یخ آب زمستانه یکی از راههای مبارزه
با آفات درختان
یکی از راه های مبارزه بیولوژیک با آفات درختان انجام یخ آب زمستانه
است .عملیات یخ آب زمستانه برای کاهش آفات و بیماری های خاک
در فصل سرما انجام می گیرد .در طی این عملیات با کمک آبیاری
غرقابی ،آب به داخل زمین نفوذ پیدا کرده ،خلل و فرج داخل خاک را
پر نموده و در اثر برودت هوا دما به زیر صفر درجه می رسد .این نوع یخ
زدن آب مانع از تنفس کرم ها و آفات شده و در طی آن حشرات ،تخم و
الرو (کرمینه) آن ها که در سطح کم عمقی از خاک ،زمستان گذارنی
می کنند از بین می روند .یخ آب عالوه بر حشرات ،آفات و بیماری ها و
باکتری های مضر موجود در خاک را نیز از بین می برد.
آبیاری در زمستان برای مبارزه با موش
های مزارع و باغ ها نیز رایج است .به
این صورت که در شب های سرد
زمستانی با آبیاری مزارع و باغ ها ،آب به
داخل النه ی موش ها نفوذ کرده و پس
از انجماد آب در سطوح زیرین و در
داخل النه ها باعث مرگ موش ها می
گردند و از این رو به صورت کامالً
طبیعی و بدون سموم شیمیایی ،موش
ها کنترل می شوند.

دانستنیها:

ریه های زمین
این مسئله مهم نیست که شما کجا هستید یا کجا زندگی میکنید ،تمام ما
موظفیم حداکثر تالشمان را برای کاهش آلودگیها به کار بریم و یکی از
راههای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست ،درختان و کاشت درخت و توجه
به نگهداری از فضای سبز سالم است.
درختان در فضای سبز کالن شهرها:
همه ما میدانیم که مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها تعدیل دما ،افزایش
رطوبت نسبی ،تلطیف هوا و جذب گرد و غبار،کاهش آلودگی هوا ،کاهش
آلودگی صوتی،کنترل باد ،جلوگیری از سیالب ،حفظ منابع آبی و کاهش
فرسایش خاک  ،تشعشعات و بازتاب نور ،ذخیره انرژی ،مقابله با جزایر گرمایی
و کاهش میزان سرب است.
اما آیا میدانیدکه:
 هر ساله ۱۰۰ ٬درخت بالغ 6۰ ،کیلوگرم آالینده را از طبیعت می گیرند.
 با گرفتن گرد و غبار و آلودگی هوا باعث کاهش احتمال بیماری
آسم(نفس تنگی) می شود.
 محققان پی بردند هر  34۰درخت موجود در هر کیلومتر مربع ٬بیماری آسم
را  ٪25کاهش می دهد.
 باعث کاهش چاقی در افراد می شود.
در یک بررسی مشاهده شد  ،پارک های موجود در شهر ،مردم را برای
فعالیتهای ورزشی روزانه ترغیب می نماید .شهروندان در مناطقی با فضای سبز
بیشتر ،از لحاظ جسمانی فعالیت بیشتری دارند و  ٪4۰احتمال چاقی در آنها
کمتر است.

یک حشره سه حشره
این حشره با نام گونیورلیا ترایدنز عضوی از
خانواده مگس های طاووسی(میوه) است که
بخاطرالگوهای رنگی بال های شان بدین نام
خوانده می شوند .این حشره اولین بار توسط یک حشره شناس
استرالیایی در سال  1910در امارات متحده ی عربی شناسایی شد.
دکتر برگیت هاوارث بوم شناس متخصص مگس ها اعتقاد دارد که این
عالمت ها روی بال در جفت گیری این حشره نقش ایفا می کنند و
باعث می شوند مگس های میوه جذاب تر به نظر بیایند.
دانشمندان دیگر اعتقاد دارند که الگوهای حشره مانند روی بال های
این حشره ممکن است به ترساندن شکارچیان کمک کنند.
عنکبوت ها پاهای سیاه روی بال های این حشره را بجای یک عنکبوت
دیگر اشتباه می گیرند و بجای کشتن و خوردن مگس میوه ،به رقصیدن
با عنکبوت قالبی می پردازند .این وضعیت به مگس میوه هشدار می
دهد و فرصت فرار را برایش فراهم می کند.

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

کاشت نهال در منازل شهروندان منطقه
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