ش

قطره های آب بر روی بترگ مت  توانتد خاصتیت ذره بینت       . همچنین افزایش کیایت عملیات شستشو م  شود

شستشوو در  برای جلوگیری از رفتع ایتن مشتکل نیتاز استت تتا       . ایجاد کرده و در روز باعث برگ سوزی گردد

 (بدون گیاهستوزی ) تا هم مدت الزم برای تبخیر آب انجام گردد در شبیا بهتر است روز و  ساعات انتهایی

 . وجود داشته باشد و هم گیاه فرصت جذب رطوبت و افزایش شاداب  و خنک  را داشته باشد

باعث پخش آب در سطح با کاهش خاصیت کشش سطح  آب،  مواد صابون  همراه آب نیز تا حدود زیادیالبته 

 .بر روی برگ درختان م  گردد( خاصیت ذره بین )و مانع ایجاد قطره های بزرگ شده 

 . نکات ایمنی که باید در هنگام شستشوی درختان رعایت شود

درهنگام شستشوی درختان  که با سیمهای برق تداخل دارند به علت امکان باالی  اتصال جریان و خطر بترق  -3

 .گرفتگ  حتما قطع برق هماهنگ شود

در نقاط  که در پارکها و یا دیگر  فضاهای سبز شهری خطر پاشش آب به پایه های روشنای  و یا جعبه های -2

 .رعایت شود برق و دیگر تاسیسات برق  وجود دارد نکات ایمن  الزم حتماً

امتل  در هنگام شستشوی درختان در خیابان ها و نقاط  کته تتردد ختودرو وجتود دارد، الزم استت نکتات ک       -1

 .رعایت شود..... نیروی پرچم زن و ترافیک  اعم از نصب چراغ گردان روی تانکر ، استااده از


