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معاون اداره کل محیط زیست شهرداری تهران در گفتگ� با همشهری آنالین:

آیا خ�ردن ت�ت های درختان تهران خطرناک است؟ | شهرداری به دلیل حض�ر سفیدبالک ها درخت
ت�ت نم� کارد

معاون ت�سعه و پایش اداره کل محیط زیست و ت�سعه پایدار شهرداری تهران با بیان این نکته که میوه ت�ت درختان تهران در معرض خطر استفاده از سم قرار
ندارد، گفت: به شهروندان ت�صیه م� ش�د ت�ت های درختان م�ج�د در معابر را نخ�رند چ�ن عالوه بر گرد و خاک� که روی آن م� نشینید، باید بدانیم این درختان با

آالینده های م�ج�د در ه�ا هم پوشانده م� ش�ند.

به گزارش همشهری آنالین،  منظره چیدن ت�ت از درخت های م�ج�د در سطح معابر شهر تهران، تص�یری است که با آمدن اردیبهشت ماه زیاد به چشم
م� خ�رد. تکرار این اتفاق در سال های اخیر م�جب شده است تا برخ� نسبت به سالمت� ت�ت های معابر تهران ابراز نگران� کنند.

سعید احمری، معاون ت�سعه و پایش اداره کل محیط زیست و ت�سعه پایدار شهرداری تهران در گفتگ� با همشهری آنالین به ابهامات مربوط به سالمت
ت�ت های تهران و چیدن آن از جانب شهروندان پاسخ داد. او در پاسخ به نگران� ایجاد شده در رابطه با سمپاش� درختان ت�ت تهران و نف�ذ سم�م گفت: مردم
نگران نباشند چرا که از سال ها پیش و براساس دست�رالعمل اعالم شده، سمپاش� درختان از جانب شهرداری انجام نم� ش�د و مبارزه با آفات به سمت مبارزه

فیزیک� رفته است.

براساس گفته احمری در سال های اخیر شاهد ت�ییر در روش دفع آفات درختان هستیم و در این شیوه از چسب و رنگ سفید استفاده م� ش�د تا در برابر
مسیر حرکت «الرور حشرات» به سمت ساقه درختان مانع ایجاد ش�د. در برخ� از نقاط شهر به ص�رت شبانه سرشاخه های درختان شسته م� ش�ند تا از آفت

زدگ� درختان جل�گیری ش�د.

آحمری گفت: با ت�جه به اینکه پیمانکار دست�ر استفاده از سم ندارد،  باید گفت که میوه ت�ت در معرض خطر استفاده از سم قرار ندارد، حت� اگر درخت� وج�د
داشته باشد که بوسیله مردم یا افراد دیگر سمپاش� شده باشد،  باید بدانیم که سم پس از چند روز تبخیر م� ش�د و خطری برای افراد ندارد.

با وج�د این ت�ضیح ها، احمری تأکید کرد که شهروندان تا جایی که م� ت�انند از خ�ردن میوه درختان ت�ت م�ج�د در معابر پرهیز کنند. او دلیل این ت�صیه را
اینگ�نه شرح داد: عالوه بر گرد و خاک� که بر روی این میوه م� نشینید، باید بدانیم که درختان م�ج�د در معابر با آالینده های م�ج�د در ه�ا پوشانده م� ش�ند

و خ�ردن آن چندان ت�صیه نم� ش�د.

او با تأکید بر این م�ض�ع که درخت های ت�ت تهران از ن�ع «نر» هستند و محص�ل نم� دهند، افزود: این درخت ها به دلیل برگ های بزرگ� که داشتند در
تهران کاشته شدند و بیشتر آنها محص�ل ندارند. شهرداری درخت های «مثمر» در شهر نم� کارد چ�ن بیشتر بحث فضای سبز مهم است اما ممکن است که از

قدیم درخت های ت�ت که محص�ل م� دهند در شهر وج�د داشته باشند یا اینکه مردم در برخ� از خیابان ها این ن�ع درخت را کاشته باشند.

احمری گفت: با ت�جه به اینکه برخ� درختان ت�ت را به عن�ان عامل اصل� سفیدبالک ها در شهر معرف� کردند، شهرداری به سمت� حرکت کرده است تا درخت
ت�ت نکارد.

او در رابطه با فایده درخت ت�ت برای شهر تهران گفت: از آنجایی که سطح برگ این درخت باال بود، در گذشته این درخت بسیار م�رد ت�جه قرار گرفت تا از
این طریق اکسیژن بیشتری در شهر ت�لید ش�د اما باید بدانیم که هیچ درخت� آالیندگ� را کم نم� کند.
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