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 : الملخص

ولها تأثيرات رائعة على المناظر الطبيعية ،  تمتلك أشجار نباتات الزينة أدواًرا متعددة في النظام اإليكولوجي ، وتحتفظ بالجودة المحيطة 
في حين أن التحضر يؤدي أيًضا إلى العديد من التغييرات البيئية مقارنة بالمناطق الريفية وتؤثر هذه التغييرات على السمات الوظيفية 

لألوراق والمرونة لثالثة أنواع من الزينة ألوراق النباتات. استجابة لهذه الضغوط ، قد تتغير السمات الوظيفية للنباتات. السمات الوظيفية 
 تنمو تحت مستويات مختلفة من ضغوط البيئة الحضرية. 

  :المقدمة
تعتبر أشجار الزينة مكوًنا مهًما وكبيًرا في البيئة الحضرية. أظهر عدد كبير من األدبيات أن هذه األشجار تنتج مجموعة واسعة من 

ية التي ال يمكن للمرء أن يحدد سعًرا لها. على سبيل المثال ، توفر األشجار الحضرية فوائد نفسية الفوائد للمجتمع ، وخاصة الفوائد البيئ
كبيرة للمجتمع ، بما في ذلك الحد من التوتر ، وتحسين المواقف لدى العمال وتقليل العنف المنزلي والمدرسي. هذا باإلضافة إلى توفير 

. ال تميل السيارات إلى القيادة ببطء أكثر في الشوارع المليئة باألشجار فحسب ، بل إن  الحماية ضد تآكل التربة والمخاطر الطبيعية
أشجار الشوارع تقلل من ضوضاء حركة المرور وتحسن جودة الهواء. توفر الغابات الحضرية والتخضير الحضري أيًضا فرًصا ترفيهية 

ت  عالوة على ذلك ، تم العثور على األشجار لتوليد إحساس قوي بالمجتمع  ومناظر طبيعية رائعة وبرية باإلضافة إلى زيادة قيمة الممتلكا
، والتمكين لتحسين ظروف الجوار مع تعزيز المسؤولية واألخالق البيئية ، وتعزيز التنمية االقتصادية. على الرغم من ذلك ، ال تؤخذ  

و الحراجة الحضرية وإدارة المناطق الخضراء. ونتيجة لذلك ، هذه القيم في االعتبار في كثير من األحيان في تخطيط التنمية الحضرية أ
 تم تدمير العديد من الغابات الحضرية جزئًيا أو كلًيا وتضررت أشجار الزينة بسبب سوء إدارة المناطق الخضراء.

ر الحضري في المناظر الطبيعية مع التركيز على دورها في الغابات الحضرية والتخضي  -نقوم بتقييم الفوائد التي توفرها شجرة زينة معينة  
 هدفنا هو تزويد صانعي السياسات بمعلومات عن القيمة الجمالية لنبات الزينة هذا من أجل تقييم الجدوى االقتصادية لالستثمار. 

 نباتات الزينة على البيئه  كيف يمكن أن تؤثر

 لدعم الحياة على األرض فعلى سبيل المثال.كيف يمكن أن تؤثر نباتاتك على البيئة؟ توفر النباتات طرق عديدة 

 هم يطلقون األكسجين في الغالف الجوي ، ويمتصون ثاني أكسيد الكربون ، ويوفرون الموائل والغذاء للحياة البرية والبشر. 

 باألضافة لكونهم ينظمون دورة الماء فألجل هذا ال يجب نسيان دور النبات الفعال في الحفاظ على الكوكب.

 توفير هواء نقي : أولا 

 أن بدون النباتات سيتوفر لدى البشر والحيوانات هواء أقل نقاوة وذلك بسبب قله عمليات التمثيل الضوئي.

 فإذا قله عمليات التمثيل الضوئي قل معها نسبة أطالق النبات لألكسجين مرة أخرى في الغالف الجوي.

 الكربون من الهواء عبر أوراقها.  فخالل دورة التمثيل الضوئي ، تمتص النباتات ثاني أكسيد
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 ثم  باستخدام ضوء الشمس والماء والمعادن من التربة تمتص النباتات العناصر الغذائية وتطلق األكسجين في الهواء كمنتج  ثانوي.

 مثال: فأن نبات المحيط هي اللتي توفر معظم الهواء اللذي نتنفسه. 

 في المحيط أيًضا باسم العوالق النباتية. وُتعرف هذه النباتات أحادية الخلية التي تنمو

 وعالوة على ذلك  تشكل النباتات األرضية الخضراء بقية األكسجين الجوي الضروري لبقاء الكائنات الحية. 

 : تلعب النباتات دورًا مهم في المساعدة في التخفيف من أثار تغير المناخ. ثانياا 

 األحفوري لتوفير احتياجاته من الطاقه وذلك بالرغم من. يعتمد العالم بشكل كبيرعلى  الوقود 

 أثبات ان حرق الوقود األحفوري يؤدي إلى الزيادة من مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

 وهنا يأتي أهمية النباتات حيث انها تتميز بقدرتها العالية على تخزين ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي. 

 ي عملية البناء الضوئيوأستخدامه ف 

 كما أنها تحافظ على طبقة األوزون التي تساعد على حماية حياة األرض من األشعة فوق البنفسجية الضارة.

 وذلك ايضا من خالتل إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي اللذي يقلل من تأثير االحتباس الحراري.

 رية والبشرية.: توفر النباتات الموائل للحياة البثالثاا 

فعلى سبيل المثال تعتمد العديد من أنواع الطيور على األشجار كموائل. سواء كانت تعيش في شقوق األشجار أو تبني أعشاًشا على  
 األغصان باألضافة الى كونها مأوى للحيوانات من الحيوانات المفترسة األخرى. 

 لذي قد يتسبب في تعريض أنواع من الطيور و الحيوانات للخطر وانقراضها.وبذلك يعتبر فقدان النباتات أو قلتهم فقدان للموائل وال 

 : تعد النباتات مصدر أساسي للغذاء للجميع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة رابعاا 

 نظًرا ألن النباتات تعتبر منتج أساسي ، فإنها تلعب دوًرا مهًما في تغذية الحياة البرية والبشرية على األرض.

 مثال  تعتمد الحيوانات العاشبة مثل الغزالن على النباتات بشكل مباشر لتلبية احتياجاتها الغذائية.على سبيل ال

  بينما تتغذى الحيوانات آكلة اللحوم  مثل األسود على الحيوانات التي تتغذى أيًضا على النباتات من أجل بقائها على قيد الحياة.كما أن 
 اء على قيد الحياة.البشر يعتمدوا على كليهما من أجل البق

 : تنظيم دورة الماءخامساا 

 ٪ من الرطوبة في الغالف الجوي من خالل عملية التنح10تطلق النباتات حوالي 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

188 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 بحيث ان النباتات تقوم بأمتصاص الماء من خالل الجذور. 

 أوراقها. ثم تقوم بأطالقه على هيئه بخار الماء من خالل المسام الصغيرة على الجانب السفلي من  

فتساعد النباتات من خالل عملية التنح  في تدوير الماء من التربة إلى الغالف الجوي. باألضافة الى مساعده النباتات المسطحات 
التربة ومنع االنهيارات  النباتات تعمل على تحسين استقرار  المائية على األستقرار مثل األنهار والبحيرات والجداول. حيث ان جذور 

 والحفاظ على سالمة هذه النظم البيئية.األرضية 

 : توفير العديد من المنتجات لإلنسانسادساا 

 مثل الحطب واألخشاب واأللياف واألدوية واألصباغ والمبيدات الحشرية والزيوت والمطاط.

 لماذا يجب عليك األكثار من الزراعة؟ و كيف يمكن أن تؤثر نباتاتك على البيئة؟

 سًيا في العديد من النظم البيئية لألرض ، لذا فإن وجودها مهم لضمان صحة الحياة البرية والنظام البيئي.تلعب النباتات دوًرا رئي

الهواء. لذلك فإن زراعة   النباتات يؤدي إلى تحسين جودة  وباألضافة الى ذلك فقد وجدت الدراسات بشكل روتيني أنه مع زيادة عدد 
للمساعدة في جعل البيئة مكاًنا أفضل. كما أن بعض النباتات والزهور على األقل تطهر    األشجار والشجيرات والزهور هي طريقة رائعة

 التربة والمياه من الملوثات.

على سبيل المثال  عباد فهو قادر على امتصاص المواد المشعة والملوثات األخرى من التربة دون اإلضرار بالنبات. باألضافة الى أن  
 يساعد على رفع الحالة المزاجية  وتخفيف أعراض حاالت نفسية مثل االكتئاب.  التواجد حول النباتات المزهرة

 فائدة صحية للنباتات المنزلية 12

تعرف عليها إهداء باقة من الزهور أو نباتات الزينة في أصيص أو وعاء إلى مريض في مستشفى هي أكثر من مجرد لفتة مدروسة..   
فاء يظن البعض أن النباتات المنزلية تستخدم للزينة فقط، وال يعرفون الفوائد الصحية العديدة الدراسات أثبتت أنها تساعد على سرعة الش

كمرشحات جراء اقتنائها والعناية بها، فباإلضافة إلى المهام التي تقوم بها بتنقية الهواء من الغبار والعفن، تعمل النباتات واألجزاء األخرى  
 فائدة صحية ؟  12زيئات األخرى المحمولة في الهواء، كما أن لها طبيعية الحتجاز مسببات الحساسية والج

 الوقاية من الحساسية -1

تساعد نباتات الزينة الشائعة في الوقاية أو تخفيف حاالت الحساسية من خالل احتجازها للجزئيات الهائمة في الجو التي تتسبب في  
والنباتات األخرى ذات األوراق المزخرفة أكثر تأثيرا في تحقيق هذه المهمة. لكن  بعض أنواع حساسية الصدر أو البشرة. ويعد البنفسج  

 ينصح الخبراء أن يتم بطبيعة الحال تجنب اختيار أي نباتات تحتوي على حبوب اللقاح. 
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 تحسين الحالة المزاجية  -2

ن الحالة المزاجية. يميل الموظفون، الذين يعملون في  تمنح النباتات بألوانها المبهجة المتنوعة محيًطا مريًحا للعين مما يؤدي إلى تحسي
 المكاتب بداخلها نباتات زينة إلى الشعور بحالة من الرضا أثناء تأدية أعمالهم مع شعور أقل بالتوتر وأيام مرضية أقل. 

 نسبة الرطوبة  -3

شتاء. ويمكن أن يزيد انخفاض الرطوبة من يمكن ألجهزة التدفئة ومكيفات الهواء أن تستنزف الرطوبة داخل الغرف، خاصة في فصل ال
فرص اإلصابة بالزكام أو اإلنفلونزا، أو يتسبب في حساسية البشرة. تساعد نباتات الزينة المنزلية مثل نبتة العنكبوت على تحسين نسبة 

٪  20في غرفة النوم من    الرطوبة في هواء الغرفة. توصلت إحدى الدراسات إلى أن مجموعة من نباتات العنكبوت عززت نسبة الرطوبة
 ٪ مما جعلها أكثر راحة. 30إلى 

 فالتر طبيعية -4

تنبعث ملوثات من السجاد والطالء والمنظفات وطابعات الكمبيوتر وأحبارها والعديد من األشياء األخرى داخل الغرف، تسمى المركبات 
الجلد، وتزيد من حالة الربو لدى البعض، أو تجعل التنفس العضوية المتطايرة. ويمكن أن تتراكم في الهواء وتؤدي إلى تهيج العينين و 

صعًبا لدى البعض اآلخر. يمكن للنباتات المنزلية امتصاص المركبات العضوية المتطايرة. وتضم قائمة النباتات ذات ميزة تنقية الهواء 
 الجيدة اللبالب اإلنجليزي وسرخس الهليون وشجرة التنين.

 تحسين الهضم  -5

د النعناع في تخفيف االنتفاخ والغازات ومشاكل أخرى بعد تناول الطعام. تشمل األصناف الشائعة، التي يمكن زراعتها  يمكن أن يساع
 في حاويات داخل المنزل، النعناع الفلفلي والنعناع السنبلي والريحان، الذي يساعد على تهدئة المعدة.

 السترخاء -6

ألدوية العشبية المهمة منذ عدة قرون. يمكن استنشاق زيت الالفندر أو تدليكه على فروة  يعتبر نبات الالفندر األرجواني المعطر من ا
الرأس للعالج بالروائح. يمكن أيًضا غلي األوراق وتضاف إلى الشاي. تشير بعض الدراسات، التي تحتاج لمزيد من األدلة، إلى أن  

 الالفندر يساعد في تهدئة وتقليل أي توتر. 

 يةاإلسعافات األول -7

تستخدم العصارة المستخرجة من نبات الصبار كعالج منزلي شائع لحروق الشمس وغيرها من الحروق الطفيفة. ويمكن أن يهدئ هالم 
 الصبار من الصدفية وأمراض الجلد األخرى، عالوة على أن عصير نبات الصبار يستخدم كعالج لحاالت اإلمساك. 
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 النوم المريح -8

تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون وتطلق األوكسجين، فيما يعرف بعملية البناء الضوئي. وتستمر بعض األنواع مثل زهرة األقحوان في 
 إعطاء األوكسجين حتى بعد غروب الشمس. يمكن وضع بعض األواني المبهج 

 تحسين جودة النوم.في غرفة النوم للفوز بكميات إضافية من األوكسجين، التي تسهم بفاعلية في 

 تخفيف التوتر  -9

قام باحثون بقياس مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بل وهرمون الكورتيزول ألشخاص متطوعين أثناء القيام بمهام صعبة في  
ى نباتات غرف، تضم نباتات زينة مثل شجرة الحب أو نبات الثعبان. وتبين أن ممارسة األنشطة الصعبة داخل الغرف التي تحتوي عل

 زينة منزلية تساعد على االسترخاء وتخفيف الضغط النفسي.

 زيادة حدة التركيز  -10

تساعد النباتات في البيئة المحيطة على تسهيل التركيز على إنجاز المهام وتقوية الذاكرة. كشفت نتائج إحدى الدراسات أن أداء الطالب 
ضراء، أفضل في اختبارات الرياضيات والتهجئة والقراءة والعلوم مقارنة باألطفال في الفصول الدراسية، التي تحتوي على ثالث نباتات خ

 في الفصول الدراسية، التي ال تحتوي على نباتات خضراء.

 سرعة الشفاء -11

مدروسة. إن  يمكن أن يكون أخذ باقة من الزهور أو نباتات الزينة في أصيص أو وعاء إلى مريض في المستشفى أكثر من مجرد لفتة  
النباتات والزهور ستساعدهم في الواقع على التعافي بسرعة أكبر. وجد الباحثون أن األشخاص، الذين خضعوا لعملية جراحية يتحسنون  
بشكل أسرع إذا كان لديهم نباتات في غرفهم أو حتى منظر للطبيعة من نافذة غرفة المستشفى. كما أنهم يتحملون األلم بشكل أفضل  

إلى أدوية أقل عندما تتوافر نباتات وخضرة في األنحاء. ينصح الخبراء باختيار زهرة األوركيد أو زنبق السالم عند زيارة مريض ويحتاجون  
 في فترة تعافي.

 تحسين الصحة النفسانية -12

ربما يساعد تعلم رعاية يستخدم بعض المعالجين العمل في البستان للمساعدة في عالج االكتئاب والفصام والحاالت النفسية األخرى. و 
يتعافون من   الذين  األشخاص  أيًضا  النباتات  االكتئاب. كما تساعد  االنتباه وتقليل شدة  والتوتر وتحسين  القلق  تقليل  نبات حي على 

 الصدمات، وكذلك المصابين بالخرف أو الذين يعيشون في دور ومرافق رعاية طويلة األجل. 

 باتي واألشجار بشكل خاص تلعب دورًا هامًا في البيئة الخارجية والداخلية على النحو التالي: وباإلضافة إلى ما سبق فإن الغطاء الن

 وجود نباتات الزينة في جو العمل أو المنزل سوف يخلق جو مريح نفسيًا للمقيمين بالمبنى. –
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وتزيد من نسبة األكسجين بالهواء الجوي تنقية الهواء والتقليل من تأثير ملوثاته، حيث تمتص األشجار جزًء من الملوثات والغبار    –
 وتنقيته من ثاني أكسيد الكربون في عملية التمثيل الضوئي.

المحافظة على الرطوبة في الجو والتربة خاصة في األماكن شديدة الجفاف بما يطلقه بعضها من بخار الماء، وخفض درحجة الحرارة    –
 ر لها.بين األشجال نتيجة الظالل المتكونة وعملية التبخ

 تعمل كمصدات لسرعة الرياح والغبار والضجيج.  –

القضاء على بعض الجراثيم والحشرات لما تفرزه بعض األنواع من مواد مختلفة كالمواد الطيارة من أشجار الصنوبر والسنديان، وكذا   –
 أوراق أشجار الكينا التي تقتل البعوض وغيرها.

ات والزراعات داخل المباني وحولها وفي حدائق المنازل، على أن تكون النباتات الداخلية  لذا يتضح أهمية الحرص على وجود بعض النبات
من النوعية التي ال تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه، ألن التربة الرطبة بصفة دائمة سوف تساعد على نمو الكائنات الدقيقة التي تسبب  

 بعض حاالت الحساسية للمقيمين بالمبنى. 

 تكون النباتات من األصناف المقاومة لألمراض حتى نقلل من مدى الحاجة الستخدام المبيدات داخل المبنى.كما يفضل أن 

 وقد تبين أهمية أن تكون المساحات الخضراء موزعة على النحو التالي:

 % حول المباني4

 % حول المدارس والجامعات50

 % حول المستشفيات 60

 الخاتمة 

الزينة بشكل   السمات زادت أشجار  التغييرات في  إلى أن  بالهواء مما يشير  الحضرية والملوثة  المناطق  كبير من سمات األوراق في 
التغييرات من أشجار الزينة  البيئية. من خالل هذه  الوظيفية يمكن أن تحدث في أشجار الزينة كإستراتيجية نباتية لمواجهة الضغوط 

 يمكن أيضا أن تستخدم في المناظر الطبيعية والتقييمات البيئية الحضرية. لإلشارة إلى المناطق الحضرية الظروف البيئية و 
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