
 الحل األمثل لتشجير المدن

 نظام خاليا هيكل التربة تري باركر®

 تري بلدرز® حلول تشجير المدن



مع تزايد أعداد المباني والتوّسع العمراني، غدا تشجير المدن ضرورة وزيادة المساحات الخضراء التي تستهلك مساحات صغيرة أمرًا بالغ 

األهمية لحياة اإلنسان؛ و أبسط مثال على عطاءها وأثرها البيئى أن نتنّعم بظالل تلك األشجار التي تزيد من جنبات الطرق جمااًل. 

وكما نعلم فإن األشجار المكتملة النمو لها فوائد كبيرة عندما تقوم بوظائفها على أكمل وجه ولكن تبقى الحقيقة الثابتة -والتي نتغاضى 

عنها عادًة- أننا نقوم بزراعة هذه األشجار صغيرة ثم تواصل هذه الشجيرات نمّوها لتكبر ويكبر أثرها على البيئة المحيطة بها. وكما نعلم 

جميعًا فإن متوسط أعمار األشجار المزروعة في المناطق الحضرية والمدن، لألسف، هو عشر سنوات فقط. ومن ُهنا كانت نقطة اإلنطالق 

للتغيير ومهّمتنا هي زيادة معدل أعمار أشجار المدن، فالعوامل التي تؤثر بشكٍل كبير على نمو األشجار متعدده وتجاهلها سيؤدي إلى تفاقم 

المشكلة وقد يصّعب التدخل أو التأثير عليها مباشرة بعد ذلك. وألن المبدأ األساسي لنمو الشجر يبدأ من األسفل، أي من طبقات األرض، نختص 

في تري بلدرز® بدراسة ظروف زراعة األشجار وطبيعة المناطق المرصوفة والمعّبدة.

نبحث معًا عن حلول أفضل لتحّديات المساحات المخصصة لزراعة األشجار  

ال يوجد حل واحد مناسب لكل التحديات عندما يتعلق األمر بالمساحات المخصصة لزراعة األشجار، فكل مشروع 

له طبيعته ويختلف عن غيره باختالف العوامل والظروف البيئية وكمية وأحجام األشجار وسهولة الوصول إليها 

والميزانية المخّصصة... إلخ. لذا وجب التركيز منذ البداية على األهداف المرجوة من التصميم عند تحديد الخيارات، 

وُهنا يجب التركيز على سؤاٍل واحد وهو: »ما هي النتيجة النهائّية المرجّوة؟ وهل نحتاج إلى ربط المساحات 

المخصصة لزراعة األشجار بنظام تصريف مياه األمطار  أم ال؟«.

ومن هذا المنطلق نقدم حلواًل عملية تصمم حسب الحاجة،  ونساعد باختيار نوع األشجار والنظام األنسب لزراعتها 

وتحقيق األهداف والنتائج النهائّية المرجّوة.

فلقد قمنا في تري بلدرز® من خالل مجموعة منتجاتنا الخاصة بزراعة الكثير من األشجار التي اختيرت بعناية لضمان 

نمّوها بشكل صحّي حسب البيئة. ومن أكثر األمور التي نعتم بها ونضعها بعين االعتبار هو حوض زراعة الشجرة، 

وفي هذا السياق يسرنا أن نشارككم المعرفة المكتسبة خالل تنفيذ أكثر من 1400 مشروع بناء خاليا هيكل التربة 

حول العالم.

الفوائد االقتصادية الناتجة عن ضمان نمو أشجار صحّية وكبيرة معّمرة متعددة فباإلضافة للفوائد االقتصادية 

تكمن أهمية المساحات الخضراء في تحسين نوعية الحياة في المدن.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يمكنك التواصل معنا عبر اإليميل أو التفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت، 

كما يسّرنا استقبالك في معرض المنتجات الخاصة في هيسويجك-دينثير، هولندا.
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»لو انتجت األشجار إشارات الواي فاي لعملنا جاهدين على زراعة 

المزيد منها، وساهمنا  بذلك في إنقاذ الكوكب، ولكن لألسف ال 

تنتج األشجار سوى األكسجين الذي نتنفس« 

ــين  ــي تحس ــاًل ف ــجار دورًا فاع ــب األش تلع

ــا  ــى قدرته ــة إل ــاة،  فباإلضاف ــودة الحي ج

علــى رفــع مســتوى وجماليــة المــكان 

وتحســين الظــروف المعيشــّية الّصعبــة 

ــا  ــده فإنه ــو وتبري ــف الج ــالل تلطي ــن خ م

تقــوم أيضــًا بتنقيــة الجــو مــن الغبــار، 

وتوفيــر الظــل للســكان، وتنظيــم آليــة 

تدفــق الميــاه. 

كمــا وجــب الذكــر بــأن الحفــاظ علــى عــدد 

يعــد  المدينــة  فــي  الكبيــرة  األشــجار 

ــة،  ــر صح ــش أكث ــة العي ــل بيئ ــًا لجع مهم

وهــو أفضــل بكثيــر مــن دفــع ضريبــة 

جــودة  ســوء  نتيجــة  الثمــن  باهظــة 

التــي  األبحــاث  نتائــج  الهــواء. وخلصــت 

ــى  ــة إل ــة الصحي ــن الخدم ــة ع ــت نياب أجري

أن آثــار تلــوث الهــواء تكلــف المجتمــع مــا 

ــي  ــاكن ف ــكل س ــورو ل ــن 250 ي ــل ع ال يق

الواحــد. وتبقــى اآلثــار اإليجابيــة  العــام 

لجــودة الهــواء هــي األهــم للحفــاظ علــى 

أكبــر عــدد ممكــن مــن األشــجار داخــل 

المــدن،  فالمــدن »الخضــراء« لهــا الكثيــر 

ــد. ــن الفوائ م

تلعــب األشــجار دوًرا مهًمــا فــي زيــادة التنــوع البيولوجــي وفــي توفيــر الغــذاء والبيئــة المناســبة لنمــو النباتــات  

والحيوانــات داخــل المدن. 

 

تمتــص األشــجارة المعّمــرة مــا ُيقــارب 150 كــغ مــن ثانــي أكســيد الكربــون ســنوًيا، وبذلــك تلعــب هــذه األشــجار 

دورًا هاّمــًا فــي الحــّد مــن آثــار التغيــر المناخــي وفــي تحســين نوعيــة وجــودة الهــواء داخــل المــدن، التــي تزيــد 

فيهــا نســبة تلــوث الهــواء، وجعلهــا أكثــر مالئمــة للحيــاة.

 

زراعــة األشــجار بشــكٍل اســتراتيجي مــدروس يســاعد علــى تلطيــف الجــو  وخفــض درجــة الحــرارة بمعــدل 8-2 

درجــات، ويقلــل مــن تأثيــر الجــزر الحراريــة الحضريــة  ممــا يســهل  عمليــة تكيــف المجتمعــات والمناطــق 

ــي. ــر المناخ ــع التغي ــة م الحضري

تســاهم األشــجار الكبيــرة والمعّمــرة بتنقيــة الجــّو  مــن التلــوث، إذ تمتــص أوراقهــا ولحائهــا الغــازات الملوثــة 

و الجزيئــات العالقــة بالجــّو كالغبــار واألوســاخ والدخــان، وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن شــجرة  كبيــرة واحــدة قــادرة 

علــى التخلــص مــن 500 غــرام تقريبــًا مــن الجزيئــات العالقــة بالجــّو كالغبــار واألوســاخ والدخــان، ومــا يقــارب الـــ 

500 غــرام مــن األوزون و200 غــرام مــن ثانــي أكســيد النيتروجيــن فــي الســنة الواحــدة.

أثبتــت األبحــاث أن العيــش بالقــرب مــن المســاحات الخضــراء يعــزز ويحســن الصحــة الجســدية والعقليــة،  فهــو 

ُيخفــض ضغــط الــدم وُيقلــل التوتــر  ويحســن جــودة الحيــاة  فــي  هــذه المجتمعــات. كمــا وتشــير اإلحصائيــات أّن 

زيــادة المناطــق الخضــراء بنســبة 10% يوفــر 25± يــورو لــكل ســاكن فــي العــام الواحــد.

تنظــم األشــجار الكبيــرة عمليــة تدفــق الميــاه، ألن الجــذور تقــوم بامتصاصهــا، ممــا يقلــل الضغــط علــى أنظمــة 

الصــرف الصحــي ، كمــا  تلعــب األشــجار دوًرا رئيســًيا فــي الحــّد مــن الكــوارث الطبيعيــة الفيضانــات ومخاطرهــا. 

فعلــى ســبيل المثــال، تســتطيع شــجرة البلــوط أن تمتــص أكثــر مــن 190,000 لتــر مــاء ســنوًيا.

تســاعد األشــجار علــى امتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون، بالتالــي فهــي تعمــل علــى تخزيــن الطاقــة، وعنــد وضــع 

األشــجار فــي المــكان الصحيــح حــول المبانــي، فإنهــا تقلــل مــن الحاجــة إلــى التكييــف بنســبة تصــل إلــى %30، 

وتخّفــض تكاليــف التدفئــة بنســبة ُتقــارب الـــ 30-50% فــي فصــل الشــتاء.

ــة الهــواء والمســاعدة فــي تخفيــف درجــات الحــرارة  ــى المســاهمة فــي تحســين جــودة ونوعّي وباإلضافــة إل

فــي فصــل الصيــف، فــإن المناظــر الطبيعيــة داخــل المناطــق الحضريــة تزيــد مــن قيمــة الممتلــكات 20%، وتعــد 

مــن عوامــل الجــذب للســياح ورجــال األعمــال.

أهمية األشجار للبيئة
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أبحــاث: مقارنــة الحلــول الخاصــة بزراعــة األشــجار 
فــي األراضــي اليابســة،  الدكتــور تــوم ســمايلي، 

مختبــرات أبحــاث بارتليــت تــري، 2015. 

ــول مختلفــة لزراعــة األشــجار حســب ترتيــب فرضــي،  ــد دراســة حل عن

ــار  ــول الختي ــن الحل ــوع م ــكل ن ــق ل ــن الزنب ــجار م ــت أش ــة س ــم زراع ت

الحــل األمثــل بينهــا. كانــت النتيجــة فــي وقتهــا أن الحــل األكثــر 

ــاءة  ــار أن  كف ــج، باعتب ــدم أداء النتائ ــجار ُيق ــة األش ــي زراع ــاءة ف كف

وجــودة التربــة هــي أســاس تحســين اإلنتــاج وليــس حجمهــا الفعلــي 

أو مســاحتها، باختصــار كلمــا زادت جــودة التربــة  تطلبــت عمليــة 

ــجار. ــة األش ــل وازدادت إنتاجي ــاحات أق ــة مس الزراع

مقارنة فعلية في تطبيق 
حلول زراعة األشجار تري-باركر®.  

بريخت، بلجيكا

ْلب من نفس الحجم أشجار الدُّ
ُزرعت على جانبي الشارع في 

نفس العام.

الصورة العلوية:
خمس سنوات بعد الزراعة.

الصورة السفلية:
خمس سنوات بعد الزراعة.

ال يوجــد شــيء قــادر علــى المســاهمة بهــذا القــدر 
مــن الفوائــد المتعــّددة والطويلــة األمــد للبيئــة 
والمعّمــرة.  الكبيــرة   األشــجار  مثــل  الحضريــة 
ــاعدة  ــى مس ــز عل ــب التركي ــدة وج ــتمر  الفائ ولتس
فالشــجرة  أكبــر،  وُتصبــح  لتنمــو  األشــجار  هــذه 
الكبيــرة الواحــدة قــادرة علــى القيــام بوظائفهــا 
ويكمــن  صغيــرة،  شــجرة   400 مــن  أفضــل  بــأداء 
ــبة  ــة مناس ــروف زراع ــر ظ ــي بتوفي ــدي الرئيس التح
لنمــو خصائصهــا الوظيفيــة، لــذا يجــب الجمــع بيــن 
متطلبــات األشــجار التقنيــة والهندســة المدنيــة. 
الكبيــرة  األشــجار  زراعــة  أســاليب  مــن  العديــد 

تاليــًا. بمناقشــتها  ســنقوم 

ثالث سنوات بعد الزراعة

خاليا التربة اإلنشائية تربة شجرة أمستردام التربة إنشائية

الفاعلية 100%الفاعلية 93%الفاعلية 50%الفاعلية %20

التربة الطينية المثالية

أفضل طرق زراعة األشجار في المدن
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 أنظمة خاليا التربة اإلنشائية المتفوقة وظيفّياً

تري باركر® هو الجيل الجديد من خاليا التربة اإلنشائية التي تّم تطويرها من ِقبل تري بلدرز®، وتعتبر خالصة خبراتنا الُمكتسبة من مختلف التجارب 
والمشاريع  التي نّفذناها بالتعاون مع أصحاب الخبرة مثل: مختّصي رعاية األشجار، وإدارة المياه والري، والهندسة المدنية.

شبك توزيع الضغط 

ارتفاع كل المتغيرات  150 سم كحد أقصى 
يمكن تعديل ارتفاع النظام ليتناسب مع االرتفاع األقصى المطلوب.

إمكانية الدمج ما بين الجذور و إدارة مياه األمطار 
يمتص هذا النظام مياه األمطار ويقوم تصفيته بطرق طبيعّية.

القدرة على استيعاب أحمال لحد 550 باسكال 
مناسب ألماكن االزدحام المروري. 

مالئم للمرافق والتمديدات 
يســمح النظــام بإجــراء أي تعديــالت علــى المرافــق والتمديــدات 

الموجــودة أو إضافــات جديــدة.

ُمالئم  لزراعة األشجار الكبيرة 
أصغــر قطــر لفتحــة الجــذر أكبــر مــن Ø 30 ســم، وال حاجــة إلجــراء 

أي تعديــل بمــا يتعلــق بوســائط النمــو.

نظام تهوية األعماق 

الري/ التهوية 

قماش التصفية 

وحدة تري باركر
آلية تحديد مسار جذر الشجرة

كرة تثبيت جذور الشجرة
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الدنمارك، عقبات غير متوقعة تحت األرض.
ــرام«  ــا ي ــى م ــور  عل ــدو األم ــورة تب ــذه الص ــي ه »ف
وفقــًا للمقــاول. ولكــن نظــام تدفئــة التربــة فــي 
»ســعادتنا  المخططــات.  ضمــن  يكــن  لــم  المدينــة 
كانــت كبيــرة إذ تمكننــا مــن تكييــف نظــام تــري 
باركــر® حســب االرتفــاع الصحيــح، وهــو الســبب الوحيــد 
الــذي مكننــا مــن زراعــة الشــجر دون التأثيــر علــى 

األساســية. التمديــدات  وظائــف 

قوته في بساطته 
باركــر® هــو تصميمــه  تــري  أهــم مــا يميــز نظــام 

البســيط والذكــي، حيــث يمكــن تثبيتــه في أي مســاحة 

ــجار. ــة األش ــة لزراع مالئم

ــا  ــجرة وفًق ــة الش ــرة زراع ــم  حف ــهل تصمي ــن الس  م

للحاجــة والُمتطلبــات الخاصــة، فــكل وحــدة مــن نظــام 

الكافيــة علــى  القــدرة  لديهــا  باركــر®   تــري  نظــام 

اســتيعاب األحمــال  وال تحتــاج إلــى ربطهــا ببعــض، 

ــى  ــا عل ــي مكانه ــدات ف ــع الوح ــو وض ــوب ه والمطل

بعــد 75 مــم كحــد أقصــى فيمــا  بينهــا. ممكــن توفيــر 

األعمــدة بارتفاعــات متغيــرة ولكننــا ننصــح باســتخدام 

ــاحة  ــات المس ــل متطلب ــق لتقلي ــى للعم ــد األقص الح

ــف. ــض التكالي ــع وخف ــر المرب بالمت

العديــد مــن الــدول والمناطــق فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى درايــة ومعرفــة جّيــدة بكافــة أنظمتنــا، 

ابتــداءًا مــن الــدول اإلســكندنافية والمناطــق االســتوائية إلــى دول الشــرق األوســط مــن المناطــق،  

مــن المــدن إلــى القــرى اســتخدموا تــري باركــر® فــي األماكــن العامــة.

التحديــات هــي ذاتهــا فــي كل مــكان، ربــط تمديــدات المرافــق، أحمــال المــرور، تضــرر األرصفــة بفعــل 

نمــو الجــذور وغيــر ذلــك. ولكوننــا ُقمنــا بمواجهــة هــذه التحديــات بنجــاح نؤمــن بــأن تــري باركــر®  هــو 

الحــل األمثــل لهــذه التحديــات. والنصيحــة األهــم التــي  نقدمهــا لكــم فــي هــذا الصــدد هــي إشــراك 

كاّفــة اإلدرات واألقســام ذات االختصــاص فــي عمليــة تشــجير المــدن.

  
متوفر في كافة أنحاء العالم:

 تكاليــف النقــل  المنطقيــة مكنتنــا مــن توفيــر منتــج تــري باركــر®  بأســعار معقولــة وتنافســية فــي 

كافــة أنحــاء العالــم، و للحصــول عليــه فــي منطقتــك يرجــى إيميــل info@treebuilders.eu وســنكون 

ســعداء لمشــاركتك فــي جعــل مدينتــك أو مشــروعك أكثــر خضــرة.

صديقة للجذور
أقصى كمية التربة 
سعة الماء والهواء

تربة عالية الجودة

حد حمولة أقصى 15 طن
صديقة للمرافق
صديقة لألرصفة

إدارة تصريف مياه األمطار
الترشيح الحيوي

ال يحتاج صيانة

نظام ذكي يدمج ما بين األخضر والرمادي واألزرق

6



 تري باركر® الحل األنسب لكافة التحديات داخل المدن

األشجار وُمتطلبات الهندسة المدنية 
للحــّد مــن هبــوط طبقة اإلســفلت فــي الطرقــات يجــب رص التربة 
بشــكل قــوي، وهــذه العمليــة تحــد مــن فــرص نمــو الجــذور أمــا 
األشــجار التــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة تشــق جذورهــا األرصفــة 
بحثــًا عــن األكســجين والمــاء والعناصــر الغذائيــة فتســببة بأضــرار 

ظاهــرة لألرصفــة.

المساحات الصغيرة تحت األرض 
لســوء الحــظ، المســاحات المتوفــرة علــى  جنبــات الطرقــات لجــذور 
األشــجار صغيــرة داخــل المــدن . وتضيــق تحــت األرض بســبب 
ــذي  ــجرة ال ــم الش ــى حج ــر عل ــا يؤث ــة مم ــة التحتي ــال البني أعم
ــة. ــودة الترب ــذور وج ــو الج ــة لنم ــاحة المتاح ــى المس ــد عل يعتم

معايير حفرة الشجرة
تــري باركــر® يوفــر مســاحة تجذيــر إضافيــة لألشــجار أســفل األرصفة 
المعرضــة لألحمــال المروريــة العاليــة، وال يقتصــر النظــام على ذلك 
ــق  ــتخدمة لتحقي ــائط الُمس ــى الوس ــود عل ــرض أي قي ــل وال يف ب
الهــدف، بــل وُصمــم بطريقــة ذكيــة للربــط مــا بينهــا وبيــن التربــة 
ــزل  ــام التع ــل النظ ــة داخ ــواء فالترب ــاه واله ــف المي و إدارة تصري
عــن التربــة المحيطــة بهــا بــل تكــون متصلــة بهــا تحســبًا للظــروف 

االســتثنائية.
 تــري باركــر® نظــام خاليــا هيكلــة التربــة األكثــر فعاليــة. حيــث يتــم 
ــة  ــواع الترب ــب أن ــام بأنس ــن النظ ــة م ــبته 95 بالمائ ــا نس ــر م توفي
لنمــو الشــجرة، واســتغالل مســاحة صغيــرة نســبيًا لتزويــد شــجرة 

ــاه والمــواد الغذائيــة. كبيــرة بكميــة كافيــة مــن المي

اختبر النظام في أماكن االزدحام المروري 
يتكــون تــري باركر®مــن وحــدات مترابطــة قويــة قــادرة علــى 
تحمــل عــبء أوزان للشــاحنات، فيقــوم النظــام  بتعزيــز قــوة البنيــة 
الســفلية األساســية بربطهــا مــع قــوة البنيــة األساســية للطبقــة 
العلويــة، وبذلــك يلبــي النظــام ُمتطلبــات الهندســة المدنيــة. 
المســاحات المتاحــة فــي  النظــام تمــأل بالتربــة المناســبة للشــجرة، 
ويتــرك مســاحات كافيــة تســمح للجــذور بالنمــو وللتربــة بالتمــدد.  

تــري باركــر® تريحــك مــن مخــاوف إلحــاق األضــرار باألرصفــة.

تــم اختبــار مناســبته ألماكــن مــرور الشــاحنات فــي قســم الهندســة 
المدنيــة ، جامعــة مونســتر، ألمانيــا. 

نأخذ بعين االعتبار عند تحديد أبعاد حفرة الشجرة الحجم 
المستقبلي المتوقع للشجرة.  
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واحد من أكثر المشاريع التي يتم فيها دمج الكيبالت وخطوط األنابيب 
في النظام.

صورة من داخل النظام. يتم زيارة المشاريع بشكل دوري إلجراء اختبارات 
األداء والتشغيل وفحص عينات التربة.

إمكانية دمج المرافق الجديدة والقائمة

ــة  ــة وبنيتهــا  التحتي ــة الحضري ــري باركــر® للبيئ ــم ت ــم تصمي ت
التركيــب،  عمليــة  أثنــاء  والتمديــدات.  المرافــق  متعــددة 
مــن الممكــن تعديــل النظــام بمرونــة وســهولة يلتالئــم مــع 
الظــروف تحــت األرض، حيــث يقوم المقــاول او ُمنفذ المشــروع  
ــول  ــث الط ــن حي ــل، م ــل العم ــب مراح ــام. حس ــل النظ بتعدي
ــن  ــط بي ــة للرب ــر أن ال حاج ــر بالذك ــاع،  والجدي ــرض واالرتف والع
ــال.   ــع األحم ــات توزي ــع متطلب ــق م ــة لتتواف ــر المكون العناص
هــذا االمــر ينطبــق علــى 80 % مــن مشــاريعنا وعلــى أنظمــة 
ــد  ــام.  للمزي ــع النظ ــا م ــراد دمجه ــي ي ــدة الت ــب الجدي األنابي

ــدات. ــل التمدي ــى دلي ــالع عل ــى االط ــات يرج ــن  المعلوم م

الجمع ما بين مياه األمطار ونظام االحتفاظ الحيوي

األولويــة ألنظمــة صــرف ميــاه األمطــار أن تســاهم بســّد 
حاجــة األشــجار مــن الميــاه لالســتفادة منهــا، وصــرف الزائــد 
عــن الحاجــة. ولكــن يتطلــب هــذا األمــر نظــام متكامــل مالئــم 
لجــذور األشــجار وقــادر علــى الوصــول إليهــا ثــم ربطهــا مــع 
مصــادر تصريــف الميــاه. تــري باركــر® صميــم للجمــع مــا بيــن 
هاتيــن الوظيفتيــن، األولــى تتلخــص بنظــام جمــع الميــاه 
والثانيــة نظــام احتفــاظ حيــوي لترشــيح الميــاه بــأدوات تنقيــة 
ــالت  ــن الفض ــص م ــة للتخل ــجرة الحّي ــة الش ــجرة وترب ــن الش م
ــه  ــام بوظائف ــام النظ ــجرة، ق ــرت الش ــا كب ــات. وكلم والملوث

ــل. ــكل أفض بش

البنية التحتية تحت األرض
يكمــن التحــدي فــي المناطــق الحضريــة اليــوم فــي عــدم 
ــا  ــال وجوده ــي ح ــجار، وف ــة األش ــة لزراع ــاحات كافي ــود مس وج
ــدات البنيــة  التحتيــة  يكــون  التحــدي فــي تقاطعهــا مــع تمدي
والمرافــق ممــا يؤكــد علــى الحاجــة لدمــج البنيــة التحتيــة 
ــة )البنيــة التحتيــة( تحــت األرض. الخضــراء )الشــجر(  مــع الرمادي

تغير المناخ - مزيد من الظروف االستثنائية الصعبة 
أصبحنــا نواجــه فتــرات أطــول مــن الجفــاف والمزيــد مــن 
هطــول األمطــار بغــزارة ممــا ُيشــكل خطــرًا حقيقــًا علــى 
أنظمــة الصــرف الصحــي -الغيــر مهيئــة باألســاس الســتيعاب 
هــذا الكــم مــن الميــاه خــالل هــذه الظــروف االســتثنائية 

ــرار. ــال واألض ــن األعط ــر م ــا الكثي ــج عنه ــة- وينت الصعب
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 نظام إدارة مياه األمطار الغزيرة واألعاصير مالئم
لجذور األشجار ومياه المطر

ــارج  ــر خ ــا التفكي ــب علين ــك توج ــا، ولذل ــا وموته ــؤدي لجفافه ــا  ي ــاه، مم ــة المي ــن كمي ــجار م ــات األش ــّد حاج ــاهم بس ــة ال تس ــي الحالي ــرف الصح ــة الص أنظم
الصنــدوق وإيجــاد حــّل جــذري وتصميــم متكامــل يمكــن األشــجار مــن االســتفادة مــن ميــاه األمطــار وتصريــف الزائــد عــن الحاجــة.  وعلــى األغلــب ُتعتبــر األشــجار 
ــد  الموجــودة بالقــرب مــن مرافــق وأنظمــة الصــرف الصحــي مشــكلة خــالل مرحلــة التصميــم، ولكــن فــي الحقيقــة توفــر هــذه األشــجار  علــى وجــه التحدي

فرًصــا. ولكــن لمــاذا تســبب األشــجار مشــاكل لمرافــق تصريــف الميــاه؟

الحاجة أم االختراع
ــك أســباب عــّدة لزراعتهــا علــى األرصفــة. فــأن كافــة تكاليــف زراعــة  ــة، وهنال ــة التحتي ــة والبني ــر األشــجار عنصــرًا أساســيًا لفوائدهــا وأثرهــا علــى البيئ تعتب
األشــجار وصيانــة ومتابعتهــا مدرجــة ضمــن الخطــة. ولكــن بإضافــة تكلفــة بســيطة يمكننــا مــن تحويــل حفــرة زراعــة الشــجرة إلــى خــزان حيــوي تحــت األرض 
بــدءًا مــن حفــرة مناســبة لنمــو الشــجرة الصّحــي ثــم ربطهــا مــع نظــام تــري باركــر® لتجميــع الميــاه بعــد وصولهــا إلــى حفــرة الشــجرة وتغلغلهــا داخــل التربــة 
ليأتــي دور عمليــة الترشــيح مــن خــالل نظــام االحتفــاظ الحيــوي للتخلــص مــن كافــة الملوثــات فتخــرج منهــا ميــاه جوفيــة نظيفــة.  وكلمــا كبــرت الشــجرة، قــام 

النظــام بوظائفــه بشــكل أفضــل.

إذا كنــت ترغــب فــي معرفــة المزيــد مــن المعلومــات عــن إمكانيــة اســتخدام حفــر زراعــة األشــجار 

للمســاعدة فــي معالجــة مشــاكل ميــاه األمطــار، يرجــى التواصــل مــع المتخصصيــن لدينــا.

التربة في تري باركر® لها ميزتان:  تمكّننا من زراعة األشجار الكبيرة، ومعالجة مياه األمطار في ذات المكان.

الفوائد اإلضافية لنظام تري باركر® لالحتفاظ البيولوجي لمدن يطيب العيش فيها:
- تحسين جودة المياه.  

- تخفيض ضغط تصريف مياه األمطار. 
- ال تحتاج صيانة. 

- القدرة على استخدام أي نوع من التربة.   
- إمكانية استغالل المساحات الضيقة والصغيرة.
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مفهوم االحتفاظ الحيوي  

االحتفــاظ الحيــوي هــي العمليــة التــي تعنــى بإزالــة المــواد الملوثــة مــن تصريــف ميــاه 

ــتخدام  ــا االس ــة. أم ــة وكيميائي ــرة بيولوجي ــة مباش ــات معالج ــتخدام عملي ــار باس األمط

المباشــر للنباتــات واألشــجار الحيــة الخضــراء لتنقيــة الميــاه فيعــرف بالمعالجــة النباتيــة.

ــة.  ــاه الجوفي ــة والمي ــي الترب ــق ف ــبة العوال ــن نس ــل م ــة أو تقل ــذه العملي ــظ ه وتحاف

ولعمليــة  المعالجــة النباتيــة أشــكاٌل مختلفــة هــي: االســتخالص النباتــي، الترشــيح 

االحتفــاظ  نظــام  النباتــي.  والتبخيــر  النباتــي،  التحــول  النباتــي،  التثبيــت   ، الجــذري 

البيولوجــي ينشــط العمليــات الطبيعيــة فــوق األرض كمــا يفعــل تحتهــا األرض لتحســين 

مســتوى وجــدة الحيــاة فــي البيئــة المحيطــة٪

خزان المياه

وسط خاص بعمليتي
 النمو والفلترة

طبقة التصريف

أنبوب التصريف

نظام تري باركر®

عملية إمتصاص الملوثات تحت األرض عن طريق نظام االحتفاظ أو 
االحتجاز الحيوي بوجود األشجار.

- احتجاز الماء والتبخر 
ــره  ــاء  وتبخي ــاز الم ــي احتج ــوم بعمليت ــرة تق ــجار الكبي إن األش
ــإن  ــات ف ــًا للدراس ــرة،  ووفق ــجار الصغي ــن األش ــر م ــبة أكب بنس
شــجرة صحّيــة كبيــرة تكــون كفــاءة أدائهــا 40 ضعــف الشــجرة 

ــرة. الصغي
- عملية الترشيح طويلة األجل 

قنــوات  تحــدث  فإنهــا  وموتهــا،  األشــجار  جــذور  نمــو  عنــد 
صغيــرة بالتربــة تعــزز مســامية التربــة وســرعة الترشــيح. أثبتــت 
الدراســات أن التربــة تعمــل بشــكل أفضــل بوجــود األشــجار 

)2011 وغرينــواي  )لــوكاس 
- تحسين جودة المياه

ــن  ــد م ــق العدي ــة لتحقي ــغ األهمي ــر بال ــة أم ــة النباتي المعالج
الفوائــد الخاّصــة بجــودة الميــاه، بمــا فــي ذلــك إزالــة أو تخزيــن 
ــي  ــات و إجمال ــا والهيدروكربون ــة فيه ــة الذائب ــة الغذائي القيم

.)SST( ــة ــة العالق ــواد الصلب الم

الفائض

عملية االحتفاظ الحيوي  عملية االحتفاظ الحيوي تحت األرض
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تركيب نظام تري باركر®

على الرغم من وجود عدة خيارات للتصميم والتخطيط، إال أنه 
نظام سهل التصميم والتنفيذ. ألنه  يعمل وكأنه لعبة ليغو. 

وفور االنتهاء من تركيب وتنفيذ الباء عالواقع يمكن البدء في 
عملية بناء الرصيف مباشرة. »اطلب الُكتيب الشامل« 

يتم تثبيت االطارات وفقَا لمخططات التصميم. من الممكن تركيب 
الوحدات بمسافات ال تزيد عن 75 مم، مما يعني إمكانية تركيب 

األشكال المنحنية و األبعاد الغير منتظمة. أبعاد التشغيل ال تزيد 
عن )675 مم * 675 مم(

بعد أن يتم تركيب جميع وحدات النظام والكوابل و خطوط األنابيب 
يتم احاطة النظام بجدار عامودي، يمكن أن يكون منفذًا للماء أو 

مقاوًما الختراق جذور النباتات.

بعد أن يتم تركيب اإلطار السفلي حسب المخططات يتم وضع 
األعمدة ثم اإلطار والغطاء العلوي، حيث يمكن التحكم بارتفاع 

األعمدة حسب ظروف الموقع ومتطلبات العمل والظروف 
االستثنائية أيضًا.

من أهم المراحل، وفي أغلب األوقات األكثر إستهالكا للوقت، هي 
عملية الحفر وتجهيز األرضية األرض هي الخطوة األولى واألهم 

في تركيب النظام، وهي
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في هذه المرحلة يكون النظام جاهز إلضافة التربة بداخله، ومن 
المهم إجراء عملية رّص التربة المحيطة به، بينما داخل النظام 

تتم عملية الرّص باألقدام فقط لضمان توفير كثافة تربة مناسبة 
لنمو جذور الشجر  

قبل االنتهاء من إنشاء الرصيف من المهم تشييد حوض الشجرة 
وتحديد الشكل والتصميم المناسب. يوصي نظام تري باركر® 

بتكبير حوض الشجرة قدر اإلمكان.

بعد التركيب يتم ختم النظام وإغالقه. يجدر بالذكر أّن النظام 
الواقع تحت الرصيف يسمح بتسرب مياه األمطار إلى التربة من 

خالل  فتحات األغطية المنفذة للماء. 

ال يتم تعبئة النظام بالتربة بشكل كامل لكي ال تنمو الجذور  مع 
الوقت وتحدث أضرارًا  على سطح األرصفة. فالفراغ الموجود يزود 

بنظام تهوية وسقي لتوفير التغذية المناسبة للشجرة. 
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ِإَجاَبتنا:
 االفتراضات أدناه وضعت على أساس اإلجابات التي وصلتنا. 

على أساس الوقت المطلوب للدورة أو النتائج النهائية 
المتوقعة )قطر تاج الشجرة( ، باإلمكان استخدام هذا الجدول 

لتقدير كم م3 من التربة مطلوب لنظام خاليا هيكل التربة.

نوع/حجم الشجرة

إدارة المياه 

حلول زراعة الشجر

المناخ البحري المعتدل

ْلب الدلب الهسباني أو الهجين أو اللندني الدُّ
)شجر درجة 1( 

نظام ري دوري ) غير مرتبط بمستوى المياه الجوفية( 

خاليا هيكل التربة في تربة الشجرة تحتوي على 
7-10% مواد عضوية

دورة الحياة 
قياس تاج الشجرة

المستوى المستهدف بالحالة المثالّية 

المستوى المستهدف بالحالة القياسية 

األقرب إلى الحد األدنى  

 عقبات المساحات الفارغة فوق  

 سطح األرض  

عقبات المساحات الفارغة فوق سطح األرض 

 =الحد األدنى لمسافة الحفر 

قياسات حفرة الشجرة

20         40          60          80       سنة      

بياناتك )معلومات الموقع(

معلومات حسابية 

مساحة التجذير المطلوبة  )م3(

كم متر مكعب أحتاج لزراعة شجرة؟
المتعــارف عليــه، 1م3/ســنة مــن عمليــة النمــو أو 0.75 م3 

لــكل م2 مــن قيــاس  تــاج الشــجرة المتوقــع.
الحســابات نســبة االختــالف فــي  تأخــذ هــذه  وعــادة ال 
التوقعــات المســتقبلية، لــذا يســرنا مســاعدتكم والــرد 
علــى هــذا الســؤال بدّقــة أكثــر معتمديــن علــى المعاييــر 

الخاصــة بالمعهــد الهولنــدي الوطنــي لألشــجار. 
ــة  ــاج لزراع ــب أحت ــر مكع ــم مت ــؤال »ك ــى س ــة عل ولإلجاب
شــجرة« بشــكل أدق، ســنطرح مجموعــة مــن األســئلة: 
-نــوع األشــجار الُمــراد زراعتها،)وفــي حــال لــم يتــم التحديــد، 

فحجــم الشــجرة وشــكل التــاج يكفــي(.
-مراحــل نمــو الشــجرة، أو دورة حياتهــا )العمــر االفتراضــي، 

ارتفــاع وقطــر حجــم الشــجرة(
- مــدى توفــر مصــادر الميــاه، ســواء ميــاه جوفيــة أو 

الــدوري  الــري  أو  شــبكة ري 
-هــل هنــاك إمكانيــة لوصــول ميــاه األمطــار لمنطقــة  
الجــذور؟ إذا كان الجــواب نعــم، كيــف؟ )هــل بــالط األرصفــة 
منفــذ للميــاه أو يتــم تحويــل مجــرى ميــاه األمطــار لحــوض 

الشــجرة، إلــخ( 

مالحظة: ما هو 1م3؟
الـــ م3 الــذي نقــوم بحســبه هــو م3 مــن التربة المســتخدمة 

بالفعــل فــي نظــام خاليــا هيــكل التربــة. 
ــي:  ــا، كاآلت ــد م ــى ح ــر إل ــام أكب ــم النظ ــإن  حج ــي ف بالتال
حجــم التربــة + حجــم النظــام + حجــم الهــواء فــي النظــام.
 ونأخــذ بعيــن االعتبــار رّص التربــة المســتخدمة، وذلــك 
كــون الــرّص بســيط )مقاومــة اختــراق التربــة مــا بيــن 1.5-1 

ــة. ــي للترب ــرّص الطبيع ــدل ال ــو مع ــكال(. وه ــا باس ميچ
ــد  ــص بع ــة يتناق ــر مرصوص ــة غي ــيء بترب ــام الممتل  النظ
اســتقرارها الطبيعــي عمــا كانــت عليــه عنــد حســاب المتــر 
ــل  ــن أن تص ــن الممك ــث م ــجرة، حي ــة الش ــب لزراع المكع

ــة. ــي المائ ــى 25 ف ــبة إل ــة المترس ــتقرار الترب ــبة اس نس

 أسئلة الشائعة

    10          15          20         25         م

 20         30          40         50         م3 
 16         24        32           40         م3

 12          18        24         30         م3 

  6            9         12         15          م

 1.9        2.3      2.9         1.6         م 

         2.9       2.3       1.9        1.6  
   x           x           x          x           م

         2.9       2.3       1.9        1.6  
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 لماذا نستخدم البالستيك؟

ــة  ــة بالخرســانة، وتفوقــًا  فــي التطبيقــات أيضــًا مقارن ــاج، أثبــت البالســتيك تفوقــًا فــي األداء  مقارن ــات الحديثــة وتطــور اإلنت بفعــل التقني
بالمــواد اإلســمنتية والمعدنيــة المســتخدمة فــي هــذا النــوع مــن ألرصفــة، أضــف إلــى ذلــك إن البالســتيك يــدوم لفتــرة أطــول مــن األنظمــة 
الخرســانية. كمــا ويجــب التذكيــر بــأن المــواد البالســتيكية المســتخدمة تحــت األرض تبقــى خاملــة. فاللدائــن الدقيقــة تنشــأ فقــط تحــت تأثيــر 

األشــعة فــوق البنفســجية.

نستخدم البالستيك الُمعاد تدويره فقط 
نحكم إغالق الحلقة: بالستيك ذو قيمة أفضل وطاقة أقل.

ــات والتــي تنتــج  توفــر المــواد البالســتيكية المعــاد تدويرهــا أكثــر مــن 80% مــن الطاقــة الالزمــة إلنتــاج حبيبــات البالســتك الخــام مــن البتروكيماوي
بدورهــا كميــات هائلــة مــن غــازات االحتبــاس الحــراري. وكمــا تعلمــون فــإن إعــادة تدويــر البالســتيك يعنــي تقليــل كميــة البالســتيك التــي ســينتهي 
بهــا المطــاف فــي المحيطــات. ويمكننــا المســاعدة فــي هــذا األمــر بجمــع النفايــات البالســتيكية وإعــادة تدويرهــا.  أواًل: نقــوم بفصــل مــواد البوليمــر 
عــن غيرهــا فــي مركــز تدويــر النفايــات ، ثانيــا: نقــوم بفــرز وتنظيــف المــواد البالســتيكية حســب النــوع والدرجــة إلعــادة اســتخدامها. وبفضــل التقنيــة 

الحديثــة أصبــح مــن الممكــن فصــل األنــواع المختلفــة مــن البالســتيك واســتخدامها عــّدة مــّرات لنفــس التطبيقــات )منهــج التصميــم المتجــدد(.
بسبب اختالف ألوان البالستيك المعاد تدويره، يختلف لون منتجاتنا. اختالف اللون ال تؤثر على الجودة.

تعتمد نتيجة التقييم على تحكيم وآراء الخبراء، 
A+ حاصل على جائزة ستابيليتاس  بدرجة

تري باركر® النظام األكثر استدامة
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نحن على أهبة االستعداد لمساعدتك وتقديم الخدمات التالية من مختّصين:

- التحقق من استخدام حلول تشجير مختلفة لمشروعك.
- حسابات حجم التربة المستخدمة لتحقيق النتائج المرجّوة على أرض الواقع.

- تصميم مخططات حوض الشجرة المتكامل.
- مراجعة مخططات المشروع وتحسين المحتوى والمواصفات وتجهيز ملف طرح 

العطاء للمقاولين.
- تصميم نظام جمع مياه األمطار من األشجار وعملية االحتفاظ البيولوجي تحت األرض. 

- تقديم يد المساعدة خالل فترة تنفيذ المشروع.

يسرنا أن نشارككم المعرفة وبعّدة طرق:

-عرض مرئي يستعرض خيارات تصميم أحواض األشجار بدءًا من هيكل التربة إلى أنظمة 
األرصفة المعلقة.

-عرض مرئي عن إدارة مياه األمطار  من خالل زراعة األشجار، و عملية االحتفاظ 
البيولوجي تحت األرض. 

- رسوم تفصيلية لمعايير الحلول المطلوبة والمرفقات الخاّصة ملف طرح العطاء.
-برامج تدريب لتسهيل عملية تركيب النظام واستخدامه. 

تري بلدرز ®
مورغنستوند 18

هيسويجك-دينثر 5473
هولندا

66203431413
www.treebuilders.eu
info@treebuilders.eu

لالطالع على كاّفة حلول التشجير والتصاميم الخاّصة بها، يرجى 

التفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني.

www.treebuilders.eu

 تري بلدرز® حلول تشجير المدن




