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Everyone Plant One )كل واحد يزرع واحدة( 

 الذين يعيشون فيها.  فرادللمجتمعات واألمتعددة ومتنوعة لألشجار فوائد 

كما الخصوصية للساحات، ومنازل للحياة البرية. تمنح أنت تزرع الظل وبيوت األشجار ألحفادك، وأماكن رائعة للنزهات، وف

المناخ، ونمو الفاكهة الطازجة، وتحسين الصحة العقلية، وتخلق بيئات جميلة للعيش تساعد زراعة األشجار في مكافحة تغير 

 والتعلُّم للجميع.

ف على كل األشياء المدهشة التي يمكن لاستخدم يديك شمر عن ساعديك ولذا، أخرج و بعض المرح العائلي في الزراعة والتعرُّ

 لألشجار تقديمها لمنزلك ومجتمعك.

 وازرع شجرة واحدة، سواء كانت في فنائك الخلفي أو في شرفتك. Everyone Plant Oneانضم إلى حملة 

 ألنه عندما يقوم كل شخص بزراعة شجرة، فسيكون ذلك أفضل للجميع.

معًا على إنشاء المزيد من مظالت األشجار والضواحي األكثر طراوة فإننا نعمل ، فقط إذا قام كل شخص بزراعة شجرة واحدة

 .2022حكومة نيو ساوث ويلز المتمثل في زراعة مليون شجرة في جميع أنحاء سيدني الكبرى بحلول  والوصول إلى هدف

 

 هل زرعت شجرة؟ 

لتدخل في العدد، ألن كل شجرة تتم  سّجل شجرتك

ب سيدني الكبرى خطوة أخرى من  زراعتها تقّرِّ

 المليون شجرة.*

 

اإللكتروني، حيث يمكنك تسجيل زراعة  Greening our City*يرجى مالحظة أنه من خالل النقر على الرابط أعاله، ستزور موقع 

 شجرة عبر نموذج إلكتروني. 

األشجار  المحتوى في الخطوة التالية باللغة اإلنجليزية. إذا لم تكن اللغة اإلنجليزية هي لغتك األولى، يمكنك إرسال اسمك وعنوانك وعدد

 greeningourcity@planning.nsw.gov.auالتي قمت بزراعتها في منزلك إلى: 

  

about:blank
about:blank
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 فوائد األشجار

 :األشجارهناك العديد من األسباب لزراعة 

على برودة تعتبر هذه األسوار الحية طريقة رائعة للحفاظ كما األشجار هي ستار الخصوصية في الطبيعة.  - الخصوصية

  مكانك، وتفتيت ممرات الرياح، وإضافة قيمة لمنزلك.

 السنط الخيميو، (Lilly pillies) الخلفي: ليلي بيلي )الرياعة( كفناء فيالخصوصية  من األشجار التي تساعد على توفير

(Fringed wattle) ،الكاميلياو (Camellias) ،الفرانجيباني المحليو (Native Frangipani). 

ن من النباتات واألشجار  الذي توفرهيقلل الظل  - الظل درجات حرارة الصيف والوهج واألشعة فوق البنفسجية. وهو يحّسِّ

  الراحة ويمكن أن يساعدك على توفير الطاقة.اإلحساس 

  شجرة فرشاة القنينة بعطر الليمونو، (Magnolia grandiflora) : المنغوليا كبيرة األزهارأشجار لتبريد منزلك

(Lemon Bottlebrush) ،ريبيري ليلي بيلليو (Riberry Lilly Pilly). 

طازجة من حديقتك مباشرة. تنمو العديد من أنواع األشجار جيدًا في  هاوقطفالفاكهة ال شيء يضاهي زراعة   -الفاكهة 

 المساحات األصغر، لذا فهي مثالية للزراعة في أصيص للبلكونات والشرفات.

الفاكهة الكثير من االهتمام لتنمو جيدًا. وهي بحاجة إلى الكثير من الحب والرعاية، خاصة عندما تكون شجيرات. تتطلب أشجار 

 إليك بعض النصائح التي يجب مراعاتها:

 في أوقات الجفاف. كذلك ستكون هناك حاجة للمياه حتى تنمو الجذور و 

  جزئية إلى كاملة ، منشمسالتحتاج معظم أشجار الفاكهة إلى. 

 المزيد من الطاقة إلنتاج الفاكهة بدالً من  توفيرولتمكين النبات من  األغصان، قم بتقليم شجرتك بانتظام لمنع ازدحام

 األغصان.

مع استمرار العمل من المنزل، وبالمكان.  وارتباطك النفسيةاالتصال بالطبيعة مهم جدًا ألنه يحسن صحتك  - النفسيةالصحة 

 ورفاهيتك.  النفسيةفائدة قوية لصحتك  تمثلفإن رؤية المزيد من األشجار من مكتبك في المنزل 

دقائق فقط في النظر إلى المناظر التي تهيمن عليها األشجار أو الزهور أو الماء يمكن أن يقلل من القلق  5-3قضاء هل تعلم أن 

 ويساعدك على االسترخاء؟

توفر األشجار الظل والطعام والمأوى للطيور والزواحف والبرمائيات والثدييات األخرى. يمكن أن تجلب  -الحياة البرية 

 زراعة األشجار أصوات العصافير إلى حديقتك، ويمكن أن تساعد أيًضا في حماية األنواع المهددة.
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 وآس الليمون (Bottlebrush) وفرشاة القنينة (Grevillea) الرائعة لجلب أصوات العصافير: البلوط الحريري أنواع األشجار

(Lemon scented myrtle). 

األشجار، تقوم بامتصاص وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤدي إلى االحتباس الحراري  كلما نمت -تغير المناخ 

ويتم تحويلها إلى كربون وتخزينها في أغصان الشجرة وأوراقها وجذوعها وجذورها وفي التربة. يمكن أن تمتص الشجرة 

 كجم من الكربون سنوًيا. 150الناضجة ما يصل إلى 

في أصص بأحجام  وارتفاعات وأنواع مختلفة  المزروعةتجميع النباتات  فكر في: في أصص المزروعةتات أفضل نصيحة للنبا

 أكبر، كان ذلك أفضل. األصيصتغطية أكبر. كلما كان توفير مظلة للسماح بالتنوع البيولوجي و

تجعلنا  ماليست الحرارة الناتجة عن ضوء الشمس فقط هي فيمكن أن تساعد األشجار في تبريد منزلك.  -تبريد المجتمع 

أيًضا انبعاث الحرارة من أشياء مثل الطوب والبيتومين والخرسانة. أفضل حل لعالج هذه المشكلة هو تظليل ولكن ، بالحرنشعر 

 هذه المواد من الشمس باألشجار.

درجة مئوية؟ يمكنك المساعدة في  1.13حرارة بمقدار قلل درجات الي٪ يمكن أن 10أن زيادة مظلة األشجار بنسبة هل تعلم 

حتى التفكير في التطوع للزراعة في منطقتك. إنها طريقة رائعة  وأتبريد مجتمعك عن طريق زراعة األشجار في حديقتك 

 للتواصل مع من حولك وإنشاء أماكن أكثر خضرة.

 

 

. تستند المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى المعرفة والفهم 2021والية نيو ساوث ويلز من خالل دائرة التخطيط والصناعة والبيئة  ©

(. ومع ذلك، نظًرا للتقدم في المعرفة، يجب على المستخدمين التأكد من أن 2021في وقت كتابة هذا التقرير )أكتوبر/تشرين األول 

 يعتمدون عليها محدثة والتحقق من حداثة المعلومات مع مسؤول اإلدارة المناسب أو المستشار المستقل للمستخدم. المعلومات التي


