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21  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه ي ناشر .
23  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه   
29  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش اول: اصول منظرسازي پايدار .

31   !     فصل اول: منظرسازي به روش پايدار
51   !     فصل دوم: در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد

75   !      فصل سوم: تصميم بگيريد كه خود مجری پروژه ي منظر باشيد يا از افراد متخصص 
كمك بگيريد

95  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش دوم: طراحي مناسب: رمز دستيابي به منظري پايدار .
97   !     فصل چهارم: با سايت خود بيش تر آشنا شويد
121 !     فصل پنجم: مروري بر اصول اوليه ي طراحي
141 !     فصل ششم: ترسيم نقشه ي يك منظر پايدار

171 بخش سوم: صرفه جويي در مصرف آب در سيستم هاي آبياري و جمع آوري و هدايت پساب ها ..
173 !     فصل هفتم: بررسي روش هاي مختلف آبياري

195 !    فصل هشتم: اصول و مقدمات بهره برداري از آب باران، آبياري و جمع آوري و هدايت پساب ها
231 !    فصل نهم: مديريت آب: نيمه ي ديگر معادله ي آبياري

245 !    فصل دهم: تعمير و نگهداري از سيستم هاي آبياري و بهره برداري از آب باران
 

بخش چهارم: طراحي آسان سخت منظر: ساخت اجزا و عناصر بي نظير بدون تخريب محيط زيست .. 259
261 !     فصل يازدهم: آماده سازي سايت

273 !    فصل دوازدهم: آشنايي با اجزاء اصلي سخت منظر و فضاهاي بيروني
303 !    فصل سيزدهم: تجهيز و زيباتر كردن سخت منظر با استفاده از اجزاء كاربردي و جالب

319 !     فصل چهاردهم: ساخت سخت منظر پايدار
347 !     فصل پانزدهم: تعمير و نگهداري سخت منظر

فهرست بخش ها و فصل ها



359  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش پنجم: گياهان فوق العاده برای منظری سبز  .
361 !    فصل شانزدهم: كاشت بذرها: مباني كاشت گياهان به روش پايدار
399 !    فصل هفدهم: استفاده از درخت ها و درختچه هاي مفيد در منظر

415 !     فصل هجدهم: افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچك تر
449 !    فصل نوزدهم: شناخت چمن هايي با آثار مخرب كم تر و جايگزين هاي پايدار براي چمن

463 !     فصل بيستم: بررسي نكات مهم مربوط به نگهداري به روش پايدار
481 !    فصل بيست ويكم: كنترل آفات و بيماري ها به روش پايدار

493 !    فصل بيست ودوم: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پايدار

511  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش ششم: نکات طاليی  .
513 !    فصل بيس وسوم: ده راه كار كه به سود شما و محيط زيست است

517 !    فصل بيست وچهارم: ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپايدار و روش هاي خودداري 
از آن ها

525  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پيوست    .



فهرست فصل ها و عنوان ها
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23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه  .

q  23  درباره ي اين كتاب
q   24  چرا اين كتاب براي شما مناسب است

q   25  طبقه بندي اطالعات كتاب
25   !    بخش اول: اصول منظرسازی پايدار

25   !     بخش دوم: طراحی مناسب: رمز دستيابی به منظری پايدار
25   !    بخش سوم: صرفه جويي در مصرف آب در سيستم هاي آبياري و جمع آوري و هدايت پساب ها

26    !       بخش چهارم: طراحی آسان سخت منظر: ساخت اجزا و عناصر بي نظير بدون تخريب محيط زيست 
26   !     بخش پنجم: گياهان فوق العاده برای منظری سبز

27   !    بخش ششم: نكات طاليی

29  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش اول: اصول منظرسازي پايدار .
31  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل اول: منظرسازي به روش پايدار .

32   !   كسب اطالعات بيش تر درباره ي پايداري 
32   !    منظرسازي پايدار چيست؟

35   !     چرا منظرسازی پايدار برای محيط زيست مهم است؟
36   !    منظر پايدار چه فايده ای برای شما دارد؟

q   37  نقش شما: آنچه برای طراحی يك منظر پايدار الزم است
37   !    صرف زمان كافي براي انجام صحيح كارها

38   !    از مهارت ها ي تان برای كاهش هزينه ها استفاده كنيد
40   !    كنترل هزينه ها

41   !    زمان بندی پروژه
q    42  برنامه ريزی و طراحی: مراحل اصلی منظرسازی پايدار



44   !    آشنايي با سايت و نيازهاي آن
44   !   استفاده از منابع اطالعاتی ديگر در زمينه ی پايداری

45   !    توسعه و پروراندن طرح
q   46  اجراي طرح

47   !   جمع آوری ابزارها و مصالح مورد نياز
47   !    تضمين موفقيت در اجرای پروژه

q   48  نگهداری به  روش طبيعت
49   !    به حداقل رساندن تاثيرات به جا مانده از عمليات تعمير و نگهداری در داخل و خارج سايت

50   !    حذف مواد شيمايی
50   !    پايين نگاه داشتن هزينه ها

51  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل دوم: در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد .
q   52  كاربرد هوشمندانه ي منابع

q   53  چگونه از آنچه در طراحی منظر به كار می رود بيش ترين استفاده را ببريم
54   !    مصالح ساختمانی: تبديل زباله های ديگران به مصالح با ارزش منظرسازی

61   !     مواد و مصالح مورد نياز برای نگهداری از منظر: چگونه برنامه ريزی كنيم كه هزينه های 
نگهداری را كاهش دهيم

q   67  به صفر رساندن خروجی ها
67   !    پسماندهای سبز

68   !     روان آب هاي آلوده
69   !     آلودگی هوا

70   !    آلودگی صوتی
q   71  در مواد تشكيل دهنده ي مصالحی كه برای منظرتان می خريد دقت كنيد

q   72  انتخاب راه حل های زيست شناختی پيش از راه حل های فنی
q   74  هر يك از بخش های منظر چه نقشی دارند؟

75  .. فصل سوم: تصميم بگيريد که خود مجری پروژه ي منظر باشيد يا از افراد متخصص کمک بگيريد .
q   75  بررسی مهارت های خودتان: آيا برای شروع كار حاضريد؟

76   !     در زمينه ي طراحی چه مهارت هايی داريد؟
78   !    در زمينه ي ساخت وساز چه مهارت هايی داريد؟

79   !    چقدر سخت می توانيد كار كنيد؟
q   80 تعيين زمان و سرمايه ای كه می توانيد به يك پروژه اختصاص دهيد

80   !    زمانی را كه در اختيار داريد در نظر بگيريد
80   !    هزينه ها را در نظر بگيريد

q   81  نگاهی به جعبه ابزار خود بياندازيد: آنچه مورد نياز شماست



82   !      استفاده از ابزار طراحی برای كشيدن يك نقشه ي ساده
83   !     ابزار مورد نياز برای شيب بندی خاک، خاک برداری و كاشتن گياهان 

86   !     كار با سخت منظر: ابزار ساخت وساز
86   !    تهيه ي لوازم و ابزارهايی كه برای آبياری نياز داريد
87   !     ابزار مورد نياز برای تعميرونگهداری به روش پايدار

q   89  مراجعه به متخصصان منظر سازی
89   !    بازيگران اين نمايش چه كسانی هستند؟

92   !    پيدا كردن متخصصان »سبز«

95  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش دوم: طراحي مناسب: رمز دستيابي به منظري پايدار .
97  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهارم: با سايت خود بيش تر آشنا شويد  .

q   98  سري به حياط خانه بزنيد: تحليل و بررسی سايت
99   !    استفاده از صندلی پالستيكی: بهترين ابزار طراحی دنيا

100 !    ثبت يافته ها
q 102  نگاهي دقيق تر به خاک و زمين

102 !    انواع خاک و ويژگی های زمين شناختی آن
105 !    شكل و پستي بلندي هاي زمين

106 !     در نظر گرفتن مسير حركت خورشيد
107 !     ارزيابی وضعيت آب

110 !    گل و گياه: گياهان موجود را بيازماييد
111 !    اتاق های مشرف به مناظر: بيش ترين استفاده از محيط اطراف

112 !     بررسی سازه های موجود و ساخت وسازهای جديد
115 !    طراحی با توجه به ويژگی های مثبت و منفی ساختمان های اطراف

116 !     توجه به حريم خصوصی
116 !     آب وهوای منطقه ی شما چگونه است؟ 

q 117  از سايت خود چه انتظاراتی داريد؟
118 !     اين منظر متعلق به شماست: خواسته ها و نيازهای تان را مشخص كنيد

118 !    تشخيص و رفع مشكالت و محدوديت ها
119 !    چقدر تعميرونگهداری الزم است؟

121  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل پنجم: مروري بر اصول اوليه ي طراحي  .
q 122  مقدمه ای بر طراحی

123 !    پيوستگی: همه ی اجزاء با هم و در كنار هم كار می كنند
124 !    رعايت تعادل: طرح های رسمي  و غيررسمي

125 !    الگوهای تكرارشونده: پيروی از الگوهای طبيعت



126 !     تضاد و تنوع: رمز موفقيت 
127 !    شكل و فرم 

129 !    خط ديد: همه چيز را مرتب كنيد 
130 !     نقاط كانونی و نقاط ديد مساعد: جلب توجه افراد

132 !     بافت
132 !    رنگ: بگذاريد رنگ های واقعی منظر، خود را بيش تر نشان دهند

q 134  آشنايی با اسرار طراحی به كمك متخصصان
134 !    كنترل احساسات و رفتار افراد با استفاده از طراحی

135 !    طراحي متفاوت و مبتكرانه
136 !    توجه به ترتيب مشاهده ي قسمت هاي مختلف منظر

137 !    توجه به سبك 
139 !     با گذشت زمان باغچه ی خود را فراموش نكنيد

141  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل ششم: ترسيم نقشه ي يک منظر پايدار .
q 142  تعيين نقشه هاي مورد نياز

q 143  تصميم  هاي اساسي
143 !    كشيدن نمودار حبابي 

145 !    طراحي ميداني: طرح تان را با ابزار ابتدايي روي سايت پياده كنيد
q 147  ورود به مرحله ي بعدي كشيدن نقشه

147 !    روشي آسان براي اندازه گيري سايت
150 !     استفاده از اندازه ها براي تهيه ي نقشه ي پايه

153 !    تهيه نقشه ی مفهومي
q 159  تكميل نقشه ي مفهومي

q 160  برنامه ريزي براي نيازهاي خاص
161 !     نقشه هاي شيب بندي خاک و جمع آوري و هدايت پساب ها

161 !     نقشه هاي كاشت
162 !     نقشه هاي آبياري

q 165  نقشه هاي دقيق و پرريزه كارِي اجرائي
q 167  رعايت قوانين: احترام به مقررات

171 بخش سوم: صرفه جويي در مصرف آب در سيستم هاي آبياري و جمع آوري و هدايت پساب ها .. 
173  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل هفتم: بررسي روش هاي مختلف آبياري .

q 174  تكيه بر طبيعت : منظري متناسب با شرايط محيط
q 175  سيستم بهره برداري از آب )جمع آوري آب باران(

176 !     سيستم هاي بدون مخزن



179 !    سيستم هاي مخزن دار
180 !    سيستم هاي آب خاكستري 

q 182  استفاده از روش هاي پايدارتر براي آبياري
182 !     آبياري دستي

183 !     استفاده از آب فشان هاي متحرک
q 183  آيا تصميم داريد يك سيستم آبياري دائمي نصب كنيد؟

184 !    بررسي مزاياي سيستم هاي آبياري 
185 !     بررسي معايب سيستم هاي آبياري
q 186  انتخاب يك سيستم آبياري دائمي

187 !     سيستم هاي آبياري باراني: پاشيدن آب در همه جاي منظر
188 !    آبياري قطره اي: روشي هوشمندانه تر براي آبياري

192 !     به سيستم خود يك دستگاه كنترل خودكار آبياري اضافه كنيد

195  .. . . . فصل هشتم: اصول و مقدمات بهره برداري از آب باران، آبياري و جمع آوري و هدايت پساب ها .
q 196  سايت را با قابليت استفاده از آب باران طراحي كنيد

196 !    يافتن منابع آبي
197 !    شرايط احتمالي را در ذهن تان تصوير كنيد

197 !     ايمني را در نظر بگيريد
198 !     تهيه ي طرح اوليه و بازبيني آن

q 198  ايجاد سيستم بهره برداري از آب باران بدون استفاده از مخزن
199 !    شيب بندي سايت 

200 !     انتخاب اجزاء مناسب
201 !    برنامه ريزي عمليات

204 !    عملياتي كردن برنامه
q 208  ذخيره كردن آب جمع آوري شده

208 !    سوار كردن اجزاء
209 !    ساخت مخزن

q 212  بازيافت آب با استفاده از جمع آوري آب خاكستري
213 !   انتخاب يك سيستم آب خاكستري
214 !    ساخت يك سيستم آب خاكستري

q 215  نگاهي كلي به سيستم هاي آبياري دائمی
216 !     گرفتن انشعاب: نقطه ي اتصال

217 !    تميز نگاه داشتن سيستم: استفاده از فيلتر
217 !     توزيع آب: لوله هاي اصلي و شيرهاي آب

218 !    ايمن نگاه داشتن سيستم: تاسيسات بازدارنده ي جريان برگشتي آب



219 !    كاهش فشار: رگالتور/تنظيم كننده ي فشار
219 !    كنترل: شير هاي ناحيه اي

220 !     انتقال آب به آب فشان ها: لوله هاي فرعي
220 !     استفاده از آب: سيستم هاي آبياري باراني و قطره اي

223 !    زمان بندي مناسب: دستگاه هاي خودكار كنترل آبياري
q 223  استفاده از روش هاي آبياري پايدار در سيستم هاي آبياري دائمي 

224 !    يكنواختي توزيع آب
225 !    طراحي سيستم آبياري قطره اي پاي هر گياه يا در همه ي سطوح كاشت

q 225  استفاده از سيستم هاي زهكشي پايدار
227 !    طراحي سيستم زهكشي 

229 !    نصب و نگهداري سيستم زهكشي

231  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل نهم: مديريت آب: نيمه ي ديگر معادله ي آبياري .
q 232  طراحی منظری با مصرف بهينه ي آب 
232 !    انتخاب گياهان سازگار با اقليم منطقه

233 !    دقت در انتخاب محل كاشتن گياه 
233 !    زمين هاي چمن و خاک پوش

q 234  تعريف برنامه ي آبياری
234 !    ريشه ها

235 !    تعيين ميزان آب مورد نياز منظر
240 !    برنامه ي آبياري

q 243 آبياری هوشمندانه: چند نكته ي كلی

245  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل دهم: تعميرو نگهداري سيستم هاي آبياري و بهره برداري از آب .
q 245  چطور به خوبي از سيستم بهره برداري از آب منظر نگهداري كنيم

246 !    نگهداري از سيستم های بدون مخزن
246 !    رسيدگي به سيستم های مخزن دار

247 !    نظارت بر سيستم های آب خاكستری 
q 248  نگهداري و نظارت بر عملكرد سيستم آبياری دائمی

249 !    تاسيسات بازدارنده ي جريان برگشتي آب
249 !    رگالتور/تنظيم كننده ي فشار

249 !    شيرهای ناحيه ای
251 !    دستگاه هاي كنترل 

252 !    فيلترها و رگالتورها )تنظيم كننده های( سيستم آبياری قطره ای
253 !    لوله ها و قطره چكان ها



254 !    سيستم های آبياري بارانی 
q 256  چطور با شرايط خاصی كه در آبياری منظر پيش می آيد كنار بياييم

256 !    نگهداری از چاه ها و سيستم های تصفيه
256 !    رفع مشكالت خاص آب

259 بخش چهارم: طراحي آسان سخت منظر: ساخت اجزاء و عناصر بي نظير بدون تخريب محيط زيست 
261  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل يازدهم: آماده سازي سايت .

q 261  اول ايمنی، بعد كار
q 263  مكان يابي سيم ها و لوله هاي تاسيسات عمومي پيش از شروع كندن منظر 

264 !    تماس با اداره ي خدمات محلی
q 264  انجام عمليات تخريب منظر

265 !    دفع زباله ها به روشي پايدار و سازگار با محيط زيست
265 !    زمين منظر و گياهان موجود در آن را همان طور حفظ كنيد

q 266  عمليات خاک: شيب بندي و هموار سازي
267 !    شيب بندي خاک به روش هاي پايدار و سازگار با محيط زيست

268 !    وارد و خارج كردن خاک
q 269  روش هاي آلي مبارزه با علف های هرز 
270 !    چرا بايد علف كش ها را كنار بگذاريم؟

270 !    روش های كنترل و دفع علف های هرز )سازگار با محيط زيست و منطبق بر اصول پايداری(

273 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل دوازدهم: آشنايي با اجزاء اصلي سخت منظر و فضاهاي بيروني .
q 274  آشنايي با انواع كف سازی

274 !    مباني كف سازي 
276 !     استفاده از مواد ايمن و سازگار با محيط زيست

281 !    مراقبت و نگهداري
281 !     پاسيو يا سكو، كدام براي منظر شما مناسب تر است؟

q 282  تقسيم بندي فضا ها با استفاده از ديوار، حصار و ديگر جداكننده ها
283 !    ديوارهای مستقل )آزاد(

284 !     ديوارهای نگهدارنده
286 !     حصارها و انواع ديگر حفاظ ها

q 287  مسقف كردن قسمت هاي مختلف سخت منظر
288 !     سقف هاي ساخته شده

290 !    سقف هاي زنده: درخت ها
291 !     بام هاي سبز

q 292  مسيرهای دسترسي و پله ها



293 !    چطور در مسيرهايي قدم بزنيم كه مطابق بر اصول پايداری ساخته شده اند؟ 
294 !    اختالف ارتفاع: پله ها و رمپ های پايدار 

q 296  استفاده از سخت منظر پايدار براي طراحي و ساخت فضاهاي بيروني
298 !    فضايي براي استراحت و سرگرمی   

299 !     آشپزخانه
300 !     ورزش و سرگرمی   

301 !     فضاي خصوصي و شخصي

303  .. . . . . فصل سيزدهم: تجهيز و زيباتر کردن سخت منظر با استفاده از اجزاء کاربردي و جالب .
q 303  استفاده از مبلمانی خوب و راحت بدون ويران كردن جنگل ها

q 305  نورپردازی به روشي كاماًل سازگار با محيط زيست
q 310  سازه هاي آبي: آب گيرها، آب راهه ها و آبشارها

311 !    اجزاء سازه  های آبی پايدار )سازگار با محيط زيست(
311 !    سازه های آبی منفعل و فعال

313 !    مراقبت از سازه های آبی
314 !    چطور پاي جانوران موذي را از منظر ببريد 

315 !    محيط های آبی طبيعی
q 315  فضايي براي كار كردن و نگهداری از لوازم و ابزار ها به منظر بيافزاييد

q 316  حيوانات خانگي
317 !    قفس متحرک طيور

318 !    خرگوش ها

319  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل چهاردهم: ساخت سخت منظر پايدار .
q 320  حذف سوخت های فسيلی از فرآيند ساخت

q 321  مديريت سايت
321 !    انبار و نگهداری مصالح و تجهيزات

322 !    كنترل سروصدا و گردوخاک
q 323  محافظت در برابر فرسايش در زمان ساخت و پس از آن

327 !    كنترل فرسايش سطحی
328 !    جلوگيری از رانش )خاک( 

q 328  طراحی و ساخت سطوح كف سازي  شده برای پاسيوها، مسيرهای تردد و ...
329 !    ساخت پاسيو با كف بتنی

329 !    جاگذاری بلوک هايی كف سازي روی زيرسازِي بتنی
330 !    جاگذاری بلوک های كف سازي روی شن وماسه

331 !    نصب كف سازي هاي گياهی



332 !    كف سازی با مواد و مصالح ديگر
333 !    انتخاب خاک پوش

q 334  چگونه با رعايت اصول پايداری، پله بسازيم
q 334  ساخت ديوارهای گلی )خاكی(

335 !    انتخاب خاک مناسب
336 !     ساخت يك پِی استوار و يكپارچه

336 !     اندودكاري يا نازک كاري ديوار
337 !    ساخت ديوار

q 342  سازه های نگهدارنده
342 !    راه حل های سازگار با محيط زيست برای چالش ديوارهای نگهدارنده

343 !    ساخت ديوارهای سنگی
343 !    چيدن بلوک ها روي هم براي ساختن ديوارهاي نگهدارنده

345 !    ساخت ديوارهای نگهدارنده ي خاكی
345 !    ديوارهای نگهدارنده ي چوبی

347  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل پانزدهم: تعمير و نگهداري اجزاء سخت منظر .
q 348  مراقبت از سطوح به روشي پايدار: يك راز بزرگ

q 348  نظافت منظر: آب پاشي، جمع آوري شاخ و برگ ها و جارو كردن
q 349  مزيت سكوها چيست؟

350 !    موريانه ها
353 !    قارچ ِدراي رات

354 !     نكات ديگري درباره ي مراقبت از سكوها
q 355  مراقبت از ديگر اجزاء سخت منظر 

355 !    وجين كردن قسمت هاي كف سازي شده
356 !     جارو كردن سطوح و فشرده سازی مجدد ذرات گرانيت خردشده

356 !    بررسي سيستم هاي روشنايي
357 !    پاک سازی و مراقبت از سيستم  زهكشی و كنترل فرسايش

q 357  بازرسی سايت

359  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش پنجم: گياهان فوق العاده برای منظری سبز .
361  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل شانزدهم: کاشت بذرها: مباني کاشت گياهان به روش پايدار .

q 362  انتخاب گياهان، مطابق بر اصول پايداری
362 !    گياهان پايدار كدام اند و مالک پايداري آن ها چيست؟

363 !    اطالعات بيش تر درباره ي گياهان
364 !    فضای كافی برای رشد گياهان در نظر بگيريد



365 !    انتخاب گياهان سالم
367 !    انتخاب گياهاني كه بدون نياز به مراقبت خاص در منطقه ي شما رشد مي كنند

371 !     از گياهان مهاجم اجتناب كنيد
372 !    يك پالِِت گياهي بسازيد
q 374  رازهای پنهان در خاک

376 !    باورهای رايج درباره ي مديريت خاک و برداشت های نادرست از آن
378 !    شبكه ی غذايی خاک: حيات را به خاک برگردانيد

379 !     آزمايش خاک
380 !    بررسی وضعيت زهكشی داخلی خاک 

381 !    انتخاب كودهای آلی
q 382  تهيه ی كود كمپوست

383 !    چرا كمپوست؟
383 !    كمپوست سازی و ابزارهای مورد نياز

384 !    مراحل كمپوست سازی
386 !    برطرف كردن مشكالت كمپوست

q 387  مبانی كاشت: كاشت گياهان در محل مناسب
q 390  خاک پوش: معجزه ی باغبانی پايدار

390 !    مزايای استفاده از خاک پوش
392 !    انواع خاک پوش

394 !    روش پاشيدن خاک پوش 
397 !    مشكالت احتمالی خاک پوش

399 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل هفدهم: استفاده از درخت ها و درختچه هاي مفيد در منظر .
q 400  قدر فوايد بي شمار درخت ها را بدانيم

q 402  كدام درخت ها متناسب با نياز شما هستند؟
q 404  كاشت صحيح درخت ها از همان ابتدا 

404 !    انتخاب درختي با اندازه ي مناسب
405 !     انتخاب يك درخت سالم براي كاشت منفرد يا تأكيدي

408 !     كاشت صحيح درخت
409 !     نگهداري از درخت در سال هاي اول كاشت

q 411  درختچه ها در منظر پايدار
411 !     انواع درختچه ها 

412 !     كاربرد درختچه ها
413 !     خريد درختچه هاي با كيفيت 

414 !    كاركردن با درختچه ها



415  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل هجدهم: افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان کوچک تر .
q 416  كاشت گياهان چندساله براي زيبايي و ايجاد زيستگاه هاي طبيعي

416 !     آشنايي با گياهان چندساله
418 !     انتخاب و كاربرد گياهان چندساله

q 419  اضافه كردن گياهان يك ساله و دوساله براي ايجاد تنوع رنگي و زيستي 
420 !    در نظر گرفتن پايداري گياهان يك ساله و چندساله 

420 !     انتخاب و كاربرد گياهان يك ساله و چندساله ي مناسب منظر
q 422  گياهان پيازي و شبه پيازي

q 424  روي يك فرش زنده قدم بزنيد: گياهان پوششي چندساله
q 426  استفاده از علف ها به عنوان گياهان زينتي

426 !     آشنايي با اصول مقدماتي مربوط به علف هاي زينتي
428 !    چگونه به روشي پايدار علف ها را جزئي از منظر كنيم

429 !     چطور اجازه ندهيم علف هاي زينتي براي ما دردسرساز شوند
q 430  چطور با پيچ ها كنار بياييم 

430 !    شناخت طبيعت پيچ ها
432 !    پيچ هاي مثمر

q 433  گياهان گوشتي و كاكتوس هاي بسيار پايدار 
433 !    با گياهان گوشتي و كاكتوس ها بيش تر آشنا شويد

434 !    براي داشتن باغچه اي پوشيده از گياهان گوشتي چه نكاتي را بايد دانست
q 435  چگونه از منظر بيش ترين استفاده را ببريم: محصوالت خوراكي

436 !    گزيده اي از اصول كاشت گياهان مثمر
437 !    گياهان مثمر چند ساله را نيز به منظر اضافه كنيد 

440 !    اسرار كشاورزي
q 441  پرورش گياهان خاص براي كاربري هاي پايدار

q 443  استفاده از گياهان گلداني
443 !    زمان مناسب استفاده از گياهان گلداني

443 !    چه گياهاني مناسب كشت در گلدان هستند؟
445 !    مراقبت از گياهان گلداني

449  .. . فصل نوزدهم: شناخت چمن هايي با آثار مخرب کم تر و جايگزين هاي پايدار براي چمن .
q 450  حجم زمين هاي چمن

q 455  به حداقل رساندن آثار مخرب چمن
455 !    كاهش ابعاد زمين چمن

455 !     علف هاي زينتي را كه به مراقبت كم تری نياز دارند جايگزين چمن كنيد
456 !     مديريت مصرف آب 



q 457  معرفي جايگزين هاي چمن
457 !    طراحی يك علفزار

460 !     انتخاب گياهان پوششي با قابليت پاخوري
461 !     پوشاندن يك منطقه با خاک پوش 

461 !     از به كار بردن علف هاي زينتي مشكل ساز خودداری كنيد

463  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل بيستم: بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پايدار .
q 464  اهميت نگهداري به روش پايدار 

q 465  كم ترين نگهداري به كمك طراحي پايدار 
q 467  براي نجات كره ي زمين دستگاه ها و تجهيزات برقی را كنار بگذاريد

468 !     بررسی تاثيرات تجهيزات و ماشين هاي برقی
468 !     استفاده از ابزارهاي جايگزين  

468 !     استفاده از ابزارهاي »سبز« براي تميز نگاه داشتن منظر
q 469  هرس گياهان كاشته شده

470 !    بررسي موضوع 
470 !     ابتدا شاخه هاي بزرگ را هرس كنيد

471 !    توجه به جزئيات
471 !    هرس كردن برای افزايش حجم گياه 

472 !    درختان ميوه و تفاوت در رسيدگي به آن ها
473 !     از ابزار مناسب براي هرس كردن پرچين استفاده كنيد

474 !    پس از بالغ شدن درخت از يك درخت شناس براي مراقبت از آن كمك بگيريد
q 474  استفاده از شاخ وبرگ هرس شده ي گياهان به  جاي كود 

q 476  كنترل علف های هرز بدون آسيب رساندن به محيط زيست
476 !     آشنايی با علف های هرز 

477 !     ايجاد محيطي نامناسب برای رشد علف های هرز 
477 !     روش هاي مختلف كنترل علف های هرز 

q 478  آماده سازي گياهان برای سرمای زمستان
 

481  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل بيست ويکم: کنترل آفات و بيماري ها به روش پايدار .
q 482  مديريت تلفيقي آفات: روشی هوشمندانه برای مبارزه با اين مشكل 

q 483  كنترل حشرات مضر
483 !    مشكالِت روش های رايِج كنترل آفات

484 !    شناخت حشرات مفيد
485 !    روش های كنترل ميكروبي

485 !    دقت در استفاده از غيرسمی ترين آفت كش هاي ممكن



486 !    روش های كنترل آفات رايج
q 488  حيوانات: آفات بزرگ تر

488 !    موش هاي كيسه دار، موش هاي كور و ُول ها
489 !    موش های صحرايي )و موش ها(

489 !    راكون ها و ساير جانوران دارای جثه ی متوسط
490 !     آهوها و ساير مهره داران بزرگ

q 491  كنترل بيماري ها
491 !    قارچ های مفيد و مضر

492 !    ويروس ها

493 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل بيست ودوم: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پايدار .
q 494  ايجاد شرايط محيطی مناسب

q 495  روشي پايدار براي كوددهي
q 497  هوادهي و نوسازي چمن 

q 500  چمن تان را فقط به اندازه ی نياز آبياري كنيد 
q 501  دقت در كوتاه كردن چمن براي رشد مناسب آن

503 !    روش هايی براي چمن زني بدون استفاده از سوخت هاي فسيلي 
504 !    بازيافت چمن هاي كوتاه شده

q 505  مبارزه با آفات و بيماري ها بدون استفاده از مواد شيميايي
505 !    مبارزه با آفات چمن: الروها، حشرات و ساير آفات زيرزميني

507 !    درمان بيماري هاي چمن
q 507  از بين بردن علف هاي هرز به روش هاي طبيعي

q 509  تعويض چمِن قديمي

511 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخش ششم: نکات طاليی .
513 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصل بيست وسوم: ده راه کار که به سود شما و محيط زيست است .

q 513  سطح زمين چمن تان را كاهش دهيد
q 514  سيستم آبياري تان را تنظيم كنيد

q 514  دستگاه كنترل خودكار آبياری را مجدداً برنامه ريزي كنيد
q 514  يك دستگاه كنترل هوشمند آبياري نصب كنيد
q 515  از كاشتن گياهاِن خيلی بزرگ صرف نظر كنيد

q 515  از پرورش گياهان حساس خودداری كنيد
q 515  مواد شيميايي را كنار بگذاريد

q 516  دستگاه های برقي  را با ابزار دستي عوض كنيد
q 516  سطح منظر را با خاک پوش بپوشانيد



q 516  محصوالت خوراكی پرورش دهيد

517 .. . فصل بيست وچهارم: ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپايدار و روش هاي خودداري از آن ها .
q 517  تصميم گيري عجوالنه

q 518  فضای ناكافی براي رشد گياهان
q 518  بی توجهی به شرايط رشد در زمان كاشت

q 519  آبياري بيش از حد
q 519  استفاده از كودهاي شيميايي

q 520  اعتياد به استفاده از آفت كش ها
q 521  استفاده از علف كش هاي شيميايي مضر

q 522  استفاده از ابزار برقي وقتی می توان از ابزار دستي استفاده كرد
q 522  شخم زدن خاک

q 523  اصالح كيفيت خاک
525  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پيوست: برنامه ريزي براي موقعيت هاي خاص .



مقدمه ي ناشر

امروزه منظرسازي و توسعه پايدار در اغلب كشورهاي جهان به عنوان يك اصل، پذيرفته شده 
است. بهره گيري از نظام طبيعت، چرخه زيست و بكارگيري آن در حيات بشر مي تواند بهترين 

جايگزين در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير مانند خورشد، آب، باد و ... باشد.
پيشينه طراحي ها در ايران نشان مي دهد ساختمان ها و منظر به نحوي طراحي مي شوند 
تا بيشترين سازگاري را در شرايط اقليمي داشته  باشند. به كارگيري اين روش و جايگزيني 

انرژي هاي پاک و تجديدپذير، مصرف انرژي فسيلي را به حداقل مي رساند.
منابع  و محدوديت هاي  نامناسب  آن شرايط  تبع  به  و  ايران  نيمه خشك  و  اقليم خشك 
محيطي، از ديرباز مردم اين ديار را به سوي مديريت منابع و اتخاذ تدابير و راهكارهاي سازگار 
با طبيعت، براي تعديل شرايط محيطي رهنمون ساخته است. جمله اين راهكارها مي توان 
به ابداع روش هاي هوشمندانه اي مانند حفر قنات، ساخت گودال از باغچه ها، استفاده از آب 
باران  )احداث سدهاي زيرزميني، احداث آب انبار و كاشت هاي ديم( و مهم تر از همه طراحي 

باغ هاي زيبا اشاره كرد.
فلسفه طراحي اين باغ هاي زيبا جاي جاي سرزمين ايران، سازگاركردن نيازهاي مردم هر 
با هدف آشكار كردن استعدادهاي نهفته در محيط بوده  با طبيعت پيراموني آن ها،  منطقه 
به 3000 سال پيش  نزديك  بر مي آيد،  يوناني  تاريخ نويسان  نوشته هاي  از  آنگونه كه  است. 



به  ايرانيان  نگاه  مي شدند.  ناميده  پرديس  كه  داشت  وجود  باغ هايي  خانه ها  بيشتر  پيرامون 
طراحي و ساخت پرديس ها چند منظوره بوده است؛ يعني عالوه بر تعديل شرايط نامناسب 
محيطي، تامين آسايش اقليمي، فراغت و زيبايي، با تكيه بر اين باغ ها ايرانيان از طريق پرورش 

ميوه و سبزي و نيز كسب درآمد از اين طريق به تامين نيازهاي خانوار نيز مي پرداختند.
باغ هاي ايراني به عنوان يكي از برجسته ترين نمونه هاي منظرسازي پايدار در دنيا شناخته 

شده و از ديرباز مورد توجه كشورهاي ديگر قرار گرفته اند.
كتاب پيش رو كه به آموزش طراحي منظر به روش پايدار مي پردازد در اين زمينه گردآوري 
و تدوين شده است. گروه بين المللي ره شهر ترجمه اين كتاب را به عالقه مندان و پژوهشگران 
منظرسازي پايدار تقديم مي كند. باشد كه به ياري پروردگار، دوباره منظرسازي پايدار را كه 

هزاران سال در اين مرز و بوم پيشينه دارد،جاني تازه ببخشيم.



مقدمه

درباره ی اين کتاب
كرده ايد،  نرم  دست و پنجه  منظر  ساخت  و  طراحی  پيچيدگی های  با  بارها  تا به حال  احتماالً 
به خصوص اگر ترجيح بدهيد منظرتان نه تنها برای شما بلكه برای محيط زيست نيز سودمند 
باشد. بايد اعتراف كرد كه منظرسازی به واقع كار پيچيده ای است– خيلی پيچيده تر از آنچه 
برويد، طراحی و ساخت  به مرحله پيش  اگر مرحله  با اين وجود  بيش تر مردم فكر می كنند. 
منظری پايدار– منظری كه در طراحی و ساخت آن به اصول پايداری1 دقت می شود-  كار 
چندان دشواری نيست. اين كتاب اطالعات خوب و كاملی درباره ی اصول طراحی و ساخت 
منظرهای پايدار در اختيار شما قرار می دهد. منظری كه نه تنها زيباست بلكه مفيد هم هست.

در اين كتاب همه ی اطالعات مورد نياز در اين زمينه ارايه شده، اطالعاتی كه مجموعه ی 
آن ها در هيچ منبع ديگری يك جا يافت نمی شود. مانند همه ی كتاب های ديگر اين خانواده 
)برای همه2( می توانيد به هر قسمتی از كتاب كه به آن نياز داريد مراجعه كنيد و اطالعات 
مورد نياز خود را به دست آوريد، برای اين منظور مجبور نيستيد همه ی كتاب را از اول تا آخر 
بخوانيد، مگر آن كه خودتان بخواهيد. به سراغ آنچه برای تان جذابيت بيش تری دارد برويد، 
برای يافتن سرفصل های مورد نظرتان می توانيد به فهرست مطالب كتاب مراجعه كنيد. در 
برخی قسمت های كتاب به وب سايت ها و كتاب های ديگری كه می توان در آن ها اطالعات 

1- sustainability
2- For Dummies



بيش تری يافت اشاره شده است تا در صورت نياز بتوانيد از آن ها نيز استفاده كنيد.
از واژه ی باغچه استفاده شده است. بحث در  از واژه ی منظر و گاهی  در اين كتاب گاهی 
حوزه ی معنی شناسی بسيار است، ولی بيش تر مردم از هر دو كلمه برای اشاره به فضای سبزی 
كه در اطراف خانه ی آن ها وجود دارد استفاده می كنند. می توان گفت كه كلمه ای كه از آن 
استفاده می كنيد بيش تر به حال و هوايی بستگی دارد كه می خواهيد منتقل كنيد، برای مثال 
كلمه ی باغچه حس و حاِل پرانرژی تری را در مقايسه با منظر انتقال می دهد. با اين وجود تفاوت 
چندانی بين اين دو كلمه وجود ندارد و مهم آن است كه در اين كتاب از تكرار بيش از اندازه ی 

واژه های منظر و منظرسازی تا جای امكان پرهيز شده تا برای خواننده خسته كننده نباشد.
قسمت هايی از كتاب كه پس زمينه ی خاكستری دارند شامل برخی اطالعات جالب و اضافی 
هستند كه هر چند پيرامون موضوع اصلی مطرح شده اند، ولی نخواندن آن ها خدشه ای در 

روند آشنايی با موضوع اصلی كتاب، يعنی منظرسازی پايدار ايجاد نمی كند. 

چرا اين کتاب برای شما مناسب است؟
خانه ای داريد كه در اطراف آن زمينی كوچك يا بزرگ وجود دارد و مدتی است می خواهيد  √

فكری به حال آن بكنيد. تصميم داريد از آن منظری زيبا بسازيد، ولی زمينه ی چندانی در 
منظرسازی نداريد.

اهميت زيادی به محيط زيست می دهيد و فكر می كنيد اين يك موقعيت استثنايی برای  √
تحقق روياهای تان است. می دانيد كه سايت شما هم بخشی از محيط بزرگ تری است كه در 
آن زندگی می كنيد و شما نه تنها در قبال نيازهای خانواده بلكه در قبال نيازهای طبيعت نيز 

مسئول هستيد.
نه فقط برای صرفه جويی در هزينه ها بلكه برای سرگرمی، دوست داريد خودتان دست  √

به كار شويد. منظرساِز فوق العاده ای نيستيد، ولی می توانيد چند چاله بَكنيد و به كمی فعاليت 
فيزيكی نياز داريد.

ممكن است كمی از باغبانی سررشته داشته باشيد، ولی اين بار با پروژه ای مواجه هستيد  √
كه كمی از دفعات پيش جدی تر و سخت تر است. كمی نگران هستيد و به يك همراه و راهنما 

نياز داريد.



و  √ شسته  اطالعات  داريد  نياز  آنچه  همه ی  و  هستيد  حرفه ای  منظرساِز  يك  هم  شايد 
ُرفته ای در زمينه ی منظرسازِی پايدار است. اين كتاب راه حل مشكل شما است.

طبقه بندِی اطالعات کتاب
در هر بخش از كتاب به يك موضوع پرداخته شده است. بهتر است پيش از آن كه قدم در 

دنيای زيبای منظرسازِی پايدار بگذاريد مروری بر آن ها داشته باشيد:

بخش اول: اصول منظرسازی پايدار
امروزه كلمه ی پايداری همه جا به چشم می خورد، ولی ممكن است ندانيد منظرسازِی پايدار 
به چه معنا است. در بخش اول با مفهوم منظرسازی پايدار بيش تر آشنا می شويد. منظر پايدار 
چه شكلی دارد؟ دليل اهميت آن چيست؟ و برای ساختن آن به چه چيزهايی نياز است؟ در 
اين بخش همچنين با مواد، مصالح، روش ها و اصول پايداری نيز در طراحی و ساخت منظر 
آشنا می شويد. و در پايان در اين بخش خواهيد دانست چه وقت می توانيد به تنهايی از عهده ی 

كارهای منظر برآييد و چه وقت الزم است از افراد متخصص كمك بگيريد. 

بخش دوم: طراحی مناسب: رمز دستيابی به منظری پايدار
در بخش دوم اطالعات دقيقی درباره ی ساخت و طراحی منظر در اختيار شما قرار می گيرد. 
در اين بخش با روش های بررسی سايت خود )دقت بيش تر در آنچه در اختيار داريد( آشنا 
می شويد و اصول اوليه ی طراحی منظر را می آموزيد، همان اصولی كه به منظرسازان حرفه ای 
كمك می كنند منظرهايی زيبا و خيره كننده طراحی كنند. در اين بخش روش هايی برای مواجه 
شدن با شرايط مختلف در منظر ارايه می شود و به شما كمك می شود تا كم تر خود را به دردسر 
بياندازيد. همچنين اطالعات بسياری در زمينه ی تهيه ی يك نقشه ی كامل منظر ارايه می شود.  

آبياري و جمع آوري و هدايت  بخش سوم: صرفه جويي در مصرف آب در سيستم هاي 

پساب ها

بيش تر منظرها اگر گياهان جديدی در آن ها كاشته شود، به نوعی سيستم آبياری نياز دارند. حتی 



گياهان بومی نيز گاهی به كمی آبياری نياز دارند. آبياری ممكن است به سادگی استفاده از يك 
شلنگ يا به پيچيدگی استفاده از يك سيستم آبياری تمام خودكار و مجهز به دستگاه كنترل 
هوشمند باشد كه با استفاده از سيستم های ماهواره ای برنامه ريزی می شود. در اين بخش اطالعات 
الزم در اين زمينه ارايه شده است. در بخش سوم با روش های مديريت مصرف آب و همچنين 
نگهداری از سيستم های آبياری آشنا می شويد. همچنين با موضوع مهم بهره برداری از آب باران 

آشنا می شويد. در اين بخش اطالعاتی نيز در زمينه ی هدايت و دفع پساب ها ارايه شده است.

بدون  بي نظير  عناصر  و  اجزا  ساخت  سخت منظر:  آسان  طراحی  چهارم:  بخش 
تخريب محيط زيست 

هر چند اساس منظرهای پايدار، گياهان و ساير اجزاء زنده ی مشابه هستند، در اين منظرها 
نياز بسياری نيز به اجزاء سخت احساس می شود: پاسيو هاي بتونی، ديوارهای نگهدارنده ی 
سنگی، پرچين ها، آالچيق ها، پله ها و سيستم های نورپردازی. در اين بخش با طراحی و ساخت 
اين اجزاء آشنا می شويد تا بتوانيد فضاهای بيرونی مطلوبی برای خود و خانواده تان طراحی 
كنيد. همچنين با روش های نگهداری از آن ها آشنا می شويد. در اين بخش همچنين به اجزاء 
نيز  حيوانات  نياز  مورد  امكانات  و  روباز  آشپزخانه های  آب نماها،  مجسمه ها،  مانند  تزيينی 

پرداخته می شود )البته به نحوی كه كم ترين تاثير را بر محيط زيست داشته باشد(.

بخش پنجم: گياهان فوق العاده برای منظری سبز
بيش تر مردم وقتی درباره ی منظرسازی و باغچه می شنوند به ياد گياهان می افتند، چرا كه 
گياهان اجزاء اصلی هر منظر هستند. در اين بخش درخت ها، درختچه ها، گياهان چند ساله، 
اين بخش می آموزيد چطور  يك ساله و بسياری گياهان ديگر وارد منظر شما می شوند. در 
گياهان زيبايی را برای منظرتان انتخاب كنيد كه هم مناسب منظر شما باشند و هم به منابع 
و نگهداری كمی نياز داشته باشند. می آموزيد چه گياهانی انتخاب كنيد، چطور آن ها را بكاريد 
و چگونه از آن ها نگهداری كنيد. و البته در اين بخش اطالعات بسياری درباره ی زمين های 

چمن و نگهداری از آن ها ارايه شده است– البته نه فقط زمين های چمن متداول.  



بخش ششم: نکات طاليی
در اين بخش ده روش آسان، سريع و كم هزينه برای متحول كردن منظر و همچنين ده اشتباه 

رايج كه بايد از آن ها پرهيز كرد ارايه شده است.
برابر  در  منظرتان  مقاوم سازی  روش های  درباره ی  بيش تری  اطالعات  می خواهيد  اگر 
آتش های طبيعی1، طراحی منظری با محصوالت خوراكی، و بيش ترين استفاده از آب باران 
به دست آوريد به پيوست مراجعه كنيد كه در آن نقشه های كاماًل اجرايی ارايه شده است. 
در اين بخش همچنين می توانيد اطالعاتی درباره ی روش های جذب حيوانات اهلی به منظر، 
طراحی منظری مقاوم به خشكی و طراحی منظری كه به خنك ماندن خانه در تابستان و 

گرم ماندن آن در زمستان كمك می كند، پيدا كنيد. 

1- wildfire





بخش اول

اصول منظرسازی پایدار



در این بخش ...
چگونه  و  است  ظاهری  ویژگی های  چه  دارای  چیست؟  پایدار  منظر 
عمل می کند؟ چگونه می توان از آن استفاده کرد؟ آیا تفاوتی در محیط 
پیرامون شما ایجاد می کند؟ آیا برای استفاده از چنین منظری خودتان 

می توانید به تنهایی اقدام کنید یا به یک فرد متخصص نیاز دارید؟
برای یافتن پاسخ هر یک از این سوال ها و بسیاری سوال های دیگر 
برای  خوبی  مقدمه ی  بخش  این  کنید.  شروع  بخش  این  از  می توانید 
ایده های اصلی که به  با  را  این کتاب است، زیرا شما  سایر بخش های 
این بخش  پایدار منجر شده اند، آشنا می کند.  شکل گیری منظرسازی 
در واقع مانند نقشه ای است که در ادامه ی مسیر شما را هدایت می کند.



فصل 1

منظرسازی به روش پایدار

در این فصل مي خوانيم: 

• مروری بر پایداری
• ایجاد منظری پایدار

• طراحی مناسب: کلید موفقیت

• برنامه ریزی
• نگهداری آسان و مطمئن

به طبیعت نگاه کنید هیچ باغبانی از آن نگهداری نمی کند. به آرامی و بدون سر و صدا رشد 
می کند و می بالد، در حالی که انسان ها هر روز به نوعي باعث تخریب محیط زیست مي شوند. 
با مطالعه ی این کتاب می توانید منظری مطابق بر الگوهای طبیعی در پیرامون خود طراحی 

کنید و از این طراحی سازگار با محیط زیست لذت ببرید.
در این فصل مروری خواهیم داشت بر ماهیت منظرسازی پایدار، دلیل اهمیت آن، نحوه ی 
کاربردی  و  پایدار  روشی  به  را  کار  یا  زندگی  محل  می توان  چگونه  این که  و  آن،  عملکرد 
منظرسازی کرد. اگر مطالعه ی کتاب را با خواندن این فصل آغاز کنید، ضمن آشنایی با اصول 
اولیه ی منظرسازی می توانید با دید بهتری برای یافتن پاسخ سواالت خود به بخش های بعدی 

مراجعه کنید.
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کسب اطالعات بيش تر درباره ي پایداری
مصالح  و  گیاه، خاک  مانند  ساده ای  بخش های  از  و  بودند  ساده  بسیار  باغچه ها  گذشته  در 
تاثیر  نبود.  هزینه  بر  آن ها چندان  نگهداری  و  تشکیل می شدند. طراحی  طبیعی ساختمانی 
آن ها بر محیط زیست نیز مثبت بود چرا که براي طراحي آن ها نیازي به بهره برداري گسترده از 
معادن نبود، مواد سمی منتشر نمي شد و الزم نبود مقادیر زیادی سوخت های فسیلی مصرف 
 شود. این باغچه ها حتی پیش از این که اصطالح پایداری در معماری مطرح شود، به خودی 

خود پایدار بودند چرا که دوام آن ها )مدت زمان حیات شان( باال بود.
پایداری در واقع به همین معناست. باغچه ها را نیز می توان دوباره به همان شکل قبلی درآورد. در 
سراسر دنیا، انسان ها دریافته اند که می توان روش های بهتری را جایگزین روش ناکارآمد صنعتی/

تجاری منظرسازی کرد، روشی که مدت ها با تبلیغات گسترده به خورد مردم داده شده است.

X انتخاب روش هاي پایدار همواره گزینه ي بهتري است. این روش ها، روش هاي کاملی 
نیستند، ولی اگر به شکل اصولي اجرا شوند، می توان تغییر مهم و بزرگی به وجود آورد. قطعه 
زمینی که در اختیار دارید در حقیقت فرصت شما برای کمک به تضمین یک آینده ی بهتر است.

منظرسازی پایدار چيست؟
منظرسازی پایدار ارتباطی به ظاهر منظر طراحی شده ندارد. باغ های ژاپنی، انگلیسی، و حتی 
باغ ها و باغچه هاي بیابانی و جنگلی1 نیز می توانند پایدار باشند. یک منظر پایدار ممکن است 
رسمي یا غیررسمي2، دارای نظم هندسی یا طبیعی و ساده یا پیچیده باشد. در این راستا 
عالوه بر آن که می توانید در آب و هوایی نسبتاً خشک، یک محوطه ی چمن ایجاد کنید، آزادید 
منظر خود را به دلخواه طراحی کنید. تنها باید در طراحی آن اصول پایداری را رعایت کنید و 
اکوسیستمی ایجاد کنید که به آرامی و به طور یکنواخت عمل می کند، به نگهداری کمی نیاز 

دارد و کم ترین مشکالت ممکن را ایجاد می کند.
نکات مهمی که به کاربردی شدن این نوع منظرسازی کمک می کنند بسیار ساده هستند:  

1- desert and woodland gardens
2- formal or informal
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سيستم زنده: طبیعت سیستمی است متشکل از چندین سیستم زیرمجموعه ی مرتبط.  √

این سیستم ها برای ایجاد مجموعه ای با عملکرد روان- یک اکوسیستم زنده و فعال- در کنار 
هم و با هم کار می کنند. مثال های فراوانی از سیستم های زنده وجود دارد، مانند بدن انسان 
)متشکل از اعضا مختلف(، جنگل )مملو از گیاهان و جانوران گوناگون( و اقیانوس )مجموعه ای 
متشکل از انواع وابسته ی حیات(. اگر منظر خود را به سیستمی فعال تبدیل کنید که الگویی 
مشابه الگوي طبیعت دارد، این سیستم مانند طبیعت عمل خواهد کرد- بدون نیاز به کنترل 

و مداخله و بدون وارد آوردن صدمات جبران ناپذیر به سیستم های زنده ی دیگر.
خودپایداری1: خودپایداری کلمه ی شیکی است که به جای ثبات به کار می رود. این کلمه به  √

معنای تعادل نیروها در یک سیستم زنده است، به طوری که هیچ نیرویی از کنترل خارج نشود و 
آسیبی به سیستم نرساند. به بدن خود نگاه کنید، که عملکردی نسبتاً خودکار دارد. الزم نیست 
بخواهید تا قلب تان بتپد یا چشم تان ببیند، این اتفاقات بدون دخالت شما می افتند. اگر شما به آن ها 
توجه نکنید نیز این قبیل فعالیت های حیاتی در بدن شما در جریان هستند. سیستم یک منظر 

نیز می تواند عملکرد مشابهی داشته باشد، البته در صورتی که درست برنامه ریزی و ساخته شود.
طراحی دقيق: خودپایداری به طور تصادفی اتفاق نمی افتد بلکه محصول طراحی درست  √

است. البته منظور طراحی به روش هاي عادی و سطحی نیست که مناظر زیبا، ولی غیر کاربردی 
ایجاد می کنند. بلکه منظور طراحی  اي است که به موضوعی فراتر از ظاهر می پردازد و منظری 
طرح می کند که هم زیبا و هم کاربردی است. برای طراحی دقیق به مهارت های خاصی نیاز 

است- مهارت هایی که در این کتاب با آن ها آشنا می شوید.
طراحی چرخه ای: در طبیعت همه چیز بازیافت می شود و به چرخه باز می گردد. یکی از  √

اساتید بزرگ بودایی گفته است: »وقتی به یک گل رز نگاه می کنیم، کود کمپوست می بینیم 
و وقتی به کود کمپوست نگاه می کنیم، یک گل رز می بینیم«. در حالی که سیستم های متداول 

ساخته ی دست بشر دارای ساختاری خطی هستند.
به این فرآیند توجه کنید:

1. ماده ی خام از طبیعت استخراج می شود )معموالً صدمات جبران ناپذیری بر منبع اصلی 

1- Homeostasis
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وارد می شود(.
2. با استفاده از مواد سمی و فرآیندهای انرژی بر، ماده ی اولیه فرآوری شده، به ماده ای تبدیل 

می شود که بازگشت آن به طبیعت غیر ممکن است.
3. تنها یک بار از آن استفاده می شود.

4. زمانی که عمر بسیار کوتاه ماده ی مورد نظر به پایان می رسد، دور ریخته می شود تا یک 
سیستم حیاتی دیگر را مختل کند.

تا به حال طبیعت در مقابل رفتارها و اقدامات ما صبر بسیار از خود نشان داده، ولی امروز به پایان 
این بازی خطی رسیده است. به نظر می رسد دیگر حتی کاالیی برای ارایه باقی نمانده باشد و 
منابع یکی یکی رو به پایان می روند. بازگشت به روش های چرخه ای گذشته به باغچه ی کوچک 

شما کمک می کند مشکالت کم تری در طبیعت ایجاد کرده و دوام بیش تری داشته باشد.
غیر بومی  √ به شکل  نباید شرایط  پایدار  منظر های  در  بومی:  با محيط زیست  هماهنگی 

اقلیم،  است: خاک، خرد  ویژگی های خاص خود  با  زمینی  طراحی شود. سایت شما، قطعه 
تابش، پوشش گیاهی و سایر موارد. با انتخاب درست نوع گیاهان و مصالحی که متناسب با 
این ویژگی ها هستند، اکوسیستمی پایدار ایجاد می شود که از حیات خود بسیار راضی است. 
)در باغچه های متداول از گیاهان و مصالحی استفاده می شود که در انتخاب آن ها دقت الزم 

به عمل نیامده و در نتیجه برای نگهداري از آن ها به صرف منابع بسیار نیاز است.(
مدیریت دقيق ورودی ها و خروجی ها: یک منظر پایدار از آنچه طبیعت در اختیارش  √

کود-  و  آب  مصالح ساختمانی،  منابع-  از  منظری  در چنین  می کند،  استفاده  می دهد  قرار 
می رسد.  حداقل  به  می شود  خارج  آن  از  و  وارد  منظر  به  آنچه  می شود.  کارآمد  استفاده ی 

بنابراین تمامی آثار احتمالی آن سودمند هستند.
در نظر گرفتن آثار احتمالی به جا مانده در سایت: همه ي اتفاقاتی که ممکن است در  √

سایت بیافتند، به دقت در مرحله ی طراحی در نظر گرفته می شوند. ویژگی های طبیعی سایت از 
قبیل: خاک، گیاهان بومی و زیستگاه های طبیعی جانوران نیز حفظ می شوند. اضافه کردن هر 
جزء باید با دقت فراوان انجام شود تا بخش اضافه شده جزئی از چرخه ی طبیعی باشد و بتواند در 
این چرخه بازي کند. اجزاء اکوسیستم جدید باید بتوانند نقش خود را در این چرخه ی طبیعی 
به خوبی ایفاء کنند: تولید اکسیژن، جذب کربن، تولید محصوالت خانگی )از قبیل سبزیجات 
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و میوه ها(، بهبود کیفیت هوای محل سکونت، جلوگیری از فرسایش خاک، و پیش گیری از 
آتش سوزی هایي که منشاء طبیعی دارند، از جمله ویژگی هایی است که می توان به آن ها اشاره 
کرد. برای به حداقل رساندن آثار منفی در سایت از مواد سمی، فرآیندهای انرژی بر، دستگاه ها و 

ماشین آالت پر سروصدا و گیاهانی که به آبیاری بسیار نیاز دارند استفاده نمی شود.
در نظر گرفتن آثار به جا مانده در خارج از سایت: آنچه در خارج از سایت اتفاق می افتد نیز  √

حائز اهمیت است. یعني هیچ  آسیبی نیز نباید متوجه منبعی که مواد اولیه از آن استخراج شده 
است، شود. اگر منظر شما به دست نخورده ماندن جنگل ها، استخراج نشدن منابع و معادن، مصرف 

نشدن سوخت های فسیلی )نفت( و آسایش و سالمت کارگران کمکی نکند، منظر پایدار نیست.
مزایای غير از پایداری: در نهایت، یک منظر پایدار باید تالش کند به اهدافی فراتر از  √

پایداری دست یابد. یک معمار برجسته به نام ویلیام مک دونو1 می گوید: »ما نباید سعی کنیم 
کم تر بد باشیم بلکه باید سعی کنیم خوب باشیم.« مزایایي که منظرها براي کاربران و طبیعت 
دارند آن قدر زیاد هستند که با استفاده از انرژی آفتاب، باران و خاک می توان به آسانی بهشتي 

برای همه ی موجودات زنده ایجاد کرد.

چرا منظرسازی پایدار برای محيط زیست مهم است؟
از کجا شروع کنیم؟ منظرهای متداول از فجایع زیست محیطی هستند:

زیستگاه های بومی را نابود و متالشی می کنند. √
منابع طبیعی را مصرف می کنند. √
آثار منفی و جبران ناپذیری مانند استخراج بي رویه ي منابع و تخریب جنگل ها دارند. √
در آن ها از گیاهان غیربومی استفاده مي شود که به اکوسیستم منطقه حمله کرده و آن  √

را از بین می برند.
و  √ آفت کش ها  از  نشت سموم شسته شده ی حاصل  اثر  بر  را  زیرزمینی  آب های  و  نهرها 

کودهای شیمیایی آلوده می کنند. )از کل نیتروژنی که در زمین هاي چمن مورد استفاده قرار 
می گیرد، در حدود 40 تا 60 درصد وارد این آب ها می شود.(

1- William McDonough
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تخریب  √ و  شهری  مناطق  در  معابر  آب گرفتگی  جاری،  آب های  سطح  آمدن  باال  باعث 
بیش تر آب راه ها می شوند. 

باعث انباشت زباله در گودال های دفن زباله و دره ها می شوند. √
بر اثر استفاده ی بی رویه از سوخت های فسیلی باعث گرمایش کره ی زمین می شوند. √
منابع آبی گسترده ای صرف نگهداری از گیاهان تزیینی می شود. √
نصب تاسیسات تامین انرژی مورد نیاز این منظرها در خارج از ساختمان، باعث تولید  √

آلودگی  صوتی و آزار و اذیت همسایه ها می شود.
ساالنه حدود 60 تا 70 میلیون پرنده به دلیل استفاده از آفت کش ها می میرند )بدون در  √

نظر گرفتن حشرات و جانداران سودمند دیگری که از بین می روند(.
در آمریکا میزان کاربرد سموم آفت کش برای منظرها در حدود 10 برابر مصارف کشاورزی است. √

عالوه بر آثار ذکر شده می توان به مضراتی که این نوع منظرها برای انسان دارند نیز اشاره کرد:
سالمتی یک نفر از هر 7 نفر بر اثر استفاده از سموم آفت کش به خطر می افتد. √
آلودگی هوای ناشی از مصرف آفت کش ها و سوخت های فسیلی سالمت همه ی انسان ها  √

را به خطر می اندازد.
ماشین های  √ از  استفاده  اثر  بر  مرگ بار  و  شدید  تصادف  هزار   70 تا   60 حدود  ساالنه 

چمن زنی رخ می دهد.

X این روند باید متوقف شود. منظرسازی پایدار به کمک پاک سازی سیستم منظرسازي، 
کم رنگ کردن آثار منفي ناشي از این سیستم ها و احترام به محیط  زیست راه حلی برای 
محیط زیست  برای  پایدار  منظرسازی  ساده،  بیان  به  می دهد.  ارایه  مشکالت  این  تمام 

سودمند است چرا که کارها را به روش درست انجام می دهد.

منظر پایدار چه فایده ای برای شما دارد؟
فرض کنیم که شما هیچ اهمیتی به محیط زیست نمی دهید. مهم نیست. هنوز هم استفاده از 
یک منظر پایدار به سود شماست چرا که ارزان تر است، نگهداری از آن آسان تر است، و زندگی 

با آن رضایت بخش و سرگرم کننده است.
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شما می توانید در هزینه ها صرفه جویی کنید چرا که ورودی ها )آنچه صرف سیستم می کنید( به شکل 
قابل مالحظه ای کاهش می یابند. شما هزینه ی کم تری صرف مواد اولیه، آب، کود، گازوئیل، نیروی کار 

و دفع زباله خواهید کرد. منظرسازی پایدار روشی بسیار مناسب برای صرفه جویی در هزینه ها است.
نیاز به نگهداری و صرف هزینه ی کمی دارد، شما وقت  از آن جایی که منظرسازی پایدار 
کم تری را صرف مراقبت از آن می کنید و درعوض وقت بیش تری را صرف لذت بردن از منظر خود 
می نمایید )یا حتی می توانید به کارهای دیگرتان برسید(. اگر قباًل کمی زمان صرف منظرسازی 
به روش های متداول کرده باشید به خوبی می دانید چقدر وقت و هزینه در آن ها صرف می شود. 
حاال تصور کنید صرف هیچ یک از این مواد الزم نباشد. این مزیت اصلي هر منظر پایدار است.

در نهایت وقتی  بینید همه ی قسمت ها به زیبایی در کنار هم کار می کنند، قدر چنین سیستم 
منظم و برنامه ریزی شده ای را خواهید دانست. این که هر بخش به خوبی و بدون کمک شما کار 

کند بسیار خوشایند و رضایت بخش است.

نقش شما: آنچه برای طراحی یک منظر پایدار الزم است
نیز درگیر  پروژه همکاری بخواهید، خود شما  این  از  انجام بخشی  برای  از کسی  اگر  حتی 
آن خواهید شد. در این جا به مرور نکاتی که منظر شما را به منظری پایدار تبدیل می کنند 
نقش  به شما کمک می کنند  با روش هایی است که  آشنایی  نکات  این  از  می پردازیم. یکی 

موثري در فرآیند اجراي پروژه داشته باشید.

صرف زمان کافی برای انجام صحيح کارها
بهتر است به آرامي پیش بروید. پروژه ی شما چه بزرگ باشد چه کوچک، اجراي یک طرح دقیق 
)به قسمت »منظرسازی پایدار چیست؟ -طراحی دقیق« رجوع کنید( نیازمند بررسی دقیق و 
توجه خاص به جزئیات است. در گذشته، در ژاپن طراحان باغچه ها به مدت یک سال هر روز در 
محل مورد نظر می نشستند و به حرکت خورشید، جابه جایی شاخ و برگ درختان در معرض باد، 
رفت و آمد جانوران و بسیاری نکات ریز دیگر نگاه می کردند. اطالع از چنین نکاتی تنها با دقت 
فراوان و در سکوت امکان پذیر است. با تغییر فصل ها، طراحان در تابستان نکاتی را می آموختند 
که یادگیری آن ها در بهار غیر ممکن بود. از این دست اطالعات که در ارتباط مستقیم با چرخه ی 
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طبیعی فصل ها در سال هستند می توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد. در آن زمان طراحان تنها 
پس از طی این مراحل طراحی را آغاز می کردند. چه دوست داشته باشید از روش پیشینیان خود 
استفاده کنید و چه دوست نداشته باشید، پیشنهاد می شود زمان کافی برای شناخت آنچه قرار 

است انجام دهید صرف کنید. دقت در جزئیات، کار شما را در مرحله ي طراحی آسان مي کند.

از مهارت ها ي تان برای کاهش هزینه ها استفاده کنيد
اگر برنامه  ي ساخت منظری کاماًل نو را دارید، باید بدانید تالش فیزیکی بسیاری در انتظار 
آسانی  کار  منظرسازی  می برند.  کار  بسیار  هم  این  از  کوچک تر  پروژه های  حتی  شماست. 
نیست. از طرفی چنین تصمیمی یک موقعیت عالی برای خارج شدن از محیط بسته ی خانه 

و کمی فعالیت فیزیکي است که تفریح و سرگرمی نیز به همراه دارد.

اصالح برخي تصورات عمومی از پایداری
مانند هر موضوع تازه ی دیگری، منظرسازی پایدار نیز باعث نگرانی کاربران می شود. کاربر قصد 
دارد تغییری اساسی، هزینه بر )از دید خود( و درازمدت در منظر خود به وجود آورد و نگران است 
که این روش نیز یکی از تبلیغات عصر جدید باشد که هیچ منفعتی برای او و محیط زندگی اش 

ندارد. در این جا به نکاتی اشاره می کنیم که خیال شما را تا حدی آسوده می کند:
√ تصور عمومی: منظرهای پایدار زیبا نیستند.

√ حقيقت: گیاهان یک منظر پایدار سالم و قدرتمند هستند و قادرند به شکل طبیعی 

و به زیبایی تا جایی که ممکن است رشد کنند. همه ی سازه ها در چنین منظری از مواد 
طبیعی ساخته می شوند و زیبایی آن ها ذاتی است. منظرهای پایدار سبز، پرگل، تازه و 

دوست داشتنی هستند.
√ تصور عمومی: منظرهای پایدار بسیار گران هستند.

√ حقيقت: همه ی انواع منظر گران هستند، ولی منظرهای پایدار به دالیل زیر کم هزینه ترند:

دارند.  ارجحیت  اجزاء سخت )سخت منظر1(  و  عناصر  به  گیاهان  پایدار  رویکرد  در   √

1- hardscape
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بنابراین هزینه ی کم تری صرف مي شود، چرا که گیاه از بتن ارزان تر است.
√ مهم تر آن که، نگرانی در مورد نگهداری از منظر پایدار در مقایسه با منظرهای دیگر 

کم تر است، زیرا چنین منظری به منابع و نیروی کار کم تری نیاز دارد.
√ تصور عمومی: منظرسازی پایدار عملی نیست.

√ حقيقت: هدف اصلی از طراحی یک منظر پایدار ایجاد اکوسیستمی است با عملکرد 

روان که نیاز چندانی به نگهداری و رسیدگی ندارد. وقتی به مجموعه ی فعالیت هایی که 
برای سرپا نگاه داشتن یک منظر متداول الزم است، از جمله هرس کردن، آبیاری، کنترل 
این منظرهای متداول  اقدامات دقت کنید، متوجه می شوید که در واقع  آفات و سایر 

هستند که عملی نیستند.

 ابتدا باید انرژی بسیاری صرف کندن تعدادي آب راهه1 و جابه جا کردن اشیاء سنگین کنید 
)وقتی روی پروژه ها ی بزرگ کار می کنید این کار هفته ها طول می کشد(. می توانید قسمتی از این 
کار را نیز با پرداخت هزینه به افراد دیگر محول کنید، ولی اگر تصمیم دارید کل آن را خودتان 
انجام دهید بهتر است قبل از شروع کار با پزشک تان مشورت کنید و از سالمتی خود مطمئن شوید.

X اگر خودتان این کار را انجام دهید در حدود نیمی از هزینه ی کل پروژه کاهش می یابد. 
ولی قبل از شروع کار، بد نیست توانایی های خود را بسنجید. برای این کار باید با کار کردن 
با تراکتور و دادن برنامه به سیستم کنترل آبیاری آشنا باشید. براي این کار حتی ممکن 
است درگیر فعالیت هایی شوید که با آن ها آشنایی چندان ندارید. این کتاب به شما در کسب 
مهارت هایی از این دست کمک می کند. اگر نمی توانید یا نمی خواهید قسمتی از این پروژه را 
خودتان انجام دهید می توانید یک متخصص استخدام کنید. براي انجام چنین کارهایی )که 
توانایی و مهارت الزم برای انجام آن ها را ندارید( استخدام نیروی متخصص به مراتب به صرفه تر 
است. برای آن که بدانید کدام  یک از کارها را خودتان مي توانید انجام دهید و چه وقت باید از 

نیروی متخصص استفاده کنید به فصل 3 رجوع کنید.

1- ditch
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کنترل هزینه ها
در این کار با متغیرهای بسیاری سروکار خواهید داشت، قیمت ها بسته به طرحی که مدنظر 
دارید تغییر مي کنند. برای مثال هزینه ي کف سازي قسمتي از منظر )با استفاده از سنگ هاي 
الشه1( 20 تا 30 برابر بیش تر از کاشت گیاهان پوششي در همان ابعاد زمین است. با در نظر 
گرفتن چنین هزینه هایی ممکن است با پولی که صرف منظرسازی حیاط جلو و پشت خانه ی 
خود می کنید، بتوانید یک یا دو اتومبیل بخرید. براي این کار می توانید روش هایی را انتخاب 

کنید که هزینه ی کم تری می برند.

X فرقی نمی کند ابعاد پروژه ی شما چه اندازه وسیع باشد، اگر خودتان آن را اجرا کنید 
و تا حدی که ممکن است از هدر رفتن مصالح جلوگیری کنید می توانید هزینه ها را تا 
از میان  و مقرون به صرفه  یافتن مصالح مناسب  برای  قابل مالحظه ای کاهش دهید.  حد 

دورریزها به فصل 2 رجوع کنید.

کنترل هزینه ها وقتی دقیقاً نمی دانید چه کارهایی باید انجام شود قدری سخت است. بنابراین 
بهتر است ابتدا کار طراحی را انجام دهید. سپس مرحله به مرحله پیش بروید. با پیمان کارها 
صحبت کنید، مصالح الزم را خریداری کنید، و مهم تر از همه قدر زمان خود را بدانید. در این 
مرحله الزم نیست خیلی در جزئیات دقیق شوید. وقتی تصمیم خود را گرفتید و از آنچه قرار 
است انجام دهید مطمئن شدید می توانید به اعداد و ارقام بپردازید تا هزینه ی کل برآورد شود 
و شما نیز برای تامین آن برنامه ریزی کنید. اگر بخواهید یک ملک کامل را منظرسازی کنید، 
بگردید  دنبال روش هایی  به  باالست،  کار  به نظرتان هزینه ی  اگر  باال می رود.  هزینه ها کمی 
که بدون کاهش کیفیت به شما در کم کردن هزینه ها کمک می کنند )برای مثال گیاهان 
کوچک تر، سخت منظرهای محدودتر، یا سیستم آبیاری دستی(. همچنین می توانید پروژه ی 
خود را به چند مرحله تقسیم کنید و این مراحل را طی چند ماه یا حتی چند سال انجام 
دهید. برای مثال می توانید طراحي حیاط جلویی را در یک مرحله و طراحي مسیرهاي تردد، 

1- flagstone
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کلی روش های  به طور  دهید.  انجام  بعدی  مراحل  در  را  و سایر جزئیات  نورپردازی  پاسیو1، 
بسیاری برای کاهش هزینه ها وجود دارد. 

نیاز  لوازم مورد  به تک تک  برگه  این  بنویسید. در  برگه ای  را روی   تمام هزینه ها 
و قیمت هر یک اشاره کنید: تراکتوری که برای تخریب استفاده می کنید، هرس کردن 
درختان، خاک سطحي2، سیستم آبیاری، نیروی کار قراردادی )که ممکن است در کل کار 
با شما همکاري کنند(، هزینه های ضمنی مانند سرویس بهداشتی سیال برای کارگران 
به روز کنید.  به این ترتیب می توانید هزینه ها را طی پیشرفت پروژه  و هزینه هاي مشابه. 
با آنچه پیش بینی کرده اید مقایسه کنید، برای  همچنین می توانید هزینه های واقعی را 

اطالعات بیش تر درباره ي هزینه ها به فصل 2 رجوع کنید.

زمان بندی پروژه
وسعت کار و همچنین زمانی که برای انجام آن الزم است )چه خود اجراي آن را به عهده 
برای همه چیز  از پیش  اگر  بگیرید.  را در نظر  بگیرید و چه به کس دیگری واگذار کنید( 
برنامه ریزی کنید به شکل شگفت آوری طی یک یا دو هفته می توانید پروژه ی خود را اجرا 
کنید. برای اجرای همه ی منظرهای پایدار الزم نیست ماه ها وقت صرف کنید. با نگاهی به 
جدول »ترتیب عملیات منظرسازی« می توانید مجموعه ی کارهایی را که باید براي طراحي 
منظر انجام دهید ببینید. بررسی کنید چه تعداد از این کارها در فهرست عملیات منظرسازی 
شما دیده مي شوند. در پروژه های کوچک تر، به تخریب کم تر، گیاهان محدودتر، و تنها یک 
الیه خاک پوش نیاز است. ولی ممکن است برای طراحی یک سایت کامل به انجام فعالیت های 

بیش تری در زمینه های مختلف و برنامه ریزی دقیق تر نیاز باشد.
وسعت پروژه هر قدر باشد، باید توجه داشت که آغاز بسیاری از عملیات منظرسازی در 
زمان مشخصی از سال ممکن است. اگر برای کل یا قسمتی از کار از نیروی متخصص استفاده 

1- پاسیوها یکي از عناصر اصلي محوطه هاي زیبا هستند که اغلب در مجاور محل مسکوني ساخته و معموالً کف سازي 
مي شوند. از این فضاهاي بیروني براي صرف غذا، استراحت و برگزاري مراسم استفاده مي شود.

2- topsoil

فصل 1: منظرسازي به روش پایدار
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برای شما  مالی  مسایل  اگر  کنید.  او مشورت  با  نیز  زمان بندی  برنامه ی  مورد  در  می کنید، 
اهمیت خاصی دارند گردش وجوه را نیز بررسی کنید.

 در پروژه  های بزرگ، یک سررسید تهیه کنید و از اطالعات ارایه شده در جدول 
»ترتیب عملیات منظرسازی« در آن استفاده کنید. ممکن است در طول کار از برنامه ی 
زمان بندی خارج شوید، ولی حداقل برنامه ای در اختیار دارید که طبق آن عمل می کنید.

برنامه ریزی و طراحی: مراحل اصلی منظرسازی پایدار
طراحی خوب و اصولي در نحوه ي عملکرد منظر بسیار موثر است؛ این مرحله- مرحله ي طراحي- 
یک بار برای همیشه نحوه ي عملکرد سیستم را مشخص می کند. طراحی، به خصوص در پروژه های 
بزرگ، بسیار مهم است. این مرحله شامل جزئیات بسیار و در عین حال سرگرم کننده و جالب است.

ترتيب عمليات منظرسازی، آغاز تا پایان
در این جا به مرور مراحل تبدیل یک حیاط قدیمی به منظری پایدار می پردازیم. هر پروژه 
دارای ویژگی ها و همچنین نیازهای خاص خود است، ولی در برخی موارد این ویژگی ها 
بین همه ی پروژه ها مشترک هستند. منظرسازی الگوی مشخصی ندارد تا بتوان به کمک 
آن منظر نازیبایی را به منظری زیبا تبدیل کرد. شاید فکر کنید بسیاری از مراحل ساخت 
منظر به طور هم زمان با یکدیگر انجام می شوند. برای مثال، می توان در زمان ساختن هر یک 
از قسمت های مختلف پروژه به طراحی بخش های دیگر پرداخت. پروژه ی شما هر ساختاری 
از مجموعه ی  به شما کمک می کند همواره تصویری کلی  زیر  باشد، جدول  که داشته 
فعالیت هایی که باید انجام دهید در ذهن داشته باشید. ترتیب برخی مراحل را نمي توان 
تغییر داد. برای مثال پیش از ساخت هر قسمتی باید تخریب های الزم انجام شود یا پیش 
از کاشت گیاهان و نصب سیستم های آبیاری الزم است شیب بندی خاک انجام شود. گاهی 
پیش از انجام هر کاری الزم است پاسیوي مورد نظر در گوشه ای از حیاط ساخته شود. 
مانند مرحله ی طراحی، این مرحله نیز فرآیندی پیوسته است که شامل مراحل مختلفی 
از قبیل بررسی، جمع آوری اطالعات و همچنین اعمال تغییرات در کل پروژه می شود. 

با این  وجود اگر از این زنجیره پیروی کنید، مشکلی پیدا نخواهید کرد.
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1- sheet mulching
2-  بستر این آب راهه ها از سنگ پوشیده شده است که آب به تدریج از میان آن ها به الیه هاي زیرین نفوذ مي کند.

3- water harvesting
4- netting
5- silt fencing
6- sprinklers
7- flatwork
8- emitters

عمليات عنوان

بررسی سایت، طراحی منظر، بودجه ریزی برنامه ریزی و طراحی

مجوز ساخت، مجوز کاربری، و سایر موارد مجوز 
کندن علف های هرز، پاشیدن خاک پوش های الیه اي1 کنترل علف های هرز

براي این  منظور باید با شهرداري ها و سازمان هاي ذیربط تماس 
بگیرید محل قرار گرفتن کابل هاي برق، تلفن و لوله هاي گاز

کندن گیاهان، تخریب سازه ها و سایر موارد تخریب

هرس کردن درختان موجود هرس کردن درختان

شیب بندی، خاک برداری، خاک ریزی عملیات خاک

راه آب هاي زیرزمینی، آب راهه ي خشک2، جمع آوري آب هاي 
سطحي3 زهکشي/جمع آوري و هدایت پساب ها

استفاده از تور هاي سیمي4، حصار کشي براي جلوگیري از رانش 
ِگل والي5، خاک پوش پاشي با استفاده از آب پرفشار

کنترل فرسایش

لوله کشی، تاسیسات بازدارنده ی جریان برگشتی آب، انواع شیر ها 
)مانند شیرهاي کنترل(، شیر هاي مخصوص اتصال شلنگ خطوط اصلي آب

سیم کشی های کنترل آبیاری، سیم کشی های روشنایی،  
ترانک های زیرکار

تاسیسات الکتریکی

آب فشان هاي زمین هاي چمن و سایر قسمت ها آب فشان ها6

تخته سنگ ها، دیوارهای نگهدارنده، حصارها، پرچین ها و سایر موارد سازه های سنگین

کف سازی7 مسیر ماشین رو، پاسیو، مسیر پیاده رو

درخت ها، درختچه ها، انواع گیاهان پوششي  گیاهان
لوله کشی و نصب قطره چکان ها8 سیستم آبیاري قطره ای

پوشاندن زمین از خاک پوش خاک پوش پاشی

نصب تجهیزات و مبدل ها/ترانسفورماتور ها نورپردازی

نیمکت، صندلی، مجسمه، گلدان مبلمان سایت

فصل 1: منظرسازي به روش پایدار
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آشنایی با سایت و نياز هاي آن
انتخاب منظري که با شرایط موجود هماهنگ باشد، باعث مي شود در کنار آن احساس آرامش 
کنید. گام اول آشنایی با سایت است که به شما کمک می کند محیط خود را بهتر بشناسید. 
زمانی را صرف شناخت کیفی سایت خود کنید. در زمان های بیکاری به حیاط بروید و به دقت 
به ویژگی های آن توجه کنید؛ مسیری که نور خورشید طی می کند، وضعیت خاک، سالمت 
از حیاط خود عکس  دیگر.  منفی  و  مثبت  ویژگی های  بسیاری  و همچنین  موجود  گیاهان 
بگیرید، اطالعات جمع آوری شده را یادداشت کنید و از تمامی زوایای ممکن به حیاط خود 
نگاه کنید. اگر احساس نگراني مي کنید از یک متخصص مشورت بگیرید. تپه های ناپایدار یا 
مشکالت خاک از جمله مواردی هستند که گاهی باعث نگرانی می شوند. برای بررسی دقیق تر 

سایت به فصل 4 رجوع کنید.

X شناخت سایت به تنهایی کافی نیست. همچنین باید بدانید چه می خواهید و چه نیاز 
از این مراحل باعث می شود کار شما  دارید: وارد شدن به مرحله ی طراحی بدون گذر 
بدون داشتن اطالعات کافی برای تصمیم گیری در مراحل بعدی متوقف شود. از منظر 
تمام شده ی خود چه انتظاری دارید. یک فهرست ساده تهیه کنید. این کار را در حیاط 
انجام دهید تا با دیدن زوایاي مختلف آن راحت تر بتوانید انتظارات خود را در ذهن تان 
مرور کنید. اگر در حیاط پشتی خانه بایستید بهتر می توانید به آنچه مورد نیازتان است 
فکر کنید، برای مثال، حریم خصوصی، فضایی سایه گیر برای طراحی پاسیو، زمین بازی 
برای کودکان، باغچه ي سبزیجات، چند درخت میوه، حصارکشی و آب نما. هر چیزي را 
که به نظرتان می رسد روی کاغذ بیاورید. از اعضای خانواده نیز نظرخواهی کنید و آن ها 

را در جریان تصمیمات خود قرار دهید.

استفاده از منابع اطالعاتی دیگر در زمينه ی پایداری
پایدار  برای طراحی یک منظر  نیز وجود دارد که  فراوان دیگری  منابع  این کتاب  بر  عالوه 
می توانید از آن ها استفاده کنید. موسسات دولتی نیز که در این زمینه فعالیت می کنند، اغلب 
منابع بسیار خوبی در اختیار عالقه مندان قرار می دهند. این موسسات همچنین روش هایی 
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برای صرفه جویی در مصرف آب، کاهش تولید زباله، و سایر جنبه های منظرسازی پایدار ارایه 
می دهند. به عالوه می توانید به کتاب فروشی محل خود مراجعه کنید و به دنبال کتاب هایی 
که در زمینه ی باغبانی منتشر شده اند بگردید. می توانید به گلخانه های محلی و فروشگاه های 

لوازم کشاورزی نیز مراجعه کنید.

X از اینترنت هم می توانید استفاده کنید که منبع عظیم اطالعات روز منظرسازی پایدار 
نادرست  با اطالعات  اینترنت  نیز در  احتمال دارد گاهی  )توجه کنید که  به شمار می آید 
و نامعتبر مواجه می شوید(. در این کتاب به برخی سایت های معتبر اشاره خواهیم کرد. 
و  آفات  کنترل  مانند  کنید:  جستجو  نیز  تخصصي تر  زمینه های  در  می توانید  همچنین 
جمع آوري آب هاي سطحي. به این ترتیب به اطالعات بسیاری دست خواهید یافت که حتی 
زمان مطالعه ی همه ی آن را پیدا نمی کنید. برای جدا کردن اطالعات مفید، بهتر است بیش تر 
به وب  سایت های دانشگاهی )با پسوند “edu”(، سایت های غیرانتفاعی )با پسوند “org”( و 
)با  از محیط زیست1  آژانس محافظت  مانند  به موسسات دولتی  برخی سایت های مربوط 
پسوند “gov”( مراجعه کنید. سایت های تبلیغاتی )تجاری( نیز برای این منظور مناسب اند، 

فقط دقت کنید در دام تبلیغاتی که به شکل اطالعات ارایه می شوند نیافتید.

توسعه و پروراندن طرح
نحوه ی  و  پروژه  نتیجه ی  تعیین کننده ی  که  چرا  دارد.  نیاز  بسیار  دقت  و  تفکر  به  طراحی 
بیش تری  زمان  باید  که  است  مرحله ای  مرحله ی طراحی  است.  زمان  در طول  آن  عملکرد 
برای آن صرف کرد. طراحی می تواند کلی )باغچه ی سبزیجات( یا بسیار دقیق )چهار باغچه ی 
سنگی مرتفع به ابعاد 4×10 متر در گوشه ی شمال شرقی حیاط پشتی با تعداد مشخصي گیاه 

کلم قمري، شلغم و گوجه فرنگي( باشد.

X طراحی یک منظر پایدار کار سختی است، ولی هر کسی می تواند آن را انجام دهد. 

1- Enviromental Protection Agency

فصل 1: منظرسازي به روش پایدار
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این جا  در  می پردازیم.  پایدار  منظر هاي  موضوع طراحی  به  کتاب  این  از  دوم  بخش  در 
خالصه ای از این فرآیند ارایه می شود:

تهيه ي طرح مفهومي1: وقتی با سایت و انتظارات خود از منظر به خوبی آشنا شدید، برای  √

برداشتن اولین قدم از طراحي آماده هستید. به طرحي که در این مرحله آماده مي شود، طرح 
مفهومي گفته می شود. این طرح در چند مرحله تهیه می شود که از رسم یک نمودار ساده 

شروع و پس از اندازه گیری سایت به تهیه ي نقشه ي پایه و نقشه ي مفهومي2 ختم می شود.
اصالح طرح: وقتی درک خوبی از کنار هم قرار گرفتن اجزاء پیدا کردید، می توانید کار  √

روی جزئیات را شروع کنید. پاسیوي منظر شما از چه مصالحي ساخته می شود و شکل و مکان 
دقیق آن چیست؟ در قسمت شرقي ساختمان چه درختی باید کاشته شود؟ این درخت در زمان 
کاشت داراي چه ابعادي است؟ چه نوع گیاه چند ساله اي3 باید در حاشیه ی مقابل ساختمان خانه 
کاشته شود، از هر نوع چه تعداد گیاه و با چه ابعاد گلدانی؟ شما حتی می توانید تعدادي نقشه ی 
مجزا تهیه کنید که هر یک جزئیات مربوط به ساخت، کاشت، آبیاری و سایر مراحل کار را نشان 
می دهند. این نقشه ها به شما کمک می کنند ایده ی اصلی خود را اصالح کنید و عالوه بر این که 
شما را در مسیر طوالنی طراحی منظر هدایت می کنند، به شما کمک می کنند دیدگاه خود را با 

پیمان کار پروزه در میان بگذارید )البته اگر قصد استخدام متخصص دارید(.

اجراي طرح
حاال وقت شروع کار است. آیا واقعاً برای شروع آماده اید؟ نگران نباشید. چکمه ها و کاله کارتان 
را بپوشید، ابزارهایتان را بردارید و در یک روز آفتابی از خانه بیرون بزنید و به حیاط بروید 
)ضد آفتاب فراموش نشود!(. این کار آسان نیست، ولی سختی آن کشنده هم نیست. در حین 
کار رویای یک باغچه ی زیبا را در ذهن تان زنده نگاه دارید. اگر جایی از کار متوجه شدید دیگر 

توانایی ادامه دادن ندارید از یک نیروی متخصص برای تکمیل کار استفاده کنید.

1- conceptual design
2- concept plan
3- perennial
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جمع آوری ابزارها و مصالح مورد نياز
ابعاد  به  بسته  است.  کوچک  پروژه های  از  مجموعه ای  حقیقت  در  منظرسازی  پروژه ی  یک 
پروژه ممکن است الزم باشد فعالیت های مختلفی انجام دهید. عملیات تخریب، جابه جایی و 
شیب بندی خاک، نصب سیستم های آبیاری و زهکشی )جمع آوري و هدایت پساب ها(، ساخت 
ابزارها  برخی  دیگر.  فعالیت های  بسیاری  و  پاشیدن خاک پوش  گیاهان،  انواع سازه ها، کاشت 
مانند بیل و شن کش در بیش تر این فعالیت ها به طور مشترک کاربرد دارند، و به این ترتیب شما 
به خوبی با آن ها آشنا خواهید شد. براي انجام سایر فعالیت هاي مربوط به منظر– به طور خاص 
ساخت اجزاء سخت منظر )به فصل 14 رجوع کنید(- ممکن است به ابزار خاص دیگری نیز نیاز 
داشته باشید )که گاهی هزینه بر هستند(. احتماالً در حال حاضر ابزارهای اصلی را در اختیار دارید: 
می توانید سایر ابزارها را نیز اجاره کنید یا قرض بگیرید. )خریدن ابزارهایی که ممکن است فقط 

یک یا دو بار از آن ها استفاده شود کمک چندانی به پایداری نمی کند، این طور نیست؟(

باشد و  ایمن تر  و  پروژه آسان تر  اجرای  باعث می شود  ابزارهای مناسب  از  استفاده   X
نتیجه ی آن به نتیجه ی کار افراد حرفه ای شبیه تر شود. مصالح و مواد اولیه را می توانید 
گلخانه ها  بتن،  انواع  تولید  کارخانه های  الوارفروشي ها،  کنید:  تامین  مختلفی  منابع  از 
مصالح  و  سنگ فروشی  فروشگاه های  منظرسازی،  لوازم  فروشگاه های  نهالستان ها،  و 
ساختمانی، فروشگاه های تاسیسات آبیاری و سایر موارد. در منابع محلی جستجو کنید و 
مکان هایی را بیابید که تعهد خاصی به تامین مواد و مصالح پایدار دارند. تالش کنید از 
منابع محلی خرید کنید، ولی اگر منابع پایدار مورد نظرتان در مکان دیگري قرار دارند، 
از لحاظ زیست محیطی منطقی تر است که از آن ها خرید کنید. فراموش نکنید که باید تا 
حد امکان تولید زباله را کم کنید )به فصل 2 رجوع کنید(.  پایداري یعنی تا حد امکان 

کم خرید کردن.

تضمين موفقيت در اجرای پروژه
اگر قصد اجراي پروژه ای کوچک را دارید، یک یا دو روز وقت برای انجام این کار کافی است. 
آماده شدن برای برخی پروژه ها حتی از اجرای پروژه هم زمان برتر است. از پیش برنامه ریزی 

فصل 1: منظرسازي به روش پایدار
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کنید، و همه  ی لوازم و مصالحی را که نیاز دارید قبل از فرا رسیدن روز موعود جمع آوری 
کنید. فراموش نکنید ممکن است نتوانید برخی از گیاهان و حتي مصالح را همان روزی که 
به آن ها نیاز دارید تهیه کنید، پس حداقل یک هفته قبل از شروع کار بگردید و تمام مصالح 

مورد نیاز خود را تهیه کنید.
بیاورید.  پایین  کمی  را  خود  سرعت  دارید،  رو  پیش  منظرسازی  کامل  پروژه ی  یک  اگر 
اجراي چنین پروژه ای در یک ماه امکان پذیر نیست. بسیاری از افراد در نیمه ی راه ، کار را رها 
می کنند. ولی فراموش نشود که شما می خواهید منظرتان پایدار باشد. اگر به فعالیت فیزیکی 

زیاد عادت ندارید کارها را به آرامی پیش ببرید و به خود زمان استراحت بیش تری بدهید.

گرفته می شوند  پروژه  پیشرفت  زمان  در  تصمیم هایی که  از  معموالً  نتایج  بهترین   X
به  دست می آیند. نباید به دلیل آن که انرژي زیادي صرف اجراي پروژه می کنید از سایر 

ابعاد پروژه غافل شوید.

نکات ظریف پروژه فکر  به  را یکي یکي طی می کنید، دوباره   در حالی که مراحل 
کنید. همیشه با پیشرفت پروژه ابعاد جدیدی از کار، خود را نشان می دهند. جزئیات از 
ایده های  اهمیت بسیار برخوردارند و در مرحله ی طراحی خیلي کم به چشم می آیند. 

جدید را با آغوش باز بپذیرید.

نگهداری به  روش طبيعت
الزم نیست برای داشتن یک باغچه ی زیبا باغبان خیلی خوبی باشید. نگهداری از یک منظر 
از  یکی  یادتان هست؟  باشد،  متداول  از منظرهای  نگهداری  از  آسان تر  به مراتب  باید  پایدار 

اهداف طراحی این منظر ها نیاز کم آن ها به تعمیر و نگهداری است.
منظر شما در سال اول به دلیل آن که باید کودک خود را برای رسیدن به مرحله ی بلوغ 
کمی تقویت کنید تا حدودی به نگهداری نیاز دارد. نگهداری از منظر پایدار پس از طی این 
مرحله بسیار آسان می شود. برعکس باغچه  های متداول که با وجود گیاهان انبوه و بزرگ، و 
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طبیعت میرا1 در معرض خطر آفت زدگی و بیماری قرار دارند و نگهداري از آن ها با گذشت 
زمان سخت تر و سخت تر می شود.

البته منظرهای پایدار نیز به نگهداری نیاز دارند، ولی نگهداری از آن ها شامل جدا کردن 
باغچه است که  و برگ هاي خشک، چیدن میوه ها، و کمی نظم دهی و مرتب کردن  گل ها 
گه گاه باید انجام شود. برای اطالعات بیش تر درباره ي نگهداری از یک منظر پایدار به فصل 

20 رجوع کنید.

به حداقل رساندن تاثيرات به جا مانده از عمليات تعمير  و  نگهداری در داخل 
و خارج سایت

به محیط زیست می رساند. هر سال فقط در  بسیاری  به روش هاي متداول آسیب  نگهداری 
چمن ها  کردن  کوتاه  صرف  گازوئیل  گالن  میلیون   800 حدود  در  آمریکا،  متحده ی  ایالت 
می شود. تجهیزات دیگري مانند قیچي هاي موتوري2، برگ روب ها3 و اره  هاي برقي ها نیز عالوه 
بر تولید آلودگی هوا و آلودگي صوتی، مقادیر زیادي انرژي مصرف مي کنند. در آمریکا ساالنه 
30 میلیون کیلوگرم آفت کش برای چمن ها استفاده می شود. این مواد باعث نابودی حشرات 
بومی و مفید، تولید آلودگی هوا، و بیماری انسان ها و جانوران می شوند. علف کش ها و کودها 

نیز آسیب های جبران  ناپذیری به محیط زیست مي زنند.
با  داد.  تغییر  را  ولی می توان همه چیز  است،  ناخوشایند  بسیار  اقداماتی  نتیجه ي چنین 
ساختن منظری که به نگهداری کم نیاز دارد، استفاده از روش های ارگانیک4 که در آن ها از 
مواد شیمیایی خطرناک استفاده نمی شود، و استفاده از ابزار هاي دستی به جای ماشین های 
براي  و هم محلي  است  و سودآور  پاک  پایدار طراحي کرد که هم  برقی می توان منظري 
استراحت و آرامش به شمار مي آید. روش های انجام این کار را می توانید در فصل های 20، 

21 و 22 بیابید. 

1- entropic
2- trimmer
3- blower

4- منظور از روش هاي ارگانیک در این جا روش هایي است که به دلیل کم ترین استفاده از مواد شیمیایي کم ترین 
آسیب را به محیط زیست مي رسانند. 

فصل 1: منظرسازي به روش پایدار
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حذف مواد شيميایی
دلیل آن که منظرهای متداول به مواد شیمیایی متکی هستند آن است که در برابر آفات و 
بیماری ها مقاوم نیستند. باغبان ها اغلب به دلیل بی اطالع بدون از مواد جایگزین طبیعی از 
مواد شیمیایی استفاده می کنند. گاهی نیز فکر می کنند مواد جایگزین طبیعی قابلیت های 
الزم را ندارند. در واقع دقیقاً عکس این است. بهتر است از روش های طبیعی کنترل علف های 
هرز که به طور هم زمان با کنترل آفات عملي هستند )به فصل 21 رجوع کنید( استفاده کنید. 
همچنین می توانید از کودهای آلی1 )به فصل 22 رجوع کنید( برای گیاهان استفاده کنید. در 

این صورت شما، خانواده تان و محیط زیست، همه سالم می مانید.

پایين نگاه داشتن هزینه ها
از آن جا که این منظرها به رسیدگي کم تری نیاز دارند، در منظرهای پایدار هزینه ها به میزان 
قابل توجهی پایین تر است. می توان به سادگی ثابت کرد که در حدود 80 درصد از کل هزینه ی 
منظرهای متداول صرف نگهداری از آن ها در مدت زمان 20 سال می شود. این مبلغ بسیار باال 
است- آن قدر که بیش تر صاحب خانه ها از فهمیدن این که حیاط خانه  ي آن ها تمام پس انداز 
ماهیانه را مصرف می کند متعجب می شوند. در یک سیستم پایدار، هزینه ی همه چیز پایین تر 
به  منابع کم تری مصرف مي شود.  و  انجام مي شود و مصالح  است، چرا که کارهای کم تری 

کمک همین روش های ساده در هزینه های کلی پروژه صرفه جویی مي شود.

1- organic 



فصل 2

در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيرید

در این فصل مي خوانيم:

• کاهش مصرف منابع

• بهینه سازي ورودي ها و خروجي هاي منظر
• یافتن منابع پایدار براي تامین مواد و مصالح مورد نیاز در منظر 

• استفاده از راه حل هاي زیستي1
• هدفمند بودن هر یک از اجزاء منظر

یکي از نقاط قوت منظر سازي پایدار این است که خوِد شما هم، شخصاً از آن سود مي برید. 
تا حد  این کار مي توانید  با  باشد  نداشته  اهمیت چنداني  براي شما  اگر محیط زیست  حتي 
را صرف  زیادي  انرژي  و  وقت  نیستید  مجبور  و  کنید  هزینه ها صرفه جویي  در  قابل توجهي 

نگهداري از منظرتان کنید.
با اجزاء مناسبي که مي توان در منظر به کار برد بیش تر آشنا مي شوید. در  در این فصل 
به صرفه  براي شما  هم  که  کنید  انتخاب  را  مصالحي  و  مواد  به شما کمک مي کنیم  این جا 
با محیط زیست سازگارند. عالوه  بر این خواهید دید چگونه مي توان منظري را  هستند و هم 

1- biological solutions
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طراحي کرد که هم زیبا است و هم زندگي در کنار آن آسان است.

X هدف اصلي از طراحي منظرهاي پایدار، ساخت منظري کاربردي و برنامه ریزي شده 
است که براي همه مفید باشد- از جمله محیط زیست. تاثیر کلي منظر شما بر محیط زیست، 
چه در داخل و چه در خارج سایت، باید مثبت باشد. به بیان دیگر در منظرسازي پایدار 
باید به چرخه ي حیات و طول عمر هر جزئي که وارد منظر مي شود توجه کرد. با این کار 

در واقع قدم دیگري به سوي طراحي منظري پایدار برداشته اید.

کاربرد هوشمندانه ي منابع  
استفاده ي بهینه از منابع، نه تنها آثار سوء به جا مانده از منظرسازي را کاهش مي دهد، بلکه 
به صرفه جویي در هزینه ها نیز کمک مي کند. با این کار حداقل، مواد و مصالح مورد نیاز تان 
را به قیمت مناسب تري تهیه مي کنید و میزان مصرف تان نیز کاهش مي یابد. براي ساختن 
منظرهاي متداول به منابع بسیاري نیاز است. با گذشت زمان، این منظرها به مصالح و مواد 
بر  زیرا طراحي آن ها منطبق  دارند. مي پرسید چرا؟  نیاز  ادامه ي حیات شان  براي  بیش تري 

قوانین طبیعت و چرخه  هاي طبیعِي موجود در آن نیست. 
طبیعت در نگهداری از اکوسیستم هایی که خودکفا هستند و با تکیه بر منابع محلی موجود 
مسئول  کنید: کسی  نگاه  اطراف تان  به  است.  توانمند  بسیار  می دهند  ادامه  خود  حیات  به 
آبیاری، کوددهی، و سم پاشی مناظر طبیعی نیست، ولی این مناظر میلیون ها سال به حیات 
خود ادامه می دهند. شما هم هر چه منظرتان را به مناظر طبیعی شبیه تر بسازید، می توانید 

از مزایای موجود در سیستم های طبیعی بهره ي بیش تري ببرید. 

X بنابراین یکی از اصول مهمی که باید در زمان طراحی منظر در نظر داشت، استفاده از 
مصالح و منابع کم تر است. برای مثال اگر در ساخت منظری از عناصر سخت )سخت منظر( 
زیادی استفاده شود، مانند پاسیوي سیمانی یا نرده های آهنی، می توان نتیجه گرفت که 
در خارج از سایت این منظر، تخریب های بسیاری برای استخراج منابع و فرآوری آن ها 

متوجه محیط زیست شده است.
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برای مثال در تولید بتن ابتدا باید شن و ماسه و بسیاری مواد معدنی دیگر از معادن روباز 
استخراج شوند. تولید بتن نیز به نوبه ی خود باعث آزاد شدن دی اکسیدکربن فراوان می شود-

در حدود یک میلیارد تن در سال در سطح جهان. بتن تنها یکی از مصالح آسیب رسانی است 
که به دلیل عالقه ی ما انسان ها به استفاده از مصالح منظرسازی مدرن، تولید و مصرف می شود. 

عالوه بر این بتن بسیار گران است.
پس از آن که منظر متداول ما با استفاده از مصالح فراوان تکمیل شد، بسته به مهارتي که 
در طراحي اولیه ي آن به کار رفته است، اشتهای وصف ناپذیر اش برای مصرف آب، کود و سایر 
منابع- بدون در نظر گرفتن نیروی کار و صرف هزینه های باال- شروع می شود! کاماًل برعکس، 
منظری که بر پایه ی اصول پایداری طراحی شده، اکوسیستمي پویا است که دارای ثبات و 
پایداري درونی است. این منظر برای ادامه ی حیات ، نیاز چندانی به کمک شما و مصالح و 
منابع متنوع ندارد. در ادامه ی این فصل راه های بسیاری برای کاهش مصرف منابع و مصالح 

در طراحی منظر پیشنهاد می شود.

چگونه از آنچه در طراحی منظر به کار می رود بيش ترین استفاده را 
ببریم

اگر می خواهید سیستمی کارآمد داشته باشید که سال ها بتوان از مزایای آن لذت برد، باید 
منظری بسازید که میزان منابع و مصالح ورودی به آن تا حد ممکن کم است و اگر ناچار 
دوست دار  و  کارآمد  که  کنید  استفاده  مصالحي  از  هستید،  مصالح  و  منابع  از  استفاده  به 
محیط زیست هستند. خروجی سیستم شما نیز باید به کم ترین میزان ممکن )در حد صفر( 
برسد. در این جا منظور از خروجی، موادی است که سیستم را ترک می کنند و به اشتباه به 
آن ها »زباله یا پسماند« گفته می شود. در این بخش به ورودی های سیستم می پردازیم. در 
بخش بعدی: »به صفر رساندن خروجی هاي سیستم«، بیش تر به روش های کاهش خروجی ها 

خواهیم پرداخت. ورودی های یک منظر به دو دسته تقسیم می شوند:
مصالح و مواد ساختمانی که برای طراحی اولیه ی منظر به کار می روند. √
مصالح و موادي که برای نگهداری از منظر به کار مي روند و به منظر کمک می کنند به  √

حیات خود ادامه دهد.

فصل 2: در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيرید
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X درست است که به هر حال برای ساخت منظر از مصالح استفاده می شود، ولی تفاوت 
بسیاری میان مصالح مختلف وجود دارد و گزینه ي بهتر آن است که از مصالحي استفاده 
شود که مناسب و پایدار هستند. هر چه طراحي منظر شما بهتر باشد، مصالح و منابع 

کم تری برای نگهداری از آن مورد نیاز است.

مصالح ساختمانی: تبدیل زباله های دیگران به مصالح با ارزش منظرسازی
اولین قدمي که باید برای به حداقل رساندن ورودی های سیستم بردارید برآورد میزان مصالح 
فقط  پاسیو  از  اگر  نیست  الزم  واقعاً  گاهی  دارید.  نیاز  واقعاً  که  است  )سخت منظر(  سختی 
عادت  بزرگ ساخت.  بسیار  را  آن  می شود،  استفاده  مطالعه  و  خانوادگی  شام  برای خوردن 
کنید جلوی خواسته های نامعقول تان را بگیرید. پس از آن که تصمیم خود را در مورد میزان 
مصالح سخت مورد نیاز گرفتید، مصالحی را که در خانه دارید و می توان از آن ها استفاده کرد 
معین کنید. کمی در حیاط پشتی خانه و انباری بگردید. آنچه شما در خانه پیدا می کنید 
مجانی است و الزم نیست برای خرید یا انتقال آن هزینه اي صرف کنید )که مستلزم مصرف 
سوخت های فسیلی است(. عالوه بر این انرژی کم تری نیز صرف خواهید کرد. در ابتدا ممکن 
است فکر کنید هیچ چیز به دردبخوری ندارید، ولی مطمئن باشید این طور نیست. همان طور 
که گوشه و کنار خانه را می گردید فهرستی از چیزهایی که می توان به نوعی برای ساخت منظر 

از آن ها استفاده کرد تهیه کنید، برای مثال:
از سنگ های موجود برای ساختن دیوارها، مسیرهای تردد و آب راهه هاي خشک استفاده  √

کنید.
درختانی را که دیگر مورد نظر شما نیستند قطع کنید و از الوار آن ها استفاده کنید. √
پاسیوي قدیمی را با کلنگ خرد کنید و از تکه سنگ های آن به جای سنگ چین های میان  √

چمن ها استفاده کنید.
اگر هیچ چیز هم موجود نباشد، همیشه خاک هست. از خاک می توانید برای ساختن دیوارهای 
زیبای گلی، نیمکت و حتی کمد ابزار استفاده کنید. برای جزئیات بیش تر به فصل 13 رجوع کنید.

 حیاط همسایه ها را از قلم نیاندازید. گاهی زباله های آن ها همان چیزی است که 
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شما برای ساخت سخت منظر به آن نیاز دارید )با این کار می توانید آن ها را هم خوشحال 
کنید زیرا حیاط خانه ی آن ها هم تمیز می شود(. می توانید از زباله های بازیافت شده  ای که 
در بازار عرضه مي شود نیز استفاده کنید. یکی از این محصوالت، تکه های شکسته ی بتن 
است که با نام اربِنایت1 به بازار ارایه می شود. از این محصول می توان برای ساخت یک 
پاسیوي زیبا یا یک دیوار نگهدارنده ي کوتاه استفاده کرد. راه های بسیاری برای استفاده ي 
مجدد از دورریزهای ساختمانی به عنوان مصالح و مواد اولیه ی ساخت منظرهای پایدار 
وجود دارد. کمی در زباله هایی که همسایه ها پس از انجام تعمیرات یا نظافت منزل شان 
بیرون می ریزند دقت کنید. اگر در نزدیکی خانه ی شما پروژه ی ساخت و سازی در دست 
اجرا است، می توانید از مواد و مصالح مازاد آن ها استفاده کنید. در دفترچه هاي تبلیغاتی 

محلی بگردید و به تابلوی اعالنات نصب شده در مکان های عمومی سری بزنید.

هر چيز کهنه ای را می توان نو کرد: استفاده ی مجدد از دورریزها

شوند  هدر  و  ریخته  دور  آن که  به جای  که  هستند  منابعی  دست  این  از  مصالحی  و  مواد 
به دقت جمع آوری و به افرادی که به آن ها نیاز دارند فروخته می شوند. برای مثال می توانید 
از  پس  گاهی  کنید.  خریداری  می شوند  ریخته  دور  قدیمی  انبار های  از  که  را  چوب هایی 
الي روبی رودخانه ها یا دریاچه ها قطعات بزرگ چوب در آن ها پیدا می شود. این چوب ها گاهی 
قرن ها در زیر آب مدفون بوده اند. ولی شما می توانید آن ها را برای مصارف خود بخرید. این 
چوب ها ارزان نیستند، ولی در مقایسه با چوب های مشابه که داراي ظاهري قدیمي هستند و 
براي تزیین منظر از آن ها استفاده می شود، قیمت  معقول تری دارند )فراموش نکنید که این 

نوع چوب ها همیشه هم در دسترس نیستند.(
اگر به چنین منابعی دسترسی ندارید سراغ شرکت هایی بروید که کارشان جمع آوری درختانی 
الوار به متقاضیان می فروشند.  است که به دالیل مختلف قطع می شوند و آن ها را به صورت 

می توانید تبلیغات این قبیل شرکت  ها را در دفترچه های تبلیغاتی محلی پیدا کنید. 
برای تهیه ي آجر نیز تقریباً می توانید به هر مصالح فروشی اي که در نزدیکی منزل تان قرار 

1- urbanite

فصل 2: در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيرید
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دارد مراجعه کنید. این فروشگاه ها معموالً آجرهای جمع آوري شده از سایت های تخریب را 
هم مي فروشند. مي توانید آگهي  این قبیل مصالح را نیز در دفترچه های تبلیغاتی پیدا کنید.

 گاهی می توانید در اینترنت هم به دنبال این نوع مصالح که به قیمت مناسب ارایه 
می شوند و به شما در ساخت منظرتان کمک می کنند، بگردید.

احياء: بازیافت مصالح به کار رفته در سازه ها )مواد و مصالح محتوایي 1( 

تفاوت بین مواد و مصالح اصالح شده و مواد و مصالح بازیافت شده در نوع و وسعت عملیاتی 
است که روی هر یک از آن ها انجام می شود. می توان بدون اعمال هیچ نوع تغییری از برخی 
مواد و مصالح اصالح شده مانند اِربَنایت )تکه های خردشده ي بتن که برای کف سازي به کار 
می روند( در پروژه های ساخت وساز استفاده کرد. در پایان پروژه اگر به آن ها نگاه کنید تفاوتی 
با بتن ندارند. ولی مواد و مصالح بازیافت شده ای مانند الوارهای پالستیکی، به شکل بطری های 
نوشابه وارد کارخانه می شوند و به صورت الوار درمی آیند. بنابراین تشخیص این که این مصالح 

دقیقاً از چه مواد اولیه ای ساخته شده اند ممکن نیست.
بازتولید هم می گویند، چرا که عموماً  یا  بازیافت، فروبازیافت/دگربازیافت2  به  افراد  برخی 
که  دالیلی  از  دیگر  یکی  است.  رفته  به کار  اولیه ي  مواد  از  متفاوت  بسیار  نهایی  محصول 
فرآیندها  این  موارد  بیش تر  در  که  است  آن  می کنند  استفاده  اصطالحات  این  از  افراد  این 
برگشت ناپذیر هستند. برای مثال هرگز نمی توان از الوار پالستیکی، بطری های نوشابه ساخت. 

تعداد معدودی از مواد مانند آلومینیوم و استیل )فوالد( واقعاً قابل بازیافت هستند. 
با استفاده از مواد بازیافتی آثار منفی کم تری متوجه محیط زیست می شود. در واقع شما از 
موادی استفاده می کنید که در مراحل قبلی دورریز به شمار می آمدند. به این ترتیب درختان 
کم تری قطع می شوند، مواد کم تری از معادن استخراج می شوند و اقداماتي از این دست که 

باعث تخریب محیط زیست می شوند، کاهش می یابند. 
برخی مواد و مصالح محتوایي بازیافت شده، مانند الوار پالستیکی، ممکن است از محصوالت 

1- content materials
2- downcycling 
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جدول 1-2  مواد بازیافتی که دسترسی به آن ها آسان است

منبعکاربردعنوان

برای کف سازی، ساخت پیاده روها و خاکستر بادی
محصول فرعی تولید شده در نیروگاه های زغالیسایر مصارف به بتن  می شود

دیوارها، پله ها، و محل کاشت گیاهان دیواره هاي جداساز4
پالستیک بازیافتی از اتومبیل های قدیمی)باغچه ها(

سکوها، نرده ها، حصارها، مبلمان و الوار پالستیکي
محل کاشت گیاهان )باغچه ها(

نایلون ها و بسته بندی های مواد خوراکی مانند 
بطری های نوشابه و انواع نوشیدنی ها، خاک اره 

و تراشه هاي چوب

محفظه ي تهیه ي کمپوست، گلدان ها پالستیک بازیافتی
انواع دورریزهای پالستیکيو سایر ابزارها

آسفالت و بتن خرد شدهزیرسازی مسیرهای ترددسنگ ریزه

هرس کردن درختان و زباله های سبزخاک پوش پاشی در اطراف گیاهانخرده چوب

متداول گران تر باشند. برخی دیگر از این نوع مواد مانند خرده چوب را می توان با قیمت بسیار 
مناسب از همه جا تهیه کرد. در جدول 1-2 فهرستی از مواد بازیافتی که می توان از آن ها براي 

ساخت منظرهاي پایدار استفاده کرد، ارایه شده است.

 برخی مواد بازیافتی بحث برانگیز هستند. برای مثال خرده الستیک که از خرد کردن 
انواع تایر تهیه می شود و از آن به عنوان خاک پوش و همچنین الیه ی مصنوعی زیر چمن1 
)در زمین های ورزشی و زمین های بازی( استفاده می شود از موادی است که مصرف آن 
تا حدودی خطرساز است. روی و سایر مواد شیمیایی که از الستیک به درون خاک نفوذ 
مي کنند2 گیاهان را از بین می برند و خاک را برای همیشه به مواد سمی آلوده می کنند. این 
مواد همچنین خطر آتش سوزی را افزایش می دهند. یکی دیگر از نقاط ضعف این مواد آن 
است که در روزهای گرم تابستان بوی بسیار بدی از خود متصاعد می کنند. بیوسالید ها/مواد 
رسوبي حاصل از فعل و انفعاالت زیستي3 نیز که به عنوان کود از آن ها استفاده می شود، از 

1- turf
2- leach
3- biosolid
4- landscapeties
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منابعی تهیه می شوند که به مواد سمي1و آالینده های دیگر آلوده  هستند. حتی خرده های 
چوب هم ممکن است به بذر برخی علف های هزر یا آالینده های دیگر آلوده باشند. چند 
سال پیش زمین های منطقه ای دچار مشکالت باروری شدند. پس از بررسی معلوم شد کود 
کمپوست به کار رفته در این زمین ها )که از منابع شهری تامین شده بود( به آفت کش های 
شیمیایی بسیار مقاوم آلوده بوده است. درسی که از این قسمت می توان گرفت آن است که 

مواد بازیافتی را باید پیش از استفاده از همه لحاظ بررسی کرد.

استفاده از مواد کم اثر2  

مواد کم اثر موادی هستند که در فرآیند تولید آن ها از روش هایی استفاده شده است که کم ترین 
آثار سوء را بر محیط زیست وارد مي کنند. برای مثال، در زمان تهیه ی الوار می توانید به شرکت هایی 
مراجعه کنید که الوارهای شان را از منابع معتبر تامین می کنند. این الوارها از منابعی تهیه می شوند 

که فرآیند کاشت و برداشت پایداری دارند. این قبیل شرکت ها عموماً موسساتی دولتی هستند.
نکات دیگري که باید در این زمینه مورد توجه قرار داد به شرح زیر است:

به جاي الوار از بسته هاي فشرده ي کاه یا سازه هاي گلي/خاکي استفاده کنید. √
خودتان چوب و بامبوی مورد نیازتان را پرورش دهید تا هم اثر کم تری متوجه محیط زیست  √

شود و هم از منابع کاماًل محلی استفاده شده باشد.
لوله های  √ یا  اي4  دي  پي  اِچ   لوله های  از  پي  وي  سي3  لوله های  به جای  لوله کشی  برای 

گالوانیزه استفاده کنید. همچنین سعی کنید از مس استفاده نکنید زیرا این ماده از معادن 
استخراج می شود و منابع آن رو به انقراض هستند. 

اگر باید از رنگ یا الیه های پوشش دهنده استفاده کنید از موادی استفاده کنید که میزان  √
ترکیبات آلی فرار 5 موجود در آن ها کم تر است. این مواد آالینده های کم تری به درون طبیعت 

منتشر می کنند.

1- toxin
2- low impact
3- polyvinyl chloride
4- high-density polyethylene
5- volatile organic compounds
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کمک به نسل های آینده با استفاده از مواد تجدیدپذیر

به بیان ساده یک منبع تجدید پذیر منبعی است پایان ناپذیر که می توانید همواره از آن استفاده 
کنید. درختان جزو منابع تجدیدپذیر به شمار می آیند- چراکه می توان آن ها را دوباره کاشت. 
ولی نفت منبعی تجدیدپذیر نیست. میزان نفتی که امروزه در کره ی زمین وجود دارد هرگز 

بیش تر از این نخواهد شد.

X با انتخاب منابع تجدید پذیر، به نسل های آینده هم اجازه می دهیم از منابع انرژی 
استفاده کنند. مواد تجدیدپذیر موادی هستند که از منابع زنده استخراج می شوند. این 
منابع تنها منابعی هستند که می توانند خود را ترمیم و بازسازی کنند و به بیان دیگر 
تجدید شوند. برای مثال می توان به الوار و انواع محصوالت چوبی، بامبو، کاه، کودهای 

حیوانی و کودهای اورگانیک )آلی( مانند پودر استخوان1، اشاره کرد.

مواد ماندگار2: موادي که نسل ها به جا می مانند
گروهی از مواد وجود دارند که به آن ها مواد ماندگار گفته می شود. هدف از تولید این مواد 
آن است که بتوان با وجود تغییر شرایط برای مدت طوالنی و به دفعات از آن ها استفاده کرد. 
برای مثال می توان به مسیرهای بتنی به هم پیوسته )ماشین رو(3 اشاره کرد که امروزه استفاده 

از آن ها بسیار رایج شده است.
بسیاری به دالیل زیبایی شناختی این سیستم های بتنی را نمی پسندند، ولی اهمیت این 
سیستم ها آن است که می توان آن ها را از جایی جمع و در جای دیگر استفاده کرد. برای 
مثال، مسیر ماشین روي جلوي خانه ی شما ممکن است 40 سال دیگر جلوي خانه ی دیگری 
خانه ی  پاسیوي  ساختن  برای  مواد  همان  از  است  ممکن  نیز  بعد  دهه  چند  شود.  استفاده 

دیگری که صاحب آن حتی در زمان حیات شما هنوز به دنیا هم نیامده استفاده شود. 

1- bone meal
2- heritage materials
3- interlocking concrete paver block systems
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X وقتی مواد و مصالحی تولید می کنید که عمر زیاد و شکل مدوالر دارند و می توان از 
آن ها بارها و بارها در جاهای مختلف استفاده کرد به پایداری کمک بسیاری کرده اید. با 
این کار تاثیر اولیه ای که تولید این مصالح در محیط زیست داشته است به دلیل استفاده ی 

طوالنی مدت به صفر می رسد.

استفاده ي مفيد از زباله ها
ما در دنیایی زندگی می کنیم که منابع بسیار ارزشمندی در دسترس مان قرار دارند. چه 
بهتر که بدانیم وقتی از ماده ای استفاده می کنیم، به حل مشکالت به وجود آمده بر اثر 
انباشت زباله ها نیز کمک خواهیم کرد. مهم تر آن که می توانیم این قبیل مواد را مجانی 
)یا با پرداخت هزینه ی بسیار کم( تهیه کنیم. با این کار نیاز به تولید مواد و محصوالت 
جدید کاهش می یابد. تالش جمعی در راستای چنین اهدافی بسیار لذت بخش است: یاد 
گرفتن هنر استفاده ي مفید از زباله ها بسیار آسان است: کافی است چیزهایی را که قرار 
است به گودال های دفن زباله ریخته شوند پیدا کنید و از میان آن ها مواد و مصالح مورد 

نظر خود را جدا و به منظرتان )حیاط خانه( منتقل کنید.
به روش های مختلفی می توان به این منابع دسترسی پیدا کرد. در واقع روزانه آن قدر 
زباله دور ریخته می شود که نمی توان گفت به این منابع دسترسی وجود ندارد. به جای 
آن که برای خرید گلدان های تزیینی پول پرداخت کنید می توانید از حباب چراغ  جلوی 
ماشین های قدیمی یا هر وسیله اي که شبیه ظرف است استفاده کنید. می توانید از چوب 
درخت های قطع شده برای درست کردن نیمکت و از کاشی های خرد شده و خرده چوب 

برای تزئین پاسیوي خود استفاده کنید.
زیبا  مجسمه های  کردن  درست  برای  قدیمی  آهنی  لوله های  از  می توانید  همچنین 
با  می توان  و  هستند  خاصی  جذابیت  دارای  قدیمی  اشیاء  به طور کلی  کنید.  استفاده 

استفاده از آن ها ترکیبات تزیینی بسیاری طراحی کرد.
این قبیل دورریزها را می توان در همه جا پیدا کرد. از فروشگاه های بازیافت و جمع آوری 

زباله گرفته تا حیاط پشتی و انباری خانه ی همسایه ها. 
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هر نوع مصالح بادوامي که بتوان آن  را جابه جا کرد- آجر، سنگ، بلوک هاي کف سازي و 
دیوارهای نگهدارنده ي پیش ساخته1- را می توان در گروه مواد ماندگار قرار داد. نکته ی اصلی 
شناخت پتانسیل های درازمدت این مواد است و این که به جای سیمان برای نصب آن ها از شن 
و ماسه ی فشرده استفاده کنیم تا بتوان در صورت نیاز آن ها را در آینده در مکان های دیگر 

مورد استفاده قرار داد.

مواد و مصالح مورد نياز برای نگهداری از منظر:
چگونه برنامه ریزی کنيم که هزینه های نگهداری را کاهش دهيم

پس از آن که عملیات منظرسازی به پایان رسید، منظر شما همچنان به تعمیرونگهداری نیاز 
دارد. در واقع هیچ نوع منظري وجود ندارد که به تعمیرونگهداری نیاز نداشته باشد. ولی با 
استفاده از روش های پایدار و ساختن منظرهایی که عمر طوالنی دارند، نیاز به مواد، انرژی و 

همچنین هزینه برای زنده نگاه داشتن منظر کاهش مي یابد.
در این قسمت به مواد و مصالحی که در مرحله ي تعمیرونگهداری منظر مورد نیاز است 
اشاره خواهیم کرد. همچنین فصل هایی که به شما در به حداقل رساندن نیازتان به چنین 

موادي کمک می کنند معرفی می شوند.

آب 

بیش تر مردم فکر می کنند آب منبعی است که به وفور یافت می شود، ولی از 1359 میلیون کیلومتر 
مکعب آبی که روی این سیاره وجود دارد، تنها سه دهم درصد از آن شیرین و نسبتاً پاک است 

)قابل شرب( و انسان ها می توانند از آن استفاده کنند. به طور کلی این میزان بسیار کم است.
البته آب منبعی تجدیدپذیر است. )به بخش »کمک به نسل های آینده با استفاده از مواد 
تجدید پذیر« که قباًل ارایه شد رجوع کنید.( در واقع آبی که از آسمان به صورت باران و برف 
می بارد یکی از تجدید پذیرترین منابعي است که می توان برشمرد. به عالوه این منبع یک منبع 
ارزان قیمت است. باران حتی در مسیر بارش خود نیتروژن هوا را هم جذب مي کند و با خود به 

1- segmental retaining wall
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سطح خاک می آورد تا این ماده ی مفید را به گیاهان برساند. بنابراین این منبع از ارزش بسیار 
زیادی برخوردار است، چرا که هم مجانی است و هم هیچ تاثیر سوئی بر محیط  زیست ندارد.

X  امروزه بیش تر مناطق با کمبود آب مواجه هستند. بنابراین استفاده از آب آشامیدنی 
از تشنگی رنج می برند کار درستی  آبیاری درحالی که مردم در سایر مناطق دنیا  برای 
منظر،  نحوه ي عملکرد  یا  دادن شکل ظاهری  تغییر  بدون  نیست، خوشبختانه می توان 
بیش تر در زمینه ي  اطالعات  برای  داد.  قابل توجهی کاهش  به میزان  را  مصرف آب آن 

صرفه جویی در مصرف آب به فصل های ارایه شده در بخش سوم کتاب رجوع کنید.

کود

آیا تابه حال از خود پرسیده اید چرا از کود استفاده می شود؟ کسی به کوه ها و جنگل ها کود 
نمی دهد، با این وجود بسیار سرسبز و پوشیده از درختان انبوه هستند. اگر به نظرتان عجیب 

است که باغچه ای دائماً به کوددهی نیاز داشته باشد، حق با شماست.

X اگر گیاهی بتواند خود را به خوبی با محیط اش وفق دهد )به دلیل آن که بومِي منطقه 
شما است یا از جای دیگري که دارای محیطی مشابه اقلیم شما است آمده( عناصر غذایي 
پاییز  را که در  برگ هایی  اگر  و  برای آن کافی هستند  موجود در خاک منطقه ي شما 
از درختان می ریزند از باغچه جمع نکنید، همین برگ ها به کودهای بسیار مفید برای 
گیاهان باغچه ي شما تبدیل می شوند. به این ترتیب دیگر نیازی نخواهد بود که کودهای 
ناراحت  از دیدن این برگ ها  گران قیمت وارداتی به خاک باغچه اضافه کنید، اگر واقعاً 

می شوید آن ها را جمع آوری کنید، جایی نگاه دارید و در زمان نیاز به باغچه برگردانید.

البته زمان هایی وجود دارد که باغچه ها باید حتما کود دهی شوند. برای مثال بسیاری از 
گیاهان مثمر )میوه دار( باید به طور مستمر کود دهی شوند. بد نیست برای بقیه ي گیاهان نیز 
گاهی از کود استفاده شود. ولی از کجا باید فهمید؟ یک آزمایش خاک شناسی ساده انجام 
دهید. برای مدتی به گیاهان دقت کنید و در صورتی که آثار کمبود مواد غذایی برای مثال: زرد 
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شدن برگ ها یا کند شدن رشد، در آن ها مشاهده کردید از کود استفاده کنید.
وقتی می خواهید باغچه ي خود را کوددهی کنید، یادتان باشد از کودهای اورگانیک )آلی( 
که دارای منبعی طبیعی، تجدیدپذیر و غیرنفتی هستند استفاده کنید. این نوع کودها کم تر 
باعث سوختن گیاهان و تخریب خاک می شوند. برای اطالعات بیش تر در زمینه ي کودها به 

فصل های 16 و 20 رجوع کنید.

آفت کش ها

حتماً فکر می  کنید آفت کش ها فقط حشرات، بیماری ها و اورگانیسم هایی )موجودات زنده  ی 
بسیار ریز( را که به باغچه ي شما آسیب می رسانند از بین می برند. همان طور که در مورد 

کودها این سوال مطرح است، ممکن است بپرسید چرا از این مواد استفاده می کنیم.
گیاهان موجود در طبیعت هم به همین میزان در معرض آفات و بیماری ها قرار دارند، ولي 
در طبیعت بین همه ي موجودات تعادل برقرار است و به همین دلیل امکان این که اوضاع از 
کنترل خارج شود )البته اگر انسان ها در برهم زدن نظم و تعادل آن دخالتي نداشته باشند( 

خیلي کم  است.
آفات  بیش تر  تهاجمی  روش های  و  مضر  شیمیایی  مواد  از  استفاده  بدون  می توانید  شما 
را کنترل کنید. اول، از گیاهانی استفاده کنید که کم تر آفت زده می شوند و در مقابل آفات 
مقاوم اند، سپس سعی کنید شرایط مساعد برای رشد آن ها را فراهم کنید. )گیاهان سالم کم تر 
در معرض آفت زدگی و بیماری قرار می گیرند(. در صورت بروز هر نوع آفت زدگی کمی منتظر 

بمانید چرا که حشرات مفید غالباً برای از بین بردن آفات به کمک گیاه می آیند.
اگر این روش مفید واقع نشد از روش دیگری استفاده کنید که کم ترین میزان مواد سمی در 
آن موجود است. برای مثال حشرات مفیدی را که از گلخانه خریده اید در باغچه آزاد کنید، سعی 
کنید آفات را از روی گیاه بشوئید یا از صابون های حشره کش که غیرسمی هستند، استفاده کنید.

برای اطالعات بیش تر درباره ي کنترل آفات به فصل 21 رجوع کنید.

علف کش ها

علف کش ها، علف های هرز )گیاهانی که ناخواسته در باغچه می رویند و رشدشان بسیار سریع 
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و مخرب است( را از بین می برند. بیش تر علف های هرز غیر بومی هستند. با وجود آن که ده ها 
سال است از علف کش ها استفاده می شود می بینید که هنوز علف های هرز بسیار زیاد هستند. 
اگر علف کش ها کار خود را درست انجام می دهند، چطور است که روی سیاره ي ما در حال 

حاضر بیش از همیشه علف وجود دارد؟ وقت آن رسیده که راه دیگری در پیش بگیریم.

X حجم علف های هرز در قسمت هاي مشکل دار و زمین های لخت که محیطي ایده آل 
برای رشد آن ها فراهم مي کنند، بیش تر است.

قسمت ِ خالی یک زمین گل کاری شده بهترین مکان برای رشد علف های هرز است. با وجود 
آن که هیچ روش قطعی برای متوقف کردن رشد علف های هرز وجود ندارد، حداقل می توان 
از روش هایی برای کنترل آن ها استفاده کرد که به اندازه ي مواد شیمیایی مضر نیستند. برای 
از گیاهان باشد یعنی برای رشد علف های هرز فضای  انبوه  باغچه ي شما  مثال سعی کنید 
خالی نداشته باشد. به این ترتیب گیاهان اصلي به علف های هرز اجازه ي رشد نمی دهند. )برای 
آشنایي با روش های کارآمدتر براي کنترل علف های هرز- که تاثیر کم تری بر محیط زیست 

دارند- به فصل 20 رجوع کنید.(

سوخت های فسيلی

این  می روند.  به کار  باغچه ها  همه جای  در  طبیعی(  گاز  گازوئیل،  )نفت،  نفتی  محصوالت 
طی  که  است  خام(  )نفت  ماده اي  آن ها  منشاء  زیرا  می شوند،  نامیده  فسیلی  سوخت ها، 
میلیون ها سال بر اثر فساد اجساد دایناسورها و گیاهان نخستین در زیر خاک تشکیل شده 
است. ماشین های چمن زنی بنزیني و سایر تجهیزات برقی باغبانی از مصرف کنندگان عمده ي 

نفت و فرآوردهاي آن به شمار می آیند.
بر طبق آمار آژانس حفاظت از محیط زیست، در آمریکا ساالنه بیش از 800 میلیون گالن 
بنزین توسط همین ماشین های چمن زنی مصرف می شود. البته این تمام میزان نفتی نیست 

که در باغچه ها مورد استفاده قرار می گیرد!
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X با استفاده از ابزار دستی، کودهای اورگانیک )آلی(، مواد طبیعی، و سایر ورودی های 
کم اثرتر، می توانید به میزان قابل توجهي مصرف سوخت های فسیلی را در منظرتان کاهش 
کنید،  تولید  منظر  در  خودتان  را  مصرفی  غذایی  مواد  از  بخشي  اگر  همچنین  دهید. 

سوخت های فسیلی کم تری صرف تولید و انتقال مواد غذایی مي شود.

وابستگی بيش ازحد به سوخت های فسيلی )سوخت محوری(
در این قسمت نگاهی می اندازیم به مصرف غیرمستقیم سوخت های فسیلی در منظرها و باغچه ها:

√ حمل ونقل مواد و مصالح: هر بار که مواد و مصالحی را مي خرید که در منزل به شما 
بار(،  با کامیون تحویل  اتومبیل شخصی و چه  از  با استفاده  تحویل داده می شود )چه 

سوخت )بنزین( مصرف مي شود.
مصالح  و  مواد  از  بسیاری  استفاده می شود:  توليد مواد و مصالحي که در منظر   √
به کار رفته در یک منظر از نفت ساخته می شوند و در فرآیند تولید بسیاری از آن ها نیز 

از سوخت های فسیلی استفاده شده است.
√ انتقال آب: به غیر از مکان هایی که آب تحت تاثیر نیروی جاذبه ي زمین جریان دارد، 
برای کشیدن آب از چاه ها و عبور دادن آن از روی سطوح شیب دار از پمپ های بسیار 
قوی استفاده می شود. این پمپ ها با مصرف انرژی کار می کنند. انرژی مصرفی آن ها از 

هر نوعی که باشد از سوخت های فسیلی تامین می شود.
√ کودها و آفت کش هایی که منشاء شيميایی دارند: ماده ي اصلی تشکیل دهنده ي 
فسیلی  سوخت های  انواع  از  یکی  که  است  طبیعی  گاز  شیمیایی،  نیتراته ي  کودهای 

به شمار می آید. برخی انواع آفت کش ها نیز از نفت تهیه می شوند.
√ همه ي انواع پالستيک، مانند لوله ها و تجهيزات آبياری، سازه های به کاررفته در 
باغچه ها، مبلمان و گلدان ها: به جز چند مورد خاص، همه ي انواع پالستیک مستقیماً 

از نفت تولید می شوند.
دارند:  نياز  سنگين  ماشين آالت  و  تجهيزات  به  که  ساخت وساز  فرآیندهای   √
تراکتورها، تیلرها و سایر تجهیزات و ماشین آالت مشابه، همه با سوخت های فسیلی کار 
می کنند. حتی دستگاه هایی که با برق کار می کنند هم وابسته به سوخت های فسیلی 
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هستند. می پرسید چگونه؟ برای تولید برق از سوخت های فسیلی استفاده می شود.
√ عمليات تعميرونگهداری و استفاده از تجهيزات برقی: روشن است که ماشین های 
چمن زنی و برگ روب با گاز کار می کنند. ولی فراموش نشود که حتی تراکتورهایی که 

برای حمل و نقل کارگرها و باغبان ها استفاده می شوند هم با بنزین کار می کنند.
√ دفع زباله که شامل جمع آوری، تفکيک و جداسازی و مدیریت گودال های دفن  
زباله است: انتقال، آسیاب و دفن زباله های سبز در گودال های مخصوص تنها با مصرف 

مقادیر زیاد سوخت امکان پذیر است.
استفاده ي  یخ:  و  برف  کردن  آب  برای  استفاده  مورد  دستگاه های  و  تجهيزات   √
روزافزون از دستگاه های گرم کن برای آب کردن یخ در مسیرهای رفت وآمد، مسیرهای 

ماشین رو و همچنین استخرهای آب، نیازمند مصرف سوخت و انرژی است.

زمان

منظرسازی پایدار در واقع نوعی منظرسازی ماندگار و بادوام است. اگر یک منظر پایدار را برای 
چند هفته به حال خود بگذارید هیچ وقت به جنگلی پوشیده از علف های هرز و گیاهان انبوه 
)یا پژمرده( تبدیل نمی شود. با وجود سیستم هاي طبیعي که همواره تعادل منظر را حفظ و بر 
نحوه ي عملکرد آن نظارت مي کنند، نیازی به رسیدگی تمام وقت شما نخواهد بود. برای چنین 
منظری همین که گاهی به آن سر بزنید و از شرایط آن مطلع شوید کافی است. اگر بخواهیم 
دقیقاً زمانی را که باید صرف این منظرها شود تعیین کنیم، می توان گفت یک یا دو روز کامل 
در سال کافی است. بنابراین به جای آن که هر جمعه مجبور باشید به منظرتان رسیدگی کنید 
می توانید زمان بیش تری را صرف لذت بردن از آن کنید! منظرهای پایدار باعث صرفه جویی 

در وقت شما می شوند.

هزینه

وقتی طراحی، ساخت و نگهداری از منظر به روش پایدار انجام شود، هزینه ای که در درازمدت 
صرف آن می شود به میزان قابل مالحظه ای کم تر از منظرهای دیگر است. ممکن است هزینه ي 
باشد، ولی  یا معادل هزینه ي طراحی منظرهای دیگر  اولیه ي طراحی چنین منظری کم تر 
هزینه ای که در درازمدت صرف نگهداری از آن می شود صددرصد کم تر است. به جرات می توان 



67

گفت که هزینه ي نگهداری از یک منظر متداول در حدود سه برابر منظرهای پایدار است و 
تاثیرات منفی زیست محیطی آن نیز قابل مقایسه با منظرهای پایدار نیست.

به صفر رساندن خروجی ها
خروجی یا همان پسماندهای حاصل از منظر به دلیل طراحی ناکارآمد سیستم، تولید می شوند. 
اگر منظری به شکل یک سیستم خطی )که در آن مواد و مصالح از طبیعت استخراج و پس از یک 
بار مصرف دور ریخته می شوند( طراحی شود، حجم زیادی ضایعات و پسماند تولید مي شود. ولی 
طبیعت خود یک سیستم چرخه ای است. هر یک از اجزاء موجود در سیستم های چرخه ای بدون 
نیاز به اضافه یا کم کردن اجزاء دیگر، در سیستم باقی می مانند و به حیات خود ادامه می دهند. 

هدف از منظرسازی پایدار ایجاد سیستمی با حداقل خروجی ها و پسماندها است.
با بهینه سازي ورودی ها می توان خروجی های منفی را حذف کرد یا به حداقل رساند. این 
)برای  می شوند.  برنامه ریزی  و  تنظیم  به خوبی  که  است  سیستم هایی  قوت  نقاط  از  ویژگی 
اطالعات بیش تر درباره ي بهینه سازي ورودی ها به قسمت »چگونه از آنچه در طراحی منظر 

به کار می رود بیش ترین استفاده را ببریم« که قباًل ارایه شد رجوع کنید.(     

X در قسمت های بعدی به خروجی های نامطلوب می پردازیم، ولی فراموش نکنید که 
برخی خروجی ها مثبت هستند- برای مثال اکسیژنی که گیاهان زنده تولید می کنند یا 

میوه هایی که می توان در منظر پرورش داد.

پسماندهای سبز
پسماندهای سبز در واقع همان شاخ و برگ مرده ي درختان هستند که از باغچه جمع آوری و 
دور ریخته مي شوند، گاهی این پسماندها به گودال های دفن  زباله منتقل می شوند و گاهی 
به شکل خاک پوش دوباره به دست ما می رسند. ولی حقیقت این است که، در بیش تر موارد، 
تولید این نوع پسماندها از اساس غلط است. برای مثال وقتی گیاهی در جایی کاشته می شود 
که برای گیاه تنگ و کوچک است، باغبان مجبور می شود شاخ وبرگ آن را بزند تا گیاه در 
مکان مورد نظر جا شود )به جای آن که محل کاشت تغییر داده شود، گیاه بیچاره آن قدر تغییر 
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می کند تا مناسب محل شود.( همه ي گیاهان دارای سرنوشت ژنتیکی1 معینی هستند و در 
زمان مشخص به اندازه و شکل معینی رشد می کنند. ولی در بیش تر موارد ما بدون توجه به 
ذات و ماهیت گیاه از آن برای رضایت خود استفاده می کنیم. کاشتن گیاهان نامناسب در 
مکان های نامناسب تنها یکی از اشتباهات بزرگی است که در منظرسازی می شود. مثال های 
دیگری هم وجود دارد: مانند کاشتن گیاه موی رونده2 یا انتخاب گیاه ارس چیني3 در فضایی 
به عرض 1/5 متر، استفاده از درختان به عنوان دیوارهای کوتاه جداکننده، انتخاب بوته های 
و  متغیر  رشد  عادات  دارای  که  گیاهی  نوع  هر  کاشت  و  پوششی  گیاهان  به عنوان  بلندقد 

نامشخص است )یعنی اندازه ي نهایی آن را نمی توان تخمین زد(.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که به تولید زباله های سبز منجر می شود. برای مثال می توان 
به آبیاری یا کوددهی بیش ازاندازه اشاره کرد. هر دو عامل باعث رشد سریع گیاه می شوند. در 
برخی شرایط رشد گیاه خوب و مطلوب شماست، ولی گاهی همین رشد اضافی باعث افزایش 
تولید  باعث  کار  این  گیاهان می شود.  و همچنین هرس کردن شاخ وبرگ  به رسیدگی  نیاز 

زباله ي سبز و ایجاد بسیاری مشکالت دیگر می شود که هیچ منفعتی نیز ندارد.

X وقتی منظری را طراحی می کنید، الزم است اندازه ي نهایی گیاهان را از پیش بررسی 
انجام مطالعات الزم مکان مناسب کاشت آن را تعیین کنید.  از  و مطالعه کنید و پس 
اگر رشد گیاهي بیش تر از فضای در نظر گرفته شده است، گیاه دیگری- که اندازه ي آن 
مناسب است- به جای آن انتخاب کنید. این یکی از مهم ترین نکات طراحی منظرهای 
و  کردن  هرس  به  چندانی  نیاز  آن  گیاهان  که  کنید  طراحی  منظری  اگر  است.  پایدار 

رسیدگی ندارند می توانید در وقت خود بسیار صرفه جویی کنید.

روان آب هاي آلوده4
به آب باران یا آب آبیاری که مواد  آفت کش، علف کش و کودها را با خود مي شوید و  به جوی های 

1- genetic destinies
2- invasive vine
3- spreading junipers
4- polluted runoff 



69

آب و در نهایت جریان  آب  زیر زمینی می برد، روان آب آلوده گفته می شود. روان آب های آلوده 
از مشکالت عمده ي جهانی به شمار می آیند. اولین کاری که می توان برای کمک به حل این 

مشکل انجام داد، عدم استفاده از آفت کش ها، علف کش ها و کودهای شیمیایی است.
به همراه  می رود  بیرون  خانه  حیاط  از  باران/آبیاری  آب  وقتی  که  است  آن  دیگر  مشکل 
خود، آلودگی های کف خیابان و جوی های آب را نیز می شوید و می برد. می توان با استفاده از 
روش های جمع آوری آب هاي سطحي: مانند استفاده از گودال نفوذپذیر1 و همچنین طراحی 
منظر به نحوی که آب باران/ آبیاری از سایت خارج نشود )به بخش سوم کتاب رجوع کنید.( 
به حل این مشکل کمک کرد. اگر بتوانید این آب ها را در سایت نگاه دارید، میکروارگانیسم های 
)ریزسازواره ها( موجود در خاک، ذرات مواد آالینده  را شکسته و به موادی تبدیل می کنند که 

دیگر از لحاظ زیست محیطی خطرناک نیستند.

آلودگی هوا
وقتی رونالد ریگان2 شهردار کالیفرنیا بود گفت: »درختان بیش تر از اتومبیل ها آلودگی تولید 
برخی  دارد.  حقیقت  موضوع  این  ولی  برسد،  به نظر  عجیب  کمی  است  ممکن  می کنند.« 
گونه های درختی، موادی تولید می کنند که دانشمندان به آن ها انتشارات بیوژنیک3 می گویند 
)ترکیبات فرار ارگانیکی که حاصل فعالیت موجودات زنده هستند و موجب بدتر شدن آلودگی 
هوا مي شوند( به همین دلیل، این درختان نباید در حجم گسترده در مناطق شهری کاشته 
شوند. بدترین انواع این گیاهان شامل برخی گونه های اوکالیپتوس4، فیکوس5، عنبر سائل6، 
نوئل7، افرا8، صنوبر شرقي9، بلوط10 و بید11 هستند. برای اطالعات بیش تر درباره ي انتشارات 

1- percolation chamber
2- Ronald Reagan
3- biogenic emmisions
4- Eucalyptus
5- Ficus
6- sweet gum
7- spurce
8- sycamore
9- cottonwood
10- oak
11- willow
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ولی  کنید.  رجوع   selectree.calpoly.edu وب  سایت  به  می توانید  درختی  گونه های  برخی 
فراموش نکنید که بیش تر درختان باعث کاهش آلودگی هوا می شوند و تاثیر خالص آن ها در 

بهبود وضعیت محیط زیست باال است.
برای  که  ماشین آالتی  و  دستگاه ها  از  استفاده  با  هوا  کردن  آلوده  در  نیز  انسان ها  نقش 
نگهداری از منظر به کار می برند قابل مالحظه است. برخی از این اقدامات عبارتند از: استفاده 
از ماشین های چمن زنی، پاشیدن علف کش و آفت کش و حتی استفاده از اتومبیل شخصی 
برای تهیه ی مواد و مصالح بیش تر و مصرف آن ها در منظر. در واقع موتورهای کوچک موجود 
نیتروژن تولید می کنند که  این ماشین ها آن قدر هیدروکربن، مونواکسیدکربن و اکسید  در 

می توان آن ها را عمده ترین عوامل تولید کننده ي آالینده های غیراتومبیلی دانست.

 راه حل این مشکل آسان است. می توان به راحتی مساحت زمین های پوشیده از چمن 
را کاهش داد و کم تر از گیاهانی که دارای رشد زیاد هستند استفاده کرد، تا به این ترتیب 
نیاز به هرس کردن و استفاده از ماشین های چمن زنی کاهش یابد. تا آن جا که می توانید 
سعی کنید از ابزارهای دستی برای رسیدگی به باغچه ي خود استفاده کنید و از مصرف 
علف کش ها و آفت کش های شیمیایی خودداری کنید. برای اطالعات بیش تر درباره ي حذف 

تجهیزات برقی به فصل 20 و حذف مواد شیمیایی به فصل 21 رجوع کنید.

آلودگی صوتی
هدف از طراحی منظر، ایجاد باغچه ای است که محل استراحت و آرامش باشد- جایی دور از 
هیاهو و سروصدای دنیای بیرون. با این وجود استفاده از تجهیزات بنزینی در منظر این آرامش 

را به هم می زند.
از بیش تر حیاط ها صدای ماشین های چمن زنی، و سایر تجهیزات بنزینی شنیده می شود. از این 
ماشین ها به عنوان ابزار باغبانی علمی و مدرن1 استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از این نوع 
ابزارها آن است که در باغچه ها معموالً بیش از گنجایش آن ها چمن و انواع گیاهان کاشته می شود.

1- horticulture
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X اگر منظرتان را به سیستمي پایدارتر تبدیل کنید و از تجهیزات برقی برای باغبانی 
استفاده نکنید، نه تنها به حذف مشکالت ناشی از مصرف سوخت های فسیلی مانند آلودگی 
هوا کمک می کنید، بلکه باعث کاهش آلودگی صوتی نیز می شوید. عالوه بر این، باغبانی به 
روش سنتی و با استفاده از ابزارهای دستی برای شما نوعی ورزش و تحرک به شمار می آید. 
برای یافتن روش های جایگزین )به جای استفاده از تجهیزات برقی( به فصل 20 رجوع کنید.

در مواد تشکيل دهنده ي مصالحی که برای منظرتان می خرید دقت کنيد
یکی از اقداماتی که باعث به هم خوردن برنامه ي شما برای طراحی یک منظر پایدار می شود آن 
است که بدون تفکر و مشورت گرفتن از افراد متخصص به نزدیک ترین فروشگاه لوازم باغبانی 
بروید و از آن خرید کنید و حتی از فروشنده نپرسید که این مواد و مصالح از کجا آمده اند و چه

جدول 2-2 مواد سمی و مواد جایگزین آن ها

2- Arsenic
3- alkaline copper quaternary
4- black locust
5- white oak
6- cedar
7- redwood
8- PVC
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ماده ي جایگزین غيرسمی ماده ی سمی )یا ماده اي که به سمی بودن آن  شک دارید(

چوب هایی که با استفاده از اِي  سي  کیو/مس 
چهارگانه ی قلیایی2 )نوعي ماده ي نگهدارنده ي 

چوب( محافظت می شوند، اقاقیای معمولي3، بلوط 
سفید4، سدروس5، سکویا6، استیل )فوالد(

چوب هایی که به آرسنیک1 آغشته می شوند تا در برابر برخی 
عوامل تخریب کننده ی چوب مقاوم شوند

چسب هایی که ترکیبات آن ها کم خطرتر است. 
چفت و بست های مکانیکی مانند میخ، پیچ، مهره

انواع چسب ها

استفاده از روغن  جالیی که درصد مواد آلی فرار 
در آن  کم تر است، بهتر است از مواد و مصالحی 

استفاده شود که نیازی به روغن جال ندارند

رنگ ها، انواع روغن های جال و حالل ها

پلی اتیلن متراکم و سایر انواع پالستیک و 
جایگزین های غیر پالستیک

پي وي سي7

دیواره هاي جداساز/ الوار از جنس پالستیک 
بازیافتی و الوارهای بازیافت شده

تراورس
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 آثار سوئی ممکن است بر محیط زیست )چه در منظر شما و چه در خارج از آن( داشته باشند. باید 
پیش از انجام چنین اقداماتی مطمئن شوید که حداقل تاثیر را بر محیط زیست خواهید گذاشت.

عالوه بر این، برخی مصالح ساختمانی رایج که در پروژه های منظرسازی نیز به کار می روند سمی 
هستند و باعث انتشار گازهای شیمیایی در هوا، و نشت مواد سمي در خاک می شوند. تماس 
مستقیم انسان و جانوران با این مواد بسیار خطرناک است. کارگرانی که به طور مستقیم با این 
مواد و مصالح در تماس هستند بیش از دیگران در معرض خطرات ناشی از آن ها قرار دارند. در 

جدول 2-2 به برخی از این مواد اشاره و جایگزین غیرسمی آن ها نیز ارایه شده است.

X استفاده از مواد سمی به ندرت الزم و ضروری است. انسان ها مدت ها پیش از کشف 
پي  وي  سي، حالل ها و سایر مواد سمی و مضر، منظرهای بسیار زیبا می ساختند. مي توان 
از بروز بسیاري مشکالت شد. امروزه می توان  با استفاده از مواد طبیعی در منظر مانع 
دارند جایگزین مواد شیمیایي  بر محیط زیست  بسیار کمی  تاثیر  را که  مواد کم خطرتر 
کرد. این نوع مواد به نسبت مواد شیمیایی ارزان تر هستند. در برخي کشورها فروشگاه های 
مخصوص عرضه ي مواد غیرسمي و طبیعي راه اندازي شده است که مي توان براي ساختن 
منظري پایدار به آن ها مراجعه کرد. برای اطالعات بیش تر درباره ي انواع مصالح متداول 

در طراحی سخت منظر به فصل 12 رجوع کنید.

انتخاب راه حل های زیست شناختی پيش از راه حل های فنی
همان طور که متخصصین کشاورزي پایدار1 همیشه می گویند: بهتر است برای منظرسازی قبل از 
آن که به سراغ رویکردهای فنی برویم از رویکردهای زیست شناختی کمک بگیریم. به بیان دیگر، از 
درختان به نحوی استفاده کنید که کار اجزاء سخت منظر را برای شما انجام دهند. برای مثال یک 
درخت 40 هزار تومانی خیلی بهتر از یک سقف ایرانیتی/آلومینیومی 4 میلیون تومانی می تواند 
روی پاسیوي حیاط شما سایه بیاندازد. به عالوه این درخت انرژی مصرف نمی کند، آالینده ها را 

جذب می کند، اکسیژن تولید می کند، آشیانه ی پرندگان است، و مزایای بسیار دیگری نیز دارد.

1- permaculturalist
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کشاورزی پایدار1 چيست؟
انتخاب راه حل های زیست شناختی/زیستي پیش از کمک گرفتن از فناوری  و همچنین 
از اجراء استفاده شود که بتوان از آن ها برای  کارکردهای چندمنظوره )یعنی به نحوی 
تحقق اهداف چندگانه کمک گرفت/ استفاده از هر جزء برای تحقق اهداف چندگانه( از 
جمله نظریات ارایه شده در دنیای جذاب کشاورزی پایدار هستند. این سیستم طراحی 
به  زیادي  بسیار  شباهت  شد،  مطرح  استرالیا  در  دهه ی 1970  در  بار  اولین  برای  که 
منظرسازی پایدار دارد. ارایه ی تعریف دقیق برای این واژه کار آسانی نیست. با این وجود 
صاحب نظران بسیاری این واژه را تعریف کرده اند. در این جا تعریف گراهام  بل2 در کتاب 

»کشاورزی پایدار3« )انتشارات پرماننت4، 2005( ارایه می شود:
»کشاورزی پایدار عبارت است از طراحي و نگهداري آگاهانه ي سیستم هایي که از لحاظ 
انعطاف پذیری  و  ثبات/پایداري  تنوع،  از  و  مي شوند  محسوب  مثمر  و  مولد  کشاورزي 
اکوسیستم های طبیعی برخوردارند. در این شاخه از کشاورزی، منظر با زندگی روزمره 
انسان هماهنگ است و در آن ادغام می شود. در واقع منظر غذا، انرژی، سرپناه و نیازهای 

مادی یا غیرمادی انسان را به روشي کاماًل پایدار تامین می کند.«
همان طور که می بینید کشاورزی پایدار شباهت بسیار زیادی به منظرسازی پایدار دارد. 
در واقع همین طور است. با این تفاوت که در کشاورزي پایدار تاکید ویژه ای بر تامین مواد 
غذایی و همچنین سایر نیازها از باغچه هاي خانگي می شود. به طور کلی می توان نتیجه 
گرفت که با طراحی یک منظر پایدار حتی تامین نیازهای روزمره نیز ممکن است. )برای 

اطالعات بیش تر به پیوست کتاب رجوع کنید.(

گیاهان به طور طبیعی با انرژی آفتاب کار می کنند. نور خورشید، خاک، هوا و آب باران 
همه ی منابع مورد نیاز گیاهان را تامین می کنند. به بیان دیگر، گیاهانی که دارای عمر طوالنی 
هستند به نقاشی، بازسازی، تعمیر یا تعویض نیاز ندارند و البته اگر به جای دیوار، پرچینی را 
طراحی کنید که از بوته های کوچک ساخته شده است کسی نمی تواند روی آن نقاشی کند.

1- Permaculture
2- Graham Bell
3- The Permaculture Way
4- Permanent Publications

فصل 2: در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيرید
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X آنچه تا این جا گفته شد به این معنا نیست که استفاده از هر نوع سخت منظر در 
منظرهای پایدار ممنوع است. واضح است که انجام چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود. 
ولی اگر منظر شما اجزاء زنده ی بیش تری داشته باشد سیستم بهتری خواهد بود و براي 

نگهداري از آن با مشکالت کم تری مواجه می شوید.

هر یک از بخش های منظر چه نقشی دارند؟
هر یک از اجزاء منظر وظیفه ی مشخصی را بر عهده دارد. هیچ جزئی نباید به دلیل تبلیغات 
گسترده یا جلب توجه همسایه ها در منظر قرار داده شود. برای مثال استفاده از چمن )یا هر 
از فرسایش خاک  نوع گیاه پوششي مناسب( روی قسمت های شیب دار ضروري است، زیرا 
جلوگیری می کند، در منظر معموالً یک پاسیو طراحی می شود که محل استراحت و جمع شدن 
اعضای خانواده است، همچنین در منظر از سیستم های روشنایی استفاده می شود، زیرا با وجود 
این سیستم ها در شب امنیت محیط تامین خواهد شد. بسیاری از اجزاء طراحی شده نیز بیش 
از یک کاربرد دارند. برای مثال چمنی که روی قسمت های شیب دار کاشته می شود تنها مانع 
از فرسایش خاک نمی شود، این پوشش گیاهی شهد مورد نیاز زنبورها را نیز تامین می کند، 
اکسیژن تولید می کند، و همچنین باعث معطر شدن فضا می شود. در دنیای کشاورزی پایدار 
)برای اطالعات بیش تر به قسمت »کشاورزی پایدار چیست؟« در همین فصل رجوع کنید.( 
وقتی منظر شما از اجزایی تشکیل می شود که هر کدام یک یا چند کاربرد مختلف دارند و 
همه ی اجزاء نیز به نحوی در کنار هم قرار می گیرند که یک مجموعه ی بسیار کارآمد واحد را 
بسازند، می توان نتیجه گرفت که منظر شما، سیستمی است که بیش ترین مزایا را در اختیار 
شما و محیط زیست قرار می دهد. بنابراین بهتر است وقتی اجزاء منظر خود را انتخاب می کنید 
از خود بپرسید که آنچه انتخاب کرده اید چه نقشی در منظرتان دارد. مطمئن باشید از این 

کار پشیمان نخواهید شد.

فکر  کرده اید  انتخاب  منظرتان  برای  که  اجزائی  وظیفه ی  یا  نقش  به  وقتی  گاهی   X
می کنید تنها یک پاسخ به نظرتان می رسد و آن این است که آن جزء شما را خوشحال و 

راضی می کند. توجه داشته باشید که این مسئله اهمیت بسیار دارد. 



فصل 3 
 

تصميم بگيرید که خود مجری پروژه ي منظر باشيد یا از 
افراد متخصص کمک بگيرید

در این فصل مي خوانيم:

• مرور مهارت هایی که به منظر سازی کمک می کنند
• بررسی زمان و هزینه ای که می خواهید صرف طراحی منظر کنید

• تهیه ي ابزارهای مورد نیاز
• کمک گرفتن از نیروهای متخصص به وقت نیاز

در یک پروژه ي منظر سازی به منابع متعددی نیاز است. البته در منظرهای پایدار این نیاز 
البته  و  سرمایه  زمان،  مانند  منابعی  به  نیز  منظرها  این  بااین وجود  می شود،  احساس  کم تر 
مهارت نیاز دارند. اگر قصد دارید کل پروژه یا حتی قسمتی از آن را خودتان انجام دهید باید 
به انرژی و زمانی که می توانید صرف آن کنید خوب فکر کنید. همچنین الزم است مهارت های 
خود را برای انجام این کار بسنجید و اگر تصمیم دارید در طراحی و اجراي پروژه از نیروهای 
با آن ها کار  متخصص کمک بگیرید الزم است آن ها را بشناسید و بدانید چگونه می توانید 

کنید. در این فصل اطالعات مورد نیاز به شما ارایه خواهد شد.

بررسی مهارت های خودتان: آیا برای شروع کار حاضرید؟
ممکن است شما یک منظرساز غیرحرفه اي یا حتی یک منظرساز حرفه ای باشید. همچنین 
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ممکن است حتی ندانید کاربرد شن کش چیست! مهارت های شما در هر سطحی که باشد، 
و  کنید  فهرست  را  برمی آید  شما  عهده ي  از  که  کارهایی  قدمی  هر  برداشتن  از  پیش  باید 
سپس تصمیم بگیرید که چه کارهایی را خودتان انجام خواهید داد و چه کارهایی را به افراد 

متخصص واگذار می کنید. در این قسمت کمی خودتان را ارزیابی کنید.

باشد، ولی بعضی  برای شما لذت بخش  از پروژه  انجام قسمت هایی   ممکن است 
قسمت ها هم بدون شک کمی سخت هستند و شما را می ترسانند. کارهایی را که دوست 

دارید، خودتان انجام دهید و بقیه را به افراد دیگر )نیروهای متخصص( واگذار کنید.

در زمينه ي طراحی چه مهارت هایی دارید؟
X تفاوت طراحی منظر و طراحی منظر پایدار آن است که در طراحی منظر پایدار باید 
دقت ویژه ای در کاربردي بودن منظر شود و برنامه ریزی برای منظر نیز باید با همین رویکرد 
باید حساسیت  کرد  کاربردي طراحی  منظری  بتوان  آن که  برای  انجام شود. عالوه براین 
بسیاری نسبت به سایت مورد نظر به خرج داد. به بیان دیگر، برای آن که به هدف خود 
یعنی پایداری برسید باید آگاه تر باشید و تالش کنید متفاوت فکر کنید. بااین وجود، الزم 
نیست استعداد خاصی داشته باشید فقط باید به نکاتی فکر کنید که شاید تا به  حال به آن ها 
فکر نمی کردید. در بخش دوم از این کتاب بیش تر راجع  به این موضوع بحث خواهیم کرد. 
در این جا به موضوعی می پردازیم که از آن تحت عنوان طراحی دقیق- استفاده از همه ي 

توانایی های فکری در سطوح مختلف برای طراحی منظری نو- یاد می شود.

ساخت  شما  کار  واقع  در  نیست،  منظرتان  تزئین  فقط  انجام  دهید،  باید  که  کاری 
اکوسیستمی پیچیده است که به خوبی تنظیم شده تا با صرف کم ترین انرژی و منابع به صورت 
یکنواخت و روان عمل کند. اکوسیستمی که هم زیباست و هم بازده خوبی دارد و از همه 
مهم تر آن که تاثیر مثبتی بر محیط زیست دارد. زیروبم های طراحی دقیق به مراتب بیش تر از 
انتخاب گیاهانی است که در کنار هم زیبا تر به نظر می رسند یا بالش هایی که بیش تر با رنگ 
صندلی های روی پاسیو هماهنگ هستند. در ابتدا ممکن است پذیرفتن چنین مفهومی قدری 
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سخت باشد، ولی به مرور زمان به آن عادت خواهید کرد.
آن ها  از  منظر  طراحی  برای  می توانید  که  را  منابعی  و  مهارت ها  برخی  زیر،  فهرست  در 
استفاده کنید، معرفی خواهیم کرد. اگر بخواهید خودتان پروژه ي منظر را اجرا کنید، باید این 
نکات را بدانید و اگر اجراي پروژه را به افراد متخصص )معمار یا طراح منظر( واگذار کنید هم 
بد نیست که با این نکات آشنا شوید. داشتن اطالعات همیشه به سود شماست. در بخش دوم 

این کتاب این نکات به طور کامل شرح داده شده است.
نگاهی دقيق: همیشه نکات ریز هستند که منجر به تشخیص کارهای بزرگ از کارهای  √

متوسط می شوند و با رعایت همین نکات ریز منظر  ما به منظری پایدار تبدیل می شود. برای 
مثال با انتخاب بوته ای با اندازه ي مناسب مجبور نیستیم پیوسته باغچه را هرس کنیم.

تمایل به صرف زمان کافی برای آشنایی با ویژگی های سایت مورد نظر: برای طراحی  √

یک منظر پایدار باید با ماهیت آنچه به آن می پردازید آشنا باشید. جستجو در گوشه و کنار 
سایت، مشاهده ي جزئیات آن با دقت خاص و همچنین بررسی شرایط زیست محیطی حاضر 
در سایت به شما کمک می کند منظري متناسب با شرایط واقعی طراحی کنید. هر یک از این 

کارها به نوبه ي خود به تسهیل فرآیند طراحی کمک فراوانی می کند.
احترام به قوانين سيستم های طبيعی: وقتی با نحوه ي عملکرد اکوسیستم های طبیعی  √

و  حشرات  میکروارگانیسم ها،  گیاهان،  آب وهوا،  خاک،  بین  متقابل  ارتباط  شوید-  آشنا 
حیوانات- برای طراحی اکوسیستم خود آماده می شوید.

قوانین در همه ي  √ داشتن برخی اطالعات پایه )ضروری( در زمينه  ي طراحی: برخی 

انواع طراحی مشترک هستند و جزو قوانین اساسی طراحی به شمار می آیند. این قوانین تنها 
مختص منظر سازی نیستند. دانستن این قوانین به شما کمک می کند منظری طراحی کنید 

که نتیجه ي آن شبیه به کار افراد متخصص است.
داشتن سليقه ي خوب: البته سلیقه یک موضوع شخصی است و احتماالً بیش تر مردم فکر  √

می کنند سلیقه ي خوبی دارند )حتی کسانی که در باغچه هایشان گل های مصنوعی می گذارند( 
ولی داشتن دید هنرمندانه به شما کمک می کند بیش تر به اصول طراحی توجه کنید.

عالقه به موجودات زنده و گياهان: عالقه چیزی نیست که منظر شما به آن نیاز ضروری  √

داشته باشد یا یک مهارت برای طراحی منظر به شمار آید. ولي بدون عالقه، منظر دچار نوعی 
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یکنواختی نا مطلوب می شود. بنابراین تالش کنید بهترین طراحی را انجام دهید.
خوبی  √ نقاش  حتماً  نیست  الزم  )اختياری(:  طراحی  در  مقدماتی  مهارت های  برخی 

باشید- چراکه تصمیم دارید یک منظر زیبا طراحی کنید نه این که یک منظر زیبا بکشید- 
ولی اگر بتوانید طرحی ساده از نقشه ي منظرتان تهیه کنید و پیش از اجراي پروژه افکارتان 

را روی کاغذ بیاورید، کارتان بسیار راحت می شود.

در زمينه ي ساخت وساز چه مهارت هایی دارید؟
بهتر  انجام دهید،  را خودتان  آن  یا همه ي  پروژه  از ساخت وساز  دارید قسمتی  اگر تصمیم 
است با نحوه ي انجام این کار آشنا شوید. بسیاری از کارهایی که عموماً در منظر سازی انجام 
می شود ممکن است به نظر شما کارهای فیزیکی- برای مثال، بیل زدن، کندن گودال و چاله، 
)که  و کم اهمیت  فیزیکی  به ظاهر  کارهای  اگر همین  بااین وجود  باشند.  شیب بندی خاک- 
ممکن است فکر کنید از دست هر کسی برمی آید و به تخصص خاصی نیاز ندارد( به درستی 
انجام نشوند، پروژه ي شما موفق نخواهد شد. ساخت و نصب قسمت های دیگر منظر مانند 
آالچیق ها1 )سازه ي باز و سبکي با اسکلت مشبک، که معموالً تکیه گاه درختان مو یا بوته هاي 
گل است(، پاسیوها، دیوارها و سیستم های آبیاری و روشنایی نیازمند مهارت های مختلفی 

است: نجاری، آشنایی با سیستم های الکتریکی، لوله کشی و مهارت هایی از این دست.
در این کتاب برخی آموزش های پایه ارایه می شود. بااین وجود نباید فراموش کرد که هیچ 
کتابی جای تجربه را نمی گیرد. سعی کنید دید واقع بینانه ای نسبت  به مهارت های خود داشته 
باشید. هرگز به خاطر غرور و یا اعتماد به نفس غیرواقعی از تماس با افراد متخصص و کمک 
گرفتن از آن ها خودداری نکنید. وقتی می دانید خود از عهده ي کاری برنمی آیید بهتر است از 
این افراد کمک بگیرید. همچنین می توانید از دوستی که قباًل این کار را انجام داده بخواهید 
بعضی کارها را به شما یاد بدهد. کار کردن در کنار افراد باتجربه به مراتب جالب تر از آن است 

که خودتان به تنهایی با کارهایی که انجام شان برای شما سخت است دست وپنجه نرم کنید.

1- arbor
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X اگر مهارت و استعداد شما در زمینه ي ساخت وساز در سطح خوب یا عالی نیست، بهتر 
است وقت خود را صرف یاد گرفتن کارهایی کنید که کسب مهارت در آن ها چندان زمان بر 
نیست: مانند کاشتن گیاهان، انجام برخی انواع آبیاری، پاشیدن خاک پوش و فعالیت هایی از 
این قبیل. با این کار هم به میزان قابل توجهی در هزینه ها صرفه جویی کرده اید و هم نقش 
شما در طراحی منظرتان بسیار موثر بوده است. دراین صورت می دانید قسمتی از کار را که 

به عهده داشته اید به نحو احسن انجام داده اید و کیفیت آن هم به خطر نیافتاده است.

چقدر سخت می توانيد کار کنيد؟
X همان طور که قباًل هم اشاره شد منظر سازی کار آسانی نیست. اگر هوشمندانه کار 
ایمنی در  نکات  انرژی خود بسیار صرفه جویی کنید. رعایت  و  کنید می توانید در وقت 
هنگام کار از اهمیت بسیار برخوردار است. سعی کنید به دنبال راه های آسان تر بگردید که 
به شما کمک می کنند در هزینه ها نیز صرفه جویی کنید. در این جا به چند نکته ي ایمنی 

که الزم است رعایت شود اشاره می کنیم:
به کمر فشار نياورید، از پاها کمک بگيرید. به بیان دیگر برای بلند کردن اشیاء سنگین  √

از کمر خم نشوید بلکه زانوهاي تان را خم کنید و روی آن ها بنشینید تا فشار کم تری به کمر 
وارد شود.

بسیار  √ آقایان  مورد  در  به خصوص  نکته  این  باشيد.  نداشته  بيش ازحد  توقع  خود  از 

حائز  اهمیت است. مردها فکر می کنند که توانایی بلند کردن هر وزنه یا بار سنگینی را دارند، 
درصورتی که بعضی بارها خیلی سنگین هستند و برای بلند کردن آن ها باید از چند نفر کمک 

گرفت.
برای انجام هر کاری از ابزار مناسب استفاده کنيد. بیل ها برای کندن گودال طراحی  √

شده اند نه برای بیرون کشیدن کنده ي درخت از خاک. چرا وقتی می توان از وسیله ای که 
دقیقاً برای انجام کار خاصی طراحی شده و قدرت و شکل آن، کار شما را بسیار آسان می کند 

استفاده کرد، انرژی بیش ازحد صرف انجام کاری کرد؟
افراد  از  از عهده ي شما خارج است بهتر است  انجام کارهای سنگین  اگر به دالیل مختلف 

دیگر کمک بگیرید.
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تعيين زمان و سرمایه ای که می توانيد به یک پروژه اختصاص دهيد
طراحی منظری با کیفیت باال نوعی سرمایه گذاری پایدار است. اگر بخواهید کل ملک خود را 
منظرسازی کنید، با فرض این که در یک خانه ي معمولی در حومه ي شهر زندگی می کنید، 
مقدار  و همین  آمریکا( هزینه صرف خرید مصالح  )در  تا 30/000 دالر  بین 10/000  باید 
هم صرف استخدام نیروی متخصص کنید. با این وجود اگر از آنچه در سایت موجود است و 
همچنین از مواد بازیافتی مانند بتن خرد شده یا الوارهای بازیافت شده )برای کمک به چرخه ي 
زباله( استفاده کنید می توانید هزینه ها را تا حد قابل مالحظه ای پایین بیاورید. نکته ي مهم آن 
است که به نتیجه ای برسید که هم رضایت  شما را جلب کند و هم دوام خوبی داشته  باشد. 
تا به این ترتیب نتیجه ي به دست آمده هزینه و زمانی را که صرف آن کرده اید توجیه کند. در 
قسمت های بعدی سعی می کنیم میزان هزینه و زمان الزم برای طراحی یک منظر پایدار را 

به طور تخمینی تعیین کنیم.

زمانی را که در اختيار دارید در نظر بگيرید
بگیرید، شرکت  تماس  با یک شرکت منظرسازی  بزرگ منظر  پروژه ي  انجام یک  برای  اگر 
گروهی متشکل از 4 یا 5 نفر برای شما می فرستد. بسته به وسعت پروژه این افراد در حدود 
1200 ساعت وقت صرف منظر شما می کنند. حاال در نظر بگیرید که شما حداکثر می توانید 
10 ساعت در تعطیالت آخر هفته وقت صرف طراحی منظرتان کنید. این یعنی پروژه ي شما 
120 هفته )آخر هفته( یا بهتر است بگوییم بین 3 تا 5 سال طول خواهد کشید. البته بسته 

به میزان برف و بارانی که هر سال در محل زندگی شما می بارد.
چقدر از این پروژه را واقعاً خودتان می خواهید انجام دهید. ممکن است بخواهید چند گیاه 
بکارید، کمی خاک پوش بپاشید و شاید یک دیوار آجری هم ساختید. ولی اگر مهارت های الزم 
را ندارید بهتر است از یک شرکت منظرسازی برای انجام کارهای اساسی مانند شیب بندي 

خاک، نجاری، و ساختن سازه های پیچیده کمک بگیرید.

هزینه ها را در نظر بگيرید
هزینه ی این کار به چند عامل بستگی دارد. برای اطالعات بیش تر درباره ي بودجه بندی پروژه 
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به فصل 1 رجوع کنید و نکات زیر را هم به خاطر بسپارید.
باالتر  √ باال است(  بزرگ )که قیمت زمین  در شهرهای  هزینه ها عموماً  موقعيت مکانی: 

هستند. قیمت ها به میزان قابل توجهی از محلی به محل دیگر تغییر می کنند.
ابعاد: طبیعی است که هر چه زمین شما بزرگ تر باشد هزینه ي منظرسازی آن نیز باالتر  √

است.
چه کسی کار را انجام می دهد: اگر خودتان کار را انجام دهید بین 30 تا 80 درصد در  √

هزینه ها صرفه جویی می شود.
شرکتی که استخدام می کنيد: قیمت های پیشنهادی )مناقصه( شرکت های متخصص در  √

بیش تر موارد متفاوت و متغیر است. این قیمت ها به عوامل مختلفی از جمله تجربه ي شرکت و 
وسعت آن، هزینه های باالسری، فاصله ي شرکت از محل اجراي پروژه و البته به نظر شما بستگی 

دارد.
از بتن، میل گرد/ √ با استفاده  حجم سخت منظر مورد نظر شما: سخت منظری )یا آنچه 

آرماتور و الوار ساخته می شود( که در هر مترمربع از پروژه ساخته می شود به مراتب گران تر از 
گیاهانی است که می توان در همان فضا کاشت. تجربه نشان مي دهد در هر منطقه اي به طور 
متوسط برای منظر سازی کامل یک سایت معمولی حدود 20000 تا 70000 دالر )در آمریکا( 

هزینه مي شود. به خاطر داشته باشید که منظرسازی یک سرمایه گذاری کالن است.

X منظرسازی پایدار در مقایسه با منظرسازی به روش هاي متداول کم هزینه تر و گاهی 
تا  توجه شود  گیاهان  کاشت  به  بیش تر  آن  در  اگر  به خصوص  است.  کم هزینه تر  بسیار 
ساخت اجزاء دیگر. و مهم تر از همه آن که اگر منظر خود را به روش پایدار طراحی کنید 
به میزان قابل توجهي در هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری صرفه جویی خواهید کرد. 
فراموش نکنید که هزینه های عمده ي منظر در واقع همان هزینه های تعمیر و نگهداری 

هستند. 

نگاهی به جعبه ابزار خود بياندازید: آنچه مورد نياز شماست
ابزار منظرسازی بسیار ساده و ابتدائی هستند و احتماالً شما می توانید بسیاری از آن ها را در 
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انباری خانه پیدا کنید. در این قسمت به مرور برخی ابزارهای منظرسازی می پردازیم. اگر با 
برخی از این ابزارها آشنایی الزم را ندارید فهرست آن ها را به نزدیک ترین فروشگاه ابزارآالت 

ببرید و از فروشنده بخواهید شما را راهنمایی کند.

 الزم نیست همه ي ابزارهایی را که ندارید بخرید- می توانید خیلی از آن ها را اجاره 
کنید، این کار عاقالنه تر است، به خصوص وقتی قرار است فقط یک بار و در یک پروژه 
از آن ها استفاده شود. نباید منابع را بیهوده هدر دهید )با این وجود بد نیست اگر برخی 
ابزارهای مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری منظر را بخرید، ابزارهایی که می توانید چندین 

بار از آن ها استفاده کنید.(

X وقتی بیرون از خانه و در حیاط کار می کنید حتما از کرم ضد آفتاب و کاله استفاده 
و  داغ  آفتاب  قرار گرفتن در معرض  نیست.  دریا  آفتاب سوختگی مختص ساحل  کنید. 

سوزان تابستان هم یکی دیگر از سختی های کار طراحی منظر است.

استفاده از ابزار طراحی برای کشيدن یک نقشه ي ساده
رایانه اِی  نرم افزارهای  مانند  دارند،  منظر  طراحی  برای  پیشرفته  ای  ابزارهای  منظر  معماران 
طراحی، ولی شما برای آن که منظر خوبی طراحی کنید به این ابزارها نیازی ندارید. در واقع، 
برای طراحی خوب بیش تر الزم است خوب فکر کنید تا نقشه های خوب بکشید و برای فکر 

کردن هم فقط به ذهنی پویا نیاز دارید.
ولی اگر مایل هستید و توانایی الزم را نیز دارید، کشیدن نقشه- به دالیلی که در فصل 
6 بیش تر به آن ها خواهیم پرداخت- به شما کمک بسیار می کند. می توانید یک کاغذ بزرگ 
روی میز آشپزخانه پهن کنید و با یک خط کش و یک مداد طراحی شروع کنید به کشیدن 
نقشه ي منظرتان. ولی حقیقت آن است که اگر برخی ابزارهای اولیه ي طراحی را تهیه کنید 
ابزارهای مورد نیاز براي این کار اشاره  کارتان به مراتب آسان تر می شود. در این جا به برخی 

شده است:
این جا  √ در  که  کنید  )توجه  هستند   1/4 و   1/2 تقسیمات  دارای  که  معماری  اشل های 
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اشل های مهندسی با تقسیمات 1/10 کاربرد ندارد(
شابلون دایره تا قطر 5 سانتی متر √
پرگار √
کاغذ میلی متری )کاغذ طراحی که دارای تقسیمات طولی و عرضی میلی متری است( √
تخته رسم )در ابعاد 90 ×60 سانتي متر یا بزرگ تر( √
یک مداد طراحی نیمه سخت )شماره 2( و یک پاک کن √
دو عدد متر اندازه گیری )6 متری و 30 متری( √
یک رول کاغذ پوستی ارزان قیمت، برای طرح زدن از روی نقشه ي پایه/اصلی √
√ T خط کش
دو عدد خط کش گونیا )45 درجه و 90- 60- 30 درجه( √

X اگر مي خواهید پروژه ي شما واقعاً پروژه  ي پایداری باشد بهتر است فهرست باال را از 
کسی قرض بگیرید. کسی را پیدا کنید که این ابزار یا حداقل تعدادی از آن ها را دارد. اگر 
نتوانستید چنین کسی را پیدا کنید به نزدیک ترین فروشگاه لوازم طراحی )نقشه کشی( 

بروید.

ابزار مورد  نياز برای شيب بندی خاک، خاک برداری و کاشتن گياهان 
وقتی باید حجم زیادی خاک یا هر پوشش خاکی دیگری را جابه جا کنید الزم نیست یک 
تراکتور بخرید. می توانید آن را اجاره کنید. تراکتورها با سوخت فسیلی کار می کنند و باعث 
آلوده شدن محیط زیست می شوند. عالوه براین اگر از تراکتور استفاده کنید، از تجربه ي بیل 
زدن خاک و جابه جا کردن آن با فرقون محروم می شوید! منظرسازی پایدار یعنی کم ترین 
وابستگی به ماشین ها و دستگاه هایی که انرژی مصرف می کنند. البته این به معنای آن نیست 
که به طور کلي حق استفاده از سوخت های فسیلی را ندارید، ولی تا جایی که می توانید سعی 
تراکتور  با  به اندازه ی کار  البته بیل زدن  برای کارتان استفاده کنید.  انسانی  نیروی  از  کنید 

سرگرم کننده نیست، ولی نوعی ورزش به شمار می آید!
در فهرست زیر با برخی ابزارهای دستی آشنا می شوید که شما را در انجام بسیاری از کارها 
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)به خصوص در مورد خاک( یاری می کنند:
بیل های نوک گرد1 برای کاشتن گیاهان و کندن گودال های معمولی √
بیل های نوک چهارگوش2 برای بیرون آوردن سنگ و غیره از خاک √
یک بیلچه ي کوچک با دسته ي منحنی شکل و اِرگونومیک3 √
قلم4 )یک میله ي فوالدی بلند و سنگین با یک تیغه ي پهن در یک طرف و یک کوبه در  √

طرف دیگر(، خرد کردن کلوخ ها به کمک این وسیله بسیار آسان است
کلنگ دو سر5 )این ابزار ترکیبی از یک تبر و یک تیغه ي پهن برای کندن است( برای  √

خرد کردن، زیر و رو کردن، کندن چاله و گودال، و نرم کردن خاک
شن کش آهنی برای جابه جا کردن و هموار کردن خاک √
شن کش پهن مخصوص منظرسازی برای هموار کردن کامل تر خاک √
فرقون، برای برخی کاربری ها می توان از گاری باغبانِی دوچرخ استفاده کرد    √
چنگک چهارشاخ6 برای جابه جا کردن خاک پوش √
جاروي دسته بلند  √
دستکش و یک جفت چکمه ي باغبانی √

ابزارهای کهنه و قدیمی نیز به خوبی ابزارهای نو کار می کنند، بنابراین عاقالنه  است اگر در 
انبارهای قدیمی به دنبال این قبیل ابزارها بگردید یا آن ها را از دوستان و آشنایان قرض بگیرید.

ابزارهای دسته کوتاه فشار کم تری  با  ابزارهای دسته بلند در مقایسه  از    استفاده 
به کمر وارد می کند. اگر می خواهید ابزاری بخرید سعی کنید بهترین نوع آن را انتخاب 
کنید- این ابزارها بهتر کار می کنند و عمر طوالنی تری دارند )که خود عامل موثری در 

کمک به پایداری به شمار می آید(.

1- round-point
2- square-point
3- ergonomic
4- digging bar
5- mattock
6- four-tine pitch fork
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آجر و ابزار بنایی ابزار بتن کاری ابزار نجاری ابزار اوليه ي 
ساخت وساز

ماله ی بنایي
مخلوط کن/ میکسر سیمان )به جاي آن 

می توانید از بتن آماده استفاده کنید یا با 
دست آن را مخلوط کنید(

اره برقی اره آهن بر )کمون اره(

سطل به ظرفیت 5 گالن ماله ي بتن کاري )معمولي( ریسمان خط کشي2 ریسمان بنایی1
گیره و بست مناسب4 ماله ي گوشه کاری3 اسکنه انبردست

چکش و اسکنه ی بنایی ماله ي چوبي بزرگ5 میخ کش پیچ گوشتی

تخته مالت7 پَخ کن6 اره چوب بر پتک در ابعاد بزرگ و 
کوچک

ماله بندکش10 جاروي پرداخت سطح بتن9 تراز میخ چوبی8

کارتک مخصوص پخش 
کردن چسب روي بتن12

ماله ي چهارگوش11 یک دست میخ نردبان متحرک

اره ي موزاییک بري انواع قالب هاي بتن کاري )قالب چوبي(13 یک جفت خرک 
اره کشی متر اندازه گیری

شیارساز سطح بتن14 رنده فرقون

شلنگ و آب پخش کن مته دستي15

زانوبند محافظ دریل برقی و مته

تراز میخ کش دیلم16

الوارهاي 10×5 سانتي متر برای تسطیح 
بتن ریخته شده ی خیس18

چرخ سنباده17

چکمه های الستیکی گونیا

بیل

کوبه ي19 مخصوص فشرده کردن و نشاندن 
بتن )خارج کردن حباب هاي هوا(

دوربین نقشه برداري20

فرقون

1- builder’s twine
2- chalkline
3- corner tools
4- joining tools
5- darby 
6- edger
7- mortar board
8- stakes
9- finishing broom
10- pointing trowel

جدول 1-3  ابزار و وسائلي که برای ساختن سخت منظر نیاز است

11- floats
12- thin-set applicator
13- form boards and stakes
14- groover
15- post-hole digger
16- prybar
17- sander
18- 2×4 long
19- tamper
20- sighting level or transit
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کار با سخت منظر: ابزار ساخت وساز
 اگر قصد دارید سخت منظر نیز بسازید به برخی ابزار و وسائل ساخت وساز نیاز دارید. وسائل 
مورد نیاز شما بسته به نوع کاری که می خواهید انجام دهید متفاوت است. در جدول 1-3 این 

ابزار ها با  توجه به نوع کاربردشان تقسیم بندي شده اند.

 قسمت هایی از پروژه را که نیازمند ابزارهای مختلف و مهارت خاص هستند به 
هزینه ي  دراین صورت  بتن(.  نازک کاري  و  ریختن  )مانند  کنید  واگذار  متخصص  افراد 
استخدام نیروی متخصص از هزینه ي خرید ابزارآالت مورد نیاز کم تر خواهد شد )گاهی 
نیز هزینه ها یکی است(، با این تفاوت که افراد متخصص کار را به صورت حرفه ای انجام 

می دهند و آن را ضمانت نیز می کنند.

تهيه ي لوازم و ابزارهایی که برای آبياری نياز دارید
محل  آب وهوای  به  بسته  ندارد.  نیاز  آبیاری  سیستم  به  پایدار،  واقعاً  منظر  یک   X
داشتن  خشک،  آب وهوای  در  البته  است.  امکان پذیر  رویا  این  به  دسترسی  زندگی تان 
منظری سبز و زیبا بدون استفاده از منابع آبیارِی کمکی کمی سخت است. در چنین 
آب  مصرف  در  امکان  حد  تا  که  است  منبعی  کمکی  آبیارِی  منبع  بهترین  آب وهوایی 
یک  طراحی  در  شما  به  مي پردازیم  آن ها  به  این جا  در  که  ابزارهایی  کند.  صرفه جویی 

سیستم آبیاری معمولی کمک می کنند:
قيچی  لوله بُر1: این قیچی ها برای بریدن لوله های پالستیکی ابزار بسیار مناسبی هستند. √

فشارسنج: از این وسیله تنها یک بار استفاده خواهد شد بنابراین بهتر است درصورت امکان  √

آن را از فروشنده لوازم لوله کشی برای مدتی قرض بگیرید.
پيچ گوشتی کوچک: از این ابزار برای تنظیم سِر آب فشان ها استفاده می شود. √

بيل مخصوص کندن شيار2: یک نوع بیل مخصوص و باریک که برای کندن شیار استفاده  √

می شود.

1- pipe shears
2- trenching shovel
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دو عدد آچار لوله1: این آچار ها برای محکم کردن اتصاالت حدیده قالویز2 ابزارهای بسیار  √

مناسبی هستند. )برای این کار به دو آچار نیاز دارید زیرا باید دو قطعه ای را که در هم محکم 
می کنید در جهت های مخالف بپیچانید.(

برای اطالعات بیش تر در زمینه ي آبیاری به بخش سوم کتاب رجوع کنید.

ابزار مورد نياز برای تعميرونگهداری به روش پایدار
از  تعداد کمی  بیاندازید متوجه می شوید که  باغبانی  لوازم  تبلیغ  به کتابچه های  نگاهی  اگر 
و  به خوبی طراحی شده( الزم  )که  باغچه ي خوب  از یک  نگهداری  برای  ارایه شده  کاالهای 
از منظر و  به نگهداری مداوم  نیاز  پایدار  با طراحی یک سیستم  ضروری هستند. به هرحال 

همچنین استفاده از ابزارها و وسائل مختلف برای این کار کاهش می یابد.
در حقیقت برای نگهداری معمولی از منظر تنها به چند وسیله ي کلیدی نیاز دارید:

کم تر  √ می شوند  داده  عبور  گیاهان  البه الی  از  وقتی  سیاه رنگ  شلنگ های  شلنگ: 

با  مقایسه  در  و  بادوام تراند  الستیکی  شلنگ های  می آیند.  به چشم  سبزرنگ  شلنگ های  از 
شلنگ های وینیلی آثار سوء کم تری در محیط زیست به جا می گذارند. 

آب پخش کن3: سرشلنگی بخرید که بتوان آن را در حالت های مختلف )چندکاره( تنظیم  √

کرد: حشرات را از روی گیاهان شست، باغچه را آبیاری کرد، حوض کوچک حیاط را پر کرد، 
بر روی سرخس ها کمی آب پاشید. 

ماشين هرس دستي4 مرغوب یا اره ي تاشوی مخصوص هرس کردن5: گاهی شاخه ها  √

بزرگ تر از آن هستند که بتوان آن ها را با قیچی های معمولی هرس کرد. در چنین مواردی 
می توان از این نوع ابزارها استفاده کرد. 

قيچی باغبانی برای هرس کردن گياهان: یک قیچی مرغوب را مي توانید به قیمت بسیار  √

مناسبي بخرید.

1- tongue and groove pliers
2- threaded connections
3- nozzle
4- loppers
5- folding pruning saw
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جاروي دسته بلند و شن کش مخصوص جمع آوری برگ های خشک: فقط اگر دوست  √

دارید باغچه ي شما همیشه تمیز باشد و از این که در گوشه وکنار آن برگ های خشک جمع 
شود خوشتان نمی آید می توانید این ابزارها را تهیه کنید.

ماشين چمن زنی دستی: اگر در منظرتان زمین چمن دارید، حتماً به جای ماشین های  √

چمن زنی بنزینی یا برقی از ماشین های دستی استفاده کنید. می توانید به   روش سنتی از داس 
هم استفاده کنید )البته باید قبال کارکردن با آن را یاد بگیرید.(

نوعي ابزار براي کندن علف های هرز: می توانید از چاقوهای مخصوص1 برای این کار  √

استفاده کنید.
بله! پولی را که می خواستید برای خرید ابزار و ماشین های برقی خرج کنید بردارید و به 

مسافرت بروید.
اگر موفق شوید منظری پایدار طراحی کنید که به نگهداری چندان نیاز ندارد، به جز ابزاري 
که در این قسمت ارایه شد به لوازم دیگر نیاز نخواهید داشت. الزم نیست برای تنظیم اندازه ي 
گیاهان آن ها را هرس کنید، )زیرا گیاهانی را انتخاب کرده اید که دارای ابعاد مناسب هستند(، 
الزم نیست بوته هایی را که به عنوان دیواره های جداکننده در باغچه و اطراف آن کاشته اید 
هرس کنید، )زیرا این بوته ها با توجه به طرح طبیعی خود انتخاب شده اند(، چمن های باغچه 
را با ماشین چمن زنی کوتاه نمی کنید )زیرا به جای زمین چمن یک علفزار طبیعی طراحی 
کرده اید که علف هاي آن به  هر اندازه که بخواهند رشد می کنند و این مسئله از زیبایی منظر 
)زیرا  نمی کنید  استفاده  آفت کش  افشانه های  از  آفات  بردن  بین  از  برای  نمی کاهد(،  شما 
گیاهان منتخب شما در برابر حمله ي آفات مقاوم هستند(، الزم نیست برای کنترل علف های 
بلندقد  گیاهان  و همچنین  رفته  به کار  )زیرا خاک پوش  به خود زحمت چندان دهید،  هرز 
علف های هرز را می پوشانند(. اگر درختان شما نیاز دارند هرس شوند از افراد متخصص برای 
انجام این کار کمک بگیرید. ولي سود خالص طراحی چنین منظری چیست؟ بدیهی است 
شما منظری طراحی کرده اید که زندگی در کنار آن آسان و لذت بخش است، حاال زمان لذت 

بردن از این منظر زیباست.

1- asparagus knife
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مراجعه به متخصصان منظر سازی
اگر جزو آن دسته از افراد هستید که به سادگی تسلیم سختی ها نمی شوند و اصرار دارید کل 
پروژه را خودتان انجام بدهید به کار خود ادامه دهید. این کتاب شما را به یک طراح منظر 
حرفه اي یا یک پیمانکار منظر تبدیل نمی کند، ولی اطالعاتی در اختیار شما قرار می دهد که 
بتوانید در طراحی منظر خود موفق شوید. در این کتاب همچنین به کارهایی که انجام آن ها 

ممکن است واقعاً خطرناک باشد مي پردازیم و شما را از انجام آن ها منع می کنیم.
گاهی الزم است برای طراحی یا ساخت منظر از نیروهای متخصص کمک بگیرید. بسیار 
مهم است که نقاط ضعف خود را بشناسید و برای رفع یا جبران آن ها از افراد متخصص کمک 
بگیرید. اگر از یک طراح یا معمار منظر کمک بگیرید به طور  قطع طراحی منظر شما بهتر 
انجام می شود، و هزینه ای که صرف استخدام این افراد می کنید نیز در مقایسه با مزایایی که 
در درازمدت به دست می آورید، سرمایه گذاری پرسودی به شمار می آید. همچنین اگر از یک 
پیمانکار منظر کمک بگیرید مطمئن هستید که کارتان به بهترین شکل ممکن و در زمان 

کوتاه تری انجام می شود، و البته گاهی اجراي پروژه ي شما ارزان تر هم تمام خواهد شد.

 افرادی را استخدام کنید که در طراحی منظرهای پایدار تخصص کافی دارند، این 
روزها همه ادعا می کنند که صاحب روش های کاماًل »سبز« هستند، ولی سطح مهارت 
آن ها بسیار متفاوت است. از آن ها بخواهید مراجع قانونی ادعای خود را به شما نشان 
بدهند. بد نیست چند نمونه ي کامل شده از پروژه های آن ها را هم ببینید. به این ترتیب 

مطمئن مي شوید که منظرتان واقعاً یک منظر پایدار خواهد بود.

افراد آشنا خواهید شد و درنتیجه راحت تر  با ویژگی های این  در قسمت های بعدی بیش تر 
می توانید نیروی کار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بازیگران این نمایش چه کسانی هستند؟
اگر بخواهید برای کل یا قسمتی از پروژه ي منظر از افراد متخصص کمک بگیرید، دامنه ي 
انتخاب شما بسیار وسیع خواهد بود. در یک تیم منظرسازی افراد زیادی حضور دارند. در 
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این جا نگاهی به برخی اعضای اصلی این گروه )به ترتیب استخدام، از زمان طراحی تا ساخت 
و اجرا و در نهایت تعمیرونگهداری( می اندازیم:

معمار منظر: معمار منظر کسی است که برای درک و اجراي طراحی در سطحی پیشرفته  √

آموزش دیده است. فراموش نکنید که همه ي معماران منظر با مسایل مربوط به پایداری آشنا 
نیستند- برخی نیز توجهی به این گونه مسایل ندارند- بنابراین در زمان انتخاب معمار منظر 
به این نکته توجه کنید که فرد منتخب شما حتماً با منظرسازی پایدار آشنا و به اصول آن 
پایبند باشد. این را هم به خاطر داشته باشید که معمار منظر تنها می تواند طراح پروژه ي شما 

باشد، و اجراي پروژه کار او نیست.
پيمانکار منظر: بیش تر پیمانکاران منظر می توانند فعالیت هاي مختلفی در فرآیند ساخت  √

عناصر  ساخت  آبیاری،  تا  گرفته  گیاهان  کاشتن  و  باغبانی  از  دهند،  انجام  پروژه  اجراي   و 
برای  جالبی  ایده های  منظر  پیمانکاران  برخی  دیگر.  فعالیت های  و  نورپردازی  سخت منظر، 
طراحی منظر ارایه می دهند، برخی نیز تنها برای اجراي طرحی که معمار منظر ارایه کرده 

است استخدام می شوند.
آن که  √ از  پس  دارند.  نیاز  تعمیر و نگهداری  کمی  به  نیز  پایدار  منظرهای  حتی  باغبان: 

باغبان  یک  آن  از  نگهداری  برای  بخواهید  است  ممکن  رسید  پایان  به  شما  منظر  پروژه ي 
استخدام کنید. بیش تر باغبان ها به جز کاشت گیاهان مهارت های الزم برای منظرسازی پایدار 
را ندارند. پیدا کردن یک باغبان ماهر کار نسبتاً سختی است- بیش تر باغبان ها آموزش های 
مرتبط با کاری که انجام می دهند را ندیده اند و بیش از آن که در علوم باغبانی تخصص داشته 
باشند مهارت های الزم را به صورت تجربی کسب کرده اند. تعداد انگشت شماری از باغبان ها در 

نگهداری از منظر به اصول پایداری آن توجه می کنند. 
مي توانید  احتماالً  دارند،  زیبا  باغچه های  که  آشنایانی  و  دوستان  از  پرس وجو  کمی  با 
موسسات  بعضی  کنید.  پیدا  می کند  نگهداری  آن ها  منظر  از  که  را  شناخته شده ای  باغبان 
بین  از  می توانید  تردید  بدون  می دهند.  آموزش  باغبان ها  به  را  پایداری  روش های  و  اصول 
فارغ التحصیل های این موسسات باغبان مورد نظر خود را پیدا کنید. اگر می خواهید کسی را 
انتخاب کنید که از منظر شما به روش های پایدار نگهداری کند بهتر است از این راه ها وارد 

شوید تا این که اولین باغبانی را که در نزدیک ترین گلخانه دیدید استخدام کنید.
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از آن جا که منظر جدید شما در مقایسه با منظرهای معمولی به نگهداری کم تری نیاز دارد، 
می توانید بخش عمده ای از کارهای مربوط به نگهداری از آن را خودتان انجام دهید. گاهی 

ممکن است برای انجام دادن کارهای سنگین به کمک نیاز داشته باشید.
مدرک  √ و  می بینند  آموزش  درختان  از  نگهداری  برای  تنها  افراد  این  درخت شناس1: 

تخصصی این رشته را نیز دارند. الزم به ذکر است که تنها ارایه دهنده ي این مدرک، انجمن 
بین المللی درخت کاریISA( 2(  است. 

بدون  √ نیز  برخی  و  دارند  تخصصی  مدرک  رشته  این  در  افراد  این  از  برخی  درخت آرا: 

مدرک کار می کنند. کیفیت کار این افراد بسیار متغیر است.
یکی از بهترین سواالتی که در زمان انتخاب یک درخت آرا می توانید از او بپرسید آن است که 
آیا از روش سرزنی درخت3 در کار خود استفاده می کند؟ درصورتی که پاسخ او مثبت بود از 

استخدام اش خودداری کنید، زیرا این روش به هیچ وجه مورد تائید متخصصان منظر نیست.

 یکی دیگر از روش هایی که می توانید برای استخدام یک درخت آرا به کار گیرید 
مشورت با شرکت هایی است که در این زمینه خدمات تخصصی ارایه می دهند. 

کشورها  √ برخی  در  باشيد:  داشته  نياز  آن ها  کمک  به  است  ممکن  که  دیگری  افراد 

برای اجراي طرح آبیاری از پیمانکار آبیاری یا متخصص لوله کشی استفاده می شود. اگر فکر 
می کنید خاک ملک شما بی ثبات و ناپایدار است یا مشکالت زمین شناختی دیگری دارد، حتماً 
با یک مشاور زمین شناس تماس بگیرید و از او کمک بخواهید. مهندسان عمران می توانند 
برای ساخت دیوارهای نگهدارنده و سایر سازه ها به شما کمک کنند. برای کنترل آفات با افراد 
متخصص )مشاور یا مجری آفت زدایی( در این زمینه تماس بگیرید، البته فراموش نکنید که 

تخصص در این زمینه ها از محلی به محل دیگر متفاوت است.
گاهی عالوه  بر خرید گیاهان و محصوالت باغبانی می توانید از گلخانه های نزدیک منزل تان 

1- arborist
2- International Society of Arboriculture
3- tree topping
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به  برای کارهای مربوط  از دیگر مکان هایی که می توان  برای کاشت گیاهان کمک بگیرید. 
منظر از آن ها کمک گرفت فروشگاه های ابزار و وسائل کشاورزی هستند. در این فروشگاه ها 
عالوه بر ارایه ي محصوالتی از قبیل انواع خاک، شن، موزاییک، سنگ، آجر و تجهیزات آبیاری 

می توان در مورد طراحان منظر نیز پرس وجو کرد.

پيدا کردن متخصصان »سبز«
کار خود را با استخدام فردی که تعهد شما را نسبت به پایداری ندارد )و مطابق بر اصول 
را استخدام کنید که دوست دار  باید فردی  این کارها  برای  نکنید.  آن کار نمی کند( خراب 

محیط زیست است و به اصول و قوانین »سبز« بودن احترام می گذارد.

آن  فردی  استخدام چنین  برای  راه  بهترین  که  نتیجه گرفت  این جا می توان  تا   
افراد ماهر  او بگردید. به طورکلی می توان گفت،  است که کمی در اطراف خود به دنبال 
و متخصص زیاد تبلیغ نمی کنند و کسانی که زیاد تبلیغ می کنند مهارت کافی ندارند. 
افراد ماهر مراجعه کنندگان خود را دارند و درنتیجه برای جلب مشتری نیازی به تبلیغات 
گسترده ندارند. بنابراین برای پیدا کردن افراد متخصص اگر منظر زیبایی در جایی دیدید 
از صاحب آن راجع به طراح اش بپرسید. همچنین می توانید از گلخانه های نزدیک منزل تان 

پرس وجو کنید.
در هنگام کار کردن با یک طراح منظر به نکات زیر توجه کنید:

این  √ با  نیز  متخصصان  از  برخی  حتی  است.  متعهد  پایداری  به  او  که  شوید  مطمئن 

مفاهیم آشنایی ندارند و ممکن است به شما بگویند که طراحی منظرتان را به روش پایدار 
انجام می دهند، ولی بهتر است همچنان که با آن ها کار می کنید جزئیات کارشان را با نکات 

ارایه شده در این کتاب مقایسه کنید.
کارهای قبلی آن ها را ببينيد. فهرستی از پروژه های اخیر آن ها تهیه کنید و به بعضی  √

از آن ها سری بزنید. ویژگی های هر یک را با ویژگی های کلی منظرهای خوب )با کیفیت( و 
منظرهای پایدار مقایسه کنید.

قیمت،  √ تخصص،  مهارت،  درمورد  مشتری  دو  یا  یک  از  بزنيد.  مختلف سر  مراجع  به 
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کیفیت  کار و اعتبار طراح سؤال کنید.
انجام شود، ریِزهزینه های مربوط  √ برآورد ریِزهزینه ها. وقتی برآورد ریِزهزینه ها به دقت 

قیمت های  باید  هزینه ها  برآورد  در  شد.  خواهد  مشخص  پروژه  در  فعالیت ها  از  یک  هر  به 
پیشنهادی شرکت مورد نظر را از برآوردهای خود تفکیک کنید.

نوع  √ این  در  به دقت مطالعه کنيد.  را  تهيه کنيد و آن  یک دستورالعمل منظرسازی 

دستور العمل ها جزئیات کارهایي که باید انجام شود، نوع مصالح مورد نیاز و همچنین نتیجه ي 
مطلوب شرح داده مي شود. هر جا  که با مشکل مواجه شدید برای فهم بهتر از تصاویر و شکل ها 

کمک بگیرید.
گواهی نامه و مجوز فعاليت طرف قرارداد را بررسی کنيد. بیش تر افراد متخصص تنها  √

در صورت داشتن مجوز می توانند فعالیت کنند. بنابراین گواهِی فعالیت آن ها را کنترل کنید 
تا از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد.

یک قرارداد کامل بنویسيد و در آن به همه ي جزئيات اشاره کنيد. دراین صورت طرف  √

قرارداد نمی تواند به قسمتی از قرارداد عمل نکند یا در عمل آن را تغییر دهد.
باشید که گاهی  √ به یاد داشته  تاریخ آغاز و پایان پروژه را به طور دقيق معين کنيد. 

به دالیل کاماًل قانونی و موجه ممکن است این تاریخ ها تغییر کنند.





بخش دوم

طراحی مناسب: 
رمز دستیابی به منظری پایدار



در این بخش ...
با کارکرد  پایدار سیستمی  با طراحی دقیق آغاز می شود. یک منظر  پایدار  منظرسازی 
مستلزم  منظری  کرد. طراحی چنین  را طراحی  آن  یک شبه  نمی توان  که  است  منظم 
شناخت کامل سایت و رعایت برخی اصول در طراحی و ساخت تک تک اجزاء منظر است. 
تفکر کافی در مرحله ی طراحی پروژه به شما کمک مي کند تا مدت ها پس از ساخت 
منظر بتوانید بدون هیچ مشکلی از آن بهره ببرید، چرا که یک منظر پایدار سیستمی 
با عملکرد روان است که برای ادامه ی حیات خود نیاز چندانی به رسیدگی و همچنین 

استفاده ي مداوم از منابع زیست محیطی ندارد. 
تمام  از  را  آن  خود  سایت  نیازهای  شناخت  برای  چگونه  می آموزید  قسمت  این  در 
را در مسیر طراحي هدایت  این بخش شما  ارایه شده در  اطالعات  زوایا تحلیل کنید. 
می کند. در این قسمت خواهیم دید چگونه معماران حرفه ای یک حیاط بدمنظر را به یک 
شاهکار پایدار تبدیل می کنند. در هر مرحله با مشکالت احتمالی که از پیش برای آن ها 

برنامه ریزی نشده نیز آشنا می شوید تا راه های مواجهه با چنین مشکالتی را بیاموزید.



فصل 4

با سایت خود بيش تر آشنا شوید

در این فصل مي خوانيم:

• رمزگشایی از طراحی دقیق
• وقتی به زمین تان نگاه می کنید طرح منظر آن را در ذهن داشته باشید

• اجزاء منظرتان را بیازمایید
• عالیق خود را مدنظر قرار دهید

باورتان می شود اگر به شما بگوییم که ما می توانیم به شما در طراحی منظری پایدارتر، زیباتر 
و سرگرم کننده تر از همه ی منظرهایی که تا به حال داشته اید کمک کنیم؟ در این کتاب به 
آنچه برای این کار نیاز دارید طراحی دقیق گفته شده است. این طراحی به بیان ساده ترکیب 
هنر زیباسازی منظر با علم بهینه سازی عملکرد آن است. در واقع در این نوع طراحی به چیزی 

فراتر از ظاهر منظر توجه می شود.
آنچه بیش تر در منظرسازی مورد توجه قرار می گیرد زیبایی ظاهر آن است: هنر انتخاب 
گیاهان با توجه به تناسب رنگی شان و هماهنگ کردن آن ها با رنگ گلدان ها و مبلمان چیده 
شده در حیاط، تقریباً به همان شیوه ای که امروزه اتاق های نشیمن تزئین می شوند. اگر این 
تاثیرات بسیار مثبتی  انجام شود  با مهارت خاص  کار یا همان تزئین فضاهای بیروني خانه 

خواهد داشت.
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منظرهای  طراحی  و  نمی شود  محسوب  نقطه ضعف  زیبایی  پایدار  منظرسازی  در   X
پایدار به معنی طراحی باغچه های نازیبا نیست، نکته ي مهم آن است که در منظرهای 
پایدار فقط به زیبایی اهمیت داده نمی شود. بلکه مسایل مهم تری نیز وجود دارد. کارکرد 
منظرهای پایدار نیز به اندازه ی ظاهرشان حائز اهمیت است. اگر منظر کارکردی مناسب 
داشته باشد، به منابع کم تر و همچنین فعالیت هاي کم تری برای ساخت و نگهداری آن 
نیاز است. عالوه بر این تاثیری که بر محیط می گذارد نیز مثبت است. در واقع منظر پایدار 

مانند منظرهای متداول به محیط زیست آسیب نمی رساند و آن را تخریب نمی کند.

برای ساختن منظری که واقعاً پایدار باشد، باید درک کاملی از موقعیت موجود و همچنین 
خواهیم  مورد  دو  این  به  بیش تر  فصل  این  در  داشت-  پرداخت  آن ها  به  باید  که  کار هایي 
سایت  متنوع  شرایط  پاسخگوی  که  کنید  طراحی  منظری  می توانید  به این ترتیب  پرداخت. 

شماست و از قوانین حاکم بر سیستم های طبیعی پیروی می کند.

سري به حياط خانه بزنيد: تحليل و بررسی سایت
اولین مرحله از طراحی دقیق، تحلیل و بررسی سایت است. برای این کار کافی است با دیدی 
منتقدانه از زوایای مختلف به ملک خود نگاه کنید تا بتوانید فهرستی از شرایط، مشکالت، نیازها 
و همچنین عملکرد احتمالی متقابل سایت به نوع طراحی انتخابی تهیه کنید. این کار نباید با 
عجله و بدون دقت الزم انجام شود. همچنین نباید به تهیه ی یک فهرست اکتفا کرد. برای این 
کار الزم است شما جنبه های ظریف تر سایت را نیز که با یک نگاه سطحی نمی توان به آن ها پی 
برد تجربه کنید. برای مثال مهم است بدانید در قسمت های مختلف سایت چه احساسی دارید.

تصور کنید برای تعطیالت به یک جزیره ی استوایی رفته اید و در کنار ساحل درحالی که 
یک لیوان نوشیدنی خنک در دست دارید زیر یک درخت نخل نشسته اید، در چنین شرایطی 
احساس آرامش می کنید و می توانید با محیطی که در آن قرار دارید ارتباطي بسیار نزدیک 
نیز مانند  با تمام وجود حس می کنید. تحلیل و بررسی سایت  را  برقرار کنید. در واقع آن 
نشستن در همان ساحل است. ابتدا باید آن مکان را به خوبی درک کنید. این کار را باید با 
آرامش و دقت انجام دهید تا بتوانید جزئیات را نیز ببینید: برای مثال حرکت خورشید از باالی 
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سایت، تاثیر خانه های اطراف در سایت، و همچنین قسمت هایی از سایت که در آن ها احساس 
بهتری دارید. برای پرسیدن و پاسخ دادن به سوال هایي که به سایت مربوط می شوند زمان 
کافی صرف کنید. همین سوال ها در آینده به شما در تصمیم گیری برای انتخاب طرح سایت 
کمک می کنند. این مرحله که در واقع همان »آشتی با سایت« است مرحله ی بسیار مهم و 
سرنوشت سازی است و اگر به قدر کافی وقت صرف آن شود می توان از داشتن یک منظر زیبا 

و پایدار مطمئن بود.

استفاده از صندلی پالستيکی: بهترین ابزار طراحی دنيا
اگر واقعاً می خواهید سایت خود را بشناسید، یک صندلی پالستیکی راحت و سبک بردارید و 
آن را در هر قسمت از حیاط که دوست دارید قرار دهید. سپس روی آن بنشینید و سکوت 
کنید. در همه ی جزئیات دقت کنید. دلیل انجام این کار آن است که در این مرحله به جای 
این  کنید. هدف  و درک سایت  وقت صرف شناخت  بیش تر  دهید  انجام  کار خاصی  آن که 
این  در  نیست.  زمینه ي طراحی  در  به سوال هاي شما  دادن  پاسخ  یا  منظر  مرحله طراحی 

مرحله می خواهیم تا جایی که ممکن است اطالعات جمع کنیم.

 وقتی مشغول تماشای سایت خود هستید از همراه داشتن وسایلی مانند کاغذ، 
تخته رسم، دوربین، تلفن همراه، رایانه ی لپ تاپ و هر نوع فناوری دیگری خودداری کنید. 
هدف از این مرحله ایجاد رابطه ای نزدیک میان شما و سایت است، بنابراین از عواملی که 

ممکن است حواستان را پرت کنند بپرهیزید. 

مثال  برای  مي رسد.  ذهنتان  به  جالبی  بسیار  افکار  سکوت،  در  تفکر  دقیقه  چند  از  بعد 
محسوب  شما  سایت  در  زیبا  دورنمای  یک  دارند،  قرار  شما  سایت  بیرون  که  درخت هایی 
می شوند، معماران منظر به این گونه مناظر، مناظر قرضی می گویند )منظره ای در دور دست، 
و خارج از ملک شما که بسیار زیباست و شما می توانید از آن به عنوان منظره ی سایت خود 
استفاده کنید(. یا ممکن است متوجه شوید که در ساعتی از روز درخت های حیاط همسایه 

سایه ی بسیار زیبایی روی محوطه ی چمن حیاط شما انداخته اند. 
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فکرهاي  برای  یا  کنید  یادداشت  می رسند  ذهنتان  به  که  را  جالبي  فکرهاي  نیست  الزم 
بیش تر به ذهن خود فشار آورید. فقط سعی کنید از کاری که انجام می دهید لذت ببرید و 
مطمئن باشید که همه ی فکرها جالب در ذهن شما باقی می مانند و در زمان طراحی به شما 
کمک می کنند. پس از آن که زمانی را در اولین نقطه گذراندید، صندلی تان را جابه جا کنید. 
یکی  مانند  بنشینید،  آن جا  روزی در  نمی کردید  فکر  ببرید که هیچ وقت  را جایی  صندلی 
از گوشه های حیاط. از آن جا نگاهی به حیاط بیاندازید و دقت کنید چه چیزهای جدیدی 
می بینید. صندلی خود را سرتاسر حیاط حرکت دهید و در هر نقطه حداقل 10 دقیقه توقف 

کنید تا فکرهاي نو حمله ی خود را به ذهن شما آغاز کنند.

X به احساسی که با نشستن در هر نقطه به شما دست می دهد دقت کنید. نکته آن است 
که بتوانید نقاط قوی )مکان هایی که در آن ها احساس خیلی خوبی دارید و دوست دارید 
بیش تر در آن ها توقف کنید( را پیدا کنید. پیدا کردن این نقاط در انتخاب طرح به شما 
کمک می کنند. به کمک آن ها می توانید مکان هایی را که دوست دارید کاربری بیش تری 
داشته باشند مشخص کنید. زمانی که در هر نقطه صرف می کنید همچنین به شما کمک 
می کند با نقاط ضعف آن نقطه )برای مثال سروصدای پارکینگ همسایه( نیز آشنا شوید.

این مرحله را چندین بار در ساعات مختلف روز، در شرایط روحی مختلف و در آب وهوای 
متنوع تکرار کنید. اگر می خواهید این مرحله را به درستی انجام دهید باید چند ماه و یا حتی 
یک سال وقت صرف آن کنید. حداقل زمانی که باید صرف این مرحله شود بین 3 تا 4 هفته 

است. در این زمان این کار باید بین 3 تا 4 بار تکرار شود.

ثبت یافته ها
پس از آن که )طبق آنچه در قسمت قبلی توضیح داده شد( اطالعات الزم را جمع آوری کردید، 
زمان آن رسیده که اطالعات خود را ثبت کنید، برای این کار می توانید یادداشت بردارید، 
چند طرح اولیه رسم کنید یا عکس بگیرید. همه ی این اطالعات را در یک پوشه قرار دهید. 
این پوشه منبع اصلی طراحی شما خواهد بود. آن را در دسترس قرار دهید زیرا ممکن است 
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الزم شود اطالعاتی به آن بیافزایید.
ولی  است،  متفاوت  سایت  هر  ویژگی های  و  افراد  سلیقه ی  به  بسته  پوشه  این  محتویات 
کل  است  ممکن  اطالعات  این  دارد،  وجود  پوشه ای  هر  در  عموماً  زیر  اطالعات  به طور کلی 

اطالعات موجود در پوشه ی شما یا قسمتی از آن باشند.
چند نمودار حبابي1 که عملکرد اصلی هر قسمت را نشان می دهند: این نمودار ها به  √

شما در مراحل اولیه ي طراحی کمک فراوانی می کنند. برای مشاهده ی نمونه ی این نمودار ها 
و همچنین توضیح کامل آن ها به فصل 6 رجوع کنید.

فهرستی از گياهان محبوب تان: هرچند انتخاب گیاهان از آخرین مراحل طراحی هر  √

منظر به شمار می آید، بهتر است از حاال راجع به آن فکر کنید. چه گیاهانی را بیش تر دوست 
دارید؟ هرچند بسیاری از گیاهان مورد عالقه ی شما مناسب حیاط تان نیستند ولی فکر کردن 
باعث می شود  هم  و  آشنا می کند  بیش تر  گیاهان  ویژگی های  با  را  آن ها هم شما  به  راجع 
سلیقه ی خود را بهتر بشناسید. در این مرحله باید به گیاهانی که در حال حاضر در حیاط شما 
موجوداند نیز فکر کنید و تصمیم بگیرید که می خواهید آن ها را نگاه دارید یا جایگزین کنید.

به  √ پارکینگ همسایه خیلی  شاید  مثال،  برای  نظرتان رسيده است:  به  مشکالتي که 

سایت شما نزدیک است و سروصدای آن شما را اذیت می کند. شما نمی توانید مانع از تولید 
این نوع آلودگی های صوتی شوید، ولی می توانید دیواری بسازید که از شدت صدا بکاهد. 

فهرست آنچه در حياط تان دوست دارید یا دوست ندارید: برای مثال، آیا همیشه فکر  √

می کردید که حیاط شما حریم خصوصی خودتان نیست یا کودکان فضای مناسبی برای بازی 
کردن در حیاط ندارند؟ سعی کنید همه ی این موارد را به خاطر بیاورید. از اعضای خانواده راجع 
به آن ها بپرسید. نکات مثبت حیاط را نیز یادداشت کنید: فضای آرامش بخش زیر درخت نارون، 

بوته های زیبای کاملیاي کاشته شده جلوی در ورودی، باغچه ی کوچک سبزیجات.
مقاالت و تصاویر مرتبط که در کتاب ها و مجالت توجه شما را به خود جلب می کنند:  √

نگاه کردن به منظرها و باغچه های دیگران همیشه موثر است. تا می توانید تصویر از باغچه های 
مختلف جمع کنید، به خصوص تصاویری که شرایطی شبیه به باغچه ی شما دارند. مقاالت 

1- bubble diagram
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ارایه شده درباره ي منظرها را مطالعه کنید تا بدانید برای طراحی و ساخت آن ها به چه نکاتی 
توجه شده است.

فهرستی از مصالح مورد نياز )کف سازي، مبلمان روی پاسيو و موارد مشابه(: پس از  √

آن که کمی پیش رفتید می توانید جزئیات بیش تری به این فهرست اضافه کنید. در این مرحله 
مصالحی را که پیش بینی می کنید در آینده به آن ها نیاز خواهید داشت بخرید، البته همواره 
اصول پایداری را در نظر داشته باشید. به این ترتیب مجموعه ای تهیه کرده اید که می توانید از 

میان آن مصالح مورد نظرتان را انتخاب کنید.
برای شکل دادن به افکار خود از ملک خود عکس بگيرید: در داخل خانه پشت پنجره  √

بایستید و از حیاط خانه عکس بگیرید، در گوشه های مختلف حیاط بایستید و از خانه عکس 
بگیرید، در داخل خیابان بایستید و از حیاط خانه عکس بگیرید. تا می توانید از زوایای مختلف 
از حیاط تان عکس بگیرید. حتی اگر دوست داشته باشید می توانید روی بام بروید و این کار 
را انجام بدهید. بعدها می توانید روی این عکس ها کاغذ پوستی بیاندازید و منظر خود را به 

صورت سه بعدی طراحی کنید.
تصاویر حياط خانه ی همسایه ها: در محله گشتی بزنید و به باغچه های همسایه ها نگاه  √

کنید با عکس گرفتن از حیاط های اطراف می توانید منظر خود را با توجه به آن ها بهتر طراحی 
کنید.

نگاهي دقيق تر به خاک و زمين
در قسمت های بعدی نگاه دقیق تری به زمین سایت خواهیم انداخت و با جزئیات بیش تری 
آشنا می شویم. خواهیم آموخت که برای طراحی یک منظر پایدار و کارآمد چگونه باید به 
به پوشه ی  بپردازیم. همچنان که اطالعات جدید جمع آوری می کنید آن ها را  این جزئیات 

اطالعات خود اضافه کنید.

انواع خاک و ویژگی های زمين شناختی آن
به عنوان یک باغبان باید به دو ویژگی اصلی خاک توجه کنید: اول این که، خاک تا چه اندازه 
قابلیت پرورش گیاه دارد و دوم، آیا عمر آن از زمان کاشت گیاه به قدر کافی طوالنی هست؟ 
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این دو ویژگی به ترتیب باروري و پایداري1 خاک نام دارند.
بخش عمده ی هر منظر پایدار، طراحی مجموعه ای از گیاهان است که همگی پویا هستند و 
نیازی به رسیدگی مداوم ندارند و اساس دستیابی به این مهم آن است که خاک خود را خوب 
بشناسید. تا این جا کافی است بدانید کیفیت خاک شما– چه رسی و چه ماسه ای یا اسیدی و 
قلیایی– دامنه ی گیاهانی را که می توانید انتخاب کنید معین می کند. از آن جا که گیاهان با 
توجه به نوع خاک انتخاب می شوند، نوع آن ها وابسته به این عامل است. در فصل 16، خواهید 

دید که چگونه مي توان گیاهاني مناسب برای منظر هاي پایدار انتخاب کرد. 
خاک همچنین تاثیر به سزایی در انتخاب و ساخت اجزاء سخت منظر دارد. توانایی خاک 
در تحمل وزن سازه های سنگین از جمله دالیلی است که می توان به آن اشاره کرد. بنابراین 
باید بدانید که آیا خاک سایت شما در معرض فرسایش و سایر مشکالت ساختاری قرار دارد 

یا خیر. در فصل 14 به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.
علی رغم پیچیدگی های خاک می توانید برای آزمایش آن از چند روش ساده استفاده کنید:

به شکل رویش گياهان در سایت خود و در حياط همسایه ها نگاه کنيد. انجام این کار  √

به شما کمک می کند اطالعات خوبی در زمینه ی پتانسیل های ملک خود به دست آورید. اگر 
مشاهده کردید برگ ها زرد شده و رشد خوبی ندارند، یا اگر متوجه شدید که برخی گیاهان، 
غیر طبیعی(،  )رشد  است  کرده  تغییر  آن ها  رشد  عادات  یا  طبیعی هستند  از حد  کوچک تر 
احتماالً خاک شما خوب زهکشی نمی شود، تعادل شیمیایی آن به هم خورده یا اورگانیسم های 
زنده ی موجود در خاک کاهش یافته اند. ولی اگر گیاهان موجود ظاهری سالمت دارند، گیاهان 

جدید نیز همین طور خواهند بود. برای اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید.
یک  √ شما  است؛  خون  آزمایش  مانند  خاک  آزمایش  دهيد.  انجام  خاک  آزمایش  یک 

آزمایش  این  انجام  آزمایشگاه می فرستید.  به  آزمایش  برای  را  باغچه ی خود  از خاک  نمونه 
به خصوص اگر به وجود مشکالتی در خاک شک دارید یا می بینید که گیاهان در قسمت های 
خاصی از باغچه وضعیت خوبی ندارند ضروری است. برای اطالعات بیش تر درباره ي مزایا و 

محدودیت های )معایب( آزمایش خاک به فصل 16 رجوع کنید.

1- fertility & stability
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وضعيت زهکشی داخلي خاک1 را بررسی کنيد. اگر تا به حال گیاهی در باغچه ي شما  √

به دلیل غرق آب شدن و عدم تخلیه ی مناسب آب از بین رفته باشد، خاک شما به خوبی آب را 
زهکشی نمی کند. بیش تر گیاهان در خاکی رشد می کنند که آب اضافی را زهکشی می کند. 
پس از آن که حفره های خاک پر شدند، گیاه دیگر به آب نیاز ندارد. در خاک های معمولی، آب 
اضافی به دلیل نیروی جاذبه به الیه های زیرین خاک نفوذ مي کند. ولی در زیر برخی خاک ها 
یک الیه ی نفوذ ناپذیر از خاک رس یا تخته سنگ وجود دارد که مانع از جریان آب می شود. در 
چنین شرایطي یک سطح ایستایي )آب آزاد(2، یا یک منطقه ی پوشیده از آب شناور به وجود 
می آید. در فصل 16 روش ساده ای برای بررسی وضعیت زهکشی داخلی خاک و همچنین 

روشي پایدار برای رفع این مشکل ارایه شده است.
پایداری خاک را آزمایش کنيد. آیا درختان و باجه های تلفن در منطقه ی شما به صورت  √

غیرطبیعی کج می شوند )یعنی با زمین زاویه هاي نامعقول می سازند؟( آیا در خاک ترک های 
این منطقه زمین رانش کرده باشد؟  موازی دیده می شود؟ آیا شنیده اید که در گذشته در 
در  این صورت با یک مشاور زمین شناسی تماس بگیرید تا برای ارزیابی پایداری خاک ملک تان 
به شما کمک کند. ممکن است براي این مشاوره مجبور شوید هزینه پرداخت کنید، ولی از 

خطر احتمالی رانش زمین نجات پیدا مي کنید.

 کاشت گیاهان مختلف و همچنین آبیاری یک سایت ناپایدار و بی ثبات ممکن است 
خطر رانش زمین را به دنبال داشته باشد که هیچ بیمه ای خسارات ناشی از آن را جبران نمی کند. 

اگر با بی توجهی باعث وقوع چنین رخدادی شوید به اصول اولیه ي پایداری پایبند نبوده اید.

به فرسایش سطحی3 توجه کنيد. اگر جریان روان آب به گونه ای است که از میان سایت  √

شما عبور می کند، احتمال شسته شدن خاک آن منطقه بسیار باال است. این فرآیند، فرسایش 
سطحی نامیده می شود و در صورتی که شروع شود کنترل آن بسیار سخت است. از روش های 

1- internal soil drainage
2- perched water table
3- surface erosion
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مختلفی می توان برای کنترل فرسایش سطحی استفاده کرد که در فصل 14 به آن ها پرداخته 
می شود. تا این جا فقط بدانید که باید به عالمت هاي این فرسایش توجه کنید- شسته شدن 
خاک و ایجاد آب گذر1 در خاک با هر اندازه ای- و در صورت مشاهده ی این عالمت ها سریعاً 

نسبت به رفع این مشکل اقدام کنید.

شکل و پستي بلندي هاي زمين2
یا مسطح؟ سراشیب  ناهموار است  یا سطح شیب دار؟  بنا شده  ملک شما روی سطح صاف 
است؟ آیا پستي بلندي های دست ساز زمین به قدر کافی کاربردی و زیبا هستند، یا الزم است 
تعویض شوند؟ روان آب ها به کجا می روند؟ وقتی برای منظر خود برنامه ریزی می کنید، الزم 

است همه ی این سوال ها را از خود بپرسید.

مزایای  از  آورید می توانید  به وجود  زمین تان  در شکل  دقیقی  و  آگاهانه  تغییر  اگر   X
بهره برداري  برای  زمین تان  از  می توانید  مثال  برای  ببرید:  بهره  عمده ای  زیست محیطی 
از آب باران استفاده کنید، در فصل 8 بیش تر به این موضوع خواهیم پرداخت. ولی اگر 
تصمیم نادرستی بگیرید خطر آب گرفتگی خانه ی شما یا خانه هایی که در همسایگی تان 
از  مهم تر  و  باشند  نداشته  مناسبی  رشد  گیاهان  است  ممکن  دارد.  وجود  دارند  قرار 
در  اساسی  تغییرات  دارید  قصد  اگر  یابد.  افزایش  زمین  رانش  خطر  است  ممکن  همه 
پستي بلندي هاي زمین تان به وجود آورید، حتماً برای این کار از یک معمار منظر، پیمانکار 

منظر یا پیمانکار شیب بندی خاک کمک بگیرید.
اگر زمین شما ناهموار و تپه اي است، به نکات زیر توجه کنید:

نیمکره ی  √ در  دارد(:  قرار  آن  به سوی  رو  زمين  که  )همان جهتی  زمين3  جهت شيب 

شمالی، زمینی با شیب شرقی تنها می تواند از تابش صبح گاهی خورشید استفاده کند، بنابراین 
محیط آن برای گیاهان و افراد، محیط خنکی به شمار می آید. ولی زمین هایی که شیب غربی 

1- gullies
2- terrain and landform
3- aspect
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دارند در بعدازظهر تابستان بسیار گرم مي شوند. زمین هایی که شیب جنوبی دارند در تمام روز 
از تابش خورشید استفاده می کنند و زمین هایی که شیب شمالی دارند سایه گیر و خنک هستند.

پیدا  √ جریان  کم ارتفاع  نقاط  به  خنک  هوای  پست:  یا  مرتفع  نقاط  گرفتن  قرار  محل 

می کند. بنابراین این نقاط در فصل زمستان نقاط سرد به شمار می آیند.
در ملک هایی که روی زمین های شیب دار قرار دارند باید دقت بیش تري شود، برای مثال باید 
در مقابل فرسایش محافظت شوند و نمی توان همه ي انواع آبیاری را در این گونه زمین ها به  کار 
گرفت. برای ادامه ی کار روی این زمین ها الزم است از یک معمار منظر، پیمانکار منظر یا 

مهندس عمران کمک بگیرید.

در نظر گرفتن مسير حرکت خورشيد
در نیمکره ی شمالی، طراحان منظر همواره در جست وجوی جهت شمال هستند. زیرا دانستن 
این جهت آن ها را در تعیین مسیر حرکت خورشید در طول روز و در فصل های مختلف سال 
یاری می کند. مسیر حرکت خورشید تقریباً همه چیز را در یک منظر تحت تاثیر قرار می دهد، 

بنابراین در نظر گرفتن این مسیر در هنگام طراحی منظر از اهمیت بسیار برخوردار است.
همان طور که می دانید، خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می کند. در زمستان خورشید در 
کمان کوتاه تری در آسمان حرکت می کند، ولی در تابستان این کمان مرتفع تر مي شود. روزها در 
تابستان طوالنی تر و در زمستان کوتاه تر هستند. این اطالعاِت مقدماتی از اهمیت زیادی برخوردار 
است، چرا که مسیر حرکت خورشید نه تنها بر رشد گیاهان بلکه در انتخاب محل مناسب طراحی 
پاسیو و سایر قسمت های منظر نیز موثر است. برای مثال، اگر بخواهید از فضای حیاط براي 
نشستن استفاده کنید و از گرمای خورشید صبح گاهی لذت ببرید باید این فضا را در سمت شرق 
خانه بسازید. ولی اگر دوست دارید در بعدازظهرهای گرم در سایه بنشینید آن را در شمال بسازید. 

اختیار شما قرار می دهد که   در نظر گرفتن مسیر حرکت خورشید، تصویری در 
به کمک آن متوجه می شوید در چه زمان هایی از روز و در کدام قسمت ها می توانید از خانه 
و منظرتان استفاده کنید )شکل 1-4(. در زمان های مختلفی از روز به حیاط بروید و محل 
قرار گرفتن خورشید را یادداشت کنید. در ذهن خود محل سایه انداختن درخت ها و سازه ها 
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)ساختمان ها( را در زمان های مختلف روز تصویر کنید. اگر امکان دارد این کار را به مدت یک 
سال انجام دهید تا تصویری از مسیر حرکت خورشید در فصل های مختلف داشته باشید.

شکل 1-4 مسیر حرکت خورشید و تاثیر آن بر درختان و محل قرار گرفتن پاسیو

ارزیابی وضعيت آب
منابع آبی انواع مختلفی دارند: آب هایي که به طور طبیعي در دسترس اند، آب هایي که از جاي 
دیگر به محل منتقل مي شوند، آب هایي که باید جمع آوري شوند تا بتوان از آن ها استفاده کرد 
)آب هاي استحصالي مانند آب باران(، آب هایي که حاوي درجات مختلفي از مواد نامناسب 
البته کمبود منابع آبي. در منظرسازی آب اهمیت ویژه ای دارد، یکی از نیازهای  هستند و 
اصلی گیاهان است و همچنین اگر به سیستم زهکشی آن توجه کافی نشود ممکن است باعث 
نیاز گیاهان  به طور هم زمان آب مورد  باران می توانید  به کمک جمع آوری آب  تخریب شود. 
را تامین و از آثار مخرب تخلیه و جریان نادرست این آب ها پیش گیری کنید. در واقع شما 
آب را از نقاط بحرانی دور و به جایی منتقل می کنید که بتواند به رشد گیاهان کمک کند. 

به این ترتیب از میزان وابستگی شما به منابع آب شهری نیز کاسته می شود.
در این جا به سوال هایي که الزم است درباره ي وضعیت آب ملک خود بپرسید خواهیم پرداخت:

ميزان بارش ساالنه در منطقه ی شما چقدر است، و در چه فصل هایی از سال باران  √

می بارد؟ این اطالعات به شما کمک می کند گیاهانی را انتخاب کنید که با شرایط منطقه ی 

شما سازگار هستند. همچنین این اطالعات در طراحی فضاهای خارجی )مطابق بر شرایط 
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آب وهوایی( به شما کمک می کند.
در فصل زمستان ارتفاع برف و یخ چقدر است، آیا برف و یخ باعث از بين رفتن یا  √

آسيب دیدن گياهان می شود یا از آن ها محافظت می کند؟ برف می تواند به شکل یک الیه ی 

عایق گیاهان را بپوشاند و مانع از آسیب دیدن آن ها در معرض بادهای شدید زمستانی شود. ولی 
اگر میزان برف و یخ بیش از حد معمول باشد ممکن است به گیاهان آسیب برسد. بنابراین بهتر 

است گیاهانی را انتخاب کنید که در برابر شرایط آب وهوایی منطقه ي شما مقاوم هستند.
چاه  √ یک  یا  شهری  آب  ذخيره ی  می کنيد-  تامين  منبعی  چه  از  را  آبياری  آب 

خصوصی؟ کیفیت آبی که برای آبیاری استفاده می کنید چگونه است؟ یک گزارش آب از 

منبع آب رسان تان تهیه کنید. این گزارش به شما در شناخت مواد شیمیایی مضری که باعث 
تخریب گیاهان و سیستم آبیاری می شوند کمک می کند.

بخش های مختلف سيستم لوله کشی فعلی )خطوط اصلی آب، تاسيسات بازدارنده ي  √

کدام  در  شلنگ(  اتصال  مخصوص  شير هاي  و  کنترل  شير های  آب1،  برگشتي  جریان 

قسمت از ملک شما قرار دارند؟ وقتی می خواهید سیستم آبیاری جدیدی طراحی کنید، 

باید بدانید چه چیزهایی از قبل در سایت موجود است، آیا تاسیسات در جای درست قرار 
گرفته اند؟ آیا وضعیت مناسبی دارند؟

 اگر خطوط اصلی آب قدیمی هستند، بهتر است پیش از آغاز پروژه ی منظرسازی 
آن ها را تعویض کنید. در غیر این صورت باید پس از گذشت یک سال زمین منظرسازی شده 

را بشکافید تا لوله های گالوانیزه ی قدیمی و شکسته  را با لوله های نو عوض کنید.

وقتی باران می بارد آب چگونه در سایت به جریان می افتد، و چگونه می توان مسير  √

حرکت آن را به سوی قسمت های مفيدتر که در معرض تخریب کم تری قرار دارند هدایت 

کرد؟ مدیریت آب باران باعث کاهش آب گرفتگی و آلودگی می شود. برای آن که بتوانید از آب 

باران به عنوان راه حلی برای کاهش مصرف آب شهری استفاده کنید به فصل 8 رجوع کنید.

1- backflow prevention devices
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آیا در سایت شما پدیده های آبی طبيعی مانند مرداب، نهر، برکه یا چشمه وجود  √

دارد؟ اگر چنین باشد شما فرد بسیار خوش شانسی هستید! ولی فراموش نکنید که این گونه 

پدیده ها می توانند باعث آب گرفتگی نیز بشوند.
جمع آوري  √ و  هدایت  مخصوص  طویل  و  کم عمق  )آب راه هاي  زهکشي1  جوي هاي 

یا  )راه آب ها  سایت3  زهکش هاي  و  اصلي2  جمع کننده هاي  دریچه ي  پساب ها(، 

به سيستم فاضالب هدایت  را  کف شوي هایي که در کف منظر وجود دارند و پساب ها 

مي کنند( در کجای سایت قرار دارند؟ همه ی مواردی که به آن ها اشاره شد آب باران را 

از نواحی خطرساز دور می کنند. حتماً عملکرد آن ها را کنترل کنید و در صورت مشاهده ی 
هرگونه مشکل آن ها را تعمیر کنید. برای آشنایی بیش تر با هر یک از این قسمت ها و همچنین 

جزئیات دقیق تر سیستم های زهکشی به فصل 8 رجوع کنید.
آیا روان آب جاری شده از ملک شما برای همسایه ها مشکل ایجاد کرده است، یا  √

برعکس؟ از کانال کشی آب باران به سوي ملک همسایه ها خودداری کنید. اگر آبی از خارج 

سایت شما به داخل آن جریان پیدا می کند آن را بررسی و تعیین کنید که این آب به سایت 
شما کمک می کند یا آن را تهدید مي کند.

راهی  √ دراین صورت،  نمی خواهيد، آب جمع می شود؟  از ملک تان که  آیا در قسمتی 

بیاندیشید تا این آب جمع آوری و به جایی منتقل شود که به جای ایجاد مشکل بتوان از آن 
استفاده ی مفید کرد.

X هر چیزی که در ملک شما وجود دارد یک منبع بالقوه به شمار می آید. کافی است 
ملک خود را حوزه ای برای جمع آوري آب باران بدانید، و برای استفاده از این منبع غنی و 
مجانی برنامه ریزی کنید. این روش به مراتب پایدارتر از آن است که این منبع غني انرژي 

را به عنوان فاضالب به تصفیه خانه هدایت کنید.

1- drainage swale
2- catch basin
3- site drains
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گل و گياه: گياهان موجود را بيازمایيد
گیاهانی که در حال حاضر در ملک شما وجود دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. این گیاهان 
یا جزو ویژگی های مثبت سایت شما هستند  )ایجاد سایه، محافظت از خاک نواحی سراشیب 
در برابر فرسایش، جذب پروانه ها، و صدها ویژگی مثبت دیگر و البته عالقه ی شما به آن ها( 
و یا نوعی خطر برای سایت به شمار می آیند )وضعیت مناسبی ندارند، سمی، ناپایدار یا نازیبا 
را در  از گیاهان  بگیرید که می خواهید کدام یک  باید تصمیم  هستند(. در چنین شرایطی 

باغچه نگاه دارید و بقیه را حذف کنید.
می توانید با بررسی محل قرار گرفتن، ابعاد و همچنین شرایط درختان شروع کنید. در این 
از نواحی دیگر به منطقه  مرحله الزم است بدانید کدام درختان بومی هستند و کدام یک 
انتقال داده شده اند. اگر در سایت شما نهال یا درخت جوانی وجود دارد حتماً راجع به ابعاد 
بالغ آن )پس از رشد کامل( تحقیق کنید. تا از مشکالت احتمالی آن ها آگاه شوید. برخی از 
این مشکالت عبارتند از: نااستواری )بی ثباتی(، ریشه های مهاجم1 و سطحي2، شاخه های ترد 
و شکننده، یا شاخ و برگ و میوه های انبوه و نامنظم. بهتر است در این مرحله   هزینه ی نگهداری 

از هر یک از درختان را نیز تعیین کنید، چرا که این کار عموماً هزینه بر است.

 مي توانید از یک درخت شناس بخواهید گزارشي از وضعیت درخت هاي منظرتان 
تهیه کند. همچنین مي توانید از او بخواهید پیش از شروع ساخت منظر، شاخ وبرگ آن ها 
بیش تر  اطالعات  )براي  کند.  منظر حذف  از  را  مشکل ساز  درخت هاي  و  کند  هرس  را 

درباره ي درخت ها به فصل 17 رجوع کنید.(

بیاندازید.  اطراف و درخت هاي حیاط همسایه ها  به  نگاهي هم  به جز خانه ي خود   X
درخت ها  این  ریشه ي  شوند.  مشکل ساز  براي تان  است  ممکن  هم  درخت ها  این  گاهي 
حتماً به حیاط خانه ي شما نفوذ مي کند. در این صورت، ریشه ها، آب و مواد غذایي گیاهان  
منظر شما را جذب مي کنند. گاهي نیز ریشه هاي قطور ممکن است باعث ترک خوردن 

1- greedy
2- lifting
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کف پاسیوي زیباي شما شوند.
اگر درختي در جاي بدي قرار دارد، مي توانید آن را از سایت حذف کنید یا تغییراتي در 
با نگاه داشتن درختان  طراحي سایت به وجود آورید. درست است که همیشه فکر مي کنیم 
بیش تر به محیط زیست کمک خواهیم کرد، ولي در همه ي موارد این طور نیست. براي مثال، 
اگر ریشه هاي درختي کل آب موجود در خاک را جذب کنند و اجازه ي رشد به هیچ گیاه 
دیگری ندهند مسلماً حذف آن درخت سودمندتر است. )مگر آن که درخت مورد  نظر یک 

درخت بومی باشد، این درختان قابل احترام هستند و حق تقدم با آن هاست.(
پس از انجام آزمایش های الزم روی درخت هاي موجود به سراغ درخچه ها و سایر گیاهان 
بروید و هر یک را از لحاظ شرایط، استواری )ثبات( و مکان مناسب قرار گرفتن بررسی کنید. 
سپس در مورد نگاه داشتن یا حذف آن ها تصمیم بگیرید. پیشنهاد می شود گیاهان مطلوب را 
به خصوص اگر بومی منطقه هستند، به سالمت باغچه ی شما کمک می کنند، در جای مناسب 
مشکل ساز،  و  رونده  گیاهان  نگاه دارید.  ندارد،  مشکلی  درخت شناسان  دید  از  و  دارند  قرار 
گیاهانی که از وضعیت سالمت خوبی برخوردار نیستند و گیاهان سمی )از کتاب های باغبانی 
و منابع اینترنتی برای شناختن گیاهان سمی کمک بگیرید و خطرات ناشی از آن ها را رفع 
کنید( را از منظرتان حذف کنید. در بخش پنجم این کتاب اطالعات بیش تری در زمینه ی 

انتخاب نوع گیاهان و نگهداری از آن ها ارایه شده است.
آن  نمی کند.  رشد  گیاهی  هیچ  از حیاط شما  قسمتی  در  که  متوجه شوید  است  ممکن 
قسمت از حیاط مي تواند نوعی مثلث برمودا برای گیاهان باشد. برای آن که دلیل این وضعیت 
را بفهمید، خاک آن قسمت را بررسی کنید. ممکن است ضعف عملکرد این قسمت ناشی از 
مشکالت خاک، عوامل بیماري زا1، رقابت شدید درختان اطراف و بسیاری موارد دیگر باشد. 
سعی کنید مشکل موجود را پیدا کنید و در غیر این صورت از گیاهان بسیار مقاوم استفاده کنید 

که در هر شرایطی رشد می کنند.

اتاق های مشرف به مناظر: بيش ترین استفاده از محيط اطراف
از داخل منزل تان نگاهی به بیرون بیاندازید، به خصوص از اتاق هایی که بیش تر از آن ها استفاده 

1- pathogenes
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می کنید. چه مناظر زیبا و نازیبایی می بینید؟ چه پتانسیل هایی برای ایجاد نقاط جذاب وجود دارد؟
می گذرانند،  بسته  محیط های  داخل  در  را  خود  عمر  از  درصد   80 حدود  در  افراد  بیش تر 
از اهمیت بسیاری برخوردار است.  از پنجره ی خانه مشاهده می شود  بنابراین منظره ای که 
از بیرون منزل نیز به اطراف خود نگاه کنید. نقاط مساعدی را که مي توان از آن ها به عنوان 
نواحی کاربردی استفاده کرد انتخاب کنید. اگر منظره ای ناخوشایند دارید، می توانید آن را با 
انواع سازه ها یا گیاهان بپوشانید. می توانید برخی مناظر زیبا مانند منظره ی کوهستان، دریاچه 

یا درختان را به کمک پنجره های موجود یا ساختن پنجره های جدید »قرض« بگیرید.

بررسی سازه های موجود و ساخت وسازهای جدید
به  منظر  براي طراحي  باید  نباشد،  عملیات خالی  از شروع  پیش  پروژه  در صورتی که سایت 
است  الزم  گاهی  کرد،  دقت  موجود  سازه های  سایر  و  اصلی  ساختمان  گرفتن  قرار  نحوه ی 
یا قسمت جدیدی  از آن ها تخریب  برای مثال بخشی  ایجاد شود.  این سازه ها  تغییراتی در 
به آن ها اضافه شود. هر سازه ای می تواند در پروژه  موثر باشد. گاهی حجم سازه ی مورد نظر 
فضای کوچکی ایجاد می کند که برای رشد و نمو گیاهان بسیار مناسب است و گاهی نیز باعث 
نااستواری و از دست رفتن پایداري خاک می شود که بسیار نامطلوب است. عالوه بر این، باید 
در نظر داشت که کاشتن گیاهان جدید و ساختن سازه های نو می تواند شرایط آب وهوایی و 

میزان روشنایی فضاهای داخلی خانه را تحت تاثیر قرار دهد.
در این جا به نکاتی که باید درباره ي ساختمان اصلی و سایر سازه های موجود در زمین پروژه 
)تاسیسات و هر نوع سازه ی دیگری که ساخته ی دست انسان است( به آن ها توجه شود، می پردازیم.

فهرستی تهیه کنید و پاسخ این سوال ها را در آن بنویسید:
ساختمان اصلی و سایر سازه ها در کجای سایت قرار دارند؟ تاثیرات احتمالی ساختمان  √

اصلی بر سایت را بررسی کنید )و بر عکس(. آیا ساختمان ها موقعیت های مناسبی در سایت 
ایجاد می کنند؟ برای مثال قسمتی از حیاط را که آفتاب گیر است و می توان پاسیوي خوبی در 
آن طراحی کرد در اختیار شما قرار می دهند؟ یا برعکس باعث ایجاد مشکل در سایت هستند؟ 

هر  √ خورشید  که  می دانید  دارد؟  قرار  موقعيت جغرافيایی  کدام  در  اصلی  ساختمان 

روز مسیر معینی را طی می کند و هر یک از اتاق های منزل شما میزان معینی نور دریافت 
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می کنند. می توانید منظرتان را طوری طراحی کنید که میزان نورگیری اتاق ها طبق سلیقه ي 
تابش  از  را  شرقی  و  غربی  قسمت های  بخواهید  است  ممکن  مثال  برای  کند.  تغییر  شما 

خورشید صبح گاهی و عصرگاهی حفظ کنید تا این فضاها سایه گیرتر باشند.
ارتفاع ساختمان اصلی و سازه های دیگر چقدر است، و در فصل های مختلف سال یا  √

ساعات مختلف روز این بناها چقدر روی ملک شما سایه می اندازند؟ در زمستان خورشید 

در ارتفاع کم تری نسبت به زمین قرار دارد، و در نتیجه ابعاد سایه ای که ساختمان شما روی 
قسمت شمالی منظر می اندازد بزرگ تر خواهد بود. این سایه در طول روز جابه جا می شود. 
فراموش نکنید که یک ساختمان دو طبقه قطعاً سایه ی وسیع تری در مقایسه با یک ساختمان 
از  سرد  فصل های  در  که  کنید  طراحی  مکان هایی  در  را  کاربردی  فضاهای  دارد.  یک طبقه 
گرمای خورشید و در تابستان از سایه ی ساختمان استفاده کنند. به همین ترتیب می توانید در 

مورد محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء منظر خود برنامه ریزی کنید. 
چه نوع منظری را می توان خارج از هر یک از قسمت های ساختمان طراحی کرد؟  √

در طراحی اجزاء مختلف منظر باید به کاربری های هر یک از قسمت های ساختمان نیز توجه 
کنید، برای مثال نمی توانید پاسیوي منظرتان را جلوي پارکینگ طراحی کنید. بهتر است 
پاسیو جلوي اتاق نشیمن طراحی شود. فضاهایی را که دفعات استفاده از آن ها بسیار زیاد 

است دور از اتاق خواب ها طراحی کنید.
سازه های موجود در سایت چه وضعيتی دارند؟ اگر الزم است این سازه ها تعمیر شوند  √

بهتر است پیش از شروع طراحی منظر تعمیرات الزم انجام شود.
ساختمان اصلی دارای چه نوع معماری است؟ سعی کنید سبکي را منظر انتخاب کنید  √

که با نوع معماري ساختمان اصلی هماهنگ باشد. برای مثال یک باغچه ی ژاپنی به هیچ وجه 
مناسب ساختمانی با معماری کلونیال1 نیست.

عرض سایه بان ها چقدر است؟ آیا سایه بان ها مانع از باران خوردن تعدادی از گلدان ها  √

جداگانه  به طور  را  گلدان ها  این  باید  نیز  بارانی  فصل هاي  در  حتی  در این صورت  می شوند؟ 
آبیاری کنید.

1- colonial
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باغچه  √ روی  مستقيمًا  باران  آب  یا  دارد،  وجود  آب1  جوی های  شما  حياط  در  آیا 

آن  ولی  مثبت(،  )ویژگی  اصلی دور می کنند  از ساختمان  را  آب  می ریزد؟ جوی ها، عموماً 

پایین  از روی سقف  را به سوي دریچه های فاضالب حمل می کنند )ویژگی منفی(. آبی که 
می ریزد باعث شسته شدن خاک گلدان ها و آسیب دیدن گیاهان می شود. عالوه بر این دیوارها 

نیز بر اثر پاشیدن آب گل آلود )از سطح گلدان ها( به مرور زمان تخریب می شوند.
خطوط اصلی گاز، آب، و برق در کدام قسمت ها قرار دارند؟ محل قرار گرفتن خطوط  √

اصلی گاز، چاه آب یا خطوط اصلی آب شهری، خطوط زیرزمینی یا هوایی برق، خطوط تلفن 
و پریز های برق را مشخص کنید. به طور قطع نمی خواهید در حین انجام عملیات ساخت وساز 
با آن ها برخورد کنید یا گیاهان تان را روی آن ها بکارید. اگر خطوط برق و تلفن هوایی هستند 
ممکن است بخواهید پیش از شروع عملیات منظرسازي آن ها را به خطوط زیرزمینی تبدیل کنید.

سازه هایی که از پيش به ساختمان اصلی اضافه شده اند در کجا قرار دارند )سازه هایی  √

از قبيل پاسيوها، سکوها و مسيرهای تردد( آیا این سازه ها مطلوب شما هستند؟ اگر 

پاسیویي دارید که طراحی مناسبی ندارد یا مسیرهایی که کسی از روی آن ها تردد نمی کند 
می توانید آن ها را با سازه های نو عوض کنید. البته می توانید از مصالح به کار رفته در آن ها برای 

ساختن ساز ه های جدید استفاده کنید.
تامین  √ را  نیاز منظر  مورد  نور  آیا  روشنایی های منظر در کدام قسمت ها قرار دارند؟ 

دید  کنند، جلوی  روشن  را  فضا  آن که  به جای  که چراغ ها  دارد  وجود  نقاطی  آیا  می کنند؟ 
شما را بگیرند؟ آیا سیستم های روشنایی اضطراری )سیستم هایی که برای ایمنی و امنیت( 
طراحی شده  کافی هستند و نیاز به تعمیر ندارند؟ آیا نقاطي در منظر وجود دارند که نور کافی 

به آن ها نمی رسد؟
وسائل نقليه در کدام قسمت پارک می شوند؟ خودرو ها به هیچ وجه با اصول پایداری  √

سازگار نیستند، ولی در همه جا وجود دارند و باید مکانی را برای آن ها در نظر گرفت. سعی 
کنید فضای پارکینگ ایمنی الزم را داشته باشد، تا حد ممکن خارج از دید باشد، و فاصله ی 
آن با ساختمان اصلی معقول باشد. می توانید فضای پارکینگ را به کمک مسیری مسطح و 

1- gutter
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ایمن به ساختمان اصلی وصل کنید )سعی کنید در این مسیر از پله استفاده نکنید.(
کدام یک از اجزاء موجود را می توان تعمير کرد یا کاربری آن را تغيير داد؟ اگر بتوانید  √

اجزایی را که هنوز قابل استفاده هستند نگاه دارید قطعاً به پایداری کمک فراوانی کرده اید. با 
کمی فکر می توانید یکی از سازه های موجود را که با وجود کهنگی دارای ساختار خوبی است 

به یکی از اجزاء فوق العاده ی منظرتان تبدیل کنید.
چه مصالحی در سایت شما وجود دارد که می توانيد از آن ها برای ساخت وسازهای جدید  √

استفاده کنيد؟ در همه ی سایت ها حداقل چیزی که در دسترس است خاک است. از خاک 

می توان برای ساختن دیوارهای گلی، نیمکت، و انواع سازه های دیگر استفاده کرد. از مصالح دیگری 
که معموالً در سایت ها موجود است می توان به انواع سنگ ها اشاره کرد. از این سنگ ها می توانید 
برای پوشاندن آب راهه ي خشک یا ساختن دیوارهای سنگی استفاده کنید. اگر می خواهید درختی 
را قطع کنید از الوار آن برای ساختن قسمت های مختلف منظرتان استفاده کنید. با انجام این نوع 
فعالیت ها )استفاده ی مجدد از مصالح بازیافت شده( می توان به پایداری منظر کمک کرد. برای 

اطالعات بیش تر درباره ي استفاده ی مجدد از مصالح به فصل 2 رجوع کنید.

طراحی با توجه به ویژگی های مثبت و منفی ساختمان های اطراف
از محله ای است که در آن زندگي می کنید.  نکنید که حیاط خانه ی شما قسمتی  فراموش 
موقعیت آن را با توجه به الگوهای ترافیکی منطقه، الگوهای کاربری زمین در ساختمان های 
اطراف و همچنین جایگاهی که در بین ساختمان های منطقه دارد بسنجید. برای مثال اگر 
آیا  کنید.  رعایت  را  نکات خاصی  منظر  در طراحی  باید  تاریخی مستقر هستید  محله ای  در 
ساختمان هایی که در اطراف ملک شما قرار دارند برای شما مشکل آفرینند؟ برای مثال روی 
ملک شما سایه می اندازند یا به دلیل تعدد وسائل نقلیه ایجاد ترافیک می کنند؟ آیا ساختمان های 
اطراف کاربری هایی دارند که مانع از استفاده ی مفید شما از منظرتان می شود؟ هر چند این 

عوامل ارتباطی با پایداری ندارد، باید در زمان طراحی منظر به آن ها توجه کرد. 
اطراف  نکنید. خانواده هایی که در  فراموش  زندگی می کنند  اطراف شما  را که در  مردمی 
خانه ی شما زندگی می کنند دارای فرهنگ های متفاوت و عادات زندگی متنوعی هستند بنابراین 

عاقالنه است پیش از طراحی منظر نکاتی را که به آن ها مربوط می شود در نظر بگیرید.
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انتخاب غلط پشیمان  از  است  پاسیو دقت کنید. ممکن  انتخاب محل ساختن  X در 
شوید )از طرفی تخریب پاسیو و دور ریختن بخش عمده ای از مصالح به کار رفته در آن 
به هیچ وجه با اصول پایداری سازگار نیست(. اگر منظرتان به جایی مشرف است که مانع 
آرامش شماست می توانید با ساختن یک دیوار آن را بپوشانید و فراموش نکنید مهربانی و 

صبر از جمله ویژگی های افرادی است که به روش های پایدار رو می آورند.

توجه به حریم خصوصی
در اطراف بعضی سایت ها مناظر خوبی وجود دارد– گاهی نمی توان مناظر زیبای اطراف را نادیده 
گرفت. برخی دیگر نیز از چنین شرایطی محروم هستند و مناظر اطرافشان چندان خوشایند 
نیست؛ این سایت ها را می توان از داخل توسعه داد و یک حریم خصوصی دلچسب در آن ها 
طراحی کرد. اهمیت رعایت حریم خصوصی از منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت است. در 
بعضی جاها کشیدن حصار یا پرچین در اطراف سایت چندان خوشایند نیست. ولی در مکان هایی 
که پرجمعیت تر هستند و بافت شهری، بافت غالب منطقه را تشکیل می دهد تمایل به رعایت 
حریم خصوصی در مقایسه با فضاهای روستایی بیش تر است. اگر حیاط خانه ی شما خیلی به 
حیاط خانه ی همسایه نزدیک است به طوری که مانع از احساس آرامش و راحتی شما می شود، 

می توانید با کاشت چند درخت یک دیوار جداکننده بین دو حیاط ایجاد کنید.

آب وهوای منطقه ی شما چگونه است؟ 
از  منظر خود  در طراحی  است.  موثر  پایدار  منظر  در همه ی جنبه های یک  تقریباً  آب وهوا 
روش هایی استفاده کنید که کاماًل با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار هستند. به این ترتیب 
کاهش  نیز  منابع  از  بهره برداری  به  نیاز  بلکه  بود  خواهد  مطلوب تر  نهایی  نتیجه ی  نه تنها 
می یابد. تطبیق منظر با شرایط آب وهوایی منطقه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش 
رفاه و آرامش در داخل خانه می شود. برای مثال، اگر جهت بادهای غالب را بدانید می توانید 
فضاهای خارجی را در قسمت هایی طراحی کنید که کم تر در معرض این بادها قرار بگیرند، 
همچنین می توانید گیاهان را طوری در حیاط بکارید که نقش بادشکن )بادگیر( را ایفا کنند 
و به این ترتیب شرایط عمومی ملک تان نیز بهبود می یابد. حتی می توانید از بادهای تابستانی 
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به عنوان یک روش سرمایش طبیعی در فصل تابستان استفاده کنید.

X از نکات مهم در طراحی منظر انتخاب گیاهان با توجه به آب وهوای منطقه است. اهمیت 
در نظر داشتن آب وهوا تا اندازه ای است که می توان گفت الفبای باغبانی و منظرسازی، پایدار 
از مهم ترین ویژگی های هر گیاه میزان سختي یا  یا غیر پایدار، مبتنی بر آن است. یکی 
مقاومت1 آن است، که در واقع نشان دهنده ی توانایی گیاه در تحمل سرماست. )برخالف 
معنایی که از ظاهر کلمه استنباط می شود، منظور از آن استحکام عمومی گیاه نیست بلکه 
بر مقاومت گیاه تاکید دارد.( هر گیاهی که در باغبانی علمي2 به کار می رود دارای درجه ی 
سختی یا مقاومت مشخصی است، و برای انتخاب گیاه مناسب هر منظر مي توان از نقشه هاي 
مقاومت گیاهي3 استفاده کرد. شما می توانید منطقه ی خود را روی این نقشه پیدا کنید و 
محدوده ای را که در آن قرار گرفته اید تعیین نمایید. به این ترتیب با در نظر گرفتن پهنه ي 
دمایي آن منطقه به راحتی می توان گیاهان مناسب هر محدوده را انتخاب کرد. در کشور هاي 

مختلف مي توان از مراجع موجود براي تهیه ي این نقشه ها استفاده کرد. 

از سایت خود چه انتظاراتی دارید؟
پس از آن که سایت خود و اطراف آن را خوب بررسی کردید، زمان آن رسیده که به انتظاراتی 
که خود و خانواده تان از آن دارید بپردازید. اگر در طراحی تنها به محیط زیست توجه کنید و 
خواسته های خود را نادیده بگیرید، طرح شما طرح مناسبی نیست. در این قسمت باید کمی به 
خواسته های خودتان توجه کنید )البته، با در نظر گرفتن اصول پایداری و با دیدی واقع گرایانه(.

فراموش نکنید که باید از سایر اعضاء خانواده نیز نظرخواهی کنید، حتی کودکان. وقتی همه 
راضی باشند، آن ها نیز از فرآیند طراحی منظر لذت می برند، همواره در کنار شما خواهند 
بود و نتیجه ی نهایی مطلوب همه است زیرا هر یک از اعضای خانواده در تحقق هدف نهایی 
نقشی بر عهده داشته است. از طرفی اگر در قسمتی از کار مشکلی پیش آید همه در مشکل 

1- hardiness
2- horticulture
3- hardiness zone map
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سهیم هستند و شخص خاصی مسئول آن نیست.

این منظر متعلق به شماست: خواسته ها و نيازهای تان را مشخص کنيد
برای انتخاب طرحی که مناسب شرایط شما باشد، باید از خود یک سوال ساده بپرسید: از 
آن چه انتظاری دارید؟ برای مثال شاید دوست دارید در باغچه گیاهانی بکارید که بتوان از 
محصوالت آن ها استفاده کرد، شاید از تماشای مناظر طبیعی، داشتن جایي براي نگاه داشتن 

کود کمپوست، جایي براي استراحت و یا هر قسمت دیگری لذت می برید.

نمی دانید چه خواسته هایی  اگر  کنید.  تهیه  دارید  نظر  در  دقیقاً  آنچه  از  فهرستی   X
محروم  فوق العاده  تجربیات  برخی  از  و  برد  نخواهید  پی  آن ها  به  هرگز  احتماالً  دارید، 
می شوید. برای تهیه ی این فهرست یک ورق کاغذ بردارید و با خطی آن را از وسط به 
دو ستون تقسیم کنید. در سمت چپ کاغذ خواسته ها و نیازهای خود را یادداشت کنید. 
سپس در سمت راست کاغذ اجزایی را نام ببرید که به نظر شما می توانند خواسته های تان 

را برآورده کنند. در این قسمت محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء را نیز ذکر کنید.

اگر جواب همه ی سوال ها را نمی دانید، نترسید. شما در واقع در میانه ی راه هستید. راهی 
که شما را از کلیات به جزئیات می رساند. در این مرحله طبیعی است که نتوانید به برخی 
سوال ها پاسخ دهید. به خودتان فرصت کافی برای فکر کردن بدهید، و طوری رویاپردازی 
کنید که انگار به اندازه ی کافی پول و منابع در اختیار دارید. در مراحل بعدی به اندازه ی کافی 
با فکر کردن به نداشته ها و کمبودها  وقت برای فکر کردن به محدودیت ها دارید. بنابراین 

تخیالت خود را ضایع نکنید.

تشخيص و رفع مشکالت و محدودیت ها
پس از آن که ملک خود را خوب شناختید، همان طور که فهرستی از رویاها و خواسته های تان 
دارید باید فهرستی از مشکالت احتمالی نیز تهیه کنید. برای مثال، متوجه شده اید که کودکان 
همسایه سروصدای زیادی تولید می کنند. بنابراین نمی توانید پاسیوي منظرتان را در جایی که 
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قباًل برای اش برنامه ریزی کرده بودید قرار دهید. گاهی نیز با وجود آن که سروصدا شما را اذیت 
می کند جای دیگری برای ساختن پاسیو ندارید. محدودیت هایی از این قبیل در بیش تر پروژه ها 

وجود دارد.
برای حل مشکالت و محدودیت ها گاهی الزم است از خودگذشتگی نشان دهید، یعنی یا 
سروصدای کودکان را تحمل کنید یا پاسیوي تان را در نقطه ی دیگری از سایت که ویژگی های 
نقطه ي قبلی را ندارد بسازید. گاهی نیز با کمی فکر به نتایجی می رسید که شما را شگفت زده 
می کنند و مزایای بسیاری به همراه دارند. برای مثال می توانید در حیاط آب نمایی طراحی 
کنید که صدای آن به قدر کافی بلند است و صداهای زمینه را پوشش می دهد. عالوه بر این، 
چنین آب نمایی فضا را خنک می کند، نقطه ی تمرکز توجه است و زیستگاهی طبیعی برای 
سنجاقک ها، پرندگان و ماهی ها به شمار می آید. راه  حل دیگری که ممکن است به ذهن تان 
برسد ساخت یک دیوار جداکننده است. می توانید دیوار و آب نما را با هم ترکیب کنید و به 
این ترتیب تغییراتی در منظرتان به وجود آورید که آن را در مقایسه با طرح قبلی بسیار زیباتر 
و کاربردی تر مي کند. مشکل شما هر چه باشد می توانید برای آن راه حلی بیابید که معموالً 

تنها یک راه حل نیست بلکه عاملي برای استفاده از امکانات دیگر است.

چقدر تعمير و نگهداری الزم است؟
رسیدگی  به  چندانی  نیاز  منظرها  این  برمی آید،  پایدار  منظرهای  تعریف  از  که  همان طور 
ندارند. ولی هر سیستم زنده ای نیازمند نگهداری است، و بهتر است که همین حاال به این 
موضوع فکر کنید، تا زمانی که انتخاب طرح نامناسب شما را مجبور می کند بیش تر از آنچه 
جزئیات  به   20 فصل  در  کنید.  منظر  از  نگهداری  صرف  سرمایه  و  وقت  می کردید  تصور 
بیش تری در زمینه ی تعمیرونگهداری خواهیم پرداخت. تا این جا کافی است بدانید که میزان 

تعمیرونگهداری مورد نیاز در هر منظر محصول مستقیم نوع طراحی آن است.
رشد گیاهانی که بزرگ تر از فضای تخصیص داده شده هستند متوقف نمی شود بلکه این 
گیاهان مطابق بر ساختارهای ژنتیکی خود رشد می کنند )عرضی و طولی(. حتی ریشه های 
این گیاهان نیز ممکن است به درون فنداسیون )پِي( بنای شما نفوذ کنند. گیاهان هوش الزم 
برای درک خواسته های شما را ندارند بنابراین بدون توجه به مشکالتی که برای شما ایجاد 
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می کنند به رشد خود ادامه می دهند. این یکی از مثال هایی است که نشان می دهد چگونه 
طراحی نامناسب می تواند باعث پشیمانی و خسارت شود.

که  احتمالی  بسیاری مشکالت  از  می توانید  به خوبی طراحی شود،  منظر شما  اگر   X
عموماً خود را در قالب عملیات تعمیرونگهداری نشان می دهند پیش گیری کنید. بنابراین 

در مرحله ی تحلیل وبررسی سایت، به سوال هاي زیر پاسخ دهید:

 آیا شما باغبان هستيد؟ مي خواهید در نگهداري از منظر خود چه نقشي داشته باشید؟  √

دوست دارید از خانه بیرون بزنید و کمي در حیاط فعالیت کنید؟ آیا بیش تر دوست دارید 
ترجیح  یا  کنید؟  رسیدگي  آن ها  به  و  مراقبت  آن ها  از  سپس  و  بکارید  گل وگیاه  خودتان 

مي دهید فقط باغچه ي زیبایتان را از داخل اتاق نشیمن یا از روي تاب حیاط تماشا کنید؟
عملیاتي  به هیچ  که  منظري  بدهید،  انجام  باغباني  کارهاي  باشید کمي  داشته  اگر دوست 
براي تعمیر و نگهداري نیاز ندارد شما را راضي نمي کند، اگر هم منظري داشته باشید که براي 
فهرست بلندباالي نگهداري از آن زمان کافي ندارید، این منظر فقط باعث نگراني شماست 
و مشکلي بر مشکالت تان مي افزاید. بنابراین بهتر است به این سوال در مرحله ي تحلیل و 
بررسي سایت پاسخ بدهید تا بتوانید طرح منظرتان را به نحوي انتخاب کنید که با نقشي که 

مایلید در آینده براي نگهداري از آن داشته باشید هماهنگ باشد. 
شاید خیلي سرتان شلوغ است و در جدول  √ باغبان استخدام کنيد؟   آیا قصد دارید 

برنامه ریزي هفتگي جایي براي کارهاي منظر ندارید. اشکالي ندارد. امروزه بیش تر مردم براي 
نگهداري از منظر خود باغبان استخدام مي کنند. باغبان ها مي توانند کمک حال تان باشند و 
از فشاري که روي شماست بکاهند. اگر مي خواهید باغبان داشته باشید، همین حاال تصمیم 
بگیرید و منظرتان را با توجه به داشتن یک باغبان متخصص طراحي کنید. )براي اطالعات 

بیش تر درباره ي باغبان ها به فصل 3 رجوع کنید.(



فصل 5

مروری بر اصول اوليه ی طراحی

در این فصل مي خوانيم:

• بررسی اجزاء طرح
• آشنایی با اسرار طراحی به کمک افراد متخصص

• در نظر گرفتن شرایط خاص در طراحی

• طراحی منظری ایمن

اجزاء  از  باید  زیباسازی آن  برای  و  باشد  زیبا  باید  یا هر منظر مناسب دیگری  پایدار  منظر 
مختلفی در طراحی استفاده شود. ممکن است شما نگران طراحی منظرتان باشید و تصور 
نه تنها کار بسیار  بدانید که طراحی  باید  ندارید. ولی  کنید در کارهای هنری مهارت کافی 
ساده ای است بلکه بسیار لذت بخش و سرگرم کننده است. وقتی دست تان در انجام این کار راه 

بیافتد، عالقه مند می شوید برای دوستان و آشنایان هم طراحی کنید.
در این فصل، با برخی اصول اولیه ی طراحی آشنا می شوید که از دیرباز در طراحی همه ی 
باغچه ها به کار می رفته است. معماران منظر در طراحی از فوت وفن هایی استفاده می کنند که 
تاثیر به سزایی در طرح نهایی آن ها دارد. در این فصل همچنین به برخی از این فوت وفن ها اشاره 
خواهیم کرد. )فراموش نکنید که آنچه در این جا ارایه می شود تنها مقدمه ای بر دنیای پیچیده  ی 

طراحی است.(
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دارد.  پایداری  با  ارتباطی  چه  طراحی  زمینه ی  در  اطالعات  همه  این  می پرسید  حتماً 
فراموش نکنید هدف ما در این فصل آشنایی با جنبه های بصری و زیبایی شناختی طراحی 
است و چندان با نحوه ی عملکرد منظر سر وکار نخواهیم داشت. با در کنار هم قرار دادن اصول 
و روش های  است  اشاره شده  آن ها  به  کتاب  دیگر  در قسمت های  که  پایدار  منظر  طراحی 
ایجاد مناظر و فضاهای زیبا که در این فصل به آن خواهیم پرداخت، می توانید منظری زیبا، 

کاربردی و پایدار طراحی کنید که در واقع همان منظر مطلوب شماست.

مقدمه ای بر طراحی
هر طراح منظر یک جعبه ابزار دارد. در این جعبه عناصری مانند رنگ، بافت و تعادل یافت 
می شود. هر یک از ابزار موجود در این جعبه در واقع روشی است برای نگاه کردن به چیدمان 
و ویژگی های منظر. این ابزارها همان عناصر مهم در طراحی هستند که اگر در زمان طراحی 

در نظر گرفته شوند، می توان طرح مناسبی برای پروژه ارایه کرد.
تا به حال  اگر  مثال،  برای  دارند.  را  مناسب  طراحی  درک  توانایی  حدودی  تا  افراد  برخی 
اجزاء  کردن  هماهنگ  برای  طراحی  اصول  از  باشید،  داده  تغییر  را  اتاقی  اثاثیه ی  چیدمان 
)البته به نحوی که عملکرد مناسب خود را حفظ کنند( استفاده کرده  اید. ممکن است نتوانید 
این اصول را بشمارید، ولی به طور غریزی آن ها را می شناسید و مطابق آن ها عمل می کنید. 
فاصله ی زیادی بین درک زیبایی طراحی یک منظر و توانایی طراحی یک منظر زیبا وجود 
ندارد. اگر از اصولی که در قسمت های بعدی به آن ها اشاره می شود در طراحی منظر خود 

استفاده کنید، خواهید دید که می توانید در زمان کوتاهی یک باغچه ی زیبا طراحی کنید.

از  کنید  باید سعی  فراموش شود.  نباید  که  است  از طراحی  قسمتی  منظر  ایمنی   X
مشکالتی که برای مثال با کاشت گیاهان گوشت خوار یا آبیاری نامناسب و لغزنده شدن 
قسمت های  طراحی،  هنگام  در  کنید.  پیش گیری  ممکن  حد  تا  می آید  به وجود  معابر 
از رشد کامل  نکنید گاهی گیاهان پس  فراموش  و  باشید  را در نظر داشته  خطرآفرین 
تمامی ویژگی های گیاه  انتخاب گیاه  از  بنابراین پیش  باشند،  می توانند بسیار خطرساز 

بالغ را بسنجید.
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 در هنگام طراحی ایجاد معابر دسترسی الزم برای افراد معلول را فراموش نکنید. 
می توانید به جای پله از رمپ های عریض با شیب مالیم استفاده کنید. این رمپ ها از جنس 
مواد سخت هستند و سطحی صاف دارند و امکان تردد از روی آن ها برای افراد با درجات 
زمین کمی  از سطح  )که  مرتفع  باغچه های  است. طراحی  امکان پذیر  معلولیت  مختلف 
باالتر قرار دارند( و تهیه ی ابزار و تجهیزات مخصوص افراد معلول، امکان باغبانی و انجام 
فعالیت های مربوط به آن را در اختیار این افراد )حتی افرادی که از ویل چیر- صندلي 

چرخ دار- استفاده می کنند( قرار می دهد.

پيوستگی: همه ی اجزاء با هم و در کنار هم کار می کنند
هیچ چیز به اندازه ی باغچه ای پر از گیاهان درهم وبرهم از گونه های مختلف، ده نوع کف سازي 
متفاوت، و رنگ های متنوع باعث بی نظمی و آشفتگی منظر نمی شود. این نوع باغچه ها آن قدر 
آشفته اند که انگار کامیون حمل گیاهان هربار سِر راه خود تعدادی گیاه نیز روی آن ها خالی 

کرده است و گیاهان همه جا ریشه دوانده اند.
رنگ های  و  هماهنگ  اجزاء  از  متشکل  فضایی  باشد-  الزم  پیوستگي  دارای  که  فضایی 
افراد  روانی می شود. عموم  آرامش  باعث  و هم  دارد  زیبایی  و درخشان- هم ظاهر  هم سان 

تمایل دارند وقت بیش تری را در چنین فضاهایی صرف کنند.
چگونه می توان این پیوستگي را ایجاد کرد؟ ابتدا به شکل 1-5 رجوع کنید و طرح باغچه ای 
را که دارای این ویژگي است با باغچه های دیگر مقایسه کنید. سپس مراحل زیر را طی کنید:

باغچه ی  طراحی  دارید  دوست  کنيد.  انتخاب  یک سبک  خود  باغچه ی  طراحی  برای   .1

شما رسمي1، طبیعي2، دارای نظم هندسی3، پر پیچ وخم4 یا داراي خطوط شکسته5 باشد؟ 
در  کنید.  انتخاب  اطراف  بافت  به  توجه  با  دارید  دوست  که  را  طرحی  هر  می توانید  شما 
بخش های بعدی به شکل و ترکیب منظر خواهیم پرداخت، برای اطالعات بیش تر درباره ي 

1- formal
2- natural
3- geometrical
4- curvy
5- rectilinear
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انواع سبک های طراحی می توانید به بخش »توجه به سبک« رجوع کنید.
2. از گياهان و اجزاء هماهنگ برای طراحی اجزاء سخت منظر استفاده کنيد. سعی کنید 

گیاهانی را انتخاب کنید که با اجزاء سخت منظرتان متناسب و هماهنگ هستند. از گیاهان 
انتخابی به دفعات در قسمت های مختلف طرح استفاده کنید- با استفاده از گیاهان مشابه در 

پس زمینه و پیش زمینه به منظرتان عمق می بخشید.
3. از یک طيف رنگی مناسب استفاده کنيد. به لباس هایی که می پوشید توجه کنید. آیا 

ممکن است یک بلوز صورتی پررنگ را با یک شلوار نارنجي بپوشید؟ در طراحی منظر نیز 
انتخاب رنگ ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. سعی کنید رنگ گیاهان، اجزاء سخت منظر 
و همچنین رنگ ساختمان تان با هم هماهنگ باشند. این هماهنگی بر جذابیت منظر شما 
می افزاید این همان یکپارچگی ای است که قباًل به آن اشاره کردیم. )برای اطالعات بیش تر 
درباره ي رنگ ها، به بخش »رنگ: بگذارید رنگ های واقعی منظر، خود را بیش تر نشان دهند« 

که در همین فصل ارایه می شود رجوع کنید.(

  در صورتی که در طراحی تخصص ندارید، سعی کنید تعداد اجزائی که در طرح خود 
به کار می برید از حد معینی بیش تر نشود- تعداد محدودی گیاه انتخاب کنید، از یک یا دو 
نوع مصالح برای ساخت اجزاء سخت منظر استفاده کنید، و مهم تر از همه سعی کنید زیاد از 
المان های تزیینی که کاربرد چندانی ندارند استفاده نکنید. شلوغ کردن منظر باعث می شود 

توجه ذهن از زیبایی های اصلی منحرف و در نتیجه پیوستگي منظر بر هم زده شود.

رعایت تعادل: طرح های رسمي و غيررسمي1
تعادل در طراحی به معنای حفظ تناسب اجزاء است. در یک باغچه ی رسمي یک محور در 
مرکز سایت در نظر گرفته می شود و همه ي اجزاء در دو طرف قرینه هستند. به بیان دیگر 
اگر یک گل یاس بنفش در سمت راست کاشته شود یک بوته ی یاس هم باید در سمت چپ 
کاشته شود. در باغچه های غیررسمي، تعادل غیرمتقارن است و گیاهان و اجزاء بدون در نظر 

1- formal versus informal
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گرفتن هیچ محوری در نقاط مختلف سایت قرار داده می شوند. در عوض در این نوع باغچه ها 
بیش تر سعی می شود تراکم کلی گیاهان در نقاط مختلف متناسب و یکنواخت باشد. برای 

درک بهتر تفاوت بین باغچه های رسمي و غیررسمي به شکل 2-5 رجوع کنید.

شکل 1-5  نقشه های منظرسازی که رعایت )تصویر راست( و عدم رعایت )تصویر چپ( پیوستگي را نشان می دهند.

X  به خاطر داشته باشید که منظرهای پایدار هم می توانند دارای طراحی رسمي باشند 
و هم می توان آن ها را به سبک  غیررسمي طراحی کرد- بنابراین جنبه های زیبایی شناختی 

منظر هیچ ارتباطی با پایداری آن ندارد.

الگوهای تکرارشونده: پيروی از الگوهای طبيعت
از تکرار اجزاء طراحی در باغچه ی خود نترسید، تکرار باعث قوت گرفتن طرح می شود. جنگلی 
پوشیده از درختان مشابه را در نظر بگیرید که گیاهان یکسانی سراسر آن را پوشانده اند. چنین 

جنگلی بسیار زیباست. با این وجود بسیاری از افراد از تکرار اجزاء در منظر خود می هراسند.

X استفاده ی بیش از حد از الگوهای تکرارشونده مناظر را خسته کننده می کند. در عین حال 
عدم استفاده از این الگوها نیز پیوستگي مورد نظر را از منظر می گیرد. یک بوته ی زنبق 
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رشتي1 در میان 100 نوع گونه ی گیاهی دیگر گم می شود و تماشای زمینی به مساحت 
4000 مترمربع که پوشیده از بوته های زنبق رشتي است خسته کننده است. اگر بوته های 
زنبق را در قسمت های مختلف باغچه پخش کنید، مانند تکرار یک ترجیع بند در شعر، این 
بوته ها قوت بیش تری می گیرند و به پیوستگي طرح کمک بیش تری می کنند. اگر همین 
روش را در انتخاب و طراحی گیاهان و سایر اجزاء سخت منظر در پیش بگیرید، طرح شما 
قوی تر و زیباتر می شود. برای آشنایی بیش تر با الگوهای مناسب و نامناسب تکرار به شکل 

3-5 رجوع کنید.

تضاد و تنوع: رمز موفقيت 
برقرار کردن تعادل بین الگوهای تکرارشونده و الگوهای متنوع در منظر، هنری بسیار ظریف 
و دقیق است. می توان گفت که تکرار نقش مهمی در حفط یکپارچگی اجزاء منظر دارد، ولی 
استفاده از اجزایي که از لحاظ رنگ، شکل، فرم و ویژگی های کلی با هم در تضاد هستند نیز 
می تواند منظر را زنده تر کند. برای مثال، اگر دوست دارید منظره ای زنده طراحی کنید، روی 

1- daylily

شکل 2-5 نقشه هاي دارای تعادل متقارن و نامتقارن
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شکل 3-5 نقشه هایی که استفاده ی درست )تصویر راست( 
و نادرست )تصویر چپ( از الگوهای تکرار شونده  را نشان مي دهند.

پس زمینه های تیره گیاهان کم رنگ بکارید، از تخته سنگ های بدون شکل برای پوشاندن سطوح 
بتنی مسطح استفاده کنید، و برای ایجاد سایه روشن در منظرتان درخت بکارید یا سایه بان نصب 

کنید. می توانید از هر یک از این روش ها برای ایجاد تنوع در منظرتان استفاده کنید.

شکل و فرم 
اگر از باال به منظر نگاه کنید شکل منظر در واقع همان چیدمان دو بعدی اجزاء آن است. 
در حالی که فرم، فضایي سه بعدی  است که هر یک از اجزاء وقتی از سطح زمین به آن ها نگاه 

می کنیم اشغال می کنند. شکل و فرم هر دو از عناصر و اجزاء مهم منظر به شمار می آیند.

شکل دار شدن

از یک نوع شکل مشخص برای چیدمان منظرتان استفاده کنید. می توانید از میان شکل های 
را  یکی  آزاد4  شکل های  و  زاویه دار3،  شکل های  خمیده2،  خطي  شکل های  شکسته1،  خطی 
انتخاب کنید. منظری که از شکل های کاماًل هندسی تشکیل شده، یا ظاهري بسیار رسمي 

دارد )البته اگر متقارن باشد(، یا آرام بخش و درعین حال زیباست )مانند باغچه های ژاپنی(. 

1- rectilinear
2- curvilinear
3- angular
4- free form
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قالبی  از  استفاده  است،  از طبیعت طراحی شده  الگوبرداری  با  باغچه ی شما  اگر  از طرفی، 
آزاد برای چیدمان آن مناسب خواهد بود. ولی فراموش نکنید که حتی ترکیب های آزاد نیز 
کاماًل بی شکل نیستند؛ بلکه طراحی آن ها نیازمند دقت و ظرافت بیش تر است. برای آشنایی 
بیش تر با چنین طرح هایی می توانید کمی در طبیعت مطالعه کنید تا ببینید چطور درخت ها، 
صخره ها و نهرها به زیبایی و بدون هیچ هندسه ی خاصی در کنار هم چیده شده اند- این 
عناصر و همچنین چیدمان آن ها محصول عوامل طبیعی موجود در سیستم طبیعت هستند. 
اگر بتوانید این روش را در باغچه ی خود پیاده کنید، نتیجه ی فوق العاده اي به دست می آورید.

X فرقی نمی کند از چه قالبی برای چیدمان منظر خود استفاده می کنید، فقط سعی 
کنید اجزاء مختلف انتخابی شما هماهنگی الزم را با هم و البته با اجزاء موجود در سایت 
داشته باشند. اگر ساختمان منزل تان دارای طراحی قوس دار است یا سایت شما سایتی 
می شود.  توصیه  دایره ای  سازه های  و  طرح ها  از  استفاده  است  شکل  منحنی  و  تپه ای 
برعکس اگر غالب اجزاء موجود در سایت مدرن و شامل مجموعه ای از خطوط شکسته 

هستند استفاده از طرح ها و سازه های چهارگوش مناسب تر است.

شکل 4-5 استفاده ي مناسب و نامناسب از شکل ها
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فرم مناسب

در کنار شکل، فرم یا همان طرح سه بعدی گیاهان و اجزاء دیگر منظر، نیز از اهمیت خاصی 
بوته های شمشاد، فرم خطی شکسته  از  فرم غالب یک پرچین هرس شده  برخوردار است. 
است، در حالی که درخت زربین )گونه اي سرو(1 یا درخت صنوبر2 فرمی ستون مانند و ایستاده 
دارند. درخت بلوط گسترده3 دارای تاجی پهن است. هر فرم، نقش مشخصی دارد. بوته های 
شمشاد، مسیری را به شما نشان می دهند. درخت سرو ایستاده مانند یک عالمت تعجب بزرگ 

است و درخت بلوط نیز فضای زیرین اش را می پوشاند و روی آن سایه می اندازد. 

برگ های  دارای  که  گیاهانی  یا  زنبق5  مانند  باریک برگ4  گیاهان  از  کنید   سعی 
گوشتی هستند مانند آگاو6 نیز در منظر خود استفاده کنید. این نوع گیاهان نقش نقاط 
قوت  را دارند، و تضادی که با بافت های پربرگ تر و انبوه تر به نمایش می گذارند از لحاظ 

بصری بسیار جذاب است و منظر شما را زنده می کند.

خط دید: همه چيز را مرتب کنيد 
به وجود می آورند. خط دید  را  اجزاء منظر، خطوط دید  اجزاء سخت منظر، و سایر  گیاهان، 
ممکن است واضح7 باشد به طوری که بتوان آن را تشخیص داد، مانند وقتی اجزاء منظر با دقت 
در امتداد یک محور )خط میانی فرضی(8، دو ردیف9 طوالنی از درختان یا مسیری خمیده با 
انحنای مالیم قرار می گیرند. این خطوط چشم را در دنبال کردن اجزاء منظر یاری می کنند 
و به کمک آن ها این اجزاء معنی دار می شوند. برای مقایسه ی خطوط مناسب و نامناسب دید 

به شکل 5-5 رجوع کنید.

1- Italian cypress
2- poplar
3- spreading oak
4- strap-shaped leaves
5- Iris
6- Agaves
7- explicit
8- axis
9- allée
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 خطوط دید را می توان به موازات یا عمود بر ساختمان و سایر سازه های موجود 
طراحی کرد. همچنین می توان از زوایای 30، 45 و 60 درجه نیز استفاده کرد. درصورتی که 
خطوط دید نسبت به سازه ها زاویه دار باشند تاثیر بصری بیش تری خواهند داشت و در 
ترکیب کلی نوعی حرکت و عمق به وجود می آورند. این روش به خصوص برای بزرگ تر 
جلوه دادن فضاهای کوچک بسیار مناسب است. خطوط خمیده نیز منظر را بسیار زنده 

می کنند و با استفاد از آن ها نوعی حس حرکت در منظر به وجود می آید. 

نقاط کانونی1 و نقاط دید مساعد2: جلب توجه افراد
تصور کنید که در یک عصر مطبوع تابستانی در حیاط پشتی منزلتان نشسته اید و رقص آب را در 
فواره تماشا می کنید همچنین می توانید یک درخت خرمالوی زیبا را در ذهن خود تصویر کنید 
که میوه های خوش رنگ آن روی ساقه ها خود نمایی می کنند. به چنین نقاطی که توجه هر بیننده 
را به خود جلب می کنند نقاط کانونی گفته می شود. هر عنصر بصری قوی و تاثیرگذار، مانند یک 

1- focal point
2- vantage point

شکل 5-5 دو نمونه نقشه ی منظرسازی که کاربرد مناسب )تصویر راست( و نامناسب )تصویر چپ( 
خطوط دید را نشان می دهند.
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مجسمه یا یک گیاه خاص و زیبا، می تواند در ترکیب منظر شما نقش نقطه ی کانونی را ایفا کند.
نقاط کانونی عموماً به همراه اجزاء دیگر روی محور ها )خطوط مستقیم و طوالنی دید( قرار 
می گیرند. اگر نقاط کانونی را در گوشه ها قرار دهید تاثیر آن ها بسیار زیاد مي شود. در این 
صورت نقطه ی کانونی در واقع همان نقطه ی پایانی دید است و در نتیجه عمق و اثربخشی 
برای  نقطه ای  به دنبال  مناسب، چشم  کانونی  نقاط  بدون  افزایش می یابد.  نیز  نقطه  این  در 

استراحت است، و نتیجه ی این تالش بیهوده ایجاد نوعی احساس نقص و ناتمامی است.
هر نقطه ی کانونی حداقل دارای یک نقطه ی دید مساعد است )مکانی که از آن نقطه ي کانونی 
دیده می شود(. این نقطه می تواند پاسیو، مبل اتاق نشیمن، یا یک نیمکت باشد. گاهی داشتن 
چندین نقطه ي دید مساعد بسیار مفید است. برای مثال، می توانید فواره ای طراحی کنید که 
از نقاط مختلفی در باغچه قابل رویت است. وقتی اجزاء طرح خود را در کنار هم قرار می دهید، 
انتخاب نقاط خاص به عنوان نقاط کانونی و نقاط دید مساعد از اولین اقداماتی است که باید 
انجام شود. برای مشاهده ی نحوه ی عملکرد نقاط دید مساعد در منظر به شکل 6-5 رجوع کنید.

X تعداد نقاط کانونی نباید از حد مشخصی بیش تر شود. اگر در هر فضایی بیش از سه 
نقطه ی کانونی داشته باشید، طرح شما ضعیف می شود و مانند آن است که اصاًل هیچ نقطه ای 

ندارید- به این ترتیب چشم نقطه ی مورد نظر را برای توقف و استراحت پیدا نمی کند.

شکل 6-5 نقشه هایی که طراحی نقاط کانونی و نقاط دید مساعد مناسب )تصویر راست( و 
نامناسب )تصویر چپ( را نشان می دهند.
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بافت
طراحان برای ایجاد ترکیب های جذاب از گیاهانی استفاده می کنند که دارای بافت های متضاد 
هستند. آن ها از گیاهانی که دارای ظاهری خشن و زبر هستند در مقابل گیاهان زیبا و ظریف 
استفاده می کنند و این الگو را با استفاده از گیاهان مختلف تکرار می کنند. از ترکیب ماهرانه ی 
بافت ها با رنگ های متناسب می توان نتیجه ای مطلوب از کاشت گیاهان مختلف به دست آورد. 
گیاه فیلودندرون1 استوایی با برگ هایی به عرض 180 سانتي متر نوعی گیاه زبر و خشن است. 
بافت  زمینه ی  را که در  اصولی  است.  بافتي ظریف  دارای  آویشن2  مانند  ریز برگی  گیاه  ولی 
مطرح است می توان در مورد اجزاء مختلف سخت منظر نیز به کار گرفت. برای مثال، گاهی 
سطحی پوشیده از موزاییک های بزرگ در فضایی کوچک بسیار زیبا به نظر می رسد، چرا که 
بافت آن غیرمنتظره است و باعث می شود فضا بزرگ تر به نظر برسد. بافت کف سازي ها، دیوارها، 

سازه های چوبی و سایر اجزاء دست ساز نیز در افزایش تاثیر بصری منظر تعیین کننده است.

 اگر بافت های ظریف تر را در پس زمینه  قرار دهید می توانید از بافت برای ایجاد عمق 
استفاده کنید. همچنین می توانید برای ایجاد نوعی تاثیر متفاوت گیاهانی را که دارای بافتی 

خشن و زبر هستند در مکان های غیرمنظره بکارید.

رنگ: بگذارید رنگ های واقعی منظر، خود را بيش تر نشان دهند
رنگ گیاهان انتخابی شما و همچنین اجزاء سخت منظرتان می توانند در ظاهر منظر بسیار 
تاثیرگذار باشند. از رنگ برای ایجاد ظاهر و حالتی استفاده کنید که متناسب با موقعیت مورد 
نظر شماست. برای مثال، می توان برای ایجاد فضایی شاد و مناسب برای خوشامدگویی در 
حیاط جلویی از گیاهانی استفاده کرد که گل هایی به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دارند. 
تغییر  قابل توجهی  به میزان  را  آن  ظاهر  باغچه   از  تکه ای  در  قرمزرنگ  بوته ی  یک  کاشت 
می دهد. کاشت گیاهان رنگارنگ )که برگ های آن ها دارای رنگ های مختلف هستند( مانند 

1- Philodendron
2- thyme
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گیاه گندمي1، در زیر درخت ها که معموالً به دلیل کم نوری امکان رشد گل ها بسیار کم است، 
با گیاهان  باغچه ی شما می بخشد. می توانید روش های مشابهی را  به  روح و زیبایی خاصی 

مختلف در قسمت های متفاوتی از منظرتان تجربه کنید.

X گیاهانی که دارای شاخ وبرگ های رنگی )به غیر از رنگ سبز( هستند نقش مهمی در 
طراحی دارند و در زمان های مختلف سال نوعی جذابیت به منظر مي دهند. تغییر رنگ 
انتخاب گیاهان مناسب می تواند  نکنید-  فراموش  را در فصل های مختلف سال  برگ ها 
زیبایی منظر شما را در همه ی فصول سال تضمین کند. سبزی زیبای درختان را در فصل 
بهار با شکوفه های رنگی، و طیف فوق العاده ی برگ ها را در فصل پاییز با گل هایی که در 
این فصل شکوفه می کنند ترکیب کنید. روش هایی که می توانید در ترکیب رنگ ها به کار 

ببرید نامحدود هستند. 

از فهرست گیاهان ارایه شده در کتاب هاي باغبانی برای انتخاب طیف رنگی مورد عالقه ی 
و در کنار  تصاویر گیاهان مختلف  به  نگاه کردن  استفاده کنید.  خود در فصل های مختلف 
هم قرار دادن آن ها در تصمیم گیری نهایی به شما کمک بسیار خواهد کرد. به گلخانه ها و 
باغچه های مختلف سر بزنید تا گیاهان واقعی و شکوفه های آن ها را از نزدیک ببینید. فراموش 

نکنید نمونه ی بالغ گیاهان منتخب خود را نیز حتماً از نزدیک ببینید.
سخت منظر نیز باید دارای یک طیف رنگی باشد. رنگ اجزاء سخت منظر عموماً به اندازه ی 
رنگ گل ها روشن نیست، ولی گاهی استفاده از رنگ های روشنی مانند قرمز، بنفش یا زرد 
برای طراحی نقاط کانونی بسیار جالب خواهد بود. اگر این نقاط که همان مراکز جلب توجه 
هستند، رنگی داشته باشند که در مقایسه با رنگ های زمینه- رنگ گیاهان و سایر اجزاء- 
کمي متفاوت است تاثیر بیش تری بر بیننده می گذارند. )برای اطالعات بیش تر در این زمینه 

به قسمت »نقاط کانونی و نقاط دید مساعد: جلب توجه افراد« رجوع کنید.

1- spider plant
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X از دیدگاه پایداری، رنگ کف سازي انتخابی در قابلیت استفاده از فضای منظرسازی شده 
تاثیر به سزایي دارد. بازتاب پذیري نسبي )توان بازتاب1 اصطالح رایج بین معماران منظر 
است( هر سطح در گرم شدن یا سرد شدن آن بسیار موثر است. و افراد کمی وجود دارند 

که از راه رفتن یا نشستن روی سطوح داغ لذت مي برند.

آشنایی با اسرار طراحی به کمک متخصصان
طراحان منظر از رازهای بسیاری برای طراحی استفاده می کنند و در این بخش به برخی از 
این رازها اشاره خواهد شد. برای پیدا کردن روش های جالبی که ممکن است گاهی به ذهن 
این  می کنند-  کمک  فوق العاده  منظری  طراحی  در  شما  به  که  روش هایی  نرسد-  خودتان 
بخش را مطالعه کنید. اگر عالقه مند هستید منظرتان قدری متفاوت باشد، می توانید با کمی 
خود  به  مختلف،  احتماالت  و  موجود  روش های  انواع  بررسی  البته  و  سلیقه  و  خوش فکری 

شانس طراحی منظری خاص را بدهید که متناسب با نیازهای شماست.

کنترل احساسات و رفتار افراد با استفاده از طراحی
طراحان در واقع فرمان روایان احساسات و رفتارها هستند. آن ها می توانند در افراد احساسات 
خاصی به وجود آورند و حتی با انتخاب طرح، افراد را وادار به عکس العمل های پیش بینی شده 
کنند. البته، این فرمان روایان بخشنده از قدرت خود تنها در انجام کارهای مثبت استفاده می کنند.

برای آن که بدانید چگونه طراحی می تواند در احساسات و رفتارهای شما موثر باشد، تصور 
کنید در یک پارک عمومی روی یک نیمکت نشسته اید. این نیمکت در فضای باز قرار دارد، 
و پشت سر شما یک زمین بزرگ پوشیده از چمن وجود دارد. احتماالً شما هم مانند همه از 
نشستن در چنین مکانی احساس خوشایندی ندارید، چرا که انسان ها ذاتاً نگران پشت سرشان 
هستند و همواره ترجیح می دهند جایی بنشینند که پشت سر آن ها بسته است. برای مثال اگر 
نیمکت جلوي دیواری که بر اثر تابش خورشید کمی هم گرم شده قرار بگیرد شما به مراتب 
بیش تری  آرامش  و  امنیت  احساس  مکان  این  در  که  چرا  داشت،  خواهید  بهتری  احساس 

1- albedo
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می کنید )و البته گرمای مطلوبی نیز در فضا پخش می شود(.

هستند.  حساس  بسیار  منظر  در  آن  اجراي  نحوه ي  و  طراحي  به  نسبت  کاربر ها   X
بنابراین اگر کاربر در منظر احساس آرامش و آسایش نکند، از آن استفاده نخواهد کرد. 
حتماً با چنین مکان هایي مواجه شده اید. شاید حیاط پشتي خانه ي خودتان هم یکي از 
آن ها باشد. از طرفي مي توان منظر را به نحوي طراحي کرد که باعث تقویت احساس هاي 
نقش  شما  طراح  یک  به عنوان  شود.  شادي  و  کنجکاوي  آرامش،  امنیت،  مانند  مثبت 
به سزایي در کنترل احساسات کاربران منظر دارید. از این قدرت درست استفاده کنید تا 

منظري زیبا و کاربردي طراحي کنید.

طراحي متفاوت و مبتکرانه
بعضی اوقات پیدا کردن طرحی نو کار چندان آسانی نیست. حتی متخصصان منظر نیز گاهی 
در دام طرح های تکراری و قدیمی می افتند: قرار گرفتن فضای نشیمن در پس زمینه، طراحی 
پاسیو دقیقاً جلوي خانه و از این قبیل طرح های تکراری. کلید موفقیت در فرآیند طراحی 
پرسیدن سوال هاي درست و الهام گرفتن از پاسخ آن ها است. چه می شود اگر فضای نشیمن 
را در جلوی خانه طراحی کنید و پاسیوي تان کمی از خانه دور شود و بیش تر در فضای حیاط 
قرار گیرد؟ چه تفاوتی در ظاهر منظرتان به وجود می آید؟ با پرسیدن این قبیل سوال ها به 

ذهن خود فرصت دهید خود را از بند محدودیت ها نجات دهد.
نتایج  به  کنیم،  خارج  مرسوم  روش هاي  قالب  از  کمی  را  خود  تفکرات  کنیم  سعی  اگر 
فوق العاده ای خواهیم رسید. برای مثال، می توانید انواع سبزیجات را با گیاهان تزیینی ترکیب 
کنید، حیاط جلویی خانه را به جای یک باغچه ی بدون کاربرد به شکل یک باغ میوه درآورید، 
روشنایی ها را به مسیرهای تردد محدود کنید، و با حذف چراغ هایی که عموماً در ورودی خانه ها 
نصب می شوند هم از آلودگی نوری بکاهید و هم دمای این منطقه را تا حد قابل توجهی کاهش 
دهید. طراحان می دانند که برای موفقیت باید پا فراتر از روش های معمولی بگذارند، به خصوص 
در مواردی که درمانده و گیج شده اند. اگر راجع به طرح تان مطمئن نیستید سعی کنید به تمام 

اطالعات تان و همچنین رویکردی که در پیش گرفته اید از زاویه ی دیگری نگاه کنید.
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از  در صورتی که  غیرمتداول  روش  به  کردن  فکر  که  باشید  داشته  به خاطر  همیشه   X
حدودی فراتر رود می تواند باعث نادیده گرفته شدن اصول طراحی شود و فراموش نکنید 
ممکن است روزی بخواهید یا مجبور باشید منزل تان را بفروشید. تاثیری را که ممکن 
است منظر روی بازاریابی فروش خانه و ارزش آن داشته باشد در نظر بگیرید. سعی کنید 

طراحی منظرتان آن قدر عجیب نباشد که کسی حاضر به خریدن خانه نشود.
طراحی را فقط برای جلب توجه چشم ها انجام ندهید. سعی کنید از همه ی حواس خود بهره 
ببرید. صداها، بوها، و حتی ویژگی های لمسي بافت سطوح و گیاهان را در نظر بگیرید. اگر در 

حیاط خود درخت میوه هم دارید حتی می توانید طعم ها را هم در نظر بگیرید.

توجه به ترتيب مشاهده ي قسمت هاي مختلف منظر
یکی از اصول مورد توجه در طراحی منظر آن است که فضاها به گونه ای از هم جدا شوند که 
بتوان آن ها را در چند مرحله تجربه کرد. ممکن است کمی پیچیده به نظر برسد، ولی درک 
و اجراي آن بسیار آسان است. ابتدا باغچه ای را در نظر بگیرید که با یک نگاه می توان همه ی 
قسمت های مختلف آن را دید. در چنین چیدمانی می توان در مدت 30 ثانیه کل منظر را از 
نظر گذراند. سپس زمان آن می رسد که به داخل خانه برگردید، چرا که همه ی قسمت هایي 
را که قابل دیدن بوده است در چند ثانیه دیده اید. بازدید از چنین منظری هیچ هیجان خاصی 
ندارد، چرا که عمقی در آن حس نمی شود و هیچ عنصر جذابی برای دیدن باقی نمانده است.

ولی اگر در این فضا تقسیم بندی های ظریفی انجام شود- برای مثال درختچه اي قسمتی از 
فضای منظر را بپوشاند- ذهن شما درگیر می شود و حس کنجکاوی باعث می شود بخواهید 
زمان بیش تری را در آن صرف کنید تا پشت درختچه را نیز ببینید. حاال می توانید نقش همان 
فرمان روای بخشنده )طراح منظر( را بازی کنید و یک مسیر دسترسی منحنی شکل در همان 
از طراحی«  استفاده  با  افراد  رفتار  و  احساسات  )به قسمت »کنترل  کنید.  نزدیکی طراحی 
که قباًل به آن اشاره شد رجوع کنید.( می توانید پشت درختچه ها یک نیمکت یا یک حوض 
دلیل  به  فرد  و  ارضاء می شود  به خوبی  به این ترتیب حس کنجکاوی  نیز طراحی کنید.  زیبا 
کنجکاوی اش توانسته است جزء زیبایی از منظر شما را ببیند. با این کار بازدید از منظر شما 
شبیه به نوعی ماجراجویی می شود. در شکل 7-5 یک نمونه نقشه ی منظرسازی دیده مي شود 
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که این اصل در طراحی آن رعایت شده است.
وقتی این قبیل تقسیم بندی های ظریف را در منظر خود انجام بدهید، عالوه بر مزایایی که 
در قسمت قبلی به آن ها اشاره شد، در واقع برای خود مکانی دنج و راحت طراحی کرده اید 
که می توانید از آن به شکل های مختلف استفاده کنید. به این ترتیب در طول روز می توانید دور 
از چشم دیگران به گوشه ی دنج حیاط تان مسافرتی کوتاه داشته باشید و از آن لذت ببرید. 
چنین فضایی را می توان برای یک یا چندین نفر طراحی کرد. وقتی به گوشه ی خلوت حیاط 

خود می روید می توانید به دنیا از دید بسیار متفاوتی نگاه کنید، این طور نیست؟

کار  خوب  و  هستند  زیبا  نه تنها  که  است  فضاهایی  ایجاد  به معنای  منظر  طراحی   X
می کنند بلکه به شما احساس خوبی می دهند. در واقع رمز موفقیت هر منظر در این سه 

کلمه خالصه می شود: زیبایی، پایداری و ایجاد احساس رضایت.

توجه به سبک 
ادبیات اصلی هر منظر برگرفته از سبک آن است. در واقع می توان کتاب هایی در بازار پیدا 
کرد که به سبک های مختلفی پرداخته اند. در این کتاب ها عموماً به مسایل مربوط به پایداری 
پرداخته نمی شود، ولي درس مهمی در همه ی آن ها تکرار شده است: هر مکانی ویژگی های 

شکل 7-5 ایجاد حس کنجکاوی در بازدیدکنندگان به کمک تقسیم بندی فضاها
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بومی خود را دارد. هر چند امروزه در جهان از این تنوع کاسته شده و مي توان ویژگي هاي 
مشابه متعددي در سراسر دنیا برشمرد، هنوز برخي عوامل اصلي و مقدماتي- مانند آب وهوا-

وجود دارند که مستلزم به کار گرفتن روش ها و سبک هاي خاصي در معماري هستند. براي 
مثال، شما با توجه به آب وهواي منطقه اي که در آن زندگي مي کنید ناچارید سقف خانه ي 
که  را  خاصي  گیاهان  مي توانید  تنها  احتماالً  و  کنید،  طراحي  شیرواني1  یا  مسطح  را  خود 
متناسب با آب وهواي منطقه ي شما هستند انتخاب کنید. و حتي این آب وهوا است که تعیین 
مي کند باید فضایي براي نگهداري کفش هاي مخصوص برف در مقابل خانه طراحي کنید یا 

جایگاهي براي قرار دادن تخته ي موج سواري.
روح  اگر  است.  دارد، »روح مکان2«  منظر وجود  معماران  برخي  بین  رایجي که  اصطالح 
براي  مکاني را که منظر شما در آن واقع شده است بشناسید، مي توانید طرح مناسب تري 
زندگي  بیاباني  آب وهواي  با  منطقه اي  در  کنید  فرض  مثال  براي  کنید.  انتخاب  منظرتان 
مي کنید، روش مناسب آن است که در منظر خود گیاهان بیاباني بکارید، نه بگونیاي غده اي 
)پیازي(3. این روش هم از لحاظ پایداری و هم با در نظر گرفتن روح مکان مورد نظر، روش 
مناسبی است. می توان گفت که سبک رایج در هر منطقه نیز در حقیقت برگرفته از همان 

روح مکان است. 
سبک ها ممکن است برگرفته از فرهنگ )رسمي، مدرن، ویکتوریَن4، شهری(، منابع محلی 

)تایلندی، مکزیکی، انگلیسی( یا طبیعت )بیابانی، استوایی، آلپی( باشند.

 در فرآیند طراحی سبک محلی را در نظر داشته باشید. به هر حال، ناحیه، شهر، 
محله و البته خانه ی شما هر یک بر مبنای سبکی طراحی شده اند و اگر این سبک ها را 
در طراحی منظرتان در نظر بگیرید، طرح شما موفق تر خواهد بود، چرا که در این صورت 
از هماهنگی خوبی با محیط اطراف برخوردار است. فراموش نکنید که سبک های سنتی 
این  به  احترام  با  بنابراین  بوده اند،  محیط زیست  ویژگی های  به  پایدار  پاسخی  واقع  در 

1- peaked
2- spirit of place
3- tuberous begonias
4- Victorian
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روش های سنتی شما نیز می توانید به اصول پایداری در طرح خود پایبند باشید.

با گذشت زمان باغچه ی خود را فراموش نکنيد
گاهی فراموش می شود که باغچه ها مانند مبلمان یا تابلوهای نصب شده روی دیوار، ساکن  و 
ایستا نیستند. باغچه  یک اکوسیستم زنده است و حتی پایدارترین و باثبات ترین منظرها نیز 
دائماً در حال تغییر و تحول هستند. ظاهر منظر شما یک ماه، یک سال، ده سال و پنجاه سال 
پس از طراحی بسیار متفاوت خواهد بود. اگر برای تمام این مراحل برنامه ریزی کنید، منظری 

طراحی کرده اید که دوام خوبي دارد و هیچ پدیده ای پایدارتر از آن نیست.
برای مثال، گیاهانی که عمر یک ساله دارند، در سال اول مهمان منظر شما خواهند بود، 
گیاهان چند ساله و گیاهان پوششی عمر ده ساله خواهند داشت و درختان نیز بیش از پنجاه 
موجود  گیاهان  و  می دهند  تغییر  را  محیط  درختان  زمان،  گذشت  با  می کنند.  عمر  سال 
تغییرات  برای  و  می کند  نگاه  آینده  به  زیرک  طراح  یک  می کنند.  تغییر  درختان  زیر  در 
غیرقابل اجتناب و گاهی مطلوب نیز برنامه ریزی می کند تا پروژه ی او عمر طوالنی داشته باشد 

و بتواند به حیات خود ادامه دهد.





فصل 6

ترسيم نقشه ي1 یک منظر پایدار

در این فصل مي خوانيم:

•  براي شروع به چه نقشه هایي نیاز دارید؟
• تهیه ي نمودارهاي حبابي و انجام طراحي میداني 

• آماده کردن نقشه ي پایه و طرح مفهومي
• تهیه ي نقشه هاي آبیاري، کاشت، جمع آوري و هدایت پساب ها2 و شیب بندي خاک

• بررسي جزئیات ساخت و درنظر گرفتن قوانین و مقررات
طراحي منظري که هم زیبا باشد و هم خوب کار کند )همان بخشي از طراحي منظر که 
بار کمي سخت به نظر مي رسد؛ ولي اگر قدم به قدم  اولین  پایداري مربوط مي شود( براي  به 
با مراحل ارایه شده در این فصل پیش بروید، مشکلي براي طراحي یک منظر زیبا و پایدار 

نخواهید داشت. 

X اگر در قسمتي از کار دچار مشکل شدید، هیچ اشکالي ندارد اگر با یک معمار منظر 
براي کسب اطالعات و راهنمایي هاي الزم مشورت کنید. هزینه ي یک جلسه ي مشاوره، 

1- plotting
2- drainage
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کسر کوچکي از هزینه ي کلي پروژه است و با پرداخت آن مي توانید از پرداخت هزینه هاي 
سنگین در آینده پیش گیري کنید.

تعيين نقشه هاي مورد نياز
مسلماً نمي توانید با تهیه ي مصالحي از قبیل الوار، بتن، و مصالح سقف سازي شروع به ساختن 
یک خانه کنید. پیش از هرچیز شما به یک نقشه نیاز دارید که شما را در مسیر ساخت وساز 
است.  همین طور  هم  منظرسازي  در  کند.  تضمین  را  دلخواه  نتیجه ي  به  رسیدن  و  هدایت 
در واقع منظرها، به خصوص منظرهاي پایدار، ساختاري بسیار پیچیده دارند و اگر بخواهید 
منظري طراحي کنید که هم عملکرد خوبي دارد و هم زیباست باید زمان زیادي صرف فکر 

کردن براي طراحي مناسب آن کنید.
بیش تر مردم وقتي به طراحِي یک منظر فکر مي کنند، تعدادي نقشه و طرح را در ذهن شان 
پاسیو،  درختچه ها،  درخت ها،  منظر–  مختلف  اجزاء  گرفتن  قرار  محل  هریک  که  مي بینند 
مسیرهاي تردد و اجزاء دیگر– را نشان مي دهد. اگر کسي را براي طراحِي منظر خود استخدام 
نقشه ها  این  داشتن  مي پردازید.  پول  او  به  آن  بابت  که  است  کارهایي  از  یکي  این  کنید، 
مي تواند بسیار مفید باشد، به خصوص اگر خودتان مي خواهید کار طراحي منظر را انجام دهید. 
بااین وجود الزم است بدانید حتي بدون کشیدن هیچ نقشه اي هم امکان طراحي مناسب وجود 

دارد. در این جا به دو رویکرد متفاوت و معتبر در طراحي توجه کنید:
استفاده از نمودارهاي حبابي/رویکرد طراحي ميداني: اگر طرحي که در ذهن دارید در  √

مقیاسي کوچک است )براي مثال، مي خواهید گیاهان کاشته شده در باغچه هاي پشتي را عوض 
کنید یا طراحي زمین چمن  را کمي پایدارتر کنید(، یا اگر تصویر ذهني کاماًل روشني از تغییرات 
عمده ي مورد نظرتان دارید، تهیه ي نقشه هاي بسیار دقیق چندان ضروري نیست. تنها کاري 
که الزم است انجام دهید این است که یک نمودار حبابي بکشید و کمي زمان در سایت صرف 
کنید. در این زمان مي توانید به کمک شلنگ یا طناب، لبه هاي باغچه را مشخص کنید و محل 
قرار گرفتن پاسیوي جدید را با استفاده از میخ هاي چوبي و ریسمان بنایي، تعیین کنید. به 
مجموعه ي این کارها طراحي میداني گفته مي شود. )براي اطالعات بیش تر درباره ي نمودارهاي 
حبابي و طراحي میداني به قسمت بعدي رجوع کنید(. این روِش عملي، به شما کمک مي کند 
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آن قدر طرح هاي مختلف را تجربه کنید تا به طرح مناسب و مورد نظر خود برسید.
کشيدن نقشه هاي کامل منظر: اگر قصد طراحي منظر کاماًل جدیدي را دارید که داراي  √

کف سازي، دیوارهاي نگهدارنده، انواع فضاهاي بیروني و جزئیات بسیار زیاد دیگر است، باید 
نقشه ي آن را با تمام جزئیات با استفاده از روش هایي که در این فصل به آن ها مي پردازیم 
بکشید. طرح مفهومي را نیز که نمونه ي ساده تري از طرح دقیِق )شامل همه ي جزئیات( منظر 
است در نظر داشته باشید. این طرح را یک متخصص معماري منظر مي تواند براي شما تهیه 
کند. طرح مفهومي که جزئیات مورد نظر در آن گنجانده شده است به شما کمک مي کند 
بدانید اجزاء منظِر جدیدتان با هم متناسب هستند و در کنار هم به خوبي کار مي کنند. به عالوه 

این طرح مانند نقشه اي است که شما را در نصب بخش هاي مختلف منظر هدایت مي کند.

X براي آن که مطمئن شوید منظري مناسب طراحي کرده اید که همه ي نکات مربوط به 
عملکرد مناسب، ظاهر زیبا، هزینه ي پایین، رعایت مقررات و اصول پایداري محیط زیست 
در آن رعایت شده است، سعي کنید در هنگام طراحي همه ي این نکات را در نظر بگیرید. 
در نهایت، کیفیِت ظاهرِي نقشه هایي که کشیده اید چندان اهمیتي ندارد، بلکه کیفیت 

افکار و برنامه ریزي ها حائز اهمیت است.

تصميم  هاي اساسي
طراحي از کلیات شروع مي شود و به جزئیات مي رسد. چه بخواهید نقشه هاي اصولي طراحي 
است.  کلي   ایده هاي  نوشتن  فرآیند طراحي،  در  اول  قدم  نخواهید،  و چه  تهیه  کنید  منظر 
ایده هایي که در مرحله ي بررسي سایت و در مراحل اولیه ي طراحي )فصل 4 و 5( به ذهن 
شما رسیده است. قدم بعدي این است که طرح خود را به سایت ببرید و با عالمت گذاري، 
ِشماي کلي طرح منظرتان را ببینید. در این قسمت با نحوه ي کشیدن نمودارهاي حبابي و 

همچنین طراحي میداني آشنا خواهید شد.

کشيدن نمودار حبابي 
وقتي آماده ي نوشتن ایده هاي مربوط به طراحي منظر شدید، یک طرح کلي از سایت خود روي 

فصل 6: ترسيم نقشه  ي یک منظر پایدار
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کاغذ بکشید. الزم نیست در این مرحله، در طرِح کلي یا همان نمودار حبابي کلیه ي مقیاس ها 
رعایت شوند، ولي سعي کنید تا حد امکان طرح تان معقول و قابل استناد باشد. سپس کلمات و 
عبارات مربوط به  هر قسمت را در جاي خود بنویسید: پاسیوي جدید، حذف درخت، باغچه ي 
از  باشند،  نشان دهنده ي هر چیزي  عبارات مي توانند  این  قبیل.  این  از  عباراتي  و  سبزیجات 
مشکالت، موقعیت ها و نیازها گرفته تا عالیق و اجزاء خاص مورد نظر شما. سپس دوِر هر یک از 
آن ها یک خط بسته ي خمیده بکشید )مانند شکل(. فراموش نکنید که حاال وقت مناسبي براي 

نقاشي کردن نیست، پس سعي کنید نمودار شما نموداري کاربردي شبیه به شکل 1-6 باشد.

شکل 1-6 نمونه ي یک نمودار حبابي
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وقتي کشیدن نمودار حبابي تمام شد آن را بردارید، به سایت بروید و مدتي آن جا بنشینید. 
در این مرحله مي خواهید مطمئن شوید که نمودار شما به طورکلي معني دار است. شاید الزم 
بار شکل  از یک نمودار بکشید )براي مثال چند  شود براي بررسي طرح هاي مختلف بیش 
پاسیو را عوض مي کنید( تا در این مرحله همه ي حالت هاي ممکن براي شما روشن  شود. 

فراموش نکنید که شما همچنان در حال بررسي هستید تا نکته اي از دیدتان پنهان نماند.
در سایت قدم بزنید و طرح کامل شده را در ذهن تان مجسم کنید. سایه ي درختان جدید، 
ابعاد و شکل باغچه هاي گل، تغییرات به وجود آمده در فرم زمین و همه ي موارد دیگر. پیش از 
آن که تصمیم هاي تان را عملي کنید سعي کنید همه چیز را به بهترین شکل ممکن در ذهن خود 

تصویر کنید و فراموش نکنید که دو یا سه بار منظرسازي سایت روش چندان پایداري نیست.

طراحي ميداني: طرح تان را با ابزار ابتدایي روي سایت پياده کنيد
اگر تصویر کردن اطالعاتي که در نمودار حبابي ثبت کرده اید براي تان سخت است، شبیه سازي 
این  براي  ساده اي  بسیار  روش هاي  این جا  در  است.  مناسبي  بسیار  روش  سایت  در  طرح 

شبیه سازي که به آن طراحي میداني گفته مي شود ارایه شده است:
محدوده ي قرار گرفتن گلدان ها، باغچه ها، پاسيو ها، مسيرهاي تردد و سایر قسمت ها  √

را با استفاده از پودر گچ مشخص کنيد. این مواد در اغلب گلخانه ها موجود است و شما 

مي توانید با دست آن ها را در قسمت هاي مورد نظر بریزید. مي توانید براي کدگذارِي فضاهاي 
مختلف از رنگ هاي افشانه اي استفاده کنید. ولي فراموش نکنید که این رنگ ها موجب آسیب 

دیدن محیط زیست مي شوند. مگر هدف ما طراحي یک منظر پایدار نیست؟

 براي آن که موقتاً خطوط خمیده را مشخص کنید مي توانید از شلنگ یا طناب 
استفاده کنید و پس از ریختن گچ در مسیر مورد نظر، آن ها را جمع کنید.

را  √ نظر  مورد  گوشه هاي سازه هاي  ميخ هاي چوبي 5x2/5 سانتی متر  از  استفاده  با 

مشخص کنيد و با استفاده از ریسمان بنایي آن ها را به هم وصل کنيد. با این کار آثاري 

)ردپا( که از ساخت سازه هاي جدید به جا مي ماند تا حدودي مشخص مي شود.

فصل 6: ترسيم نقشه  ي یک منظر پایدار



بخش دوم: طراحي مناسب: رمز دستيابي به منظري پایدار146

محل قرار گرفتن درخت ها و سایر اجزایي را که ارتفاع نسبتاً زیادي دارند مشخص  √

کنيد. مي توانید از پرچم هاي مخصوص این کار )که معموالً در فروشگاه هاي مصالح ساختماني 

موجود است( یا از لوله هایي که به شکل عمودي در خاک فرو مي روند، استفاده کنید. به این ترتیب 
محل تقریبي قرار گرفتن درختان و همچنین تیر هاي چراغ برق مشخص مي شود.

محل قرار گرفتن سنگ ها و درختچه ها را با استفاده از تکه هاي بزرگ روزنامه ها ي  √

مچاله شده مشخص کنيد. روزنامه هاي مچاله شده را به ابعاد واقعي اجزاء مورد نظر درآورید 

تا تصویري نسبتاً واقعي از طرح نهایي به دست آید.
پرچين ها و دیوارها را با استفاده از کارتون هاي خالي و جعبه هاي ميوه شبيه سازي  √

کنيد. این سازه هاي موقتي را با استفاده از پایه هاي T- شکل در جاي خود محکم کنید.

X فراموش نکنید که مي توانید مصالح مورد نیاز براي انجام این شبیه سازي را از میان 
دورریز ها تهیه کنید. خریدن این قبیل مصالح و دور ریختن آن ها پس از یک بار استفاده 
روش چندان پایداري نیست. بنابراین سعي کنید آن ها را از میان دورریزهاي خودتان یا 
همسایه ها تهیه کنید. در ضمن فراموش نکنید که پودر گچي که براي عالمت گذاري از 

آن استفاده مي کنید، هیچ آسیبي به محیط زیست نمي رساند.

به منظر »تمام شده« ي خود از زوایاي مختلف نگاه کنید. در»مسیرهاي تردد«، راه بروید و 
در »پاسیو« بنشینید و یک نوشیدني خنک بنوشید. منظرتان را از همه لحاظ بسنجید. چند 
روز به همین شکل با آن زندگي کنید و تغییرات الزم را در آن به وجود آورید. پیش از آن که به 
مرحله ي بعدي بروید، به اندازه ي کافي وقت صرف فکرکردن به این مرحله ي سرنوشت ساز بکنید.

البته کشیدن یک نمودار حبابي و شبیه سازي آن در طراحي میداني نمي تواند پاسخ همه ي 
نقشه هاي  ساخت وساز  عملیات  شروع  از  پیش  دارید  تصمیم  اگر  بدهد.  را  شما  سوال هاي 
منظرسازي الزم را تهیه کنید یا مي خواهید بدون انجام این کار وارد مرحله ي ساخت شوید، 
یادتان باشد که هنوز جزئیات بسیار زیادي باقي مانده است که باید در مورد آن ها تصمیم 
بگیرید. حتي اگر تصمیم ندارید یک نقشه ي مفهومي تهیه کنید هم بهتر است این فصل را 
تا آخر بخوانید تا متوجه شوید چگونه باید از کلیات به جزئیات )ریزه کاري هایي که باید انجام 
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شود( رسید و حتماً بخش »رعایت قوانین: احترام به مقررات« را مطالعه کنید.

ورود به مرحله ي بعدي کشيدن نقشه
گاهي پروژه  ي مورد نظر بزرگ تر و پیچیده تر از آن است که بتوان آن را روي سایت شبیه سازي 
کرد. در چنین شرایطي الزم است مانند افراد متخصص، نقشه اي با جزئیات بیش تر روي کاغذ 
کشیده شود. براي این کار الزم است ابعاد مختلف سایت اندازه گیري شود و نقشه اي که به آن 
نقشه ي پایه )طرحي از سایت به همراه همه ي اجزاء موجود در آن، از ساختمان اصلي گرفته تا 
درخت ها و محدوده هاي اصلي سایت( گفته مي شود، تهیه شود. سپس روي نقشه ي پایه، نقشه ي 
مفهومي کشیده مي شود. قسمت هاي بعدي شما را طي مراحل مختلف این فرآیند هدایت مي کنند.

روشي آسان براي اندازه گيري سایت
اگر منظر مورد نظر شما داراي ساختاري پیچیده باشد الزم است براي کشیدن نقشه ي مفهومي 
آن کلیه ي مقیاس ها به دقت رعایت شوند. براي این کار باید سایت به دقت اندازه گیري شود. 
پس از انجام این کار اندازه هاي به دست آمده را یادداشت کنید. اگر ملک شما روي زمیني 
باشد،  نداشته  نیز  پیچیدگي چنداني  و  نباشد  باال  آن  متراژ  باشد،  واقع شده  مسطح  نسبتاً 

مي توانید به تنهایي این اندازه گیري ها را انجام دهید.

استفاده ي  )براي  دقیق تري  اطالعات  به  یا  است  پیچیده  سایت تان  شکل  اگر   
شخصي در انجام کارهاي مربوط به منظر یا ارایه ي اطالعات به موسساتي که قرار است 
نقشه هاي خود را در اختیار آن ها قرار دهید( نیاز دارید مي توانید از افراد متخصص براي 
اندازه گیري سایت کمک بخواهید. هزینه ي استخدام این افراد نسبتاً باال است، ولي دقت 

اندازه گیري آن ها به مراتب بیش تر از شماست. 

این مراحل را دنبال کنید تا در مدت یک ساعت بتوانید اندازه هاي دقیق سایت خود را به دست 
آورید:

1. ابزار کارتان را جمع کنيد. شما به یک متر اندازه گیري به طول 6 متر )مترهایي که عرض 
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نوار آن ها در حدود 2 سانتي متر است و استحکام الزم را دارند و براي کار شما بسیار مناسب 
هستند(، یک متر اندازه گیري به طول 30 متر، یک تخته شاسي، کاغذ، مداد، کاله نقاب دار 

و چکمه هاي باغباني نیاز دارید.
2. با اندازه گيري ابعاد ساختمان اصلي شروع کنيد. کار خود را از یک نقطه ي آسان، مانند 

یکي از گوشه هاي جلویي شروع کنید. از این نقطه تا اولین پنجره را اندازه بزنید. عرض پنجره 
را نیز اندازه بزنید. سپس دوباره از پنجره تا محل قرارگرفتِن در را اندازه بزنید. به همین ترتیب 

کار خود را ادامه دهید تا به  نقطه ي اول برسید.
3. فاصله ي بين ساختمان تا محدوده ي بيروني سایت را اندازه بزنيد.

نرده هاي  مثال  )براي  سایت  بیروني  محدوده ي  تا  را  گوشه هاي ساختمان  عمودي  فاصله ي 
اطراف سایت( اندازه بزنید. در سایت هاي معمولي انجام این کار چندان سخت نیست، ولي در 

سایت هاي بسیار بزرگ و پوشیده از گیاهان انبوه، اندازه گیري کمي مشکل است.

را  خود  سایت  محدوده ي  یا  کنید  نصب  جدید  نرده هاي  دارید  تصمیم  اگر   
به هرنحوي تغییر دهید، حتماً به حدود قانوني ملک خود توجه کنید، چرا که در قبال هر 
نوع پیش روي در امالک عمومي و دولتي مسئول شناخته خواهید شد. بد نیست براي 

این کار از افراد متخصص کمک بگیرید.

از همان  اندازه گيري کنيد.  نيز  4. سازه ها و سخت منظرهاي دیگِر موجود در سایت را 

نیز  این جا  در  کردید  استفاده  اصلي  ساختمان  اندازه گیري  براي  که  ساده اي  خطي  روش 
به ظاهر کم اهمیت  اجزاء  نکنید حتي  رها  اندازه گیري  بدون  را  کنید. هیچ قسمتي  استفاده 

مانند: ناودان ها، چراغ ها، راه آب ها/کف شوي ها1 و مواردي از این قبیل.
5. باغچه هاي اصلي را اندازه گيري کنيد. طول و عرض باغچه ها، شعاع تقریبي تاج درخت ها، 

عمق پرچین ها، و محل قرارگرفتن تنه ي درخت ها را اندازه بزنید.
6. فضاي بين اجزاء مختلف را اندازه گيري کنيد. وقتي فاصله ي دقیق بین اجزاء مختلف را 

1- drain



149

بدانید مي توانید محل مناسب قرارگرفتن اجزاء جدید را تعیین کنید.

 مهندسان براي تثبیت سازه هایي مانند پل ها و ساختمان ها از شکل مثلث استفاده 
مي کنند، چرا که مثلث شکلي ایستا دارد. این ویژگي در محاسبه ي اندازه ها کاربرد بسیار 
دارد؛ به کمک آن مي توان اجزایي را که شکل ظاهري بي نظمي1- مانند تنه ي درخت ها و 
حوضچه هاي کوچک– دارند به دقت روي نقشه مشخص کرد. براي استفاده از این روش که به 
آن مثلث بندي2 مي گویند کافي است فاصله ي اجزاء مورد نظر، براي مثال تنه ي یک درخت، 
را از دو نقطه ي ثابِت یک سازه، براي مثال دو گوشه ي ساختمان اصلي، اندازه بگیرید. وقتي 
این اندازه گیري ها را روي کاغذ مي آورید، درخت شما دقیقاً در محل اصلي خود قرار مي گیرد. 

در شکل 2-6 نمونه اي از کاربرد این روش در کشیدن نقشه ي منظر نشان داده شده است.

 استفاده از روش مثلث بندي به کمک یک دست یار خیلي آسان تر است، ولي اگر 
ابزار دیگري به  شما به کسي دسترسي ندارید، نگران نباشید. براي این کار الزم است 
ابزار خود اضافه کنید: یک پیچ گوشتي. وقتي مي خواهید فواصل طوالني را   مجموعه ي 

1- random
2- triangulation

شکل 2-6 استفاده از روش مثلث بندي در اندازه گیري سایت
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اندازه بگیرید، پیچ گوشتي را در محل شروع اندازه گیري )براي مثال گوشه ي ساختمان 
اصلي( در زمین فرو کنید و متر را پشت آن ثابت کنید. پیش از این که فاصله ي هر یک 
از اجزاء را از نقطه ي ثابت دوم اندازه بزنید، فاصله ي همه ي اجزاء مورد نظر را از نقطه ي 

ثابت اول اندازه بزنید تا کارتان آسان تر شود. 

استفاده از اندازه ها براي تهيه ي نقشه ي پایه
پس از آن که اندازه گیري هاي مورد نظر را انجام دادید، دیگر وقت آن رسیده که به داخل خانه 
برگردید. حاال مي توانید اندازه گیري هاي تان را روي کاغذ بیاورید. براي این کار به این ابزارها 
نیاز دارید: کاغذ میلي متري، اشل معماري، خط کش T، خط کش گونیا، پرگار و تخته رسم. در 

فصل 3 همه ي این ابزارها با جزئیات بیش تري معرفي شده اند.
ابزارهاي مورد نیاز یک ورق کاغذ میلي متري مخصوص نقشه کشي را  پس از جمع آوري 
روي تخته رسم تان بچسبانید و براي منتقل کردن اندازه ها و تهیه ي نقشه ي پایه با مراحل 

زیر پیش بروید:
1. اندازه ها را جمع بزنيد تا طول و عرض کلي سایت به دست آید. همه ي اندازه ها را در 

هریک از جهت ها جمع بزنید: طول خطوط تشکیل دهنده ي محدوده ي ملک )اگر آن ها را اندازه 
زده اید( یا مجموع: طول ساختمان اصلي، فواصل موجود بین قسمت هاي مختلف ساختمان و 

فاصله ي ساختمان از خطوط تشکیل دهنده ي محدوده ي ملک.
2. با استفاده از اشل معماري، ابعاد به دست  آمده را با درنظر گرفتن مقياسي مناسب- 

به طوري که نقشه ي شما در کاغذتان جا شود- روي کاغذ بياورید. ابتدا باید شکل  زمین 

خود را طوري که تقریباً در مرکز کاغذ قرار داشته باشد روي آن بکشید. براي این کار از یک نقطه 
شروع کنید )این نقطه در واقع یکي از گوشه هاي زمین شماست( و از هر دو جهت طول و عرض 
ملک تان را روي کاغذ عالمت بزنید. در صورت لزوم براي آن که در اطراف نقشه، حاشیه ي کافي 

وجود داشته باشد مي توانید در همین مرحله شکل را روي کاغذ کمي جابه جا کنید.

 زماني که شکل قطعه زمین خود را مي کشید، اگر بتوانید از نقشه اي که در زمان 
استفاده کنید، کارتان خیلي راحت تر  تهیه شده است،  تغییر مدل آن  یا  ساخت منزل 
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مي شود. دراین صورت مي توانید به سادگي آن را روي نقشه ي پایه منتقل کنید و از این 
مرحله بگذرید. اگر مقیاس آن با مقیاس شما فرق مي کند، آن را به یک مغازه ي فتوکپي 

ببرید و یک کپي در ابعاد مورد  نظر از روي آن تهیه کنید.

وقتي نقشه را روي کاغذ اصلي منتقل مي کنید از مقیاسي استفاده کنید که نقشه ي شما در 
آن به قدر کافي  بزرگ باشد تا به این ترتیب جاي کافي براي اضافه کردن جزئیات- بدون شلوغ 
مقیاس 6 میلي متر به 30  شدن نقشه- وجود داشته باشد. براي یک زمین متوسط عموماً 
سانتي متر )1/50( مقیاس مناسبي است. به  بیان  دیگر 6 میلي متر روي نقشه 30 سانتي متر را 
در دنیاي واقعي نشان مي دهد. اگر زمین شما خیلي بزرگ است و امکان دارد با این مقیاس 
در کاغذتان جا نشود، از مقیاس 3 میلي متر به 30 سانتي متر )1/100( استفاده کنید که ابعاد 

نقشه ي شما در آن نصف مقیاس قبلي است.

X فراموش نکنید که جهت شمال را با استفاده از یک فلش روي نقشه ي پایه مشخص 
کنید؛ این جهت در واقع مسیر حرکت خورشید را در طول روز به شما نشان مي دهد و با 
استفاده از آن مي توانید محل کاشت گیاهان و همچنین قرار گرفتن هر یک از اجزاء دیگر منظر 

را- به نحوي که متناسب با تابش خورشید و میزان سایه گیر بودن سایت باشد- تعیین کنید.

3. با استفاده از خطوطي که نشان دهنده ي محدوده ي ملک شما هستند و اندازه گيري هاي 

انجام شده به کمک روش  مثلث بندي، اجزاء اصلي را به دقت روي کاغذ نقشه کشي رسم 

کنيد. در این جا به نحوه ي استفاده از اندازه هاي به دست آمده از روش مثلث بندي که در بخش 

قبل با آن آشنا شدید توجه کنید:
1. دهانه ي پرگار را به اندازه ي یکي از ابعاد موردنظر باز کنيد. براي این کار سوزن پرگار 

را روي نقطه ي صفر اشل معماري قرار دهید و با توجه به مقیاس مورد نظر دهانه ي پرگار را 
به اندازه اي که مي خواهید )طول مورد نظر( باز کنید )این فاصله مطابق بر اندازه گیري هایي 

است که در سایت خود انجام داده اید(.
سایت  در  که  نقطه اي  در  کاغذ  روي  را  پرگار  سوزن  بزنيد.  کمانک  یک  کاغذ  روي   .2
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اندازه گیري را از آن شروع کرده اید، مانند گوشه ي ساختمان، قرار دهید. دقت کنید که طول 
دهانه ي پرگار تغییر نکند، و سپس روي کاغذ یک کمانک بزنید.

دو  تقاطع  محل  و  دهيد  انجام  نيز  دوم  اندازه گيري  مورد  در  را  قبلي  مرحله ي  دو   .3

کمانک را عالمت بزنيد.

X نقطه ي قطع دوکمان در واقع همان نقطه اي است که شما آن را اندازه گرفته اید. آن 
را با مداد عالمت بزنید و به عنوان محل قرار گرفتن »درخت بلوط« یا هر جزء دیگري 

مشخص کنید.

در این مرحله دقت، بسیار مهم است، چرا که براي مثال اگر درخت بلوط در سایت اصلي چند 
متر دورتر از جایي که شما روي نقشه نشان داده اید قرار داشته باشد، هر چیزي که در فاصله ي 
بین درخت و ساختمان  قرار دهید در مرحله ي ساخت باید جابه جا شود و تغییر کند. بي دقتي 
همچنین بر میزان مصالحي که سفارش مي دهید و هزینه اي که صرف مي کنید تاثیر مي گذارد.

4. رفته رفته اجزاء کوچک تر مانند درها، پنجره ها، دروازه ي ورودي و سایر جزئيات را 

نيز به نقشه اضافه کنيد. در کنار هر یک از اندازه هایي که وارد نقشه مي کنید یک عالمت 

نقشه ي  آن که  براي  و  کنید  رجوع  آن ها  به  دوباره  مي توانید  بعداً  کار  این  با  بزنید:  کوچک 
تمام شده واضح و قابل خواندن باشد، با دقت بیش تري آن ها را بکشید.

حدود عقب نشیني1 را نیز در نقشه مشخص کنید )این خطوط حدود مرزهاي داخلي ملک 
شما را نشان مي دهند که در امتداد آن ها مجاز به ساخت برخي سازه ها نیستند، براي مثال 
است(.  غیرمجاز  این خطوط  امتداد  در  دارند2  قرار  باالتر  اشکوب  در  که  طراحي سازه هایي 
حقوق ارتفاقي3 )حق استفاده- براي منظور شخصي- از ملِک غیر، مانند حق راه یا دسترسي 
رایگان به نور و هوا(، خطوط زیرزمیني و هوایي )روکار و زیرکار( برق و تلفن و همه ي اجزایي 
را که ممکن است بحث برانگیز یا خطرساز باشند در نقشه نشان دهید. ابتدا و انتهاي همه ي 

1- setback lines
2- overhead
3- easement
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سطوح شیب دار را در نقشه مشخص کنید. الگوي جریان پساب ها را نیز با استفاده از فلش  در 
جهت سرازیر شدن آب، در نقشه نشان دهید.

5. نقشه ي پيش نویس شده را به شکل یک نقشه ي پایه ي تميز و تمام شده درآورید. یک 

کاغذ دیگر روي نقشه ي اولیه بیاندازید و آن را کپي کنید. )کاغذ هاي نقشه کشي عموماً شفاف 
هستند(. از شکل 3-6 به عنوان نمونه ي یک نقشه ي پایه استفاده کنید. در مراحل بعدي از 
این نقشه به عنوان الگوي نقشه هاي اصلي، نقشه ي مفهومي، نقشه ي کاشت، نقشه ي آبیاري و 

سایر نقشه ها استفاده خواهید کرد.

 اگر کشیدن نقشه ي پایه براي شما کمي سخت است، راه هاي دیگري هم وجود 
دارد. مي توانید یک نقشه بردار یا معمار منظر انتخاب کنید تا این کار را براي تان انجام 
دهد. همچنین مي توانید از نرم افزارهاي طراحي منظر استفاده کنید )به سایت اینترنتي 
کنید(.  رجوع   www.landscaping-software-review.toptenreviews.com

که  چرا  کنید،  طي  را  نقشه کشي  و  اندازه گیري  به  مربوط  مراحل  تمام  باید  بااین حال 
نرم افزارهاي طراحي نمي توانند این کارها را براي شما انجام دهند.

تهيه ي نقشه ی مفهومي
ابعاد مختلف سایت را اندازه  زدید، از یک نمودار حبابي و همچنین از قوه ي  پس از آن که 
تفکر خود براي بررسي گزینه هاي مختلف کمک گرفتید و یک نقشه ي پایه تهیه کردید، براي 

تهیه ي نقشه ي مفهومي که نمونه ي آن در شکل 4-6 نشان داده شده است، آماده هستید.
تهیه ي نقشه ي مفهومي براي هر تغییر عمده اي که بخواهید ایجاد کنید مفید است، چرا که 
شما را وادار مي کند به جزئیات کاري که قصد دارید انجام دهید فکر کنید. نقشه ي مفهومي 
در واقع روشي براي نشان دادن اجزاء کلي ِ تشکیل دهنده ي پروژه ي شماست، مانند پاسیوها،  
مسیر هاي تردد،  درخت ها و آب نماها. ممکن است دقیقاً ندانید پاسیوها یا مسیرهاي تردد از چه 
مصالحي ساخته مي شوند یا از چه نوع درختاني مي خواهید استفاده کنید، ولي در این مرحله، 
محل قرارگرفتن، اندازه و کاربري هریک از اجزاء موجود در منظِر کامل شده را تعیین مي کنید.
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X تهیه ي نقشه ي مفهومي، مرحله ي مهمي از فرآیند طراحي به شمار مي آید، چرا که 
در این مرحله تصمیمات کلي در مورد شکل ظاهري و همچنین نحوه ي عملکرد منظر 
بر اطالعات  تکیه  با  واقع  اضافه مي کنید، در  به طرح  بعداً  گرفته مي شود. جزئیاتي که 

به دست آمده در مرحله ي تهیه ي نقشه ي مفهومي، شکل مي گیرند.
وقتي درحال تهیه ي نقشه ي مفهومي هستید، سوال هاي زیر را از خود بپرسید:

عرض پیاده روِي مقابل خانه چقدر است؟ √
باغچه  ي سبزیجات در کجا قرار مي گیرد؟ √
آیا فضاي کافي براي طراحي یک پاسیوي کوچک در مقابل اتاق خواب اصلي وجود دارد؟ √
فرم سخت منظر انتخابي شما، خطي شکسته، خطي خمیده، زاویه دار یا آزاد است؟ √

ولي  باشند،  نداشته  تناسبي  منظرتان  در  موجود  شرایط  با  سوال ها  این  شما  به نظر  شاید 
مشکالت  بتوانید  آن که  براي  کنند.  کمک  خودتان  سوال هاي  طرح  در  شما  به  مي توانند 
احتمالي را که تا زمان بروز از چشم همه پنهان هستند شناسایي کنید، با عملکرد کلي اجزاء 

شکل 3-6 نمونه ي یک نقشه ي پایه
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پروژه آشنا شوید، و مطمئن شوید که تمام چیزهاي مورد نیازتان در اختیار شما و در جاي 
مناسب قرار دارند، الزم است سواالتي از این قبیل از خود بپرسید.

برنامه ریزي فضایي

یکي از جنبه هاي برنامه ریزي در مرحله ي تهیه ي نقشه ي مفهومي آن است که بدانید همه ي 
اجزاء متناسب با یکدیگر و کاربري مورد نظر هستند. آیا تابه حال چیدمان مبلمان منزل تان 

شکل 4-6 نمونه ي یک نقشه ي مفهومي
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بخش دوم: طراحي مناسب: رمز دستيابي به منظري پایدار156

را تغییر داده اید؟ آیا متوجه شده اید که یکي از چیدمان ها از بقیه بهتر است؟ در واقع با تغییر 
اثاثیه شما براي فضاي منزل تان برنامه ریزي کرده اید- برنامه ریزي فضایي در واقع  چیدمان 
همان علم و هنر چیدمان اجزاء در کنار هم است، البته به نحوي که هم تناسب اجزاء با یکدیگر 

و با محل قرار گرفتن شان رعایت شود، و هم نیاز هاي مورد نظر شما تامین شود.
با توجه به اصول پایداري، هرچه اجزاء بهتر کار کنند، به منابع کم تري براي نگهداري از 
آن ها نیاز خواهد بود. برای مثال، برنامه ریزي فضایي به شما کمک مي کند موقعیت هایي را که 
با استفاده از آن ها مي توانید نیاز به رسیدگي و نگهداري را کاهش دهید- مانند کوچک کردن 

زمین هاي چمن و تغییر دادن شکل باغچه ها- بشناسید.
در فرآیند برنامه ریزي فضایي استفاده از نقشه هایي که در مقیاس مناسب تهیه شده است 
مي تواند بسیار مفید باشد. یک ورق کاغذ پوستي روي نقشه ي پایه– نقشه اي که در قسمت 
»استفاده از اندازه ها براي تهیه ي نقشه ي پایه« تهیه کرده اید- قرار دهید. به دقت اجزاء موجود 
به شکل خطي  متر،   3×5 ابعاد  به  پاسیویي  مي خواهید  مثال،  براي  کنید.  رسم  را  طرح  در 
شکسته، به موازات ساختمان اصلي داشته باشید که در انتهاي سمت چپ حیاط پشتي قرار 
دارد. آن را روي کاغذ پوستي رسم کنید. سپس مسیرهاي تردد، زمین هاي چمن، باغچه هاي 
مرتفع، باغچه هاي معمولي و مرزبندي هاي آن ها، درختان و درختچه هاي اصلي، و هر جزء 
دیگري که در نمودار حبابي )به قسمت »تهیه ي نمودار حبابي« که قباًل به آن اشاره شد رجوع 
کنید.( یا در ذهن تان وجود دارد را نیز اضافه کنید. در این مرحله نگران مصالح و موادي که 

در منظرتان به کار خواهید برد نباشید. 

 شکل اجزاء اصلي را روي کاغذي جداگانه رسم کنید و آن ها را با قیچي ببرید. 
به این ترتیب مي توانید اجزاء مورد نظر را روي نقشه ي پایه جابه جا و چیدمان هاي مختلف 

را امتحان کنید.

طراحي  رایانه اِي  برنامه هاي  از  استفاده  با  مي توانید  فضایي-  برنامه ریزي  را-  کار  این 
تصویر  را  منظرتان  شکل  مي کنند  کمک  شما  به  برنامه ها  این  دهید.  انجام  نیز  منظر 
از زوایاي  نیز  را  برنامه ها حتي مي توانید تصویر سه بعدِي منظرتان  این  از  استفاده  با  کنید. 
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کامل شده ي  طرح  از  تصویري  به  این  ترتیب  ببینید.  نزدیک(  و  دور  فواصل  )از  مختلف 
اینترنتي سایت  به  زمینه  این  در  بیش تر  اطالعات  براي  داشت.  خواهید  خود   منظر 

www.landscaping-software-review.toptenreviews.com رجوع کنید.

همچنان که اجزاء مختلف را اضافه مي کنید، براي اعمال تغییرات الزم آماده باشید. ابتدا از 
مداد استفاده کنید و طرح ها و چیدمان هاي مختلف را امتحان کنید. گاهي هم براي بررسي 
بهتر چیدمان انتخابي سري به حیاط خانه بزنید. اگر طرح دلخواه تان آن طور که انتظار داشتید 
که  کنید  امتحان  را  مختلف  چیدمان هاي  آن قدر  کنید  نشوید. سعي  ناامید  درنیامد  آب  از 

باالخره یکي از آن ها متناسب با نیاز شما درآید.

 براي جدا کردن اجزاء در نقشه ي مفهومِي نهایي از مدادهاي رنگي استفاده کنید. 
این کار به شما نیز کمک مي کند دید بهتري نسبت به شکل ظاهري منظرتان پیدا کنید.

پالِِت مصالح و گياهان تان را بررسي کنيد

که  نکنید  فراموش  است.  موجود  مصالح  بررسي  مفهومي،  نقشه ي  تهیه ي  در  بعدي  قدم 
تصمیمات نهایي را در مراحل بعدي، یعني وقتي که تصویر دقیق تري از کنار هم قرار گرفتن 
در  منابعي  چه  ببینید  که  است  آن  زمان  حاال  ولي  گرفت.  خواهید  آوردید،  به دست  اجزاء 
دسترس شما قرار دارند. این مرحله در واقع مثل این است که فقط از پشت ویترین کاالهاي 

عرضه شده را تماشا کنید.
از  بزنید. سراغي هم  ابزارفروشي ها  و  گلخانه ها  فروشگاه هاي مصالح ساختماني،  به  سري 
منابع مواد بازیافتي بگیرید. در ضمن فراموش نکنید که از مصالحي که در سایت تان موجود 
است- مانند خاک، تخته سنگ، یا حتي ني هاي بامبویي که مي توانید در عملیات ساخت وساز 

از آن ها استفاده کنید- نیز فهرست بردارید. همه ي این روش ها، روش هایي پایدار هستند.
مناسِب  که  گیاهاني  از  فهرستي  کنید.  آماده  گیاهي  پالت  یک  و  بروید  گیاهان  سراغ 
براي مثال، ممکن است  تهیه کنید.  نقشه ي مفهومي هستند  نقش هاي مختلف موجود در 
تصمیم گرفته باشید یک درخت خزان کننده1 به ارتفاع 6 متر و با تاجي وسیع در منظرتان 

1- deciduous
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اتومبیل  این درخت مي تواند بدنه ي  بیاندازد. سایه ي  بکارید که روي مسیر ماشین رو سایه 
شما را خنک نگاه دارد و از تبخیر سوخت موجود در باک بنزین جلوگیري کند. به این ترتیب 

به اصول پایداري نیز پایبند بوده اید!
فصل هاي  در  کنید.  تحقیق  کمي  شماست،  منظر  مناسب  گیاهي  چه نوع  نمي دانید  اگر 
16، 17 و 18 اطالعات بیش تري درباره ي انتخاب گیاهان، درختان و درختچه هاي مناسب 
براي آب وهوا و فضاي حیاط شما ارایه شده است. کتاب هاي باغباني و سایت هاي اینترنتي 
نیز مي توانند در این  زمینه بسیار مفید باشند. اگر وقت کافي دارید بهتر است به باغچه هاي 
ابعاد نهایي آن ها، بویي  از نزدیک ببینید- رفتار گیاهان،  اجرا شده سري بزنید و گیاهان را 
که در فضا مي پراکنند و هر نکته ي دیگري که به نظرتان مي رسد را بررسي کنید. رفته رفته 
تعداد گزینه هاي تان را کاهش دهید. پس از تهیه ي نقشه ي مفهومي و انتخاب پالت مصالح و 
گیاهان، حالت ها و چیدمان هاي بسیار متنوعي به  ذهن تان مي رسد. این نشانه ي آن است که 
مرحله ي جمع آوري اطالعات را به خوبي طي کرده اید: حاال زمان آن رسیده است که اجزایي 
را که تناسب چنداني با منظرتان ندارند حذف کنید. شما فهرستي از همه ي حالت هاي ممکن 
تهیه کرده اید و هرگز نخواهید توانست از همه ي آن ها استفاده کنید. نگران این مرحله نباشید. 
در این جا روش هاي ساده اي براي جدا کردن مصالح مناسب و انتخاب گیاهان مورد نظر ارایه 

شده است:
کدام یک از گزینه ها در دسترس هستند. مطمئن شوید که مصالح مورد نظرتان در  √

دسترس شما قرار دارند. سعي کنید از منابع محلي استفاده کنید. هر نوع گیاه یا مصالحي را 
که دسترسي به آن مشکل است از پالت خود حذف کنید.

هریک از اجزاء را کنترل کنيد تا از پایدار بودن آن مطمئن شوید. دقت کنید که  √

مصالح و گیاهان انتخابي شما مطابق بر استانداردهاي پایداري باشند. تاثیري را که هریک از 
ورودي ها ممکن است بر محیط زیست بگذارد بررسي کنید. )هم تاثیراتي که بر سایت شما 

وارد مي شود و هم تاثیراتي که در خارج از سایت به جا مي ماند(.
دقت کنيد که اجزاء انتخابي شما عملکرد مورد نظرتان را داشته باشند. از خود چند  √

سوال بپرسید: آیا این گیاهان در باغچه ي خانه ي من دوام مي آوردند؟ آیا مصالح به کار رفته در 
ساخت پاسیو در برابر زمستان هاي سرد این منطقه مقاوم هستند؟ آیا سیستم آبیاري قطره اي 
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مناسب خاک ماسه اي سایت باغچه ي من هست؟
هزینه ها را کنترل کنيد. هر جزئي را که هزینه ي اضافي محسوب مي شود حذف کنید.  √

یادتان هست که پیش از شروع کار، بودجه اي به پروژه ي خود اختصاص دادید. براي اطالعات 
بیش تر به فصل 1 رجوع کنید.

یک  √ کرده اید.  انتخاب  که  است  سبکي  با  متناسب  انتخابي  جزء  که  شوید  مطمئن 

نمي توان چنین  ولي هرگز  دارد،  به سبک سنتي  با خانه اي  زیادي  تناسب  فواره ي رسمي1 
فواره اي را در حیاط خانه اي که داراي سبک ژاپني است قرار داد. هر جزئي را که با سبک کلي 

معماري خانه ي شما ناهماهنگ است حذف کنید.
برخوردارند،  √ بسیار  اهمیت  از  نیز  شما  شخصي  عالیق  کنيد.  توجه  خود  سليقه ی  به 

بنابراین تمام اجزایي را که دوست شان ندارید، حذف کنید.
اگر این کارها را انجام دهید، فهرست شما جمع وجورتر مي شود و قسمت هاي غیرضروري از آن 
حذف مي شوند. آیا حاال اجزاء موجود در فهرست تان تناسب بیش تري با هم ندارند؟ اگر این طور 
باشد شما در مسیر درستي براي رسیدن به یک طراحي زیبا و منسجم قرار دارید. اگر هنوز کمي 

مردد هستید، مي توانید از نظرات یک فرد متخصص- مانند یک معمار منظر- کمک بگیرید.

تکميل نقشه ي مفهومي
در این مرحله باید در مورد اجزایي که در منظر شما قرار خواهند گرفت و چیدمان آن ها 
تقریباً مطمئن باشید. البته مي توانید در هر مرحله از کار- حتي در زمان ساخت- قسمت هاي 
مورد نظر را بنا به نیازي که احساس می کنید تغییر دهید، ولي هرچه در این مرحله بیش تر 

متوجه عیب ها و نقص هاي کار شوید ادامه ي آن آسان تر خواهد بود.

 یک نسخه ي جدید از نقشه ي مفهومي تهیه کنید. با این کار فرصت مرور همه ي 
قسمت ها و اعمال تغییرات الزم را پیدا مي کنید. عالوه براین یک نسخه ي تمیز و جدید 

در اختیار دارید که به آساني قابل خواندن است.

1- formal

فصل 6: ترسيم نقشه  ي یک منظر پایدار



بخش دوم: طراحي مناسب: رمز دستيابي به منظري پایدار160

به طورکلي اگر پروژه ي شما یک پروژه ي خانگي است نیازي به تهیه ي نقشه ي مهندسي1  
نیست. این نقشه ها همه ي جزئیات نهایي را با دقت بسیار در محلي که پس از ساخت در آن 
قرار مي گیرند نشان مي دهند. بااین وجود، در شرایط خاصي تهیه ي چنین نقشه اي خالي از 
لطف نیست. براي این کار به یک معمار منظر نیاز دارید. در قسمت بعدي بیش تر با این قبیل 

نقشه ها آشنا مي شوید.

برنامه ریزي براي نيازهاي خاص
اگر براي گرفتن جواز ساخت باید نقشه هاي مهندسي تهیه کنید و آن ها را در اختیار موسسات  
و سازمان هاي مختلف قرار دهید، اگر قصد دارید پروژه ي خود را بین پیمانکاران مختلف به 
مناقصه بگذارید، یا اگر خودتان ترجیح مي دهید براي آسان تر شدن کارتان در مراحل بعدي 
این نقشه ها را در اختیار داشته باشید، مطالعه ي قسمت هاي بعدي مي تواند به شما کمک کند.

X نقشه هاي مهندسي در مقایسه با نقشه هاي مفهومي جزئیات خیلي بیش تري دارند، 
و گاهي تنها به یک نقشه ختم نمي شوند بلکه به نقشه هاي جداگانه اي براي الگوي کاشت 
گیاهان، شیب بندي خاک، سیستم جمع آوري پساب ها، آبیاري، اجزاء سخت منظر، و سایر 
قسمت هاي پروژه نیاز است. با درنظر  گرفتن پیچیدگي هاي این کار، تهیه ي نقشه هاي 
مشخصات فني کامل که مي توان آن ها را در اختیار سازمان هاي مربوطه و پیمان کارها 
قرار داد به راستي فقط از عهده ي یک معمار منظر برمي آید. ولي اگر دوست دارید این 
کار را خودتان انجام دهید، مي توانید یک نسخه ي ساده از این نقشه ها تهیه کنید. فقط 
این نقشه ها بگنجانید. جزئیاتي که نشان مي دهند  فراموش نکنید جزئیات کافي را در 
دقیقاً چه کارهایي قرار است براي ساخت منظر انجام شود. در قسمت هاي بعدي به چند 

نمونه از این نقشه ها اشاره خواهیم کرد.

1- working drawing
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نقشه هاي شيب بندي خاک و جمع آوري و هدایت پساب ها
این نقشه ها نشان مي دهند در منظر شما آب کجا مي رود. یک نقشه ي ساده باید محل قرار 
گرفتن جوي ها1 )نهرهاي کم عمق و طویل( و سیستم هاي جمع آوري و هدایت پساب ها را نشان 
 دهد. به این ترتیب مي توان نحوه ي حرکت، جمع آوري و مصرف آب را در منظر تعیین کرد )براي 
آشنایي بیش تر با روش هاي بهره برداري از آب به فصل 7 رجوع کنید(. ولي اگر نقشه اي که در 
دست دارید یک نقشه ي مهندسي کامل باشد و جزئیات به دقت در آن مشخص شده باشد، کار 

پیمانکاري که ممکن است براي اجراي این پروژه استخدام کنید بسیار آسان مي شود.

X یک پیمانکار خوب حتي مي تواند بدون نقشه هم کار شیب بندي را به خوبي انجام 
دهد. اگر به این میزان جزئیات نیاز دارید و باید این نقشه را به سازمان خاصي تحویل 
درغیراین صورت  ولي  کنید،  سرمایه گذاري  آن  تهیه ي  روي  اگر  نیست  بدي  فکر  دهید 
اجراي  و  طراحي  عهده ي  از  مي توانید  مطمئن  و  متخصص  افراد  از  گرفتن  کمک  با 
سیستم جمع آوري و هدایت پساب ها )زهکشي( در منظرتان- حتي اگر بسیار پیچیده و 
زمان بر باشد- برآیید. براي اطالعات بیش تر دربا ره ي روش هاي پایدار براي شیب بندي و 

جمع آوري پساب ها به بخش سوم کتاب رجوع کنید.

نقشه هاي کاشت
نقشه ي کاشت، نقشه ي بسیار آساني است. پس از این که نوع گیاهاني را که مي خواهید در 
منظرتان استفاده کنید مشخص کردید )براي اطالعات بیش تر به فصل هاي 16، 17 و 18 
رجوع کنید(، با استفاده از مقیاس معیني آن ها را روي کاغذ مي آورید. نقشه ي کاشت سه 
کار مهم انجام مي دهد. اول این که به شما کمک مي کند تعداد گیاهان مورد نیاز را که باید 
خریداري شوند تعیین کنید. دوم این که به شما کمک مي کند تصویر جامعي از شکل نهایي 
کاشت گیاهان در منظرتان پیدا کنید، و سوم، نقش مرجع را ایفاء مي کند و در زمان کاشت، 
الگوهایي را که در ذهن داشتید به شما یادآوري مي کند. و البته اگر الزم باشد براي طراحي 

1- swale
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منظرتان مجوز رسمي دریافت کنید به این نقشه نیاز خواهید داشت.
براي کشیدن این نقشه، یک کاغذ پوستي بردارید و آن را روي نقشه ي پایه قرار دهید و 
نقشه ي نهایي کاشت را همان طور که در شکل 5-6 نشان داده شده است روي آن بکشید. 
)اگر هنوز نقشه ي پایه را تهیه نکرده اید به قسمت »استفاده از اندازه ها براي تهیه ي نقشه ي 
پایه« که قباًل ارایه شد رجوع کنید(. از یک شابلون دایره یا پرگار براي کشیدن هر یک از 

گیاهان )ابعاد نهایي( در مقیاس مناسب استفاده کنید.
براي مثال، مي خواهید سه بوته ي نرگس درختي1 در گوشه ي انتهایي حیاط پشتي خانه 
بکارید. طبق کتاب باغباني این گیاهان تا ارتفاع و عرض 150 سانتي متر رشد مي کنند. اگر از 
مقیاس 6 میلي متر استفاده  کنید، قطر 150 سانتي متر معادل 5 واحد از مقیاس شما و برابر 
30 میلي متر است. دایره اي به این ابعاد روي شابلون پیدا کنید، شابلون را روي قسمت مورد 
نظر از نقشه قرار دهید و با مداد یک دایره بکشید. این کار را براي همه ي گیاهان موجود در 
منظر انجام دهید. گیاهان پاکوتاه را نیز که در زیر گیاهان بزرگ تر پنهان مي شوند با استفاده 

از الیه بندي2 در الیه هاي دیگر نشان دهید.
با کمي تمرین و اندکي خالقیت، مي توانید این دایره ها را مانند شکل 5-6 به شکل مورد 
نظر خود )نماد گیاه مورد نظر( درآورید. درغیراین صورت مي توانید نام هر یک از گیاهان را 

روي آن ها بنویسید.

نقشه هاي آبياري
این  براي  است.  آب  از  بهره برداري  سیستم  از  استفاده  آبیاري،  روش  پایدارترین  و  بهترین 
قسمت از پروژه نیازي به کشیدن نقشه نیست. با این وجود الزم است با نحوه ي عملکرد این 
سیستم و چگونگي طراحي و نصب آن در منظر خود آشنا شوید. در فصل 8 به طور کامل به 

این موضوع پرداخته مي شود.
اگر قصد دارید یک سیستم آبیاري دایمي نصب کنید، روش هاي مختلفي براي تعیین شکل 
با  قرار گرفتن این سیستم ها در منظر وجود دارد. در بیش تر سیستم هاي کوچک، آشنایي 

1- Buckley’s Quill/Philadelphus
2- layering
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شکل 5-6 نقشه ي کاشت

1- Arctostaphylos edmundsii- Edmund’s Manzanita
2- Arctostaphylos “Pacific Mist” - Pacific Mist Manzanita
3- Solidago californian - California Goldenrod
4- Stipa gigantea - Giant Needle Grass
5- Carpenteria california - California Anemone
6- Salvia clevelandii - Cleveland Sage
7- Arctostaphylos “Emerald Carpet” - Emerald Carpet - Emerald Carpet Manzanita
8- Salvia mellifera - Black Sage
9- Ceanothus “Blue Jeans” - Blue Jean Ceanothus
10- Ceanothus “Joyce Coulter” - Joyce Coulter Wild Lilac
11- Quercus agrifolia- Coast Liver Oak
12- Agave parryi- Parry’s Agave
13- Arctostaphylos “Pacific Mist” -Pacific Mist Manzanita
14- Ceanothus “Joyce Colter”- Joyce Coulter Wild Lilac
15- Platanus racemosa - California Sycamore
16- Ceanothus “Blue Jeans” - Blue Jeans Ceanothus
17- Salvia apiana - White Sage
18- Zauschneria “Silver Select’’- California Fuchsia

اصول اولیه ي سیستم هاي آبیاري و صرف زمان کوتاهي در منظر براي این منظور کافي است. 
براي نصب سیستم  را  یا تصمیم دارید کسي  بزرگ و پیچیده است،  اگر سیستم شما  ولي 
البته  تهیه کنید.  آبیاري کامل  نقشه ي  باشد یک  استخدام کنید، ممکن است الزم  آبیاري 

مي توانید براي این کار از افراد متخصص کمک بگیرید.

فصل 6: ترسيم نقشه  ي یک منظر پایدار
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X در این کتاب به دلیل محدودیت هاي موجود امکان آموزِش شکل و نحوه ي عملکرد 
پیشنهاد  کار  این  براي  موثرتري  و  مناسب تر  راه  ولي  ندارد،  وجود  آبیاري  سیستم هاي 
وب سایت هاي  در  آبیاري،  سیستم هاي  بزرگ  تولیدکنندگان  همه ي  تقریباً  مي شود. 
اینترنتي نحوه ي طراحي و نصب سیستم هاي آبیاري خود را به روش هاي ساده  به کاربران 
آموزش مي دهند، و بعضي از آن ها نیز با قیمت بسیار مناسب، طراحي این سیستم ها را 
به عهده مي گیرند. پس نگران نباشید. الزم نیست یک شبه مهندس شوید. ولي فراموش 
نکنید در این مرحله الزم است، موقعیت پروژه را به خوبي بشناسید. شکل 6-6 نمونه ي 

کامل شده ي یک نقشه ي آبیاري را به شما نشان مي دهد.

شکل 6-6 نمونه ي یک نقشه ي آبیاري
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شکل 7-6 نمونه ي یک نقشه ي اجرایي

نقشه هاي دقيق و پرریزه کارِي اجرایي1
نقشه هاي اجرایي، نقشه هایي هستند که تمام جزئیات ریز و دقیق یک پروژه را نشان مي دهند. 
به کمک این نقشه ها شما به طور کامل مي دانید چه کارهایي باید انجام دهید. تقریباً همه چیز 

از شیرهاي برقي گرفته تا طراحي پاسیو را مي توان در این نقشه ها یافت.

واقع  در  که  به هر قسمت همراه مي شوند. مشخصاتي  مربوط  با مشخصات  این جزئیات 
به صورت دستورالعمل هاي کتبي هستند و نکاتي را که نمي توان در تصاویر به آن ها اشاره 
کرد، پوشش مي دهند. نکاتي مانند زمان اولین آبیاري پس از نصب سیستم، نوع موزاییک هاي 

به کار رفته در ساخت پاسیو، میزان کود مصرفي براي هر گیاه و نکات دیگري از این قبیل.
همان طور که در مورد نقشه هاي دیگر نیز گفته شد، در این نقشه ها هم نیازي نیست به 
همه ي جزئیات و مشخصات اشاره شود، مگر این که براي مجوز ساخت یا برگزاري مناقصه ي 
از  فقط  دقیقي  نقشه هاي  چنین  تهیه ي  باشد.  نیاز  دقیق  بسیار  نقشه هاي  به  پروژه  اجراي 
افراد  استخدام  به فکر  باید  دارید  نیاز  نقشه ها  این  به  اگر  و  بر مي آید  عهده ي معماران منظر 
متخصص باشید. بااین وجود درصورتي که به این نقشه ها نیاز دارید، آشنایي با آن ها و نحوه ي 

تهیه ي آن ها مي تواند بسیار مفید باشد.
ریز و دقیق، حائز اهمیت  نکات  نیز  این جا  تمام قسمت هاي مختلف منظرسازي، در  مانند 

1- construction details 
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هستند. میل گرد/آرماتور به کار رفته در پي بتن تعیین کننده ي سختي و مقاومت آن است. نوع 
چوب به کار رفته در یک سکو، تعیین کننده ي دوام این سازه است. بنابراین جزئیات از اهمیت 
زیادي برخوردارند. در واقع این جزئیات هستند که نتیجه ي پروژه را تعیین مي کنند. عالوه براین 

جزئیات تعیین کننده ي ظاهر پروژه، ایمني آن و میزان پایداري و دوام طرح نیز هستند.
در کتاب منظرسازي براي همه1 به تالیف فیلیپ ژیرو2، باب بِک اِستورم3، النس والهیم4، و 
موسسه ي باغباني بین المللي )وایلي(5 جزئیات مربوط به ساخت سازه هاي مختلفي از قبیل 
پله ها، دیوارها و پرچین ها ارایه شده است. براي کسب اطالعات بیش تر مي توانید به کتاب هاي 
دیگري که در زمینه ي طراحي و اجراي منظر تالیف شده اند نیز رجوع کنید. در این کتاب ها 

با نحوه ي ساخت سازه هاي متداول در هر منظر آشنا مي شوید.

X مي توان براي طراحي منظر از کتاب هاي مختلفي در این زمینه استفاده کرد. فقط 
فراموش نکنید طراحي منظري پایدار مستلزم کاربرد مصالح و روش هاي خاصي است که 

در این کتاب به آن ها اشاره مي شود.

براي کسب اطالعات بیش تر در زمینه ي پروژه هاي ساخت منظرهاي پایدار مي توانید به دنبال 
کتاب هایي با موضوعات بهره برداري از آب باران و موضوعات مشابه بگردید. امروزه کتاب هاي 
متعددي در این زمینه موجود است. فراموش نکنید در اینترنت نیز مقاالت زیادي در زمینه ي 
پیدا کردن سایت جامعي در  دارد. هرچند  پایدار در منظر وجود  نحوه ي ساخت سازه هاي 
زمینه ي منظر سازي پایدار ممکن است کمي سخت باشد، ولي اگر موضوعات و عناویني مانند 
مورد  نظر  اطالعات  به  قطعاً  را جستجو کنید  باراني7«  »باغچه هاي  و  کاه گلي6«  »دیوار هاي 

خواهید رسید.

1- Landscaping For Dummies
2- Philip Giroux
3- Bob Beckstorm
4- Lance Wallheim
5- National Gardening Association (Wiley)
6- cob wall
7- rain gardens



167

رعایت قوانين: احترام به مقررات
قوانین و مقررات آن قدرکه جنبه هاي مختلف زندگي مدرن را تحت تاثیر قرار داده اند هنوز 
وارد جزئیات مربوط به ساختن منظرهاي پایدار نشده اند. بااین وجود براي طراحي این منظرها 
نیز الزم است برخي مقررات رعایت شوند. در این جا به گزیده اي از مهم ترین این قوانین و 

مقررات اشاره مي کنیم:
هيأت هاي نظارت معماري: براي اجراي یک پروژه ي بزرگ منظر،  الزم است هیأت هاي  √

محلي طرح پروژه ي شما را بررسي کنند تا پس از اتمام ساخت تناقضي میان بافت محلي و 
منظر شما وجود نداشته باشد و یکپارچگي بافت محلي حفظ شود.

مجوز ساخت: نوع این مجوز ها و مندرجات آن ها با توجه به مکان سایت مورد  نظر تغییر  √

مانند ساخت سکوها، دیوارهاي  نوع ساخت وساز عمده اي  براي هر  به طورکلي  مي کند. ولي 
نگهدارنده، حصارها، پرچین ها، طراحي سیستم هاي الکتریکي )به جز روشنایي هایي که با ولتاژ 
ایمني عمومي  آبیاري و تمام قسمت هایي که  از سیستم  پایین کار مي کنند(، قسمت هایي 
را تحت تاثیر قرار مي دهند، مجوز ساخت- و گاهي مجوزهاي دیگر- الزم است. در بیش تر 
جاها براي کاشت گیاهان، شیب بندي معمولي خاک و به طورکلي پروژه هاي باغباني به مجوز 

ساخت نیاز نیست.

مورد  و در  بگیرید  تماس  با شهرداري منطقه ي خود  است که  این  کار  بهترین   
مجوز هاي ضروري تحقیق کنید.

تعهدات، شرایط و محدودیت ها/ممنوعيت ها1: این موارد مجموعه ي قوانین و مقرراتي  √

هستند که به شما مي گویند چه کارهایي قانوني و چه اقداماتي خالف مقررات است. براي 
بررسي این قوانین در ملک خود به شهرداري منطقه مراجعه کنید.

حقوق ارتفاقي: این حقوق در واقع حق قانوني دیگران براي ورود به ملک شما یا ساخت و ساز  √

در آن است. براي مثال شرکت هاي خدمات رسان )برق، گاز، تلفن،...(، موسسات و سازمان هاي 

1- Covenants, Conditions, and Restrictions
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دولتي، یا سایر موسسات عام المنفعه مجازند خطوط برق و گاز خود را از ملک شما بگذرانند، 
مسیر دسترسي عمومي به ساحل دریا را در ملک شما بسازند، یا براي طراحي شبکه ي اصلي  
در مسیر  نمي توانید  قانوني  لحاظ  از  دراین صورت شما  کنند.  استفاده  ملک شما  از  فاضالب 
این حقوق  از  اطالع  براي  انجام دهید.  این موسسات در ملک خود ساخت و سازي  دسترسي 
محدود  را  دید  که  بلند  درختان  کاشت  گاهي  کنید.  مراجعه  منطقه  به شهرداري  مي توانید 
مي کنند نیز در این قسمت ها ممنوع است. مي توانید براي بررسي این موارد ابتدا به اسناد قانوني 

ملک تان مراجعه کنید و سپس از شهرداري و شرکت هاي خدمات رسان منطقه استعالم کنید.
از  √ امکان  تا حد  است.  برخوردار  بسیار  اهمیت  از  منظر  در  ایمني  نکات  رعایت  ایمني: 

افزایش مي دهند بپرهیزید. در صورت خیس  طراحي سطوح لغزنده که خطر سرخوردن را 
شدن سطوح، فوراً منشأ نشتي آب را پیدا کنید و آن را برطرف نمایید. از کاشتن گیاهان 
منظر خود  در  مي دهند،  افزایش  را  آتش سوزي  که خطر  گیاهاني  و  خاردار  گیاهان  سمي، 

بپرهیزید.
در  √ مي آید،  به وجود  همسایه ها  بین  منظر  طراحي  در  که  اختالف نظرهایي  همسایه ها: 

موارد بسیاري باعث قطع روابط و ایجاد کدورت مي شود. براي پیش گیري از چنین شرایطي، 
بهتر است از زمان شروع پروژه، همسایه ها را درجریان قرار دهید و از آن ها به خاطر سروصدا 
حفظ  قبیل:  از  مواردي  در  را  همسایه ها  حقوق  کنید.  عذرخواهي  احتمالي  مشکالت  و 
چشم انداز ها، رعایت حریم خصوصي، و استفاده از نور خورشید رعایت کنید. به  بیان  دیگر از 
کاشتن گیاهان رونده یا درختان بلند که ممکن است باعث ایجاد مزاحمت براي آن ها شود 
خودداري کنید. الزم است بدانید هدایت روان آب ها به سمت ملک هاي دیگر غیرقانوني است. 
همچنین از جا به جا کردن خاک در سطوح سراشیب بپرهیزید، چرا که با این کار استواري 

خاک را از بین مي برید. 
اگر عضو شوراهاي محلي هستید، حتماً رضایت سایر اعضاء را براي اجراي پروژه ي خود جلب 
کنید. حتي اگر براي ایجاد هر گونه تغییري در منظرتان آزاد هستید، بهتر است پیش از انجام 

هرکاري رضایت اطرافیان را جلب کنید.

سبزیجات  باغچه هاي  بگیرید.  کمک  پایدار  محله اي  طراحي  براي  همسایه ها  از   
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عمومي طراحي کنید، از سیستم هاي وسیع تر براي اجراي طرح بهره برداري از آب باران 
در محله ي خود استفاده کنید و دسته جمعي براي افزایش ایمني منطقه )ایمني دربرابر 
آتش سوزي( برنامه ریزي کنید. آیا بهتر نیست اجازه دهید اصول پایداري از حدود منظر 

شما فراتر بروند و همه ي محله را تحت تاثیر قرار بدهند؟

از حریم ملک شما  √ تا  از شروع هر کاري یک نقشه بردار خبر کنید  پیش  حریم ملک: 

داشت.  نخواهد  وجود  اطراف  امالک  در  پیش روي  احتمال  به این ترتیب  کند.  نقشه برداري 
درغیراین صورت ممکن است مجبور شوید سازه هاي نوسازي شده را تخریب کنید یا هزینه ي 

سنگیني بابت جریمه بپردازید.
منطقه بندي1 و حدود عقب نشيني: تقریباً در هر محله و منطقه اي، قوانین و مقرراتي  √

وجود دارد که بر نحوه ي کاربري ملک نظارت مي کند. این قوانین به شما مي گوید چگونه 
مي توانید با رعایت مقررات از ملک خود استفاده کنید. از جمله محدودیت هایي که در این 
از حیوانات و همچنین کاربري تجاري ملک  قوانین به آن ها پرداخته شده است، نگهداري 
است. حدود عقب نشیني در واقع حریم هاي داخلي ملک هستند که دیده نمي شوند. ساختن 
برخي سازه هاي خاص در این حریم ها ممنوع است. براي مثال، شما نمي توانید دقیقاً روي 
در  که  را  فضاهایي  سازه  این  که  چرا  بسازید،  بلند  سایه بان/آالچیق2  یک  ملک تان  حریم 
همسایگي شما قرار دارند تحت تاثیر قرار مي دهد. همچنین در بسیاري مناطق ارتفاع حصار 
یا پرچین مقابل حیاط خانه نباید از حد معیني کم تر یا بیش تر باشد. این قوانین از هر منطقه 
به منطقه ي دیگر تغییر مي کنند، بنابراین براي اطمینان از رعایت این مقررات بهتر است از 

شهرداري منطقه ي خود کمک بگیرید.

1- zoning
2- arbor

فصل 6: ترسيم نقشه  ي یک منظر پایدار
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در این بخش...
به جز وقتي که سایت شما در منطقه اي با آب و هواي مرطوب واقع شده است، حتماً براي 
نگهداري از منظر الزم است آن را به طور منظم آبیاري کنید. بله، حتي منظرهاي پایدار نیز 
به آبیاري نیاز دارند. مصرف آب در منظر تاثیر به سزایي بر محیط زیست دارد، به خصوص 
در مناطق خشک، ولي مي توان آثار منفي حاصل از مصرف بي رویه ي آب را نیز کاهش داد.

در این بخش خواهید دید چگونه مي توان با استفاده از جمع آوري آب باران، نیاز منظر 
به آب را کاهش داد. مي توان از این آب در زمان بارش به عنوان آب آبیاري استفاده کرد 
یا آن را در مخزن هایي ذخیره و براي مصرف در فصل هاي خشک سال نگهداري کرد. 
همچنین با سیستم هاي کارآمد آبیاري و نحوه ي طراحي، نصب و نگهداري از آن ها آشنا 
مي شوید. این سیستم ها به شما کمک مي کنند از آبي که بابت آن پول پرداخت کرده اید، 
بیش ترین استفاده را بکنید و از هدررفتن آن تا حد ممکن جلوگیري کنید. در این بخش 
مدیریت  در  که  مي شوید  آشنا  آبیاري  کنترل  سیستم هاي  مانند  قطعاتي  با  همچنین 
مصرف آب نقش مهمي دارند و در نهایت در این بخش با روش هایي آشنا مي شوید که 
به کمک آن ها چه در منظرتان سیستم آبیاري داشته باشید چه نداشته باشید  مي توانید 
میزان مصرف آب و نحوه ي آبیاري را در منظر خود مدیریت کنید. به این ترتیب در منظر 

شما تنها آِب مورد نیاز مصرف مي شود، نه بیش تر.



فصل 7

بررسي روش هاي مختلف آبياري

در این فصل مي خوانيم:

• آشنایي با انواع سیستم هاي آبیاري پایدار
• بررسي سیستم هاي آبیاري دائمي

• انتخاب سیستم آبیاري دائمي مناسب منظر
علم منظرسازي پایدار، علم تمام شده اي نیست. هنوز مطالب بسیاري وجود دارد که باید راجع به 
آن ها آموخت و مشکالت بسیاري وجود دارد که باید راه حل هاي مناسبي براي آن ها پیدا کرد. 
آبیاري یکي از مشکالت عمده ي هر منظر پایدار است و اگر در منطقه اي با آب وهواي مرطوب 
زندگي نمي کنید حتماً باید به فکر یک سیستم آبیاري براي منظر خود باشید. حتي منظرهاي 
پایدار نیز از همان مرحله ي کاشت گیاهان به آبیاري کمکي نیاز دارند. بیش تر گیاهان، حتي 
گیاهان بومي، درصورتي که به خوبي آبیاري شوند، وضعیت بهتري خواهند داشت و اگر محیط 

نتواند آب مورد نیاز آن ها را تأمین کند وظیفه ي شماست که آن ها را آبیاري کنید.
از قوانین طبیعت پیروي  مانند همیشه، قدم اول آن است که منظري طراحي کنیم که 
کند. تا حد ممکن از گیاهاني استفاده کنید که مصرف آب آن ها کم است تا به این ترتیب با 
مشکالت کم تري براي آبیاري آن ها مواجه شوید. از خاک پوش براي حفظ طوالني تر آب در 
خاک استفاده کنید. اگر مي خواهید مصرف آب را در منظرتان کاهش دهید، سعي کنید منظر 
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شما بیش تر شبیه سیستم هاي طبیعي باشد.
دوم، زمین خود را طوري طراحي کنید که تا حد ممکن آب باران را در خود حفظ کند. 
نیاز  مورد  آب  تأمین  براي  که  است  پایدارترین روش هایي  از  یکي  باران  آب  از  بهره برداري 
گیاهان- بدون مصرف منابع خارجي و تخریب محیط زیست- وجود دارد. در این فصل بیش تر 

با چنین سیستم هایي آشنا مي شوید.
و در پایان، اگر ناچارید از آب شهري- که هزینه ي زیادي بابت آن پرداخت مي کنید- براي 
با  را  کار  این  چگونه  گفت  خواهیم  شما  به  فصل  این  در  کنید،  استفاده  منظرتان  آبیاري 
پایدارترین روش ممکن انجام دهید. اگر بخواهید از سیستم هاي پیشرفته ي پالستیکي براي 
از قبل مزایا و معایب این سیستم ها را بسنجید  باید حتماً  آبیاري منظرتان استفاده کنید، 
و درصورتي که تصمیم به استفاده از این سیستم ها گرفتید باید سیستمي انتخاب کنید که 

مناسب منظر شما باشد.
در  را  نهایي خود  تصمیم  وقتي  مي پردازیم.  آبیاري  معرفي سیستم هاي  به  فصل  این  در 
زمینه ي سیستم  آبیاري منظرتان گرفتید مي توانید براي اطالعات بیش تر به فصل 8 رجوع 
کنید. در فصل 8 اطالعات بیش تري در زمینه ي بهره برداري از آب باران و نصب سیستم هاي 

آبیاري در اختیار شما قرار مي گیرید.

تکيه بر طبيعت : منظري متناسب با شرایط محيط
پایدارترین روش آن است که منظر شما آن قدر با شرایط محیطي متناسب باشد که نیاز به 
هیچ سیستمي براي آبیاري نداشته باشد. منظري که کاماًل پایدار باشد، مانند، سیستم هاي 
طبیعي، براي زنده ماندن تنها از آب باران استفاده مي کند و به هیچ منبع دیگري نیاز ندارد. 
چنین منظري را مي توان در هر جایي از این کره ي خاکي طراحي کرد. گیاهان بومي به زیبایي 
در همه جا رشد مي کنند و کسي آن ها را آبیاري نمي کند؛ بارش باران براي آبیاري بیش تر 
مناظر زیباي طبیعت کافي است. براي اطالعات بیش تر در زمینه ي طراحي منظرهاي بومي- 

که به آبیاري بسیار کمي نیاز دارند- به فصل 9 و بخش پنجم رجوع کنید.

X حتي منظرهاي بومي هم در زمان کاشت به آبیاري کمکي نیاز دارند. در این مرحله 
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به این ترتیب  آبیاري کرد.  نباشد مي توان آن ها را به شکل دستي  اگر تعداد گیاهان زیاد 
چون آبیاري هر یک از بوته ها به طور جداگانه انجام مي شود، دقت بیش تري خواهد شد و 
ریشه ها به قدر کافي آب مي خورند. براي گیاهان بزرگ تر، مي توان از سیستم هاي قطره اي 
موقت که مجهز به یک یا دو آب فشان در محل هر یک از گیاهان هستند استفاده کرد 
این  از  مي توانید  آبیاري«(.  براي  هوشمندانه  روشي  قطره اي:  »آبیاري  به  شود  )رجوع 
سیستم طي یک یا دو سال اول استفاده و سپس آن را جمع کنید. این سیستم را در 
افراد  به  را  یا آن  از آن استفاده کنید  بتوانید  تا در دفعات بعدي  جایي نگهداري کنید 

دیگري که به سیستمي مشابه نیاز دارند بدهید.

مي کنند-  استفاده  دائمي  آبیاري  سیستم هاي  از  خشکسالي  بروز  درصورت  افراد  برخي 
حتي گیاهان بومي نیز به دلیل نباریدن باران با کم آبي مواجه مي شوند. انتخاب با شماست، 
بر  متعددي  جبران ناپذیر  تاثیرات  مي تواند  دائمي  آبیاري  سیستم  که  نکنید  فراموش  ولي 
آبیاري دائمي  محیط زیست بگذارد )رجوع کنید به قسمت »آیا تصمیم دارید یک سیستم 

نصب کنید؟«(. اگر بتوانید بدون چنین سیستمي َسر کنید خیلي بهتر است.

سيستم بهره برداري از آب )جمع آوري آب باران(
از آنچه در سایت شما و در  از نکات کلیدي در هر منظر پایدار این است که بتوانید  یکي 
آبیاري نیز همین طور است. جمع آوري آبي که طي  دسترس تان وجود دارد استفاده کنید. 
هر بارندگي روي سایت شما مي بارد روشي مطمئن براي تأمین آب مورد نیاز گیاهان است. 
استفاده از این آب مزایاي بسیاري دارد: این آب نسبتاً خالص است، در حال باریدن نیتروژن 
موجود در جو را جذب مي کند، و مهم تر از همه این که بدون پرداخت هیچ هزینه اي در اختیار 
شما قرار مي گیرد. به جاي طراحي سیستم جمع آوري و هدایت پساب ها که همه ي آب باران را 
دور مي ریزد- مانند بیش تر منظرها- سیستمي طراحي کنید که آب باران را در خود نگا ه دارد.

در قسمت هاي بعدي، با روش هاي مختلفي براي بهره برداري از آب باران آشنا مي شوید: 
سیستم هاي مخزن دار، سیستم هاي بدون مخزن و آب خاکستري. براي آشنایي بیش تر با این 

سیستم ها و طراحي آن ها به فصل 8 رجوع کنید.
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سيستم هاي بدون مخزن
منظرهاي متداول غالباً داراي شکلي مسطح یا تپه اي هستند، که به جاي جذب آب، بیش تر باعث 
جاري شدن آب مي شود. منظري با قابلیت بهره برداري از آب باران گود و کاسه مانند است. در 
این منظر نقاط پست متعددي وجود دارد که آب باران را در خود جمع مي کنند و مانع از سرازیر 
شدن آن به خیابان ها مي شوند. اگر آب به داخل خیابان ها سرازیر شود، موجب آب گرفتگي 
معابر مي شود. از طرفي این آب تمام آلودگي ها را از کف خیابان ها مي شوید و به منابع آب محلي 
منتقل مي کند. چنین منظري داراي موقعیت مناسبي براي استفاده از سیستم هاي بدون مخزن 
بهره برداري از آب باران است. در این سیستم ها سعي  مي کنیم منظر را طوري طراحي کنیم که 

شکل 2-7 منظري که سایت آن کمي گود باشد مانند یک اسفنج همه ي آب 
باران را جذب مي کند و در خود نگاه مي دارد.

شکل 1-7 منظري که منابع باارزش آبي در آن هدر مي رود.
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قابلیت جذب آب در آن بسیار باال باشد و بتواند تمام آب باران را جذب کرده و در خود نگا ه دارد. 
شکل 2-7 منظري را نشان مي دهد که در آن به کمک جوی های آب و ناودان ها آب باران به 

سوي باغچه هدایت مي شود یا به طور طبیعي در سطوح گود جمع مي شود.
طراحي سیستم هاي بدون مخزن آسان ترین و ارزان ترین روش براي جمع آوري آب باران 
به شمار مي آید. بنابراین بهتر است این سیستم ها در منظر شما در اولویت قرار گیرند-  البته 
یا سایر سیستم هاي  براي خریدن مخزن  زیاد  بدون صرف هزینه ي  باشید  اگر قصد داشته 
ذخیره  ي آب، از همه  ي آب باران استفاده کنید. حتي ممکن است بتوانید منظري طراحي 
کنید که میزان روان آب جاري شده از سطح آن صفر است، و تنها در زمان بارندگي هاي بسیار 

شدید قسمتي از آب از آن سرریز مي شود.
منظرهایي که بهره داري از آب باران در آن ها بدون استفاده از مخزن انجام مي شود عموماً 

شامل بخش هاي زیر هستند:
جوي ها1، آب راهه هاي خشک، و بيوجوي ها/جوي هاي زیستي2: جوي ها، آب راهه  هاي  √

کم عمقي هستند که شیب سطوح تشکیل دهنده ي آن ها بسیار مالیم است. این آب راهه ها با 
شیبي مالیم سرازیر مي شوند و آب را به محل مورد نظر منتقل مي کنند. شیب کِم سطوح 
تشکیل دهنده ي این آب راهه ها )که با زاویه ي باز یکدیگر را قطع کرده اند( باعث مي شود آب 
در مسیر خود در بستر آب راهه نفوذ کند. مي توانید در مسیر این جوي ها سنگ ریزه بریزید 
تا آب در مسیر خود تصفیه شود. دراین صورت به این جوي ها، آب راهه هاي خشک مي گویند. 
براي تصفیه ي بهتر مي توانید از گیاهان نیز استفاده کنید. گیاهان به کمک ریشه ها ي خود طي 
فرآیند هاي بیولوژیکِي کاماًل طبیعي آب را تصفیه مي کنند. به این نوع جوي ها نیز بیوجوي/

جوي زیستي مي گویند. به شکل 3-7 رجوع کنید.
گودال نفوذ پذیر3: مي توانید در زیر جوي ها، یا در هر محل مناسب و استوار دیگري، یک  √

گودال نفوذپذیر طراحي کنید )رجوع شود به شکل 4-7(. آب در این گودال جمع مي شود 
و به تدریج به داخل خاک نفوذ مي کند. به این ترتیب آب باران به جاي آن که در کف خیابان ها 

1- swales
2- bioswale
3- percolation chamber



بخش سوم: صرفه جویي در مصرف آب در سيستم هاي آبياري و جمع آوري و هدایت پساب ها178

جاري شود- و مشکل آفرین باشد- دوباره به سفره هاي آب زیرزمیني برمي گردد. در این شرایط 
ولي  استفاده کنند،  این گودال  از آب جمع شده در  نتوانند  از گیاهان  بسیاري  است  ممکن 

به هرحال از مشکالت احتمالي ناشي از جاري شدن روان آب ها کاسته مي شود.

شکل 4-7 نمونه ي یک گودال نفوذپذیر که در زیر یک جوي قرار گرفته است.

شکل 3-7 نمونه ي یک بیوجوي/جوي زیستي
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حتي وقتي آب در آب راهه هاي خشک و بیوجوي ها /جوي هاي زیستي جاري نیست، این 
آب راهه ها زیبایي خاصي به منظر مي دهند. فراموش نکنید که شیوه ي نادرست بهره برداري 
از آب باران مي تواند بسیار خطرساز باشد، بنابراین براي کسب اطالعات کافي در این زمینه 

به فصل 8 رجوع کنید.

سيستم هاي مخزن دار
یکي از روش هاي پایدار براي مصرف آب آن است که آب باران را در فصول پرباران ذخیره 
این  نماییم.  استفاده  منظر  آبیاري  براي  آبي  ذخیره ي  این  از  فصل هاي خشک  در  و  کنیم 
تعدادي  از  استفاده  با  سپس  و  مي کنند  جمع آوري  سقف  روي  از  را  باران  آب  سیستم ها، 
لوله این آب به مخزني در همان نزدیکي منتقل مي شود. این آب در زمان الزم از مخزن به 
سیستم هاي آبیاري پمپاژ مي شود. )اگر بتوانید براي انتقال آب از مخزن به سیستم آبیاري 
از نیروي گرانش زمین استفاده کنید هم در مصرف انرژي صرفه جویي کرده اید و هم نیاز به 

نصب یک سیستم جداگانه براي  این  منظور را برطرف کرده اید(.

X فایده ي ذخیره ي آب باران این است که مي توانید در فصول خشک سال، که گیاهان 
باید  که  هزینه اي  به دلیل  کنید.  استفاده  آبیاري  براي  آن  از  دارند،  نیاز  آب  به  بیش تر 
براي تهیه ي مخزن و همچنین قطعات دیگر مربوط به آن پرداخت شود، این سیستم 
روش  از  لزوماً  افراد  همه ي  است.  هزینه برتر  کمي  مخزن  بدون  درمقایسه  با سیسستم 
ذخیره ي آب باران استفاده نمي کنند. درصورتي که مي توانید هزینه ي تهیه ي تجهیزات 
الزم را بپردازید، فضاي کافي براي قرار دادن مخزن آب دارید و همچنین مایل هستید 
براي فعال نگاه داشتن سیستم کمي وقت صرف نگهداري وتعمیر آن کنید، از این روش 

استفاده نمایید )رجوع کنید به فصل 10(.

در این روش، جزء اصلي، یک مخزن آب است. این مخزن به شکل تانکري از جنس آجر، 
بتن یا پالستیک است که در زیر یا روي زمین قرار داده مي شود )شکل 5-7 را ببینید(. این 
مخزن به کف شوي هاي روي بام ساختمان اصلي و سایر سازه ها وصل است. براي جلوگیري 
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از ورود حشرات به سیستم از صافي هاي مخصوص استفاده مي شود. آب اضافي توسط یک 
آب  که  مجهز هستند  به سیستمي  این مخزن ها  نیز  گاهي  از سیستم خارج مي شود.  لوله 
جمع آوري شده در دقایق اولیه ي بارندگي را که معموالً آلوده است به خارج از مخزن هدایت 
مي کنند. سپس این آب با استفاده از نیروي گرانش یا پمپ هاي الکتریکي به سیستم آبیاري 

قطره اي یا سایر انواع سیستم هاي آبیاري منتقل مي شود.
البته مي توانید مقدار کمي از آب باران را در بشکه  هایي به ظرفیت 200 لیتر که در زیر 
ناودان ها قرار مي دهید جمع آوري کنید، ولي اگر بخواهید یک منظر کامل را آبیاري کنید 
قطعاً این میزان آب کافي نخواهد بود، همچنین ممکن است بتوانید همین مقدار آب باران 
را در حوضچه هاي روباز یا استخرهاي قدیمي جمع آوري کنید، ولي اگر تصمیم دارید از این 
آب به صورت کارآمد و در سیستمي که پاسخ گوي نیازهاي شماست استفاده کنید، بهتر است 

روش هاي جدي تري در پیش بگیرید.

 بهتر است پیش از انتخاب هر نوع مخزني، کمي در مورد انواع مخزن ها مطالعه کنید. 
عوامل متعددي وجود دارد که ممکن است باعث آلودگي آب موجود در مخزن شود؛ بنابراین 
آبي که در این مخزن ها جمع آوري مي شود، تنها مصرف آبیاري دارد و نمي توان آن را براي 
پخت وپز و استحمام استفاده کرد و به هیچ وجه قابل شرب نیست. یکي از خطرات دیگري که 
استفاده از این مخزن ها ممکن است به همراه داشته باشد،  خطر خفگي افراد در آن هاست که 
به دلیل عدم دقت الزم در نصب درپوش مناسب به وجود مي آید. گاهي نیز واژگون شدن این 

مخزن ها ممکن است باعث آب گرفتگي منظر و خطرات ناشي از آن شود.

سيستم هاي آب خاکستري 
آب خاکستري1، پساب حاصل از ماشین هاي لباس شویي/ظرف شویي، حمام ها و سینک هاي 
آشپزخانه است )توجه کنید که پساب حاصل از سرویس هاي بهداشتي، آب خاکستري به شمار 
نمي آید(. شما مي توانید از این آب براي آبیاري گیاهان زینتي و درختان میوه استفاده کنید. 

1- gray water
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البته این آب نباید روي سطح زمین جمع شود چرا که براي سالمتي مضر است.
با  که  هستند  ساده اي  بسیار  سیستم هاي  خاکستري  آب  جمع آوري  سیستم هاي  برخي 
استفاده از نیروي گرانش آب را از طریق لوله به  محل کاشته شدن گیاهان مي رسانند. انواع 
پیچیده تر و مدرن این سیستم ها نیز در بازار موجود است. شکل 6-7 نمونه ي ساده اي از یک 

سیستم جمع آوري آب خاکستري را نشان مي دهد.
اگر گیاهاني دارید که به آبیاري مداوم نیاز دارند و آب خاکستري تولید شده در منزل شما 

شکل 6-7 یک سیستم ابتدایي جمع آوري آب خاکستري.

شکل 5-7 یک سیستم ابتدایي که براي جمع آوري آب باران به کار مي رود.
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براي تأمین این آب کافي است و با استفاده از آب خاکستري مي توانید مصرف آب را تا حد 
استفاده  خاکستري  آب  جمع آوري  سیستم هاي  از  است  بهتر  آورید،  پایین  قابل مالحظه اي 
کنید. همچنین بهتر است لوله کشي منزل خود را پیش از طراحي این سیستم بررسي کنید. 

براي اطالعات بیش تر به فصل 8 رجوع کنید.

استفاده از روش هاي پایدارتر براي آبياري
لزومي ندارد که حتماً در منظرتان یک سیستم آبیاري دائمي داشته باشید. مي توانید از دو 
روش سنتي: آبیاري شلنگي یا آب فشان هاي متحرک استفاده کنید. تکیه بر روش هاي سنتي 
آبیاري مزایاي بسیاري دارد: آسان است، ارزان است و آثار سوء زیست محیطي آن ها به مراتب 
کم تر از سیستم هاي آبیاري پیشرفته است. عالوه بر این، این سیستم ها به خوبي جواب گوي نیاز 
منظرهاي کوچک هستند، به خصوص منظرهایي که مصرف آب گیاهان موجود در آن ها کم 

است. )براي اطالعات بیش تر و آشنایي با نحوه ي آبیاري به فصل 9 رجوع کنید(.

آبياري دستي
اطالعات به دست آمده از تحقیقي که در سال 1999 در انجمن آب آمریکا )AWWA(1 انجام 
شد، نشان داد که در آبیاري دستي، 33 درصد کم تر از آبیاري باراني آب مصرف مي شود. اگر 
آبیاري دستي به درستي و به شکل اصولي انجام شود، یکي از بهترین روش هاي آبیاري به شمار 
مي آید. ولي این روش نیز مشکالت خود را دارد. براي مثال، آبیاري در این روش آن قدر با 
سرعت انجام مي شود که خطر سرازیر شدن روان آب در خاک هاي سنگین و سطوح شیب دار 
افزایش مي یابد. همچنین اگر منظر شما منظري بزرگ باشد باید زمان زیادي صرف آبیاري 

دستي آن کرد و عموماً افراد وقت الزم را براي این کار ندارند.

 اگر مي خواهید از روش آبیاري دستي استفاده کنید، مي توانید از سرشلنگ هاي 
مخصوص )آب پخش کن( که مي توان به کمک آن ها نحوه ي بیرون پاشیدن آب را از شلنگ 

1- American Water Works Association
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به دلخواه تنظیم کرد، استفاده کنید. ولي اگر قصد ندارید هزینه اي صرف خرید ابزاري از 
این قبیل کنید مي توانید به سادگي در زمان آبیاري سِر انگشت خود را تا نیمه روي دهانه ي 

شلنگ قرار دهید تا آب به دلخواه شما و در جهت هاي مختلف روي گیاهان بپاشد.

استفاده از آب فشان هاي متحرک
حتي براي آبیاري گیاهان پوششي نیز مي توان از آب فشان هاي متحرک استفاده کرد. آب فشان هاي 
نوساني1 هم گزینه هاي مناسبي به شمار مي آیند چرا که آب را به آرامي )با سرعت کم تر( و در 
مقادیر بیش تر به اطراف مي پاشند، به این ترتیب قطرات آب بر اثر وزش باد پراکنده نمي شوند 
)یعني دقیقاً روي سطح مورد نظر پاشیده مي شوند(. اگر تنظیم مسافت پاشیده شدن آب براي 
شما اهمیت دارد؛ مي توانید از همان آب فشان هاي قدیمي استفاده کنید. نوعي آب فشان نیز در 
بازار موجود است که خود در سطح منظر حرکت مي کند و روي قسمت هاي مختلف آب مي پاشد.

را  استفاده مي کنید، هرچند وقت یک بار جاي آن ها  از آب فشان هاي متحرک  اگر   X
تغییر دهید تا کل منظر را پوشش دهند. سعي کنید براي این کار زمان بندي مناسبي 
به  بهینه  آبیاري  درباره ي  بیش تر  اطالعات  براي  نرود.  بیهوده هدر  تا آب  باشید  داشته 

فصل 9 رجوع کنید.

آیا تصميم دارید یک سيستم آبياري دائمي نصب کنيد؟
باوجود  نیست.  مسئله اي  کنید،   استفاده  دائمي  آبیاري  سیستم  یک  از  دارید  دوست  اگر 
در  بسیاري  منفي  تاثیرات  این سیستم ها  در  به کار رفته  مواد  دیگر  و  پالستیکي  مواد  آن که 
یک  وجود  به معني  چنین سیستمي  طراحي  آن که  باوجود  و  مي گذارند  به جا  محیط زیست 
سیستم کمکي کاماًل غیرطبیعي است، باید پذیرفت که سیستم هاي آبیاري با رساندن آب به 

گیاهان، آن ها را سالم و قوي نگاه  مي دارند.
در حقیقت در بسیاري موارد تنها راه ممکن براي زنده نگاه داشتن منظر استفاده از سیستم هاي 

1- oscillating
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آبیاري است. اگر در منطقه اي زندگي مي کنید که زمان زیادي از فصل رویش داراي آب وهواي 
بسیار خشک است، یا اگر سایت شما بسیار بزرگ است، هیچ چیز مانند یک سیستم آبیاري 
قطره اي یا باراني نمي تواند به شما کمک کند. اگر خاک منظرتان داراي ساختاري ماسه اي/

شني باشد، به آبیاري مداوم نیاز دارید، همچنین اگر منظرتان از خاک رس سنگین پوشیده 
شده باشد، آب را به کندي جذب مي کند و آبیاري دستي براي آن مناسب نیست. بنابراین در 

چنین شرایطي براي تأمین آب منظر خود به سیستم هاي آبیاري دائمي نیاز دارید.

بررسي مزایاي سيستم هاي آبياري 
اگر سیستم هاي آبیاري به شکل اصولي طراحي شوند و درست از آن ها استفاده شود، عملکرد 

آن ها آسیبي به محیط زیست نخواهد رساند و مزایاي زیر را به همراه خواهند داشت:
زمين هاي حاشيه اي نيز قابل کشت مي شوند: با استفاده از سیستم هاي آبیاري، حتي  √

گوشه ي خشک و بي آب وعلف باغچه ي شما هم به پوششي سبز تبدیل مي شود که اکسیژن 
سبزیجات  و  است  جانوران  طبیعي  زیستگاه  مي کند،  دي اکسید کربن جذب  مي کند،  تولید 
مورد نیاز شما را تأمین مي کند. حتي اگر براي این کار کمي بیش تر از گذشته آب مصرف 

شود، امکانات به دست آمده ارزش آن را دارند.
صرفه جویي در وقت: مي توانید از زماني که قباًل مجبور بودید صرف آبیاري دستي منظر  √

خود کنید، براي نجات گونه هاي جانوري کمیاب و در  حال انقراض تالش کنید.
و  √ نمي شود  داده  پوشش  منظر  همه ي  غالباً  دستي  آبیاري  روش   در  گياهان:  سالمتي 

در قسمت هایي نیز آب به داخل خاک نفوذ نمي کند. ولي با استفاده از سیستم هاي آبیاري 
مي توان مطمئن بود که همه ي منظر به اندازه ي کافي آبیاري شده است.

کرد  √ طراحي  طوري  را  آبیاري  سیستم هاي  مي توان  که  آن جا   از  کارآمد:  سيستمي 

حد  تا  آب  رفتن  هدر  از  مي توان  بنابراین  برسد،  صفر  به  آن ها  در  تولید شده  روان آب  که 
قابل مالحظه اي جلوگیري کرد.

فقط  √ نظر  مورد  مقادیر  در  آب  آبیاري،  سیستم هاي  در  آب:  مصرف  در  صرفه جویي 

آن  مصرف  در  به این ترتیب  و  دیگر  نه  جاي  مي شود  منتقل  گیاهان  شدن  کاشته  محل  به 
صرفه جویي خواهد شد.
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حفاظت از منابع آبي: وقتي از جاري شدن روان آب جلوگیري شود، دیگر امکان از دست  √

رفتن عناصر غذایي خاک و همچنین نفوذ مواد شیمیایي به نهرها، رودخانه ها، دریاچه ها و 
اقیانوس ها وجود نخواهد داشت. یک سیستم آبیاري کارآمد آب را در سایت یعني در جایي 

که به آن نیاز است نگاه  مي دارد.

بررسي معایب سيستم هاي آبياري
در مقابل صرفه جویي در مصرف آب و سالمتي و شادابي منظر، در سیستم هاي آبیاري مصرف مواد 
اولیه و منابع انرژي باعث تخریب محیط زیست مي شود. هیچ کس به درستي نمي داند کدام یک از 
این دو بر دیگري ارجحیت دارد. در این جا به برخي معایب سیستم هاي آبیاري اشاره خواهیم کرد:

مصرف پالستيک: تقریباً همه ي انواع پالستیک از سوخت هاي فسیلي ساخته مي شوند. این  √

منابع سوختي تجدیدپذیر نیستند، بسیار محدود هستند، و به شکلي از زمین استخراج مي شوند که 
آثار مخرب بسیاري در محیط زیست برجا مي ماند. تا زماني که دانشمندان دریابند چگونه مي توان از 
دانه هاي سویا یا قهوه، پالستیک تهیه کرد، منابع سوختي بسیاري صرف تولید پالستیک شده است.

لوله هاي پي  وي  سي: این لوله ها در واقع بدترین قسمت سیستم هاي آبیاري هستند.  √

پالستیکي که براي تولید این لوله ها و سایر اتصاالت سخت مربوط به آن ها استفاده مي شود 
)مانند موادي که بیش تر قسمت هاي دیگر سیستم آبیاري نیز از جنس آن هاست( به دالیل 
آن  تولید  مي شود،  تهیه  نفت  از  مي آید:  به شمار  جدي  زیست محیطي  خطر  یک  متعددي 
باعث انتشار مقادیر زیاد ي دي اکسین1 مي شود، که یکي از سمي ترین مواد تولید شده توسط 
بشر است؛ براي تولید کلر2 که در این لوله ها به کار مي رود انرژي بسیاري الزم است )معادل 
انرژي تولید شده در هشت نیروگاه اتمي(؛ حالل هایي که براي به هم چسباندن این لوله ها و 
اتصاالت شان به کار مي روند براي سالمتي افرادي که این کار را انجام مي دهند بسیار خطرناک 

هستند؛ و مهم تر از همه این که این لوله در حال حاضر به هیچ وجه قابل بازیافت نیستند.

استفاده کرد  قطره اي  آبیاري  لوله هاي  از  پي  وي  سي  لوله هاي  به جاي   مي توان 

1- dioxin
2- chlorine
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که هرچند از مواد نفتي )پلي اتیلن1( تولید مي شود ولي سمي نیست، براي سوار کردن 
قطعات آن از چسب استفاده نمي شود و حداقل از لحاظ تئوري قابل بازیافت است. سیستم 
از  طراحي  در  مي توان  که  دارد  وجود  پلیمري2  پلي اتیلني  به نام  نیز  دیگري  لوله کشي 
لوله هاي اصلي از آن استفاده کرد. به این ترتیب مي توان لوله هاي پي  وي  سي را به طور 
کامل از منظر حذف کرد. سیستم لوله کشي پلي اتیلني پلیمري مدتي است در اروپا مورد 

استفاده قرار مي گیرد. این سیستم، یک سیستم مطمئن با کاربري آسان است.

احتمال آبياري بيش از حد: آبیاري بیش از حد گیاهان را از بین مي برد. مي توان با رعایت  √

چند نکته ي ساده در مدیریت آبیاري و مصرف آب از بروز این مشکل جلوگیري کرد )رجوع 
باعث  آبیاري  بي توجهي سیستم هاي  در صورت  نکنید که  فراموش  ولي   .)9 به فصل  کنید 

نابودي گیاهان منظر مي شوند.
احتمال هدر رفتن آب: بهترین سیستم آبیاري هم اگر به درستي مدیریت نشود ممکن  √

است باعث هدر رفتن مقادیر زیادي آب شود. انجمن آب آمریکا در تحقیقي اعالم کرد مصرف 
آب در منظرهایي که از سیستم آبیاري باراني نصب شده زیرزمیني استفاده مي کنند، 35 و 
در منظرهایي که از سیستم آبیاري قطره اي استفاده مي کنند، 16 درصد بیش از منظرهاي 
بدون سیستم آبیاري است. این تفاوت ها مربوط به نقص خود سیستم ها نیست بلکه مربوط 
به ضعف مدیریت آن هاست. آسیب رسان ترین سیستم ها، دستگاه هاي خودکار کنترل آبیاري 

هستند که در پایان این بخش به آن ها خواهیم پرداخت.

انتخاب یک سيستم آبياري دائمي
پس از آن که تصمیم گرفتید از یک سیستم آبیاري دائمي در منظرتان استفاده کنید، وقت آن 
است که نوع آن را انتخاب کنید. متأسفانه تمام اجزاء و قطعات سیستم هاي آبیاري به شکل 
بسته بندي و به همراه دستور العمل کاربري در اختیار مصر ف کننده ها قرار نمي گیرد. در واقع 
هر سیستم متناسب با شرایط خاص موجود در منظر طراحي مي شود. پس از طراحي، صدها 

1- polyethylene
2- cross linked polyethylene
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قطعه از فروشگاه هاي مخصوص خریداري و در منظر روي هم سوار مي شوند تا سیستم مورد 
نظر را به وجود آورند. این کار کمي سخت است ولي هرکسي از عهده ي آن برمي آید. ابتدا باید 
تصمیم بگیرید که در کدام قسمت ها استفاده از آب فشان ها بهتر است و در چه قسمت هاي 
استفاده از آبیاري قطره اي مناسب است. در قسمت هاي بعدي به ویژگي هاي هریک از این دو 

سیستم اشاره خواهد شد.

سيستم هاي آبياري باراني: پاشيدن آب در همه جاي منظر
آب فشان ها معموالً آب بیش تري در مقایسه با سیستم هاي آبیاري قطره اي هدر مي دهند )در 
قسمت بعدي به این سیستم ها خواهیم پرداخت( چرا که در نحوه ي آب رساني ناکارآمدتر عمل 
مي کنند. سیستم هاي آبیاري باراني به طور خاص براي آبیاري زمین هاي چمن طراحي شده اند که 
آب رساني به آن ها باید یکنواخت و سطحي )مالیم( باشد. از این سیستم آبیاري براي آب رساني 
به گیاهان پوششي، باغچه هاي گل و هر نوع پوشش گیاهي وسیع که ریشه ي گیاهان آن کم عمق 
است،  استفاده مي شود. )توجه: یک سیستم آبیاري باراني دائمي در داخل زمین نصب مي شود. 
اصطالح هوایي1 که براي این سیستم ها به کار مي رود در واقع بیان گر آن است که آب به هوا 
پاشیده مي شود و سپس روي گیاهان مي ریزد. ولي هما ن طور که مي دانید در سیستم هاي آبیاري 

قطره اي، آب به طور مستقیم از طریق خاک به ریشه ي گیاهان منتقل مي شود.(

طراحي سيستم هاي آبياري باراني

یک سیستم آبیاري باراني دائمي شامل َسرهایي2 است که یا از زمین بیرون زده اند یا روي 
متصل  لوله کشي  زیرزمیني  شبکه ي  یک  به  َسرها  این  مي شوند.  نصب  پالستیکي  پایه هاي 
هستند و جریان آب در آن ها با یک شیر کنترل الکتریکي یا دستي تنظیم مي شود. وقتي 
سیستم در حال کار کردن است، حجم زیادي آب از هر یک از آب فشان ها بیرون مي پاشد. 

این آب در جهت هاي مختلف روي سطوح پوشیده از گیاهان پاشیده مي شود.

1- overhead
2- head
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مزایا و معایب

مي توان مزایاي زیر را براي این سیستم ها برشمرد:
مي توان فرآیند آب رساني را مشاهده کرد )تماشاي این فرآیند بسیار جالب است(. √
در حین آبیاري شاخ و برگ گیاهان شسته مي شود. √
مي توانید از این سیستم به طور هم زمان براي پاشیدن کود در باغچه ي خود استفاده کنید. √

این سیستم ها معایبي نیز دارند که به برخي از آن ها در این جا اشاره مي کنیم:
آبي که از آب فشان هاي این سیستم ها به هوا پاشیده مي شود در معرض عواملي مانند  √

باد و تابش خورشید قرار دارد. این عوامل باعث مي شوند قطرات آب به فواصل دورتر پرتاب 
شود یا بخشي از این قطرات بر اثر گرماي هوا تبخیر شود. به این ترتیب قسمتي از آب در این 

سیستم ها هدر مي رود.
در بهترین حالت ممکن، تنها 7 درصد از سطوح به دقت پوشش داده مي شود. بنابراین  √

الزم است براي آب رساني به قسمت هایي که تحت پوشش آب فشان ها قرار نگرفته اند دوباره 
آبیاري انجام شود.

پیاده روها، خیابان ها، خانه ها، اتومبیل ها، عابران پیاده و حیوانات خانگي نیز بر اثر پاشیدن  √
آب خیس مي شوند.

جاري شدن روان آب ها باعث هدر رفتن آب و لغزنده شدن معابر مي شود. √
در این روِش آبیاري، علف هاي هرز نیز فرصت رویش پیدا مي کنند. √
در این روِش آبیاري، سروصدا تولید مي شود. √
اگر َسرهاي آب فشان ها در نواحي پرتردد نصب شود، خطر زمین خوردن افراد وجود دارد. √

آبياري قطره اي: روشي هوشمندانه تر براي آبياري
امروزه بیش تر از سیستم هاي قطره اي به جاي سیستم هاي باراني استفاده مي شود. این سیستم ها 
به میزان زیادي مصرف آب را کاهش مي دهند. سیستم هاي آبیاري قطره اي از لوله هاي انعطاف پذیر 
پلي اتیلني تشکیل مي شوند که عموماً روي سطح زمین نصب و روي آن ها با خاک پوش پوشانده 
مي شود. روي سطح این لوله ها قطره چکان هایي وجود دارد. این قطره چکان ها یا از پیش روي 
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نصب  لوله ها  در سطح  موجود  در سوراخ هاي  و  تهیه  به طور جداگانه  یا  سوار هستند  لوله ها 
مي شوند. )نوع اول به مراتب مقاوم تر است و نصب آن نیز آسان تر است(.

از یک شیر کنترل  استفاده  با  باراني  مانند سیستم هاي  نیز  آبیاري قطره اي  سیستم هاي 
الکتریکي یا دستي تنظیم مي شوند. این سیستم ها به دو بخش دیگر نیز مجهز هستند: یک 
فیلتر کوچک که مانع از نفوذ گل و سایر ذرات ریز به سیستم و مسدود شدن قطره چکان ها 
مي شود و یک رگالتور کوچک فشار که براي تنظیم فشار آب در سیستم  به کار مي رود. با وجود 
  این رگالتور، فشار آب نمي تواند اجزاء سیستم  را از هم جدا کند. در فصل 8 اطالعات بیش تري 

درباره ي طراحي سیستم هاي آبیاري قطره اِي کارآمد ارایه شده است.

مزایا و معایب
مي توان مزایاي زیر را براي این سیستم ها برشمرد:

و  √ آب،  قطرات  تبخیر  روان آب،  جاري شدن  از  مانع  طریق خاک  از  مستقیم  آب رساني 
لغزنده شدن معابر مي شود،  و البته آب کم تري هدر مي رود.

کارآیي سیستم هاي قطره اي براي آبیاري 100 درصد است. این سیستم ها آب را به طور  √
یکنواخت و بدون کم وکسر به ریشه ي گیاه منتقل مي کنند.

از آن جا که در بیش تر قسمت ها، سطح خاک خشک مي ماند، علف هاي هرز کم تري در  √
باغچه مي رویند.

بیش تر گیاهان به خوبي خود را با سیستم آبیاري قطره اي هماهنگ مي کنند. گیاهاني که  √
به روش آبیاري قطره اي آبیاري مي شوند، قوي هستند، خوب رشد مي کنند، سیستم ریشه ي 

آن ها بسیار استوار است و کم تر دچار آفت و بیماري مي شوند.
این سیستم دیده نمي شود و سروصدا تولید نمي کند. √
براي نصب سیستم قطره اي نیازي به کندن زمین نیست. √
هزینه ي تهیه و نصب این سیستم ها کم تر  از سیستم هاي باراني است. و البته مبلغ قبض  √

آب در مقایسه با سیستم هاي باراني خیلي کم تر است.

این سیستم ها معایبي نیز دارند که به برخي از آن ها در این جا اشاره مي کنیم:
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لوله هاي آبیاري ممکن است به دلیل بي دقتي در حفاري، وجود جوندگان، یا زیِر پا ماندن  √
آسیب ببینند.

سیستم هاي آبیاري قطره اي دیده نمي شوند و صدایي نیز تولید نمي کنند. بنابراین، این  √
احتمال وجود دارد که شما فراموش کنید آن ها را پس از هر بار آبیاري قطع کنید )البته اگر 
استفاده  تایمر )زمان سنج(  از  این مشکل مي توانید  براي حل  نباشد(.  سیستم شما خودکار 
کنید یا سیستم خود را به یک سیستم خودکار تبدیل کنید )براي اطالعات بیش تر به قسمت 

مربوط به سیستم هاي خودکار کنترل آبیاري در همین فصل رجوع کنید(.
سیستم هاي قطره اي نمي توانند کودهاي اضافه شده به خاک را با آب خود بشویند تا کاماًل  √

جذب خاک شود. براي این کار باید خودتان پس از اضافه کردن کود به خاک از روش آبیاري 
دستي یا از آب فشان هاي متحرک استفاده کنید. راه دیگر آن است که پیش از بارندگي به 

خاک باغچه کود بدهید تا آب باران آن را شسته و جذب خاک کند.
قطره چکان ها نمي توانند مانند آب فشان ها در حین آبیاري شاخ و برگ گیاهان را بشویند  √

باشند،  و خاک پوش را مرطوب نگاه دارند. اگر مي خواهید شاخ و  برگ گیاهان منظرتان تمیز 
 بد نیست اگر در کنار آبیاري قطره اي گاهي نیز از آبیاري بارانی استفاده کنید. تمیز بودن 
وقتي  نیز  فتوسنتز  فرآیند  نمي کند.  کمک  آن ها  زیباترشدن  به  فقط  گیاهان  شاخ و  برگ 

برگ هاي گیاهان تمیز باشد راحت تر انجام مي شود.

تصورات غلط رایج درباره ي آبياري قطره اي 
با  نهایت  در  کنید  پرس وجو  مي کنند  فعالیت  منظرسازي  زمینه ي  در  که  افرادي  بین  اگر 
کسي برخورد خواهید کرد که مخالف سیستم هاي آبیاري قطره اي است و استفاده از آن ها را 
به هیچ وجه توصیه نمي کند. این افراد عموماً یا با نحوه ي عملکرد سیستم هاي قطره اي آشنایي 

کافي ندارند و یا به دلیل نصب نامناسب این سیستم ها با مشکل مواجه شده اند.
عدم  و  مي پردازیم  دارد  وجود  قطره اي  سیستم هاي  از  که  غلطي  تصورات  به  این جا  در 

درستي آن ها را با دالیل منطقي بررسي مي کنیم.
سيستم هاي قطره اي دوام خوبي ندارند. هر نوع سیستمي که غیر اصولي نصب شود  √

کم دوام خواهد بود. ولي لوله هاي سیستم  قطره اي از جنس پلي اتیلن هستند و عمر آن ها از 
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انسان ها و باغچه ها بیش تر است. اگر سیستم شما به دالیل مختلف آسیب نبیند عمري بسیار 
طوالني خواهد داشت.

قطره چکان ها دچار گرفتگي مي شوند. اگر از صافي مناسب استفاده کنید، امکان ندارد  √
ذرات خاک وارد قطره چکان ها شوند؛ چرا که این صافي هاي مخصوص از سوراخ قطره چکان 
بسیار ریزترند و اگر ذره اي نتواند از آن ها عبور کند به هیچ وجه نمي تواند وارد قطره چکان شود. 
اگر مرتباً صافي ها را تمیز کنید و صافي هاي آسیب دیده را تعویض نمایید، هرگز با مشکل 

گرفتگي مواجه نخواهید شد.
است  آهن  قطره چکان ها شود،  جرم  سوراخ  گرفتگي  باعث  است  ممکن  که  مشکلي  تنها 
که منشأ باکتریایي دارد. این باکتري به سرعت در قطره چکان تکثیر مي شود و سوراخ آن را 
مسدود مي کند. )براي اطالعات بیش تر درباره ي شناسایي این باکتري به فصل 8 رجوع کنید(.

آبياري قطره اي نمي تواند همه ي سایت را پوشش دهد. براي آبیاري کل محدوده ي  √
ریشه ي گیاهان مي توانید از سیستم شبکه اي استفاده کنید. این روش مشکل پوشش دهي را 

رفع مي کند. در فصل 8 به این نوع سیستم ها خواهیم پرداخت.

چرا نباید از شلنگ هاي تراوشي1 یا آب فشان هاي کوچک2 استفاده کنيم 
√  این شلنگ ها، لوله هاي طویلي از جنس پالستیک یا الستیک بازیافت شده از تایر 
اتومبیل هستند که به شیر آب وصل مي شوند. در طول این شلنگ سوراخ هایي وجود 
دارد که آب را مستقیماً به خاک زیر شلنگ منتقل مي کنند. با این وجود مشاهده مي شود 
که آب تنها در یک یا دو نقطه از شلنگ بیرون مي آید، که این نقاط اغلب نقاطي هستند 
که در قسمت هاي پست تر زمین قرار گرفته اند. دلیل بروز این مشکل آن است که این 
در  آب  توزیع  قطره اي،  سیستم هاي  مانند  که  ندارند  داخلي  کنترل  سیستم  شلنگ ها 

مسیر آن ها تنظیم شود.
√ میني آب فشان ها یا آب فشان هاي کوچک، آب فشان هاي بسیار ریزي هستند که روي 
سیستم قطره اي سوار مي شوند. این آب فشان ها کاربرد هاي خاصي دارند: گیاهان گلداني، 

1- soaker
2-  mini-sprinkler
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این  از  که  آبي  قطرات  با این وجود  کوچک.  بسیار  باغچه هاي  و  سبزیجات  انواع  برخي 
با  باد آن ها را  یا  آب  فشان ها به اطراف مي پاشد،  آن قدر ریز است که به زمین نرسیده 
اثر حرارت تبخیر مي شود. همچنین این آب فشان ها بسیار ظریف و  بر  یا  خود مي برد 
شکننده هستند و به راحتي از سیستم جدا مي شوند که در نهایت باعث عدم پوشش دهي 

یکنواخت منظر مي شود. 

به سيستم خود یک دستگاه کنترل خودکار آبياري1 اضافه کنيد
طبق تحقیقات انجمن آب آمریکا، نصب دستگاه کنترل خودکار روي سیستمي که به صورت 
دستي تنظیم مي شود، مصرف آب را تا 47 درصد افزایش مي دهد. این رقم نشان مي دهد 
دستگاه هاي کنترل خودکار آبیاري اصاًل با اصول پایداري سازگار نیستند )یعني استفاده از 
آن ها به پایداري منظر کمکي نمي کند(، ولي اگر بتوان از این دستگاه ها به خوبي استفاده کرد، 

به میزان زیادي در مصرف آب صرفه جویي مي شود.

 نباید فکر کنید داشتن چنین دستگاهي براي منظر شما ضروري است. هیچ بایدي 
براي انجام این کار وجود ندارد و منظرهایي که سیستم آبیاري آن ها به شکل دستي قطع  
و وصل مي شود نیز هیچ مشکل خاصي ندارند. با وجود این، اگر خاک منظر شما سنگین و 
سایت شما بسیار بزرگ است، یا خودتان توانایي و وقت نظارت بر عملکرد سیستم آبیاري 

را ندارید، راه حل مشکل شما استفاده از یک دستگاه کنترل خودکار است.

مزایا و معایب

مي توان مزایاي زیر را براي این دستگاه ها برشمرد:
روان آب  √ شدن  جاري  از  تا  کنید  تنظیم  دوره اي  به صورت  را  کنترل  دستگاه  مي توانید 

جلوگیري شود. براي مثال اگر دستگاه تان را طوري تنظیم کنید که هر یک ساعت یک بار 
به مدت 5 دقیقه باغچه را آبیاري کند،  آب فرصت الزم براي نفوذ در خاک را خواهد داشت، و 

در نتیجه در منظر جاري نمي شود.

1- automatic irrigation controller
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کار با بیش تر انواع این دستگاه ها آسان است. دادن برنامه به دستگاه هاي کنترل هوشمند1  √
)در همین فصل به این نوع دستگاه ها خواهیم پرداخت( کمي سخت است، ولي اگر فقط یک 

بار برنامه ي مناسب را به آن بدهید دیگر الزم نیست کاري انجام دهید.
این دستگاه برنامه ي آبیاري شما را به دقت کنترل مي کند و دیگر الزم نیست خودتان  √

براي کنترل سیستم از نیروي حافظه کمک بگیرید یا دائم با یک تایمر )زمان سنج( در حیاط 
قدم بزنید.

حتي اگر شما در منزل نباشید این دستگاه سیستم آبیاري را کنترل مي کند. √
اگر دستگاه شما یک دستگاه استاندارد باشد، فقط با تغییر فصول و در شرایط آب وهوایي  √

سخت الزم است تنظیمات آن تغییر داده شود. دستگاه هاي کنترل هوشمند حتي در موارد 
ذکر شده نیز نیازي به تغییر تنظیمات ندارند.

این دستگاه ها معایبي نیز دارند که به برخي از آن ها در این جا اشاره مي کنیم:
این دستگاه ها کاماًل خودکار نیستند. مگر این که از دستگاه هاي کنترل هوشمند استفاده  √

کنید که تنظیم درست و کارآمد این دستگاه ها نیز به عهده ي خودتان است. )در قسمت بعدي 
به توضیح کامل این دستگاه ها خواهیم پرداخت(.

به آن ها  √ برنامه اي  اگر  این دستگاه ها خیلي دقت شود. چرا  که  به  برنامه  باید در دادن 
بدهید، تا زماني که برنامه تغییر نکند، دستگاه، سیستم آبیاري را مطابق بر آن کنترل مي کند.

براي این که نتایج پایدار مورد  نظر را به دست آورید، باید در آغاز هر فصل تنظیمات مربوط  √
به دستگاه را تغییر دهید.

دستگاه هاي کنترل هوشمند و غيرهوشمند و اهميت آ ن ها

یک دستگاه کنترل خودکاِر معمولي فقط یک تایمر )زمان سنج( است. براي مثال، مي توان 
طوري آن را تنظیم کرد که در روزهاي سه شنبه و جمعه، در ساعت 6 صبح به مدت 20 دقیقه 
شیرهاي 1، 3 و 7 را باز کند. دستگاه این کار را طبق برنامه انجام مي دهد، ولي تا وقتي که 

1- smart controller
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برنامه ي آن را عوض نکنید دستگاه  به کار خود ادامه  مي دهد، بدون  این که متوجه شود شرایط 
منظر چگونه است. متاسفانه شرایط دائماً در حال تغییر هستند. و همین شرایط- دما، باد، 

ابرها، رطوبت، بارندگي و البته فصل ها- نیاز منظر به آب را تعیین مي کنند.
شرایط  به  توجه  با  دستگاه ها  این  هستند.  متفاوت  کمي  هوشمند،  کنترل  دستگاه هاي 
محلي  هواشناسي  پایگاه هاي  از  را  اطالعات  ماهواره  به کمک  آن ها  مي کنند.  کار  محیطي 
این  با شرایط موجود استفاده مي کنند.  برنامه هاي متناسب  از آن براي تهیه ي  مي گیرند و 
برنامه ها، با هر تغییر کوچکي در شرایط محیط تغییر مي کنند. )برخي دستگاه هاي کنترل 
هوشمند آن قدر پیشرفته هستند که سیستم هواشناسِي خود را دارند. این سیستم در حیاط 
خانه ي شما نصب مي شود و اطالعات دقیق محیطي را به دستگاه مي فرستد. بدیهي است که 
ایستگاه هاي هواشناسي  به  از دستگاه هایي است که متکي  این نوع دستگاه ها بیش تر  دقت 

هستند(.

 سیستمي که به دستگاه کنترل هوشمند مجهز باشد، عملکرد بسیار مطلوبي دارد 
و مصرف آب را بین 20 تا 50 درصد )و حتي بیش تر( کاهش مي دهد. این دستگاه ها 
هزینه ي  آن ها  نصب  از  پس  کمي  مدت  ولي  هستند،  معمولي  دستگاه هاي  از  گران تر 

صرف شده را به شما برمي گردانند.

براي استفاده از دستگاه کنترل هوشمند، کافي است یک بار برنامه ي مورد نظرتان را به 
آن بدهید )در زمان نصب( و در چند هفته ي اول کمي آن را تنظیم کنید،  از آن به بعد دیگر 
زمان  در  دستگاه  این  که  اطالعاتي  از  برخي  بود.  نخواهد  برنامه ي سیستم  تغییر  به  نیازي 
برنامه ریزي از شما مي خواهد عبارتند از: نوع خاک، نوع گیاهان، شیب، آفتاب گیر یا سایه گیر 
بودن منظر، و اطالعات دیگري درباره ي شرایط محیطي هر منطقه از منظر. دستگاه از این 
اطالعات براي طراحي برنامه ي مربوط به هر قسمت از منظر به طور جداگانه استفاده مي کند.



فصل 8

اصول و مقدمات بهره برداري از آب باران، آبياري و 
جمع آوری و هدایت پساب ها

در این فصل مي خوانيم:

• طراحي منظري با قابلیت استفاده از آب باران

• روش هاي طبیعي آبیاري مخزن دار و بدون  مخزن
• استفاده از آب خاکستري در سیستم آبیاري

• نصب سیستم هاي دائمي و راه هاي افزایش طول عمر آن ها
• طراحي بهتر سیستم هاي جمع آوري و هدایت پساب ها بدون هیچ  نوع خسارت

و  دائمي  آبیاري  سیستم هاي  باران،  آب  از  بهره برداري  سیستم هاي  مباني  به  فصل  این  در 
این سیستم ها  زهکشي )جمع آوري و هدایت پساب ها( خواهیم پرداخت و نحوه ي عملکرد 
را در کنار هم بررسي مي کنیم. اگر نخواهید با اصول و مقدمات هر یک از این سه فرآیند 
)بهره برداري از آب باران، آبیاري و زهکشي( آشنا شوید، مي توانید از این فصل بگذرید، ولي 
آبیاري  منظر ها، طراحي یک سیستم  در همه ي  آب  مهم  نقش  به  توجه  با  نکنید  فراموش 

مناسب و پایدار از مهم ترین اقداماتي است که مي توانید در طراحي منظر خود انجام دهید.

X براي آن که بتوانید بیش ترین استفاده را از منظرتان ببرید و مصرف آب را در منظر 
خود به خوبي مدیریت کنید، باید با نحوه ي عملکرد این سیستم ها آشنا شوید- حتي اگر 
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بخواهید براي اجراي این سیستم ها از افراد متخصص کمک بگیرید. براي طراحي یک 
سیستم آبیاري پایدار، کمي زمان صرف آشنایي با این سیستم ها کنید.

 اطالعات مورد  نیاز شما در این فصل ارایه شده است، مي توانید براي طراحي یک سیستم 
آبیاري کارآمد اطالعات ارایه شده در این فصل را مطالعه کنید.

سایت را با قابليت استفاده از آب باران طراحي کنيد
در فصل 7 به اصول اولیه ي بهره برداري از آب باران اشاره شد. در این فصل به روش هاي پایدار 
اجراي اصول یاد شده در منظر خواهیم پرداخت. برخي از روش هاي بهره برداري از آب باران را 
مي توانید خودتان اجرا کنید و براي اجراي برخي دیگر باید از افراد متخصص کمک بگیرید.

 بهره برداري از آب باران موضوع گسترده اي است. اگر عالقه مند هستید اطالعات 
بیش تري در این زمینه کسب کنید، مي توانید به مجموعه کتاب  هاي برداشت آب باران1   
)جلد هاي اول و دوم( تالیف برد لنکستر2 )انتشارات ِرین سورس3( یا به سایت هاي اینترنتي 

www.oasisdesign.net و www.robertkourik.com رجوع کنید.

یافتن منابع آبي
اولین کاري که باید در سایت خود انجام دهید تعیین منابع آبي و روش هاي مهار آن  ها است. کار اصلي 
سیستم هاي بهره برداري از آب باران این است که آب را از نقاط مختلف منظر جمع آوري و آن را در نقاط 
مورد نظر توزیع کنند. بنابراین باید نقاط جمع آوري و مصرف  آب را در منظر تعیین کنید. براي این کار از 
نقاط مرتفع شروع و مسیر حرکت آب را در سطح زمین به سوي نقاط پست دنبال  کنید. مسیر حرکت 
روان آب ها را نیز که از پشت بام- از ناودان ها و جوي ها- جاري مي شوند، تعیین کنید. جریان آب را در 

شرایط واقعي- به هنگام بارندگي- و بر اساس مشاهدات عیني بررسي کنید، نه براساس پیش بیني ها.

1- Rainwater Harvesting 
2- Brad Lancaster
3- Rainsource Press
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شرایط احتمالي را در ذهن تان تصویر کنيد
آب  جریان  سرعت  کاهش  کنید:  تصویر  ذهن  در  هدف تان  اساس  بر  را  خود  زمین  شکل 
باشد.  داشته  پیشنهادي  گیاهان  آبیاري  و  براي غرق آب کردن  کافي  تا حدي که آب فرصت 
منابع آب خاکستري مانند ماشین هاي لباس شویي و ظرف شویي را نیز بررسي کنید؛ احتماالً   
مي توان از پساب  حاصل از این منابع براي آبیاري درختان میوه یا سایر گیاهان استفاده کرد. 
براي جمع آوري  )هوایي(-  زمین  روي سطح  یا  زیر  در  نصب مخزن-  براي  مکاني  آخر،  در 

روان آب هاي پشت بام و استفاده از این آب در فصل هاي خشک سال در نظر بگیرید.
همچنین الزم است محل و روش مناسبي براي دفع سرریز سیستم بهره برداري از آب باران 
در نظر بگیرید. به عبارت دیگر اگر بارندگي شدید یا مدت زمان بارش طوالني باشد، در بعضي 
نقاط، مخازن پر و خاک اشباع مي شود. باراني که بعد از پر شدن مخازن و اشباع خاک  مي بارد 
باید به دقت به خارج از سایت هدایت شود. این کار به کمک سیستم زهکشي انجام مي شود که 

در انتهاي این فصل به معرفي آن مي پردازیم.

ایمني را در نظر بگيرید
و  قانوني  الزامات  ایمني،  نکات  آب  از  بهره برداري  سیستم  طراحي  زمان  در   
همچنین هماهنگي سیستم با شرایط منظرتان را در نظر داشته باشید. اگر به نکات زیر 

توجه کنید در آینده با مشکالت کم تري مواجه خواهید شد.

اگر در جایي زندگي مي کنید که مدتي از سال کم وبیش پیوسته باران مي بارد، یا خاک آن  √
داراي بافت رسي سنگین یا الیه ي سختي است که مانع از نفوذ آب مي شود، از ایجاد نواحي 

گود پرهیز کنید، چرا  که منجر به غرق آب شدن گیاهان مي شود.
اگر سایت شما روي سطح شیب دار واقع شده است یا احتمال ناپایداري خاک آن وجود دارد،  √

پیش از این که میزان آبي را که جذب  خاک مي شود افزایش دهید با یک زمین شناس مشورت 
کنید. اگر این کار )بهره برداري از آب باران( درست انجام نشود، خطر رانش زمین وجود دارد.

بگیرند،  √ قرار  ماندابي  نقاط  همه ي  از  باالتر  دیگر  ساختمان هاي  و  خانه  که  کنید  دقت 
در غیر این  صورت خطر آب گرفتگي وجود دارد.
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بهتر است حتي اگر آشنایي اولیه با موضوع دارید حتماً براي طراحي از افراد مجرب کمک 
بگیرید. اگر سیستم بهره برداري از آب باران درست طراحي نشود، ممکن است نتایج ناگوار و 

فاجعه آمیزي به دنبال داشته باشد.

تهيه ي طرح اوليه و بازبيني آن
پس از آن که حوزه  ي آب خیز )منطقه ي آب گیر( مجدداً مهندسي شد )طراحي مجدد(، طرح 
اولیه اي از آن  تهیه کنید. در این طرح مسیرهاي پیشنهادي جدید آب، از جمله جوي هاي 
کم عمق، نقاط ماندابي و عوارض دیگر را مشخص کنید. )هر یک از این اصطالحات در قسمت 

»انتخاب اجزاء مناسب« بیش تر توضیح داده مي شوند(.
طرح را دوباره بررسي کنید تا مطمئن شوید آب به قسمت هاي مورد نظر هدایت مي شود و آب 
اضافي بدون ایجاد هیچ مشکلي از سایت خارج مي شود. طرح شما باید تقریباً شبیه شکل 7-2 
در فصل 7 باشد. اگر با این طرح بتوانید سایت خود را به یک اسفنج بزرگ تبدیل کنید که به غیر 
از آب اضافي، هیچ جریان آب دیگري از آن سرریز نمي شود، باید به شما تبریک گفت! در واقع 
شما اولین گام هاي ساخت یک منظر کاماًل پایدار را برمي دارید. منظري که با تکیه بر ورودي هاي 

طبیعي کار مي کند و اجازه نمي دهد جاري شدن سیالب ها باعث نابودي محیط زیست  شود.

ایجاد سيستم بهره برداري از آب باران بدون استفاده از مخزن
سیستم هاي آبیاري بدون مخزن، از زمین به عنوان مخزن استفاده و مانند آبخیزهاي طبیعي 
عمل مي کنند. اگر زمین  را طوري شکل دهید که آب به آرامي در آن جاري شود و شکل 
نقاط پست به گونه اي باشد که آب جذب خاک شود، بدون نیاز به خرید مصالح، به هدف خود 
مي رسید. به این ترتیب الزم نیست انرژي بیش تري هم صرف انجام این کار کنید. )فراموش 

نکنید که به هرحال باید زماني را صرف شیب بندي خاک منظرتان کنید.(

X بهره برداري از آب باران بدون استفاده از مخزن در هر سایتي که از نظر زمین شناختي 
پایدار باشد امکان پذیر  است. با این وجود بهتر است این کار در سطوح شیب دار انجام نشود. 
زیرا در این سطوح خاک اشباع شده ممکن است مشکل ساز شود. اگر در مورد استحکام 
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سایت مطمئن نیستید از یک زمین شناس کمک بگیرید.

چه مقدار آب مي توان در سیستم آبیاري بدون  مخزن ذخیره کرد؟ خوب، اگر میزان بارش در 
زمیني به مساحت 232 متر مربع 25 میلي متر باشد، میزان آبي که از این راه براي آبیاري گیاهان 
تامین مي شود حدود 6 مترمکعب است. این یعني 6 مترمکعب هزینه ي کم تر و صرفه جویي 
در مصرف 6 مترمکعب آب از منابع طبیعي. اگر این عدد را در میزان بارش ساالنه )بر حسب 
میلي متر(   ضرب کنید، خواهید دید که حجم آبي که مي توانید به این روش جمع آوري و در منظر 

استفاده کنید، بسیار باال است. فراموش نکنید که تا به  حال این مقدار آب  را دور مي ریختید؟

شيب بندي سایت 
براي آن که زمین تان را به سیستمي با قابلیت بهره برداري از آب باران تبدیل کنید، شیب بندي 
آن را به گونه اي انجام دهید که آب در نقاط پست در خاک نفوذ کند. همچنین قسمت هاي 
کف سازي شده را طوري طراحي کنید که آب در آن ها نفوذ کند و به خاک برسد. همچنین 
مجاور  باغچه هاي  به  آن ها  روي  از  آب  که  کنید  را طوري طراحي  قسمت ها  این  مي توانید 

هدایت شود. 
اگر براي خارج کردن آب اضافي آن را به یک سیستم زیرزمیني هدایت مي کنید، دریچه ي 
جمع کننده هاي اصلي/حوضچه هاي گیرنده را 5 تا 10 سانتي متر باالتر از سطح قرار دهید تا آب در 
اطراف آن جمع شود. )به قسمت مربوط به سیستم هاي زهکشي در آخر این فصل رجوع کنید(.

X اگر زمین تان بزرگ است و براي شیب بندي آن باید مقدار زیادي خاک جابه جا  شود، 
اخذ مجوز شیب بندي ضروري است. براي اطمینان از شهرداري منطقه یا سازمان هاي 

قانوني مربوطه استعالم کنید.

نگهداري  شود.  سازه ها  سایر  و  اصلي  ساختمان  از  دور  باید  آب جمع آوري شده   
مناطق جمع آوري آب باید از پي هاي ساختمان حداقل 3 متر فاصله  داشته باشند. براي 
اطمینان از نفوذپذیري خاک و جذب آب مي توانید آزمایش خاک انجام دهید. رعایت موارد 
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یاد شده بسیار مهم است، چر ا که راکد ماندن آب، محیط مناسبي براي تخم گذاري پشه ها 
دست کاري  را  طبیعي  آب راهه ها ي  سایر  و  نهرها  شرایطي  هیچ  تحت  مي آورد.  به وجود 
نکنید. این کار غیرقانوني است و ممکن است منجر به فرسایش و مشکالت جدي بسیاري 
شود. عالوه بر این، نهرها اغلب مقادیر فراواني آب را از خود عبور مي دهند، بنابراین ممکن 

است همه  ي سازه هایي که سِر راه آن ها ساخته اید با بارش یک باران شسته شوند. 

انتخاب اجزاء مناسب

یک سیستم بدون  مخزن کارآمد و سالم از همه یا برخي از قسمت هاي زیر تشکیل مي شود.
جوي ها: جوي   ها، آب راهه هاي  کم عمق و پستي هستند که آب را از نقاط مرتفع به نقاط  √

پست منتقل مي کنند. بهتر است جوي ها روي شیب هاي مالیم طراحي شوند نه شیب هاي تند. 
جوي هایي که روي شیب هاي تند قرار دارند باعث شسته شدن خاک و فرسایش آن مي شوند. 

به  شکل هنرمندانه اي در جهت هاي مختلف در سطح سایت  را مي توان   جوي ها 
هدایت کرد و از آن ها براي زیباسازي سایت کمک گرفت. براي این کار مي توانید در مسیر 

جوي ها گیاه بکارید. براي اطالعات بیش تر به فصل 7 رجوع کنید. 

نقاط ماندابي1: گودي هاي کم عمق )به عمق 25 تا 50 سانتي متر( موجود در سطح زمین،  √

نقاط ماندابي نامیده مي شوند. این قسمت ها در نقاط پست زمین که آب در آن ها نفوذ مي کند، 
قرار دارند. نقاط پست محل هاي مناسبي براي کاشت درختان هستند چرا  که آب در این نقاط 
ذخیره مي شود. اما توجه داشته باشید درختان باید در نزدیکي نقاط ماندابي قرار بگیرند، نه 

در کف و داخل آن ها، زیرا در این صورت ریشه ي درخت در آب غرق مي شود. 
مناطق ماندابي باید در کنار مسیرهاي هدایت پساب ها و دور از مسیر مستقیم جریان هاي 
قوي آب قرار داشته باشند. آن ها از آِب جوي هاي باالدست خود پر مي شوند و آب اضافي از 
قسمت پاییني )کم ارتفاع تر( این نقاط در جوي هاي بیش تري جریان پیدا مي کند. سعي کنید 

1- ponding zone
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این مناطق را دور از سیستم سپتیک نگاه دارید و مراقب باشید آب آن ها َسر نرود و باعث 
آب گرفتگي قسمت هاي مختلف منظر نشود. 

گودال نفوذپذیر: این گودال ارتباط نزدیکي با مناطق ماندابي دارد. این گودال زیرزمیني  √

با سنگ ریزه پر مي شود و حجم زیادي آب در خود نگاه  مي دارد. ریشه ها از آبي که در این 
گودال ها جمع مي شود استفاده مي کنند. براي اطالعات بیش تر به فصل 7 رجوع کنید.

تراس ها1: اگر خاک به قدر کافي پایدار باشد، مي توان از این تراس ها در سطوح شیب دار براي  √

کاهش سرعت جریان آب و نگاه داشتن آب استفاده کرد. در شیب هاي مالیم مي توان با ایجاد 
پستي وبلندي هاي بسیار ساده، این تراس ها را به وجود آورد.  در شیب هاي تندتر از دیوارهاي نگهدارنده 

براي مهار خاک در محل استفاده کنید. با یک مهندس عمران در این باره مشورت کنید.
که  √ است  زیرزمیني  پلي اتیلن  زهکشي  لوله ي  یک  هلندي  زهکش  هلندي2:  زهکش 

جداره ي آن مشبک است و آب به آرامي از جداره ي آن به بیرون تراوش مي کند. این لوله روي 
چاله اي که با سنگ ریزه پر شده است قرار مي گیرد.

یک انتهاي لوله به ناودان هاي پشت بام وصل مي شود و انتهاي دیگر آن در محلي امن از خاک بیرون 
مي آید. در حالي که آب اضافي از منطقه خارج مي شود، حجم اصلي آب از جداره ي لوله به  بستر 
متخلخل پوشیده از سنگ ریزه تراوش مي کند، سپس وارد خاک مي شود و به محل ریشه ها مي رسد.

کف سازي نفوذپذیر: کف سازي نفوذپذیر یکي از راه کارهاي بسیار عالي  براي ذخیره ي  √

آب در سایت است. اگر کف سازي سایت شما نفوذپذیر نیست )یا به علت عدم پایداري خاک 
و شرایط زمین شناختي، این نوع کف سازي گزینه ي مطرحي نیست( از کف سازي نفوذناپذیر 
یا مناطق  از جمع آوري، آب را به داخل جوي ها  با این روش پس  متداول استفاده کنید و 

ماندابي مجاور هدایت  کنید. مشخصات کف سازي هاي نفوذپذیر را در فصل 12 بخوانید.
نحوه ي اجراي بیش تر اجزاء یاد شده در قسمت »عملیاتي کردن برنامه« آمده است.

برنامه ریزي عمليات
مدیریت  در  دقیق  برنامه ریزي  و  سایت  بررسي  پایدار،  منظرسازي  پروژه  هاي  همه ي  مانند 

1- terraces
2- Dutch drain
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بهینه ي بهره برداري از آب باران بسیار موثر است. از  آن جایي که جبران اشتباهات بزرگ خیلي 
سخت است- تغییرات اساسي مانند شیب بندي و شکل دهي زمین- و نتایج برنامه ریزي هاي 

نادرست جدي و خطرساز است، دقت در انجام این کارها بسیار مهم است.
شما  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  قابل توجه  نکات  همه ي  به  پرداختن  امکان  این جا  در 
مي توانید با مراجعه به کتاب ها و وب سایت هایي که در این قسمت به آن ها اشاره خواهد شد 
اطالعات بیش تري کسب کنید. مثل همیشه درصورتي که چندان از کار هایي که باید در این 

زمینه انجام شود مطمئن نیستید از افراد متخصص کمک بگیرید.
به جاي آن که در دفتر کارتان بنشینید و براي سیستم بهره برداري از آب باران برنامه ریزي 
کنید بهتر است این کار را در خود سایت انجام دهید. به این ترتیب هم برنامه ریزي و هم اجرا 
کاغذ  روي  را  مورد  نظرتان  بخواهید طرح  است  انجام مي شوند. ممکن  به روش هاي عملي 

بیاورید، ولي بدانید انجام این کار ضروري نیست.

یک  از  بازدید  بردارید،  برنامه ریزي  براي  مي توانید  که  فوق العاده اي  قدم  اولین   
نهر یا مسیل طبیعي است. به این ترتیب با روش طبیعت براي آبیاري آشنا مي شوید. به 
جریان آب، فرسایش حاشیه ها، محل و نحوه ي جمع شدن آب، شکل سنگ ها و محل 
رشد گیاهان توجه کنید. هر چه سیستم شما شباهت بیش تري به طبیعت داشته باشد، 

عملکرد بهتري خواهد داشت.

بعد از بازدید از یک نهر طبیعي به خانه برگردید و با خود فکر کنید چگونه مي توانید اصولي 
را که دیدید  آنچه  نمي توانید  کار  این  با  پیاده کنید.  را که در طبیعت دیدید در منظرتان 
دقیقاً همانندسازي کنید، ولي مي توانید زمین تان را طوري طراحي کنید که عملکردي نسبتاً 
طبیعي داشته باشد. فراموش نکنید، هر روشي که در پیش بگیرید، باید با در نظر گرفتن 
پوشش گیاهي موجود و پیشنهادي و همچنین اجزایي باشد که از پیش در منظر ساخته شده 

یا در آینده ساخته خواهد شد.  براي عملي کردن ایده هاي تان مراحل زیر را دنبال کنید:
با  پایين  به  باال  از  را  آب  حرکت  تقریبي  مسير  کنيد.  شروع  ملک تان  باالي  از   .1

پاشيدن نواري از پودرگچ یا آهک مشخص کنيد.
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2. براي هدایت آب در جهت هاي مختلف در منظر، یک سيستم جوي کشي طراحي کنيد 
و در فواصل مختلف، نقاط ماندابي و آب گيرهایي به سيستم اضافه کنيد. به این ترتيب با 

کاهش سرعت جریان، آب فرصت بيش تري براي نفوذ در خاک پيدا مي کند.

X اگر مي خواهید میزان جذب آب را باال ببرید و به منظرتان جلوه اي طبیعي تر بدهید، 
عمق و عرض جوي ها را در قسمت هاي مختلف تغییر دهید. در این مرحله تهیه ي طرحي 
جامع براي چیدمان منظر بسیار تعیین کننده است. اگر شیب جوي ها زیاد باشد، در منظر 
روان آب راه مي افتد و سرعت جریان آب باعث فرسایش خاک مي شود. ولي اگر جوي ها 
شیب مالیمي داشته باشند یا به طور کلي فاقد شیب باشند ممکن است آب باال بیاید و به 

قسمت هایي که مطلوب شما نیست نشت کند.

و  مرتفع  نقاط  باشد  الزم  است  ممکن  و  است  مشکلي  کار  با چشم  عوارض  این  بررسي 
برآمده ي سایت را با استفاده از یک دوربین نقشه برداري بررسي کنید تا مطمئن شوید که 
جوي ها روي سطوح شیب دار قرار دارند. اگر تجربه ي نقشه برداري ندارید باید از یک کارشناس 

منظر کمک بگیرید.
3. در نقاط کم ارتفاع سيستم، محل هاي سرریز آب را مشخص کنيد و در دو طرف 
جوي ها آب راهه هایي ایجاد کنيد تا آب اضافي از سيستم خارج شود.  براي این کار 
اضافي  آب  آب راهه ها  این  بکنید،  کم عمق  آب راهه ي  چند  لبه ي جوي  از  مختلف  نقاط  در 
است  ممکن  آب  متمرکز  )جریان  آب  یکنواخت  توزیع  براي  مي کنند.  خارج  سیستم  از  را 
آب  کردن  خارج  براي  آب راهه  بیش تري  تعداد  از  است  بهتر  شود(  خاک  فرسایش  باعث 
اضافي استفاده شود. این آب راهه ها را به محل هایي هدایت کنید، که جریان آب آن ها باعث 

آب گرفتگي خانه هاي اطراف، فرسایش و ایجاد خطر نشود.

X حجم و سرعت آبي که از این نقاط عبور مي کند ممکن است خیلي باال باشد بنابراین 
بهتر است این آب راهه ها را با سنگ یا سازه هاي دیگر محکم کنید. مي توانید در نقاط 
حساس و آسیب پذیر سیستم از گیاه، خاک پوش یا تخته سنگ استفاده کنید- منظور از 
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نقاط حساس نقاطي است که جریان آب ممکن است باعث فرسایش آن ها شود.

عملياتي کردن برنامه
ساخت سیستم هاي آبیاري بدون  مخزن چندان پیچیده نیست. ابزارهایي که براي ساخت این 
سیستم ها به کار مي روند نیز ابزارهاي ساده اي هستند: براي این کار شما به یک کلنگ دوسر 

)کلنگي که یکي از تیغه هاي آن تخت است(، یک قلم، بیل و شن کش نیاز دارید.
 

جوي ها

براي ایجاد جوي ها مي توانید با کندن آب راهه هاي کم عمق شروع کنید. اگر جوي شما روي یک 
سطح شیب دار قرار دارد، و ممکن است از یک طرِف آن آب سرریز شود، خاکي را که از کندن 
جوي  به جا مانده روي حاشیه ي آن بریزید و یک دیواره ي خاکریز  مانند کوچک بسازید. اگر 
ارتفاع لبه ي جوي در دو طرف برابر است خاک را هر دو طرف بریزید. در محل پیچ ها )حاشیه ي 

بیروني آن ها( که در معرض فرسایش و تخریب بیش تري قرار دارند خاک بیش تري بریزید.
اگر مي خواهید جوي تان را به یک آب راهه ي خشک تبدیل کنید باید سطح آن را از سنگ 
بپوشانید. براي این کار از سنگ هاي گرد استفاده کنید نه از سنگ هاي زاویه دار و شکسته. 
سنگ هایي را انتخاب کنید که ابعاد مختلف دارند و حتماً تعدادي سنگ بزرگ- نه آن قدر 
بزرگ که جابه جا کردن آن خطرساز باشد- هم انتخاب کنید. سنگ هاي بزرگ را روي سطح 
خاک قرار ندهید، حداقل یک سوم از حجم آن ها را در خاک فرو کنید. براي این که جلوه ي 
طبیعي تري به آن ها بدهید تعدادي تخته سنگ را روي یکدیگر قرار دهید، به این ترتیب به نظر 
مي رسد جریان شدید آب سنگ ها را به این شکل درآورده است. براي این که جریان آب نتواند 
سنگ ها را با خود ببرد، سنگ هایي را انتخاب کنید که داراي ابعاد متوسط هستند. و در پایان 
این که هرگز در کف جوي هایي که آب با سرعت در آن ها جریان دارد سنگ ریزه نریزید، زیرا 

با اولین باران سنگ ریزه ها کاماًل شسته مي شوند.

نقاط ماندابي

این حوضچه ها  مي توانید  بخواهید،  )اگر  کنید  آهک خط کشي  یا  گچ  با  را  نقاط  این  لبه ي 
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را  نقاط  این  عمق  بیافزایند.(  منظرتان  جذابیت  بر  تا  کنید  طراحي  دلخواه  به شکل هاي  را 
به گونه اي تنظیم کنید که آب بیش تر از 12 ساعت بعد از بارندگي روي زمین باقي نماند. 
اگر آب سریع جذب خاک مي شود، عمق نقاط ماندابي را تا 45 سانتي متر افزایش دهید. در 
اطراف هر یک از نقاط ماندابي یک خاکریز به عرض حداقل 60 سانتي متر بکشید )برآمدگي 
کوچکي که از خاِک باقي مانده از حفر هر یک از نقاط ماندابي ساخته مي شود(. با این کار آب 

براي مدت بیش تري در آن نقطه باقي مي ماند. 
کف هر یک از حوضچه هاي آب گیر )نقاط ماندابي( باید هموار و داراي سطح یکنواخت باشد 
به طوري که آب تا حد امکان در سطح پخش شود. اگر خاک در برخي نقاط فشرده و سخت 
شده است آن را با یک کلنگ خرد کنید. براي این که خاِک حوضچه هاي آب گیر را مستحکم 

کنید آن ها را با گیاه و خاک پوش بپوشانید.
جوي ها و نقاط ماندابي را مي توانید عمیق بسازید، به طوري که بتوان آن ها را دید. همچنین 
نداشته  خبر  آن ها  وجود  از  خودتان  از  به غیر  کسي  تا  بسازید  کم عمق  را  آن ها  مي توانید 
سلیقه اي  کاماًل  و  مي شود  مربوط  منظر  ویژگي هاي  زیبایي شناختي   به  انتخاب  این  باشد. 
است. به هرحال دیر یا زود کل منظر با گیاهان مختلف و خاک پوش پوشانده مي شود، و این 

پستي بلندي ها دیگر به چشم نمي آیند. 

گودال نفوذ پذیر

براي ساختن یک گودال نفوذپذیر، مراحل زیر را دنبال کنید:
1. گودالي به عرض حداقل 120 و عمق حداقل 60 سانتي متر حفر کنيد.

2. ته گودال را با یک کلنگ یا قلم خراش دهيد.
از  الیه  این  بپوشانيد.  فيلتر مصنوعي1  با یک الیه ي  را  گودال  دیواره هاي  و  3. کف 
ماده اي ساخته شده است که اثر زیست محیطي کم تري نسبت به مواد پایدار دارد. این الیه در 

واقع مانع از نفوذ خاک و ریشه ي گیاهان به فضاي خالي بین خرده سنگ ها مي شود.
4. گودال را تا ارتفاع 15 سانتي متري سطح خاک از سنگ هاي گرد یا خرده سنگ هاي 

1- synthetic filter fabric
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2-5 سانتي متري پر کنيد.
5. روي گودال را با یک الیه ي فيلتر دیگر بپوشانيد.

6. در آخر مي توانيد جوي یا آب راهه ي خشکي از روي گودال عبور دهيد.

به درون  زیرزمیني  زهکشي  سیستم  یا  ناودان  از  لوله اي  مي توانید  همچنین   
گودال هاي نفوذپذیر بکشید.

X قبل از حفاري، تأسیسات زیربنایي موجود در منظرتان )از قبیل خطوط برق و آب و 
فاضالب( را بررسي کنید و دقت کنید روي سیستم سپتیک یا سایر سازه هاي زیرزمیني 
حفاري نکنید. در فصل 11 همه ي  نکاتي که باید پیش از اجراي عملیات به آن ها دقت 

کرد توضیح داده شده است.

تراس ها

مطمئن  آن که  براي  کاري  هر  شروع  از  قبل  بسازید،  تراس  منظرتان  در  مي خواهید  اگر 
مهندس  یک  با  را  موضوع  مي شود،  رعایت  ساخت  عملیات  در  ایمني  نکات  همه ي  شوید 
عمران یا زمین شناس مطرح کنید. این افراد به واسطه ي تخصص خود مي توانند به شما در 
ساخت  براي  کنند.  کمک  زمین  گرانش  از  ناشي  مشکالت  رفع  و  تراس ها  مستحکم سازي 

دیواره هاي نگهدارنده ممکن است به مجوز ساخت نیاز باشد.
در زمین هاي کم عمق با شیب کم تر از 3:1 )30 سانتي متر تغییر ارتفاع در هر 90 سانتي متر 
فاصله ي افقي( عموماً نیازي به نصب دیواره هاي نگهدارنده نیست. در شیب هاي تندتر براي 
ساختن دیواره هاي نگهدارنده از اِربنایت )قطعات بتن شکسته ي بازیافت شده(، الوارهاي چوبي 
یا کنده ي درختان، سنگ هاي طبیعي و یا قطعات دیوار هاي نگهدارنده ي پیش ساخته  استفاده 
کنید. )براي اطالعات بیش تر درباره ي ساخت دیوارهاي نگهدارنده به فصل 14 رجوع کنید(.

اگر نمي خواهید از دیوارهاي نگهدارنده استفاده کنید، براي ساخت تراس از روشي که در 
قسمت مربوط به جوي ها عنوان شد استفاده کنید: یک چاله بکنید و خاک به جا مانده را  در 
جهت سراشیبي روي حاشیه ي آن بریزید و یک دیواره ي خاکریز  مانند کوچک بسازید. یک 
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ناحیه ي مسطح در پشت خاکریز ایجاد کنید. اگر الیه ي  خاک سطحي عمق کمي دارد، آن 
را جمع کنید، خاک زیرین را شیب بدهید و سپس دوباره خاک سطحي را سِر جاي اش قرار 
دهید. روي خاکریز راه بروید و خاک آن  را فشرده و محکم کنید. مي توانید با کاشت گیاهان 
بزرگ که سیستم ریشه اي مناسبي دارند و با پاشیدن یک الیه  خاک پوش آلي1 )خرده چوب( 

به عمق 7/5 تا 12 سانتي متر از فرسایش خاک جلوگیري کنید.

زهکش هلندي
از  آب  پر مي شود.  با سنگ ریزه هاي درشت  که  است  چاله اي  این زهکش ها  نوع  ساده ترین 
مناطق مجاور به داخل آن جاري مي شود و در خاک فرو مي رود تا گیاهان از آن استفاده 
کنند. این سیستم عملکرد خوبي دارد، ولي مي توان به روش هاي مختلف، کیفیت عملکرد و 

عمر مفید آن را افزایش داد.
براي آن که یک زهکش هلندي خوب بسازید، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. چاله اي به  عمق حداقل 30 و عرض 25 سانتي متر حفر کنيد.

2. با یک الیه  فيلتر، کف و دیواره هاي آن را بپوشانيد.

 ابعاد الیه ي فیلتر را کمي بزرگ تر در نظر بگیرید تا از لبه هاي چاله کمي بیرون 
بزند و پس از پر کردن چاله با سنگ ریزه و نصب لوله ) البته در صورت استفاده از لوله( 

بتوانید لبه هاي این الیه  را روي سیستم تا کنید تا سطح گودال پوشیده شود.

3. چاله را به ارتفاع 2/5 تا 5 سانتي متر از سنگ ریزه، تخته سنگ هاي خردشده و یا 

هر نوع ماده ي متخلخل دیگر– حتي قلوه سنگ-  پر کنيد. اگر از لوله استفاده مي کنيد 

فضایي را براي نصب لوله خالي بگذارید.

4. اگر مي خواهيد در سيستم تان لوله نيز نصب کنيد آن را روي سنگ ریزه ها قرار دهيد.

از یک لوله ي زهکشي خرطومي مشبک پلي اتیلني به قطر 10 سانتي متر استفاده کنید. روي 

1- organic mulch
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آن یک الیه فیلتر جورابي1 )چون این فیلتر مانند جوراب روي لوله کشیده مي شود به آن 
فیلتر جورابي مي گویند( بکشید. مي توانید این فیلتر ها را از فروشگاه هاي لوازم آبیاري بخرید. 
یک سِر لوله را به ناودان وصل کنید و سِر دیگر آن را از یک طرف وارد چاله کنید و از طرف 
دیگر بیرون آورید. انتهاي لوله را در محلي امن قرار دهید که آب اضافي را از چاله خارج کند 
و باعث فرسایش خاک نشود. فراموش نکنید که انتهاي لوله باید باز بماند. به ارتفاع 2/5 تا 5 

سانتي متر روي لوله سنگ ریزه بریزید و آن را بپوشانید. 
5. لبه هاي الیه ي فيلتر را که از چاله بيرون مانده است روي کل سيستم تا کنيد و سطح 

چاله را بپوشانيد.

با  و  را فشرده کنيد  پا خاک  با چند ضربه ي  بپوشانيد.  با خاک سطحي  را  6. روي آن 

شن  کش سطح آن را صاف کنيد.

ذخيره کردن آب جمع آوري شده
استفاده مي شود.  به عنوان مخزن ذخیره ي آب  تانکر  از یک  باران  در سیستم ذخیره ي آب 
بهترین منبع آب، پشت بام خانه است. براي انتقال آب از روي بام به مخزن، یک لوله بردارید، 
یک سِر آن را به انتهاي ناودان و سِر دیگر آن را به مخزن وصل کنید. به این ترتیب مي توانید 
آب باران را براي فصل هاي خشک سال در مخزن ذخیره کنید. در زمان مناسب مي توانید آب 
را با استفاده از پمپ، یا نیروي گرانش به سوي جوي ها هدایت کنید. براي این کار مي توانید 
درباره ي  بیش تر  اطالعات  براي  کنید.  استفاده  قطره اي  سیستم  یا  معمولي  شلنگ هاي  از 

سیستم هاي مخزن دار به فصل 7 رجوع کنید.

 سوار کردن اجزاء
اجزاء استاندارد سیستم هاي مخزن دار:

مجراي ورود آب به مخزن و خروج آب از آن √
دریچه ي مخصوص تمیز کردن لوله در صورت گرفتگي √

1- sock filter
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هدایت  √ سیستم  از  خارج  به  کنترل شده   کاماًل  به شکل  را  اضافي  آب  که  سرریز  لوله  ي 
مي کند

هواکش یا بادخور که به پر و خالي شدن مخزن کمک مي کند √
دریچه ي دسترسي در باالي سیستم براي سرویس کاري لوله ها  √
تجهیزاتي براي جلوگیري از ورود جانوران به مخزن  √

مخزن شما ممکن است فوالدي، پالستیکي، سیماني، چوبي یا سنگي باشد.  بیش تر موادي 
و  دارند،  به همراه  جبران ناپذیري  زیست محیطي  اثرات  مي روند  به کار  مخزن  ساخت  در  که 
اثرات زیست محیطي،  این  اثر مي گذارند. براي کاهش  به طور غیرمستقیم در پایداري منظر 
سعي کنید به هیچ وجه از مخزن هاي پي  وي  سي استفاده نکنید. رایج ترین ماده اي که براي 
تقریباً  که  است،   )HDPE( متراکم1  پلي اتیلن  مي رود  به کار  مخزن ها  قبیل  این  ساخت 
غیرسمي است و آثار زیست محیطي آن از بهترین مواد پالستیکي هم کم تر است. این ماده  
نسبتاً ارزان قیمت است، ولي ظاهر مناسبي ندارد، براي رفع این مشکل مي توانید مخزن را با 
گیاهان بپوشانید یا دور آن  حصار بکشید. براي صرفه جویي در هزینه ها مي توانید از مخزن هاي 

دست دوم )فوالدي یا پلي اتیلن متراکم( استفاده کنید.

ساخت مخزن

با کارهاي فني آشنا هستند چندان سخت نیست. ولي اگر  ساخت مخزن براي کساني که 
شما تعویض واشر شیري که چکه مي کند را آشنایي با لوله کشي مي دانید، باید گفت که این 
کار به این آساني هم نیست. اگر فکر مي کنید براي این کار آماده هستید، حتماً از انجام آن 
لذت خواهید برد و تجربیات خوبي کسب مي کنید. در این جا به طور اجمالي به نحوه ي ساخت 
مخزن مي پردازیم. فراموش نکنید: اگر از مهارت خود در لوله کشي مطمئن نیستید، بهتر است 

از افراد متخصص و حرفه اي کمک بگیرید.

1- high density polyethylene
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انتخاب مخزن

قبل از هر کاري محل قرار گرفتن مخزن را انتخاب کنید. مخزن شما ممکن است باالي سطح 
زمین )این نوع مخزن ها ظاهر چندان زیبایي ندارند، ولي ارزان تر هستند و به طورکلي به سایر 
انواع مخزن ترجیح داده مي شوند( یا زیر زمین )این نوع مخزن ها گران تر هستند، عالوه براین 
ممکن است به هر دلیلي جابه جا شوند یا آب موجود در آن ها سرریز شود و تانکر در آب شناور 
شود( قرار داده شود. در این جا با فرض این که مخزن شما باالي سطح زمین قرار داشته باشد، 

بحث  را ادامه مي دهیم.
در بهترین حالت، ساختمان اصلي روي یک تپه قرار دارد و منظر  روي سراشیبي ساخته 
مي شود. در این حالت مخزن نزدیک ساختمان اصلي قرار مي گیرد تا به کمک نیروي جاذبه 
آب به نقاط مختلف منظر منتقل شود. اگر مخزن پایین تر از ساختمان اصلي قرار داده شود 

براي انتقال آب به نقاط مرتفع تر باید از یک پمپ برقي کوچک استفاده کرد.

X نکات زیر را به خاطر بسپارید:
دقت کنید مخزن در جایي قرار داده شود که خاک آن مشکلي نداشته و پایدار باشد )براي  √

مثال نباید مخزن را در جایي قرار داد که خاک آن دست کاري شده است(. به یاد داشته باشید 
که وزن 3786 لیتر آب تقریباً معادل وزن دو خودرو است. 

در اطراف مخزن فضاي کافي براي تردد و سرویس کاري بگذارید. √
دقت کنید خاک اطراف مخزن از همه ي جهات به اطراف شیب داده شود. √

تعيين ظرفيت مخزن

بعد از تعیین نوع مخزن، ظرفیت آن را مشخص کنید. براي تعیین ظرفیت مخزن  مي توان از 
روش هاي کاماًل تخصصي استفاده کرد، ولي در یک حساب سرانگشتي مي توانید حجم مخزن 
را حداکثر 18927 لیتر برآورد کنید. این که در دوره ي خشکي این مقدار آب پاسخگوي نیاز 
منظر شما خواهد بود یا نه، به وسعت منظر، آب مورد نیاز گیاهان، نوع اقلیم، نوع خاک و 
عوامل دیگر بستگي دارد. بااین وجود هنوز هم مطمئن ترین راه این است که به فکر استفاده از 
منابع آب شهري نیز باشید تا منظرتان بي آب نماند. به همین دلیل نیز در فصل هاي 7 و 10 
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اطالعات کامل درباره ي سیستم هاي آبیاري متداول ارایه شده است.

نصب مخزن

براي جابه جا کردن مخزن به کمک  روش نصب مخزن به جنس آن بستگي دارد. احتماالً 
دوستان و حتي تجهیزات سنگین نیاز خواهید داشت. در این جا روش هایي براي نصب هر نوع 

مخزن ارایه شده است: 
به ضخامت  √ و مسطح  فشرده  روي یک الیه ي  را  پالستیکي  مخزن پالستيکي: مخزن 

5-2/5 سانتي متر از سنگ ریزه هاي نخودي ریز )گرد( یا ماسه )ولي دقت کنید ماسه بر اثر 
جریان آب شسته نشود( قرار دهید.

الیه ي  √ یک  روي  را  آن  مخزن،  کف  نگاه داشتن  خشک  براي  فوالدي/استيل:  مخزن 

فشرده ي پوشیده از  سنگ ریزه ها ي درشت قرار دهید تا کف آن دیرتر زنگ بزند. 
مخزن سيماني: اگر مي خواهید مخزن سیماني یا مخزن هاي دیگر نصب کنید، از یک  √

پیمانکار باتجربه کمک بگیرید.

توزیع آب

اگر اختالف ارتفاع به اندازه اي است که مي توان از نیروي جاذبه براي انتقال آب استفاده کرد از 
شلنگ یا سیستم قطر ه اي براي آبیاري گیاهان استفاده کنید )دقت کنید که سیستم  قطره اي 
حتماً فیلتر داشته باشد تا ورود ذرات ریز از مخزن به سیستم باعث گرفتگي آن نشود(. اگر از 
پمپ استفاده مي کنید مي توانید آب را با استفاده از شلنگ، سیستم قطره اي یا حتي سیستم 

باراني )آب فشان( به ریشه ي گیاهان منتقل کنید.

 هنگام راه اندازي مخزن، باید به نکاتي درباره ي وصل کردن ورودي  ها، خروجي ها، 
و  ورودي  دریچه ي  بین  باید  مثال،  براي  کرد.  توجه  تانکر  به  لوله ها  سایر  و  زهکش ها 
نشان گر بیش ترین ارتفاع آب در مخزن فاصله اي وجود داشته باشد تا از برگشت آب به 
درون لوله ي ورودي پیش گیري شود، و همچنین اگر لوله ي زهکش بادقت جانمایي شود، 
مي توان لجن انباشته شده در کف مخزن را به جاي خارج کردن از باالي مخزن  به آساني 
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از پایین آن خارج کرد. در این جا فرصت پرداختن به جزئیات مربوط به این سیستم ها و 
سایر پیچیدگي هاي طراحي و اجراي آن ها وجود ندارد. اگر خودتان مي خواهید این کار را 
انجام دهید، بهتر است کتاب »ذخیره سازي آب: تانکر ها، مخازن، حوضچه ها و سفره هاي 

آبي1« نوشته ي آرت لودویگ2 را مطالعه کنید.

بازیافت آب با استفاده از جمع آوري آب خاکستري3
در سیستم هاي آب خاکستري از آب مصرفي ماشین هاي ظرف شویي، لباس شویي و گاهي 
آب وان ها و حمام ها )توجه داشته باشید که از پساب سرویس هاي بهداشتي براي این منظور 
از قسمت هاي  لوله  کشي  از سیستم  با استفاده  این آب  استفاده نمي شود( استفاده مي شود. 

مختلف خانه جمع آوري و به منظر منتقل مي شود.
گاهي امکان استفاده از آب خاکستري وجود ندارد. براي استفاده از این منبع آبي، شرایط 

زیر الزم است:
بتوان براي انتقال این آب به منظر از سیستم لوله کشي استفاده کرد √
خاک منظر بافت معمولي داشته باشد √
آب وهواي محل معتدل باشد )خیلي سرد یا خیلي مرطوب نباشد( √
قبول کنید که براي استفاده از چنین سیستمي الزم است کمي وقت صرف تعمیرو نگهداري  √

آن شود )رجوع کنید به فصل 10(
امکان  مناطقي که  در  و حتي  است  غیرقانوني  مناطق  برخي  در  از آب خاکستري  استفاده 
استفاده از این منبع آبي وجود دارد روند قانوني آن بسیار پیچیده و سخت است. براي مثال 

در برخي مناطق براي این کار، مجوز رسمي ساخت الزم است.

 براي آبیاري درختان میوه و همچنین گیاهان زینتي مي توان از آب خاکستري 
و  سبزیجات  آبیاري  براي  آب  این  از  است  بهتر  بهداشتي  دالیل  به  ولي  کرد،  استفاده 

1- Water Storage: Tanks, Cisterns, Aquifers, and Ponds
2- Art Ludwig
3- graywater system
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سایر گیاهان مثمر که محصوالت خوراکي دارند استفاده نشود. باوجود آن که تا به حال به 
تایید کارشناسان، گزارشي مبني بر بیماري یا ناراحتي افرادي که با آب خاکستري در 
تماس هستند به دست نرسیده است، بهتر است در صورت استفاده از این منبع آبي دقت 
الزم به عمل آید. براي پیش گیري از مشکالت احتمالي بهتر است اجازه ندهید آب هاي 
خاکستري در سطح زمین جاري شوند و در آبیاري باراني و یا شلنگي از این منبع آبي 

استفاده نکنید.
 

در  مواد موجود  به  استفاده مي کنید،  منظر  آبیاري  براي  از آب خاکستري  اگر   
پسابي که از راه آب سرویس ها یا آشپزخانه وارد منظر مي شود توجه کنید. سعي کنید از 
شوینده هاي طبیعي و سازگار با محیط زیست استفاده کنید. اگر کهنه ي کودک تان را در 
روشویي سرویس بهداشتي یا حمام مي شویید، پساب حاصل را به سیستم آب خاکستري 
یا  دستشویي  سینک  در  مضر  شیمیایي  مواد  سایر  و  دارویي  مواد  ریختن  از  نفرستید. 
ظرف شویي جداً خودداري کنید چون این مواد به منظر شما آسیب هاي جدي مي رسانند.

انتخاب یک سيستم آب خاکستري
آب  که  است  شلنگي  یا  لوله  شامل  آن ها  ساده ترین  دارند.  مختلفي  انواع  سیستم ها  این 
مي کند.  منتقل  باغچه  به  را  لباس شویي  ماشین هاي  و  روشویي ها  آشپزخانه،  سینک هاي 
مي توان از انواع پیچیده تر و البته گران تِر این سیستم ها نیز که با رایانه برنامه ریزي مي شوند 
بااین وجود اطالعات به دست آمده نشان مي دهد، سیستم هاي ساده  در منظر استفاده کرد. 
بهتر کار مي کنند. سیستمي که در این قسمت به توضیح آن مي پردازیم یکي از طرح هاي 

آرت لودویگ، از متخصصین سیستم هاي آب خاکستري است.
روشویي  راه آب  به  لوله اي  مي دهد.  نشان  را  این سیستم  7( شکل  فصل  )در  شکل 7-6 
سرویس  بهداشتي متصل است و پساب آن را به  سوي باغچه اي که با خاک پوش پر شده و 
چند گیاه در آن کاشته شده است هدایت مي کند- این سیستم فاقد فیلتر، تانکر، پمپ، شیر، 
دستگاه کنترل، و سایر انواع تجهیزات مدرن و پیچیده است. ساخت و نگهداري این سیستم 
بسیار ساده است. مي توانید براي بهره برداري از منابع آب خاکستري از همین سیستم هاي 
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ساده شروع کنید و کم کم سیستم خود را توسعه دهید. اگر به سیستم هاي پیچیده عالقه مند 
با  با عنوان »آبادي در دل کویر  لودویگ  به کتاب  اطالعات بیش تر  براي  هستید مي توانید 

استفاده از آب خاکستري1« یا سایت اینترنتي www.oasisdesign.net رجوع کنید.

ساخت یک سيستم آب خاکستري
به نحوه ي ساخت یک سیستم ساده ي آب خاکستري مي پردازیم )براي به دست  این جا  در 

آوردن دید  کلي از سیستم به شکل 6-7 در فصل 7 رجوع کنید(:
سرویس  روشویي  راه آب  مثال،  براي  کنيد.  تهيه  خاکستري  آب  مناسب  منبع  یک   .1

بهداشتي.
2. سوراخي در دیوار مجاور منبع آب بکنيد )دقت کنيد به سيستم لوله کشي یا سيم کشي 

ساختمان آسيبي نرسانيد( و یک لوله از خروجي راه آب روشویي به محل سوراخ بکشيد.

3. لوله را از بيرون ساختمان پاي درخت یا هر گياهي که دوست دارید بکشيد )توجه 

کنيد لوله در مسير شيب دار قرار گيرد تا آب در آن جریان پيدا کند(.

4. گودالي در زمين حفر کنيد و یک تانکر پالستيکي )به ظرفيت 19 ليتر( در گودال قرار 

دهيد. 

5. در دیواره ي تانکر تعدادي سوراخ ایجاد کنيد و لوله ي آب خاکستري را از سوراخي 

در باالي تانکر به آن وصل کنيد. این تانکر در واقع نقش یک مخزن تعادل2 را دارد و آب را 

به آرامي به خاک اطراف )محدوده ي ریشه ي گیاهان( منتقل مي کند.
6. حوضه ي آبریز مجاور محل قرار گرفتن این تانکر را با خاک پوش درشت پر کنيد.

7. در انتهاي لوله ي خروجي، که از راه آب روشویي به تانکر کشيده اید، یک توري مناسب 

نصب کنيد تا حشرات نتوانند از باغچه وارد حمام شوند. اگر یک حوضه ي آبریز پاسخگوي 

میزان آب تولید شده در سیستم آب خاکسترِي شما نیست، سیستم لوله کشي را کمي گسترده تر 
کنید و بر تعداد انشعاب ها بیافزایید )در ترازبندي و شیب بندي لوله ها دقت کنید(، به این ترتیب 
آب در قسمت هاي بیش تري از منظر توزیع مي شود. براي اطالعات بیش تر درباره ي سیستم هاي 

1- Create an Oasis with Greywater
2- surge tank
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پیچیده تر به ابتداي همین فصل و قسمت »انتخاب یک سیستم آب خاکستري« رجوع کنید.
واقعي  از دستورالعمل هاي  داده شد،  خالصه اي  این قسمت شرح  در  که  مراحلي   X
مربوط به طراحي و ساخت یک سیستم آب خاکستري است. بنابراین بهتر است پیش 
از انجام چنین کاري کمي تجربه کسب کنید. این به معناي آن نیست که ساخت چنین 
سیستم ساده اي از توانایي کساني که کمي با کارهاي فني آشنایي دارند خارج است، ولي 
اگر مي خواهید سیستم پیچیده تري داشته باشید بهتر است کمي بیش تر مطالعه کنید و 

در صورت نیاز از افراد متخصص کمک بگیرید.

نگاهي کلي به سيستم هاي آبياري دائمی
ممکن است مانند بیش تر مردم متوجه شوید که براي آبیاري منظر خود به آب لوله کشي و آب 
باران )به عنوان منبع آبیاري کمکي( نیاز دارید و این به معني استفاده از یک سیستم آبیاري 
دائمي است. الزم نیست نگران پیچیدگي  این سیستم ها باشید. این سیستم ها از مجموعه اي 

شکل 1-8 شماي کلي یک سیستم آبیاري.
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از شیرها، لوله ها، آب فشان ها و لوله هاي مخصوص آبیاري قطره اي تشکیل مي شوند. در این 
قسمت کمي بیش تر با بخش هاي مختلف سیستم هاي آبیاري دائمي و نحوه ي اتصال آن ها به 

یکدیگر آشنا مي شوید )شکل 1-8 را ببینید(.
فروشگاه هاي  به  بخرید.  خود  آبیاري  سیستم  براي  را  تجهیزات  مرغوب ترین  کنید  سعي 
محصوالت  بتوانید  تا  هستند  متخصص  و  حرفه اي  افراد  مخصوص  که  بروید  معتبري 
باکیفیت تري تهیه کنید. ممکن است پول بیش تري براي خرید این قبیل تجهیزات بپردازید، 

ولي سیستم شما دوام و کیفیت بیش تري خواهد داشت و پایدارتر خواهد بود. 

گرفتن انشعاب: نقطه ي اتصال1
محلي که در آن سیستم شما از لوله ي اصلِي آب انشعاب مي گیرید، نقطه ي اتصال نامیده 
مي شود. در بیش تر موارد براي این کار لوله از وسط بریده مي شود و یک سه راهي در محل 

برش به لوله ي اصلي وصل مي شود.

به کنتور آب  امکان  تا حد  انتخاب کنید که  اتصال  به عنوان نقطه ي  را  نقطه اي   
یا شبکه ي آب شهري نزدیک باشد. در این صورت فشار و حجم آبي که در منظر توزیع 
مي شود بیش تر خواهد بود. سیستم خود را به شیر هایي که در حیاط منزل وجود دارند 

وصل نکنید، به خصوص اگر منبع آب شیرین باشد. 

 انشعاب گیري از خط لوله ي اصلي آب ممکن است کمي سخت باشد، بنابراین 
بهتر است حتي اگر خودتان قصد اجراي بقیه ي سیستم را دارید، براي این کار از افراد 

متخصص کمک بگیرید.

تميز نگاه داشتن سيستم: استفاده از فيلتر
اگر منبع آب شما آلوده باشد، ممکن است سنگ ریزه  و آشغال وارد سیستم و باعث گرفتگي 

1- point of connection
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شیرها و لوله ها شود. بهتر است با افراد متخصص مشورت کنید تا اگر منبع آب شما آلوده است از 
فیلتر هاي مناسب براي صاف کردن آب استفاده کنید. منابع آب شهري عموماً تمیز هستند و چنین 

آلودگي هایي ندارند، ولي آب چاه و منابع سازمان هاي خصوصي کوچک معموالً آلوده هستند.
 

باکترِي جرم آهن وجود دارد و مي تواند مشکالت اساسي   در برخي منابع آبي 
در سیستم هاي آبیاري به ویژه سیستم هاي قطر ه اي ایجاد کند. هر چند این باکتري براي 
انسان سمي و خطرناک نیست، ولي رفع آن و پاک سازي سیستم از این باکتري تقریباً 
غیرممکن است. اگر آب شما رنگ، بو و مزه ي آهن مي دهد یا ماده ي لزجي در تاسیسات 

و لوله ها دیده مي شود، منابع آبي را بررسي کنید و ببینید علت آن چیست.

توزیع آب: لوله هاي اصلي و شيرهاي آب
لوله ي اصلي، یک لوله ي زیرزمیني است که آب را به شیرهاي کنترل انتقال مي دهد. برخالف 
لوله هاي فرعي که جریان آب در آن ها به واسطه ي شیرهاي کنترل، قابل تنظیم است، آب در 
لوله ي اصلي همواره با یک فشار ثابت جریان دارد. قطر لوله ي اصلي باید حداقل 2 سانتي متر 
باشد، ولي از آن جایي که در سیستم به آب فراواني نیاز دارید مي توان قطر این لوله را تا 2/5 

سانتي متر یا بیش تر افزایش داد.
خطوط اصلي معموال در عمق 46 سانتي متري- در مناطق سردسیر در عمق بیش تر- سطح 
براي محیط زیست بسیار  از جنس پي  وي  سي هستند که  لوله ها  این  زمین دفن مي شوند. 
خطرناک است. بهتر است به جاي لوله هاي پي  وي  سي از لوله هاي پلي اتیلني پلیمري که از لحاظ 

زیست محیطي به مراتب کم خطرتر هستند استفاده شود. 
در نزدیکي شیرهاي کنترل یا هر جایي از منظر که به جریان مداوم آب نیاز دارید، شیر آب 

)شیرهایي که مي توان به آن ها شلنگ وصل کرد( نصب کنید. 

 براي ایمني و دوام بیش تر باید انشعابات عمودي1- لوله هایي که به شکل عمودي 

1- risers
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از لوله ي اصلي منشعب مي شوند و براي تغذیه ي شیرهاي آب از خاک بیرون مي آیند- 
فلزي باشند نه پالستیکي )در هر جاي دیگري هم که لوله ها بیرون از خاک باشند باید از 
لوله هاي فلزي به جاي لوله هاي پالستیکي استفاده شود( شیرهاي آب را با استفاده از یک 
میله ي چوبي محکم کنید یا آن ها را به یک شيء ثابت، مثل ساختمان اصلي تکیه دهید 

و با بست محکم کنید تا وقتي شلنگ را مي کشید از جا کنده نشوند.

ایمن نگاه داشتن سيستم: تاسيسات بازدارنده ي جریان برگشتي آب1
نصب  مناطق  بیش تر  در  خانگي،  آب  منابع  به  آبیاري  آلوده ي  آب  ورود  از  جلوگیري  براي 
دستگاه هاي دائمي که مانع از جریان برگشتي آب به سیستم مي شوند الزامي است. دستگاه 
بازدارنده ي جریان برگشتي آب یک شیر یک طرفه ي ساده است که به آب اجازه مي دهد فقط 

در یک جهت حرکت کند و مانع از حرکت آن در جهت عکس مي شود.
برخي انواع این دستگاه ها در نقطه ي اتصال که قباًل درباره ي آن توضیح داده شد نصب 
مي شوند.  نامیده  یک طرفه ي3  شیِر  یا  فشار  کاهنده ي  فشارشکن2،  دستگاه ها  این  مي شوند. 
نوع دیگري از این دستگاه ها به طور جداگانه روي هر شیر نصب مي شود که به آن خالء شکن 
این دستگاه ها آسان تر  انواع دیگر  از نصب  اتمسفري  اتمسفري4 مي گویند. نصب خالء شکن 

است و اگر تعداد شیرها زیاد نباشد چندان هزینه بر هم نیست.

X در این جا بدون پرداختن به جزئیات، یادآوري مي شود که هر یک از انواع دستگاه هاي 
بازدارنده ي جریان برگشتي آب به شکل متفاوت و در سطح خاصي از سیستم محافظت 
و  منطقه  شهرداري  با  مناسب  دستگاه  انتخاب  براي  است  بهتر  بنابراین  مي کنند. 
براي  مناطق  بیش تر  در  بخواهید.  آن ها کمک  از  و  بگیرید  تماس  مربوطه  سازمان هاي 
نصب این دستگاه ها به مجوز نیاز است. همچنین الزم است یک تکنسین متخصص در 

تعمیرونگهداري از این دستگاه ها، سالي یک بار سیستم شما را کنترل کند.

1- backflow prevention devices
2- pressure vacuum breaker
3- double check valve
4- atmospheric vacuum breaker
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کاهش فشار: رگالتور/تنظيم کننده ي فشار
تنظیم کننده ي فشار )رگالتور( یک دستگاه مکانیکي ساده است که براي تنظیم فشار آب، روي 
منبع اصلي آب نصب مي شود. اگر فشار آب ورودي به سیستم از 550 تا 690 کیلو پاسکال 
بیش تر است، براي پیش گیري از آسیب دیدن سیستم در نقطه ي اتصال یک تنظیم کننده ي 
یا جدا شدن  باعث کنده شدن سِر آب فشان ها  اضافي ممکن است  فشار نصب کنید. فشار 
قطره چکان ها از لوله ها شود. هر یک از این اتفاقات به نوبه ي خود باعث هدر رفتن آب مي شود. 

کنترل: شير هاي ناحيه اي
هر ناحیه سطح فیزیکي تعریف شده اي از منظر است که شیر جداگانه ا ي آن را تغذیه مي کند. 
به این شیرها، شیرهاي ناحیه اي مي گویند که مي توان آن ها را مستقل از سیستم باز و بسته 
کرد. این شیرها ممکن است دستي یا خودکار باشند. یک دستگاه کنترل الکتریکي، برق الزم 
)معادل 24 ولت( براي فعال شدن شیرهاي خودکار را با استفاده از کابل هاي زیرزمیني تامین 
مي کند. شیرها با استفاده از یک لوله ي چندشاخه )مانیفولد1( در یک جا دسته مي شوند. این 
چندشاخه ها در یک یا چند قسمت از منظر قرار مي گیرند. شیرهاي دستي روي سطح زمین 
باشد. شیرهاي خودکار در جعبه هاي مخصوص  آسان  به آن ها  تا دسترسي  نصب مي شوند 

پالستیکي در زیر زمین قرار داده مي شوند.

X ناحیه بندي  منظر به دالیل زیر انجام مي شود:
نواحي  √ به  آن ها  آبي  نیاز  بر طبق  را  آن  در  موجود  گیاهان  و  منظر  مي توانید  آبي:  نياز 

 آبي2  مختلف تقسیم کنید. در این تقسیم بندي هر ناحیه به یک شیر جداگانه مجهز خواهد 
آبیاري  مشکل  به این ترتیب  مي شوند.  آبیاري  آبي شان  نیاز  بر طبق  ناحیه  هر  گیاهان  و  بود 

بیش از اندازه یا ناکافي هم رفع مي شود.
آفتاب گيري: مي توانید شیرهاي مجزایي براي قسمت هاي آفتاب گیر، سایه گیر، بادخیز  √

یا پوشش هاي گیاهي زیر درختان که برخي به آبیاري بیش تر و برخي به آبیاري کم تر نیاز 

1- manifold
2- hydrozone
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دارند، در نظر بگیرید.
مدیریت سيستم آب رساني: وقتي بخشي از منظر آن قدر وسیع است که نمي توان از یک  √

شیر براي آبیاري آن استفاده کرد، مي توان منظر را به قسمت هاي کوچک تري تقسیم و براي 
هر قسمت از شیر مجزایي استفاده کرد و به ترتیب هر قسمت را به طور جداگانه آبیاري کرد.

انتقال آب به آب فشان ها: لوله هاي فرعي
لوله هاي زیرزمیني که آب را از شیرهاي اصلي به قطره چکان ها و آب فشان ها منتقل مي کنند لوله هاي 
فرعي نامیده مي شوند. مانند لوله هاي اصلي، این لوله ها نیز غالباً از جنس پي  وي  سي هستند. ولي 
اگر بتوانید به جاي لوله هاي پي  وي  سي از لوله هاي پلي اتیلني پلیمري استفاده کنید خیلي بهتر است. 
این لوله ها تاثیر کم تري بر محیط زیست دارند. فشار آبي که در لوله هاي فرعي جریان دارد به اندازه ي 
فشار آب لوله هاي اصلي نیست. بنابراین الزم نیست این لوله ها به اندازه ي لوله هاي اصلي مقاوم و 

محکم باشند. این لوله ها را مي توان در عمق 30 سانتي متري از سطح زمین دفن کرد.

استفاده از آب: سيستم هاي آبياري باراني و قطره اي
آب فشان ها و قطره چکان ها نقاط انتهایي سیستم هاي آبیاري هستند و آب را به گیاهان منتقل 
مي پاشند.  اطراف  فضاي  به  و  مي گیرند  زیرزمیني  لوله هاي  از  را  آب  آب فشان ها  مي کنند. 
قطره چکان ها آب را از لوله هایي که بین  خاک منظر و خاک پوش پاشیده شده روي آن، قرار 
دارند مي گیرند و آن را به کندي در خاک اطراف آزاد مي کنند. در بخش هاي بعدي، هر دو 
نوع آبیاري به طور کامل توضیح داده مي شود. براي اطالعات بیش تر به بخش »رعایت مفاهیم 

پایداري در سیستم هاي آبیاري دائمي« رجوع کنید.

سيستم هاي آبياري باراني

اگرچه سیستم هاي آبیاري باراني در مقایسه با سیستم هاي قطره اي چندان کارآمد نیستند، 
براي آبیاري چمن  یا زمین هاي وسیع پوشیده از گیاهان پوششي، مناسب هستند )بااین وجود 
این نوع آبیاري گزینه ي مناسبي براي طراحي منظرهاي پایدار نیست(. اگر به دلیل استفاده از 
گیاهاني که در این جا به آن ها اشاره شد مجبور به استفاده از سیستم آبیاري باراني هستید، 
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سعي کنید با افزایش کارآیي سیستم تا جاي ممکن از آثار سوء آن  بکاهید. 
آب فشاني را انتخاب کنید که متناسب با شرایط شماست. توجه داشته باشید که آب فشان ها یا 
به شکل ثابت روي سطح زمین نصب مي شوند1 یا در زیر زمین مخفي هستند و با فشار آب از زمین 
بیرون مي آیند2. در این جا به چند نوع از این آب فشان ها و نحوه ي استفاده از آن ها اشاره مي کنیم:

آب فشان هاي افشانه اي3: این آب فشان ها براي فضاهاي کوچک بسیار مناسب هستند  √

نازلي  داراي  افشانه اي  آب فشان هاي  مي پاشند.  اطراف  به  متري   4/5 شعاع  تا  را  آب  و 
)آب پخش کن( ثابت هستند که آب را در الگویي دایره اي شکل و قوسي )پنکه اي مانند(  توزیع 

مي کند.
آب فشان هاي  چرخشي4: این آب فشان ها مکانیسم چرخ دنده اي دارند و آب را با حرکت  √

دوراني در منظر توزیع مي کنند. این آب فشان ها )در مقایسه با آب فشان  هاي افشانه اي( آب را 
یکنواخت تر و آهسته تر در سطح زمین پخش مي کنند. وقتي قطرات آب پاشیده شده از سِر 
آب فشان درشت تر باشد، احتمال آن که وزش باد ذرات آب را با خود ببرد، کم تر است. این نوع 
آب فشان ها به دلیل آن که آب را تا فواصل دور )تا شعاع 6 تا 12 متر و بیش تر( پرتاب مي کنند 

براي زمین هاي بزرگ مناسب هستند.
آب فشان هاي ضربه اي5: این آب فشان ها از یک بازوي گردان براي شکستن جریان آب و  √

توزیع آن در یک پهنه ي وسیع تر استفاده مي کنند. مدل هاي قدیمي باوجود  آن که سروصداي 
پایدار منظري آرام و بي سروصدا  زیادي دارند بسیار کارآمد هستند. )فراموش نکنید منظر 

است.( کاربرد آب فشان هاي ضربه اي نیز مشابه آب فشان هاي چرخشي است. 

 هرگز چند آب فشان مختلف را به یک شیر وصل نکنید. زیرا الگوي پوشش دهي 
و میزان آب رساني هر یک از این آب فشان ها با یکدیگر متفاوت است. 

1- aboveground sprinklers
2- pop-up sprinklers
3- spray heads
4- rotor heads
5- impact heads
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سيستم هاي آبياري قطره اي 
اگر سیستم آبیاري قطره اي طراحي مناسبي داشته باشد و به درستي نصب شود مي تواند به 
پایداري منظر شما کمک بسیار کند. این سیستم هم به صرفه جویي در مصرف آب کمک 

مي کند و هم باعث رشد بهتر گیاهان مي شود:
سیستم هاي قطره اي آب را با استفاده از قطره چکان هاي کوچک در منظر توزیع مي کنند.  √

محل هر یک از این قطره چکان ها در طول لوله ها به نحوي طراحي شده است که جریان آب 
در همه ي آن ها یکنواخت باشد. 

قطره چکان ها یا از قبل روي لوله هاي پلي اتیلني پرس مي شوند یا به طور جداگانه تهیه و  √
روي آن ها نصب مي شوند. به دلیل آن که قطره  چکان هاي نوع اول محکم تر هستند و احتمال 
جدا شدن آن ها از لوله ها کم تر است، استفاده از این نوع قطره چکان ها بیش تر توصیه مي شود.

قطره چکان ها آب را با سرعت بسیار کم- معموال 2 تا 4 لیتر در ساعت- در منظر توزیع  √
مي کنند. در این روش آب بدون این که در هوا پخش شود به طور مستقیم در خاک نفوذ مي کند.

استفاده از فیلترهاي مناسب به افزایش طول عمر سیستم کمک مي کند، زیرا حتي ورود  √
ذرات بسیار ریز هم ممکن است باعث گرفتگي روزنه هاي کوچک قطره چکان ها شود. 

مناسب  √ بسیار  منظور  این  براي  توري هاي 150 مشي )چشمه(  با  واي شکل1  فیلترهاي 
هستند. )حتي آب هاي سنگین نیز ممکن است باعث گرفتگي و انسداد قطره چکان ها شوند، 

بنابراین بهتر است پیش از استفاده از این سیستم ها منبع آب تان را بررسي کنید(.
فشار آب در سیستم هاي قطره اي در حدود 140 تا 200 کیلو پاسکال است. به دلیل آن که  √

فشار آب ورودي به این سیستم ها خیلي کم تر از سیستم هاي آبیاري دیگر است، باید روي هر 
شیر یک رگالتور کوچک نصب شود تا بتوان فشار آب را در سیستم تنظیم کرد.

اختالف ارتفاع در قسمت هاي مختلف منظر در دقت توزیع آب تاثیر مي گذارد. در چنین  √
شرایطي معموالً آب در نقاط کم ارتفاع جمع مي شود. اگر اختالف ارتفاع در قسمتي از منظر 
تغذیه  از یک شیر  آن قسمت  آبیاري  و سیستم  است  تا 150 سانتي متر  از 90  بیش  شما 
مي شود، یا آن قسمت را به دو بخش پست و مرتفع تقسیم کنید یا از قطره چکان هایي استفاده 

1- wye type
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ارتفاع تغییر مي کند. در چنین شرایطي این  با توجه به تغییر  کنید که فشار آب در آن ها 
قطره چکان ها به مراتب بهتر از قطره چکان هاي معمولي عمل مي کنند.

لوله هاي سیستم آبیاري قطره اي معموالً روي سطح زمین نصب مي شوند و روي آن ها با  √
خاک پوش پوشانده مي شود. ولي بعضي از انواع این لوله ها در زیر خاک دفن مي شوند. لوله ها 
با استفاده از بست هاي مخصوص روي زمین محکم مي شوند تا از البه الي خاک پوش بیرون 

نزنند. این بست ها در فواصل 90 سانتي متري نصب مي شوند.
 

زمان بندي مناسب: دستگاه هاي خودکار کنترل آبياري
اگر سیستم آبیاري شما خودکار است، مي توانید دستگاه کنترل آن را در گاراژ یا هر مکان دیگري 
که دسترسي به آن آسان است و مي توان به خوبي از آن محافظت کرد، نصب کنید. همچنین 
مي توانید آن را در فضاي باز )خارج از خانه( قرار دهید تا وقتي در منزل نیستید، امکان دسترسي به 
آن براي باغبان ها و دیگران وجود داشته باشد. براي اطالعات بیش تر درباره ي دستگاه هاي کنترل 
هوشمند و غیرهوشمند و نحوه ي انتخاب یک دستگاه کنترل مناسب به فصل 7 رجوع کنید. در 
صورت امکان بهتر است از دستگاه کنترل هوشمند استفاده کنید، این دستگاه ها بسیار کارآمد 

هستند و به صرفه جویي در مصرف آب و همچنین هزینه هاي دیگر منظر کمک بسیار مي کنند.

 نصب حس گر باران1- ظرفي کوچک که در فضاي باز قرار داده مي شود و جریان آب 
در سیستم را تا زمان قطع بارندگي و خشک شدن هوا، قطع نگاه  مي دارد- مي تواند مفید 

باشد. کار کردن آب فشان ها در زمان بارندگي باعث هدر رفتن آب مي شود.

استفاده از روش هاي آبياري پایدار در سيستم هاي آبياري دائمي 
براي تهیه ي این کتاب بیش تر سیستم هاي آبیاري موجود )تا سال 2009( بررسي شد. طراحي 
پذیرفته شده  استانداردهاي  به  نسبت  پایین تري  سطح  در  سیستم ها  این  اغلب  عملکرد  و 
اطالعات  و  دانش  به  و سرهم بندي یک سیستم خوب  براي طراحي  آن که  دارد. حال  قرار 

1- rain sensor



بخش سوم: صرفه جویي در مصرف آب در سيستم هاي آبياري و جمع آوري و هدایت پساب ها224

چنداني نیاز نیست. براي انجام این کار مي توان از اصول طراحي این سیستم ها شروع کرد. در 
بخش هاي بعدي به این اصول خواهیم پرداخت.

یکنواختي توزیع آب1 
سعي کنید یک قطعه ي مربعي شکل از منظر را با استفاده از آب فشان هایي که آب را به شکل 
کماني روي منظر مي پاشند، پوشش دهید. اگر کمي دید هندسي داشته باشید با یک نگاه 
سیستم  این  در  آب -  توزیع  یکنواختي  همان  یا  آبیاري-  پوشش دهي  که  مي شوید  متوجه 

نمي تواند نیاز آبي منظر را به طور کامل برآورده کند. 
با فرض این که آب به بهترین شکل ممکن در منظر توزیع شود، حداکثر ضریب یکنواختي 
توزیع آن 70 درصد خواهد بود و این به معني آن است که بخش وسیعي از منظر آب کافي 
دریافت نمي کند. براي جبران این مشکل باید زمان آبیاري را آن قدر افزایش دهید تا آب از 
مناطق سیراب شده به مناطق خشک جریان یابد. این سیستم چندان پایدار نیست به همین 
دلیل سیستم هاي قطره اي بیش تر مورد توجه قرار دارند. یکنواختي توزیع آب در سیستم هاي 

قطره اي 100 درصد است.

 براي آن که آب به طور یکنواخت در منظر توزیع شود، آب فشان ها را طوري جانمایي 
کنید که محدوده اي که هر یک پوشش مي دهد تاحدودي بر محدوده ي دیگر هم پوشاني 
و  آب فشان  یک  نشان دهنده ي  نقطه  هر  شکل  این  در   .8-2 شکل  مانند  باشد،  داشته 
را  از قسمت هاي مشخص شده  تعداد آب فشان هایي هستند که هر یک  نمایان گر  اعداد 
آبیاري مي کنند. این نوع آرایش هم پوشاني سربه سر2 نامیده مي شود و براي آن که سیستم 
عملکرد مناسبي داشته باشد مي توان از آن استفاده کرد. در غیر این صورت احتمال وجود 

نقاط خشک، هدر رفتن آب و بیمار شدن گیاهان وجود دارد.

1- distribution uniformity
2- head to head coverage
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شکل 2-8 یکنواختي توزیع آب

طراحي سيستم آبياري قطره اي پاي هر گياه یا در همه ي سطوح کاشت
نصب یک یا دو قطره چکان پاي هر گیاهِ تازه کاشته شده روش چندان مناسبي براي ساختن یک 
سیستم آبیاري قطره اي نیست. طوقه ي گیاه، به خصوص در گیاهان مقاوم به خشکي1، آخرین 
قسمت دریافت کننده ي آب است، چرا که وجود آب در این قسمت باعث رشد عوامل بیماري زا 
مي شود و این عوامل در نهایت گیاه را از بین مي برند. همچنین اگر در قسمت هاي مختلف 
سیستم بالغ ریشه ي گیاه قطره چکان وجود نداشته باشد، گیاه نمي تواند آب کافي دریافت کند 

)براي مشاهده ي محل دقیق قرار گرفتن ریشه ها به شکل 1-9 در فصل 9 رجوع کنید(. 

X بهترین راه براي طراحي سیستم آبیاري قطره اي ایجاد شبکه اي متشکل از چندین 
لوله هایي استفاده مي شود که قطره چکان ها  از  این شبکه  ایجاد  براي  قطره چکان است. 
روي  هم  از  معیني  فواصل  در  باید  قطره چکان ها  است.  شده  نصب  آن ها  روي  قبل  از 
لوله ها نصب شوند )معموال 30 تا 60 سانتي متر(. لوله ها نیز باید به موازات هم در زمین 
کشت شده قرار داده شوند )در هرجایي که احتمال رویش ریشه ها وجود دارد(، به شکل 
3-8 رجوع کنید. در این روش شکل آب رساني به منظر شبیه به زماني است که باران 

مي بارد. مي توان گفت که آب رساني به صورت کاماًل یکنواخت انجام مي شود. 

استفاده از سيستم هاي زهکشي پایدار
سیستم هاي بهره برداري از آب، آب باران را در منظر نگاه  مي دارند و سیستم هاي زهکشي آن 

1- drought tolerant
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را به خارج از منظر هدایت مي کنند. این فرآیند کمي عجیب به نظر مي رسد، این طور نیست؟ 
باران  از آب  بهره برداري  متداول که سیستم هاي  پذیرفت که در سیستم هاي زهکشي  باید 
ندارند،  جایگاهي  آن ها  در  محیط زیست هستند(  دوست دار  این سیستم ها  نکنید  )فراموش 
منابع آبي به میزان قابل توجهي هدر مي رود. در ابتدا تصور آن بود که سیستم هاي زهکشي 
ابزارهایي مناسب براي جلوگیري از آب گرفتگي منازل هستند، ولي به مرور زمان مشخص شد 
آبي که از طریق این سیستم ها به خارج از منظر هدایت مي شود منبعي ارزشمند است و با این 
کار نه تنها از مشکالت منظر کاسته نمي شود بلکه مشکل آب گرفتگي معابر نیز به مشکالت 

موجود اضافه مي شود.
در سیستم هاي زهکشي متداول، خاک طوري شیب بندي مي شود که آب باران به نقاط 
شود.  هدایت  گیرنده  اصلي/حوضچه هاي  جمع کننده هاي  دریچه هاي  و  خانه  از  دور  پست 
قسمتي از این آب نیز از طریق لوله هاي زیرزمیني به خیابان منتقل مي شود. این آب عالوه  بر 
این که باعث آب گرفتگي معابر و خیابان ها مي شود، تمام آالینده ها را با خود مي شوید و به 
نهرها، دریاچه ها و سایر منابع آبي منتقل مي کند. اگر این سیستم فقط آب اضافي را به خارج 
از منظر هدایت کند، مي توان گفت که مفید است، ولي متأسفانه این سیستم پیش از آن که 

بتوان از آب بهره اي برد همه ي آن را از منظر دور مي کند. 
به  منظرها  بیش تر  در  آن  از  ناشي  و خسارات  آب گرفتگي  از  جلوگیري  براي  با این وجود 
نوعي سیستم زهکشي نیاز است. بنابراین بهتر است اگر قصد دارید از یک سیستم زهکشي 

شکل 3-8 شبکه ي آبیاري قطره اي
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در منظرتان استفاده کنید به پایداري طرح مورد نظر دقت کنید. در بخش هاي بعدي بیش تر 
به این موضوع خواهیم پرداخت.

طراحي سيستم زهکشي 
با در نظر گرفتن عملکرد دومنظوره ي سیستم هاي زهکشي در منظر هاي پایدار )نگاه داشتن 
مراحل  به  این جا  در  نشود(،  ایجاد خسارت  و  آب گرفتگي  باعث  که  تا حدي  منظر  در  آب 

طراحي یک سیستم زهکشي مي پردازیم:
1. منبع آب را مشخص کنيد. منظرتان را بررسي کنید و ببینید روان آب هاي سطحي از 
کجا مي آیند و چگونه در منظر جاري مي شوند. بخش »یافتن منابع آبي« در ابتداي این فصل 
به روان آب هاي سطحي به عنوان  باید  انجام مي دهید  را  این کار  را مرور کنید. در زماني که 
یک مشکل بالقوه نگاه کنید نه یک منبع آبي، ولي فراموش نکنید که اصول هیچ تغییري 
شدن  جاري  نحوه ي  مي کنید،  زندگي  آن  در  که  منطقه اي  بارندگي هاي  با  اگر  نمي کنند. 

روان آب ها و سیستم هاي رایج زهکشي منطقه آشنا نیستید از همسایه ها پرس وجو کنید.
2. مقصد آب را مشخص کنيد. نقاط خروجي آب از منظر و همچنین نقاط پستي را که آب 

در آن ها جمع مي شود، مشخص کنید. اگر نقاط پست پس از پر شدن از آب باعث سست 
شدن سطوح شیب دار شوند و خسارت به بار آورند، مشکل ساز هستند، ولي اگر به شکل نقاط 
ماندابي عمل کنند و آب را در منظر نگاه دارند بسیار مفید هستند. )براي اطالعات بیش تر 

درباره ي نقاط ماندابي به بخش »انتخاب اجزاء مناسب« در این فصل رجوع کنید.(
3. مکان هاي مناسب براي بهره برداري از آب باران را تعيين کنيد. براي آشنایي بیش تر 

با روش هاي حفظ آب در منظر به فصل 7 و بخش اول این فصل رجوع کنید.
4. همه ي مشکالت مربوط به ایمني را مشخص کنيد. ملک تان را بررسي کنید و مطمئن 
شوید از نظر زمین شناختي استحکام الزم را دارد )از مشاور زمین شناس کمک بگیرید(. براي 
از  یا قسمت هایي که  از فرسایش و شسته شدن خاک، آب را به طرف پیاده روها  جلوگیري 
استحکام خوبي برخوردارند هدایت کنید. انشعاب هایي را براي سرریز شدن قسمتي از آب 

جریان هاي سنگین در نظر بگیرید.
5. طرح زهکشي را متناسب با طرح کلي منظر انتخاب کنيد. درباره ي محل قرار گرفتن 
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گیاهاني که آب مورد نیاز منظر را مصرف مي کنند فکر کنید و تاثیري را که سیستم زهکشي 
مي گذارد  منظر  قسمت هاي  سایر  و  از چمن  پوشیده  زمین هاي  تردد،  مسیرهاي  پاسیو،  بر 

بررسي کنید.
6. سعي کنيد منظرتان را بدون استفاده از لوله زهکشي کنيد. وقتي لوله ها مي گیرند، 
آب در لوله برمي گردد و باعث آب گرفتگي مي شود. اگر بتوانید منظرتان را طوري شیب بندي 
کنید که در صورت آب گرفتگي، آب  بدون این که آسیبي به ملک برساند در سطح آن جاري 
شود، کارتان خیلي راحت مي شود. اگر عملیات شیب بندي  درست انجام شود الزم نیست دیگر 
نگران گرفتگي لوله ها و آب گرفتگي منظر باشید، تنها کاري که باید انجام دهید این است که 
سطح منظر را به اندازه ي کافي از گیاهان مختلف بپوشانید تا خطر فرسایش و شسته  شدن 
لوله ها یخ  در  یخ بندان  اثر  بر  دارند، آب  مناطقي که آب وهواي سرد  در  یابد.  خاک کاهش 
مي زند و همین گرفتگي سیستم زهکشي را به کلي مختل مي کند. در این مناطق در بیش تر 

موارد زهکشي سطحي به سایر انواع آن ترجیح داده مي شود.
7. دریچه هاي جمع کننده هاي اصلي/حوضچه هاي گيرنده را در نقاط پست قرار دهيد 
و براي تخليه، آن ها را با استفاده از لوله هاي زهکش زیرزميني به مکاني مناسب متصل 
کنيد. دقت کنید این نقاط پست حداقل در فاصله ي 3 متري و در صورت امکان در فواصل 
دورتري از ساختمان اصلي قرار گیرند. سیستم لوله کشي را طوري طراحي کنید که با ریشه ي 
گیاهان برخورد نکند و سعي کنید شیارها را در جهت شیب ها حفر نکنید، زیرا در غیراین صورت 
جمع کننده هاي/ همه ي  دریچه ي  کناره ي  سطح   مي شود.  شسته  بارش  اولین  با  آن ها  بستر 

حوضچه هاي گیرنده را براي ایجاد آب گیرهاي کوچک و همچنین فرصت نفوذ آب در خاک چند 
سانتي متر باالتر از سطوح پیراموني قرار دهید. دقت کنید که سطح لبه ي دریچه ها از سطح کف 
ساختمان اصلي و سایر سازه ها پایین تر باشد. در مکان هایي که دریچه ها دور از مناطق پرتردد و 
پرترافیک قرار دارند، به جاي میله هاي صاف آن ها را با شبکه هاي فلزي دهلیزي شکل بپوشانید تا 

شاخ وبرگ گیاهان باعث مسدود شدن دریچه ها نشوند.
8. قبل از اجراي طرح، آن را در سایت ارزیابي کنيد.

 برخالف سایر عوارض سطحي منظر، شیب بندي خاک و سیستم زهکشي، نهایي 
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هستند و بعد از اجرا، تغییر آن ها تقریبا غیرممکن است. اگر ذره اي به منطق، ایمني یا 
با یک متخصص  انجام دهید شک دارید، بهتر است  قانوني بودن کاري که مي خواهید 

مشورت کنید.

آب هاي  که  دیگري  هرجاي  و  نگهدارنده  دیوارهاي  پشت  در  که  نکنید  فراموش   X
زیرزمیني وارد ساختمان اصلي مي شوند از زهکش فرانسوي استفاده کنید. زهکش فرانسوي 
آب راهه اي است که یک لوله ي زهکشي متخلخل در کف آن قرار دارد- نمونه ي معکوس 
ابتداي این فصل به آن اشاره شد. این زهکش نیز مانند زهکش  زهکش هلندي که در 
هلندي با یک الیه فیلتر پوشانده مي شود که مانع از ورود خاک به سیستم مي شود و امکان 
نفوذ آب به آن را مهیا مي کند. آب راهه اي که این زهکش در آن قرار دارد از سنگ هاي 
خردشده ي درشت پر مي شود تا آب بتواند از اطراف به داخل آن نفوذ کند. آب در داخل 
لوله جاري مي شود و براي آن که بتوان از این آب )بدون ایجاد هیچ نوع خطري براي منظر( 
استفاده کرد، به مکان مناسبي منتقل مي شود. )در یک کالم زهکش هاي فرانسوي آب هایي 
را که ممکن است براي منظر مشکل ساز شوند جذب و به خارج از منظر هدایت مي کنند 
در حالي که زهکش هاي هلندي آب را از نقاط دیگر مي گیرد و امکان نفوذ آن را در منظر 

فراهم مي کنند.(

نصب و نگهداري سيستم زهکشي
اگر شیب بندي خاک به دقت انجام شود، الزم نیست نگران نصب سیستم زهکشي باشید- ولي 

این کار فعالیت فیزیکي زیادي مي برد:
لوله هاي زهکشي باید در زمین دفن شوند، بنابراین الزم است تعداد زیادي گودال حفر  √

و پر شود.
براي آن که لوله هاي نصب شده در سطوح شیب دار به طور کامل تخلیه شوند، شیب آن ها  √

باید یکنواخت باشد. )حداقل 3 میلي متر تغییر ارتفاع به ازاء  هر 30 سانتي متر لوله(. بنابراین 
الزم است در حین لوله گذاري شیب را با استفاده از یک تراز بررسي کنید.

تا جایي که ممکن است از راکد ماندن آب جلوگیري کنید.  √
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باید قبل از فصل بارندگي لوازم و اتصاالت مورد نیاز براي سرویس کاري و نظافت سیستم  √
را آماده کنید. براي تمیز کردن سیستم مي توانید از آب پرفشار استفاده کنید.

 بهتر است از لوله هاي معمولي که دیواره هاي سخت و هموار دارند استفاده کنید. 
تمیز کردن این لوله ها به مراتب آسان تر از تمیز کردن لوله هاي خرطومي است. 

براي آن که به سیستم زهکشي کمک کنید کارآیي خود را حفظ کند الزم نیست کارهاي 
براي  لوله ها در سال، سیستم شما سالم مي ماند.  بار شستشوي  با یک  انجام دهید.  زیادي 
جلوگیري از مسدود شدن دریچه  ي جمع کننده هاي اصلي/حوضچه هاي گیرنده سعي کنید 
اطراف آن ها را همیشه تمیز نگاه دارید. هر چند وقت یک بار نقاط خروجي لوله ها را بررسي 

کنید تا از عدم فرسایش خاک در محل خروج آب مطمئن شوید.



فصل 9

مدیریت آب: نيمه ي دیگر معادله ی آبياری

در این فصل می خوانيم: 

• طراحی منظري با مصرف بهینه ي آب 

• شناخت و انتخاب بهترین برنامه ي آبیاری

• نکاتی ساده براي مدیریت آب
با  آبیاری  یک سیستم  طراحي  آبیاری  کنید؛  را  منظرتان  روز  هر  دارید  قصد  همچنان  اگر 
مصرف بهینه ي آب، براي شما کافی نیست. نیمه ي دیگر این معادله مدیریت مصرف آب است 
که به شما بستگي دارد. مدیریت هوشمندانه ي مصرف آب در منظر کار چندان پیچیده اي 
حفاظت  محیط زیست  از  هم  و  می  شود  صرفه جویی  آب  مصرف  در  هم  کار  این  با  نیست. 
مي شود. فراموش نکنید که مدیریت بهینه ي مصرف آب تنها محدود به سیستم هاي آبیاری 

پیشرفته نمي شود، بلکه در آبیاری دستی نیز باید به آن توجه کرد.
براي آن که بتوانید تفاوت بین شرایط آب وهوایي و نیازهاي آبي گیاهان تان را جبران کنید 
به آبیاري کمکي نیاز دارید، مگر این که منظرتان را طوري طراحي کرده باشید که از آبیاري 
کمکي بي نیاز باشد. براي آن که بتوانید این کار را به نحو  احسن انجام دهید الزم است برخي 
آبیاري  مناسب  زمان  و  میزان  درباره ي  و  کنید  رعایت  خود  آبیاری  روش هاي  در  را  اصول 

تصمیمات درست بگیرید. 
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اولین گام، طراحی منظري است که نیاز چنداني به آب نداشته باشد. سپس اگر شرایط منظر 
مساعد بود مي توان از روش هاي بهره برداري از آب باران در منظر استفاده کرد، به این ترتیب 
نیازي نیست براي آب مصرفي هزینه اي پرداخت شود )رجوع کنید به فصل 8(. در گام بعدی، 
اگر منظرتان مجهز به یک سیستم آبیاری است، سعي کنید بیش ترین استفاده را از آبیاري 
آب فشان هاي  از  مي کنید،  استفاده  باراني  آبیاري  سیستم  از  در صورتي که  و  ببرید،  قطره اي 
درباره ي  بیش تر  اطالعات  )براي  کنید.  استفاده  آبیاري  هوشمند  کنترل   دستگاه  و  مناسب 
سیستم هاي آبیاري به فصل هاي 7 و 8 رجوع کنید.( و در نهایت تالش کنید به خوبي مصرف 

آب منظرتان را مدیریت کنید. 

طراحی منظری با مصرف بهينه ي آب 
محافظ  الیه ي  یک  با  خاک  سطح  پوشاندن  منظر،  شرایط  با  سازگار  گیاهان  از  استفاده 
خاک پوش و طراحي یک سیستم بهره برداري از آب باران، زمینه ی مناسب را برای صرفه جوي 
در مصرف آب فراهم می کند. در چنین شرایطي، شما نیز امکانات الزم براي مدیریت بهینه ي 

مصرف آب را در اختیار دارید. 

انتخاب گياهان سازگار با اقليم منطقه
می توانید منظر پایداری بسازید که اصاًل به سیستم آبیاری یا مدیریت مصرف آب نیاز نداشته 
باشد. براي ساخت چنین منظري ابتدا به شناسایي گیاهان بومی منطقه  اي که در آن زندگي 
مي کنید بپردازید. ببینید که آیا این گیاهان نیاز منظر شما را برآورده می کنند. اگر این طور 
باشد، شما در مسیر طراحي پایدارترین نوع منظرهاي پایدار یعني منظري بومی هستید که 

به آبیاري نیازي ندارد.
سري به یک گلخانه در نزدیکي محل زندگي خود بزنید یا با چند کارشناس درباره ي امکان 
انتقال پوشش گیاهي بومي منطقه به داخل منظرتان مشورت کنید. اگر با توجه به اطالعاتي 
که جمع آوري کرده اید، این کار به نظرتان عملی است، پس نصب سیستم آبیاری را فراموش 

کنید و کاشتن گیاهان بومي را شروع کنید!
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X براي آن که منظرتان از آبیاري بي نیاز باشد الزم نیست کاماًل بومی باشد. گیاهان هر 
منطقه اي از جهان که شرایط آب وهوایی آن مشابه منطقه ي شما است، براي منظرتان 
مناسب هستند. گیاهان تان را به دقت انتخاب کنید؛ براي اطالعات بیش تر به فصل هاي 

16، 17 و 18 رجوع کنید.

دقت در انتخاب محل کاشتن گياه 
پس از انتخاب گیاه مناسب و سازگار با شرایط آب وهوایي منطقه، باید محل مناسب کاشت 
آن را هم شناسایي کنید. بهترین روش دسته بندی گیاهان بر اساس شباهت آن ها از لحاظ 
نیاز آبي است. در این روش در واقع منظرتان را به نواحی آبي مختلف تقسیم مي کنید. به 
عبارت دیگر، منظر را طوری طراحی مي کنید که گیاهان با بیش ترین و کم ترین نیاز آبي، در 
فضاهای جداگانه قرار   گیرند و سیستم آبیاري هرکدام از این فضاها شیر جداگانه ای داشته 
باشد. گیاهاني که نیاز آبي آن ها متفاوت است را هرگز با یکدیگر ترکیب نکنید؛ چون با این 

کار همیشه برخي از گیاهان بیش از نیاز و برخی کم تر از نیازشان آب می خورند.

زمين هاي چمن و خاک پوش
زمین هاي چمن عالوه بر این که هزاران لیتر آب مصرف مي کنند، مشکالت دیگري نیز به دنبال 
دارند. این زمین ها در واقع پرمصرف ترین اجزاء منظر هستند. اگر نمی توانید آن ها را حذف 
بکنید، سعی کنید  نمی توانید  را هم  کار  این  اگر  و  را کوچک تر کنید؛  آن ها  کنید، حداقل 
سیستم آبیاری منظر را خوب سازماندهی کنید. شرایطی فراهم کنید که هوا با خاک زمین 
چمن ترکیب شود )زمین چمن هوا بکشد( و یک یا دو بار در سال کاه برگ ها را جمع آوري 

کنید تا آب بتواند در خاک نفوذ کند.

X قابلیت خاک پوش در ذخیره ي  آب را نادیده نگیرید. یک الیه ي 8-7 سانتی متری 
از خاک پوش آلی )ارگانیک( مي تواند مصرف آب را تا 50 درصد یا بیش تر کاهش دهد. 
استفاده از خاک پوش مزایای دیگری نیز دارد، برای اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع 

کنید.
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تعریف برنامه ي آبياری
برای آن که بتوانید مصرف آب را به خوبي در منظر خود مدیریت کنید، باید براي منظرتان 
یک برنامه ي آبیاری تعریف کنید. برنامه ي آبیاری در واقع میزان آب مورد نیاز گیاهان و زمان 
آبیاري را تعیین مي کند. یک برنامه ي آبیاری خوب، به شما کمک مي کند آب را بدون جاري 
شدن روان آب یا پاشیدن گل به اطراف، دقیقاً به محل مورد نظر خود انتقال دهید، و به هر 

گیاه به اندازه ي مورد نیاز آب برسانید.
مطالعه ي این بخش به شما کمک می کند نیازهاي آبي منظرتان را بهتر بشناسید، برنامه  اي 
براي آبیاری منظرتان تعریف کنید که متناسب با نیازهاي آبي آن باشد و بتوانید آن را با توجه 

به تغییر فصل ها، شرایط خاک و دیگر عوامل تنظیم کنید.

ریشه ها
اولین قسمت از کار شما این است که بدانید کدام بخش از گیاه را باید آبیاري کنید. حتماً 
کتاب علوم مدرسه را به  یاد دارید: عمق ریشه ها به اندازه ي ارتفاع درخت و گسترش عرضي 

آن ها به اندازه ي تاج درخت است. 
همان طور که در شکل 1-9 می بینید، گسترش عرضی ریشه هاي درخت )و البته درختچه ها 
و گیاهان چندساله(، بسیار فراتر از تاج درخت است و حجم بیش تري از ریشه ها در عمق 
برخي  دارد،  استثناء هم وجود  موارد  البته  45 سانتی متری سطح خاک گسترده مي شوند. 
درخت ها از همان قانون کتاب علوم مدرسه پیروي مي کنند. شرایط خاص خاک یا هر نوع 
با رشد  افزایش رشد طولي ریشه ها در مقایسه  شرایط غیرعادي دیگري ممکن است باعث 
عرضي آن ها شود، یعني عمق ریشه ها از گستردگي آن ها بیش تر باشد. شکل 1-9، تصویري 

کلي از آنچه در زیر خاک اتفاق می افتد ارایه می دهد.

X نتایج حاصل از آبیاری )و کارهاي دیگري که در منظرسازی انجام مي شود( بسیار 
جدي و حائز اهمیت است. اگر تا به حال منظرتان را تا عمق زیادي از خاک آبیاری مي کردید، 
در حقیقت به هزینه ي خودتان مشغول افزایش حجم آب های زیرزمینی بوده اید! اگر فقط 
به گیاه آسیب  نادیده می گرفتید،  را  آن  اطراف  و فضای  آبیاری می کردید  را  پای گیاه 
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می رساندید. آبیاری کارآمد، آبیاری است که کل ریشه را در برگیرد و از عمقی که ریشه 
در آن نفوذ کرده، پایین تر نرود. به بیان  دیگر سطح آبیاری باید وسیع و کم عمق باشد. این 
کار را مي توان با استفاده از آب فشان ها و قطره چکان هایي که روي یک شبکه ي آبیاري 

نصب مي شوند و همچنین به کمک آبیاري دستي انجام داد.

شکل 1-9 شبکه ي ریشه
تعيين ميزان آب مورد نياز منظر

بیش تر مردم از این که چیزي را پرورش بدهند و نیازهاي آن را برآورده کنند لذت مي برند، از 
آن جایی که آبیاري گیاهان نیز حس مشابهي در افراد به وجود مي آورد، مي توان گفت که این 
قسمت از کارهاي منظر مورد عالقه ي عموم است. فراموش نکنید که ترکیب عالقه به پرورش 
گیاهان و نداشتن اطالعات و دانش ضروري براي این کار، نتیجه ای جز هدر رفتن آب و از 

بین رفتن گیاهان ندارد.
میزان آبی که باید به گیاه داده شود به عمق ریشه های گیاه، نوع خاک منظر و سرعت و 
توانایي سیستم آبیاری )باراني، قطره اي یا دستي( در آب رساني به گیاه بستگي دارد. تناوب 
و میزان آبیاری به عوامل بسیار دیگری نیز وابسته است. برای آن که زمان مناسب آبیاری و 
به بیان دیگر فاصله ي بین دو آبیاري را تعیین کنید، پس از یک آبیاري کامل، گیاه را زیر نظر 
از این اطالعات براي  بگیرید تا نشانه هاي نیاز به آبیاري مجدد در آن پیدا شود. مي  توانید 
تعریف برنامه ي آبیاری فصلی استفاده کنید. )براي آشنایي با روش هاي تشخیص عالمت هاي 

نیاز گیاهان به آب به قسمت بعدی رجوع کنید(.
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مشاهده و بررسی گياه

الزم نیست براي آن که متوجه نیاز آبي گیاهان منظرتان شوید، اطالعات زیادی جمع آوری 
کنید یا اعداد و ارقام فراوانی را جمع و تفریق کنید. نشانه های ساده ي موجود در آب وهوا، 

خاک و خوِد گیاهان، اطالعات الزم براي تعیین زمان آبیاري را به شما مي دهند.

 به نشانه هاي کم آبي در گیاهان توجه کنید، مثل کدر شدن برگ ها، کندی رشد 
و ریختن برگ های کهنه تر )که معموالً در قسمت هاي پاییني گیاه قرار دارند(. در صورت 
از این نشانه ها، خاک را بررسی کنید. اگر خاک تا عمق 15 تا 30  مشاهده ي هر یک 
سانتی متری خشک بود، به گیاه آب بدهید و فاصله ي بین زمان هاي آبیاري را چه روي 
دستگاه کنترل آبیاري و چه در ذهن تان کم تر کنید. اگر با وجود نشانه هاي باال، خاک 
بدانید عالمت هاي  است  )جالب  کنید.  را طوالني تر  آبیاری  تناوب  دوره ي  بود،  مرطوب 

کم آبی و پر آبي یکسان هستند.(
به آب وهوا نیز توجه کنید. اگر باد مي وزد، یا هوا گرم و خشک است، به گیاهان سري بزنید و 
رطوبت خاک آن ها را بررسي کنید. در واقع اگر شما تشنه باشید، گیاهان هم ممکن است 

تشنه باشند.

 اجازه ندهید گیاه آن قدر بي آب بماند که به مرحله ي پژمردگي برسد. پژمردگی 
آسیب هاي جدي به گیاه مي رساند و جبران آن سخت است.

چگونه از تبخير و تعرق1 به سود خود استفاده کنيم؟

تبخیر و تعرق ترکیبی است از تبخیر آب از سطح خاک و تعرق آب از طریق برگ گیاهان. 
این فرآیند معرف میزان آبي است که منظر شما در یک شرایط آب وهوایی مفروض مصرف 
مي کند. عوامل بسیاری از جمله دما، رطوبت، وزش باد، درجه ابرناکي، زمان سال، اندازه/ سن/

شرایط گیاه در این فرآیند موثر هستند.

1- evapotranspiration
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در  قابل توجهی  به میزان  می توانید  بگیرید،  بهره  خود  منظر  آبیاری  براي  روش  این  از  اگر 
مصرف آب صرفه جویی کنید. مي توانید براي آگاهي از میزان تبخیر و تعرق در زمان شروع 
آبیاري منظر با سازمان هواشناسي منطقه تماس بگیرید و برنامه ي آبیاري منظر را مطابق بر 
اطالعات به دست آمده تنظیم کنید. براي مثال اگر میزان تبخیر و تعرق طی هفته ي گذشته 
3 سانتی متر بوده است، شما می توانید از اطالعات مربوط به برنامه ي آبیاري که در جدول 
ممیزی آب تعریف کرده اید )به بخش »ممیزی آب« رجوع کنید( به نحوي برای تنظیم مدت 
زمان آبیاري استفاده کنید که این 3 سانتی متر جبران شود. در بخش بعدی، با نحوه ي انجام 

این کار بیش تر آشنا مي شوید. 

 اگر از دستگاه کنترل هوشمند استفاده مي کنید، الزم نیست این بخش را بخوانید. 
خودکار  به طور  محلي،  هواشناسي  سازمان هاي  اطالعات  از  استفاده  با  کنترل  دستگاه 

تنظیمات الزم را انجام مي دهد. 

شرایط خاک: رابطه ي سرعت بارش1 با سرعت نفوذ آب2 
نفوذ آب در خاک  به آن سرعت  ویژه اي جذب مي کند که  با سرعت  را  نوع خاکی آب  هر 
مي گویند. در خاک هاي رسي که از ذرات ریز و به هم چسبیده تشکیل شده اند، سرعت جذب 
آب کم تر است. خاک های شنی، با ذرات درشت تر و فضاهای خالِی پر از هوا در البه الي ذرات، 
سریع تر آب را جذب می کنند. در خاک های شنی، آب بیش تر  به شکل عمودي و در جهت 
نیروي جاذبه حرکت مي کند، در حالي که در خاک های ُرسی حرکت آب بیش تر افقي  است. 
سرعت نفوذ آب در خاک لومی )گلداني( متوسط است. جدول زیر تفاوت سرعت نفوذ آب در 

خاک هاي مختلف را نشان می دهد.
هر سیستم آبیاری آب را با سرعت ویژه  ای به خاک انتقال می دهد که به آن سرعت بارش 
مي گویند. همان طور که احتماالً حدس زده اید، سرعت بارش باید کندتر از سرعت نفوذ آب 

در خاک باشد؛ در غیر این صورت روان آب جاري خواهد شد.

1- precipitation rate
2- infiltration rate
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اگر از آب فشان )آبیاري باراني( استفاده مي کنید، اعداد زیر را به خاطر بسپارید:
میزان انتقال آب، در آب فشان هاي افشانه اي، 3 تا 10 سانتی متر در ساعت است. √
میزان انتقال آب، در آب فشان هاي چرخشی و ضربه ای، 0/5 تا 3 سانتی متر  در ساعت  √

است. )این آب فشان ها برای آبیاری خاک های سخت بسیار مناسب هستند، زیرا سرعت انتقال 
آب در آن ها کم است(. 

برای جلوگیری از جاري شدن روان آب در منظر سیستم خود را طوری طراحی کنید که 
سرعت بارش کم تر یا برابر سرعت نفوذ آب در خاک باشد. اگر نتوانستید این کار را انجام 
دهید، می توانید با استفاده از دستگاه کنترل خودکار  آبیاري، فواصل بین پاشیده شدن آب 
روي منظر را کمي طوالني تر کنید تا آب فرصت کافي براي نفوذ در خاک را داشته باشد. 
)سرعت بارش در سیستم هاي آبیاری قطره ای بسیار کم است، بنابراین حتي در خاک هاي 

سخت و سنگین هم امکان جاري شدن روان آب وجود ندارد.(

توجه به ظرفيت نگهداری آب

خاک های مختلف همچنین از لحاظ ظرفیت نگهداری آب و سرعت از دست دادن آن )خشک 
مي شود.  گفته  آب  نگهداری  ظرفیت  خاک،  ویژگی  این  به  دارند،  تفاوت  یکدیگر  با  شدن( 
اگر خاک منظر شما شنی است، بهتر است آبیاري منظر را بسته به نوع گیاهان و شرایط 
آب وهوایي هر دو تا هفت روز یک بار انجام دهید؛ در خاک های لومی )گلداني(، فاصله ي زمانی 
بین دو آبیاری )دور آبیاري( سه تا یازده روز است؛ و در خاک های رسی، این فاصله به سه تا 

پانزده روز مي رسد.

سرعت نفوذ آب )سانتی متر در ساعت( نوع خاک

0/5 تا 1 خاک رسی

1/3 تا 3 خاک گلدان )لومی(

3 تا 5 خاک شنی

 جدول 1-9 سرعت نفوذ آب در انواع مختلف خاک
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مميزي آب1

هدف اصلی از ممیزی آب تشخیص این است که آیا سیستم آبیاری شما بهترین بازدهي و 
بهره وري را دارد یا خیر و براي افزایش این بازدهي چه اصالحات و تنظیمات جدیدي الزم 
است. پس از اعمال تغییرات و اصالحات الزم، برنامه اي  تعریف مي شود که به سیستم آبیاري 
کمک مي کند گیاهان منظر را شاداب و سالمت نگاه دارد و از هدر رفتن آب جلوگیري کند. 
برای این کار می توانید از سازمان آب منطقه ي خود کمک بگیرید یا به تنهایي براي ممیزي 

آب اقدام کنید. 

X زمان الزم براي تکمیل یک برنامه ي ممیزی ساده ولي کارآمد، در حدود یک ساعت 
است. از چنین برنامه  اي می توان در سیستم های آبیاري باراني دائمی یا حتي سیستم هاي 
بسیار ساده ي باراني )به شکل آب فشاني که در انتهاي یک شلنگ نصب مي شود(، استفاده کرد.

1. ميزان مصرف آب منظر را ارزیابي کنيد. مصرف آب منظر را )از روي قبض آب ماهیانه( 
در یکي از ماه هاي گرم سال با یک دوره ي زمستانی که اصاًل آبیاری نداشته اید، مقایسه کنید. 

تفاوت بین این دو رقم، میزان مصرف تقریبی منظر شما را نشان می دهد.
گیاهان  یا  چمن  زمین هاي  می توان  آیا  ببینید  کنيد.  ارزیابي  را  منظر  کلي  2. وضعيت 
پرمصرف )آب( را در برخی قسمت ها حذف کرد، از روش هاي بهره برداري از آب باران استفاده 
کنید، یا بستر گیاهان را با خاک پوش بپوشانید. هر کدام  از این کارها می تواند مصرف آب منظر 

را به میزان قابل توجهي کاهش دهد.
آب فشان ها،  از  آب  بيش از اندازه ي  پاشيدن  نشتی،  به دنبال  آبياري  در سيستم   .3
قطره چکان ها و نازل هاي )آب پخش کن( کج شده بگردید و آن ها را تعمير کنيد. براي 

اطالعات بیش تر به فصل 10 رجوع کنید.
4. آ ب فشان هاي سيستم آبياري باراني را با استفاده از چند قوطی کنسرو آزمایش 
کنيد2. تعدادی قوطی کنسرو )براي یک منظر متوسط در حدود هشت قوطی کنسرو کافي 

1- water audit
2- catch-can test
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است( تهیه کنید و آن ها را در نزدیکي آب فشان ها و در فواصل  بین آن ها قرار دهید. سیستم 
را دقیقاً به مدت پانزده دقیقه روشن کنید. سپس با خط کش، آب موجود در قوطی ها را اندازه 
بگیرید. اگر اختالف آب موجود در قوطی ها )قوطي هاي نزدیک به آب فشان ها و قوطي هاي 
دور از آب فشان ها( بیش تر از 30 درصد بود، براي افزایش پوشش دهي منظر، فاصله ي بین 
آب فشان ها را تغییر دهید. براي اطمینان از عملکرد مناسب سیستم، آزمایش را دوباره تکرار 
اندازه های به دست آمده را  اندازه بگیرید.  را  از قوطی ها  ارتفاع آب موجود در هر یک  کنید؛ 
با هم جمع بزنید و عدد به دست آمده را بر تعداد قوطی های کنسرو تقسیم کنید، سپس در 
عدد 4 ضرب کنید تا سرعت بارش به ازاء هر سانتی متر در ساعت به دست آید. از رقم حاصل 
برای طراحی و تنظیم یک برنامه ي آبیاری منظر استفاده کنید )به قسمت بعد رجوع کنید(.

5. دستگاه کنترل آبياري را بررسي کنيد )اگر چنين دستگاهي در منظر دارید( و 
برنامه ي مربوط به هر یک از نواحي آبياري منظر را یادداشت کنيد.

به  آبياري جدید  برنامه ي  آورده اید، یک  به دست  که  اطالعات جدیدي  بر طبق   .6
دستگاه کنترل تان بدهيد یا برنامه ي آبياری دستي تان را کمي تغيير دهيد. 

چقدر  ببينيد  تا  کنيد،  مقایسه  قدیمي  قبض  با  را  جدید  قبض  آب  مصرف   .7
صرفه جویي کرده اید.

برنامه ي آبياري
مناسب  آبیاری  برنامه ي  یک  تنظیم  براي  در خاک  آب  نفوذ  به سرعت  مربوط  اطالعات  از 
استفاه کنید؛ سپس برنامه ي جدید را به دستگاه کنترل آبیاري بدهید، یا در صورتی که آبیاری 
منظر را به  روش دستی انجام مي دهید، تغییرات الزم را در آن اعمال کنید. در این جا فرض 
بر این است که شما از دستگاه کنترل آبیاري استفاده مي کنید، ولي اگر آبیاري منظر را به 
روش دستي انجام مي دهید، مسئله اي نیست، مي توانید برنامه ي جدید را روي یک تکه کاغذ 

بنویسید و طبق آن عمل کنید. 

دستگاه  برنامه ي  باید  کنید،  صرفه جویي  آب  مصرف  در  واقعاً  بتوانید  آن که  برای   X
کنترل  آبیاري را حداقل چهار بار در سال، با تغییر فصل ها، تجدید کنید. بهترین حالت آن 



241 فصل 9: مدیریت آب: نيمه ي دیگر معادله ي آبياري

است که با هر تغییر قابل توجهی در وضعیت آب وهوا، تنظیمات دستگاه کنترل  را تغییر 
آبیاري  نحوه ي  در  را  تغییرات  این  خودکار  به طور  هوشمند  کنترل   دستگاه هاي  دهید. 
منظر اعمال مي کنند. اگر در منظرتان چنین دستگاهي دارید، الزم نیست این بخش را 
بخوانید. ولی اگر از یک دستگاه کنترل معمولی استفاده مي کنید، این اطالعات به شما 

کمک بسیاري می کند:
1. سرعت نفوذ آب در خاک را مشخص کنيد. برای اطالعات بیش تر، به قسمت چهارم از 

بخش ممیزی آب در همین فصل رجوع کنید.
2. یک برنامه ي پایه برای نواحي چمن کاری شده که معموالً بيش ترین مصرف آب را 

در منظر دارند، تنظيم کنيد.
3. این برنامه ي پایه را وارد دستگاه کنترل تان کنيد.

4. همچنان که شرایط زمين چمن را در حين اعمال برنامه ي جدید آبياري مشاهده 
مي کنيد، تنظيمات نهایي برنامه ي آبياري را انجام دهيد.

X برنامه ي پایه، نشان دهنده ي متوسط آب مصرفي منظر است، ولي این برنامه تنها 
نقطه ي شروع مدیریت مصرف آب در منظر به شمار مي آید. وظیفه ي شما این است که با 
هر تغییر چشم گیري در شرایط آب وهوایی )وزش باد، تغییر دما، تابش خورشید، درجه ي 

سرعت نفوذ آب 
)سانتی  متر در ساعت(

بهار
)2 سانتی متر/هفته( 

به  ازاء هر دقیقه آبیاری

تابستان
)3 سانتی متر/هفته( 

به ازاء هر دقیقه آبیاری

زمستان
)1/5 سانتی متر/هفته(، 
به ازاء هر دقیقه آبیاری

18811658

2/5456025

4304020

5223015

6172512

7152010

1012157

جدول 2-9 جدول برنامه ي پایه ي تنظیمات دستگاه کنترل آبیاري زمین هاي چمن
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ابرناکي، بارندگي و سایر عوامل موثر در نیاز آبی منظر(، دستگاه کنترل آبیاري را دوباره 
تنظیم و برنامه ریزی کنید. در جدول 2-9 اطالعات مفیدی در این زمینه ارایه شده است.

اعداد جدول 2-9 را در زمان بندي آبیاری هر یک از شیر هاي تحت کنترل دستگاه کنترل 
آبیاري وارد کنید. زمان آبیاری را روي سه روز در هفته تنظیم کنید )براي مثال دوشنبه، 

چهارشنبه و جمعه( و با تغییر فصل ها، اعداد مربوط به آن فصل را وارد کنید. 

ایده آل بیش تر  آبیاری در هفته، که  با فرض داشتن سه دوره ي  این اطالعات    
زمین هاي چمن است، تنظیم و ارایه شده است. اگر دفعات آبیاري شما کم تر یا بیش تر از 
سه روز در هفته است، زمان آبیاری )طول مدت آبیاري( را طوری تنظیم کنید که بسته 
به فصلي که در آن هستید، رقم کل آب رساني به منظر بر حسب سانتي متر در هفته، 
ابتداي هر یک از ستون ها در جدول  تغییري نکند و معادل همان عددي باشد که در 
باال ذکر شده است. فراموش نکنید که این میزان در فصول مختلف سال متفاوت است. 
با توجه به شرایط آب وهوایی منطقه اي که در آن زندگي مي کنید، ممکن است نیاز آبی 
منظر شما کم یا زیاد شود؛ به همین دلیل بهتر است براي آگاهي از میزان تبخیر و تعرق 

با سازمان هواشناسي منطقه تماس بگیرید.

به  آب رساني  براي  و  نیستند،  چمن   که  فضاهایی  دیگر  و  گل کاری شده،  فضاهای  برای 
آن ها از روش آبیاري باراني استفاده می شود، ابتدا تعیین کنید که نیاز آبي آن ها در مقایسه 
با زمین هاي چمن، بیش تر یا کم تر است. سپس مي توانید با در نظر گرفتن نیاز آبي آن ها 
اطالعات جدول برنامه ي پایه را تغییر دهید. به شرایط گیاهان تان توجه کنید و هر چند 
وقت یک بار رطوبت خاک را بررسي کنید، و سپس بر طبق شرایط موجود تغییرات الزم 

را به وجود آورید.

X در برخی مناطق براي صرفه جویي در مصرف آب، قوانین مربوط به مصرف بهینه ي 
منابع آبي در آبیاری در تمام طول سال اجرا مي شود، ولي در مناطق دیگر این قوانین 
یا زمان خشکسالی و کم آبی اجرا مي شوند. از جمله  از سال  فقط در فصل هاي خاصي 
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قوانین رایج براي مصرف بهینه ي منابع آبي مي توان به محدود کردن آبیاری به ساعات 
خاصي از روز )خودداري از آبیاری در ساعات گرم روز( یا روزهای خاصي از هفته، انتخاب 
نوع تجهیزات به کار رفته در سیستم آبیاري بر طبق قوانین و مقررات موجود، و ممنوع 
با  برای اطالعات بیش تر  اشاره کرد.  آبیاری گیاهان پرمصرف و زمین هاي چمن  کردن 

سازمان آب منطقه تماس بگیرید.

آبياری هوشمندانه: چند نکته ي کلی
در این جا به نکاتي اشاره مي کنیم که با توجه به آن ها مي توان تا حدودي از آبیاری بهینه ي 

منظر مطمئن بود. 
بهترین زمان آبیاری، صبح زود است، چرا که میزان تبخیر آب به دلیل دماي هوا و جریان  √

باد، کم تر است و البته در آن زمان فشار آب بیش تر است. آبیاری صبح گاهي، رطوبت مورد 
نیاز گیاه را در طول روز تامین می کند. و باالخره این که وقتي صبح زود به گیاه آب داده شود، 
شاخ و برگ آن زمان کافی برای خشک شدن دارند و به این ترتیب احتمال ابتال به بیماری هایي 

که بر اثر خیس ماندن گیاه در طول شب به وجود مي آیند نیز کاهش می یابد.
قبل از آبیاری رطوبت خاک را با استفاده از دستگاه رطوبت سنِج خاک یا بیلچه امتحان کنید. √
وقتی باد می وزد، آبیاری نکنید. √
بارندگی  √ زمان  در  تا  کنید،  نصب  خود  آبیاري  کنترل  دستگاه  روی  باران  یک حس گر 

سیستم آبیاري به صورت خودکار قطع شود.
تنها در صورتي که مطمئن هستید آب از روي کف سازي ها به داخل باغچه جریان مي یابد  √

و پاي درختان و گیاهان مي رسد، آن ها را آب پاشي کنید.
آن ها  √ از  و  کنید  بروز مي کند، مشخص  آن ها  در  زود  آثار کم آبی خیلی  که  را  گیاهانی 

به عنوان شاخص نیاز سایر گیاهان منطقه به آبیاری استفاده کنید.
علف های هرز را وجین کنید، زیرا مصرف آب آن ها زیاد است. √
در مصرف کود زیاده روی نکنید. گیاهانی که سریع رشد می کنند نسبت به آن هایی که  √

رشد آرامی دارند، بیش تر آب مصرف می کنند.
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راه کارهای موجود در مناطق مختلف برای صرفه جویی و حفاظت از منابع آبی
کاهش  برای  دارند،  گرم و خشک  آب و هوای  که  مناطقی  به خصوص  مناطق،  بیش تر  در 
مصرف آب در منظر مطالعات بسیاري انجام شده است. برخی سازمان ها نیز- مانند سازمان 
آب هر منطقه- امکانات و تسهیالت مختلفي را به صورت رایگان در اختیار شهروندان 
قرار می دهند تا به آن ها در کاهش مصرف آب کمک کنند. از آن میان می توان به انواع 
چک لیست های ممیزی و سایر ابزار موثر در صرفه جویی آب مانند آزمایش قوطی کنسرو، 
ابزار اندازه گیری رطوبت خاک و همچنین خاک پوش بازیافتی ارزان قیمت اشاره کرد. در 
کنار چنین ابزارهایی این سازمان ها از راه کار هایی مانند برگزاری کالس های آموزشی یا 
برنامه های بازدید از باغچه ها و منظرهای نمونه و همچنین وسایل کمک آموزشی )کتاب، 

لوح فشرده( نیز بهره می گیرند. 



فصل 10

تعمير ونگهداری سيستم هاي آبياری 
و بهره برداري از آب باران

در این فصل می خوانيم:

• مراقبت از سیستم هاي بهره برداري از آب باران
• نگهداري از سیستم هاي آبیاری دائمی

• چگونه با مشکالت و مسایل آبیاري کنار بیاییم

اگر سیستم های آبیاری و بهره برداري از آب  باران طراحی خوب و مناسبی داشته باشند، به 
مراقبت کمی نیاز دارند. با این حال کوتاهي در محافظت و نگهداری از این سیستم ها منجر به 
هدر رفتن آب و از بین رفتن منظر می شود. البته الزم نیست هر روز به این سیستم ها سر بزنید، 
ولي حتی بهترین سیستم ها نیز به مراقبت نیاز دارند. در این فصل بیش تر به این موضوع خواهیم 

پرداخت. مطمئن باشید که نگهداري از این سیستم ها به هیچ وجه کار پیچیده ای نیست.

چطور به خوبي از سيستم بهره برداري از آب باران در منظر نگهداري 
کنيم

یکی از مزایای جانبی سیستم هاي بهره برداري از آب باران، نیاز اندک آن ها به تعمیر و نگهداری 
است. در مقایسه با کار هایي که باید براي حفظ عملکرد بهینه ي سیستم هاي آبیاری پیشرفته 
انجام شود، به جرات مي توان گفت که سیستم هاي بهره برداري از آب باران نیاز چنداني به 
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باید  که  دارد  وجود  قسمت هایی  نیز  سیستم ها  این  در  با این وجود  ندارند.  تعمیر و نگهداري 
به خوبي از آن ها مراقبت شود. در بخش های مختلف این فصل به نکاتی که باید براي نگهداري 

از سیستم هاي مختلف در نظر داشت خواهیم پرداخت.

نگهداري از سيستم های بدون مخزن
یک سیستم بدون مخزن از قسمت هاي مختلفي مانند جوي ها، آب راهه هاي خشک و گودال هاي 
نفوذپذیر تشکیل مي شود که طراحي همه ي آن ها تا جاي ممکن شبیه به پستي وبلندي هاي 
طبیعي زمین است. یکی از مهم ترین کارهایي  که باید براي نگهداری از این سیستم ها انجام 
شود، بررسی همه ی قسمت هاي سیستم پس از هر بارندگي است. در این  صورت اگر قسمتي 
از سیستم تخریب شده باشد یا با گل والی پر شده باشد، مي توان مشکل پیش آمده را رفع 
کرد. دقت کنید که آب به همان قسمتي که مورد  نظر شماست هدایت شود و در صورت لزوم 
بالفاصله کار شیب بندي و فشرده سازي خاک را تکرار کنید و در قسمت هایي که خاک سست 

و ضعیف است، از چند تکه سنگ براي محکم کردن آن استفاده کنید.

X این کار به خصوص در سیستم های جدید، اهمیت بسیاری دارد. زیرا ممکن است الزم 
باشد پستی و بلندی های زمین را تغییر داد تا آب در مسیر مورد  نظر جریان یابد. با این وجود 
سیستم های قدیمي نیز ممکن است گاهی به تغییر و تنظیمات جدید نیاز داشته باشند. چرا  
که جانوران جونده و نقب زن یا تغییراتي که به مرور زمان به دلیل انباشته شدن گل والي در 
پستی وبلندی هاي زمین به وجود مي آید، بر عملکرد سیستم موثر هستند. اگر در جوي ها، 
گیاه کاشته اید، سعی کنید به گیاهان رسیدگي کنید و آن ها را در شرایط مطلوب نگاه دارید. 
گیاهان خاک را با استفاده از ریشه هاي خود محکم مي کنند و مانع از فرسایش آن مي شوند.

رسيدگي به سيستم های مخزن دار
آب  انتقال  سیستم  یک  و  تانکر  یا  مخزن  یک  از  مخزن دار  آب  از  بهره برداري  سیستم های 
آب  این  باشید  مراقب  باید  کنید  ذخیره  آب  زیادي  حجم  بخواهید  اگر  مي شوند.  تشکیل 
مشکلي در منظر به وجود نیاورد. بنابراین هر چند وقت یک بار میزان رسوب موجود در مخزن 
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هم  را  موذي  جانوران  دفع  کنید. سیستم هاي  تمیز  را  آن  در صورت لزوم  و  کنید  کنترل  را 
به طور مداوم کنترل کنید تا حشرات موذي نتوانند وارد سیستم شوند. درپوش ها و دریچه های 

دسترسی به مخزن را بسته نگاه دارید تا کسی در آن  نیافتد و دچار خفگي نشود.

نظارت بر سيستم های آب خاکستری 
سیستم های آب خاکسترِی ساده، شامل لوله هایی هستند که آب را با استفاده از نیروی جاذبه 
به  به ندرت  سیستم ها  این  مي رسانند.  گیاهان  به  لباس شویی(  ماشین  مثال  )براي  منبع  از 
تعمیر نیاز پیدا مي کنند، مگر این که چربي ها و زباله ها باعث گرفتگي لوله هاي سیستم شوند 
)با فرض این که این لوله ها در کل سیستم روي سطوح شیب دار قرار داشته باشند(. در این 
سیستم ها، برگشت آب به داخل منبع نشان دهنده ي این است که سیستم باید تعمیر شود. 

X مطابق بر قانون، آب های خاکستری نباید روی سطح زمین جاری شوند. اگر چنین 
به معني آن است که شما بیش از توان جذب خاک به آن آب  اتفاقی بیافتد، احتماالً 
براي  در این صورت  باشد.  کرده  اشباع  را  بارندگي شدید، خاک  است  ممکن  یا  داده اید، 
افزایش ظرفیت سیستم آن را به قسمت هاي دیگر منظر نیز گسترش دهید، یا آب اضافي 

را به سیستم فاضالب هدایت کنید.

بسیاری از سیستم های ساده ی آب خاکستری به حوضچه های زیرزمینی که با خاک پوش 
پر مي شوند، مي ریزند. این حوضچه ها باید هر سال تخلیه شوند و پس از پاک سازي دوباره پر 
شوند. این سیستم ها گاهی باید با آِب تمیز، شسته و آب کشی شوند. براي جرم گیري و رفع 
گرفتگي لوله ها الزم است هر چند وقت یک بار آن ها را با آب پرفشار شست. سیستم نباید بوی 
بد و نامطبوع بدهد؛ بوی بد نشانه ی گرفتگي و باال زدن آب در لوله ها است. اگر فکر می کنید 
ممکن است چیزی در لوله ها گیر کرده باشد با استفاده از جریان آب پرفشار  لوله ها را بشویید.

سالمت گیاهانی را که با آب  خاکستری آبیاری می شوند، زیر نظر داشته باشید. اگر به نظر 
می رسد که مواد موجود در آب خاکستری، آن قدر زیاد است که مانع از رشد مناسب گیاهان 
مي شود، هر از چندگاهی گیاهان را با آب سالم و پاکیزه آبیاری کنید. برگ هایی که نوک آن ها 
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خشک شده است، نشانه ي چنین وضعیتی هستند )این برگ ها نشانه ي تشکیل بلورهای نمک 
در خاک هستند(. پژمردگی و رشد ضعیف گیاهان نیز از دیگر نشانه های نامطلوب آبیاری با 

آب خاکستری است.

با  تماس  به دلیل  افراد  بیماری  بر  مبني  گزارشي  هیچ  تاکنون  آن که  وجود  با   
با  به دلیل تماس  براي نظافت سیستم   بهتر است  آب خاکستری ثبت نشده است، ولي 
از تمام  استفاده کنید و پس  از دستکش  بیماري زاي دیگر  باکتری ها و بسیاری عوامل 

شدن کارتان حتماً استحمام کنید.

نگهداري و نظارت بر عملکرد سيستم آبياری دائمی
سیستم هاي  مختلف  قسمت های  وضعیت  بررسي  درباره ي  مفیدی  اطالعات  بخش  این  در 
آبیاری و تعمیرونگهداري آن ها ارایه می شود. صرف چند ساعت، آن هم دو یا سه بار در طول 
فصل  رویش، برای بررسی سیستم هاي آبیاری، تاثیر چشم گیری در عملکرد این سیستم ها، 
در  قابل توجهي  به میزان  مي توانید  کار  این  با  دارد.  منظر شما  و سالمت  ماهیانه  آب  قبض 
مصرف آب صرفه جویي و به حفظ محیط زیست و منابع آن کمک کنید. به جز تعمیر تجهیزات 
بازدارنده ي جریان برگشتي آب که براي آن باید حتماً از افراد متخصص کمک بگیرید، تعمیر 

سایر بخش هاي سیستم اصاًل کار پیچیده ای نیست.
بررسی سیستم آبیاری را از نقاطی که شدیداً خشک یا مرطوب هستند و قسمت هایي که 
گیاهان، سالمت و شادابی معمول را ندارد و نشانه هایي از بیماري و پژمردگی در آن ها دیده 
به طور  آبیاري،  از سیستم  با روش هاي تعمیر هر جزء  این بخش،  می شود، شروع کنید. در 

کامل آشنا مي  شوید.

 پیش از آن که تعمیر سیستم را شروع کنید، جریان آب را قطع کنید و هنگام 
کار گل والی و رسوبات قسمتي را که تعمیر می کنید، پاک کنید: چون با وجود آن ها کار 

شما سخت تر می شود.
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تاسيسات بازدارنده ي جریان برگشتي آب
دستگاه بازدارنده ي جریان برگشتی آب، یک شیِر یک طرفه است که مانع از ورود آب آلوده ي 
کاهنده ي  فشارشکن،  یک  به شکل  اغلب  دستگاه  این  مي شود.  خانگي  آب  منابع  به  آبیاري 
اگر  مي شود.  نصب  آبیاری  سیستم  ابتدای  در  که  است  دوقلو1  یک طرفه ي  شیر  یا  فشار 
سال  هر  است  بهتر  دارند،  قرار  سیستم  مرکز  در  دستگاه ها  این  شما،  آبیاری  سیستم  در 
اتمسفري خالء شکن  یک  شیر  هر  روی  اگر  کند.  تعمیر  و  بررسی  را  آن ها  متخصص   یک 

نصب شود، دیگر نیازي به سرویس ساالنه هم نیست.

رگالتور/تنظيم کننده ي فشار
جریان  بازدارنده ي  دستگاه هاي  کنار  در  سیستم،  ابتدای  در  فشار  رگالتور/تنظیم کننده ي 
برگشتي آب نصب مي شود، و وظیفه ي آن کنترل فشار آب است. اگر آب فشان ها نشتی دارند 
یا این که آب فشان ها و قطره چکان ها پیوسته از جا درمي آیند، احتماالً دستگاه تنظیم فشار آب 
در سیستم درست کار نمی کند. این تنظیم کننده ها، در حدود ده سال عمر می کنند، البته اگر 
آب ورودی به سیستم ناخالصي )رسوبات و ذرات ریز( داشته باشد، عمر آن ها کوتاه تر می شود.

 یک فشارسنج به محل اتصال شلنگ به شیر وصل کنید و رگالتور آن را تنظیم  
کنید. اگر نتوانستید فشار را درست تنظیم کنید، رگالتور را تعویض کنید.

شيرهای ناحيه ای
یا  آب فشان  ها  دستی،  یا  خودکار  به شکل  که  هستند  مجزایي  شیرهاي  ناحیه اي،  شیرهاي 
از منظر یک شیر  ناحیه  به هر  به کار مي اندازند.  را  را تغذیه مي کنند و آن ها  قطره چکان ها 
شیر  یک  با  که  قطره ای  آبیاری  خطوط  یا  آب فشان  ها  )مجموعه ی  مي شود  داده  اختصاص 
انواع  برخی  و  دستی  )شیر های  خاک  زمین/سطح  روي  یا  شیرها  این  می شوند(.  کنترل 
شیرهاي خودکار( یا در محفظه هایی در زیر خاک )فقط شیرهاي خودکار( قرار داده می شوند.

1- double check valve
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در تاسیسات زیرزمیني، داخل محفظه باید خشک بماند، و در صورت آب گرفتگي باید نقاط 
باز می ماند که  )برقي(  اتصاالت شیرهاي خودکار  اوقات  نشتی شناسایي و رفع شوند. گاهی 
معموالً به دلیل نفوذ ذرات ریز به ورودی ُسلونوئیدی1 است. رفع این مشکل بسیار آسان است. 
برای این کار ابتدا شیر را ببندید. سپس بخش ُسلونوئیدی )قسمتی که سیم ها به آن متصل 
هستند( را برداشته و به آرامی ذرات را از روي ورودي اي که روي بدنه ي شیر قرار دارد پاک کنید. 
عامل دیگر بروز چنین مشکلي، سوراخ شدن دیافراگم است. سِر )قسمت باالیي( شیر را بردارید، 

دیافراگم پالستیکی را بررسی کنید و در صورت وجود سوراخ یا پارگي، آن  را تعویض کنید.
هر چند وقت یک بار، بخش ُسلونوئیدی دچار مشکل می شود. مي توانید براي اطمینان بیش تر 
در چنین مواردي آن را به مبدل 25 ولتي دستگاه کنترل آبیاري وصل کرده و قطع  و وصل آن را 

بررسي کنید. در صورت مشاهده ي هر گونه خرابي بهتر است آن را تعویض کنید. 
اگر جوندگان محفظه ي شیر را با خاک پر کردند، آن را تمیز کنید. وقتي این کار را انجام 
مي دهید، شیر را باز کنید )از شیر  تخلیه ي دستي2 که روي شیر قرار دارد و به شکل یک اهرم 
یا پیچ هواگیري است، استفاده کنید( و سپس دستگاه کنترل جریان را تنظیم کنید )معموالً 
وارد  به این ترتیب آب کافی  تا  قرار دارد(  به شکل یک دسته ي چلیپایي است که روی شیر 
آب فشان ها  شود. دستگاه هاي کنترل جریان معموالً تا آخرین حد باز گذاشته مي شوند، ولي 
در مواردی ممکن است بخواهید جریان آب را در کل منطقه کاهش دهید، که در این صورت 

این دستگاه ها به مقدار کمي باز گذاشته مي شود.
بخش  که  است  سیم کشی  مي شود،  مشکل  دچار  گاهی  که  سیستم  از  دیگری  بخش 
ُسلونوئیدی شیر را به دستگاه کنترل  وصل می کند. نقاط حساس سیستم، اتصاالت ضدآبی 
هستند که سیم هایی را که از دستگاه کنترل خارج می شوند به سیم هاي بخش ُسلونوئیدی 
وصل مي کنند )این سیم ها معموالً از زیر زمین وارد محفظه ي شیر می شوند(. اگر اتصال ها قطع 
شدند یا به دلیل استفاده از لنت های سیم کشي، وضعیت مناسبي ندارند آن ها را تعویض کنید.

X گاهی سیم کشی های زیرزمیني به دلیل فعالیت جانوران یا حفاري هاي بی دقت آسیب 

1- solenoid
2- manual control
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کرد،  باز  کنترل   از دستگاه  استفاده  با  نتوان  را  از شیر ها  تعدادی  یا  یک  اگر  مي بینند. 
احتمال بروز چنین مشکلي وجود دارد. اگر نتوانید از روي تغییراتي که به دلیل فعالیت 
جوندگان زیرزمیني در سطح زمین به وجود مي آید، مشکالتي از این قبیل را ردیابي کنید، 
کارتان کمي سخت مي شود. بهتر است به جاي این که همه جاي حیاط را بکنید با یکي 
از شرکت هاي متخصص آبیاري تماس بگیرید تا بدون دردسر با استفاده از دستگاه هاي 

الکترونیکي محل مشکل را پیدا کنند.

دستگاه هاي کنترل 
این دستگاه هاي جدید و پیشرفته به ندرت دچار مشکل می شوند. بیش تر این دستگاه ها فقط 
در صورتي از کار مي افتند که به دقت برنامه ریزی نشوند. )این برنامه ریزي شامل تنظیم زمان 
و دیگر اطالعاتي است که به  دستگاه داده مي شود(. اگر سیستم به طور خودکار فعال نشد، 
بهترین کار این است که با استفاده از کتابچه ی راهنما یک بار دیگر به آن برنامه بدهید. اگر 

این کار هم فایده ای نداشت، دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید.

 قطعی چند ساعتی برق، باعث از کار افتادن باتری های کمکی )پشتیبان( مي شود، 
در نتیجه برنامه  اي که از پیش به دستگاه داده شده نیز پاک مي شود. راه حل آن ساده 
است. باتری ها را عوض کنید و دوباره برنامه را وارد کنید. )حتماً از روي برنامه یک نسخه  

تهیه کنید تا بتوان در چنین شرایطي از آن استفاده کرد(.

X یکی از مهم ترین وظایف شما، در طراحی و نگهداری از یک منظر پایدار، این است 
که حداقل چهار بار در سال با تغییر فصل ها براي تامین آب مورد نیاز گیاهان، برنامه ي 
جدیدي به دستگاه کنترل بدهید. برای اطالعات بیش تر به فصل 9 رجوع کنید )البته اگر 

از دستگاه کنترل هوشمند استفاده کنید، نیازي به این کار نیست(.

گاهی ممکن است، به نظر برسد که دستگاه کنترل خوب کار نمی کند، در حالي که مشکل از اتصالي 
در سیم کشی ها یا شیر دستگاه است. اگر حداقل یکي از شیرها کار نمي کند، با استفاده از یک 
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ولت متر، ولتاژ نوار ترمینال1 درون دستگاه کنترل را اندازه بگیرید. این نوار باید 24 ولت برق به هر 
یک از شیرهاي متصل به دستگاه کنترل منتقل کند تا دستگاه طبق برنامه عمل کند. اگر ولتاژ 
اندازه گیري شده درست و کافی باشد، ولي باز هم شیر کار نکند، باید ولتاژ را در ورودی شیر اندازه 
گرفت. اگر ولتاژ شیر مناسب باشد، در این صورت مشکل از بخش ُسلونوئیدی یا خود شیر است؛ ولي 

اگر ولتاژ برقي که به شیر منتقل مي شود کافي نباشد، در سیم کشی اشکالي وجود دارد.
حس گر  باران، که به  شکل فنجاني است که روي بام )یا هر نقطه ي دیگري که در معرض 
بارش مستقیم قرار دارد( کار گذاشته می شود، دستگاه کنترل را به طور موقت در زمان بارش 
باران قطع مي کند. این حس گر ممکن است گاهي عملکرد کل سیستم را به هم بزند. حس گر 
را از سیستم جدا و عملکرد دستگاه را بدون آن بررسي کنید. اگر سیستم کار کرد، اشکال 
از حس گر باران است. گاهي محفظه ي سنجش حس گر باران از برگ های خشک پر می شود، 

بهتر است هر چند وقت یک بار آن را تمیز کنید. 

ماشین هاي  مانند  پرمصرف  وسایل  که  جریاني  به  را  کنترل  دستگاه  هرگز   
لباس شویی هم به آن متصل هستند وصل نکنید. افزایش ناگهاني شدت جریان در هنگام 

روشن کردن این وسایل ممکن است قطعات الکترونیکی دستگاه کنترل را بسوزاند.

فيلترها و رگالتورها )تنظيم کننده های( سيستم آبياری قطره ای
هر یک از نواحي منظر که براي آبیاری آن ها از سیستم قطره ای استفاده مي شود، مجهز به 
سیستمي2 هستند که روی شیر مربوط به آن ناحیه نصب مي شود. این سیستم شامل یک 
رگالتور کوچک برای کاهش فشار آب ورودی و همچنین یک فیلتر برای جدا کردن ذرات 
موجود در آب است )این ذرات گاهي باعث مسدود شدن قطره چکان ها مي شوند(. رگالتور این 
سیستم عموماً نیاز چنداني به تعمیر و سرویس کاري ندارد، ولی تمیز کردن فیلترها به ویژه 
اگر آب جاري در سیستم تمیز نباشد، ضروری است. دِر محفظه را باز کنید و کارتریج را از آن 
خارج کنید، مراقب باشید که سنگ ریزه ها و جرم روي فیلتر داخل محفظه نریزند. کارتریج 

1- terminal strip
2- drip setup



253 فصل10:  تعمير و نگهداري سيستم هاي آبياري و بهره برداري از آب باران

از یک مسواک کمک بگیرید. کارتریج و محفظه را آب  این کار می توانید  را بشویید، براي 
بکشید، دوباره همه چیز را سر جای خود بگذارید و مراقب باشید که آن ها را خیلی محکم و 

سفت نکنید، شیر را باز کنید و در صورت وجود نشتی آن را رفع کنید.

لوله ها و قطره چکان ها
در سیستم  آبیاری قطره ای، قطره چکان  ها، یا روي لوله های پالستیکی سیاه رنگ پرس می شوند 
یا به طور جداگانه روي آن ها نصب مي شوند. این لوله ها معموالً بین خاک و خاک پوش قرار 
مي گیرند، به همین دلیل ممکن است بر اثر وجین کردن علف هاي هرز، رفت وآمد و همچنین 

فعالیت جانوران مختلف آسیب ببینند.

X برای بررسي لوله ها و قطره چکان ها، سیستم را فعال کنید و به دنبال، قسمت ها یا اجزائی 
بگردید که درست کار نمي کنند. ممکن است متوجه نشتي هایي شوید که آب از آن ها مانند 
فواره از لوله بیرون مي زند، در این صورت، احتمال دارد یکي از قطره چکان ها از لوله جدا 
شده باشد. براي رفع این مشکل مي توانید یک قطره چکان دیگر در سوراخ لوله کار بگذارید. 
همچنین مي توانید درپوشی روی آن قرار دهید و آن را ببندید، سپس سوراخ جدیدی در 
نزدیکي آن ایجاد کنید و قطره چکان را در داخل سوراخ جاگذاري کنید. اگر جانوران جونده 
لوله را سوراخ کردند، قسمت آسیب دیده را از لوله جدا کنید و یک تکه ی جدید جایگزین 
آن کنید. براي این کار از دو کوپلر1 که با فشار در هم چفت مي شوند2 استفاده کنید. دقت 

کنید وقتي لوله را مي برید، خاک و ذرات ریز دیگر وارد سیستم نشوند.
 

بیافتند.  کار  از  قطره چکان ها  است  ممکن  گاهي  مناسب،  فیلترهاي  از  استفاده  وجود  با 
اگر در منظرتان گیاهی پژمرده شده یا در حال پژمردگی است، نشانه  ي آن است که یکي 
از قطره چکان ها مسدود شده است. در چنین شرایطي برخي انواع قطره چکان ها را مي توان 
جدا و تمیز کرد، ولي انواع دیگر این قابلیت را ندارند و باید آن ها را تعویض کرد. )بهترین 

1- coupler
2- friction fitted 
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نوع قطره چکان ها، قطره چکان هایي هستند که خودشان عمل پاک سازي را انجام مي دهند1( 
اگر قطره چکان روی لوله  نصب شده است، قطره چکان آسیب دیده را با یک قطره چکان سالم 
اگر  باشید(.  داشته  مواقعی  برای چنین  اضافی  قطره چکان  تعدادی  )همیشه  کنید.  تعویض 
گرفتن  قرار  محل  کنار  در  و  کنید  مسدود  را  آن  است،  شده  پرس  لوله  روي  قطره چکان 
قطره چکان قدیمي سوراخي روي لوله ایجاد کرده و قطره چکان جدید را در آن کار بگذارید.

بعد از چند سال، لوله های سیستم آبیاري قطره ای در زیر خاک مدفون می شوند، اگر بخواهید 
می توانید دوباره آن ها را روی سطح خاک بیاورید، ولی اگر در همان وضعیت بمانند هم مشکلي 
ایجاد نمی شود. )به خصوص اگر از قطره چکان های نصب شده روي لوله ها2 استفاده مي کنید 
که مي توان آن ها را در زیر خاک دفن کرد(. گاهی رشد ریشه ي درختان، به لوله های سیستم 
آبیاري قطره ای آسیب می رساند، بخش آسیب دیده را جدا و آن را با لوله ي جدید تعویض کنید. 
دو سِر لوله ي جدید را با استفاده از اتصاالت3 متصل به دو انتهاي لوله ي قدیمي به آن وصل 
کنید. لوله ي میانی را کمی بلندتر بگیرید تا کشیده نشود و حداقل چند سال براي تان کار کند.

سيستم های آبياري بارانی 
یک روز آفتابي و گرم را براي راه انداختن این سیستم انتخاب کنید. شیرها را یکي یکي باز 
جهت گیري  داراي  گرفته،  جرم  شکسته،  سرهاي  و  )آب پخش کن(  نازل ها  به دنبال  و  کنید 
نامناسب، قوي و ضعیف )از نظر میزان آبي که به هوا مي پاشند( بگردید. با استفاده از پیِچ 

روی آب فشان ها، فاصله ي آب پاشی مناسب را تنظیم کنید.

 تنظیم آب فشان هاي چرخشی4، کمي پیچیده است، بنابراین برای تنظیم محدوده ي 
آب پاشی آن ها بهتر است به دفترچه ي راهنما رجوع کنید. سِر آب فشان ها را باید طوري 
منظور  این  براي  آب پاشي شوند.  اندازه  یک  به  منظر  تمام قسمت هاي  که  کرد  تنظیم 
باید پایه اي که سِر آب فشان روي آن قرار مي گیرد کاماًل عمود باشد، در غیر این صورت، 

1- self-cleaning
2- in-line emitter
3- drip coupler fittings
4- rotor heads
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آب پاشي به طور نامنظم انجام مي شود.
می توانید نازل ها )آب پخش کن( را براي تمیز یا تعویض کردن باز و جدا1 کنید. در ضمِن 
انجام این کار، همچنین مي توانید صافي2 نازل را که معموالً در زیر آن قرار دارد، برداشته و 
تمیز کنید. اگر وقتي سیستم به کار افتاد، آب از سر آب فشان نشت کرد )در قسمتي به جز 
محل اصلي خروج آب(، الزم است واشر داخل درپوش آب فشان3 را تمیز یا تعویض کنید. 
اگر آب باز هم از آب فشاني که در پست ترین نقطه ي ناحیه ي آبیاري قرار دارد نشت مي کند، 
به دنبال نشتي در شیر کنترل بگردید. اگر شیر کنترل هم نقصی نداشت، احتماالً مدتی پس 
از قطع سیستم آبیاری، آب باقي مانده در لوله ها از آن ها بیرون می ریزد. برای حل این مشکل، 

یک شیر یک طرفه روی سِر آب فشان نصب کنید.

سيستم آبياری را زمستاني کنيد
قالب  آبی هستند که در  از میزان  بزرگ تر  تا به حال توجه کرده اید که تکه های یخ  آیا 
ریخته بودید؟ بر خالف آنچه در مورد بیش تر مواد رخ مي دهد، آب وقتی یخ می زند، 
منبسط می شود. چنین اتفاقی در سیستم آبیاری هم می افتد. بنابراین اگر در منطقه اي 
زندگی می کنید که زمستان های سخت و سرد دارد، باید در پایان فصل گرم آب سیستم 

آبیاری را تخلیه کنید تا لوله ها و سایر تجهیزات بر اثر یخ زدگي آسیب نبینند.
در یک سیستم آبیاري مناسب براي آب وهواي سرد، شیب همه ي لوله ها باید به سوي 
شیرهای تخلیه  که در نقاط پست منظر قرار دارند باشد؛ به این ترتیب با باز کردن شیرها آب 
موجود در لوله ها به سرعت تخلیه مي شود- مگر این که آب درون لوله ها در حال یخ زدن 
باشد. اگر سیستم شما شیر تخلیه  ندارد، از یک کمپرسور4 براي خارج کردن آب داخل 
لوله ها استفاده کنید. در هر دو صورت مطمئن شوید که لوله ها )قبل از آن که هوا سرد 
شود( کاماًل تخلیه شده اند. بعد از تخلیه ي همه ی لوله ها، شیر اصلی را که در نقطه ي شروع 
کل سیستم آبیاری قرار دارد، ببندید و کنترل خودکار را در وضعیت خاموش قرار دهید. 

1- unthread
2- strainer basket
3- seal in the threaded cap
4- compressor
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X رشد گیاهان باعث ایجاد مانع در برابر آب فشان ها مي شود و از رسیدن آب به نقاطي 
که در آن سوي گیاه قرار دارند جلوگیري مي کند. در حقیقت بهتر است گیاهی در اطراف 
ریشه  از  را  آب فشان ها  به  نزدیک  گیاهان  نیست  الزم  باشد.  نداشته  وجود  آب فشان ها 

بکنید، فقط گاهي شاخ وبرگ مزاحم آن ها را هرس کنید.

از چند قوطي کنسرو، میزان  با استفاده  باراني تمام شد،  آبیاري  وقتی کار بررسی سیستم 
پوشش دهي سیستم را بررسي کنید. در فصل 9، روش انجام این کار به طور کامل شرح داده 

شده است.

چطور با شرایط خاصی که در آبياری منظر پيش می آید کنار بيایيم
بیش تر مردم، سیستم آبیاری نسبتاً ساده ای دارند و آب مورد نیاز آبیاری خود را از منابع 
آب شهری تامین می کنند. اما حرکت در مسیر پایداری معموالً ما را با شرایط خاصی مواجه 
خواهیم  آبیاری  خاص  تجهیزات  و  شرایط  مدیریت  درباره ی  نکاتی  به  این جا،  در  می کند. 

پرداخت.

نگهداری از چاه ها و سيستم های تصفيه
اگر آب منظر از یک حلقه چاه خصوصی تامین می شود، الزم است همواره با فردی مطلع 
و آگاه در زمینه ی چاه و مراقبت از آن در تماس باشید تا در زمان بروز مشکل بتوانید از او 
کمک بگیرید. همچنین الزم است با فردی متخصص در حوزه ی تصفیه و رفع مشکالت آب 

هم در تماس باشید.

رفع مشکالت خاص آب
جرم آهن که منشاء باکتریایی دارد شامل میکروارگانیسم هایی است که در برخی منابع تامین 
قطره چکان هاي  آب فشان ها،  شیرفلکه ها،  لوله ها،  داخل  موجودات  این  می کنند.  زندگی  آب 
سیستم آبیاری قطره ای و دیگر بخش های سیستم آبیاری رشد می کنند و تکثیر می شوند. 
اگر در لوله های شما جرِم لزجی به رنگ سبز مایل به قهوه ای دیده می شود، این موجودات 
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به سیستم شما راه پیدا کرده  اند. از بین بردن این موجودات کار ساده ای نیست. بهترین راه 
استفاده از آب فشان های معمولی  به جای سیستم های آبیاری قطره ای و آب فشان های کوچک 

)مینی آب فشان ها( است که امکان مسدود شدن سوراخ های آن ها بسیار زیاد است.
آب سخت هم می تواند گاهی بر عملکرد سیستم و تجهیزات آبیاری اثر بگذارد. از آن جایی 
که داخل تجهیزات معموالً خشک نمی شود، مواد معدنی که در آب سخت محلول هستند در 
داخل سیستم باقی می مانند و به تجهیزات راه پیدا می کنند. اگر آب امالح زیادی داشته باشد، 
در این صورت مجبور هستید هر چند وقت یک بار آن ها را تعویض کنید. تصفیه ي آب معموالً در 
آبیاری عملی نیست، چون حجم آبی که استفاده می شود، بسیار زیاد است. آب کثیف می تواند 
محل  در  فیلتر  نصب  کند.  تبدیل  همیشگی  معضل  یک  به  هم  را  آبیاری  سیستم  بهترین 
با کارشناسان نصب و راه اندازی  این باره می توانید  باشد: در  اتصال ها می تواند کمک موثری 
سیستم های آبیاری هم مشورت کنید. به طور منظم فیلترها را تمیز کنید و از شیر فلکه هایی 
استفاده کنید که در برابر آلودگی مقاوم هستند )به این شیر فلکه ها، شیر فلکه های آب های 

کثیف1 هم می گویند، چون برای عبور حجم زیاد آلودگی مناسب تر هستند(.

1- dirty water valves





بخش  چهارم

طراحي آسان سخت منظر:
ساخت اجزاء و عناصر بي نظیر 

بدون تخریب محیط زیست



در این بخش ...
سکوها،  پاسیو ها،  می گویند:  سخت منظر  را  منظر  یک  غیرجاندار  عناصر  و  اشیاء 
دیوارهای نگهدارنده، مسیرهای تردد و موارد مشابه جزو عناصر سخت منظر هستند. 
یکی از عوامل انطباق منظر با اصول پایداری، تاکید و توجه به سیستم های زنده ی 

آن است، اما به هرحال در هر ملکی وجود سخت منظر نیز ضروری است.
و  روش های ساخت  بخش  این  در  است،  بخش مشخص  عنواِن  از  که  همان طور 
طراحی سخت منظر بدون آن که آسیبی متوجه محیط زیست شود، معرفی می شوند. در 
این بخش به نحوه ی طراحی و ساخت مسیرهای تردد، حصارها و دیوارها، سازه های 
نگهدارنده، سازه های چوبی مانند آالچیق ها/سایه بان ها و سکوها و حتی عناصر زینتي 
ارایه  این قسمت روش هایی  مانند آب نما ها و سازه های هنری خواهیم پرداخت. در 
می شود که به کمک آن ها می توان هر یک از این سازه ها را به اجزائی کاربردی تبدیل 
کرد که ده ها سال در خدمت کاربران قرار دارند و قابل استفاده هستند. در ادامه همچنین 

به راه های آماده سازی سایت و نگهداری از عناصر طراحی شده خواهیم پرداخت.



فصل 11

آماده سازی سایت

در این فصل می خوانيم:

• رعایت نکات ایمنی کار
• دقت در محل قرار گرفتن تاسیسات عمومی )مانند برق و تلفن(

• از ضایعات تخریب به عنوان مصالح پایدار استفاده کنیم
• عملیات خاک: شیب بندي، زهکشي

• مبارزه با علف های هرز به روش های پایدار
احتماالً با خواندن مطالب بخش دوم کتاب به این نتیجه رسیده اید که طراحي منظر  پایدار کار 
دشواري است و ممکن است هرگز موفق به انجام آن نشوید. تصمیم شما هرچه باشد )خودتان 
کار طراحي را شروع کنید یا آن را به افراد متخصص بسپارید( هدف آن است که با هر یک از 
مراحل آماده سازي سایت و کارهایي که باید در این مراحل انجام شود،  آشنا شوید. حتي اگر 
براي انجام این کار از افراد با تجربه کمک بگیرید،  آگاهي از مراحل کار و عملکرد سیستم هاي 
مختلف،  به شما کمک مي کند بدانید چه نوع خدماتي دریافت خواهید کرد و به این ترتیب در 

آینده با مشکالت کم تري مواجه مي شوید.

اول ایمنی، بعد کار
بسیار  آن  در  به کار رفته  تجهیزات  و  ابزارها  و  است  سنگیني  کار  منظرسازي،    
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طراحي  ما  هدف  که  آن جایي  از  خوشبختانه  هستند.  قدرتمند  و  بُرنده  سخت،  بزرگ، 
منظري پایدار است، خطر استفاده از مواد سمي وجود ندارد. با این وجود براي این که هیچ 

خطري شما و اطرافیان تان را تهدید نکند باید به نکات بسیاري توجه کنید:
در  √ که  فضا هایی  دسترسي،  مسیر هاي  همه ي  کنید  کار. سعی  نگاه داشتن محل  تميز 

تل انبار کردن  از  نگاه دارید.  تمیز  را  دیگر منظر  و قسمت هاي  کار هستید  به  آن ها مشغول 
ابزار ها روی هم خودداري کنید، ابزارهاي تیز و بُرنده را به حال خود رها نکنید و روي گودال ها 
را بدون نصب عالمت خطر باز نگذارید. فراموش نکنید که کودکان یا حتی بزرگساالن ممکن 
است در طول روز به محل کار شما بیایند یا از آن جا عبور کنند، پس هر روز به گوشه و کنار 

سایت سر بزنید و سعي کنید همه چیز را مرتب و منظم نگاه دارید. 
لباس مناسب و ایمن بپوشيد. چکمه های مخصوص )از پوشیدن دمپایي جداً خودداري  √

)ضد  ماسک  ایمنی،  عینک  بپوشید. دستکش،  ضخیم  نسبتاً  و  پوشیده  لباس های  و  کنید( 
گردوغبار( و کمربند محافظ ستون فقرات1 را فراموش نکنید.

براي بلند کردن اشياء، فشار را به پاها منتقل کنيد. هنگام بلند کردن اجسام سنگین،  √

روی آن ها خم نشوید. کمرتان را صاف نگاه دارید، روی زانوها بنشینید )خم شوید(، جسم را 
بغل کنید و در حال بلند شدن از روي زانوها آن  را بلند کنید. از دیگران کمک بگیرید.

 روش استفاده از ابزارها را یاد بگيرید. دستورالعمل استفاده از هر ابزار را پيش از  √

به کار بردن آن بخوانيد. براي استفاده از دستگاه ها و تجهیزات سنگینی که اجاره می کنید 

حتماً یک دوره ي آموزشي بگذرانید.
ابزارها و تجهيزات را در شرایط خوب و وضعيت ایمن نگاه دارید. دقت کنید حفاظ های  √

ایمنی سر جای خود قرار داشته باشند. به دنبال سیم هاي فرسوده و بدون پوشش مناسب، 
تیغه هایي که خوب در غالف شان محکم نمي شوند و ابزارهای برِش ُکند )این ابزارها از آن جایي 
که تصور مي شود دیگر خطري ندارند، از ابزارهاي برش تیز بسیار خطرناک تر هستند( بگردید.

ابزار  √ از یک قطع کننده ي جریان خطاي زمين )GFCI(2 استفاده کنيد. این وسیله، 

مطمئنی است که به محض ایجاد مدار کوتاه، جریان برق ورودی به تجهیزات الکتریکی را قطع 

1- back brace
2- ground fault circuit interrupter
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می کند تا خطري براي کاربر به وجود نیاید.
پُر  √ هستند،  گرم  و  روشن  هنوز  وقتی  دارند،  بنزین  مخزن  که  را  تجهيزاتی  هرگز 

نکنيد. توجه داشته باشید که از سوخت باید در محفظه های استاندارد و در مکان مناسب و 

ایمن نگهداری کنید.
باعث  √ است  ممکن  بتن  با  بدن  پوست  تماس  بتن خيس خودداری کنيد.  با  از تماس 

مسمومیت شود. بنابراین حتماً از چکمه و دستکش پالستیکی استفاده کنید.
از درخت ها باال نروید. این کار را به افراد ماهر بسپارید. √

حتمًا  √ است،  خشک  گياهان  و  علف ها  از  پوشيده  که  می کنيد  کار  مکاني  در  اگر 

کپسول آتش نشانی همراه داشته باشيد. از ابزارهاي فوالدی که در اثر برخورد با سنگ ها، 

ممکن است جرقه تولید کنند و موجب بروز آتش سوزی شوند، استفاده نکنید.
جعبه ي کمک های اوليه را فراموش نکنيد. شماره تلفن اورژانس را به خاطر بسپارید و اگر  √

مي خواهید کاري انجام دهید که ممکن است خطرساز باشد، خانواده را در جریان قرار دهید.
کودکان و حيوانات خانگی را از مکان هاي پرخطر دور نگاه دارید، آن ها خطرات را  √

درک نمي کنند.

مراقب کارگران پيمانکار طرف قرارداد هم باشيد. برخي پیمانکاران آموزش های الزم  √

را درباره ي رعایت نکات ایمنی به کارگران خود نمی دهند. بهتر است آن ها را تحت نظر داشته 
باشید و بر کارهاي شان نظارت کنید.

افراد  √ از  گرفتن  کمک  دهيد.  انجام  برمي آیيد  آن ها  از عهده ي  که  را  کارهایی  فقط 

متخصص و باتجربه خیلی بهتر از آن است که به خود آسیب برسانید. 

مکان یابي سيم ها و لوله هاي تاسيسات عمومي پيش از شروع کندن 
منظر 

سیم ها و لوله هاي خدمات عمومي هم از زیر و هم از روي زمین به منظر کشیده مي شوند. پیش 
از کندن زمین، باید محل  قرارگرفتن لوله هاي گاز، آب و فاضالب و همچنین کابل هاي برق و تلفن 
را مشخص کنید. گاهي ممکن است حقوق ارتفاقي در منظرتان در نظر گرفته شده باشد )حقوق 
قانوني دسترسي شرکت ها و موسسات خدمات عمومي به منظر شما( که باید آن ها را رعایت کنید.
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لوله هاي  و  کابل ها  گرفتن  قرار  محل   حتماً  باید  منظر،  در  کار  شروع  از  پیش   
خدمات عمومي را مشخص کنید، زیرا برخورد تصادفي با آن ها ممکن است خسارات جانی 
جبران ناپذیري به دنبال داشته باشد. اگر این کابل ها و لوله ها آسیبي ببینند، شما موظف 
هستید عالوه بر پرداخت هزینه ي تعمیر آن ها، جریمه ي سهل انگاري خود را نیز به موسسات 
و شرکت هاي حقوقي بپردازید. برخورد با لوله هاي گاز باعث انفجار، با سیم هاي برق منجر به 

برق گرفتگی و با کابل هاي تلفن باعث قطع شدن خطوط تلفن کل منطقه مي شود.

لوله هاي خدمات عمومي،  و  عبور سیم ها  و عالمت گذاری محل   مکان یابی  از  X پس 
نقشه ي ساده ای از آن ها تهیه کنید و محل هر یک را دقیقاً مشخص کنید، زیرا ممکن 

است در حین ساخت، نشانه ها و عالمت ها جا به جا یا به کلي پاک شوند.

تماس با اداره ي خدمات محلی
چند روز پیش از شروع کار کندن منظر، با اداره ي خدمات محلی هماهنگی الزم را انجام دهید تا 
براي عالمت گذاری محل  عبور کابل ها و لوله هاي خدمات عمومي به ملک شما سري بزنند. وقتي 
با این ادارات تماس مي گیرید آن ها براي شما توضیح مي دهند که چگونه باید محدوده ي قرار 
گرفتن تاسیسات مربوط به خدمات عمومي را مشخص کنید تا ماموران آن ها بتوانند به راحتي 
کار عالمت گذاري را انجام دهند. معموالً چند روز )دو یا سه روز( بعد، این افراد در محل حاضر 
مي شوند و به عالمت گذاری ملک شما می پردازند. پس از تمام شدن این مرحله از کار به آسودگي 

می توانید کار خود را شروع کنید. این کار از لحاظ قانونی الزامي  است.

انجام عمليات تخریب منظر
به کمک  انجام مي دهد، تخریب منظر است. این کار عموماً  اولین کاري که هر طراح منظر 
ماشین هاي سنگین مانند تراکتور انجام مي شود. البته این در صورتي است که منظر بسیار 
بزرگ باشد. اگر ابعاد منظرتان چندان هم وسیع نیست به محیط زیست استراحتي بدهید و از 

ابزارهاي دستي براي این کار استفاده کنید.



265 فصل11:  آماده سازي سایت

دفع زباله ها به روشي پایدار و سازگار با محيط زیست
در گذشته براي دفع نخاله هاي حاصل از تخریب منظر، آن ها را پس از جمع آوری به گودال هاي 
دفن زباله1 مي فرستادند. امروزه می دانیم هیچ زباله اي از بین نمی رود، بلکه آنچه ما به عنوان 

زباله دفع می کنیم، در جای دیگري مشکالت فراوان به وجود می آورد.      
آیا  ببینید  کنید،  نگاه  زباله  چشم  به  منظرتان  فعلی  بخش های  همه ي  به  آن که  به جای 
درختان،  خاک،  مانند  کرد:  استفاده  جدید  منظر  ساختن  براي  آن ها  از  برخي  از  مي توان 
اشیائي  و  مفید  گیاهان  قدیمي،  پاسیوي  در  رفته  به کار  آجرهاي  خرد شده،  بتنی  تکه های 
که مي توان از آن ها براي تزیین منظر استفاده کرد. این اشیاء و مصالح دورریختني را کنار 

بگذارید تا بعداً از آن ها دوباره استفاده کنید.
سعي کنید تا جایي که مي توانید به بازیافت زباله ها کمک کنید، براي مثال زباله هاي گیاهی را 
از سایر زباله ها جدا کنید و براي تهیه ي کمپوست  آن ها را به موسسات مربوطه بفرستید. )براي 
اطالعات بیش تر درباره ي فعالیت هایي که در زمینه ي بازیافت در منطقه ي شما انجام مي شود، 
مي توانید با چند موسسه ي مختلف تماس بگیرید( خاک، بتن و فلزات قابل بازیافت را از زباله های 
معمولی جدا کنید. حتي اگر شما نتوانید از این مواد استفاده کنید، ممکن است دیگران بتوانند. 

زمين منظر و گياهان موجود در آن را همان طور حفظ کنيد

X دقت کنید وقتی منظر قدیمی  را تخریب می کنید، به پوشش  گیاهي موجود آسیبي 
بیروني ترین آستانه ي  را )سایه ي  آبیاری قطره ای  براي مثال مي توانید خطوط  نرسانید. 
رویش شاخ وبرگ درخت روي زمین( با عالمت گذاری یا حصارکشی موقت مشخص کنید. 
از ماشین های سنگین  این قسمت ها  به کارگران هشدار می دهند که در  این عالمت  ها 
استفاده نکنند، در هنگام استفاده از ابزارهای معمولی بیش تر مراقب باشند و زیاد در این 

مناطق رفت و آمد نکنند. از قرار دادن مصالح ساختماني زیر درختان، خودداري کنید.

پیش از شروع منظرسازی، شاخ وبرگ درختان بزرگ را هرس کنید. وقتي کارگران مجبور 

1- landfill
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نباشند آهسته و بادقت از البه الي گیاهان منظر رفت وآمد کنند، هم هزینه ي کم تري براي 
ساخت منظر صرف مي شود و هم کار کردن در منظر آسان تر مي شود. مي توانید درختان را 

هر زمان که بخواهید، پیش از شروع ساخت منظر جدید، هرس کنید.

 در انتخاب شرکت ها یا باغبان هایي که وظیفه ي نگهداري از درختان را به عهده 
دارند، دقت کنید. یک اشتباه می تواند حاصل صدها سال را در یک دقیقه از بین ببرد.

براي جلو گیري از فرسایش و شسته شدن خاک از روي تپه هاي کوچک بر اثر بارش باران، 
با استفاده از بسته هاي کاه یا انواع دیگر حصارها که براي جلوگیري از رانش ِگل والي مورد 
استفاده قرار می گیرند، پاي تپه ها حصار بکشید. )برای آشنایی بیش تر با روش های کنترل 
فرسایش به فصل 14 رجوع کنید( فراموش نکنید که این کار از الزامات قانوني کار در هر 
منظري به شمار مي آید. از ایجاد هر گونه تغییري در مکان هایی که محل زندگی جانوران یا 

پرندگان هستند، خودداري کنید. آب راهه هاي طبیعي را با خاک ریزي مسدود نکنید.
 

عمليات خاک: شيب بندي و هموار سازي
نحوه ي  به شمار مي آیند.  پایدار  منظر  هر  تشکیل دهنده ي  اجزاء  مهم ترین  از  و خاک  زمین 
شیب بندي خاک منظر مشخص می کند که خاک چه مدت آب را در خود نگاه  می دارد، آب 
چگونه روی سطح جاری می شود و آیا به خوبی جذب خاک مي شود یا به شکل روان آب روی 
سطح خاک جاري و منجر به فرسایش، آب گرفتگي و آلودگی می شود. به کمک شیب بندي 
مي توان  که  مي شود  ایجاد  فضاهایي  می ماند،  مصون  آب گرفتگي  از  خانه  ساختمان  خاک، 
و  زیبا  زمین هایی  به  قواره  بدون  و  بي شکل  زمین های  و  کرد  استفاده  آن ها  از  به خوبي 

قابل بهره وري تبدیل می شوند.

X شیب بندي خاک فقط یک بار انجام مي شود، بنابراین بهتر است نهایت سعی خود را 
به کار بندید تا این کار درست انجام شود، چرا که بعد از کاشت دیگر نمی توان آن را اصالح 
کرد. بنابراین داشتن اطالعات الزم درباره ي روش هاي شیب بندي خاک اهمیت بسیاري 
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دارد. در فصل 8 بیش تر به زهکشی و شیب بندي خاک خواهیم پرداخت. برای اطالعات 
بیش تر مي توانید به این فصل رجوع کنید.

شيب بندي خاک به روش هاي پایدار و سازگار با محيط زیست
رویکرد پایداری در شیب بندي خاک آن است که تا جایي که امکان دارد از جابه جا کردن 
این کار دلیلی  براي  و  اثر جابه جا شدن آسیب می بیند(  بر  بپرهیزید )چرا که خاک  خاک 
فرسایش خاک  از  منظر، جلوگیری  در  نگاه داشتن آب  مثال  براي  باشید:  داشته  قانع کننده 
و محافظت از خانه در برابر آب گرفتگي. در این جا به برخي اصول اولیه ي شیب بندي خاک 

مي پردازیم:
همه ي شیب ها و سطوح موجود در منظر را با استفاده از یک دوربین نقشه برداري1 بررسی  √

کنید؛ سپس براي عملیات شیب بندي برنامه ریزي کنید و روشي را انتخاب کنید که به شما 
در رسیدن به هدف تان کمک مي کند. 

اگر در منظر قسمتي وجود دارد که خاک آن به نظر کمي سست و ناپایدار است با یک  √
زمین شناس مشورت کنید. هرگز از سیستم هاي بهره برداري از آب  باران یا تراس بندی در مناطقي 

که خاک سست و ناپایدار دارند استفاده نکنید. )براي اطالعات بیش تر به فصل 8 رجوع کنید.(
اجزاء مطلوب موجود در منظر، مانند درختان یا سایر اکوسیستم های طبیعی، را شناسایي  √

کنید و عملیات شیب بندي خاک را متناسب با آن ها انجام دهید. مناطق حفاظت شده را با 
حصارکشی از دیگر مناطق جدا کنید. تا جایي که ممکن است سعي کنید از شکل طبیعي 
زمین پیروي کنید، آن را بازسازي کنید،  یا از اطالعات ارایه شده در فصل 7 براي طراحي  
سیستم هاي بهره برداري از آب  باران استفاده کنید. در چنین سیستم هایي با ایجاد تغییراتي 

در خاک مي توان شرایطي فراهم کرد که حجم بیش تري از آب جذب آن شود. 
از زیر و رو کردن خاک با استفاده از ماشین آالت سنگین بپرهیزید، چرا که این کار ساختار  √

و  شیب بندي  دستي  ابزارهاي  با  را  خاک  می توانید  اگر  همچنین  مي کند.  تخریب  را  خاک 
هموارسازي کنید، از ماشین هاي سنگین استفاده نکنید. هرگز زمانی که خاک مرطوب است، 

1- sighting level
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روی آن کار نکنید، این کار به شدت به خاک آسیب می رساند. پس صبر کنید تا خاک خشک 
شود.
هرگز به خاک رس، شن اضافه نکنید: مگر آن که بخواهید از مخلوط چسبناک حاصل  √

براي ساختن دیوار استفاده کنید.
یک  √ با  کنید  شیب بندي  و  هموارسازي  را  بالغ  درختان  اطراف  خاک  آن که  از  پیش 

درخت شناس مشورت کنید.
مگر در شرایط خاص، هرگز به خاک، مواد اصالح کننده1 اضافه نکنید. در زمان کاشت و  √

نه در زمان هموارسازي و شیب بندي به خاِک نواحي کشت شده، کمی  کمپوست زنده2 و قارچ 
میکوریزا/هم زیست3 اضافه کنید. )برای اطالعات بیش تر درباره ي آماده سازی خاک به فصل 16 

رجوع کنید.(
برای ایجاد تغییرات اساسی در شیب خاک، بیرونی ترین الیه ي خاک )خاک  سطحي( را  √

بردارید، الیه ي زیرین خاک را هموارسازي و شیب بندي کنید و دوباره الیه ي باالیی را سر 
جاي خود قرار دهید. این کار، تاثیر به سزایي در رشد گیاهان خواهد داشت.

وارد و خارج کردن خاک
گاهی مجبور مي شوید خاک منظر را از سایت  خارج کنید. در این صورت بهتر است، محل مناسبی 
برای آن پیدا کنید. سعي کنید خاک منظر را به جایی منتقل کنید که بتوان از آن برای اصالح 
خاک سایت هاي آسیب دیده استفاده کرد، نه این که با این کار مشکالت جدیدی به وجود آورد. 
اگر باید به خاک منظر خاک تازه اضافه کنید، حتماً درباره ي منبع آن تحقیق کنید، حتی توصیه 

مي شود در زمان خرید از فروشنده بخواهید یک آزمایش کامل خاک انجام دهد.

یا خارج کردن  به منظر  اضافه کردن خاک  از  دارد  امکان  تا جایي که  بهتر است   X
فرآیندهایی  این که  عالوه بر  خاک  کردن  اضافه  یا  حذف  کنید.  خودداري  آن  از  خاک 

1- amendment
2- living compost
3- mycorrhizal fungi



269 فصل11:  آماده سازي سایت

اختالل  دیگر  مناطق  یا  منظر  در ساختار خاک  فسیلی(،  انرژي بر هستند )سوخت های 
ایجاد می کنند. همچنین، با انتقال خاک )خاک سطحي( از بیرون سایت به داخل آن، 
احتمال انتقال بذر برخي علف های هرز جدید، بیماری ها و حتی مواد سمی  به منظر نیز 

وجود دارد.

یا  خاک ریزي  بین  کنید  سعی  شود،  هموار  باید  منظر  از  قسمتي  هنگامی که   
خاک برداري نوعي تعادل برقرار کنید تا به این ترتیب نیازی به انتقال خاک به داخل یا 
خارج منظر نباشد. به بیان دیگر، خاک اضافي را از یک قسمت بردارید و از آن در قسمت 
دیگر استفاده کنید. براي مثال مي توانید پیش از ساخت پاسیو براي هموار کردن خاک و 
کف سازي از همین روش استفاده کنید. دقت کنید از قسمت هاي زیرین سطوح شیب دار 
)ریشه ها  نرسد  آسیبي  درختان  ریشه ی  به  خاک  کردن  جابه جا  با  نشود،  خاک برداری 
نباید از خاک بیرون بزنند یا در زیر حجم زیادي از خاک فشرده شوند(، الگوهاي طبیعي 

زهکشي خاک مختل نشود و لوله ها و سیم های تاسیسات از خاک بیرون نزند.

روش هاي آلي مبارزه با علف های هرز 
علف های هرز در هر منظري پیدا می شوند. کنترل علف های هرز کار سختی است چون این 
گیاهان به مرور زمان به گیاهانی مهاجم، قوي و داراي رشدی سریع و پنهان تبدیل مي شوند. 
به طور کلی علف های هرز گیاهاني مزاحم به شمار مي آیند. اگر پیش از آن که ساخت و طراحی 
منظر را شروع کنید، با آن ها مبارزه نکنید و آن ها را تحت کنترل در نیاورید، سر و کله ی آن ها 
خیلی ناگهانی در همه جاي منظر شما پیدا می شود و همه چیز را به هم می ریزند. علف های هرز 
یک ساله در فصل بذر پاشی )در نتیجه ي انتشار و توزیع بذرها و دانه ها( دوباره ظاهر می شوند 

و علف های هرز چند ساله از ریشه های قدیمی  دوباره می رویند. 
بهترین روش و آسان ترین روش برای مبارزه با علف های هرز، از بین بردن آن ها در همان 
مراحل اولیه ي آماده سازی سایت است. مبارزه با علف های هرز و از بین بردن آن ها در همان 
مراحل اولیه، باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود، و دیگر نیازی به مبارزه با آن ها بعد 

از احداث و استقرار منظر نخواهد بود.
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فراموش نکنید که علف کش ها به محیط زیست آسیب می رسانند، بنابراین باید از روش هایی 
که با اصول و معیارهاي پایداری سازگار هستند برای کنترل علف های هرز استفاده کنید. در 

بخش های بعدی آنچه که الزم است در این باره بدانید، ارایه می شود.

چرا باید علف کش ها را کنار بگذاریم؟
چندین دهه است که از علف کش ها برای از بین بردن علف های هرز استفاده می شود و در این 
مدت زمین، آسیب های بسیاری دیده است، باا ین حال علف های هرز به همان فراوانی گذشته 
هستند. به این ترتیب ما نه تنها در این مبارزه موفقیتی به دست نیاورده ایم، بلکه متضرر هم 

شده ایم، و این نمونه ی دیگری از ناکارآمدی روش های مرسوم است.

باعث  مثال  برای  دارند،  محیط زیست  بر  قابل توجهی  تاثیر  رایج،  علف کش های   X
مسمومیت دوزیست ها و ماهی ها می شوند. استفاده از این علف کش ها در سالمتی انسان ها 
نیز مشکل آفرین است و باعث بروز برخي بیماری های مزمن و حاد می شود که دلیل اصلی 
آن ها استفاده از این علف کش ها شناسایی شده است. از دیگر نتایج استفاده ی بی رویه 
از این علف کش ها، مقاوم شدن علف های هرز در برابر آن ها است که باعث شکل گیری 
علف های بسیار مقاومی شده است که هیچ عاملی نمی تواند رشد و تکثیر آن ها را کنترل 
کند. از آن جایی که می توان گزینه های کاماًل بی خطری را جایگزین علف کش های مرسوم 

کرد، دیگر هیچ دلیِل منطقی برای استفاده از این مواد سمی وجود ندارد.

بر  با محيط زیست و منطبق  روش های کنترل و دفع علف های هرز )سازگار 
اصول پایداری(

اگر  به خصوص  است،  پوشانده  هرز  علف های  را  آن  سرتاسِر  که  روبه رو شوید  سایتی  با  اگر 
تصمیم گرفته باشید از علف کش ها استفاده نکنید، کاماًل دلسرد می شوید و گاهی ممکن است 
وسوسه  شوید و کمی از موضِع پایبندی به اصول پایداری عقب بکشید. هیچ کس دوست ندارد 

تمام تابستان خود را صرف شن کشی و وجین علف های هرز کند.
و  محیط زیست  با  سازگار  کاماًل  که  است  شده  ابداع  باغبانی  در  روش هایی  خوشبختانه، 
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منطبق بر اصول پایداری هستند و می توان آن ها را جایگزین استفاده از علف کش ها کرد.

استفاده از سرکه ی باغبانی1 

استفاده از سرکه های باغبانی روش مناسبی برای از بین بردن علف های هرز، بدون استفاده 
از بین ببرد،  انواع علف های هرز را  البته این ماده نمی تواند همه ی  از مواد شیمیایی است. 
ولی در معدوم کردن بسیاری از آن ها، مخصوصاً علف های جوان و ضعیف  بسیار کارآمد است.

X سرکه ی باغبانی از سرکه های معمولی قوی تر است، پس با احتیاط از آن استفاده 
کنید )الزم است همان نکاتی را که درباره ی اسیدهای قوی رعایت می کنید در استفاده از 
سرکه ی باغبانی نیز در نظر داشته باشید(. کارآمدی این ماده به قدری است که علف های 
هرز چند ساعت پس از پاشیدن آن، از بین می روند. مدتی پس از استفاده از این ماده، 
برای محیط زیست بی خطر است.  سایت  شما بوی ساالد می دهد، ولی در عوض سرکه 

این سرکه را می توانید از برخی فروشگاه های محصوالت باغبانی یا گلخانه ها تهیه کنید.

در زمان نگارش این کتاب، بحث هایی درباره ی ثبت سرکه ی باغبانی به عنوان علف کش وجود 
داشته است. امید است این موضوع در زمان چاپ کتاب حل شده باشد.

از بين بردن علف های هرز با استفاده از پاشيدن خاک پوش های الیه ای2  

در این روش، در حقیقت علف های هرز زیر الیه های خاک پوش خفه می شوند. ابتدا همه ی 
علف های هرز موجود در سطح منظر را با استفاده از کج بیل بکنید، سپس سطح خاک را با دو 
یا سه الیه مقوای موج دار بازیافتی بپوشانید. لبه ی مقواها را روی هم بیاندازید و روی آن ها آب 
بگیرید تا کاماًل خیس شوند و سپس روی آن ها را با یک الیه ی 9-8 سانتی متری خاک پوش 
آلی )برای مثال تراشه های چوب/خرده چوب( بپوشانید. بگذارید منظر چند ماهی به همین 
شکل باقی بماند. تجربه ثابت کرده است که خاک پوش الیه ای از بسیاری از علف کش ها برای 

1- horticultural vinegar
2- sheet mulching
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از بین بردن علف های هرز کارآمدتر و موثرتر است. )برای مشاهده ی شکل خاک پوش الیه ای 
به فصل 16 رجوع کنید(

از حيوانات گياه خوار یا روش های دیگر برای کنترل علف های هرز استفاده کنيد

البته  هستند.  هرز  علف های  بردن  بین  از  برای  خوبی  گزینه ی  هم  علف خوار  چهارپایان 
حیوانات،  از  استفاده  کنید.  نگهداری  منظر  ساخت  محل  در  آن ها  از  بتوانید  در  صورتی که 

فایده ی دیگری هم دارد، و آن کودپاشی هم زمان با دفع علف های هرز است.
روش دیگر از بین بردن علف های هرز، سوزاندن آن ها یا استفاده از ابزارهای ویژه ای است که 
با استفاده از بخار یا حرارت عمل می کنند. البته کندن علف های هرز، روشی است که همواره 

می توان از آن استفاده کرد. 



فصل 12

آشنایي با اجزاء اصلي سخت منظر و فضاهاي بيروني

در این فصل می    خوانيم:

• انتخاب نوع کف سازي ها
• ساخت دیوار ها، حصار ها و انواع دیگر حفاظ ها

• طراحِي فضاهاي بیروني سرپوشیده

• انتخاب نوع کف سازي مناسب براي مسیرهاي تردد و پله ها 
• ساخت یک فضاي بیرونی مطابق بر معیارهای پایداری

وجود اجزائي مانند محلي براي استراحت و آرامش، مسیرهاي تردد و پله هاي ایمن و همچنین 
حفاظ هاي مناسب در هر منظر الزم است. به چنین بخش هایي از منظر سخت منظر مي گویند. 
مشکل زا  و  فراوان  مراقبت  نیازمند  بی نظمی   ،  ایجاد  عامل  عموماً  متداول  سخت منظرهای 
هستند. اجزاء سخت منظر معموالً از موادی ساخته می    شوند که منابع تامین محدودی دارند، 
ممکن است آالینده یا سمی    باشند، تجدیدپذیر نیستند، انرژی زیادي صرف تولید و انتقال 

آن ها به بازارهاي مصرف مي شود و به طور غیرمستقیم باعث آلودگی آب  و هوا می شوند.
دارد  زنده  و  طبیعي  اجزاء  و  گیاهان  کاربرد  بر  بیش تري  تاکید  پایدار،  سخت منظر  ولي 
ساخته  دیگري  مصنوعي  ماده ي  هر  یا  پالستیک  فوالد،  بتن،  از  که  اجزائي  از  استفاده  تا 
مي شوند. با این  وجود حتی سخت منظرهایي که با رعایت اصول پایداری ساخته مي شوند نیز بر 
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محیط زیست تاثیر نامطلوب دارند. به همین دلیل، بهتر است تا حد ممکن از ساختن سخت منظر 
در منظر خودداري کنید. البته مواد و روش های جایگزینی نیز وجود دارند که این آثار نامطلوب 

را کاهش می   دهند و با به کارگیری آن ها مي توان اجزائی کارآمد و زیبا به منظر افزود.
در این فصل به چند نمونه از سخت منظر هاي متداول که افزودن آن ها به منظر هم بر زیبایی 
آن مي افزاید و هم کیفیت عملکرد آن را افزایش مي دهد، مي پردازیم. مي توان با انتخاب مصالح 
مناسب و رویکردي منطقي، سخت منظری طراحي کرد که هیچ اثر نامطلوبی بر محیط زیست ندارد.

آشنایي با انواع کف سازی
انجام مي دهند. به این ترتیب  طراحان منظر، کار خود را بر حسب نقشه ي پایه یا همان کف 
نقشه ي منظر، نموداری است که چیدمان کف منظر را نشان می دهد. کف سازي، چه براي 
پاسیو، چه براي سکو یا هر سطح دیگری، نقطه ي شروع مهمی    در طراحی و ایجاد سخت منظر 
اولیه ي کف سازي مناسب و همچنین  به شمار مي آید. در بخش هاي  بعدی این فصل اصول 
درباره ي  بیش تر  اطالعات  )براي  می شوند.  معرفی  پایدار  انواع کف سازي هاي  از  نمونه  چند 

ساخت انواع کف ها به فصل 14 رجوع کنید(.
کف سازی  منظر باید زیبا باشد، مناظر نازیبا با اصول پایداري منطبق نیستند. پیدا کردن 
مصالحي که منظر شما را تکمیل مي کنند و با معماری خانه ي شما هماهنگ هستند و به 

محیط زیست آسیبي نمي رسانند، کار سختي نیست.

مباني کف سازي
برخالف دیگر عناصر سخت منظر، کف ها باید به گونه اي طراحی و ساخته شوند که در برابر 
عبورومرور و رفت وآمد مقاوم باشند. مواد مختلفي وجود دارد که مي توانید از میان آن ها یکي 

را براي این منظور انتخاب کنید )بسیاری از این مواد آسیبي به محیط زیست نمي رسانند.(
و  اثرات منفی  پایداری،  به اصول  توجه  با  به کار مي روند،  از موادی که در کف سازی  بسیاری 
نامطلوبي بر محیط زیست دارند. اقداماتي که برای تامین و استخراج این مواد انجام مي شود نیز 
جزو عواملی هستند که اثر تخریبی بر محیط زیست دارند: مانند استخراج از معادن روباز، قطع 
درخت هاي جنگل، الی روبی بستر رودخانه ها و استخراج از منابع نفتی. فرآیندهای تبدیل مواد  
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خام به محصول نهایی نیز عموماً فرآیندهایی انرژی بر هستند که باعث تغییرات عمده در آب وهوا. 
ایجاد مسمومیت  و تهدید سالمت کارگران مي شوند. نصب این محصوالت نیز مستلزم به کارگیري 
تجهیزات سنگین است که با سوخت های فسیلی کار مي کنند و آلودگي صوتي تولید مي کنند. 

برای مراقبت و نگهداری از این سطوح نیز مواد شیمیایی و انرژی فراوانی مصرف می    شود.

جعلي  گواهی نامه ها ي  که  بازار  در  موجود  مواد  برخي  که  باشید  داشته  توجه   
جمله  آن  از  مي شوند.  محیط زیست  تخریب  باعث  حقیقت  در  دارند،  زیست محیطی 
الوارهای پالستیکی، چمن های مصنوعی )پالستیکي( و خاک پوش هایی که  به  مي توان 
از خرده هاي الستیک های فرسوده تهیه می شوند، اشاره کرد. الوارهای پالستیکی چندان 
مضر نیستند، ولی چمن های مصنوعی و خاک پوش هایي که از الستیک هاي فرسوده تهیه 

مي شوند،  برای محیط زیست بسیار خطرناک هستند.

X سعی کنید تا حد امکان از مواد طبیعی استفاده کنید که نیاز کم تری به فرآوري، 
نگهداری و مراقبت دارند. با استفاده از این مواد، مي توان سازه هایی ساخت که دوام و 
طول عمر بیش تری دارند. بر طبق اصول پایداري، طول عمر باال یکی از بهترین وی ژگي هاي 

هر ماده است، چرا  که مي توان چندین سال از ورودي هاي اولیه بهره گرفت.

تفاوت بتن و سيمان
وقت ها حتی  بیش تر  ویژگی های مختلف هستند.  با  متفاوت  ماده ي  دو  و سیمان  بتن 
کارشناس ها هم متوجه فرق بین این دو ماده نمي شوند. بنابراین اگر بتوانید با تفاوت این 

دو ماده آشنا شوید، جزو اولین کسانی هستید که از این راز سر در مي آورید. 
√ بتن ترکیبي از سنگ دانه1 )سنگ های خرد شده(، شن، سیمان پُرتلَند2 و آب است.

مخلوط به  آن  کردن  اضافه  با  است.  بتن  تشکیل دهنده ي  مواد  از  یکی  سيمان   √ 
 

1- aggregate
2- portland cement
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سنگ دانه، شن، ماسه و آب می    توان براي ساختن پاسیو، بتن ساخت.
تولید سیمان برای تهیه ي بتن، فرآیندی فوق العاده انرژی بر است و حدود 5 تا 10 
درصد از میزان کربني که در سطح جهان منتشر مي شود، محصول این فرآیند است. 
براي بهینه سازی این فرآیندها تاکنون تالش هاي بسیاري شده است و میزان انتشار کربن 
و همچنین انرژي مصرفي در این فرآیند ها تا حدودي کاهش یافته است. فناوری های 
جدید مثل نانو-بتن )محصولی که با نوع خاصی از سیمان که اثرات زیست محیطی آن 
بسیار ناچیز است ساخته مي شود( نوید بخش موفقیت های بیش تر در این حوزه هستند. 
از دیگر پیشرفت های این حوزه می توان به تولید نوعي بتن به نام بتن فتوکاتالیتیک1 

اشاره کرد که می    تواند آلودگی هاي هوا را جذب کند.

جاري شدن آب باران روي کف هاي بتني یکي از جنبه های منفی کاربرد آن ها در کف سازی 
است، زیرا باعث راه افتادن سیالب و آلودگی  نهرها مي شود. در واقع آب باران به دلیل آن که 
در سطوح بتني نفوذ نمي کند، جاري مي شود، روي سطح خیابان می    ریزد و آلودگي  ها را با 
خود شسته و به آب راهه  ها منتقل مي کند. براي حل این مشکل مي توان از مواد نفوذ پذیر براي 
آب هاي  مي توانید  هستند،  نفوذناپذیر  شما  اگر کف سازي هاي  ولي  کرد.  استفاده  کف سازي 
جاري شده را جمع آوري و از آن ها برای آبیاری باغچه هاي گل استفاده کنید یا آن ها را به 
بیوجوي ها )جوي هاي زیستي( منتقل کنید. )برای اطالعات بیش تر درباره ي مواد نفوذپذیر 
روش های  با  آشنایي  براي  و  محیط زیست«  با  سازگار  و  ایمن  مواد  از  »استفاده  بخش  به 

بهره برداري از آب باران به فصل 8 رجوع کنید.(

استفاده از مواد ایمن و سازگار با محيط زیست
از  براي کف سازی می    پردازیم. هیچ کدام  نوع پوشش مختلف  به معرفی چند  این بخش  در 
این پوشش ها عالی و بی نقص نیستند، ولي هر کدام ویژگی هایی دارند که آسیب کم تری به 

محیط زیست مي رساند.

1- Photocatalytic
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بتن ریخته ) بتن درجا(

در  هموار  سطوح  ساخت  قدیمی     روش های  از  یکی  بتن ریزي شده  کف  با  پاسیو  طراحي 
فضاهاي بیروني است. بتن را می   توان به روش های مختلفی مثل رنگ کردن، بافت دار کردن، 
با دوام  طرح دار کردن و سنگ ریزه پاشی، تزیین کرد. در قسمت هایي که مي خواهید سطوح 
و ارزان قیمت بسازید از بتن استفاده کنید. البته مطالبی را که درباره ي استخراج مواد اولیه 
از معادن طبیعي و انتشار کربن گفته شد، فراموش نکنید و قبل از آن که سریعاً به سراغ بتن 

بروید و آن را انتخاب کنید، گزینه های جایگزین را هم از نظر بگذرانید.

 خاکستر بادی1 )از ضایعات حاصل از سوزاندن زغال سنگ در نیروگاه ها(، بتن را 
محکم تر مي کند و شکل ظاهري و عملکرد آن شبیه بتن معمولی است. اگر بتوانیم از این 
ماده استفاده کنیم، نه تنها از محصولی بی مصرف استفاده ي مفید کرده ایم )کاهش تولید 

زباله(، بلکه انتشار دی اکسیدکربن هم کاهش مي یابد.

بلوک هاي کف سازي

این بلوک ها، نفوذ پذیر نیستند، ولي در نوع خاصي از آن ها حفره هایی وجود دارد که باعث 
از آن جا  با سرعت 2/5 سانتی متر در ساعت در سطح این مواد فرو رود.  باران  مي شود آب 
که مي توان از این مواد چندین بار استفاده کرد، جزو مواد ماندگار2 به شمار مي آیند )برای 
اطالعات بیش تر درباره ي این مواد به فصل 2 رجوع کنید(. این نوع کف سازي برای استفاده 

در مسیرهای دسترسي پارکینگ، مسیرهاي تردد و پاسیو ها مناسب است.

بتن نفوذ پذیر

همان بتن ریخته )درجا( است، با این تفاوت که در ترکیب آن از شن استفاده نمي شود )فقط 
بزرگ  برنجی  نهایي آن شبیه یک کیک  پرتلند و آب(. شکل  سنگ هاي خرد شده، سیمان 
است. حفره هاي موجود در البه الي سنگ هاي خردشده، آب را با سرعت 700 سانتی متر در 

1- fly ash
2- heritage material
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ساعت در خود جذب مي کنند. 
این نوع بتن به خوبي وزن هاي سنگین را تحمل مي کند، بنابراین مي توان از آن در مسیرهاي 
پر رفت  وآمد و محل عبور وسایل نقلیه استفاده کرد. این بتن را هم مي توان رنگ کرد و هم 

مي توان براي زیبا و هموارتر شدن، سطح آن را کمي سایید.

سایت به  می   توانید  بتن  نوع  این  درباره ي  بیش تر  اطالعات  برای   
www.perviouspavement.org یا www.concretenetwork.com رجوع کنید.

اِربِنایت1

این ماده که به تازگي به بازار معرفي شده است، شامل تکه هاي شکسته ي بتن است که از 
مورد  براي کف سازي  به شکل سنگ الشه  و  تامین مي شود  نُخاله هاي ساختماني  و  ضایعات 

استفاده قرار مي گیرد. 

X اربِنایت  در واقع ماده ي بی مصرفي است که استفاده ي مجدد از آن در کف سازي جز 
آثار به جا مانده از حمل و نقل، هیچ اثر مخربي بر  محیط زیست ندارد. این ماده را می    توان 
رنگ کرد یا با همان  رنگ اصلي به کار گرفت. تقریباً در هر جایي دسترسي به این ماده 

امکان پذیر است )به خصوص در محل  تخریب ساختمان های قدیمی(   .

پوشش هاي زنده یا همان گياهان پوششي2
طراحي سطحي پوشیده از  پوشش هاي زنده، روشي سازگار با محیط زیست است. از گیاهان 
پوششي مي توان به گیاهان کوتاه قدي )کم ارتفاع( مانند آویشن، بابونه3، بومادران4 و چمن هاي 
معمولی اشاره کرد. این گیاهان اگر کوتاه نشوند، به شکل یک علفزار زیبا و طبیعی در منظر شما 
رشد مي کنند. ولي اگر آن ها را بزنید، به شکل یک زمین چمن معمولي درمي آیند که مي توان 

1- urbanite
2- living ground covers
3- chamomile
4- yarrow
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به عنوان زمین بازي یا براي استراحت و قدم زدن از آن استفاده کرد. تقریباً همه ي گیاهان 
پوششي به کمي کوددهي و آبیاری نیاز دارند، ولي نه به اندازه ي زمین هاي متداول چمن. 

رفت و آمد  پر  قسمت هاي  در  مثاًل  نکنید.  زیاده روی  پوشش هایي  چنین  از  استفاده  در 
باشند، مشکالتی  مرطوب  اگر  به ویژه  به جای سطوح سخت ،  پوشش هایي  از چنین  استفاده 
ایجاد می   کند. بنابراین سعی کنید از این پوشش ها بیش تر در محوطه ي بازی و مکان هاي 

کم رفت وآمد استفاده کنید.

سکوهاي چوبي

سکوهاي چوبي از مواد طبیعی و تجدیدپذیری ساخته مي شوند که انرژی مصرفي براي تولید 
آن ها نسبتاً کم است. اگر مي خواهید منظر شما یک منظر واقعاً پایدار باشد چوبی که براي این 
منظور استفاده مي کنید باید به روشي کاماًل پایدار و تاییدشده )سازمان ها و موسسات پایبند 

به اصول پایداري( تهیه شود.

چه نوع چوبي؟

مي توانید برای ساختن سکوهاي منظر از چوب های محلی که با روش های سازگار با محیط زیست 
تهیه می شوند، استفاده کنید. براي مثال اقیاقیای معمولي1، از درخت هاي خودرویي2 است که 
می  توان پس از قطع و خرد کردن، از آن به جاي چوب هاي صنعتي فرآوري شده استفاده کرد. از 
ویژگي هاي چوب این درخت مي توان به دوام و البته غیرسمي بودن آن اشاره کرد. براي تهیه ي 
الوار این چوب مي توانید از درخت بُر هاي )کساني که چوب درختان را به الوار تبدیل مي کنند( 
محلي کمک بگیرید. اقاقیاي معمولي، چوب سختي دارد و کار با آن کمي سخت است، ولي 

غیرممکن هم نیست. براي این منظور مي توانید از الوارهای بازیافتی هم استفاده کنید.

الوار پالستيکی
الوارهای پالستیکی که براي ساختن سکوها در منظر از آن ها استفاده مي شود،  از بطري هاي 

1- black locust
2- weedy tree
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پالستیکي، کیسه های پالستیکی، و نخاله های چوبي ساخته می شوند. این الوارها تقریباً شبیه 
چوب هستند. وقتي هوا گرم است بوی خاصي از آن ها در فضا پخش مي شود و اگر رنگ تیره ای 

داشته باشند، ممکن است خیلی داغ شوند )راه رفتن روي آن ها با پاي برهنه ممکن نیست(.

خاک پوش

خاک پوش، بهترین و سازگارترین پوشش کف براي منظرهاي پایدار است. این ماده را حتي 
مي توان از خرده چوب های حاصل از قطع درختان، کارهاي نجاري و بسیاری مواد طبیعی دیگر 
نیز تهیه کرد. خاک پوش ها موادي زیست تجزبه پذیر1 هستند، انرژی مصرفي براي تولید آن ها کم 
است، برای خاک و گیاهان مفید هستند، بوي خوبي دارند، آب به راحتي در آن ها نفوذ مي کند، 
مانع از رشد علف های هرز مي شوند و از ریشه ي گیاهان به خوبي مراقبت مي کنند. خاک پوش، 
پوشش بسیار مناسبي برای قسمت هاي بي شکل به شمار مي آید و قیمت آن در مقایسه با مواد 
دیگري که براي کف سازي استفاده مي شود بسیار ارزان است. استفاده از خاک پوش در منظر بسیار 
آسان است. براي این کار کافي است آن را خیس کنید و با شن کش روی سطح زمین پخش کنید.

زیرا  نیستند،  مناسب  چندان  صندلی  چیدن  برای  خاک پوش  از  پوشیده  سطوح   X
پایه های صندلی ها و همچنین پاي کساني که از آن ها استفاده مي کنند در خاک مرطوب 
فرو مي رود. این سطوح برای تردد معلولین نیز مناسب نیستند. فراموش نکنید که این 
به  را  در خود  غذایي موجود  عناصر  و  آلی  مواد  و  تجزیه می    شود  زمان  به مرور  پوشش 
خاک مي دهد، بنابراین رفته رفته از ضخامت آن کاسته مي شود و بهتر است هر چند سال 

یک بار، یک الیه ي جدید به آن اضافه شود.

سنگ ریزه و سنگ های خرد شده 

این مواد از آن جایي که از بستر رودخانه ها یا معادن به مکان هاي مورد  نظر منتقل می شوند، به 
محیط زیست آسیب می    رسانند. از طرفي سطوحی که با این مواد پوشانده مي شوند، علف های 

1- biodegradable
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هرز را به خود جذب مي کنند و کنترل آن ها بسیار سخت است. تا جایي که مي توانید کم تر از 
این پوشش ها استفاده کنید. تنها در مکان هایي که سادگی، نفوذپذیری و صدای خش خش 

آن ها زیر پا مطلوب و خوشایند است، از این پوشش ها استفاده کنید.

مراقبت و نگهداري
سطوح کف سازي شده، معموالً به مراقبت زیادی نیاز ندارند، مگر این که آن ها را رنگ کنید. بهتر 
است به جای آن که براي خرید رنگ و بتونه، که ترکیبات سمی    و آالینده  هاي بسیاري در ساختار 
آن ها وجود دارد، هزینه ي اضافي پرداخت کنید، سطح کف سازي ها را به همان شکل ساده ي خود 
رها کنید. اگر مجبور هستید از نوعي پوشش نهایی استفاده کنید، بهتر است از مواد غیرسمی    و 
موادی که میزان ترکیبات آلي فرار1  آن ها کم است، استفاده کنید. )همان طور که قباًل هم اشاره 
شد، ترکیبات آلي فرار، مواد شیمیایی و آالینده هاي بسیار قوي هوا هستند. این ترکیبات پس از 

این که در معرض هوا قرار گرفتند از سطح بسیاری پوشش های نهایی متصاعد مي شوند.(  
گیاهان پوششي نیز مانند همه ي گیاهان به وجین،  آبیاري و مراقبت هاي دیگر نیاز دارند. 
پس گیاهاني را انتخاب کنید که با منطقه ي شما سازگار هستند و پیش از آن که تصمیم به 

کاشت بگیرید درباره ي نیازهاي آن ها، تحقیق کنید.
پاسیو هایي که کف آن ها بتنی است به مراقبت  خاصي نیاز ندارند، فقط باید هر چند وقت 
یک بار آن ها را جارو کرد. سکوهای چوبی به مراقبت  بیش تری نیاز دارند و باید هر چند وقت 
یک بار، آن ها را با آب پرفشار بشویید2، سمباده بکشید و دوباره جال بزنید. سکوهایی که براي 

ساختن آن ها از الوارهاي پالستیکي استفاده مي شود، فقط به شست وشو نیاز دارند.

پاسيو یا سکو، کدام براي منظر شما مناسب تر است؟
تندی دارد، بهتر است در آن از سکو استفاده کنید، ولی اگر زمین تان  اگر زمین تان شیب ِ 
کم و بیش مسطح و مقاوم )خاک آن سست نیست( است، قطعاً پاسیو، گزینه ي بهتری است. 
مواد و مصالحی که براي ساختن پاسیو به کار می روند به مراتب ارزان تر هستند، ساختن آن 

1- VOC
2- power washing
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آسان تر است و دوام و طول عمر آن نیز در مقایسه با سکوها بیش تر است.
اگر زمین تان شیب داشته باشد، برای ساختن پاسیو، باید اول سطح آن را هموار )شیب آن 
را بگیرید( و خاک آن را مقاوم سازی کنید تا بتواند وزن پاسیو را تحمل کند. این کار بسیار 
هزینه بر است و با فرآیندهایی همراه است که به محیط زیست آسیب مي رسانند. در چنین 

شرایطی، بي تردید ساختن سکو گزینه ي بهتری است.

با   اگر در منطقه اي زندگی می    کنید، که احتمال آتش سوزی وجود دارد، حتماً 
سازمان های مربوط تماس بگیرید و قوانین منطقه را بررسي کنید. )برای اطالعات بیش تر 

درباره ي روش های مهار آتش و پیش گیري از آتش سوزي به پیوست رجوع کنید.(

تقسيم بندي فضا ها با استفاده از دیوار، حصار و دیگر جداکننده ها
دیوارهای منظر را مي توانید از گیاهان یا مواد و مصالح ساختمانی بسازید. اگر در کنار دیوارتان 
یک سطح کف سازي شده و یک سقف نیز بسازید، یک فضاي بیرونی1 طراحي کرده اید که در 
قسمت »استفاده از اجزاء پایدار سخت منظر برای ساختن فضاهاي بیروني« در همین فصل 
بیش تر به آن خواهیم پرداخت. بنابراین دیوارها تنها به محدوده ي بیروني منظر شما محدود 
نمي شوند، بلکه در خود سایت هم مي توانید از آن ها براي ساختن فضاهاي بیروني استفاده 

کنید و فضا را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید.
اگر می خواهید همسایه ها به ملک شما دید نداشته باشند یا تصمیم دارید یک حیاط یا 
باغ دیوارکشی شده )محصور( بسازید، براي این منظور از دیوار یا حصار استفاده کنید. برای 
داشتن یک حریم کاماًل خصوصی و محصور، ارتفاع دیوارها یا حصارها، حداقل باید1 متر و 

80 سانتی متر باشد.

X دیوارها و حصارها ، خرداقلیم ها را تغییر می    دهند. عموماً یک طرف این سازه ها آفتاب گیر 
و طرف دیگر سایه گیر است، این سازه ها مسیر عبور باد را مي بندند یا جهت آن را تغییر 

1- outdoor room
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مي دهند، گاهی اوقات گرما را جذب و گاهي آن را بازتاب مي کنند. اگر بتوان دیوارها را درست 
طراحي کرد، مي توان از همه ي این ویژگی ها به شکل مطلوب استفاده کرد، ولي اگر ندانید 
با ساختن آن ها چه تغییراتي در منظر به وجود مي آورید ممکن است با مشکل مواجه شوید.

برای آن که بتوانید مانع ورود یا خروج افراد و حیوانات به منظر خود شوید باید از موانع 
مناسب استفاده کنید. از میان انواع حصارها، گیاهان و درختچه های خاردار یا پرپشت و انبوه 
که عبور از آن ها تقریباً غیرممکن است، بهترین گزینه ها هستند. این نوع حصارها از اصول 
پایداری نیز پیروي مي کنند، یعني هیچ ضرري براي محیط زیست ندارند. البته توجه داشته 
باشید که افراد کنجکاو و جانوران کوچک، باالخره راهی برای ورود به ملک شما پیدا می    کنند. 
برای ایمنی کامل، مي توانید از دیوارهای سنگی، آجری یا حصارهای یک تکه ي )سرتاسري( 
فوالدي )قابل بازیافت(، استفاده کنید. در این بخش انواع دیوارها و حصارهایي که مي توانید 
در منظر استفاده کنید، معرفی می شوند. در فصل 14 نیز نکاتی درباره ي ساخت دیوارهای 

پایدار )سازگار با محیط زیست( ارایه می    شود.

دیوارهای مستقل )آزاد1(

این دیوارها، دیوارهایی هستند که فضای مورد  نظر را محصور می   کنند، تا ایمنی آن تامین 
و حریم آن رعایت شود؛ البته این دیوارها در بهبود شرایط خرداقلیم ها نیز موثر هستند. اگر 
اثرات زیست محیطی بسیار کمي داشته باشند، دیوارهای  مي خواهید دیوارهایی بسازید که 
را  قرمز2  خاک  مي توانید،  دیواری  چنین  ساختن  برای  مي کنیم.  پیشنهاد  شما  به  را  گلی 
به شکل خشت )آجر( خام3 درآورید، آجرها را روی هم بچینید و دیوارتان را بسازید. همچنین 
مي توانید خاک را در قالب های چوبی موقتی بریزید تا کوبیده شود و شکل مورد  نظر شما را 
به خود بگیرد یا دیوار هاي کاه گلی بسازید. برای ساختن دیوارهای جدیدتر )ساخت وسازهای 
شهری(، مي توانید از بلوک های گلي-سیمانی که به تازگي وارد بازار شده ، استفاده کنید. این 

1- freestanding   .ویژگي عضو سازه اي که از کف روي پي نصب است،  ولي در راستاي ارتفاع خود مقید نشده است
2- aka soil
3- adobe block



بخش چهارم: طراحي آسان سخت منظر: ساخت اجزاء و عناصر بي نظير بدون تخریب محيط زیست 284

بازیافتي  مواد  را  آن ها  ترکیبات  عمده ي  قسمت  مي شوند،  ساخته  طبیعی  مواد  از  بلوک ها 
تشکیل مي دهد و براي تولید آن ها در مقایسه با بلوک های بتنی متداول انرژی کم تری مصرف 
مي شود. فراموش نکنید، گیاهان پرچیني و رونده )پیچ ها( نیز براي این منظور بسیار مناسب 

و کارآمد هستند.
)مانند آجر،  بنایی  یا مصالح  فلز،  مانند چوب،  این کار  براي  رایج  از مواد  البته مي توانید 
ساخته  بنایی  مصالح  با  که  دیوارهایی  کنید.  استفاده  هم  گچ(  یا  بتنی  بلوک های  سنگ، 
می شوند، محکم و بادوام هستند، اما معموالً نسبت به انواع دیگر دیوارها، هزینه ي ساخت و 
اثرات زیست محیطی بیش تري دارند. براي ساختن این دیوارها از موادی مانند سیمان استفاده 
از این مواد آسیب هاي فراواني به  می   شود و همان طور که قباًل اشاره شد، تولید و استفاده 

محیط زیست مي زند. 

دیوارهای نگهدارنده
و  مي شوند  مناطق شیب دار  در  ریختن خاک های سست  فرو  از  مانع  نگهدارنده،  دیوارهای 
از آن ها مي توان برای افزایش فضای قابل استفاده در منظر استفاده کرد. ساختن دیوارهای 
نگهدارنده به ارتفاع 60 سانتی متر یا کم تر، بسیار آسان و کم دردسر است، ولی براي ساختن 
دیوارهای بلندتري که باید وزن و بار قابل توجهی را تحمل کنند، بهتر است بیش تر دقت شود. 
نصب این دیوارها ازآن جا که هم نقش سازه اي دارند، هم نقش کاربردي و هم از نظر زیبایي 

در منظر بسیار موثر هستند، کمي پیچیده تر و سخت تر است.  
دیوارهای  ساختن  براي  آن ها  از  مي توان  که  محیط زیست(  با  )سازگار  پایداری  مواد 
نگهدارنده استفاده کرد، عبارتند از اِربِنایت، سنگ هاي الشه و سنگ هاي موجود در سایت. 
یکي از روش  های جدید دیوارکشي بدون استفاده از مالت استفاده از دیوارهاي پیش ساخته1 
است )شکل 1-12( که از بتن ساخته می    شوند. این دیوارها از قطعاتي تشکیل مي شوند که 
بدون استفاده از مالت روي هم سوار مي شوند و مي توان آن ها را از جایي جمع و در جاي 
دیگر استفاده کرد، و به  همین دلیل جزو مواد ماندگار2 به شمار مي آیند. مي توانید برای ساختن 

1- segmental retaining wall
2- heritage material
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دیوارهای کم ارتفاع که الزم نیست فشار چنداني را تحمل کنند از خشت های خام نیز استفاده 
کنید، البته توجه داشته باشید که مهارکردن خاک با استفاده از خاک بیش تر فرق زیادي با 

نداشتن دیوار نمي کند.
براي ساختن دیوارهایي که ارتفاع بیش تري دارند، مي توانید از تیرهای چوبی، دیواره هاي 
جداساز1، چوب های بازیافتی و کنده های چوب هم استفاده کنید. اگر از چوب های فرآوري شده 
استفاده می   کنید، نوعي را انتخاب کنید که براي فرآوري آن  از آرسنیک استفاده نشده باشد.

 براي دیوارهای بلند و دیوارهایي که روي آن ها نوعي بار اضافي وجود دارد )سطح، 
شیب  دار است( باید از دیوارهاي حائل طره ای2 استفاده کنید. این دیوارها از یک پی و یک 
بدنه تشکیل مي شوند. براي دیوارهایي که ارتفاع آن ها بیش تر از 120 سانتی متر است 
)با احتساب پی(، یا قسمت هایي که حجم خاک اضافی پشت دیوار زیاد است، حتماً از 
یک مهندس عمران برای طراحی دیوار مورد  نظر کمک بگیرید. به جواز ساخت تان نیز 

توجه کنید.

1- landscape ties
2- cantilever wall

شکل 1-12 دیوارهاي پیش ساخته
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چطور مثل افراد متخصص مسير باد را ببندیم
اگر سایت شما در منطقه ای بادخیز واقع شده است، باید برای هدایت جریان باد یا ایجاد 
افزایش  را  آسایش خود  و  رفاه  نه تنها  کار  این  با  بیاندیشید.  فکري  آن  برابر  در  مانعي 
می   دهید، بلکه نیاز به گرمایش و سرمایش را نیز در خانه کاهش می  دهید. درخت ها و 
درختچه ها ابزاری مناسب برای مقابله با جریان باد هستند، این گیاهان به خوبی انرژی 
جریان های  ایجاد  با  )سرتاسري(  یک تکه   دیوارهای  و  حصارها  می   کنند.  جذب  را  باد 
گردابي1، وضعیت را در طرف پناه دیوار2 بدتر می   کنند. بنابراین حصارهایي که یک تکه 
نیستند )میله اي یا مشبک( و حصارهایي که لبه ي باالیي آن ها زاویه دار است و مي توانند 

جهت وزش باد را تغییر دهند در چنین شرایطي خیلي بهتر عمل مي کنند. 

حصارها و انواع دیگر حفاظ ها
حصارها هم مانند دیوارها برای محصور کردن فضاها و تعریف حریم هاي خصوصي و تامین 
برای  بهترین گزینه  پایداری  با اصول  به دلیل سازگاري  به کار مي روند. گیاهان  امنیت آن ها 
ساختن حصارها به شمار مي آیند، گیاهان مي توانند براي ایجاد حریم هاي خصوصي معجزه 
 کنند. گیاهان پرچیني و پیچ ها ارزان هستند و کسي نمي تواند روي آن ها نقاشي بکشد یا 

آگهي بچسباند، و مزایا و فواید زیست محیطی فراوانی دارند.
روش هاي  به  که  چوبی  حصارهای  از  مي توانید  دارید،  نیاز  محکم تري  حفاظ های  به  اگر 
پایدار و تایید شده تهیه مي شوند یا تیرهای چوبی که براي فرآوري آن ها از مواد سمی    استفاده 
این تیرها در داخل آن ها قرار داده  نمي شود استفاده کنید. براي پر کردن سوراخ هایي که 
مي شوند از نوعي بتن که حجم باالیي از آن را خاکستر بادي تشکیل مي دهد، استفاده کنید. 
متاسفانه پیدا کردن الوارهای تایید شده در بازار آسان نیست و احتماالً براي پیدا کردن آن ها 
با مشکل مواجه خواهید شد. بااین حال حتی اگر مجبور به خرید الوارها یا تیرهایي شوید که 
تاییدیه ندارند، باز هم کاالیي خریده اید که طبیعی است و خیال تان راحت است که تا حد 

ممکن از تخریب محیط زیست خودداري کرده اید.

1- eddy effect
2- lee side
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 تیر های جدیدي که براي ساختن حصارهاي چوبي به کار مي روند با استفاده از 
)اِی  سی  کیو( فرآوري  قلیایی1  نام مس چهارگانه ی  به  یک ماده ي شیمیایي غیرسمي 
مي شوند. این چوب ها بسیار مطمئن تر و کم خطرتر از چوب هایی هستند که در فرآوري 
نگرانی هایی درباره ي خوردگی  با این وجود هنوز هم  استفاده مي شود.  آرسنیک  از  آن ها 
با اِی سی کیو وجود دارد. بنابراین اگر از  بست هاي نصب شده روي حصارها در تماس 
این محصول استفاده می   کنید، از بست ها و سخت افزارهای مناسب و سازگار با این ماده 
استفاده کنید، در غیر این صورت، حصار خیلی زود از هم باز مي شود و فرو می    ریزد و این 

به هیچ وجه منطبق بر اصول پایداری نیست.

 اگر می خواهید حصار هاي چوبی منظرتان را تعویض کنید، بهتر است قبل از آن که 
کل سیستم را از جا کنده و حصار جدیدی جای آن نصب کنید، حصار ها را بررسی کنید، 
و الوارها و تخته  های سالم را جدا کنید. در این صورت تنها کافي است الوارهای فرسوده و 
تیرهایی را که در شرایط خوبی نیستند، با الوارهای جدید، عوض کنید. استفاده از میله ها 
یا تیرهای فوالدی را هم در نظر داشته باشید، و فراموش نکنید دوام و طول عمر آن ها، 

خیلی بیش تر از انواع چوبی است.

با  و  دارند  این حصارها قیمت مناسبي  رایج است.  بسیار  نیز  از حصارهای فوالدی  استفاده 
اصول پایداری نیز سازگار هستند. هرچند فرآیند تولید فوالد بسیار انرژي بر است، ولي فوالد 
خود یک محصول بازیافتی است که چندین بار مي توان آن را بازیافت کرد، بنابراین مي توانید 

مطمئن باشید که اگر حصارتان کهنه و فرسوده شود، باز هم مفید و قابل استفاده است.

مسقف کردن قسمت هاي مختلف سخت منظر
سقف ها چه از نوع گیاهی و زنده یا مصنوعي و ساخته ي دست انسان، نقش مهمي در تامین 
سرپناه، سایه، حریم و فضایی محصور دارند. سقف ها هم مانند دیوارها و کف ها قسمتي از 

1- alkaline copper quaternary
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فضاهاي بیرونی را تشکیل مي دهند )به قسمت »استفاده از سخت منظر پایدار براي طراحي 
و ساخت فضاهاي بیروني« در انتهای همین فصل رجوع کنید(. در این قسمت به جزئیات 

بیش تري درباره ي سقف سازی در منظر خواهیم پرداخت.

سقف هاي ساخته شده
آسمان سقف زیبایي است: پر نقش ونگار، جذاب، بادوام، ساخته شده از مواد و مصالح بومي، سازگار 
با هر نوع معماری و از همه  مهم تر رایگان. با همه ي این مزایا، گاهي آسمان ویژگي هایي را که ما از 
یک سقف مي خواهیم ندارد؛ جلوي آفتاب و باران را نمي گیرد، شرایط خرداقلیم را تغییر نمی دهد، 

و  آن حس آسایش و امنیتي که در زیر سقف به انسان دست مي دهد را تامین نمي کند.
بازیافتی، تخته هاي  سقف هاي زیبا و منطبق بر اصول پایداری ممکن است از چوب های 
فلز ساخته  یا  برزنتي  پارچه  هاي  رودخانه ها سرگردانند، شاخه هاي درخت ها،  در  که  چوبي 
است(.  مناسب  بسیار  دارد،  وجود  آتش سوزی  خطر  که  مناطقی  در  فلز  از  )استفاده  شوند 
برعکِس تاج درخت ها که به آساني مي توان از آن ها به عنوان سقفي طبیعي استفاده کرد،  براي 
طراحي و ساخت سقف هاي دیگر داشتن مهارت هاي الزم و همچنین رعایت استانداردهای 

ساخت وساز ضروري است.
نوعي سقف  در منظرها احداث مي شود که به آن سقف آالچیقي )نوعي داربست1( مي گویند 
از منظر استفاده  برای سایه گیر کردن قسمتي  از سقف هاي آالچیقي فقط  )تصویر 12-2(. 

مي شود، ولي درعین حال هوا و نور به راحتی از آن ها عبور مي کنند.
وقتي مي خواهید براي ساختن فضایي مسقف در منظر خود تصمیم  بگیرید به نکات زیر 

توجه کنید:
و  √ با آب وهواي سرد  مناطقی  نياز دارید. در  به چنين سقفی  مطمئن شوید که واقعًا 

مه آلود، بیش تر به سقفی نیاز دارید که نور و گرما به راحتی در آن ها نفوذ کند، نه سقفی که 
روي منظر سایه بیاندازد.

با  √ مناطقی  در  یا  باشيد  خانه  از  بيرون  باران  بارش  هنگام  در  دارید  دوست  اگر 

1- pergola
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آب وهوای مرطوب زندگی می    کنيد از سقف هاي ضدباران استفاده کنيد. فراموش نکنید 

برای آن که سازه ي شما در برابر باد مقاوم باشد، باید کاماًل مسقف باشد. برای اطالعات بیش تر 
در این باره با یک معمار منظر مشورت کنید.

به چه ميزان فضاي سایه گير در منظر نياز دارید؟ با تغییر تراکم ساختار سقف، مي توانید  √

ایجاد سایه  از بادگیر کرکره اي1 برای  بیاندازید. اگر  بین 10 تا 100 درصد سایه روي منظر 
استفاده می    کنید، آن را عمود بر جهت تابش خورشید جاگذاری کنید. وقتی سازه را جاگذاری 
می   کنید، مسیري را که خورشید در طول روز در آسمان طي مي کند در نظر داشته باشید و 
فراموش نکنید که موقعیت خورشید در فصل هاي مختلف تغییر مي کند. تنظیم سایه، فضای 
پاسیو و خانه را به فضایي مطلوب تبدیل مي کند و به صرفه جویي در مصرف انرژی کمک مي کند.

ارتفاع سقف را متناسب با عناصر و سازه های پيرامونی تنظيم کنيد و توجه داشته باشيد  √

که ارتفاع سقف در احساسي که شما نسبت به محيط خود دارید بسيار موثر است. سقف های 

بلند احساس آزادی و سقف های کوتاه، احساس راحتی و آسایش به انسان مي دهند.
سقف ها را رنگ نکنيد. رنگ کردن هزینه بر و مستلزم مصرف منابع است. از همه بدتر  √

زمانی است که براي تجدید رنگ سقف مجبور هستید یک پیچ )گیاه رونده( بالغ را از روي آن 
جدا کنید. چوب هاي رنگ نشده که جلوه اي طبیعي دارند هم براي این منظور مناسب هستند.

اگر می خواهيد روي سقفی که طراحي کرده اید از پيچ ها )گياه رونده( استفاده کنيد،  √

در انتخاب نوع آن دقت کنيد. قسمت زیرین پیچ ها معموالً پوشیده از شاخ وبرگ هاي خشک 

است، گیاهی را انتخاب کنید که از پایین هم نمای خوبی داشته باشد. فضا را طوری طراحی 
کنید، که حشرات یا شاخ وبرگ پیچ ها در ظرف غذاي شما نیافتند. اگر مي خواهید در زمستان 
نور خورشید از سقف شما به داخل نفوذ کند، از پیچ هاي خزان کننده استفاده کنید.  براي 

استفاده ي بیش تر از سازه ي خود از پیچ هاي مثمر، مانند انگور )درخت مو( استفاده کنید.

X براي اطمینان از این که سازه ي مسقف را در منطقه ي مجاز از ملک خود مي سازید 
آیین نامه های محلی را بررسي کنید و در صورت لزوم جواز ساخت بگیرید.

1- parallel louver
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سقف هاي زنده: درخت ها
چه چیزی از یک درخت پایدارتر، بادوام تر و زیباتر است؟ سقف یا طاق دیگری را نام ببرید که 
دی اکسیدکربن بگیرد و اکسیژن پس بدهد، هوا را به کمک فرآیند تبخیر خنک کند، با انرژی 
آفتاب کار کند، ارزان باشد، زیستگاه پرندگان و موجودات زنده ي دیگر باشد، قرن ها عمر کند، 

باال رفتن از آن هیجان انگیز باشد، گل و میوه بدهد.
مي توانید با کاشتن درخت ها در اطراف پاسیو و سایر سازه ها، از سایه ي آن ها استفاده کنید، 
یا سکو و پاسیوي خود را زیر درخت هاي موجود در منظر بسازید و از خنکی و سایه ي آن ها 

لذت ببرید.
 

X از کاشتن درخت هاي ظریف و ضعیف که ممکن است با وزش باد از جا کنده شوند 
یا درخت هایي که سیستم ریشه ي آن ها، ممکن است باعث بلند شدن کف پاسیو یا سکو 
شود، خودداري کنید. مثل همیشه دقت کنید از گیاهان و درخت هایي استفاده کنید که 
با آب و هوای منطقه ي شما و خاک آن سازگار باشند. همچنین در انتخاب محل کاشت، 
دقت کنید تا بتوانید در محل دلخواه، سایه داشته باشید. حتماً اندازه ي نهایي درخت را 

در نظر بگیرید.

تصویر 2-12 ایواني با سقف آالچیقي
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درخت هاي خزان کننده )که با شروع فصل زمستان برگ های شان می    ریزند( به طور طبیعی در 
تابستان سایه ي الزم را تامین می    کنند و در زمستان به دلیل بی برگی؛ به نور خورشید اجازه ي 
نفوذ مي دهند، این یکی از ویژگی های بسیار جالب درخت ها است. درخت هاي همیشه سبز 
هم، اگرچه در طول زمستان جلوی نفوذ آفتاب را می   گیرند، ولی سقف خوبی می   سازند، و در 

تمام طول سال مي توانید از سایه ي آن ها استفاده کنید.

بام هاي سبز
یکی از جالب ترین اجزاء منظرهاي پایدار، بام هاي زنده یا همان بام هاي سبز هستند )تصویر 
3-12(. این بام ها از گیاهانی که نیاز آبي کمي دارند و عمق ریشه ي آن ها کم است، پوشیده 
مي شوند. این دو بخش )خاک و گیاه( با استفاده از سازه های نگهدارنده و الیه هاي ضدآب 
روی بام قرار داده می شوند؛ یا در گلدان های پالستیکی بازیافتی مخصوص، کاشته می شوند. 
بام سبز، بام را به یک اکوسیستم زیبا تبدیل می   کند. این بام ها در ابعاد و اندازه های مختلف و 
در همه جا دیده می شوند: از سقف ها و سایه بان های کوچک پوشیده از گیاهان گوشتي گرفته 
تا بام های بزرگ چند هکتاری )بزرگ ترین بام سبز جهان، روی بام شرکت فورد1 در مساحتی 
بیش از ده هکتار، احداث شده است. در برخی مناطق، احداث بام هاي سبز با معافیت هاي 

مالیاتی همراه است.(
بام های سبز عالوه بر زیبایی چشم نواز، مزایای زیست محیطی دیگري نیز دارند:
√  جذب آب باران و آالینده ها و جلوگیري از راه افتادن سیالب در خیابان ها

√ جذب دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن
√ خنک کردن هوای داخل و خارج خانه

√ افزایش طول عمر بام
√ تولید محصوالت خانگي و گیاهان تزیینی

√ ایجاد سطوح زنده ي زیبا

1- Ford Motor Company
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 پیش از انتخاب بام سبز و کاشتن گیاه روی پشت بام، به نکات زیر توجه کنید:
√ ساختن بام سبز، کاري تخصصی است، پس حتماً با یک متخصص مشورت کنید و از او 

کمک بگیرید.
√ بام های سبز، بام هایی سنگین هستند، پس مطمئن شوید خانه ي شما مي تواند این وزن 
سنگین را تحمل کند. مهندسان سازه مي توانند در تشخیص این مسئله به شما کمک کنند. 
به هیچ وجه این مسئله را نادیده نگیرید، در صورتی که احداث سازه های تقویت کننده برای تحمل 
وزن بام، الزم باشد، هزینه ها باال مي رود و ممکن است دیگر داشتن بام سبز مقرون به صرفه نباشد.

√ بام های سبز در صورتی که خوب محکم نشده باشند، ممکن است ریزش کنند.
√ بام های سبز، اگرچه هزینه بر هستند و نصب آن ها کاري نسبتاً دشوار است، ولی مزایای 

بسیاري براي محیط زیست و انسان ها دارند. 

مسيرهای دسترسي و پله ها
طراحی منظر باید به گونه ای باشد که حرکت در آن و رفتن از جایي به جاي دیگر تا حد ممکن 
راحت باشد. بنابراین باید در طراحی مسیرهای دسترسي دقت شود، این مسیرها بخش هایي 
از سخت منظر هستند که دسترسی شما به قسمت های مختلف منظر را امکان پذیر می   کنند. 

تصویر 3-13 نمونه ي یک بام سبز
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در این بخش اطالعاتی ارایه می   شود که به شما در طبقه بندی انواع مسیر ها و محل مناسب 
جانمایي آن ها، با استفاده از مواد و مصالح پایدار و سازگار با محیط زیست کمک می   کند. )برای 

اطالعات بیش تر درباره ي ساخت این سازه ها به فصل 14 رجوع کنید(.

چطور در مسيرهایي قدم بزنيم که مطابق بر اصول پایداری ساخته شده اند؟ 
مسیرهای دسترسي، قسمتي از سخت منظر هستند که افراد با استفاده از آن ها به راحتي و 
در ایمني کامل از بخشي از منظر به بخش دیگر می    روند. این مسیرها همچنین نقش عناصر 
بصري را ایفا کرده و به ذهن و چشم کمک مي کنند ما را در منظر هدایت کنند. مسیرهاي 

دسترسي از اجزاء بسیار مهم منظر به شمار مي آیند.
مسیرهای دسترسي مناسب و کاربردی، یا مستقیم هستند یا انحراف کمی    دارند، تا حد 
مسیرهاي طبیعی  راستاي  در  را  مسیرهاي دسترسي  ندارند.  و شیب  هموار هستند  امکان 
حرکت1 طراحي کنید، به این ترتیب افراد براي تردد از مسیرهاي طراحي شده استفاده مي کنند 
و به سراغ مسیرهای دیگری که به نظرشان راحت تر و بهتر هستند نمي روند. در مسیرهای 
پر رفت وآمد، از مواد مقاوم و ضدضربه استفاده کنید، برای مسیرهای کم تردد از مواد ارزان تر و 

کف پوش هاي تهیه شده از مواد آلي مانند خاک پوِش خرده چوب استفاده کنید.
به  شما  که  است  آن  به معناي  این  باشند،  بی خطر  و  بادوام  باید  دسترسي  مسیرهای 
آجر،  بتن،  مانند  مقاومي  مواد  از  آن ها  سطح  که  دارید  نیاز  یکپارچه  و  هموار  مسیرهایي 

موزاییک یا سنگ هاي الشه ي مالت ریزي شده پوشانده مي شود.

 برای کاهش اثرات زیست محیطی ناشي از عملیات کف سازي مي توانید آجرها یا 
از ماسه در مکان مورد  نظر جانمایي کنید )به این ترتیب مي توان  با استفاده  را  بلوک ها 
از بتن  از آن ها استفاده کرد(. همچنین مي توانید براي کار گذاشتن کف پوش ها  دوباره 
از آن مي توان میزان  با استفاده  از ضایعات به شمار مي آید و  بادی )که  حاوی خاکستر 
انتشار دی اکسیدکربن را تا حد قابل مالحظه اي کاهش داد( استفاده کنید. در قسمت های 

1- natural lines of travel
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کم رفت و آمد، از تک سنگ هایي1 که به فاصله ي یک قدم از هم کار گذاشته مي شوند یا 
از اِربِنایت )بتن بازیافتی( استفاده کنید. برای اطالعات بیش تر در این زمینه به قسمت 

»استفاده ازمواد ایمن و سازگار با محیط زیست« در ابتدای این فصل، رجوع کنید.

برای نورپردازی مسیر از المپ های کم مصرف استفاده کنید. )برای اطالعات بیش تر درباره ي 
نورپردازی فضا های بیرونی به فصل 13 رجوع کنید.( مسیر دسترسی به در ورودي ساختمان 
یا آالچیق یکی از پر رفت و آمدترین مسیرهاي منظر است و نورپردازي مناسب آن از اهمیت 
بسیار برخوردار است، چرا که رفت وآمد در این مسیر باید آسان، ایمن و خوشایند باشد. این 
مسیر باید به اندازه ي کافي عریض باشد )140 سانتي متر( به طوري که دو نفر بتوانند به راحتی 

در آن در کنار هم راه بروند. این مسیر همچنین باید روشن، ایمن و هموار باشد.

اختالف ارتفاع: پله ها و رمپ های2 پایدار 
استفاده می    شود؛  است،  آن سخت  روي  و حرکت  دارد  تندي  زمین شیب  زمانی که  پله،  از 
پله ها مسیری کنترل شده برای باال و پایین رفتن فراهم می   کنند. از رمپ ها وقتي شیب مالیم 
باشد به جاي پله استفاده مي شود. البته حرکت وسایل چرخ دار هم روی رمپ ها آسان تر است. 

رمپ ها در مقایسه با پله ها کم خطرتر هستند زیرا خطر سقوط از روي آن ها وجود ندارد.
پله ها و رمپ ها باید عریض و مسطح باشند و لبه های آن ها باید به خوبی لبه گذاری3 )براي 
مثال با استفاده از سنگ هاي مخصوص( شود تا حاشیه ي آن ها مشخص باشد. نرده کشي نیز 
از دیگر اقداماتي است که براي تامین ایمني تردد از پله ها و رمپ ها الزم است. به دلیل ناهموار 
گرفته  نظر  در  باید  که  است  نکاتی  مهم ترین  از  یکی  ایمنی  ارتفاع،  اختالف  و  بودن سطح 
تا  کنید.  استفاده  آن ها  طراحي  در  غیرپایدار  روش های  از  نیستند  مجبور  با این وجود  شود. 
زمانی که خطري وجود نداشته باشد، مواد طبیعی عموماً مانند مواد پیشرفته ي دیگر مي توانند 

پاسخگوي نیاز منظر شما باشند.

1- stepping stone
2- ramp
3- edging
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 در گذشته براي ساختن پله ها )و دیوارها( از ریل های خطوط راه آهن )تراورس( 
خارج  مسیر  از  فرسودگي  یا  خرابي  به دلیل  این که  از  پس  ریل ها  این  می    شد.  استفاده 
می   شدند، براي مصارفي از این قبیل مورد استفاده قرار مي گرفتند. البته استفاده از این 
ریل ها، مشکالتي نیز به همراه داشت که از آن جمله مي توان به سنگین بودن و دشواری 
بریدن آن ها اشاره کرد. از همه بدتر این که ریل ها آغشته به کرئوزوت )روغن قیر/ قطران(1 
بودند. این ماده برای سالمتي انسان مضر است. گزینه های بهتری که براي ساختن پله 

مي توانید از آن ها استفاده کنید عبارتند از:
√ اِربِنایت، سطحي صاف و هموار دارد، قطر آن حدوداً 10 سانتی متر است، کار گذاشتن آن 
آسان است و زیبا است. )خراب کردن پاسیو قدیمی    منظر که دیگر نیازی به آن ندارید، روشی 

فوق العاده پایدار براي تامین این مواد است(.
√ دیواره هاي جداساز، گزینه ي چندان مناسبی نیستند. براي مثال مي توان به چوب های 
)ضایعات پالستیکي  بازیافتی، پالستیک های ذوب شده  فرآوری شده، پالستیک های  و  مقاوم 
و  مناسب  برداشت های  محصول  که  پوسیدگي(  برابر  در  )مقاوم  چوبی  الوارهای  خودروها(، 
شهری  درخت هاي  یا  برسانند(  محیط زیست  به  آسیبي  این که  )بدون  جنگل ها  از  صحیح 
هستند، اشاره کرد. از میان مواد نام برده، مي توان گفت گزینه ي آخر که از درخت هایي مثل 
اقاقیای معمولي2، بلوط سفید3، سدورس4، یا سرو5 تهیه می   شود، گزینه ي مناسب تری است، 

زیرا افزودنی های شیمیایي ندارد و پالستیکي نیست.
√ سنگ های موجود در سایت یا اطراف آن. سنگ ماده ای طبیعی است، انرژي کمي 

صرف تهیه ي آن مي شود سمی    نیست و جلوه ي زیبایي دارد.
√ بتن، اگر مي خواهید آسیب کم تري به محیط زیست برسانید، بهتر است از بتنی که درصد 
خاکستر بادی باالتري دارد استفاده کنید. حتی مي توانید از بتن های جدیدي استفاده کنید 

که آالینده ها و کربن موجود در هوا را جذب مي کنند.

1- creosote
2- black locust
3- white oak
4- cedar
5- cypress 
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همان طور که مي بینید، هیچ یک از این گزینه ها کاماًل بي نقص نیستند، ولی در مقایسه با 
مواد و مصالح دیگر گزینه هاي بهتري هستند.

استفاده از سخت منظر پایدار براي طراحي و ساخت فضاهاي بيروني
فضاهای  و  می شوند  ترکیب  منظر  در  موجود  گیاهان  با  سخت منظر  در  رفته  به کار  اجزاء 
بیرونی را به وجود مي آورند، فضاهایی که هر کدام )مانند فضاهای تعریف شده در ساختمان( 
کاربردخاصی دارند: محل غذا خوردن، سرگرمی    و کار. شاید با شنیدن عبارت فضاهای بیرونی 
با کاربري های خاص، سریعاً به فکر باغ های بسیار مجهز و مدرن با سالن هاي ورزشي، استخر، 
سالن نمایش و غذاخوری بیافتید. اشتباه نکنید، فضاهای بیرونی پایدار و کارآمد، به هیچ وجه 
شبیه آنچه در گذشته ي نه چندان دور و تا حدودی امروز شاهد آن هستیم، نیستند. در شکل 

4-12 مي توانید نقشه ي یک فضاي بیروني را ببینید.
این فضاها  از فضاهاي داخلي هستند،   پرکاربردتر  و  متنوع تر  بیروني  از فضاهاي  بسیاري 
داخلی  فضاهای  در  را  آن ها  نمي توان  به  هیچ  وجه  که  دارند  چندگانه اي  کاربردهاي  گاهي 
خانه برآورده کرد. از جمله کاربردهاي چندگانه ي این فضاها مي توان به ایجاد مکاني برای 

استراحت، استفاده ي مفید از روشنایي و جذب آب باران اشاره کرد.

شکل 4-12 نقشه ي یک فضاي بیروني
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پارکينگ در فضاي باز
به نظر می    رسد که خودرو ها همیشه بخشی از زندگی ما را تشکیل مي دهند، بنابراین الزم 
است به فکر محلي برای نگهداري آن ها باشیم. در این جا به روش هایي براي کوچک تر 
کردن فضای پارکینگ ها و همچنین افزایش سازگاری آن ها با محیط زیست مي پردازیم.

√ جاري شدن آب در مسیرهای تردد خودرو ها باعث راه افتادن سیالب و آلودگی منابع 
یا بلوک هاي  از بتن نفوذپذیر  از این مشکل، بهتر است  آبي مي شود. برای پیش گیري 
کف سازي نفوذپذیر استفاده شود. به این ترتیب آب باران جذب شده و به جای آن که وارد 

راه آب ها شود، گیاهان از آن استفاده می   کنند.
گزینه ي مناسب دیگر برای جلوگیری از راه افتادن سیالب، استفاده از کف پوش هاي گیاهي 
 است که روي صفحه های پالستیکی بازیافتی النه زنبوری )مشبک( مي رویند. با استفاده از 
این سیستم مسیر تردد خودرو بسیار زیبا مي شود. برای اطالعات بیش تر به فصل 14 رجوع 

کنید.
اثرات  و  هستند  نفوذپذیر  گزینه  دو  هر  سنگ ریزه.  یا  خاک پوش  از  کف پوشی   √
فقط  است.  رایج کف پوش  انواع  دیگر  یا  بتن  از  کم تر  بسیار  زیست محیطی خاک پوش 
توجه داشته باشید که سنگ ریزه ها محل خوبی برای رشد و تکثیر علف های هرز هستند. 

اجزاء تشکیل دهنده ي فضاهای بیرونی هم مانند اجزاء  فضاهای درونی همان کف، دیوارها، 
سقف و مسیرهاي دسترسي هستند. تنها تفاوت این دو فضا آن است که در فضاهای بیرونی، 
حریم هاي  نیمه شفاف،  دیوارهای  نیست.  داخلی  فضاهای  وضوح  و  به دقت  فضاها  تعریف 
خصوصي محدودتر و درهاي کم تر برای تقسیم فضاها از ویژگي هاي فضاهاي بیروني هستند.

 مواد و مصالحی که براي ساختن فضاهای بیرونی به کار می   روند، تنوع بسیاری 
دارند و ممکن است کاماًل با مصالح به کار رفته در ساخت فضاهای داخلی متفاوت باشند. 
البته مي توان براي هماهنگ کردن فضاهاي داخلي و بیروني از برخي مواد به کار رفته در 
داخل ساختمان )مانند کف سازی هاي مقاوم به شرایط آب وهوایي سخت( براي فضاهاي 

بیروني نیز استفاده کرد.
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بیایند.  به نظر  طبیعت  از  بخشی  مانند  که  شوند  طراحي  طوري  باید  بیرونی،  فضاهای 
استفاده ي بیش از اندازه از سازه ها، ترکیب ها و وسایل ساخته ي دست انسان، نه تنها از لحاظ 
زیست محیطی مضر است، بلکه باعث ایجاد فضاهایی می    شود که بیش تر شبیه فضاهای داخلی 
هستند )نه جزئی از طبیعت(. از مهم ترین دالیل طراحي منظر نزدیکی به طبیعت است، پس 

چرا با استفاده از مصنوعات بشری آن را خراب کنیم؟ 
سالن  نوعی  پاسیو،  است.  داخلی  فضاهای  مشابه  بیرونی،  فضاهای  از  بسیاری  کاربرد 
غذاخوری و نشیمن است. زمین چمن چیزی شبیه به اتاق بازی است. باغچه ي سبزیجات 
یا باغ میوه، همان محل نگهداری میوه ها و سبزیجات است. در قسمت های بعدی اطالعات 

بیش تری درباره ي فضاهای بیرونی متداول ارایه می    شود.

فضایي براي استراحت و سرگرمی   
این فضا معموالً بهتر است در پاسیو یا سکوي منظر که در واقع قسمت مرکزي )محل انجام 

بسیاری از فعالیت های فردی و گروهی( آن محسوب می    شود، قرار بگیرد.
همان طور که یک اتاق نشیمن داخلی، کاربري های فراوانی دارد از اتاق نشیمن بیرونی هم 
مي توان براي انجام کارهاي بسیاری استفاده کرد. این فضا مي تواند بسته و خصوصي یا باز و 

وسیع باشد.
زیبا  و  محیط زیست  با  سازگار  کارآمد،  نشیمن  اتاق  یک  ساختن  برای  نکاتی  به  این جا  در 

مي پردازیم:
فضا و امکانات مناسب و کافی )بسته به تعداد افرادي که از آن استفاده مي کنند(.  √

اندازه ي کافي  درست است که کوچک بودن یکی از معیارهای پایداری است اما فضا را به 
بزرگ تعریف کنید تا همه بتوانند از آن استفاده کنند. مساحت اتاق نشیمن در منظر باید 

حدوداً 12 مترمربع )طول و عرض 3/5( باشد.
یک گوشه ي خلوت را انتخاب کنيد. سعی کنید فضایی که به این کاربري تخصیص  √

می    دهید خیلي به خانه نزدیک نباشد. به این ترتیب بیش تر در طبیعت غرق می شوید و کمي 
از زندگي خسته کننده ي روزمره دور مي شوید.

خرداقليم ها را در نظر بگيرید. به کاربري مورد  نظر خود و همچنين زمان آن دقت  √



299 فصل12:  آشنایي با اجزاء اصلي سخت منظر و فضاهاي بيروني

اتاق نشیمن تان را در  کنيد و شرایط خرداقليم های اطراف خانه را بررسی کنيد. سپس 

جای مناسب قرار دهید. اگر از این فضا در بعدازظهرهای گرم بیش تر استفاده مي کنید، آن 
را در بخش شمالی یا شرقی خانه بسازید تا دور از خورشید سوزان بماند. اگر قرار است که از 
این فضا، صبح های زود و برای صرف صبحانه استفاده شود بهتر است آن را در بخش شرقی 

بسازید تا آفتاب صبح گاهی آن جا را گرم کند.
درختچه ها  √ و  درخت ها  موجود،  سازه های  پناه  در  را  اتاق  کنيد.  بررسی  را  باد  شدت 

بسازید یا با طراحي دیوار و حصار یا کاشت گیاهان مناسب از شدت باد بکاهید.
و  √ پرتردد  قسمت هاي  بو،  خيابان،  سر وصدای  همسایه،  ساختمان های  به  نزدیکی 

منظره هاي دور و نزدیک را در نظر بگيرید. اگر مناظر نامطبوع، بو، سر وصدا و این قبیل عوامل 

آزاردهنده شما را احاطه کنند، احتماالً تمایلی به استفاده از این فضای بیرونی نخواهید داشت.
ارتباط این اتاق را با فضا های داخلی در نظر بگيرید. براي مثال بهتر است این فضا در  √

نزدیکي آشپزخانه باشد تا اتاق های خواب.

آشپزخانه
آشپزی در بیرون از خانه، نوعي سرگرمی    به شمار مي آید، با این کار آشپزخانه ي داخلي تمیز 
مي ماند و انرژي کم تري مصرف مي شود. اگر قصد دارید در منظر خود، سخت منظري به شکل 

آشپزخانه )جایی برای پخت وپز( داشته باشید، به نکات زیر توجه کنید:
آن را ساده طراحي کنید. یک آشپزخانه ي ساده با وسایل و تجهیزاتی که آسیب زیادي  √

به محیط زیست نمي رسانند، کاماًل با اصول پایداری سازگار است.
بهتر است به جای گاز، از زغال برای پخت وپز استفاده کنید، هرچند نمي توان گفت اثرات  √

نامطلوب زیست محیطي ندارد، ولی بهتر از گاز است. البته روش بهتر و موثرتر، استفاده از یک 
اجاق خورشیدی است.

اگر در این آشپزخانه، ظرف شویی دارید، مي توانید آب خاکستری آن را به منظر هدایت  √
و از آن برای آبیاری استفاده کنید. برای اطالعات بیش تر درباره ي استفاده از آب  خاکستری 

به فصل 8 رجوع کنید.
از روشنایي هاي خورشیدی استفاده کنید. √
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از مواد طبیعی مثل کاه گل، خشت خام و سنگ براي ساختن آن استفاده کنید. √
آشپزخانه ي منظر را نزدیک آشپزخانه ي خانه بسازید، تا همه ي وقت تان صرف جابه جا  √

کردن مواد غذایی یا ابزار و وسایل آشپزی نشود.
آشپزخانه ي منظر را در جایی بسازید که جریان باد، بو و دود را از قسمت هاي مسکوني  √

دور کند.
فضای کافی براي تجمع افراد در نظر بگیرید. مردم معموالً به جمع شدن در آشپزخانه  √

)چه در خانه و چه در منظر( عالقه دارند.
در زیر درخت هایي که به پایین خم شده اند یا سازه هایی که ممکن است آتش بگیرند،  √

آشپزی نکنید.

ورزش و سرگرمی   
نیاز دارند. این  بچه ها، بزرگ ترها و حتی حیوانات خانگی به فضایی برای بازی و سرگرمی    
گیاهان  یا  آرام  فضاهای  از  دور  و  بي خطر(  پوششي  )با  زمین های هموار  روی  باید  امکانات 

آسیب پذیر طراحي شوند.
زمین هاي چمن، فضاي مناسبي براي بازی و سرگرمی    هستند، و هیچ مشکلی از لحاظ 
ایمنی، دوام و کارآیی ندارد. از علفزار هایی که از بومادران، جگن1 یا علف های بومی    پوشیده 
شده اند نیز مي توان به عنوان زمین بازي استفاده کرد. این چمن زارها در مقایسه با زمین هاي 

چمن، با اصول پایداری سازگارترند.

X براي طراحي زمین های ورزشي مانند زمین والیبال یا بدمینتون معموالً به فضایی 
بزرگ )به ترتیب 2/40 × 1/35 متر و 1/80× 0/90 متر( نیاز است. برخي زمین های ورزشي 
مانند زمین تنیس، چندان بر اصول پایداري منطبق نیستند. مصرف منابع )طبیعی( در 
این زمین ها بسیار باال است و به مراقبت و نگهداری دائمی    نیاز دارند. استخرهای شنا هم 
به دلیل مصرف باالی انرژی و آب به هیچ وجه با اصول پایداری سازگار نیستند. بهتر نیست 

1- sedges
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از امکانات عمومی    محلی استفاده و در هزینه ها صرفه جویی کنید! 

فضاي خصوصي و شخصي
باید  این فضاها  این فضاها برای تجدید قوا، استراحت و کتاب خواندن استفاده می   شود.  از 
ساکت، آرام و زیبا باشند. این فضاها را مي توان طوری طراحی کرد که طبیعی تر جلوه کنند 
و وابستگی کم تری به فناوری داشته باشند. فضایی که کف آن با خاک پوش پوشانده شده 
است و گیاهان و گل های زیبا آن را احاطه کرده اند، بسیار مناسب، زیبا و البته منطبق بر 
اصول پایداری است. بد نیست در میان این گیاهان، بوته هایی با میوه های خوراکی )گیاهان 

مثمر( هم بکارید.





فصل 13

تجهيز و زیباترکردن سخت منظر با استفاده از اجزاء 
کاربردي و جالب

در این فصل می خوانيم:

• طراحي فضای استراحت با استفاده از مبلمان پایدار )سازگار با محیط زیست(

• نورپردازی پایدار )سازگار با محیط زیست(
• آب گیر ها، نهرها و دیگر اجزاء آبی منظر

• فضایي براي کار کردن و نگهداری از لوازم و ابزار ها به منظر بیافزایید
• ساختن آشیانه برای حیوانات خانگی و نگهداری از آن ها

در این فصل انواع دیگري از عناصر سخت منظر معرفی و مباحث طرح شده در فصل 12، ادامه 
داده مي شود. منظر پایدار، منظري نیست که همه ي زیبایي ها و امکانات آن قربانی انطباق با 
اصول پایداری شوند. هنر آن است که در پي روش ها و رویکردهایی باشیم که در کنار لذت 
بردن از زیبایي ها و امکانات منظر به ما در حفظ و نگهداري از محیط زیست کمک مي کنند. 

استفاده از مبلمانی خوب و راحت بدون ویران کردن جنگل ها
منظر، محلی برای استراحت، تفریح و سرگرمي است، پس براي آن که بتوان مدتي در آن 
وقت صرف کرد به مکاني مناسب و راحت برای نشستن یا دراز کشیدن نیاز است. بهتر است 

مبلمان مناسب را فراموش نکنید.
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X قانون اول مبلمان منظر این است: قرار نیست برای منظر از مبلماني استفاده کنید 
که از چوب درختان جنگل  و به کار گرفتن کودکان بي گناه ساخته شده است. مبلماني که 
براي ساختن آن سوخت های فسیلی مصرف شده و حجم گسترده اي دی اکسیدکربن در 
هوا منتشر شده است. گزینه های جایگزین مناسبی برای این محصوالت وجود دارد که در 

این جا به تعدادی از آن ها اشاره مي کنیم:
با استفاده از وسایل و ابزارهاي بی مصرفی که در خانه دارید، مبلمان بسازید. فرض  √

کنید که مجبور هستید، درختی را بنا به دالیلی، قطع کنید. اگر می توانید، از چوب آن برای 
ساختن نیمکت یا میز و وسایلی از این قبیل استفاده کنید. اگر خرد کردن تنه ي درخت و 
شکل دادن به آن براي تان کار سختی است و از پس آن برنمی آیید، به فکر پرورش بامبو 

یا استفاده از شاخ و برگ هاي هرس شده ي درخت هاي میوه، برای ساختن این وسایل باشید.
همچنین مي توانید این وسایل و مبلمان را با استفاده از سنگ های محلی موجود یا کاه گل 
بسازید، براي این کار کافي است با دست به گل  شکل دهید )شکل نیمکت( و سپس روی آن 
را با مخلوط طبیعی آرد سفید پخته شده1، خاک و کاه بپوشانید. براي تهیه ي خشت های خام 

و خاک کوبیده شده2 نیز می توانید از خاک اضافی موجود در سایت استفاده کنید. 
مبلمان دست دوم بخرید. سعی کنید چند نیمکت  یا صندلی  دست دوم خوب پیدا کنید  √

و بخرید. هم مي توانید از ظاهر کهنه و زنگ زده ي آن ها همان طور که هست استفاده کنید، 
هم مي توانید آن ها را رنگ کنید )رنگ هاي غیرسمي(.

بر محيط زیست دارند، استفاده کنيد. عموماً  √ را  نامطلوب  اثر  از موادی که کم ترین 

پرورش داده شده  بسته های کاه، چوب درخت هاي  مانند  با کمی  جستجو، مصالحي  مي توان 
یا الوارهای بازیافتی را تهیه کرد. براي ساختن یک کاناپه ي بزرگ و راحت، کافي است چند 
با چوب های  بپوشانید.  پوشش خاکي3  با  را  آن ها  روی  و  بچینید  هم  کنار  در  را  کاه  بسته 
نجاری هایي  به دنبال  می توانید  بسازید. همچنین  مبلماني  نوع  هر  تقریباً  می توانید  بازیافتی 
استفاده  مبلمان  ساختن  براي  همین چوب ها  از  شما  زندگي  محل  نزدیکي  در  که  بگردید 

1- cooked white flour
2- rammed earth
3- earthen plaster                                    )ترکیب خاک رس: سنگ دانه هاي ریز و الیاف گیاهی )نی، کنف
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مي کنند و از آن ها خرید کنید. )فراموش نکنید، حمایت از صنایع و بازار محلی نیز یکی از 
اصول پایداری است.(

مبلمان ،  √ توليدکنندگان  از  بسياری  بخرید.  را  بازار  در  موجود  »سبز«  مبلمان های 

امروزه براي طراحي  و ساخت محصوالت خود از روش هاي کاماًل پایدار استفاده مي کنند. 

اینترنت می توانید،  در  با جستجو  کنید.  تهیه  مناسب  قیمت  با  را  این محصوالت  مي توانید 
اطالعات خوبی در این باره کسب کنید.

نورپردازی به روشي کاماًل سازگار با محيط زیست
انرژی زیادی  بیاندازید و منظر تان را نورپردازی کنید؟ نورپردازی  چرا خودتان را به زحمت 
مصرف می کند و ابزار و تجهیزات پیشرفته ای الزم دارد. ویژگي اصلي شب، تاریک بودن آن 
است، پس چه نیازي است منظر را از نورهاي رنگارنگ پر کنیم! با این وجود اگر منظر کمي 

روشن باشد، بد نیست.

X نورپردازی زیاد و بی هدف به هیچ وجه مناسب نیست )اتالف هزینه است(، ولی استفاده 
دارد،  وجود  ارتفاعي  اختالف  تردد  مسیر  در  که  مکان هایي  در  منطقه اي  روشنایي  از 
مناسب و ضروری است. روشنایی هایي که براي تامین امنیت در منظر نصب مي شوند نیز 
اگر به گونه اي طراحي شوند که فقط در زمان هاي الزم منظر را روشن کنند، بسیار معقول 
و منطقي هستند. این نوع نورپردازي ها از لحاظ اقتصادي نیز کاماًل توجیه پذیر هستند. 
نکته ي  اصلی و کلیدی در نورپردازی منظرهاي پایدار، عبارت است از نورپردازی به روشي 

مناسب، با ابزارهای مناسب و به میزان الزم و کافی.

سازه های خاکی
پیشینه ي استفاده از خاک برای ساختن دیوارها، نیمکت ها و حتی خانه ها به آغاز تمدن 
بشري برمی گردد. خاک بیش از هر ماده ي دیگری روی زمین یافت می شود، شکل دادن 
انرژي مکانیکي )که در  انرژی دیگری جز  به هیچ  براي کاربرد آن  به آن آسان است، 
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بازوهاي شما نهفته است( نیاز نیست، کاماًل طبیعی است، هر سازه ای را مي توان با آن 
ساخت و پس از پایان دوره ي مصرف، دوباره به همان ماده ي اولیه تبدیل می شود. اگر 
بتوانیم از سازه هاي خاکي در برابر عواملي مانند رطوبت هوا محافظت کنیم )مي توان از 
آستري هاي1 غیرشیمیایي مخصوص این کار استفاده کرد( دوام و پایداری این محصوالت 

فوق العاده است.
در این جا به چند نوع مختلف از مصالح سازنده ي سازه هاي خاکي مي پردازیم: 

√ کاه گل. ترکیبي از خاک، کاه و آب است که می توان با دست آن را به هر شکلی 
درآورد. این ماده یکي از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین انواع مصالح خاکی است. 

به راحتی می توان آن را به شکل های غیرهندسی و هندسی درآورد.
√ خشت خام. ترکیب آن شبیه به کاه گل است، ولي آن را به شکل واحدهای بزرگ 
آجري شکل درمي آورند. این واحد ها که به آن ها خشت گفته مي شود با استفاده از مالت 

روی هم چیده می شوند.
استفاده  بلند  و  انعطاف پذیر  لوله های  از  روش  این  در  بزرگ2.  خام  √  خشت های 
می کنند. داخل لوله ها خاک می ریزند تا خاک به شکل استوانه  درآید. سپس این استوانه ها 

را براي ساختن دیوارهاي نگهدارنده و سازه های مشابه روي هم مي چینند.
کوبیده  به دقت  موقت  چوبی  قالب  دو  بین  که  است  خاکی  کوبيده شده.  خاک   √
مي شود. وقتی قالب  برداشته  شود، دیواري به جا مي ماند که سطح آن کاماًل صاف است 

و ساختاري راست و محکم دارد.
√ بسته هاي کاه. بسته هاي کاه روي هم چیده مي شوند، سپس روي آن ها با پوشش 
خاکي یا مواد دیگر پوشانده مي شود. مصالح و مواد اصلي به کار رفته در این روش مصالح 

خاکي نیستند، ولي مصالح خاکي نیز در آن دخیل هستند.
نیمکت،  )آزاد(،  مستقل  دیوارهای  ساختن  برای  روش ها  این  از  کدام  هر  از  می توانید 

صندلی، سازه های کوچک و حتی مجسمه استفاده کنید

1- sealer
2- super adobe
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براي تامین روشنایي منظر، مي توان از دو روش استفاده کرد که هر دو کاماًل با محیط زیست 
سازگار هستند: استفاده از یک ترانسفورماتور)مبدل( برای کاهش ولتاژ و رساندن آن به ولتاژ 

مناسب )یعني 12 ولت( یا استفاده از المپ ها و صفحات )پنل های( خورشیدي.

بهترین  از  یکي  با محیط زیست،  نظر سازگاري  از  انرژی خورشیدی،  از  استفاده   
که  تجهیزاتي  روشنایي  به  نمي توان  ولي  مي آید،  به شمار  انرژي  تامین  روش هاي 
در حال حاضر در بازار موجود است، به ویژه اگر این تجهیزات در مکان هایی نصب شوند که 
در طول روز آفتاب کافی به آن ها نمي رسد، چندان امیدوار بود. در چنین شرایطي بهتر 

است از سیستم های کم مصرف )با ولتاژ پایین( استفاده شود.

دستگاه  نوعي  مانند  دیگري  قسمت هاي  از  کم ولتاژ،  یک سیستم  ترانسفورماتور،  عالوه بر 
کنترل برای خاموش و روشن کردن چراغ ها، سیم کشی هاي زیرزمینی برای ارسال انرژي مورد 
نیاز به تجهیزات در قسمت های مختلف منظر، و البته خود تجهیزات و روشنایي ها تشکیل 
مي شود )شکل 1-13(. ترانسفورماتور در مکاني دور از مسیرهاي تردد در داخل یا خارج از 

خانه نصب مي شود، این قسمت در واقع قلب سیستم  نورپردازي است. 
دستگاه کنترل  ممکن است یک کلید دستي باشد که در داخل خانه نصب مي شود )براي 
این کار از افراد متخصص کمک بگیرید( یا تایمری )زمان سنج( باشد که روی ترانسفورماتور 
نصب مي شود و چراغ ها را در زمان هاي تنظیم شده اي خاموش یا روشن می کند. همچنین 
خورشید،  طلوع  و  غروب  هنگام  که  کرد  استفاده  نوري(  )حس گر  ُفتوِسل1  یک  از  مي توان 
از  باشید  داشته  اگر می خواهید یک سیستم خودکار  یا خاموش می کند.  را روشن  چراغ ها 
ترکیب یک حس گر نوري و یک تایمر )زمان سنج( استفاده کنید. به این ترتیب بدون توجه به 
تغییر طول روز در فصل هاي مختلف و بدون نیاز به برنامه ي زمان بندي جدید، چراغ ها به شکل 
خودکار با تاریک یا روشن شدن هوا خاموش و روشن مي شوند. با استفاده از تایمر )زمان سنج( 
نیز در واقع زمان خاموش شدن چراغ ها را مشخص می کنید؛ مثال بهتر است چراغ ها در هنگام 

1- photocell
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نیمه شب خاموش شوند، تا به این ترتیب هم مشکل روشن ماندن چراغ ها در تمام طول شب 
حل شود و هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

مي توانید الگوی نورپردازی منظر خود را به دلخواه تغییر دهید )مثاًل درخت ها را رو به باال 
نورپردازي کنید یا نوري مالیم از باال به سطح استخر ها یا حوضچه ها بتابانید(، ولي نورپردازی 
مسیرهاي دسترسي و همچنین روشن نگاه داشتن منظر براي تامین امنیت آن ، تنها شکلي از 

نورپردازي است که از دیدگاه پایداری )سازگاري با محیط زیست( توجیه پذیر است.
به  که  خورشیدي  المپ های  از  می توانید  ایمنی(،  و  )امنیتی  منظر  نورپردازی  برای 
خانه  بام  روی  می توانید  را  المپ ها  این  کنید.  استفاده  هستند  مجهز  حرکتي  حس گرهاي 
نصب کنید. از نصب نورافکن های بزرگ که در هنگام استفاده از منظر روشن مي شوند و فضا 
را تا حد غیر قابل تحملي روشن و گرم مي کنند خودداري کنید؛ روشنایي بیش از اندازه ي این 

نورافکن ها همچنین ممکن است موجب اختالل در چرخه ي زندگی جانوران بومي شود.

شکل 1-13 اجزاء یک سیستم نورپردازي کم ولتاژ
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مواد دور ریختنی یا ابزار کارهای هنری 
پایدارترین روش  برای ترکیب هنر با منظر، استفاده از مواد و وسایل اضافی و دور ریختنی 
است. حجم موادی که هر روز به مراکز بازیافت زباله منتقل می شوند آن قدر زیاد است، 
که برای ساختن مجسمه  یا تزیین دیوارها و کف سازي ها و سازه های دیگر منظر الزم 
نیست نگران مواد اولیه باشید. در این جا به برخي از موادی که مي توان برای تزیین منظر 

از آن ها استفاده کرد، اشاره مي کنیم.
√ تزیین لبه ي مسیرهاي دسترسي با استفاده از توپ های بولینگ

√ گلدان های تزیینی که از به هم چسباندن چراغ های ماشین درست می شوند
√ استفاده از اشیاء جالب دور ریختني در کف سازی ها 

از لنت ترمز ماشین های سنگین ساخته  با استفاده  بونسای1 که  √ گلدان های زیباي 
مي شوند

√ گیاهانی که در چکمه هاي باغباني کهنه کاشته مي شوند
و  پالستیکي  میوه هاي  قهوه،  قوطی های خالي  از سر عروسک ها،  که  √ مجسمه هایي 

اسباب بازی های کهنه درست مي شوند
با قوه  ي تخیل قوي، مي توان هر چیزي را به اثر هنری تبدیل کرد. برای پیدا کردن 
این مواد می توانید به محل  فروش ابزارهای دست دوم یا انباری خانه هاي قدیمي بروید. 
با ارزش  آثار هنري زیبا و  این مواد براي ساختن  از  امروزه موسساتي وجود دارند که 
استفاده مي کنند. در برخي از این موسسات کالس های آموزشی در این زمینه برگزار 
می شود. اگر فکر مي کنید خودتان استعداد این کارها را ندارید، کودکان تان را به ساختن 

این قبیل کاردستي ها تشویق کنید. 

X سیستم های روشنایي منظر دو اثر نامطلوب به همراه دارند: مصرف انرژی و آلودگی 
نوری. آلودگی نوری2 عبارت است از ایجاد اختالل در تاریکی شب با روشنایی مصنوعی، 
این آلودگی باعث پنهان شدن ستاره ها از دید ستاره شناس ها، بروز اختالل در اکو سیستم ها 

1- bonsai
2- light pollution
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و حتی بروز اختالل در سالمتي مي شود. خوشبختانه راه حل این مشکل بسیار آسان است.

از المپ هاي کم مصرف که مصرف برق آن ها کسری از برق مصرفی المپ هاي معمولي  √
است، استفاده کنید. در مکان هایی که به نور زیاد نیاز نیست، می توانید از المپ هاي خورشیدي 
استفاده کنید که نور آن ها معموالً بسیار ضعیف است. چراغ ها را وقتی روشن کنید که الزم 
است و آن ها را تمام شب، روشن نگذارید؛ برای این کار همان طور که قباًل توضیح داده شد 
با  برق خانه ي شما  اگر  استفاده کنید.  )زمان سنج(  تایمر  یا  نوري  از حس گرهاي  می توانید 

استفاده از سلول های فتوولتاییک تامین مي شود، روشن ماندن چراغ ها هزینه اي ندارد.
انجمن بین المللی آسمان تاریک1 )آی دی اِی(، دستورالعمل هایی برای نورپردازی منظر و  √

همچنین استفاده از تجهیزات مناسب نورپردازي ارایه داده است. براي اطالعات بیش تر مي توانید 
به سایت www.darksky.org رجوع کنید. ولتاژ سیستم را پایین نگاه دارید، نور را به  باال 
هدایت نکنید، برای محافظت از نوری که به پایین هدایت می شود، روی همه ي المپ ها سایه بان 

)محافظ( قرار دهید، چراغ ها را در مواقعی که کاري در منظر ندارید، خاموش کنید.

سازه هاي آبي: آب گيرها، آب راهه ها و آبشارها
بیش تر مردم، آب را دوست دارند؛ شاید به این خاطر که زندگي ما به آن وابسته است، دو سوم 
بدن ما را آب تشکیل مي دهد، یا شاید هم فقط به خاطر این که آب فوق العاده زیبا است. دلیل 
این عالقه هر چه باشد، افزودن یک سازه ي آبي، کوچک یا بزرگ، احساس خوب و خوشایندی در 
منظر به وجود می آورد. هیچ چیز نمی تواند جایگزین آب در منظر شود، و شاید حتی بتوان گفت 

هیچ منظري بدون آب منظر نمي شود، حتي اگر سازه ي آبي آن بسیار کوچک و ساده باشد.

X  براي ساختن سازه هاي آبي باید از منابع مختلفي استفاده کرد. این سازه ها باید 
به  طور مداوم با آب تازه پر شوند )دقیقاً مانند یک زمین چمن( و برای پمپاژ آب به آن ها 
برق مصرف می شود. بنابراین ممکن است ایجاد سازه های آبی، عملی افراطی و ضد اصول 

1- International Dark-Sky Association (IDA)
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پایداری باشد، ولی اگر این سازه ها درست به کار گرفته شوند؛ دارای مزایای زیست محیطی 
نیز هستند که نقاط ضعف آن ها را تا حدودي جبران می کند.

در مناطقي که فاقد منابع آب طبیعی هستند، وجود آب گیر یا آب راهي در حیاط پشتي خانه، 
پرندگان،  زندگي  و  اجتماع  تغییر مي دهد. چنین مکاني محل  به کلي  را  حال وهواي محیط 
قورباغه ها و انواع حشرات است )بسیاری از آن ها سودمند هستند(. با توجه به این که گسترش 
شهرها، بسیاری از زیستگاه های طبیعی را از بین برده است، وجود سازه هاي آبي در منظرها 

مي تواند تا حدودي مشکل گشا باشد.

 اجزاء سازه  های آبی پایدار )سازگار با محيط زیست(
براي آن که بتوان از زیبایي آب در منظر استفاده کرد، به نوعي محفظه ی نگهدارنده آب نیاز 
است: یک فواره، یک گلدان سرامیکی، یک دریاچه ي پیش ساخته از جنس پالستیک یا بتن 
که در زمین کار گذاشته مي شود )ترجیحاً بتن(، یا یک آب راهه. در برخی از این سازه های آبی، 
نه گیاهان آبی خاصي پرورش داده مي شوند و نه ماهي هاي مختلفي نگهداري مي شوند، ولي 
یک منظر پایدار محل احیاء محیط زیست است، بنابراین بهتر است زیستگاه جانداران مختلف 

باشد. گیاهان و ماهی ها در خدمت یکدیگر هستند و توازن اکوسیستم آبي را حفظ می کنند.
سازه های آبی می توانند رسمي یا غیررسمي، مصنوعی یا طبیعی، ساده یا پیچیده باشند. 
مي توان آن ها را طوري طراحي کرد که براي مثال یک چشمه ي جوشان به یک نهر کوچک 
بریزد و از آن جا به یک آب گیر زیبا بپیوندد. صدای آب خوشایند و دلپذیر است و تا حدودی 
سروصداهای اطراف را پوشش مي دهد. یک فواره می تواند مهم ترین بخش تزیینی منظر شما 

باشد. قابلیت های فضاهاي آبي در منظر  پایان ناپذیر هستند.

سازه های آبی منفعل و فعال
یک سازه  ي آبی منفعل1 ساکن است و پمپ ندارد؛ مثل یک گلدان پر از آب با یکی دو شاخه 

1- passive water feature
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گیاه. از آن جایی که این سازه ها، انرژی کمي مصرف می کنند، بهترین گزینه براي منظرهاي 
پایدار هستند، و بدون این که اثرات منفي یا هزینه هاي باال به همراه داشته باشند، باعث ایجاد 

احساس آرامش در منظر مي شوند.
یک سازه ي آبی فعال1، سازه ای است که در آن برای به حرکت درآوردن و جابه جا کردن آب 
)براي تصفیه یا استفاده از زیبایي جریان و صداي آب( از پمپ استفاده می شود. کارآمدترین 
فیلتر برای یک سازه  ي آبی فعال؛ یک الیه  ي 25 سانتی متری از سنگ های درشت )به قطر 2 
تا 5 سانتی متر( در کف آب گیر است )شکل 2- 13(. در کف این الیه، لوله های مکنده ي پی  
وی  سی قرار دارد. این لوله ها آب را از میان سنگ ریزه ها جذب و آن را با استفاده از یک فواره 
)پرتاب  کننده ي آب(2 یا آبشار3 دوباره به سازه ي آبي برمي گردانند )درست است که لوله های 
پی  وی  سی چندان بر اصول پایداری منطبق نیستند، ولی از لوله هاي دیگر نمی توان برای 
این کار استفاده کرد.( باکتری هایی که در البه الي سنگ ریزه ها زندگی می کنند، آلودگی هاي 

موجود در آب را مي بلعند و به این ترتیب آن را تصفیه می کنند. 
برای زنده نگاه داشتن باکتری ها در سازه ي آبی فعال، باید از یک پمپ  کوچک و کم حجم، 
ولي کارآمد استفاده کنید. این پمپ باید دائماً روشن باشد. واضح است که همه  ي پمپ ها 
با برق کار می کنند، ولي یک پمپ 50 تا 100 واتی هم می تواند آب یک آب گیر کوچک را 
به خوبي جا به جا کند. آب گیرها و آبشارهاي بزرگ تر به پمپ های بزرگ تر نیاز دارند. بنابراین 
بهتر است که یک آب گیر کوچک براي منظرتان طراحي کنید. مزایاي آب گیرهاي بزرگ و 

کوچک فرق چنداني با هم ندارند.

 در بهترین حالت مي توان براي تامین برق مورد نیاز پمپ ها در منظر از انرژی آفتاب 
استفاده کرد. برخي پمپ های کوچک، خود مجهز به صفحات خورشیدي هستند و مي توان از 
آن ها برای جابه جا کردن حجم کوچکی از آب استفاده کرد. توان این پمپ ها براي راه انداختن 

فیلتر هاي نصب شده در زیر الیه ي پوشیده از سنگ ریزه  یا تسریع جریان آب کافي نیست. 

1- active water feature
2- jet of water
3- waterfall
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مراقبت از سازه های آبی
متعادل سازي سازه ي آبي، که به تازگي در منظر نصب شده است، کمي طول می کشد. میزان 
عناصر غذایي موجود در آب و همچنین میزان مواد قلیایی1 که از جداره ي آب گیر به داخل 
آب نشت مي کنند، باید پیش از آن که موجودات زنده ي دائمی  به آب گیر اضافه شوند، متعادل 
شوند. در ابتدا ممکن است با رشد غیرقابل کنترل جلبکی مواجه شوید، ولی نگران نباشید، با 

گذشت زمان شرایط متعادل می شود.

 براي ایجاد تعادل مطبوع در آب گیر، کارتان را با کاشت چند سنبل آبی2 شروع 
کنید. این گیاهان به سرعت رشد می کنند و مواد مغذی و آالینده ها را جذب می کنند. 
پس از آن که سرعت رشد این گیاهان کاهش یافت، آن ها را بچینید و گیاهان و جانوران 
دائمی  را وارد آب کنید. گونه های گیاهی بسیاری وجود دارند که می توانید از بین آن ها 
گیاهان مورد  نظر خود را انتخاب کنید. حتماً تعدادي ماهی قرمز3 و ماهی حشره خوار4 به 

1- alkalis
2- water hyacinth
3- goldfish
4- mosquito fish

شکل 2-13 یک آب گیر کوچک مجهز به فیلتر )در زیِر الیه ي پوشیده از سنگ ریزه (
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آب بیاندازید تا جلوی تخم گذاری حشرات را بگیرند. این روش طبیعی کنترل حشرات 
به معنای آن است که شما نیازی به استفاده از مواد شیمیایی ندارید. با گذشت زمان، 

اکوسیستم کوچک شما تقریباً مستقل و خودکفا خواهد شد.

نگهداری مداوم از سازه هاي آبي شامل  پر کردن مخازن آب )تعویض ساالنه ي حدوداً نیمی 
داشته  ماهي  )اگر  تابستان  در  ماهی ها  به  دادن  غذا  زباله ها،  گرفتن  و  کردن  تمیز  آب(،   از 
باشید(، و مراقبت از پمپ است. فیلتر هاي نصب شده در زیر الیه ي سنگ ریزه ای بدون نیاز به 
مراقبت و تعویض، چندین سال کار می کنند، ولي بهترین پمپ ها هم باید هر یک یا دو سال 

تعویض شوند.

چطور پاي جانوران موذي را از منظر ببرید 
زیبا، خوردن ماهی های  واژگون کردن گلدان ها، شکستن ساقه هاي گیاهان  با  این جانوران 
تزییني گران قیمت به منظر شما خسارت  مي زنند و آن را به یک خرابه تبدیل مي کنند. هیچ 
به برخي  این جا  ندارد، ولي در  این جانداران موذي وجود  با  براي مقابله ي صددرصد  راهي 

روش هاي متداول اشاره مي کنیم:
از گلدان های کوچک و سبک که به راحتی واژگون مي شوند، استفاده نکنيد. از  √

گلدان های بزرگ استفاده کنید که جانوران نمی توانند به راحتی آن ها را واژگون کنند.
یک  √ مي توانید  کار  این  براي  بگيرید.  نظر  در  ماهی ها،  پنهان شدن  برای  حفره ای 

لوله ي سفالي بزرگ در کف آب قرار دهید یا با استفاده از چند آجر، حفره اي غارمانند بسازید 
و براي آن که فرو نریزد روي آن یک گلدان سنگین قرار دهید. اگر لبه ي آب گیرتان پیش آمده 

یا کنگره دار باشد نیز امکان دسترسي جانوران به سطح آب وجود نخواهد داشت.
به چشم شکارچي ها می آیند.  √ این ماهی ها کم تر  انتخاب کنيد.  ماهی های تيره رنگ 

ماهی های قرمز خیلی برای آب گیر مناسب هستند، فقط سعی کنید آن هایی را که تیره تر 
هستند، انتخاب کنید. همچنین بهتر است از ماهی های حشره خوار که معموالً چندان به چشم 

نمی آیند، استفاده کنید.
کمی  از فناوری  کمک بگيرید. می توانید از آب فشان ها یا فواره هایی که حس گر حرکتی  √



315 فصل13:  تجهيز و زیباتر کردن سخت منظر با استفاده از اجزاء کاربردي و جالب

دارند، حصارهای الکتریکی، یا توری هاي مرغي )آن را روی سطح آب بکشید( استفاده کنید.

محيط های آبی طبيعی
 اگر آن قدر خوش شانس هستید که در ملک تان یک برکه یا نهر طبیعی دارید، باید 
به برخي نکات توجه کنید. بر طبق قوانین دولتي، اعمال هرگونه تغییرات، آلوده کردن، 
خاک برداري، ایجاد اختالل، یا تخریب این جریان ها و حیات موجود در آن ها غیرقانونی 

است. پس فقط از عبور آن ها از ملک و منظر خود لذت ببرید.

اگر آب راهه ی طبیعی موجود در منظرتان آسیب دید و خواستید آن را ترمیم و بازسازی 
کنید، باید به سازمان ها و موسسات مسئول مراجعه کنید و کار را به افراد متخصص بسپارید. 
گاهي این سازمان ها هزینه ي بازسازي هاي انجام شده را نیز مي پردازند. درست است که نهرها 

و برکه هاي طبیعی بسیار زیبا هستند، ولي به مراقبت زیادی نیاز دارند.

فضایي براي کار کردن و نگهداری از لوازم و ابزار ها به منظر بيافزایيد
به ظاهر  باعث سهل انگاري در طراحي برخي اجزاء  هیجان طراحي یک منظر جدید، گاهي 
معمولي، ولي کاربردي منظر مانند میزها و قفسه هاي نگهداري گلدان ها، سطل هاي زباله و 
برخوردار  بسیاري  اهمیت  از  اجزاء  این  باغبان هاي حرفه اي  برای  باغبانی مي شود.  ابزارهای 
نیاز  به  بنا  اجزاء  این  به  نیستند، دسترسي  باغبانی  اهل  زیاد  برای کسانی که  هستند، ولي 
تعریف مي شود و مي توان آن ها را در جایي دور از مسیرهاي عبور و مرور قرار داد. در هر حال، 

طراحی این  فضاهای مفید را در منظر فراموش نکنید.
یکی از بهترین  روش هاي نگهداری از ابزار و وسایل باغبانی طراحي سازه  هاي کاه گلی با 
طاق هاي قوس دار پوشیده از بام هاي سبز و زیبا است. چنین سازه ای زیبا و منحصربه فرد است 

و مواد و مصالح مورد نیاز براي ساختن آن معموالً در خود سایت یافت می شود.
ساختن چنین سازه اي بسیار آسان است و منابع اطالعاتي بسیاري درباره ي نحوه ي ساختن 
بلکه  نیست؛  تنها گزینه ي موجود  کاه گل   نکنید که  فراموش  دارد.  کاه گلی وجود  سازه هاي 
می توانید از آجر )خشت خام(، بسته هاي کاه یا خاک کوبیده شده نیز استفاده کنید. همچنین 
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می توانید از چوب های بازیافتی، ریل ها و نرده های فلزی دست دوم، یا هر چیز دیگری که در 
دسترس و مناسب است، برای ساختن چنین فضایي استفاده کنید.

X دقت کنید کف کارگاه باید هموار، مسطح و یکپارچه باشد. همچنین اگر سروصدای 
آن زیاد است، بهتر است از خانه، فضا ی استراحت و خانه ی همسایه ها دور باشد.

این  به  را  بتوانید یک فضای سرپوشیده ي 3×2/5 متري  اگر  است   خیلي خوب 
کار اختصاص دهید، ولي اگر چنین فضایی در سایت خود ندارید، از فضاهای دیگر مانند 
منظر  بدون استفاده ي  گوشه هاي  از  یکي  یا  بام  لبه ی  پیش آمدگي  زیر  امتداد حصارها، 
استفاده کنید. یک قفسه یا کابینت کم عرض، محل بسیار مناسبي برای قرار دادن ابزار 
و لوازم باغبانی است. جلوي هر یک از این فضاها در حدود یک متر فضای خالي در نظر 

بگیرید تا دسترسی به آن ها آسان باشد.

فضاهاي مخصوص انجام کار هاي باغباني، مانند گلخانه ها به شما در تکثیر گیاهان و پرورش 
محصوالت خانگي کمک مي کنند. این سازه ها را می توان با استفاده از ضایعات آهن ساخت. در 
این فضاها مي توان یک سینک ظرف شویی قدیمی نیز نصب کرد و از پساب حاصل از شستن 
سبزیجات و گلدان ها براي آبیاري منظر استفاده کرد )با این فرض که مواد سمی  و شیمیایی 

به داخل این سینک ها ریخته نمي شود(.

حيوانات خانگي
شاید نگهداري دام و طیور در منظر به نظر زیاده روی بیاید، ولی با این کار مي توان در ازاي 
برداشت محصوالت خوراکي از منظر از کودهاي حیواني براي تامین مواد غذایي مورد نیاز 
گیاهان استفاده کرد. این روش در واقع شبیه به روش های کشاورزی قدیمی  است و یکی از 
اصول اساسي کشاورزي پایدار1 به شمار مي آید. بر روي کره ي زمین، حیات حیوانات و گیاهان 

1- permaculture
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به یکدیگر وابسته است و اگر نخواهید در منظرتان دام و طیور پرورش دهید، مجبور هستید 
از کودهای گران قیمت برای تامین مواد مورد نیاز گیاهان منظر استفاده کنید. اگر بپذیرید که 
حیوانات خانگي را در منظر خود نگهداري کنید، هم منظري پربارتر و زیباتر خواهید داشت 

و هم مي توانید از محصوالت حیواني بهره ببرید. 

قفس متحرک طيور
مرغ ها، حیوانات مفیدی برای منظر هستند. آن ها باعث بارور شدن منظر مي شوند، علف هاي 
مي گذارند!  تخم  و  مي دهند  کود  منظر  به  مي کنند،  نابود  را  آفات  مي کنند،  وجین  را  هرز 
قفس های قدیمی نگهداري این پرندگان، اتاقک هایی بسیار محکم و مقاوم در ابعاد 2×1 متر 
بودند که آن ها را از حمله ي جانوران شکارچی حفظ مي کردند. امروزه این قفس ها به روش 
دیگري ساخته مي شوند که به مراتب بهتر از روش قدیمي است. در واقع کاربري قفس هاي 

جدید تنها به محل نگهداري این پرندگان محدود نمي شود.
قفس متحرک یک قفس توری معمولي با چهار چرخ و بدون کف است. معموالً در داخل آن 
آشیانه اي براي تخم گذاری نیز در نظر گرفته مي شود. ابتکاري که در ساخت این قفس جدید 
به کار رفته و آن را از قفس هاي قدیمي متمایز مي کند، باز بودن کف آن است. به این ترتیب 
مرغ ها بذر علف های هرز را می خورند و عناصر غذایي ارزشمندی به خاک تحویل می دهند. این 
قفس را می توان هر چند هفته یک بار به نقطه  ي جدیدی از منظر منتقل کرد تا به این ترتیب 

شکل 3-13 یک قفس متحرک
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همه ي قسمت هاي منظر از حضور این پرندگان بهره ببرند. شکل 3- 13 نمایی از این قفس 
متحرک را نشان می دهد.

خرگوش ها
خرگوش ها به سودمندی مرغ ها نیستند، ولي جانوراني دوست داشتنی هستند و کود خوبي 
هم تولید مي کنند. قفس خرگوش اتاق کوچکی است که از نوعي توری محکم )قطر سیم هاي 
آن 2 تا 5 میلي متر است(  ساخته مي شود. )برخی از کارشناسان معتقدند توری کف قفس 
خرگوش ها باید نازک تر باشد.( این قفس باید یک سقف ضدآب و چهار پایه به ارتفاع تقریباً 
یک متر داشته باشد تا باالتر از سطح زمین قرار بگیرد و از حمله ي جانوران شکارچی محفوظ 
بماند. براي ساختن این قفس، بهتر است از چوب، به ویژه چوب رنگ شده استفاده نکنید، 

چون جویدن آن می تواند برای خرگوش ها مشکل ساز شود. 



فصل 14

ساخت سخت منظر پایدار

در این فصل می خوانيم:

• استفاده ي کم تر از ماشین آالت باغبانی
• ایمن و منظم نگاه داشتن سایت

• جلوگیری از فرسایش و روش های کنترل آن 

• طراحی سطوح کف سازي شده و انواع آن

• روش های ساخت دیوارهای گلی و دیوارهای نگهدارنده
ساخت وساِز منطبق بر اصول پایداری عبارت است از: استفاده ی کم تر از تجهیزاتی که با برق 
یا سوخت های فسیلی کار می کنند، خرید و استفاده از محصوالت محلی، بررسی همه ی مواد 
و مصالح از لحاظ اثرات زیست محیطی، حفظ ویژگی ها و شرایط موجود در سایت و ساخت 
)البته به جز کنار  این اصول و رعایت آن ها کار سختی نیست  به  پایبندی  بادوام.  سازه های 
گذاشتن تجهیزاتی که با برق یا سوخت های فسیلی کار می کنند و انجام کارها به کمک آن ها 
به مراتب آسان تر است(، ولی مستلزم دقت و توجه است. حاصل این تالش ها و رعایت اصول 
پایداری، منظری زیبا و سخت منظری آراسته است که نظم و تعادل موجود در طبیعت را بر هم 

نمی زنند و هیچ اثر نامطلوب و آالیندگی ندارند.
با اصول  در این بخش، به جنبه هایی از تطابق عناصر مختلف منظر و اجزاء سخت منظر 
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پایداری خواهیم پرداخت و روش های مدیریت و سازماندهی سایت، کف سازی و ساخت انواع 
می کنیم  تالش  ساخت  متنوع  روش های  معرفی  با  همچنین  داد.  خواهیم  شرح  را  دیوارها 
فرآیند ساخت را تا حد امکان به فرآیندی منطبق بر اصول پایداری و سازگار با محیط زیست 

تبدیل کنیم. برای آشنایی با مصالح پایدار به فصل 12 رجوع کنید.

حذف سوخت های فسيلی از فرآیند ساخت
ساخت  به  مربوط  سخِت  کارهای  از  بسیاری  تراکتورها  مانند  سنگین  باغبانی  ماشین آالت 
منظر را )مانند جابه جایی خاک و سنگ( تسهیل و تسریع می کنند. متاسفانه این ماشین ها 
اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارند و اگر هزینه ی ساخت، خرید یا اجاره و همچنین تامین 
سوخت، تعمیر و در نهایت دور انداختن آن ها را درنظر بگیرید، متوجه می شوید که خیلی هم 

ابزار های کارآمدی نیستند.
بیل  یک  که  است  شده  برآورد  منظر1«،  در  سبز  سازه های  ساخت  »راهنمای  کتاب  در 
مکانیکی می تواند 15 متر مکعب خاک را در کم تر از دو دقیقه حدود 180 متر جا به جا کند 
انرژی  مصرف  ولی  کار  کنند(.  کامل  روز  یک  باید  کارگر  آن هشت  انجام  برای  که  )کاری 
نیست  تجدیدپذیر  ماشین   عالوه  بر این سوخت  است.  انسانی  کار  نیروی  برابر  چهار  ماشین، 
کارگرها  مصرفی  انرژی  در حالی که  می شود،  هم  سروصدا  تولید  و  آالینده ها  انتشار  باعث  و 

تجدید پذیر است.
قرار گیرد،  توجه  باید مورد  نکته ی دیگری که حتماً  باغبانی،  از ماشین آالت  استفاده  در 
آالیندگی است )آلودگی حاصل از 2 ساعت کار با یک اره ی برقی بیش تر از آلودگی ناشی 
از 4 هزار کیلومتر رانندگی است(؛ سروصدا، آسیب هایی که خاک در نتیجه ی تحمل وزن 
تراکتور،  سازنده ی  کارخانه های  فعالیت  از  ناشی  تخریب های  می بیند،  سنگین  ماشین های 
پمپ های بنزین، تعمیرگاه ها و پارکینگ های نگهداری ماشین آالت کهنه و از کار افتاده، همگی 
از ماشین  آالت و  نیاز  از حد  نباید بیش  یادآوری می کنند چرا  ما  به  از مواردی هستند که 

تجهیزات انرژی بر استفاده کنیم.

1- Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors
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 ماشین آالت برقی، مانند اره  برقی و ماشین چمن زنی در مقایسه با ماشین هایی که 
با سوخت های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل کار می کنند، کارآمدتر هستند. اگر مجبور 
کوچک تر  ماشین های  بدانید  است  بهتر  کنید،  استفاده  باغبانی  ماشین آالت  از  هستید 

نسبت به انواع سنگین تر، کارآیی بیش تری دارند.

نتیجه این که بهتر است کارها را تا حد امکان به صورت دستی انجام دهید. این کار هم به نفع 
شما و هم به نفع محیط زیست است. درست است که انجام کارها به شکل دستی، زمان برتر 

است، ولی در عوض مزایایی دارد که ارزش آن ها کم تر از زمان نیست.

مدیریت سایت
نازیبا دارند و بسیار خطرناک هستند،  نامنظم و  از سایت های ساخت وساز ظاهری  بسیاری 
در حالی که اگر کمی  سلیقه و نظم به خرج دهید، گام ارزشمندی در حفاظت از محیط زیست، 

احترام به حقوق همسایه ها و تسهیل کار خود برداشته اید.

انبار و نگهداری مصالح و تجهيزات
پایدار، عدم  منظری  و ساخت  اصول طراحی  از  یکی  بدانید که  است  بهتر  از هر چیز  قبل 
استفاده از مواد سمی  در منظر است. البته توجه داشته باشید که مواد و مصالح غیرسمی  هم 

گاهی ممکن است خطرساز باشند. نکات زیر را به خاطر بسپارید:
کودها، رنگ ها و مواد شیمیایی را از مسیرهای عبور آب دور نگاه دارید. √
مراقب ابزارها و وسایل مختلف باشید. آن ها را در یک محل مشخص و بسته نگهداری  √

کنید.
وقتی از ماشین آالت باغبانی استفاده نمی کنید، سوییچ را از روی آن ها بردارید. √
ابزارها و مصالح مورد نیازتان را در  √ تا جای ممکن سعی کنید، تجهیزات، ماشین آالت، 

بخشی از ملک که کف سازي شده، نگاه دارید. به این ترتیب خاک تحت فشار آن ها کوبیده و 
فشرده نمی شود و ریشه ی درختان آسیب نمی بیند.

فصل14:  ساخت سخت منظر پایدار
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کنترل سروصدا و گردوخاک
را تجربه کرده ایم، و می دانیم که  یا کار در حوالی سایت های ساختمانی  ما زندگی  همه ی 

ساخت وساز چه فعالیت پر سر وصدایی است.

بر هم می زند. در طبیعت، سروصدا نشانه ی خطر  را  X سروصدا آسایش محیط زیست 
واکنش ها   این  می  دهند.  نشان  واکنش  سروصدا  برابر  در  انسان  حتی  و  حیوانات  است. 
نشان دهنده ي نگرانی و اضطراب و آمادگی  برای مقابله یا فرار هستند. راه حل این مشکل 
آن است که تا حد امکان از ابزارهای پرسروصدا استفاده نکنید یا اگر مجبور به استفاده 
از آن ها هستید، حتماً به ساعت های مجاز فعالیت و دیگر دستورالعمل های مربوطه توجه 

کنید.

گردوخاک نیز یکی دیگر از عوامل بر هم زننده ی آسایش است، ولی کنترل آن واقعاً کار سختی 
نیست. از کار کردن با خاکی که کاماًل خشک است بپرهیزید، از ماشین هایی مانند روتوتیلر ها1 
که با زیر و رو کردن خاک، گردوخاک زیادی به هوا بلند می کنند )و برای خود خاک هم 
مضر هستند( استفاده نکنید؛ همچنین از محفظه های جمع آوری گردوخاک2 که در بیش تر 

مصالح فروشی ها به همراه اره ها و ابزارهای مشابه عرضه می شوند، استفاده کنید.

محافظت در برابر فرسایش در زمان ساخت و پس از آن
آیا در خاک منظر، ترک های موازی بزرگی مشاهده می کنید؟ آیا درختان یا تیرهای چراغ برق 
در خاک منظر و اطراف آن کج شده اند؟ آیا در خاک منظر شیارهایی مشاهده می کنید که 
رّد عبور آب را نشان می دهند؟ آیا آب باران در بخش هایی از منظر به شکل سیالب درآمده 
و الیه های خاک را با خود می شوید؟ اگر منظر شما چنین شرایطی دارد، خاک آن شدیداً در 
معرض خطر فرسایش قرار دارد. وقتی باران ببارد، دیگر برای جلوگیری از خرابی های ناشی از 
آن  و مشکالت فرسایشی خیلی دیر است، پس بهتر است همین حاال برای جلوگیری از بروز 

1- rototiller
2- dust-suppression attachment
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چنین مشکالتی تمهیدات الزم را بیاندیشید.
ابتدا بهتر است با دو نوع اصلی فرسایش آشنا شوید:

فرسایش سطحی1، این نوع فرسایش زمانی اتفاق می افتد که آب خاک  سطحي را با خود  √

شسته و ببرد.
رانش خاک )زمين(2، که در آن حجم هاي بزرگی از خاک دامنه ی سطوح سراشیب َکنده  √

شده و ریزش می کنند.
هر دو نوع فرسایش، بسیار مخرب و خطرناک هستند و هر کدام راهبرد های کنترلی خاص 

خودشان را دارند.

 اولین مرحله از ساخت اجزاء سخت منظر عموماً شامل ایجاد سطوِح لخت )بدون هیچ 
نوع پوشش گیاهی( پوشیده از خاک است. در بسیاری از مناطق محافظت از خاک در برابر 
شسته شدن در زمان انجام عملیات ساخت وساز در منظر اجباری است و روان شدن گل  از 

منظر به داخل خیابان با جریمه های سنگین همراه است. 

بعد از مرحله ی ساخت، توجه شما معموالً باید به جلوگیری از فرسایش در منظِر ساخته شده 
باشید،  به کار گرفته  را  نکات کلیدی  و  اگر در زمان ساخت منظر دقت الزم  معطوف شود. 
مشکل فرسایش برای همیشه مرتفع خواهد شد، ولی اگر در منطقه  ای زندگی می کنید که 
خاک سستی دارد، محافظت از خاک منظر دربرابر فرسایش به یکی از فعالیت های همیشگی 
شما تبدیل می شود. اطالعات ارایه شده در این بخش به شما برای حل مشکالت ناشی از 

فرسایش در کوتاه مدت و دراز مدت کمک می کند.

کنترل فرسایش سطحی
را  فرسایش  دربرابر  از خاک  به محافظت  مربوط  نکات  باید  منظر،  پروژه ی  اجرای  در طول 
خاک  از  پوشیده  سطوح  تا حد امکان  کنید  سعی  طراحی  در  باشید.  داشته  نظر  در  همواره 

1- surface erosion
2- landslide
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با  را  آن  باد  به راحتی شسته می شود،  لخت  رها شود. خاک  لخت  و  بدون محافظ  کم تری،  
باید هموارسازی و  خود می برد، یا به گل والِی لغزنده تبدیل می شود. در مناطقی که حتماً 
شیب بندی انجام شود، استفاده از راهبردهای زیر موثر است )برای مشاهده ی نمایی کلی به 

شکل 1-14 رجوع کنید(:
دقت کنید که هر نوع هموارسازی یا شیب بندی، دائمی  یا موقتی، آب را به محلی هدایت  √

کند که کنترل آن امکان پذیر باشد.
تا حد ممکن سعی کنید عوارض سطِح زمین را که خود محصول عوامل طبیعی هستند،  √

تغییر ندهید.
از هدایت همه ی جریان های آبی به یک نهر بزرگ اجتناب کنید. سعی کنید جریان آب  √

را در مسیرهای مختلف هدایت کنید و دقت کنید آب منظر در نهایت )در پایین دست( به 
کجا می ریزد. 

با استفاده از ابزارهای کنترل  فرسایش مانند بسته های کاه، حصار کشي براي جلوگیري از رانش  √
ِگل والي و سایر راهبردهای موجود کاری کنید که تنها آب زالل و پاک )عاری از هر گونه گل والی( 

از سایت شما خارج شود. )این راهبردها را در قسمت های بعدی بیش تر توضیح خواهیم داد.(
اگر می خواهید سطوح شیب دار در فصل های بارانی در برابر فرسایش دوام بیاورند، پیش  √

از شکل گیری منظر دائمی، با روش های معمولی یا با استفاده از جریان پرفشار آب روی آن ها 
بذر برخی گیاهان موقتی را بپاشید، یا روی آن ها را با خاک پوشی از علف های خشک )یونجه( 
و کاه بپوشانید. )برای اطالعات بیش تر به بخش هیدروسیدینگ1– پاشیدن بذر با استفاده از 

جریان آب پرفشار - در انتهای فصل رجوع کنید.(

 در مکان هایی که خطر جاری شدن روان آب کم است )مانند سطوح کم شیب یا 
خاک های پایدار( می توان یک الیه ی 6-8 سانتی متری از خاک پوش آلی )ارگانیک( بازیافتی 
معمولی را روی سطح پخش کرد و پس از پایان فرآیند کاشت آن را بی هیچ دردسری در 

جای اش رها کرد، به این ترتیب خاک به سادگی از خطر فرسایش مصون می ماند. 

1- hydroseeding
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الياف بافته شده ِی مخصوص کنترل فرسایش

این نوع پوشش ها عموماً به شکل روکش هایی از الیاف کنف، پوست نارگیل، کاه، و برخی مواد 
طبیعی دیگر هستند که روی خاک لخت پهن می شوند، تا مانع از شسته شدن خاک در فصل 
بارش شوند. از این روکش ها می توانید برای پوشاندن سطوح شیب دار یا هر جای دیگری که 
خاک آن در معرض خطر فرسایش قرار دارد، استفاده کنید. این روکش ها چند سالی دوام 
می آورند و به مرور زمان تجزیه شده و به شکل مواد آلی جذب خاک می شوند و کیفیت آن را 
بهبود می دهند. تا آن زمان، گیاهان منظر شما رشد کافی کرده اند و می توانند از خاک منظر 

در برابر فرسایش محافظت کنند.
استفاده از این محصول بسیار ساده است. سطح محدوده ی مورد  نظر را هموار کنید؛ چاله های 
کم عمقی در باالی سطح شیب دار ایجاد کنید. انتهای روکش را در چاله قرار دهید و روی آن را 
با خاک بپوشانید. سپس توپ روکش را به طرف پایین سطح شیب دار باز کنید تا کاماًل روی آن را 
بپوشاند. برای پوشش دهی بهتر لبه های روکش را در محل هایی که یک توپ تمام می شود، روی 
هم بیاندازید. با استفاده از گیره های فلزی مخصوص خاک )شبیه گیره هایی که برای ثابت کردن 
لوله های سیستم آبیاری قطره ای در محل استفاده می شود(، روکش را روی خاک محکم کنید.

شکل 1-14 راهبردهای کنترل فرسایش
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بسته های کاه و دیگر راهبردهای کنترل فرسایش خاک

بسته های کاه، یکی از بهترین راه های متوقف کردن و تصفیه ي آبی هستند که از دامنه ی 
لوله های  کاه،  بسته های  می شوید.  خود  با  را  خاک  و  می شود  سرازیر  شیب دار  سطوح  
سوسیسی شکلی هستند که قطر آن ها در حدود 25 سانتی متر است. این لوله  ها با کاه، ساقه ی 
برنج، کمپوست یا مواد آلی و طبیعی دیگر پر می شوند. برای کارگذاری این لوله ها آن ها را 
در چاله هایی به عمق حدوداً 8 سانتی متر، قرار می دهند. این لوله ها را باید عمود بر سطح 
شیب دار و در ردیف های موازی به فاصله ی 3 تا 6 متر از یکدیگر کار گذاشت. بهتر است در 
زمان جاگذاری لوله ها به خط های تراز سطِح شیب دار توجه شود تا بسته ها تراز باشند. سپس 
با میخ های چوبی آن ها را در خاک محکم کنید. آب های آلوده ی سطحی با عبور از بسته های 
قابلیت استفاده ی مجدد  لوله های رسوب گیر1 که دارای  کاه، تصفیه شده و صاف می شوند. 

هستند نیز عملکرد مشابهی دارند، و می توان بیش  از یک بار از آن ها استفاده کرد.
در پای سطح شیب دار هم می توان به عنوان آخرین روش جلوگیری از فرسایش خاک از 
از  بلند و کم ارتفاعی  نوار  استفاده کرد. حصار گل و الی،  حصارکشی های مخصوص گل والی 
الیاف ترکیبي مواد مصنوعي2 است که محکم به یکدیگر بافته شده اند و قسمتی از آن در 
یک چاله محکم شده و با میخ های چوبی راست نگاه داشته می شود. اگر خاک به پایین سطح 
شیب دار رانش کند، پشت حصار گل والی گیر می کند. معموالً  نمي توان از این حصارها مجدداً 
استفاده کرد. سدهای تنظیمي3 صفحه های چوبی یا موانع کوچک دیگری هستند که در مسیر 
آب راهه ها قرار داده می شوند تا جریان آب را کند کنند. حوضچه های ته نشست گل والی و 
رسوبات4، چاله هایی هستند که در پایین سطوح شیب دار حفر می شوند و آب گل آلود را پیش 

از آن که فرو بریزد در خود نگاه  می دارند تا گل والی موجود در آن ته نشین شود.

هيدروسيدینگ یا بذرپاشی با استفاده از آب پرفشار
دوغابي شکل5  ترکیب  به همراه  بذر،  از  ترکیبی  آب(  با  )بذر پاشي  در روش هیدروسیدینگ 

1- sediment tube
2- synthetic
3- checkdams
4- sedimentation basins
5- slurry
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شامل تراشه های چوب، کود و ماده ای که این مواد را به هم می چسباند با دستگاهی  )که آن 
 را با یک وسیله ی نقلیه حمل می کنند(، تا فاصله ی 15 متری پرتاب می شود و به این ترتیب 
خاک بذرپاشی می شود. این ترکیب، از بذرها و سطح شیب دار در برابر فرسایش محافظت 
می کند. این روش بسیار سرگرم کننده است، از طرفی اگر از بذرهای مناسب شرایط منظر 

خود استفاده کنید، راه حلی کم هزینه و سریع است.

گياهانی که خاک را در جای خود نگاه  می دارند

بهترین روش کنترل فرسایش، کاشت گیاهان مقاوم با ریشه های وسیع و گسترده است که 
ذرات و دانه های خاک را در کنار هم نگاه  می دارند. این روش، همان روشی است که طبیعت 
راه حل هایی موقتی  واقع  به کار می گیرد؛ روش های دیگر، در  فرسایش خاک  با  مقابله  برای 

هستند که تا پیش از رویش گیاهان به کار می روند.
در زمان بارندگی های شدید، گیاهانی که تاجی پر شاخ و برگ و انبوه دارند، مانند مانع عمل 
می کنند و از شدت باران می کاهند، همچنین گیاهانی که ریشه ای گسترده دارند، به کمک 
ریشه ها، ذرات خاک را در کنار هم نگاه  می دارند. این دو نوع گیاه، مناسب ترین گیاهان برای 
کنترل فرسایش هستند. برای گیاهان جدید منظر خود یک سیستم آبیاری مناسب )قطره ای 
یا بارانی( انتخاب کنید. )برای اطالعات بیش تر درباره ی روش های آبیاری به فصل 7 رجوع 

کنید.(

جلوگيری از رانش خاک )زمين(
رانش خاک در برخی زمین ها بسیار شایع است. اگر احتمال می دهید زمین شما جزو این 

دسته از زمین ها باشد، حتماً با یک زمین شناس تماس بگیرید و از او مشاوره بخواهید.

X جلوگیری از رانش در برخی زمین ها و شرایط زمین  شناختی تقریباً غیرممکن است، 
ولی برای جلوگیری از رانش خاک و بروز فاجعه در خاک های نسبتاً پایدار راه کارهای زیر 

ارایه می شود:
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باران بیش تر در این  √ با این کار آب  از تراس بندی1 سطوح شیب دار اجتناب کنید، زیرا 
سطوح جذب می شود. )تراس بندی سطوح شیب داری که خاک  پایدار دارند، روشی مناسب 

است، ولی در خاک های سست و ضعیف فاجعه بار است.(
برای جمع آوری و هدایت پساب ها، از یک سیستم مناسب استفاده کنید، تا آبی که از روی  √

پشت بام جاری می شود و روان آب های سایت به خوبی مهار شوند و از سطوح شیب دار دور بمانند.
بدون مشورت با افراد متخصص، هیچ نوع سازه یا دیوار نگهدارنده اي نسازید. √
تعداد  √ به  پوشش ها  این  زیرا  کنید،  خودداری  شیب دار  سطوح  روی  چمن2  کاشت  از 

و  بوته ها  )در حالی که  می کنند  ایجاد  خاک  داخل  به  آب  نفوذ  برای  راه  ساقه های شان 
تیغه ماننِد  ساقه های  می شود(.  خاک  وارد  که  دارند  ساقه  یک  فقط  معمولی،  درختچه های 
به درون خاک هدایت می کند.  را  از آن ها مانند قیِف کوچکی عمل می کند و آب  هر یک 

به این ترتیب خاک کاماًل از آب اشباع می شود و احتمال رانش آن افزایش می یابد.

مسيرهای  پاسيو ها،  برای  کف سازي شده  سطوح  ساخت  و  طراحی 
تردد و ...

کف سازی از بخش های ضروری سخت منظر به شمار می آید و هر منظری به سطوحی ایمن و 
بادوام نیاز دارد. راه حل های زیستی، مانند گیاهان پوششی3 گزینه های بسیار مناسبی هستند، 
ولی گاهی به سطوحی مستحکم تر و مقاوم تر نیاز است. برای اطالعات بیش تر درباره ی انواع 

مصالح موجود برای ساخت سخت منظر به فصل 12 رجوع کنید.

ساخت پاسيو با کف بتنی
X در این جا اطالعاتی مهم درباره ی ساخت یک پاسیوي بتنی ارایه می شود، بهتر است 
برای این کار از افراد متخصص کمک بگیرید، اما اگر ترجیح می دهید این کار را به تنهایی 

انجام دهید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1- terracing
2- grasses
3- ground cover
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اول ایمنی! از تماس مستقیم پوست با بتن خیس که می تواند منجر به مسمومیت شود،  √

خودداری کنید.
آماده سازی خاک. اگر خاک رونده1 یا سست است، یک الیه شن وماسه یا نوعی مصالح  √

زیرسازی دیگر در زیر قالب2 بریزید تا از آن محافظت کند. در هر حال باید پاسیوي تان را روی 
خاک فشرده بسازید، تا پس از کف سازی، خاک نشست نکند.

قالب ها و بلوک ها را با دقت جاگذاری کنيد. دقت کنید به ازاِء هر 30 سانتی متر، 0/5  √

سانتی متر اختالف سطح وجود داشته باشد، تا آب یک جا جمع نشود و روی سطح جاری و از 
کف سازی دور شود. قالب ها را با دقت در کنار یکدیگر محکم کنید تا در زمان ریختن مالت 

)دوغاب( نچرخند و حرکت نکنند.
باعث صرفه جویی در  √ زیادی  تا حد  این کار  از مخلوط های بتن آماده استفاده کنيد. 

انرژی می شود. شما قطعاً وقت کافی برای مخلوط کردن، قالب ریزی و پرداخت و مسطح کردن 
سطح را به تنهایی یا حتی با یک دستیار ندارید. 

سعی نکنيد خودتان بتن ریخته شده را صاف و پرداخت کنيد. این کار به ظرافت و  √

دقت بسیاری نیاز دارد و خیلی پیچیده تر و سخت تر از آن است که به نظر می آید. اگر تا به حال 
این کار را انجام نداده اید، حتی اگر مراحل قبلی را خودتان انجام می دهید برای این مرحله از 

افراد متخصص کمک بگیرید.

جاگذاری بلوک های کف سازي روی زیرسازِي بتنی
از روش های موجود  نیاز است، یکی  در محل هایی که به کف سازی دائمی، محکم و مقاوم 
روی  را  موزاییک  یا  آجر، سنگ الشه  قطعات سنگ فرش،  مالت  از  استفاده  با  که  است  آن 
و آسیب های  افزایش هزینه ها  باعث  این روش  با این وجود  بتنی جاگذاری کنید.  یک سطح 
تامین شود. همچنین  از منبعی  باید  بتن مصرفی  به  هر حال  زیست محیطی می شود، چرا که 
کارگذاری این بلوک ها با استفاده از مالت و دوغاب، امکان استفاده ی مجدد از آن ها را در 

آینده از بین می برد.

1- expansive
2- slab
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مورد  بلوک های  آن که  از  پیش  باشد.  سانتی متر   10 باید  زیرین  بتنی  سطح  ضخامت 
از یک جاروی مخصوص روی سطح بتن خیس  با استفاده  نظر را روی آن کار بگذارید، 
خراش هایی ایجاد کنید تا بتوانید با استفاده از یک مالت )دوغاب( نسبتاً رقیق1 بلوک ها 
رس  )خاک  رونده  خاک  روی  را  بتن  اگر  کنید(.  )محکم  بچسبانید  بتنی  سطِح  روی  را 
بستر  یک  می ریزید،  می شود(  جابه جا  به راحتی  رطوبت  میزان  تغییر  اثر  بر  که  چسبنده 
میلگرد های  با  فوالدی  شبکه ی  یک  و  کنید،  ایجاد  بتنی  سطح  زیر  در  شن  و ماسه ای 
شماره ي 3 2 در فاصله ی 60 سانتی متری از کناره ها روی آن قرار دهید تا مانع از ترک 

خوردن سطح بتنی شود.

ندارید.  تقویت کننده  میلگردهای  به  نیازی  است،  پایدار  و  مقاوم  اگر خاک شما   
در این صورت سطح بتنی را در آینده می توان به صورت اِربِنایت بازیافت و مجدداً استفاده 
کرد. بدون میله های تقویت کننده، احتمال ترک خوردن بتن وجود دارد، ولی فراموش 
بهای  پایداری،  اصول  و رعایت  به حفظ محیط زیست  برابر کمک  این مسئله در  نکنید 

ناچیزی است.

جاگذاری بلوک های کف سازي روی شن وماسه
از  ارزان تر  به مراتب  شن و ماسه  از  پوشیده  سطحی  روی  کف سازي  بلوک های  جاگذاری 
اول  حالت  در  همچنین  است.  آن  روی  بر  بلوک ها  جاگذاری  و  بتنی  سطحی  آماده سازِی 
می توان از بلوک ها چندین بار در مکان های دیگر استفاده کرد. در این حالت آب از شکاف 
روان آب کم تری در سطح  به این ترتیب،  نفوذ می کند،  به درون خاک  و  بلوک ها عبور کرده 
منظر جاری می شود. از نقاط منفی این روش نیز می توان به نشست یا جابه جایی بلوک ها با 
گذشت زمان اشاره کرد که باعث ناهموار شدن سطح و به دنبال آن دشواری تردد و ایجاد خطر 
می شود. البته تنظیم مجدد قسمت های فرو رفته یا جابه جا شده آسان است؛ باید بلوک ها را 

بردارید، شن بیش تری زیر آن ها بریزید و دوباره آن ها  را جاگذاری کنید.

1- thin-set
2- #3 steel rebar
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 معموالً یک الیه ی 8 تا 10 سانتی متری از ماسه مناسب و کافی است. اگر بستری 
کافی  آب  و  حجم(  درصِد   10 )حدود  پرتلند1  سیمان  ماسه  به  می خواهید،  محکم تر 
بیافزایید تا مخلوطی مرطوب و نمناک، ولی نه کاماًل خیس به شما بدهد. )این بلوک ها را 

دوباره می توان استفاده کرد چون به بستِر ماسه/سیمان نمی چسبند.(

نصب کف پوش های گياهی2
به  را  سطوح  این  دیگر،  فضاهای  یا  خودرو  حرکت  مسیر  در  گیاهی  کف پوش  ایجاد 
به جای آن که در سطح منظر جاری  تبدیل می کند، در این صورت آب  نفوذپذیر  بسترهایی 
به مصرف گیاهان می رسد. معموالً در  و  وارد جوی های آب شود، جذب خاک می شود  و 
کف پوش های گیاهی از چمن استفاده می شود، با این وجود هیچ قانونی کاشت گیاهان بومی 
داده شده  نشان  از یک سیستم کف پوش گیاهی در شکل 14-2  نمایی  نمی کند.  منع   را 

است.
تولیدکننده ای روش نصب خاص  هر  و  دارد  بازار وجود  در  فراوانی  گیاهی  کف پوش های 
خود را دارد. روش کلی عبارت است از: گودبرداری به عمق 30 سانتی متر یا بیش تر؛ افزودن 
مانند سنگ های خرد شده در کف منطقه ی گودبرداری شده  پایه3  نوعی مصالح  از  یک الیه 
که می تواند وزن خودرو را تحمل  کند؛ افزودن یک الیه خاک مرغوب و غنی، قرار دادن یک 
الیه ی محافظ مانند پالستیک یا بتن روی این خاک؛ اضافه کردن خاک بیش تر )و در برخی 

موارد ماسه(؛ و در نهایت بذر پاشی یا چمن کاری.
اگر گیاهی بکارید که به آبیاری مداوم نیاز داشته باشد، می توانید از یک سیستم آبیاری 
بارانی استفاده کنید. با این حال بهتر است گیاهانی را انتخاب کنید که نیازی به آبیاری ندارند 

و بارش طبیعی برای تامین آب مورد نیاز آن ها کافی است.

1- portland cement
2- vegetated paving system
3- base material
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کف سازی با مواد و مصالح دیگر
اگر می خواهید از کف سازي اي استفاده کنید که نصب آن آسان است می توانید از مصالحی 
مانند سنگ ریزه1 و گرانیت خرد شده2 استفاده کنید. البته دقت داشته باشید که نباید از این 
مصالح در سطوح شیب دار استفاده کرد؛ چون ممکن است از باالی سطح شیب دار به پایین 
این مصالح فقط می توان در سطوح کاماًل  از  باشد؛  راه رفتن روی آن ها خطرناک  و  بلغزند 

مسطح یا با شیب ناچیز استفاده کرد.

 بسیاری از مردم برای جلوگیری از رشد علف های هرز، در زیر الیه ی سنگ ریزه 
از این محصوالت، کار چندان درستی  از یک الیه  ی محافظ استفاده می کنند. استفاده 
نیست، زیرا بذر علف های هرز در خاک وجود ندارد، بلکه از باال روی سطح خاک پاشیده 
می شود. این بذرها در الیه های محافظ، ریشه می گسترانند و رشد می کنند. به این ترتیب 
ریشه کن کردن آن ها سخت تر می شود و عموماً صاحبان منظر مجبور می شوند از روش 
سم پاشی استفاده کنند. گرد حاصل از سنگ ریزه ها هم می تواند تعادل شیمیایی خاک را 
بر هم بزند و به گیاهان آسیب برساند. پیش از استفاده از سنگ ریزه ها، آن ها را بشویید. 

1- gravel
2- decomposed granite

شکل 2-14- نمونه ی یک کف پوش ِ گیاهی
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این کار را روی یک سطح کف سازی شده انجام دهید، تا آب آلوده به درون خاک نفوذ 
نکند و پس از آن که رسوب موجود در آن در رسوب  گیرهاي نصب شده جمع شد بتوانید 

آن را از منظر دور کنید. دقت کنید که فقط آب زالل و پاک از منظر خارج شود.

برای کف سازي سطح، ابتدا بستر زیرین آن را آماده کنید؛ و توجه داشته باشید که آب باران 
به کجا می رود. سپس سنگ ریزه  ها یا گرانیت خردشده را روی بستر بریزید. اگر از سنگ ریزه 
استفاده می کنید، ضخامت الیه ی مورد نظر در بیش تر موارد، نباید بیش از 3 سانتی متر باشد، 

زیرا هر چه عمق الیه ی سنگ ریزه بیش تر باشد راه رفتن روی آن سخت تر است.
خاک  باشد.  سانتی متر   8-10 حدود  باید  خردشده  گرانیت  از  پوشیده  الیه ی  ضخامت 
صفحات  از  می توانید  همچنین  کنید.  آماده  گرانیت  کردن  پخش  برای  را  آن  و  بکنید  را 
در این صورت  کنید،  استفاده  می شوند،  تهیه  بازیافتی  پالستیکی  الوارهای  از  که  مخصوصی 
با  می گیرد.  قرار  خاک  سطح  از  باالتر  حدودی  تا  یا  کامل  به طور  گرانیت پاشی شده  سطح 
شن کش قطعات خرد شده ی گرانیت را روی سطح پخش و سطح را هموار کنید. سپس سطح 
را آب پاشی کنید و با یک غلتِک مخصوِص چمن  که با آب پر شده است، روی آن بکشید تا 
خرده گرانیت ها در محل خود ثابت شوند. بر خالف سنگ ریزه )شن و ماسه(، گرانیت خردشده 
یک سطح کامال محکم فراهم می کند. بسیاری از مردم پیش از پخش کردن و فشرده سازی 
گرانیت، به آن سیمان پرتلند یا مواد تثبیت کننده ی دیگر اضافه می کنند.  این کار دوام سطح 

را بیش تر می کند، ولی دیگر نمی توان از مواد به کار رفته استفاده کرد. 

انتخاب خاک پوش
یک الیه ی 10-8 سانتی متری از تراشه های چوب )خرده چوب( یا دیگر خاک پوش های آلی 
)ارگانیک( برای مناطق کم رفت وآمد بسیار مناسب است. هر چند در گزینه های پیشنهادی 
این کتاب، خاک پوش آخرین گزینه ی مطرح شده است. در مواردی که دوام سطح خیلی 

برای تان اهمیتی ندارد، خاک پوش بهترین گزینه است.
پوشاندن سطح با خاک پوش، بسیار آسان است، مواد را روی سطح پخش کنید و آن را 
قسمت های  روی  خاک پوش  شدن  پاشیده  از  جلوگیری  برای  کنید.  یکنواخت  شن کش  با 
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کف سازي شده، 8 سانتی متر از دور تا دور کناره های سطح مورد نظرتان را کمی عمیق تر کنید. 
زیر سطح خاک پوش پاشی شده، هیچ چیزی قرار ندهید. الیه های محافظی که برای کنترل 
رشد علف های هرز در بستر خاک پوش قرار داده می شوند، کار وجین این علف ها را سخت تر 
می کنند. همچنین این صفحه های پالستیکی، مانع از نفوذ آب در خاک می شوند. اگر مشکل 
علف های هرز در منظر شما جدی است، سه یا چهار الیه مقوای موج دار بازیافتی روی سطح 

خاک بگذارید و سپس روی آن را با خاک پوش بپوشانید.

چگونه با رعایت اصول پایداری، پله بسازیم
ابتدا سری به فصل 12 بزنید تا با مصالح سازگار با محیط زیست و اصول پایداری، بیش تر آشنا 

شوید. در این جا به نکاتی درباره ی ساخت پله های ایمن و پایدار خواهیم پرداخت:
اگر پله های منظرتان را از سنگ می سازید، سنگ های بزرگ تر را مستقیماً و بدون استفاده  √

از بتن در خاک کار بگذارید، به این ترتیب می توانید دوباره از مصالِح به کار رفته استفاده کنید. 
اگر از سنگ های کوچک تر و ناپایدارتر )که ممکن است جابه جا شوند( استفاده می کنید،  √

دقت کنید که پله ها به کمک پایه های محکم بتنی که در سیستم آن ها از فوالد کافی استفاده 
شده است، کاماًل در جای خود استوار شوند. به این ترتیب احتمال جابه جایی و ترک خوردن 

آن ها تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.
قرار دادن میلگرد در پله ها هم ایده ی بدی نیست، زیرا پله ها جزو سازه هایی هستند که  √

ممکن است ترک بر دارند یا جابه جا شوند. البته با این کار دیگر به راحتی نمی توانید آن ها را 
بازیافت و مجدداً استفاده کنید، ولي دوام آن ها بیش تر خواهد شد.

ساخت دیوارهای گلی )خاکی(
 فصل 12 به شما در انتخاب مصالح مورد نیاز برای ساخت دیوارها و حصارها کمک می کند. 

بنابراین در این جا بیش تر به روش های پایدار )سازگار با محیط زیست( پرداخته می شود.
انواع گوناگونی دارند. در بخش بعدی، به نکاتی درباره ی ساخت سه نوع از  این دیوارها، 
قسمتی  ساختن  برای  ساده   روشی  روش،  این  می پردازیم.  خاکی  دیوارهای  انواع  رایج ترین 
از سازه های منظر است که در بیش تر پروژه ها ساخت آن کار سختی به شمار می آید. برای 
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اطالعات بیش تر به سایت www.greenhomebuilding.com  رجوع کنید.

 انتخاب خاک مناسب
خاک مناسب برای ساخت سازه های خاکی، خاک لومِی ماسه ای1 است. خاکی غیر رونده )یعنی 
خاکی نیست که حجم آن به راحتی افزایش یا کاهش پیدا کند و ترک بردارد(، با محتویات آلی 
)اورگانیک( اندک است. مطابق بر استانداردهای سازمان ملی استاندارد آمریکا2 )اِن  بی  اِس(، 
خاک لومِی خوب، خاکی است که 17 درصد حجم آن خاک رس، 25 درصد گل والی، 19 درصد 
ماسه ی دانه درشت و 42 درصد ماسه ی ریز باشد. )البته این ارقام را باید کمی  تغییر بدهید تا 
به 100 درصد برسید. به هر حال دقت کنید درصد کل شما بیش تر از 100 نشود زیرا با مشکالت 
ساختاری مواجه خواهید شد.( معموالً براي افزایش مقاومت سازه، به مخلوط کاه اضافه می کنند. 

حجم آب باید تقریباً 10 درصد حجم کل خاک باشد )7 درصد برای خاک کوبیده شده(.
استفاده  منظر خود  از خاک  برسانید  به محیط زیست  آسیبی  این که  بدون  اگر می توانید 
کنید، در انجام این کار درنگ نکنید. این خاک را می توانید از همان نقطه ای که قرار است 
از خاک موجود در منظر، روشی  استفاده  تامین کنید.  ساخت و سازی در آن صورت گیرد، 
کاماًل منطبق با اصول پایداری است. در هر حال فرقی نمی کند خاک تان را از چه منبعی تامین 

می کنید، مهم کیفیت خاک است.
با درصد ترکیب 4  با اضافه کردن امولسیون آسفالتی3 به گل  وقتی آجرها را می سازید، 
درصد کل حجم، خاک را ضدآب کنید )البته این ماده دارای مبنای نفتی است و از لحاظ 
زیست محیطی مشکل دار است(. این کار دوام خشت ها را افزایش می دهد. همچنین می توانید 
با افزودن سیمان پرتلند )حداکثر 6 درصد کل حجم( ماده ای ضدآب و مقاوم بسازید. توجه 
در  به کار رفته  بازیافت مصالح  و  استفاده ی مجدد  امکان  مواد،  این  افزودن  باشید که  داشته 
دیوار را کاهش می دهد، ولی به هر حال ساخت چنین دیواری به جای دیوارهای بتنی و سایر 

دیوارهای رایج، از  لحاظ زیست محیطی به مراتب کم خطرتر است. 

1- sandy loam
2- National Bureau of Standards
3- asphaltic emulsion
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 بهتر است به طور آزمایشی یک بلوک  بسازید تا مطمئن شوید مخلوط خاک ترک 
نمی خورد. در صورتی که نتیجه ی آزمایش ، وجود مشکلی را نشان داد، نسبت خاک رس 
به ماسه را تغییر دهید. اگر خاک خیلی ترد و شکننده است، درصد خاک رس را افزایش 

دهید و اگر ترک برمی دارد درصد ماسه را افزایش دهید.

ساخت یک پِی استوار و یکپارچه
دوام و ماندگاری دیوارهایی که می سازید به استحکام و یکپارچگی پی و اساِس آن ها وابسته 
است. در خاک های مقاوم و پایدار که توان تحمل وزن زیادی را دارند )و تغییر رطوبت، باعث 
افزایش یا کاهش حجم آن ها نمی شود( در انتخاب نوع و اندازه ی پی محدودیتی ندارید. در 
خاک هایی که مقاومت و پایداری کم تری دارند برای ساخت پی های بادوام بهتر است از یک 

مهندس کمک بگیرید.

X دیوارهای گلی معموالً روی پی های بتنی استوار می شوند، ولی می توان آن ها را روی 
سنگ یا هر نوع مصالح ضدآب طبیعِی دیگری نیز ساخت. پِی دیوار باید تحمِل دمای 
زیر صفر درجه )دمایی که آب در خاک یخ می زند( و وزن دیوارها را داشته باشد. برای 
دیواری که ارتفاع آن کم تر از 60 سانتی متر است، پی به عرض 30 تا 45 سانتی متر و 
به عمق 20 تا 30 سانتی متر مناسب است. البته بسته به شرایط خاک، ممکن است در 
برخی موارد الزم باشد پی های بزرگ تری ساخته شود. اگر از نوع خاک منظرتان مطمئن 
نیستید، بهتر است برای این کار با یک مهندس عمران مشورت کنید. فراموش نکنید 

پیش از هر ساخت وسازی، قوانین و مقررات منطقه  را بررسی کنید.

اندود کاري یا نازک کاري دیوار
طبیعی  اندوِد  الیه  یک  با  آن  پوشاندن  ولی  نیست،  طبیعی ضدآب  به طور  گلی،  دیوار  یک 
)منظور پوشش هاي رایج که پایه ي سیمانی دارند و استفاده از آن ها با عوارضی مانند نم و 
حتی نشست و خرابی سازه همراه است، نیست( دوام آن را بیش تر می کند. همچنین می توانید 
به ویژه در  باران،  برابر  در  یا کالهک های چوبی  با سفال، کاشی های محافظ  دیوارها  این  از 



337

اقلیم های بارانی و مرطوب محافظت کنید.
دستورالعمل های مختلفی برای تهیه ی پوشش  نهایی مورد نیاز دیوارهای گلی وجود دارد 
)پوشش هایی که با محیط زیست هم سازگار هستند(. این پوشش ها، مخلوطی از خاک و مواد 
دیگری مانند شن و ماسه، کاه، خمیر آرد پخته شده و انواع مختلف فضوالت حیوانی هستند، 
مواد سیمانی یا هر ماده ی دیگری که دیوار را آب بندی می کند در آن ها به کار  ولی عموماً 
نمی رود. زیرا این دیوارها باید نفس بکشند و در غیر این صورت اجزاء آن ها از هم جدا شده و فرو 
می ریزند. در کتاب »خانه ی دست ساز1« اطالعات خوبی در این زمینه ارایه شده است. کتاب 

»روکش ها و اندودهای طبیعی2« نیز اطالعات مفیدی در این زمینه ارایه می دهد.

ساخت دیوار
در این بخش به انواع روش های ساخت، که در ساخت انواع مختلف دیوارها مناسب هستند؛ 

اشاره می شود.

خشت خام

خشت خام، خاکی است که به صورت آجرهای بزرگ و پخته نشده قالب زده می شود تا خشک 
و کاماًل محکم شود. تهیه ي این خشت ها کار سختی نیست، اگر به خشت های آماده دسترسی 

نداشتید، خودتان هم می توانید آن ها را آماده کنید:
1. یک زمين خالی با سطح هموار آماده کنيد تا بتوانيد خشت ها را برای خشک شدن 

در آفتاب قرار دهيد. حمل این خشت ها کار سختی است، پس سعی کنید اگر خودتان آن ها 

را تهیه می کنید، این کار را در نزدیکی محل نصب آن ها انجام دهید. یک روز گرم و آفتابی را 
برای این کار در نظر بگیرید. 

سانتی متر   40 طول  و  سانتی متر   20 به عرض  کم عمقی  چهار گوش  چوبی  قالب های   .2

بسازید. این ابعاد برای بیش تر کاربری های منظر مناسب هستند، حمل قالب های بزرگ تر 

از این بسیار سخت خواهد بود. توجه داشته باشید که ارتفاع این قالب ها باید 10 سانتی متر 

1- The Hand Sculpted House
2- The Natural Plaster Book by Cedar Rose Guelberth and Dan Chiras
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باشد، تا مقاومت الزم را داشته باشند.
3.  خاک را با آب مخلوط کنيد تا خميری یکنواخت به دست آید. هر قالب 10×40×20 

برای ساخت 80  به این ترتیب  دارد.  سانتي مترمکعب خاک الزم  سانتی متری، حدود 9480 
بلوک به حدود 104×76 سانتي مترمکعب خاک نیاز دارید. برای ساخت این تعداد خشت به 

حدود 283 تا 246 لیتر آب نیاز دارید.
4. قالب ها را روی سطح صاف قرار دهيد و کمی  آب به آن ها بپاشيد. و سپس گل را در 

آن ها بریزید.

 یک الیه ی نازک ماسه روی محل قرارگرفتن قالب ها بریزید تا خشت ها به زمین 
نچسبد.

5. قالب ها را تکان بدهيد تا حباب های هوا از مخلوط شما خارج شوند و سپس آن ها را 

یک ساعت به همان حال رها کنيد و پس از گذشت این زمان به آرامی  قالب را از خشت 

جدا کنيد.

بدون  و  کاماًل خشک شوند  تا  بمانند  آفتاب  زیر  روز،  بگذارید خشت ها حدود سه   .6

این که بشکنند، بتوان آن ها را جا به جا کرد. خشت ها را لبه به لبه کنار هم بچینید تا در فضا 

صرفه جویی شود. البته توجه داشته باشید که خشت ها را طوری بچینید که بین آن ها فضایی 
خالی وجود داشته باشد تا هوا بتواند از میان آن ها عبور کند و خشت ها خوب خشک شوند.

X حداقل دو هفته خشت ها را در آفتاب بگذارید تا برای استفاده، آماده شوند.

وقتی خشت ها آماده شدند، مراحل زیر را دنبال کنید تا یک دیوار غیر نگهدارنده1 با ارتفاع 
و  استوار  پی  یک  »ساخت  قسمت  )به  بسازید  را  پی  ابتدا  بسازید.  سانتی متر   60 از  کم تر 
یکپارچه« در ابتدای همین فصل رجوع کنید(. سپس دو تیر چوبی بلند را در دو انتهای پی 

1- nonretaining wall
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در زمین فرو کنید. بین این دو تیر چوبی، دقیقاً نزدیک همان جایی که قرار است، بلوک ها را 
کار بگذارید؛ یک ریسمان تراز بکشید. این ریسمان به شما کمک می کند، دیواری صاف و تراز 
بسازید. بلوک ها را مانند آجر، طوری که با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند، روی هم بچینید.

حاال با مالت، بلوک ها را در محل محکم کنید. می توانید از مالت سیمان معمولی استفاده 
کنید. البته می توانید برای ساخت دیواری کاماًل منطبق با اصول پایداری، از همان مالت گلی که 
برای ساختن بلوک ها استفاده کردید، بهره بگیرید. )ابتدا خاک خشکی را که می خواهید استفاده 
کنید الک کنید تا سنگ ها و آشغال های موجود در آن جدا  شوند( ضخامت الیه ی مالت باید 
1 را به صورت افقی، در مالت بین الیه های 

حدود 1 تا 1/5 سانتی متر باشد. یک میلگرد شماره ی 3 
مختلف خشت  قرار دهید. اگر از پی بتنی استفاده می کنید، میلگردهایی را به صورت عمودی و 
به ارتفاع دیوار به فاصله ی 120 سانتي متر از هم در داخل بتن کار بگذارید. )در این صورت باید 

سوراخ هایی در خشت ها یا بلوک ها ایجاد کنید تا میلگردها از میان آن ها رد شوند(.

خاِک کوبيده شده 

دیوارهایی که با خاک کوبیده شده ساخته می شوند بسیار زیبا هستند. در این جا به دستورالعمل 
کوتاهی درباره ی ساخت این دیوارها می پردازیم. ابتدا پی را بسازید )به بخش »ساخت یک پی 
استوار و یکپارچه« رجوع کنید(. سپس دو ورقه چوب مقاوم و کم ارتفاع را موازی با هم روی 
پی قرار دهید. برای این کار از ورقه هایي به ضخامت 5 و عرض 30 سانتی متر استفاده کنید 
و آن ها را به صورت عمودي روی پی قرار دهید. ارتفاع دو تخته  نباید از 60 سانتی متر بیش تر 
باشد )برای ساخت دیوار بلندتر، تخته ها را روی قسمت ساخته شده ی دیوار باالتر ببرید(. برای 
آن که دو تخته را به هم وصل کنید، چند الوار به ضخامت 5 و عرض 10 را به صورت عمود بر 
تخته ها، به فاصله ی 1 متر از هم، از بیرون در طول تخته ها پیچ کنید. برای آن که قالب شما 
بتواند فشار ناشی از کوبیده شدن خاک را تحمل کند، هر 90-60 سانتی متر، یکي از همین 
الوارها را با زاویه ی 45 درجه از زمین به باالی تخته های عمودي تکیه  دهید. این الوارها را 

با استفاده از میخ های چوبی مقاومی که در زمین فرو کرده اید در جای خود محکم کنید. 

1- #3 rebar
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سپس خاک را در قالب بریزید و با دست آن را بکوبید )کار سختی است ولی کاماًل با اصول 
بکوبید.  را  آن  )پنوماتیکی(1  بادی  کوبه ی  با یک  است(، همچنین می توانید  پایداری سازگار 
مطمئن شوید که کناره ها و گوشه ها حتما فشرده شده اند، البته مراقب باشید به دیواره های قالب 
ضربه نزنید. وقتی کوبه پس از برخورد با سطح خاک برگشت بخورد، خاک به قدر کافی فشرده  

شده  است. 24 ساعت به خاک فرصت دهید تا کاماًل نشست کند و بعد قالب را باز کنید. 
در ادامه، قالب را روی دیوار ساخته شده باال ببرید و دوباره مراحل قبلی را تکرار کنید تا 
دیوار به ارتفاع دلخواه برسد. می توانید برای آن که دیوارتان جلوه ای زیبا و الیه الیه پیدا کند، 

از الیه های رنگارنگ خاک استفاده کنید.

کاه گل

یک دیوار کاه گلی )شکل 3-14( از توده هایی از گل که در محل مورد  نظر روی هم مالیده 
می شوند و سپس به اندازه و شکل دلخواه در می آیند، تشکیل می شود. این روش آزادی عمل 
بسیاری برای به کار بردن سلیقه ی هنری در اختیار شما قرار می دهد، بنابراین این دیوارها 
عموماً ظاهری منحنی شکل و زیبا دارند و می توان آن ها را به روش های مختلفی تزیین کرد. 
مرحله ي اول ساخت دیوار های کاه گلی، مخلوط کردن خاک، کاه و آب است. روش قدیمی  
انجام این کار شامل ریختن مواد در یک گودال و لگد کردن آن ها است. شما می توانید مواد 
را روی یک سطح بتنی، یک تکه پارچه ی برزنتی یا یک تخته چندال با هم مخلوط کنید. 
برای مخلوط کردن، آب را کم کم به خاک اضافه کنید و آن را ورز دهید تا تبدیل به خمیری 
یکنواخت، ولی نه چندان رقیق شود. سپس کاه را به آن اضافه کنید )به ازاء هر 0/02 متر 
مکعب 0/9 کیلوگرم کاه اضافه کنید( و آن ها را کاماًل مخلوط کنید. وقتی ترکیب سخت شد 

و جدا کردن و کندن توده ای از آن دشوار بود، مخلوط آماده ی استفاده است.
حاال می توانید توده های خاک مرطوب را برداشته و آن ها را روی هم قرار  دهید تا به شکل 
یک دیوار درآیند. برای آن که به راحتی بتوانید این توده ها را از محل تهیه ی  گل به محل دیوار 
جابه جا کنید بهتر است آن ها را کوچک انتخاب کنید. برای آن که توده ها خوب به هم بچسبند 

1- pneumatic tamper
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از یک ماله1 برای فشرده کردن توده ها روی هم استفاده کنید، به این ترتیب الیه ها بهتر روی 
هم قرار می گیرند و دیوار شما یک دست می شود.

X زمانی که مشغول ساختن دیوار کاه گلی هستید، همه ی درزها، حفره ها یا فضاهای 
خالی را که ممکن است باعث سست شدن سازه بشوند، پُر کنید. اگر بتوانید روی سازه ی 
ساخته شده بنشینید و کار را ادامه دهید بهتر است، زیرا وزن شما باعث می شود که توده ها 
بیش از اندازه  باشید که  پُر شود. مراقب  بین آن ها  روی هم فشرده  شوند و فضای خالی 
به دیوار کاه گلی فشار نیاورید، زیرا فشار اضافی، دیوار را به یک توده ی ژالتینی تبدیل 
می کند که استحکام الزم را ندارد. سطح دیوار را همان طور زبر و ناهموار رها کنید و سعی 
زودتر خشک می  شود،  دیوار  به این ترتیب  و صیقلی کنید،  را چندان صاف  نکنید سطح 
همان طور که می دانید سطح صاف و هموار رطوبت را در زیر خود نگاه  می  دارد. وقتی دیوار 
را با روکش و پوشش خاکي2 می پوشانید زبری آن از بین می رود. اجازه ندهید تا زمانی 
که مشغول ساخت دیوار هستید دیوار خشک شود؛ در این صورت الیه های کاه گل خوب 

1- cobber thumb
2- earthen plaster

شکل 3-14 نمونه ای از یک دیوار کاه گلی
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روی هم نمی چسبند. اگر سطح خشک شد، حتماً پیش از اضافه کردن الیه ی جدید، آن 
را دوباره مرطوب کنید. اگر دیوار بر اثر وزن زیاد، شکم داد، قسمت برجسته را جدا کنید 

و سرعت کار را پایین بیاورید تا خاک کمی سفت و محکم شود.

سازه های نگهدارنده
رایج ترین دالیل آن  از  نگهدارنده( دالیل مختلفی دارد، یکی  مهار خاک )ساخت سازه های 
کنید،  دقت  خیلی  باید  نگهدارنده  دیوارهای  ساختن  در  است.  شیب دار  سطح  هموارسازي 

در   غیر این صورت با مشکالت فراوانی مواجه خواهید شد.

 اگر می خواهید دیوار نگهدارنده اي با ارتفاع بیش  از 120 سانتی متر بسازید )ارتفاع 
از پی تا باالی دیوار(، یا اگر پشت دیوار سطح شیب داری وجود دارد )که بار اضافی1 نامیده 
با یک مهندس عمران مشورت کنید. همچنین توجه داشته باشید که  می  شود(، حتماً 

برای ساخت دیوارهای بلندتر به مجوز ساخت نیاز دارید.

راه حل های سازگار با محيط زیست برای حل چالش دیوارهای نگهدارنده
شما،  اگر سطح  باشید.  کردن سطوح شیب دار  مهار  برای  زیستی  راه حل های  به دنبال  ابتدا 
شیب تدریجی دارد، گیاهان پوششی که عمق ریشه های آن ها زیاد است )یا حتی بوته ها و 

درختچه های بلند(، می توانند خاک را در محل نگاه داشته و مانع از رانش آن   شوند.

X گیاهانی را انتخاب کنید که با اقلیم شما سازگار هستند و قابلیت کنترل فرسایش هم 
دارند. این گیاهان عموماً ریشه هایی عمیق تر و محکم تر از گیاهان معمولی دارند، به آب 
زیادی، بیش تر از آنچه به طور طبیعی در اثر بارش دریافت می  کنند، نیاز ندارند و گیاهانی 
بادوام و پایدار هستند. بهترین روِش شناسایی این گیاهان، مشورت با یک متخصص علم 
به شمار  منابع خوبی  اینترنت هم  و  باغبانی  است. کتاب های  یا متخصص منظر  باغبانی 

1- surcharge
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می آیند، ولی هیچ یک جایگزین خوبی برای تجربه ی متخصصین محلی نیستند.

ساخت دیوارهای نگهدارنده ي سنگی
سنگ ها یکی از پرکاربردترین مصالح در طراحی منظر، به ویژه در ساخت دیوارهای نگهدارنده، 
روی سطوح شیب دار هستند. حتی اگر در منظرتان به اندازه ی کافی سنگ ندارید، می توانید 
از منابع محلی استفاده کنید. انرژی کمی صرف تهیه ی سنگ ها می شود، همچنین سنگ ها 
بادوام هستند و آسیبی به محیط زیست نمی رسانند. از آن جایی که سنگ ها عموماً وزن زیادی 

دارند، حمل ونقل آن ها کمی هزینه بر است.
اگر خاک شما پایدار و مقاوم است و دیوار شما خیلی بلند نیست، کار ساخت را با ایجاد یک 
پِی سنگی در خاک شروع کنید. اگر خاک منظر شما سست است، از یک پِی بتنی استفاده 
کنید و برای طراحی دیوار با یک مهندس عمران، مشورت کنید. در اقلیم های سرد، پی را در 
عمق بیش تری بنا کنید، زیرا در غیر این صورت احتمال هوازدگی1 سنگ هاِی پی و نشست و 
فرو ریختن دیوار زیاد است. پایدارترین دیواری که )کم ترین اثرات زیست محیطی( می توان 
ساخت، دیواری سنگی است که در ساخت آن سنگ ها، بدون مالت روی هم چیده می  شوند. 
این دیوارها به سطح شیب دار تکیه داده می شوند. شیب این دیوارها عموماً 30 سانتی متر به 

ازاء هر 1 تا 1/5 متر ارتفاع دیوار است.

 توجه داشته باشید که ساخت این دیوار، به مهارت و توان فیزیکی بسیاری نیاز 
دارد. استانداردهای ساخت و ساز منطقه را هم فراموش نکنید.

چيدن بلوک ها روي هم براي ساختن دیوارهای نگهدارنده
دیوارهایی که با بلوک های متداول بتنی، روی پی های ریخته شده ی بتنی ساخته می  شوند، 
دیوارهایی هستند که ساخت آن ها باید به افراد حرفه ای یا حداقل ماهر واگذار شود. خوشبختانه، 
در طول چند دهه ی گذشته محبوبیت دیوارهای نگهدارنده، که اجزاء تشکیل  دهنده ی آن ها 

1 freeze-thaw cycle
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بدون استفاده از مالت روی هم چیده و ثابت می  شوند، در حال افزایش است )شکل 12-1(. 
سر هم کردن و روی هم چیدن بلوک های این دیوارها، بسیار آسان تر از دیوارهای معمولی 
است و از همه مهم تر این که می توان این دیوارها را دوباره از هم جدا و در جای دیگر استفاده 
کرد، به همین  دلیل این دیوارها جزو مصالح ماندگار به شمار می آیند. دیوارهای نگهدارنده ي 
پیش ساخته، همان طور که از اسم آن ها پیدا است، دیوارهایی آماده و بسیار محکم هستند که 

هر کسی از عهده ی سوار کردن قطعات آن ها بر می  آید.
دیوارهای نگهدارنده ي پیش ساخته به پی و فونداسیون نیازی ندارند. این دیوارها روی یک 
الیه ی کم عمق که نقش تراز را ایفا می کند1، ساخته می شوند. ضخامت این الیه که از سنگ های 
خرد شده تشکیل می شود 15و عرض آن 75 سانتی متر است )سنگ های خرد شده در چاله ای 
که از قبل به ابعاد فوق حفر شده ریخته می شوند(. تراز بودن این الیه خیلی مهم است زیرا 
تراز بودن دیوار به آن وابسته است. اولین ردیف بلوک ها را روی سطح تراز بچینید، سپس با 
استفاده از دو تیرک چوبی و نخ )ریسمان( تراز، ادامه ی دیوار را بر مبنای ردیف اول باال ببرید.

X در دیوارهای پیش ساخته بر خالف دیوارهای معمولی، از مالت استفاده نمی  شود و 
داخل بلوک ها نیز با بتن پر نمی  شود.

کار  نبشی  قطعات  دادن  قرار  با  بلوک چیدید،  پایه،  ردیف  روی  مورد نظر  تعداد  به  وقتی 
ساخت دیوار را تمام کنید. پشت دیوار را با سنگ ریزه، پر کنید. با توجه به نوع دیوار، ممکن 
است الزم باشد که یک زهکش فرانسوي )به فصل 8 رجوع کنید( در پشت دیوار طراحی کنید 

تا آب اضافی را به بیرون هدایت کند.
سایت به  پیش ساخته،  نگهدارنده ي  دیوارهای  ساخت  درباره ی  بیش تر  اطالعات   برای 

www.concretenetwork.com  رجوع کنید.

1- shallow leveling pad
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ساخت دیوارهای نگهدارنده ي خاکی
X ساخت دیوار خاکی برای مهار کردن خاک، کار هوشمندانه ای نیست؛ و برای این کار 
قطعاً به سازه ی محکم تری نیاز است. البته می  توانید دیواری کوتاه، حداکثر 40 سانتی متر، 
و ترجیحاً بدون بار اضافی، از مصالح خاکی هم بسازید. به قسمت »ساخت دیوارهای گلی 

)خاکی(« در ابتدای همین فصل رجوع کنید.

یک روش  جالب و کارآمد برای ساخت دیوارهای نگهدارنده وجود دارد که روش خشت هاي 
خلیلی  نادر  نام  به  پیشرو،  معماران  از  یکی  جالب  ابداع  روش  این  می شود.  نامیده  بزرگ1 
است. در این روش، لوله های درازی را که از جنس الیاف بافته شده و شبیه به نوعی کیسه 
هستند با خاک پر می کنند و آن ها را به صورت حلقه هایی روی هم قرار می دهند و سازه های 
گلدان مانند و همچنین دیوارهای ساده یا نگهدارنده می سازند. در نهایت این کیسه ها اندود )با 
گچ( می  شوند و سطح آن ها پوشیده می شود. قدرت و دوام این مصالح، بسیار زیاد است. برای 

اطالعات بیش تر به سایت www.calearth.org رجوع کنید.

دیوارهای نگهدارنده ي چوبی
دیوارهایی که از الوارهای چوبی ساخته می شوند، اگر درست کار گذاشته شوند، بسیار محکم 
و زیبا هستند. این دیوارها به پِی بتنی نیازی ندارند، تنها الزم است یک ردیف از الوارها زیر 
سطح خاک قرار گیرند. الوارها را خرد نکنید و آن ها را درست مانند آجرچینی روی هم قرار 
دهید و به هم وصل کنید. بهترین روش برای وصل کردن الوارها به هم، سوراخ کردن دو یا 
2 یا لوله های فوالدی گالوانیزه 3 

سه ردیف از آن ها و عبور دادن یک میلگرد فوالدی شماره ی 4 
از میان الوارها است. این آرماتوربندی )تقویت( نامرئی دیواری محکم می  سازد.

از  عمودی  تیر   چند  هم،  از  متری  دو  تا  یک  فواصل  در  بلندتر،  دیوارهای  ساختن  برای 
جنس همان الوارها به ارتفاع حداقل 60 سانتی متر )ترجیحاً 90 سانتی متر( جلوي دیوار در 

1- super adobe
2- #4 steel rebar
3- galvanized steel pipe

فصل14:  ساخت سخت منظر پایدار
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داخل خاک فرو کنید. راهبرد دیگر استفاده از مهارگیرهاي مدفون1 است. مهارگیرهاي مدفون 
تیر های بلندی هستند که در جهت شیب کار گذاشته می  شوند تا برای مهار خاک، در دیوار 
تیرک های  دادن  قرار  و  چاله  یک  حفر  با  می  توانید  همچنین  کنند.  ایجاد  فوق العاده  قدرت 
عمودی در آن و اتصال تیرک ها با میلگرد به یکدیگر، یک دیوار عمودی مستقل و مقاوم   بسازید.

و دیوارهای  آورید  به وجود  اصلی  الگوی  تغییرات مختلفی در  با کمی خالقیت،  می  توانید 
با صندلی های متصل که درختان میوه روي آن ها سایه  متنوع و جالبی بسازید: دیوارهایی 
انداخته اند، پله هایی که با دیوار ترکیب شده اند و دیوارهایی با ویژگی های خاص و  جذاب دیگر. 

با  که  دیوارهایی  دیوار ،  ساخت  کیفیت  و  می برید  به کار  که  مصالحی  به  بسته   
الوارهای چوبی ساخته می  شوند، بین 10 تا 20 سال عمر می کنند. اگر پشت دیوار را با 
سنگ ریزه پر کنید تا از تماس خاک و چوب جلوگیری شود، دوام این دیوارها، بیش تر 

هم می  شود.

1- deadmen



فصل 15

تعمير و نگهداري اجزاء سخت منظر

در این فصل می خوانيم:

• صرف نظر کردن از پوشش نهایی سطوح

• تمیز کردن سطوح اجزاء سخت منظر
• نگهداري از سکوی چوبی

• چک کردن موارد ایمنی کلی

سخت منظر پایداری که هوشمندانه طراحی و خوب ساخته شده باشد، به مراقبت چنداني نیاز 
ندارد، زیرا از موادی ساخته شده است که بدون نیاز به مراقبت و نگهداري زیاد، دوام و ماندگاري 
خوبي دارند. با وجود آن که این واقعیت کشف چندان جدیدي هم نیست، ولي بد نیست نگاهي 
به اهرام کی جا1، کانال ها و آب راهه هاي رومی ها2 یا سازه  ی سنگی اِستون ِهنج3 بیاندازیم. درست 
است که این سازه ها، همگي در حال نابودي و تخریب هستند، ولي این فرآیند هزاران سال 
طول کشیده است.  در ضمن نباید فراموش کرد که این سازه ها به دلیل آن که به خوبي طراحي و 
ساخته شده اند، نیازي به تعمیر و نگهداري ندارند. در این فصل خواهید دید، براي تعمیر و نگهداري 

1- Giza Pyramids
2- Roman aqueducts
3- stonehenge
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سخت منظر پایداري که به خوبي طراحي شده است چه اقداماتي الزم است. 

مراقبت از سطوح به روشي پایدار: یک راز بزرگ
X رنگ زدن، آستر زدن، استفاده از رنگ چوب1 یا هر پوشش و روکش دیگری ممنوع. 
البته موارد استثناء هم وجود دارد. مثاًل براي آن که سازه های کاه گلی از باد و باران حفظ 
شوند، باید سطح آن ها را با استفاده از روکش یا پوششي طبیعی پوشاند. براي رنگ کردن 
چوب یا بتن نیز مي توان از رنگ های طبیعي که در سطح نفوذ مي کنند، استفاده کرد. پس از 
آن که سطح را کاماًل از رنگ پوشاندید، به آن فرصت دهید کمي هوا بخورد تا رنگ دلخواه تان 
را بگیرد. نکته ي مهم و اساسی آن است که از کاربرد مواد سمی و فرآیندهایي که نیروی کار 
فراواني صرف آن ها مي شود، خودداري کنید. از مواد و مصالحي استفاده کنید که پوشش 
یا روکش طبیعي دارند، مثل سنگ، چوب، بتن، آجر و موزاییک و آن ها را به حال خود 
بگذارید تا به مرور زمان کهنه و قدیمی شوند. این مواد بدون هیچ پوشش یا روکشي هم زیبا 
هستند. اگر بخواهید آن ها را پرداخت کنید، هرگز از انجام کارهایي که به تعمیر و نگهداري 

آن ها مربوط مي شود، رها نخواهید شد. 

حتي اگر از طرفداران محیط زیست هم نیستید، و صدمات و آسیب هاي ناشي از به کار بردن 
این مواد سمي به محیط زیست هیچ اهمیتي براي تان ندارد، بهتر است به فکر زمان و انرژي 
بسیاري که باید صرف نگهداري و تعمیر آن ها کنید باشید و این قدر به خودتان زحمت ندهید. 

نظافت منظر: آب پاشي، جمع آوري شاخ  و برگ ها و جارو کردن
عقیده ي عموم بر آن است که شستن سطوح با استفاده از آب، کاری غیراخالقي است که 
باعث هدر رفتن آب می شود. بله، تا حدودي همین طور است زیرا مي توان این کار را بدون هدر 

دادن آب با استفاده از جارو هم انجام داد. البته همیشه استثناء وجود دارد.
بررسی ها نشان می دهد، مصرف آب در منظرهایی که به صورت دستی آبیاری می شوند )با 

1- stain
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شلنگ( کم تر از منظرهایی است که  سیستم آبیاری خودکار دارند. فرض کنید منظر شما هم 
یکی از همین منظرها باشد و باغچه هاي آن به آبیاري نیاز داشته باشند. اگر وقتي مي خواهید 
به باغچه آب بدهید ابتدا آب را با فشار روي مسیرهای عبور و مرور که در کنار باغچه ها قرار 
دارند بگیرید، و اجازه بدهید همین آب در باغچه سرازیر شود و گل ها را نیز سیرآب کند در 
واقع دو بار از آب استفاده کرده اید. یک بار برای تمیز کردن و بار دوم برای آبیاری. این روش 
به طور قطع از استفاده از جارو یا برگ روب  بهتر است. مزیت دیگر آبیاري دستي آن است که 
وقتي آب روي شاخ وبرگ گیاه پاشیده مي شود، گرد و خاک از روی آن ها شسته می شود، این 
کار عمل فتوسنتز را تسهیل می کند، چون برگ ها نور بیش تری دریافت می کنند، همچنین 

با این کار آفات از روي برگ ها شسته می شوند.
البته توجه داشته باشید که اگر آبی که براي شستشوي سطوح از آن استفاده مي کنید، 
مستقیماً وارد سیستم زهکشي مي شود یا در آن زمان باغچه ي شما واقعاً به آبیاري نیاز ندارد، 

این کار به هیچ وجه منطقی نیست و بدترین روش ممکن به شمار مي آید.
از ساقه و برگ  براي تمیز کردن منظر است. شما مي توانید  جارو کردن، روشي قدیمی 

گیاهان مختلف به جاي جارو استفاده کنید.

X یکی از بدترین روش های تمیز کردن منظر، استفاده از برگ روب هاي برقی است. 
بسیاری از متخصصان منظرسازی، همچنان اصرار دارند که استفاده از این دستگاه ها نقش 
اساسی در زنده نگاه داشتن منظر دارند، ولي در حقیقت این طور نیست. این دستگاه ها 
بلند  هوا  به  گردو خاک  و  تولید می کنند  دود  و  آلودگی صوتی  انرژی مصرف می کنند، 

مي کنند. )استفاده از این دستگاه ها در بسیاری از جوامع پیشرفته ممنوع شده است.(

مزیت سکوها1 چيست؟
گاهی اوقات تنها سازه اي که می تواند فضاي مسطح مورد نیاز شما را با هزینه ای مناسب در 
توصیه مي شد که اگر  اختیارتان قرار دهد، یک سکو است. اگر این ویژگي هم نبود،  حتماً 

1- deck

فصل15:  تعمير و نگهداري اجزاء سخت منظر
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مي خواهید منظري پایدار داشته باشید، از ساختن سکو صرف نظر کنید. در آمریکا حدود 30 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که این سازه ها در بسیاري خانه ها  میلیون سکو وجود دارد، 

به خصوص خانه هایی که روي زمین هایی با شیب تند قرار دارند، بسیار کاربردي هستند.
سکوهای چوبی، در برابر حمله ي آفات و عوامل بیماری زا و همچنین شرایط آب و هوایی؛ 
آفتاب و گذشت زمان بسیار آسیب پذیر هستند. سکوهایی که با مصالح دیگری مثل الوارهای 
پالستیکی )رجوع کنید به فصل 12( ساخته مي شوند،  بسیار کارآمد تر هستند و به مراقبت 
کم تری نیاز دارند، در واقع فقط باید هر چند وقت یک بار آن ها را تمیز کرد. البته این الوارها 

هم معموالً با قاب های چوبی ترکیب می شوند و مشکالت و مسایل خاص خود را دارند.

موریانه ها
در بسیاری از مناطق آب وهوایي، موریانه ها،  بیش از هر عامل دیگري صاحبان امالک را به 
دردسر مي اندازند. موریانه ها همواره در حال جویدن چوب و آسیب رساندن به ساختمان خانه 
یا هر چیز چوبي دیگری هستند که در دسترس آن ها باشد. سکوها هم از این قاعده مستثنی 
نیستند و در واقع بیش از هر سازه ي دیگری در معرض آسیب و حمله ي موریانه ها قرار دارند. 
در گذشته، براي مبارزه با  موریانه ها، از مواد سمی استفاده مي شد،  این مواد با وجود آن که 
در ریشه کن کردن موریانه ها بسیار کارآمد هستند، فقط موریانه ها را از بین نمی برند، بلکه 
به سایر جانوران و گیاهان هم آسیب می رسانند. امروزه، روش های موثرتر و ایمن تری براي 

کنترل این آفات وجود دارد. در قسمت بعدي بیش تر به این موضوع خواهیم پرداخت.

بهترین روش مبارزه، پيش گيری است

X اساسی ترین راه مقابله با موریانه ها، پیش گیری از شیوع آن ها است. اگر سکوی شما 
مستعد هجوم موریانه ها باشد، همه ي روش های مبارزه با این جانوران بی فایده است. پس 

به این نکات توجه کنید:

موریانه ها عاشق رطوبت هستند، پس خشک نگاه داشتن همه چيز،  شروع خوبی  √
براي کنترل آن ها است. مراقب باشید که جهت آب فشان ها به سمت سکو نباشد. نزدیک 
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سکو، گیاهانی بکارید که به آبیاري چنداني نیاز ندارند. توجه داشته باشید که همه ي اجزاء 
گیاه حداقل 60 سانتی متر با سکو فاصله داشته باشند. روان آب ها را از محل قرار گرفتن سکو 
دور نگاه دارید. از زیر گلدانی های نفوذ ناپذیر )آب( استفاده کنید و مراقب باشید آبی که به 

گلدان ها می دهید، روی سکو نریزید یا این که جذب آن نشود.
در ساخت سکو دقت کنيد و مراقب باشيد تا سکویی بسازید که کم تر در معرض  √

آسيب و خطر قرار دارد. براي مثال تماس بین خاک و سکو، راه هجوم موریانه ها را باز 
مي کند. پایه هاي سکو را در پی هاي بتنی قرار دهید و آن ها را روي تکیه گاه هاي فلزی استوار 
کنید، به طوري که انتهاي پایه ها در هوا باشد و هیچ تماس مستقیمي بین پایه ها و زمین وجود 

نداشته باشد.
هرگز در اطراف سکو، چوب انبار نکنيد و ضایعات چوبي را در اطراف آن رها نکنيد.  √

موریانه ها معموالً پیش از آن که به سراغ سازه ي چوبی اصلي بروند، از این ضایعات تغذیه می کنند.

تماس با افراد متخصص

که مي کنید،  وجود همه ي تالش هایي  با  و  نمي دهد  پیش گیری هم جواب  گاهي  متاسفانه، 
نمی توانید مانع از هجوم و خسارت موریانه ها شوید. اگر هجوم موریانه ها جدي و شدید است، با 
یک متخصص کنترل آفات که با اصول پایداري آشنایي دارد و از روش هایي استفاده مي کند که 
تا حد امکان غیرسمی هستند، مشورت کنید و از او کمک بگیرید. فرقي نمي کند از چه روشی 
استفاده می کنید، به هر حال موریانه ها دوباره برمي گردند. بنابراین باید حداقل سالی یک بار همه ي 
سازه هاي چوبي را بررسی کنید و اگر الزم باشد، اقدامات ضروري را انجام دهید. سوراخ هاي 
ریز و تونل مانند در سطح چوب ،  تونل هاي کوچک گلي، چوب هایي که از داخل خالي شده اند و 
دانه هاي ریز شن مانند )فضوالت موریانه ها( از نشانه هاي وجود موریانه ها هستند. گاهي از سگ ها 

براي پیدا کردن محل زندگي موریانه ها استفاده مي شود )البته نه هر نوع سگي(.

شناخت انواع موریانه

و  هستند  فراوان  خیلی  که  زیرزمینی1  موریانه های  اصلِي  گروه  دو  به  چوب خوار  آفاِت  این 

1- subterranean termites
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موریانه هاي چوِب خشک1 که در مناطق و اقلیم های گرم زندگی می کنند، تقسیم می شوند. این 
دو گروه موریانه انواع مختلفي دارند که ممکن است هر یک رفتارهاي متفاوتي از خود نشان دهند. 
با افراد متخصص در زمینه ي روش های کنترل آفات با استفاده از مواد آلي )ارگانیک( مشورت 

کنید تا اطالعات بیش تری درباره ي نوع آفات منطقه ي خود و روش هاي مقابله با آن ها بیابید. 

کنترل موریانه های زیرزمينی

این نوع موریانه ها را معموالً با تله گذاری )طعمه گذاری( در زیر زمین کنترل می کنند. امروزه 
از روش های غیرسمی دیگري نیز استفاده مي شود. برای مثال در روش سِد شني2، یک مانع 
مکانیکی در اطراف سازه هاي چوبی مستعد کشیده مي شود. این روش عبارت است از حفر 
گودالی به عمق 10 سانتی متر و عرض 60 سانتی متر در زمین که با شن و ماسه پر می شود. 
توجه داشته باشید که از هر نوع ماسه ای نمی توانید براي این کار استفاده کنید و ماسه  ي 
مورد  نظر شما ماسه اي با ابعاد خاص به نام 16 گریتی3 است. دانه هاي این نوع ماسه بزرگ تر 
از آن هستند که موریانه ها بتوانند آن ها را جا به جا کنند و کوچک تر از آن هستند که بتوانند 

از آن ها براي ساختن کانال هاي ارتباطي به پایه هاي سکو استفاده  کنند.
با  را  آسیب پذیر  و  مستعد  چوبی  سازه هاي  دیگر  و  سکو  پایه هاي  می توانید  همچنین 
درزپوش های فلزی4 یا توری های فوالدی ضدزنگ و ضدموریانه بپوشانید. در نصب و استفاده 
ابعاد  که  توري هایي  از  موریانه ها می توانند  کنید، چون  باید خیلی دقت  مصالح  نوع  این  از 

سوراخ هاي آن ها 0/09 سانتی متر است، عبور کنند.
یا مواد  نماتدها5، اسید بوریک6  از  از استفاده  این آفات عبارتند  با  سایر روش های مقابله 
البته روش های ساده تري نیز مانند پیدا و  خشک کننده7 مانند خاک سلیس دار8 )دیاتومه(. 

1- dry wood termites
2- sand barrier
3- 16 grit
4-  metal flashing
5- nematodes
6- boric acid
7- desiccants
8- diatomaceous 
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خراب کردن النه های زیرزمینی آن ها وجود دارد.

کنترل موریانه های چوب خشک

این موریانه ها از هوا وارد چوب می شوند نه از زمین. پس از آن که این موریانه ها وارد یک قطعه 
چوب شدند، شناسایی آن ها تقریبا تا زماني که قسمتي از سازه ي چوبي فرو بریزد، غیر ممکن 
صاحب خانه اي  هیچ  شده  است،  ارایه  زمینه  این  در  تا به حال  که  گزارشاتي  طبق  بر  است! 
به محض  و  کند  اقدام  خشک  چوب  موریانه های  کردن  ریشه کن  براي  شخصاً  نمی تواند 

مشاهده ي اولین نشانه های هجوم این آفات باید با افراد متخصص تماس گرفت.
برخي روش های غیر سمی مبارزه با این موریانه ها عبارتند از: حرارت  دادن1 چوب با گرم کن های 
بزرگ، )انجام این کار در مورد سکوهای بزرگ به دلیل وجود خطر آتش سوزي تقریباً غیرممکن 
است(، استفاده از تفنگ های گرمایش موضعي2، سرد کردن3 چوب با استفاده از نیتروژن مایع، 

عبور دادن سریع جریان برق از آن ها و ارسال امواج میکرو )ریزموج( به داخل چوب.

نایلوني  نوعي چادر  با  آسیب دیده  )پوشاندن کل سازه ي  و سم پاشي  دود دهی4   
عایق و فرستادن گاز سمي در این فضاي بسته و ایجاد شرایط مناسب براي چرخش این 
رایج ترین روش های کنترل موریانه ها- سمی و خطرناک  گاز در فضاي داخل چادر5(- 
هستند. این روش ها آن قدر که طرفداران شان ادعا می کنند روش های کارآمدی نیستند.

قارچ دراي رات6
نام شان در صورت وجود رطوبت ظاهر می شوند، مانند سلول های  این قارچ ها که بر خالف 
سرطانی سرتاسِر سکو توزیع مي شوند و آن را در مدت کوتاهي پودر مي کنند. برای شناسایی 
این قارچ ها می توان با استفاده از یک درفش یا پیچ گوشتی سوراخی در چوب ایجاد کرد تا 

1- heating 
2- localized heat gun
3- chilling
4- fumigation
5- tenting
6- dry rot
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قسمت های پوسیده یا میزان پوسیدگی مشخص شود، ولي عموماً بخش عمده ي پوسیدگي 
ناشي از این قارچ ها به این سادگي قابل تشخیص نیست. 

همه ي روش هایی که برای خشک نگاه داشتن سکو و محافظت از آن در برابر موریانه ها گفته 
شد، در مورد این قارچ ها هم موثر هستند. بنابراین کار خود را با از بین بردن عوامل رطوبت زا 
در سکو شروع کنید. برگ ها و آشغال ها را از البه الي الوارهاي سکو تمیز کنید. گلدان ها را از 
روی سکو جمع کنید و دقت کنید که آب باران از روي پشت بام روي سطح سکو چکه نکند. 
اگر چوب پوسیده اي یافتید، سریعاً آن را از سکو جدا کنید و همه ي چوب هاي مستعد و در 

معرض پوسیدگي را تعویض کنید.

بازگشت  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین  فرآوري شده1،  چوب های  از  استفاده   
نیز  درزگیرها  و  آستري ها  مواد شیمیایی سمی،  برخی  که  گفته می شود  است.  قارچ ها 
براي این منظور مناسب هستند، ولي هنوز نمي توان درباره ي اثرگذاری و اثرات نامطلوب 

زیست محیطی آن ها نظري قطعي داد.

نکات دیگري درباره ي مراقبت از سکوها
X حتی اگر سکوی شما در معرض هجوم آفات یا بیماری ها قرار ندارد، باید هر چند 
وقت یک بار اقداماتي براي مراقبت از آن به عمل آورید. در این جا به برخي از این اقدامات 

اشاره مي شود:
لباس شویی  √ صابون  یک  از  رقیقي  محلول  و  پرفشار  آب  با  یک بار  وقت  چند  هر 

زیست تجزیه پذیر2، سکو را بشویید.
پس از شستشو، با استفاده از چوب طبیعی سطح آن را بسیار مالیم سنباده بزنید. )از  √

چوب طبیعی استفاده کنید نه مواد پالستیکی یا کامپوزیتی( و اگر واقعاً الزم است با یک 
درزگیر، درزها را بگیرید. )هر چند درزگیرها آن قدری که تولید کنندگان آن ها ادعا می کنند، 

1- pressure-treated 
)عملیاتي که براي مقاوم سازي چوب با استفاده از تزریق برخي مواد محافظ و همچنین تحت فشار قراردادن آن انجام 

مي شود(
2- biodegradable
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موثر و کارآمد نیستند.(
مي روند،  √ به کار  قارچ ها  بردن  بین  از  براي  که  زیست تجزیه پذیري  مواِد  از  بود  الزم  اگر 

استفاده کنید.
چفت وبست های  √ قارچ ها،  موریانه ها،  شناسایي  براي  را  سکو  کل  یک بار،  سالی  حداقل 

شل شده، تماس با خاک، تراشه هاي چوب یا چوب های شکسته و تاب برداشته بررسی کنید.

مراقبت از دیگر اجزاء سخت منظر 
اجزائي که به عنوان سخت منظر در منظر گنجانده مي شوند، تا حدودي تعیین کننده ي میزان 
مراقبت و نگهداري مورد نیاز در منظر هستند. در این قسمت به روش هاي متداولي مي پردازیم 

که براي مراقبت از اجزاء مختلف سخت منظر مي توان از آن ها کمک گرفت.
 

وجين کردن قسمت هاي کف سازي شده
علف های هرز از میان کف سازي ها، به ویژه آن هایی که با فاصله در کنار هم قرار مي گیرند رشد 
مي کنند.  وجود این فاصله موقعیت مناسبي براي رویش در اختیار آن ها قرار مي دهد. اولین 
راه حلي که به نظر مي رسد استفاده از علف کش  ها و سم پاشی این مناطق است، ولي از آن جا 
که در منظرسازي پایدار استفاده از مواد شیمیایي آسیب رسان ممنوع است، در این جا ماده ي 
دیگری معرفی می شود که کاماًل بی خطر است و برای کشتن علف های جوان بسیار کارآمد است.

سرکه هاي  که  هر چند  سرکه اي.  هر  نه  البته  است.  سرکه  جادویی،  ماده ي  این   
معمولي که مي توان آن ها را از مغازه هاي خواروبار فروشي تهیه کرد نیز مي توانند علف های 
هرز بسیار جوان را از بین ببرند. سرکه ی مورد نظر ما، نوعي سرکه  ي باغباني است. این 
نوع سرکه به مراتب قوی تر و اسیدي تر از سرکه ي خوراکی است و به همین دلیل در هنگام 
برای محیط زیست بی خطر  این سرکه  با این وجود  باید خیلي دقت شود؛  از آن  استفاده 
است و مي تواند انواع مختلفی از علف های هرز جوان را از بین ببرد. اگر در همان ابتدای 
رویش، جلوی رشد علف  هاي هرز را نگیرید، خیلي طول نمی کشد که مجبور مي شوید 
زمان زیادی را صرف وجین کردن آن ها کنید. این سرکه، هیچ نوع عوارض جانبی ندارد و 
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تنها مشکلي که ممکن است با آن مواجه شوید، بوي تند سرکه است که چند ساعتي در 
منظرتان مي پیچد. بهتر است وقتي مي خواهید از این سرکه استفاده کنید، چند ساعتی 
تاییدیه ي  هنوز  محصول  این  بدانید  است  الزم  نگاه دارید.  خانه  در  را  خانگی  حیوانات 

سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا1 را به عنوان یک آفت کش، دریافت نکرده است.

جارو کردن سطوح و فشرده سازی مجدد ذرات گرانيت خرد شده
گرانیت خرد شده، ماده ي دانه ریزی است که روي سطوح مي ریزند و سپس آن را با استفاده از 
یک غلطک بزرگ فشرده مي کنند تا سطح هموار شود، گاهي نیز از ماده ي دیگري براي ثابت 
کردن آن استفاده مي کنند. به مرور زمان ذرات این ماده از سطح جدا مي شوند )به خصوص اگر 
از ماده ي دومي براي تثبیت آن ها استفاده نشود( و به این ترتیب، هم ممکن است از لحاظ ایمني 
خطرساز باشند و هم در اثر رفت وآمد این ذرات به داخل خانه منتقل مي شوند. بهترین راه براي 

جلوگیري از این مشکالت آن است که هر چند وقت یک بار این سطوح را جارو بزنیم.
با  یک بار  وقت  چند  هر  است.  دوره ای  به صورت  سطح  مجدد  فشرده سازی  دیگر،  روش 
استفاده از غلطک چمن زنی که با آب پر شده است یا با یک کوبه ي لرزشی2 سطح را دوباره 
فشرده کنید. این دستگاه همان طور که احتماالً حدس زده اید، یک صفحه ي فلزی لرزان است 
که تنها کاربرد آن، فشرده و هموار کردن سطوح است. نحوه ي استفاده از این دستگاه ها شبیه 

به ماشین هاي چمن زنی است.
و  می شوید  را  سطح  به سرعت  که  چرا  کنید،  خودداري  سطوح  این  روي  آب  ریختن  از 
شیارهایی روی آن ایجاد می کند )به خصوص اگر براي تثبیت آن ها از ماده ي دیگري استفاده 
نشده باشد(. اگر پس از مدتي سطح خیلی ناهموار و خطرساز شد، کل آن را از جا بردارید و 

دوباره آن را روي سطح بریزید و فشرده کنید.

بررسي سيستم هاي روشنایي
بررسي کنید و المپ های سوخته، تجهیزات  را  هر چند وقت یک بار، سیستم هاي روشنایي 

1- EPA
2- vibratory place compactor
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از کار افتاده یا سیم کشی های قطع شده را تعویض کنید. فراموش نکنید که دو بار در سال 
هم زمان با تغییر ساعت رسمی )ساعت تابستانی و زمستانی(، تایمرهای )زمان سنج( سیستم 
را تنظیم کنید. براي اطالعات بیش تر درباره ي سیستم هاي روشنایي در سخت منظر به فصل 

13 رجوع کنید.

پاک سازی و مراقبت از سيستم  زهکشی و کنترل فرسایش
انجام  از سخت منظر  نگهداري  و  مراقبت  براي  باید  که  کارهایي  مهم ترین  از  یکی   X
شود، پیش گیري از آسیب ها و خسارات ناشي از جاري شدن روان آب ها است. بنابراین 
بهتر است هر سال پیش از شروع فصل بارش، ناودان ها را تمیز کنید. برای تمیز کردن و 
بیرون راندن زباله ها )جسد موش ها، مارها( از دریچه هاي راه آب با استفاده از شلنگ، در 

آن ها آب بگیرید.

کنید  دقت  دهید.  انجام  را  الزم  اصالحات  و  کنید  بررسي  را  سطحي  زهکشی  سیستم 
که شیب  بندي هایي که در هنگام ساخت و طراحی منظر انجام مي دهید )سیستم زهکشي 
سطحي(، ممکن است بر اثر عوامل مختلفی مانند جابه جایي خواسته یا ناخواسته ي خاک، 
رسوب گذاري، نشست خاک، رشد گیاهان، انباشته شدن زباله ها و عوامل دیگر تغییر کنند. 
همه ي منظر را خوب بررسي کنید تا مطمئن شوید که همه ي سازه هایي که براي کنترل  
فرسایش در منظر کار گذاشته اید، سِر جاي خود قرار دارند و درست عمل مي کنند. فراموش 
نکنید که انجام چنین بررسي هایي در زمان بارش باران تقریباً غیرممکن است، پس زودتر 

دست به کار شوید.

بازرسی سایت
با گذشت زمان منظر دچار تغییر و تحوالتی می شود که از کنترل شما خارج است و ممکن 
است خطراتي به همراه داشته باشد. مراقبت همیشگي و توجه به نکات ایمنی در کاهش این 

خطرات بسیار موثر است. در این جا به برخي از این نکات خواهیم پرداخت: 
زباله: محل انباشت زباله هایي را که ممکن است باعث جمع شدن حیوانات و حشرات  √
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موذي، آتش سوزی یا به خطر افتادن کودکان شوند، پیدا کنید و هر چه زودتر تدبیري براي 
آن ها بیاندیشید.

یا  √ کرده اند  رشد  بیش از اندازه  که  را  شاخه هایي  و  خشک  شاخ وبرگ هاي  آتش سوزي: 

در  که  را  دیگری  اشیاء  و  قابل اشتعال  مواد  کنید.  هرس  شده اند،  آویزان  درخت ها  روي  از 
گوشه وکنار منظر افتاده اند و ممکن است باعث آتش سوزي شوند، جمع آوري کنید. 

و  √ زده اند  بیرون  زمین  از  که  آب فشان هایي  نشسته،  فرو  کف سازي هاي  تردد:  و  ایمني 

ایجاد  باعث  است  ممکن  یک  هر  کرده اند،  پیش روي  تردد  مسیرهاي  روي  که  شاخه هایي 
مشکالت و خطراتي در تردد شوند، پس آن ها را هر چه سریع تر اصالح کنید.

ایمنی و درختان: این کار را به افراد متخصص بسپارید. سالی یک بار از یک درخت شناس  √

معتبر کمک بگیرید، تا شاخه های ضعیف و شکننده، پوسیدگي هاي داخلي و مشکالت مربوط 
به ریشه ي درختان را شناسایي کند و پیش از آن که کل یا قسمتي از درخت روي ساختمان 

خانه، خطوط برق یا افراد سقوط کند، چاره اي براي آن بیاندیشد.
مشکالت لوله کشی: محل های نشتی آب، جاري شدن روان آب )که موجب لغزندگي سطوح  √

مي شود(، بیرون زدگي آب فشان ها )که ممکن است پاي عابران به آن ها گیر کند( و جابه جا شدن 
لوله هاي آبیاري قطره اي را پیدا کنید. هر سال تاسیسات بازدارنده ي جریان برگشتي آب را 
بررسي و سرویس کنید. اگر الزم شد از افراد متخصص کمک بگیرید. براي اطالعات بیش تر 

درباره ي تعمیر و نگهداري سیستم هاي آبیاري به فصل 10 اطالعات رجوع کنید.
محوطه ي بازی کودکان: چفت وبست هاي شل و از جا درآمده، لبه های تیز و شکسته،  √

خرده   چوب و خرده شیشه، و ترک ها و رنگ ریختگی ها )پوسته های رنگ( را بررسی و آن ها 
را تعمیر یا تعویض کنید. منظر را از کندوهای عسل، مدفوع حیوانات، شیشه هاي شکسته، 
گیاهان سمی و خاردار پاک سازی کنید. دقت کنید که دروازه ها، به خصوص آن هایي که در 

اطراف استخر یا آب گیر قرار دارند،  در زمان بازي کودکان بسته بمانند.
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در این بخش ...
منظر پایدار سیستم زنده ای است که به گیاهان و کلیه ي اجزاء دیگر یک اکوسیستم زنده 
وابسته است. تنها فایده ي گیاهان زیبایی آن ها نیست. گیاهان فایده هاي دیگری نیز دارند 
که از آن میان مي توان به تولید مواد غذایي، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش مصرف 
البته  انرژی در داخل خانه، جذب حشرات مفید و بسیاری فایده هاي دیگر اشاره کرد. 

گیاهان زیبا هم هستند و زیبایی آن ها هیچ گونه مغایرتي با اصول پایداری ندارد.
کنید،  استفاده   به خوبي  گیاهان  از  مي توانید  آموخت چگونه  خواهید  بخش  این  در 
گیاهاني بکارید که در عین زیبایي به مراقبت کمي نیاز دارند، یا حتي زمین چمني 
با روش هاي  این فصل  در  ندارد.  نیاز  آبیاری و چمن زني  به  طراحی کنید که چندان 
چگونه  مي آموزید  همچنین  مي شوید.  آشنا  آن  در  موجود  حیات  و  خاک  از  مراقبت 
نیز  انتخاب کنید )که شامل درخت ها و درختچه ها  براي منظرتان  را  گیاهان مناسب 
مي شود(، چگونه آن ها را بکارید، و چگونه با تکیه بر روش هاي پایدار، جدید یا قدیمي، 
از آن ها مراقبت کنید. در  این بخش به اصول اولیه ي شناخت و کنترل آفات، بیماری ها 

و علف های هرز به روش هاي سازگار با محیط زیست نیز پرداخته شده است.
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در این فصل می خوانيم:

• انتخاب گیاه مناسب
• شناخت خاک )و روش های مراقبت و کار با آن(

• تهیه و استفاده از کمپوست
• کاشت مناسب

• کمک به پایداري منظر با استفاده از خاک پوش

تنوع زیاد گیاهان، پیچیدگی های مربوط به خاک و کود و دیگر رازهای ساخت و سازماندهی 
آن ها سختي هاي  با  کار  که  هستند  پیچیده اي  بسیار  موضوعات  منظر،  زنده ي  قسمت هاي 
و  اطالعات  و  می شوید  آشنا  زنده  سیستم هاي  دنیاي  با  فصل  در  این  دارد.  را  خود  خاص 

جسارت الزم برای کار کردن روي منظرتان را به روش هاي پایدار پیدا مي کنید.

X از آن جا که انتخاب نادرست گیاهان، یکی از مهم ترین دالیل هدر رفتن زحمات و 
مواد اولیه )مصالح( است، آشنایي با روش هاي صحیح انتخاب گیاهان، در بهبود عملکرد 
دراز مدت  در  آن  از  نگهداري  براي  انرژي کم تر  و همچنین صرف  منظر  زیست محیطي 

بسیار موثر خواهد بود.
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انتخاب گياهان، مطابق بر اصول پایداری
اگر گیاهان را درست انتخاب کنید و با مهارت و آگاهی آن ها را با هم ترکیب کنید )دو اصل 
مهم در بحث پایداري(، مي توانید ده ها و گاهي صدها سال به عنوان سرمایه هاي پایدار منظر 
از وجود آن ها لذت ببرید. کاماًل برعکس، انتخاب نادرست گیاهان، همواره باعث آزار و اذیت 
است. رشد بیش از اندازه، هجوم به سایر قسمت هاي منظر، ایجاد خطر، یا رشد کم و نامناسب 
و  انتخاب درختان، درختچه ها  بنابراین در  نادرست گیاهان هستند.  انتخاب  نتایج  از جمله 
گیاهان کوچک تر بسیار دقت کنید. در ادامه، به برخي نکات عملي که باید در انتخاب گیاهان 
منظر به آن ها توجه کرد، پرداخته مي شود. )برای اطالعات بیش تر درباره ي نکات مربوط به 

طراحی گیاهان )گل ها، درخت ها و درختچه ها( به فصل هاي 5 و 6 رجوع کنید.(

گياهان پایدار کدام اند و مالک پایداري آن ها چيست؟
X عواملي وجود دارند که هر گیاهی را در عملکرد و شرایط خاص به گیاه پایدار تبدیل 
مي کنند. گیاهي که در یک موقعیت، گیاهی پایدار است، ممکن است در موقعیت دیگر 
گیاهی مخرب باشد. در  این جا به نکاتي مي پردازیم که بهتر است در زمان انتخاب گیاه 

به آن ها توجه شود:
هر  چه مي توانید درباره ي قسمت های مختلف منظر خود اطالعات کسب کنید و گیاهان را  √

به دقت و با توجه به میزان نور مورد نیاز، شرایط خاک و دیگر عوامل انتخاب کنید.
گیاهانی را انتخاب کنید که با شرایط اقلیمی  و آب وهوایی منطقه ي شما سازگار هستند. √
گیاهانی را انتخاب کنید که طول عمر زیادي دارند، تا به این ترتیب مجبور نباشید هر چند  √

وقت یک بار گیاهان جدید بکارید.
گیاهانی را انتخاب کنید که در برابر هجوم آفات و بیماری ها مقاوم هستند. غالباً مي توان  √

تشخیص داد که منظر بیش تر مستعد چه نوع آفات و بیماري هایي است.
سعي کنید بیش تر از گیاهان بومی  استفاده کنید، زیرا این گیاهان میلیون ها سال براي  √

گیاهان  که  کنید  دقت  داشته اند.  فرصت  شما  منطقه ي  اقلیمي  شرایط  با  شدن  هماهنگ 
غیر بومی  فوق العاده اي نیز وجود دارند که در مناطقي با شرایط آب وهوایی مشابه رشد می کنند 

و براي منظر شما بسیار مناسب هستند.



363 فصل16:  کاشت بذرها: مباني کاشت گياهان به روش پایدار

مختلف،  √ مناطق  در  معموالً  کنید.  خودداري  دردسر ساز  و  مهاجم  گونه هاي  انتخاب  از 
فهرستي از گیاهان غیر بومی  دردسرساز وجود دارد.  این فهرست ها را جدی بگیرید.

نیازهای گیاهان، از قبیل نیاز به آب و کود را در نظر بگیرید. حتی اگر گیاهان شما نیاز  √
چنداني به هیچ کدام نداشته باشند.

گیاهان را با توجه به نقاط ضعف شان غربال کنید. برخي از این نقاط ضعف عبارتند از  √
آسیب پذیري در برابر وزش باد، قابلیت اشتعال باال، خاردار بودن و مواردي از این قبیل. از 
کاشتن درختانی که ریشه های آن ها ممکن است باعث ترک خوردن کف سازي ها شود یا شیره 

و گرده ي آن ها ممکن است براي کودکان مسمومیت ایجاد کند، خودداري کنید.

اطالعات بيش تر درباره ي گياهان
اطالعات زیادی درباره ي گیاهان وجود دارد که به راحتي قابل دسترسي است. از آن جایي که 
باغبانی یکی از پرطرفدارترین فعالیت های سرگرم کننده است، اطالعات بسیاري در این زمینه 
موجود است. ولي بهتر است در انتخاب منبع اطالعات مورد نظر خود کمي دقت کنید. در 

 این جا به راه هاي فوق العاده اي براي آشنایي بیش تر با گیاهان پرداخته شده است:
گونه هاي بالغ را از نزدیک ببينيد. به دیدن گیاهان بالغ در باغچه هاي اجرا شده بروید.  √

گیاهاني که در گلخانه ها در گلدان نگهداري مي شوند همگی زیبا و شبیه به هم هستند و 
اندازه ي آن ها با گیاه بالغ بسیار متفاوت است. براي مثال یکي از آن ها ممکن است تا ارتفاع 
30 متري هم رشد کند، در حالي که رشد گیاه دیگر ممکن است هرگز از 30 سانتي متر هم 

بیش تر نشود.
 

ترکیب  هم  با  فراوان  دقت  با  بالغ  گیاهان  معموالً  گیاه  و  گل  نمایشگاه هاي  در   
مي شوند و در مجموعه هاي زیبایي به نمایش گذاشته مي شوند. در این نمایشگاه ها افراد 
متخصصي حضور دارند که مي توانید درباره ي انتخاب گیاهان منظرتان با آن ها مشورت 
کنید و اطالعات الزم را به دست آورید. در پارک ها  هم معموالً  گونه هاي مختلف گیاهی با 
هم ترکیب مي شوند که مي توان از آن ها الگوبرداري کرد. در کوچه هاي اطراف سایت قدم 

بزنید و گیاهان را در منظرهاي همسایه ها ببینید تا با عملکرد آن ها بیش تر آشنا شوید.
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به دنبال کتاب های باغبانی بگردید که براي منطقه ي زندگي شما تهيه شده اند.  √
هیچ منبعي به خوبي یک دانش نامه ي گیاهی نمي تواند اطالعات مورد نیاز شما را درباره ي 

گونه هاي ناشناخته ي گیاهي تامین کند.
از اینترنت استفاده کنيد. بسیاری از پرورش دهندگان عمده ي گل و گیاه و گل فروشی ها،  √

وب سایت های بزرگی دارند که مي توان اطالعات خوبي از آن ها کسب کرد. براي به دست آوردن 
اطالعات بیش تر همچنین مي توانید به وب سایت دانشکده ي کشاورزی و باغبانی دانشگاه منطقه اي 

که در آن زندگي مي کنید مراجعه کنید. جستجوی خود را با نام علمی  گیاهان آغاز کنید.
اجتماعی باشيد. باغبان ها از صحبت  کردن لذت می برند. می توانید در گلخانه ها، باغ ها  √

و پارک ها  سر صحبت را با آن ها باز کنید. حتی مي توانید با کساني که در باغچه ي منزل شان 
مشغول باغبانی هستند هم صحبت شوید. از دانش و اطالعات رایگانی که در اطراف شما وجود 

دارد، استفاده کنید.

فضای کافی برای رشد گياهان در نظر بگيرید
نباید به گیاهان به چشم اشیاء زیبایي که می توان آن ها را در گوشه و کنار منظر قرار داد، نگاه 
کرد. گیاهان موجودات زنده ای هستند که روش خود را براي بقاء بر روي این کره ي خاکي دارند. 
سرنوشت گیاهان کاماًل مشخص است و مجموعه اي از قواعد ژنتیکی، ارتفاع، گستردگي، میزان 
رشد و بسیاری ویژگی های دیگر آن ها را مشخص می کنند. گیاهان به نیازها و توقعات شما اهمیتي 

نمي دهند. پذیرفتن این مسئله کمي براي عالقه مندان گیاهان سخت است، ولي حقیقت دارد.
پس شما به عنوان یک طراح منظر وظیفه دارید، نیازهاي گیاهان را بشناسید و آن ها را 
برآورده کنید. فرض کنید درختچه اي را که حداقل 6 متر رشد عرضي دارد، در فضایي به 
عرض 1 متر بکارید. گیاه بدون توجه به خواسته ي شما رشد مي کند و شما مجبور هستید 
همواره آن را هرس کنید. گیاه را نمي توان مانند حیوانات تربیت کرد. بنابراین این روند آن قدر 

ادامه پیدا مي کند تا مجبور  شوید گیاه را جایگزین کنید.
بي توجهي به فضای مورد نیاز برای رشد گیاهان نتایج بسیاري به دنبال دارد که در این جا به 

برخي از آن ها مي پردازیم:
مجبور مي شوید سخت در منظر کار کنيد و هرگز از آن راضي نمي شوید.  هر چه  √
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گیاهي که انتخاب مي کنید در مقایسه با فضایي که در اختیار دارید بزرگ تر باشد، بیش تر 
درگیر کار در منظر مي شوید. 

گياهان از  این محدودیت فضا رنج می برند.  این گیاهان، جلوه اي غیرطبیعی خواهند  √
داشت و ممکن است برخي از آن ها هیچ وقت گل ندهد.

سطل زباله ی منظرتان هميشه پر از شاخ وبرگ هاي هرس شده است. این زباله های  √
گیاهی که به آن ها زباله هاي سبز مي گویند، در واقع همان شاخ وبرگ جوان گیاه هستند که 

هنگام هرس کردن، قطع مي شوند.
هرس کردن گياهان کار سخت و انرژی بري است. انرژی مصرفي دستگاه هایي که  √

براي هرس کردن از آن ها استفاده مي شود و سروصدای آن ها بسیار زیاد است. فراموش نکنید 
که براي حمل ونقل این زباله ها نیز انرژي مصرف مي شود.

 این روش باغباني را می توان باغبانی خصمانه1 نامید، و باید گفت که امروزه این روش بسیار 
همه گیر شده است. در برخی منظرها بیش از 80 درصد کاری که انجام می شود عبارت است  
از هرس کردن گیاهان.  این کار کاماًل غیرضروری است و نشانه ي یک طراحی بد و غیر اصولي 

است )غیرپایدار(.
البته، راه حل این مشکل بسیار ساده است. اندازه هایي را که در کتاب هاي باغباني فهرست شده 
است، جدی بگیرید. گیاهانی را انتخاب کنید که اندازه ي آن ها براي فضایي که براي کاشتن شان 
در نظرگرفته اید مناسب بوده و عملکرد مورد نظرتان را هم داشته باشند. به  این ترتیب می توانید 
به جاي آن که دائماً مشغول رسیدگي به منظر باشید، از تماشای تعادل موجود در آن لذت ببرید.

انتخاب گياهان سالم
فرض کنید که قرار است در گلخانه بین سه گیاه، یکي را انتخاب کنید- هر سه گیاه از یک 
گونه و در گلدان های هم اندازه . یکی از آن ها بزرگ، داراي شاخ و برگ زیبا و بسیار پرپشت 
است، دیگری اندازه  ي متوسطی دارد و سومی  هم آن قدر کوچک است که شاخ وبرگ آن هنوز 

از لبه هاي گلدان باالتر نیامده است. کدام گلدان را انتخاب مي کنید؟

1- adversarial horticulture
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بیش تر مردم، گلدان اول را انتخاب می کنند، چون فکر می کنند کاماًل رشد کرده و نیاز به 
مراقبت کم تری دارد.  این انتخاب در بیش تر موارد بدترین انتخاب ممکن است، چون احتمال 
دارد ریشه های گیاه به دلیل تنگ بودن فضاي گلدان در هم گره خورده باشند. ریشه هایي که 
به دلیل محدود بودن فضاي داخل گلدان پیچ می خورد، معموالً پس از قرار گرفتن در خاک 
هم به رویش پیچشي خود ادامه می دهند و هرگز رشد طولي خوبي نخواهند داشت و گسترده 
نمي شوند. گیاهانی که در گلخانه ها بسیار زیبا و پرپشت به نظر می رسند، عمر کوتاه تري دارند 
و اگر چند سال بعد آن ها را از خاک بیرون آورید، خواهید دید که ریشه هاي آن ها رشد کمي 

داشته اند یا اصاًل رشد نکرده اند.

X بهترین گزینه، در بیش تر موارد، گیاهی است که رشد متوسطی داشته است. اگر  این 
گیاه را با دقت از گلدان خارج کنید، ریشه های کوچکی را می بینید که تازه از توپی ریشه 
بیرون زده اند و با جداره های گلدان تماس پیدا کرده اند. ذرات خاک پیوستگي خوبي دارند 
و ریشه ها در هم گره نخورده اند. ریشه هاي این گیاه و همچنین خاکي که آن ها را احاطه 

کرده است به سادگِي ریشه هاي گیاهان جوان از هم جدا نمي شوند.
 

در این جا به نکات دیگري که باید مورد توجه قرار داد، اشاره مي کنیم:
به طوقه ي گیاه، یعني جایی که ساقه ي اصلی وارد خاک می شود، توجه کنید. در این  √

قسمت هم نباید هیچ ریشه ي پیچ خورده اي ببینید.
از انتخاب گیاهانی که ریشه های آن ها از سوراخ های کف گلدان بیرون زده است، خودداري  √

کنید؛  این گیاهان عمر بسیار کوتاهي دارند.
بخش های مختلف گیاه را که بیرون از خاک قرار دارند بررسي کنید و به دنبال گیاهانی  √

بگردید که ساختار خوبي دارند. روشن است که شما گیاهي با شاخه های شکسته، متقاطع یا 
روِي  هم افتاده نمي خواهید، و ترجیح مي دهید شکل کلی آن تا حد ممکن متقارن باشد. به دنبال 
گیاهانی با جوانه ها و غنچه های فراوان باشید. وجود  این جوانه ها، نشانه ي قوي بودن گیاه است. 

دقت کنید که هیچ نشانه ای از آفت یا بیماری در گیاه وجود نداشته باشد. نشانه هایي  √
مانند زردي بین  رگ برگي یا هر تغییررنگ غیرعادی دیگری می تواند نشانه ي کمبود مواد 
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غدایي یا مشکالت دیگر باشد.

X گیاهان بسیار متفاوت هستند و  قوانیني که تا این جا به آن ها اشاره شد، تنها چند 
قانون کلی و عمومی براي انتخاب گیاه سالم به شمار مي آیند. هرگز تصور نکنید هر گیاهی 
که براي فروش ارایه مي شود، حتماً گیاه خوبي است و شرایط خوبي دارد؛ چون ممکن 

است  این طور نباشد، پس پیش از خریدن هر گیاهي خوب آن را بررسي کنید.

انتخاب گياهاني که بدون نياز به مراقبت خاص در منطقه ي شما رشد مي کنند
گونه هایی را انتخاب کنید که قوی هستند و با شرایط رشد منطقه  ي شما، سازگاری دارند. 
برخی گونه های گیاهی، گونه هایی ضعیف هستند.  این مسئله ممکن است به دو دلیل باشد: 
یکی این که این گونه ها عموماً آن قدر از محیط طبیعی رشد خود دور مي شوند که به دلیل 
عدم سازگاري با اقلیم جدید، نمي توانند رشد خوبي داشته باشند و دیگر این که براي آن که 
ظاهري زیباتر داشته باشند با گیاه دیگري پیوند زده شده اند و به این ترتیب عملکرد و کارآیی 

آن ها فدای زیبایی ظاهری شده است.

X توجه داشته باشید که گیاهان اصلی منظر شما، گیاهاني بادوام و سازگار با شرایط 
و  محلی  گلخانه هاي  با  می توانید  مناسب  گیاهان  انتخاب  برای  باشند.  اقلیمی  منطقه 
انتخاب گیاهی که هرگز رشد  با  از تجربیات  آن ها استفاده کنید.  همسایه ها مشورت و 
خوبي نخواهد داشت، خود را درگیر نبردي دائمي براي حفظ و نگهداري از آن نکنید. این 

روش کاماًل غیرپایدار و همچنین غیرضروري است. 

شناخت گياهان بومی

آن جا  در  و  دارند  وجود  منطقه  یک  در  طبیعی  به طور  که  هستند  گیاهانی  بومی،  گیاهان 
رشدونمو مي کنند.  این گیاهان بنا به خواست انسان ها به محل استقرارشان منتقل نشده اند، 

بلکه خودبه خود در آن جا رشدونمو کرده اند.
یک گیاه بومی  در خالء رشد نمي کند، بلکه جزئی از مجموعه ي به هم پیوسته ي گیاهاني است 
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که همه در کنار هم و با هم رشد می کنند. این مجموعه ي گیاهی نیز خود بخشی از اکوسیستم 
پیچیده  تري است که از گیاهان، جانوران، حشرات، باکتری ها، قارچ ها، آب، خاک و حتی شرایط 
آب وهوایي و دیگر عوامل موثر غیرمادی1 تشکیل مي شود. گیاهان بومی  کاماًل با شرایط محلی 
از  بخش خاصی  در  معموالً  گیاهان  این  که  است  اندازه اي  تا  سازگاري  این  دارند،  سازگاری 

اکوسیستم محلی رشد می کنند، بخشي مانند یک نقطه ي مرطوب یا یک دامنه ي آفتاب گیر. 
)به  جابه جایي  به  نسبت  هستند،  ویژه ای  محیط  خاِص  آن که  به دلیل  بومي  گیاهان 
محیط هاي دیگر(، بسیار حساس اند.  این گیاهان در شرایط مناسب، بدون نیاز به )نیاز بسیار 
اندک( آبیاری و کوددهی کمکي و دیگر مراقبت های ویژه، به خوبي رشد مي کنند.  این ویژگی، 
در طراحي منظر هاي پایدار بسیار اهمیت دارد، زیرا یکي از مهم ترین اصول پایداری کاهش 

منابع مصرفي است.
روند دائمي تخریب اکوسیستم ها که امروزه با آن مواجه هستیم، بر اهمیت هر چه بیش تر 
در  مي تواند  منظر  بومی  در  گیاهان  از  استفاده  مي افزاید.  طبیعي  محیط هاي  این  بازسازی 
برقراری تعادل مورد نظر موثر باشد. گیاهان بومی، غذای مورد نیاز جانوران و حشرات محلی 
را تامین می کنند؛ بنابراین با استفاده از  این گیاهان در منظر، گونه های بسیاری سود مي برند. 
در واقع منظري که همه ي گیاهان آن، گیاهان بومی هستند، گزینه ي فوق العاده اي به شمار 
مي آید. گیاهان بومی  اگر در جاي مناسب کاشته شوند، از زحمت باغبانی مي کاهند، و در 

مقایسه با گیاهان غیر بومی به مراقبت بسیار کمي نیاز دارند.

 از طرف دیگر، مي توانید در نواحي شهري و حومه ای، گیاهاني را که بومي مناطقي 
با شرایط آب وهوایي مشابه منطقه ي شما هستند، با گیاهان بومی منطقه  ترکیب کنید.  
گیاهان  از  مي توانید  همچنین  مي افزایند.  شما  منظر  جذابیت  و  تنوع  بر  گیاهان  این 
شرایط  یا  کنند  رشد  آن ها  در  بومی  نمی توانند  گیاهان  که  قسمت هایي  در  غیربومی، 
رشد ونمو در آن منطقه را ندارند، استفاده کنید. فراموش نکنید که بیش تر گیاهان مثمر 

غیربومی هستند، ولی در منظر هاي پایدار جایگاه خاص خود را دارند.

1- nonmaterial
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باورهایي درباره ي گياهان بومی
از  به برخي  اعتقادات عجیبي درباره ي گیاهان بومی  دارند. در  این جا  از مردم  گروهي 

آن ها مي پردازیم:
√ گياهان بومی نيازي  به مراقبت ندارند.  اگر شما با ظاهر نامنظم باغچه هاي طبیعي 
مشکلي نداشته باشید، براي نگهداري از گیاهان بومي وقت زیادي الزم نیست. یک اکوسیستم 
طبیعی براي تامین مواد غذایي مورد نیاز، مصالح الزم براي النه سازي جانوران مختلف، و 
بسیاري نیازهاي دیگر به بقایاي گیاهان مرده و حتي برگ هایي که از درختان به زمین 
مي افتند وابسته است. باغچه ي شما هم می تواند، عملکردی مشابه داشته باشد، ولي اگر 
می خواهید باغچه ظاهری مرتب تر داشته باشد، بهتر است گیاهان بومی  کاشته شده را کمی  
بیارایید. توجه کنید که بقایاي گیاهان مرده می تواند محل مناسبي براي جذب حشرات و 

جانوران مزاحم باشد و خطر آتش سوزی را نیز افزایش دهد.
√ گياهان بومي هرگز بيماری و آفت نمی گيرند. گیاهان بومی  هم با بیماری ها و 
آفات مخصوص خود مواجه هستند، ولي تفاوت آن ها با گیاهان غیربومي در  این است 
که در بیش تر موارد، مي توان با به کار گرفتن حشرات مفید و دیگر روش هاي طبیعی 

مشکالتي از این قبیل را تحت کنترل درآورد.
√ همه ي گياهان بومی، در برابر بی آبی مقاوم هستند. گیاهی را در نظر بگیرید که 
بومی  یک تاالب است.  این گیاهان بي شک تحمل بی آبی را ندارند؛ پس نباید چنین گیاهی 
را در محل هایی که نیاز آبی آن ها برآورده نمی شود کاشت. اگر در فکر صرفه جویي در مصرف 

آب هستید، گونه هایی را که نیاز آبي کم تری دارند انتخاب کنید، بومی  یا غیربومی .
√ گياهان بومی  آسان تر/سخت تر از گياهان دیگر رشد می کنند. مشکالت رشد 
به نوع گیاه و  سازگاري آن با محلي که در آن کاشته شده است، بستگی دارد. گیاهانی 
که در جای مناسب کاشته نمي شوند، از ناسازگاری با محیط زندگي خود رنج می برند و 
نگهداري از آن ها دشوار است.  این موضوع به خصوص درباره ي گیاهان بومی  کاماًل صادق 
بکارید، گیاهی سالم خواهید داشت که  را در محل مناسب  اگر یک گیاه بومی   است. 

نیازي به مراقبت زیاد ندارد و طول عمر آن زیاد است.  
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کار با گياهان بومی

اگر می خواهید از گیاهان بومی  استفاده کنید، ابتدا در  این زمینه تحقیق کنید. به گلخانه هایي 
که گیاهان بومی  در آن ها پرورش داده و نگهداري مي شوند سر بزنید،  در کالس هایي که در 
کنید.  مطالعه  بومي  گیاهان  درباره ي  کتاب هایي  و  کنید  برگزار مي شود شرکت  زمینه  این 
زندگي  آن  در  منطقه اي که  پوشش هاي طبیعي  به  که  است  آن  موثرترین روش  با این حال 
گرفتن  قرار  کنار هم  نزدیک  از  تا  کنید  آن ها  بررسي  را صرف  زماني  و  بزنید  مي کنید سر 
همچنین  و  مي کنند  کمک  آن ها  حیات  تداوم  به  که  عواملي  با  و  ببینید  را  بومي  گیاهان 
سازگاري این گیاهان با یکدیگر آشنا شوید. به این ترتیب مي توانید تصمیم بگیرید که آیا واقعاً 

مي خواهید از این گیاهان در منظر خود استفاده کنید یا نه.
پس از  انجام این کار، شرایط منظر خود را بسنجید تا مطمئن شوید که این شرایط براي 
گیاهاني که در نظر دارید در منظر بکارید مناسب است. خاک، آب، نورگیر بودن و بسیاري 
از منظرها  بسیاري  از پیش سنجیده شوند.  باید  مواردي هستند که  از جمله  شرایط دیگر 
افراد  با  دارید  کارها مشکل  انجام  در  اگر  ندارند.  را  بومي  گیاهان  کاشت  براي  شرایط الزم 

متخصص که در زمینه ي منظرسازی بومی  تجربیات کافي دارند، مشورت کنید.
مختلف  مناطق  در  ولی  است،  پاییز  )معموالً  مناسب  فصل  در  باید  بومي  گیاهان  کاشت 
ممکن است متفاوت باشد( انجام شود. در این مرحله نباید از کودها، اصالح کننده هاي خاک یا 
مواد دیگري که ماهیت بستر کشت را تغییر مي دهند استفاده کرد، مگر  این که واقعاً احساس 
شود که گیاه به آن ها نیاز دارد. پس از کاشت و تا زمانی که گیاه  کاماًل پا بگیرد، در آبیاری و 
مراقبت  از آن دقت کنید، چون حتی گیاهان بومی  هم وقتی جوان هستند، به مراقبت نیاز 
از توجه و مراقبت بیش از اندازه خودداری  از گذشت زمان کافي و استقرار گیاه،  بعد  دارند. 
طبیعت  از  گیاهان  که  این  موادي  چون  رشد(  اولیه ي  مراحل  مشابه  )مراقبت های  کنید، 

دریافت می کنند، کاماًل برای شان کافی است.

گیاهان  درباره ي  می کنید،  زندگی  طبیعی  بکر  منطقه ي  یک  نزدیکی  در  اگر   
بومی اي  که در جامعه ي گیاهی منطقه ي زندگي شما یافت نمی شوند، ولی می خواهید 
از آن ها در منظرتان استفاده کنید، بیش تر دقت کنید. اگر  این گیاهان از لحاظ ژنتیکی 
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مشابه گیاهاِن واقعاً بومی ِ  منطقه باشند ممکن است با آن ها ترکیب شوند و به  این ترتیب 
آلودگی ژنتیکی به وجود آورند.

X هرگز برای بردن گیاهان بومی به منظر خود، گیاهان مناطق طبیعی، یا حتی گیاهان 
کاشته شده در منظرها و ملک های خصوصی را از خاک بیرون نکشید، مگر  این که مطمئن 
باشید  این اقدام شما به اکوسیستم بومی  و طبیعی آسیبی نمی رساند، یا بدانید که آن 

گیاه در حال نابودي است )براي مثال در یک سایت ساختماني قرار دارد(.  

از گياهان مهاجم اجتناب کنيد
برخي گیاهان آن قدر پردردسر هستند که بهتر است هرگز در منظر شما پیدای شان نشود. 
برخي گیاهان ممکن است فقط در طبیعت )جایی که رقابت بین گیاهان و جانوران گیاه خوار، 
روند رشد آن ها را کنترل مي کند( گیاهان خوبي باشند و اگر به جای دیگري منتقل شوند، 
عرصه را بر دیگر گیاهان تنگ مي کنند. نوع این گیاهان در مناطق مختلف، متفاوت است، 
شما هم ممکن است این گیاهان را در منطقه ي خود بشناسید. قرن ها، مردم گیاهان را از 
جایي به جاي دیگر می بردند و با وجود آن که در بیش تر موارد  این گیاهاِن تازه وارد، مشکلي 
براي پوشش گیاهی منطقه به وجود نمي آوردند برخي از آن ها اکوسیستم منطقه را به کلي 
مختل مي کردند.  این گیاهان ممکن است، دیگر گیاهان بومی  را از دایره ي رقابت حذف کنند، 
خطر آتش سوزی را افزایش دهند، باعث بی ثباتی خاک در سطوح شیب دار شوند، محل  زندگی 

حیوانات بومی  را تخریب کنند و به روش هاي مختلف باعث به وجود آمدن خسارت شوند.
برای آشنایی با گیاهان دردسر ساِز منطقه ي خود می توانید به گلخانه هاي عرضه ي گل وگیاه، 
به آدرس  آمریکا وب سایتی  یا دانشگاه های منطقه مراجعه کنید. در  موسسات گیاه شناسی 
گیاهان  آن  در  که  شده  طراحی   www.usna.usda.gov/Gardens/invasives.html

مهاجم مناطق مختلف )آمریکا( معرفی شده  است. 

X برخي گونه هاي گیاهان مهاجم هنوز در گلخانه ها فروخته می شوند. اگر گیاهی براي 
فروش گذاشته مي شود لزوماً به این معني نیست که آن گیاه، گیاه خوب و مناسبي است. 
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گونه هاي مهاجم را بشناسید و از خریدن آن ها خودداري کنید، هر چقدر هم که ظاهري 
زیبا داشته باشند. 

یک پالِِت گياهي بسازید
پالت گیاهی، در اصل فهرستی از گیاهانی است که برای پروژه ي شما مناسب هستند. برای 
طراحی قسمت هاي مختلف منظر می توانید از این فهرست استفاده کنید، گزینه های موجود 
را کاهش دهید تا به سازگارترین و مناسب ترین گزینه ها برسید. این فهرست، به شما فرصتی 
مناسب  محیط زیست  و  شما  منظر  برای  که  گیاهانی  درباره ي  را  خود  اطالعات  تا  مي دهد 

هستند،  افزایش دهید. در  این جا با نحوه ي طراحي یک پالت گیاهی آشنا مي شوید:
کنيد.  استفاده  آن ها  از  در  فهرست خود  که می توانيد  گياهانی  و شناسایی  بررسی   .1

فهرستی از گیاهانی که با معیارهای مورد  نظر شما در نقاط مختلف منظر، هماهنگی دارند، تهیه 
کنید. با گیاهانی که می شناسید یا دوست دارید، شروع کنید. گیاهان را بر اساس نوع )چند ساله، 
درختچه، درخت و موارد مشابه(، اندازه، محل احتمالی کاشت در منظر )درخت سایه انداز برای 
پاسیو، گیاهان پوششی براي سطوح شیب دار( یا هر ویژگي دیگری که به نظرتان مهم است،  

دسته بندی کنید. فهرست مشابهي نیز از گیاهانی که به آن ها نیاز دارید، تهیه کنید.
2. گياهان را از نزدیک ببينيد. از محل هایی که گیاهان آن ها کاماًل رشد یافته و بالغ هستند 

نهایی  اندازه ی  گیاهان،  رفتارهای  نزدیک  از  مي توان  که  بروید  محل هایی  به  کنید.  بازدید 
آن ها، بو و همه ی ویژگی های مربوط به آن ها را دید. برای کسب اطالعات بیش تر به قسمت 

»اطالعات بیش تر درباره  ی گیاهان« در ابتدای همین فصل رجوع کنید.

X اندازه ی نهایی گیاه یکی از مهم ترین ویژگی ها و نکاتی است که باید به آن توجه 
داشت. با دیدن یک گیاه بالغ و رشد یافته می توانید، اندازه ی نهایی آن را تشخیص دهید.

تهیه کردید، سعی  از گیاهان  وقتی فهرست کاملي  3. فهرست تان را اولویت بندی کنيد. 

کنید با در نظر گرفتن عالقه ی شخصی و حذف نمونه هایی که به دلیلی )اندازه، رنگ و موارد 
مشابه( مناسب منظر شما نیستند، فهرست تان را اولویت بندی کنید.
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نمی توانید همه ی گیاهانی را که فهرست کرده اید، استفاده کنید، و برای داشتن منظری 
زیبا و طرحی پایدار باید تعداد گونه هایی که انتخاب می کنید، منطقی باشد. برای این کار باید 

فهرست را مختصر کنید.
در  این جا به نکاتی می پردازیم که به شما در مختصر کردن فهرست نهایی کمک می کنند:

گياهانی با رنگ، بافت و شکل های هماهنگ انتخاب کنيد. به نکات ارایه شده در  √
فصل 5 رجوع کنید تا مجموعه ی گیاهی انتخابی شما هماهنگی ظاهری الزم را با هم داشته 
باشند. درست است که در پایداری تاکید زیادی بر عملکرد مناسب شده است، ولی ظاهر 

مناسب هم به همان اندازه حائز اهمیت است. 
بر  √ که  کنید  انتخاب  را  گیاهانی  انتخاب کنيد.  آبی آن ها  نياز  بر اساس  را  گياهان 

اساس میزان نیاز به آب می توان، آن ها را در یک گروه دسته بندی کرد، به بیان دیگر می توان 
آن ها را در یک ناحیه ی آبی مشترک کاشت. گیاهانی که نیاز آبی متوسط دارند را در یک 
ناحیه و گیاهانی که نیاز آبی کم دارند را در ناحیه ي دیگر از منظر بکارید. سپس سیستم 
آبیاری را طوری طراحی و نصب کنید که هر ناحیه بر حسب نوع گیاهان و نیاز آبی آن ها 
شیرفلکه ی جداگانه ای داشته باشد و بتوان به طور مستقل آن را کنترل کرد. به این ترتیب دیگر 
یا برعکس.  آبیاری گیاهان پرمصرف )آب(، گیاهان کم مصرف در آب غرق نمی شوند،  برای 

)برای اطالعات بیش تر درباره ی مدیریت مصرف آب به فصل 9 رجوع کنید.(

X √ گياهانی را در فهرست خود نگاه دارید که اندازه ی آن ها با فضایی که 
در اختيار دارید، هماهنگ باشد. اگر فضای کافی برای رشد گیاهان در اختیار آن ها 
قرار دهید، 40 درصد از مسیِر  طراحی منظری پایدار را طی کرده اید )حتی اگر همه ی 
کارهای دیگر را اشتباه انجام داده باشید(. زیرا انرژی، هزینه، وقت و زحمت زیادی صرف 
هرس کردن گیاهانی می شود که برای محلی که در آن کاشته شده اند مناسب نیستند. 
ناموفق است. در مرحله ی  اندازه ی آن، نشانه ی طراحی  برای کنترل  هرس کردن گیاه 
طراحی، اندازه ی نهایی همه ی گیاهانی را که قرار است در منظر بکارید،  بررسی کنید تا 
این مشکل در همان مرحله رفع شود. برای اطالعات بیش تر به قسمت »فضای کافی برای 

رشد گیاهان در نظر بگیرید« در ابتدای همین فصل، رجوع کنید.
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گياهان دردسرساز را حذف کنيد. هرگز فکر نکنید که گیاهان انتخابی شما ممکن  √
است نقاط ضعفی را که در کتاب های باغبانی به آن ها اشاره شده است نداشته باشند. پاپیتال1 
شما هم مانند همه ی گیاهان مشابه، بدون توجه به خواسته ی شما ممکن است روی دیوار 
و  تردید  هیچ  بدون  و  تمام  سخت گیری  با  بنابراین  کند.  رفتن  باال  و  رشد  به  شروع  خانه 
مالحظه کاری، گیاهان دردسرساز را از فهرست گیاهان حذف کنید. هر منطقه ای مجموعه  ی 
خاص گیاهان دردسرساز خود را دارد، باغبان ها معموالً  این گیاهان را می شناسند، می توانید 

از آن ها درباره   ی  این گیاهان سوال کنید و طبق توصیه و راهنمایی آن ها عمل کنید.

رازهای پنهان در خاک
خاک، همان ذراتي است که روی لباس های تان می نشیند، الیه اي زنده و حاوی مواد معدنی و 
آلی، هوا، میکروارگانیسم ها )موجودات ذره بیني( و محلي براي رشد و گسترش ریشه ها است. 
جالب این که در حدود 50 درصد از حجم خاک  سطحي )البته خاک سطحِي سالم( را هوا و 
بیش تر از 50 درصد دیگر آن را مواد معدنی و تنها 5 درصد از آن را مواد آلی مانند برگ های 

پوسیده، ریشه ها و دیگر اجزاء و بخش های قدیمی  و فعلی گیاهان تشکیل می دهد.
میکروارگانیسم ها یکی از عناصر بسیار مهم در خاِک زنده هستند. میلیاردها باکتری سودمند، 
قارچ، حشره و دیگر موجودات زنده ای که در یک مشت خاک زندگی می کنند، مسئول  حفظ 
از  به طبع یکی  نیز  این میکروارگانیسم ها  تغذیه ی   سالمت خاک و گیاه هستند. محافظت و 
اصلی ترین وظایفی است که در منظرسازی پایدار باید به آن توجه کرد. هیچ چیزی به اندازه ی 
خاک و حیات نهفته در آن در رشد گیاه موثر نیست.خاک ها به سه گروه اصلی تقسیم می شوند:

ریزی  √ بسیار  ذرات  از  هستند،   متنفر  آن  از  باغبان ها  عموم  که  خاک  این  خاک رسی: 

تشکیل می شود.  این نوع خاک معموالً چسبناک است، کار کردن با آن مشکل است و آب 
را به مدت طوالنی در خود نگاه  می دارد.  این خاک ها معموالً حاصل خیز هستند، ولی گاهی 
ممکن است در انتقال عناصر غذایي به گیاه مشکل داشته باشند. خاک رسی خیلی هم خاک 

بدی نیست، ولی باید نکات خاصی را درباره ی آن رعایت کرد.

1- ivy



375 فصل16:  کاشت بذرها: مباني کاشت گياهان به روش پایدار

خاک شنی:  این خاک ها از ذرات نسبتاً درشتی تشکیل می شوند، و در نگاه داشتن آب و  √

عناصر غذایي در خودشان مشکل دارند. مانند خاک هاي رسی، در خاک های شنی هم بهتر 
دائماً  باید  دارند، در غیر این صورت  با  این خاک سازگاری  استفاده شود که  از گیاهانی  است 

مشغول آبیاری و کوددهی گیاهان باشید.
خاک لومی )گلداني(:  این خاک از هر لحاظ خاک خوبی است.  این خاک مخلوطی از  √

خاک رس، شن، مواد آلی و بسیاری مواد دیگر است. اگر خاک زمین شما، خاک لومی  است، 
شما یک باغبان  خوش شانس هستید زیرا خاکی دارید که هم توانایی نگهداری آب را دارد و 

هم از لحاظ زهکشی و حاصل خیزی مناسب است. در این خاک می توان هر گیاهی کاشت.

 برای شناسایی بافت خاک، یک مشت خاک را نم دار کنید )خیس نشود( و آن را 
به شکل یک استوانه در آورید. سپس آن را در دست بگیرید و با انگشت اشاره و شست 
آن را فشار دهید. به بافت خاک توجه کنید و همچنین دقت کنید خاک در حالی که از 
بین انگشت اشاره و شست شما بیرون می ریزد، پیش از آن که ذرات آن از هم جدا شوند 

چقدر کش می آید. سپس با توجه به اطالعات زیر، نوع خاک را مشخص کنید:

رسی: این نوع خاک، کاماًل چسبناک و لغزنده است. و پیش از آن که اجزاء آن از هم جدا  √

شوند، بین 2/5 تا 5 سانتی متر کش می آید.
خاک رسی-لومی: این خاک تا حدودی چسبنده است، اما بیش از حدود 2/5 سانتی متر  √

کش نمی آید.
خاک شنی-لومی: ذرات شن باعث می شوند که  این خاک تا حدودی بلوري )دانه  دانه(1   √

باشد، وجود خاک رس و الی2 باعث می شود که این خاک کمی  نرم و چسبناک باشد.  ذرات 
این خاک به هم می چسبند، ولی مانند خاک های رسی در هوا کش نمی آیند.

خاک شنی:  این نوع خاک سست و دانه دانه است، به هیچ وجه چسبناک نیست. هرگز  √

به شکل نوار در نمی آید و کش نمی آید.

1- gritty
2- silt
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باورهای رایج درباره ي مدیریت خاک و برداشت های نادرست از آن
اول  این که خاک بد وجود ندارد، مگر خاکی که در نتیجه ی فعالیت های انسان ها آلوده شده 
انواع دیگر بسته به درصد  انواع لومی، شنی یا رسی )و  باشد. خاک ها را بر اساس بافت به 
هر یک از این سه نوع خاک( تقسیم می کنند. گیاهان در هر نوع خاکی رشد می کنند، ولی 
بیش تر پروش دهنده ها خاک لومی را برای رشد گیاه مناسب تر می دانند. ولی اگر خاک منظر 
شما شنی یا رسی بود چه کار باید کرد،  آیا باید آن را به خاک لومی  تبدیل کرد؟ پاسخ منفی 

است، بیش تر تالش هایی که برای تغییر خاک می شود، ناموفق هستند.

باور اول: باید با اضافه کردن اصالح کننده ها کيفيت خاک را بهبود دهيد

یکی از باورهای قدیمی باغبانی،  این است که باید خاک را با افزودن اصالح کننده ها1 تقویت 
کرد.  این کار در بسیاری موارد، وضعیت را بدتر می کند، زیرا قابلیت نگهداری آب و همچنین 
حاصل خیزی خاک را کاهش می دهد )مگر آن که خاک خیلی شنی باشد(.  این اصالح کننده  ها 
باعث می شوند خاک زودتر خشک شود، آب باران را بیش تر جذب کند و در نتیجه گیاهان 

در آب غرق شوند.
تنها روش صحیح افزودن اصالح کننده  ها به خاک آن است که آن ها را در کل ِ محدوده ی 
ریشه ي گیاه بالغ اضافه کنید. این کار هم چندان عملی نیست مگر در مورد گیاهان خیلی 
کوچک. حتی در چنین شرایطی هم به نظر می رسد افزودن اصالح کننده ها در بیش تر موارد 
مضر است، تا مفید. با وجوِد همه ی  آنچه گفته شد، الزم است ترکیب خوبی از عناصر غذایي 
به خاک  میکوریزا2  قارچ های   به ویژه  مفید،  ذره بیني(  )موجودات  میکروارگانیسم هاي  و  آلی 
اضافه کنید. این میکروارگانیسم ها در مقادیر کمی در خاک تلقیح3 می شوند و خاک را تقویت 

می کنند.

X بهترین و پایدارترین راه کنار آمدن با خاک هایی که ویژگی های مطلوبی ندارند، آن 

1- amendment
2- mycorrhizal fungus
3- inoculums
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است که گیاهانی در آن ها بکاریم که با این خاک ها سازگار هستند.  این رویکرد نیاز به 
مراقبت و رسیدگی را کاهش می دهد و عملکرد خاک را بهبود می بخشد.

باور دوم: پليمرهای خاک1 به حفظ آب کمک می کنند
باور دوم آن است که پلیمرهای خاک )که نوعی افزودنی شیمیایی هستند( به شما کمک 
می کنند در مصرف آب صرفه جویی کنید. این باور، لزوماً صحیح نیست. ثابت شده که پلیمرها 

در بیش تر موارد بی تاثیر هستند و حتی در برخی شرایط استفاده از آن ها مضر است.

X هیچ پلیمری )یا هر ماده ي دیگری( نمی تواند نیاز ذاتی گیاه را به آب تغییر بدهد. 
از لحاظ نظری پلیمرها آب را در خود نگاه  می دارند و هر زمانی که گیاه به آن نیاز داشته 
باشد، آن را آزاد می کنند. ولی مسئله  این جاست که  این پلیمرها در عمل آب را در زمان 
نیاز گیاه آزاد نمی کنند، بنابراین گیاه به آب دسترسی پیدا نخواهد کرد. به عالوه میزان 
تاثیر پلیمرها با کاهش حاصل خیزی و تغییرات دیگری در خاک همراه است.  عمر پلیمرها 

نیز کوتاه است، و برخی از آن ها از مواد شیمیایی مضر و خطرناک ساخته می شوند.

باور سوم: کيفيت خاک های رسی را می توان بهبود داد

گچ  افزودن  البته  بکاهید.  آن  چسبندگی  میزان  از  رسی  خاک  به  گچ  افزودن  با  می توانید 
تنها در صورتی  که میزان سدیم خاک رسی باال باشد، موثر است. پس بهتر است، ابتدا خاک 
را آزمایش کنید و سپس به آن  گچ اضافه کنید. با افزودن شن به خاک رسی می توان آن 
را به بتن تبدیل کرد، اما اگر میزان شن، 30 درصِد حجم کل خاک باشد، می توانید خاک 
رسی بهتر و سبک تري آماده کنید. افزودن مواد آلی به خاک رس هیچ فایده ی طوالنی مدتی 
بعد  سال  ده ها  در حدود  است  ممکن  رسی  روی خاک  خا ک پوش  الیه  یک  افزودن  ندارد. 
فوایدی داشته باشد، ولی در کوتاه مدت هیچ نتیجه ای ندارد. بهترین روش برای کنار آمدن 
با خاک های رسی انتخاب گیاهانی است که با  این نوع خاک سازگار هستند. در کتاب های 

1- soil polymers
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باغبانی معموالً فهرست دقیقی از  این گیاهان ارایه نشده است، پس بهتر است در منظرهای 
اطراف و همسایگی خودتان دقت کنید تا گیاهان سازگار را بیابید.

شبکه ی غذایی خاک1: حيات را به خاک برگردانيد
باغبان هایی که به اصول پایداری پایبند هستند، هرگز به خاک به عنوان یک ابزار فیزیکی یا 
شیمیایی نگاه نمی کنند، بلکه آن را یک شبکه ی غذایی زنده می دانند که شامل قارچ های 
مفید، باکتری ها، کرم های خاکی، حشرات و دیگر موجودات ذره بیني است که در کنار هم 
به رشدونمو گیاه کمک می کنند. همه  ی این موجودات، به شکل گرفتن ساختار خاک کمک 
تبدیل می کنند که  به موادی  را  را جذب و آن ها  با همکاری هم عناصر غذایي  و  می کنند 
گیاهان بتوانند از آن ها استفاده کنند. بدون  این موجودات و بدون خاک زنده، گیاهان به سختی 

می توانند زنده بمانند. )به شکل 1- 16 رجوع کنید(.

1- soil food web

شکل 1-16 شبکه ی غذایی خاک
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X وظیفه ی شما به عنوان یک باغبان پایبند به اصول پایداری،  ایجاد شرایطی است که 
شبکه ی غذایی خاک بتواند در آن به بقاء خود ادامه دهد. همچنین باید خاک های آسیب 
دیده را با استفاده از مواد حیاتی مورد نیازشان تقویت کنید. این کار را می توانید با افزودن 
کمپوست، قارچ های میکوریزا، باکتری های مفید و هومیک اسیدها1 به خاک، در زمان 
کاشت، انجام دهید. به دنبال کودهای آلی که حاوی  این مواد هستند بگردید و فراموش 
نکنید که اقداماتی مانند شیب بندی و هموارسازی خاک، استفاده از کودهای شیمیایی، 
ذره بینی(  )موجودات  میکروارگانیسم هاي  بر  نامطلوبی  اثر  حشره کش ها،  و  علف کش ها 
خاک می گذارد. پس در استفاده از آن ها دقت کنید و تا جای ممکن میزان مصرف را 

کاهش دهید.

آزمایش خاک
نوع خاکی سر و کار  با چه  بدانید  باید  پرورش دهید،  را  به خوبی گیاهان  بتوانید  برای آن که 
دارید. بهترین روش، ارسال نمونه اي از خاک منظرتان به آزمایشگاه برای انجام آزمایش آنالیز 
خاک مناسب برای منظر2 است.  این آزمایش مانند آزمایش خون، اطالعات بسیاری درباره ی 
ویژگی های شیمیایی خاک مثل pH )تعیین اسیدی ]از لحاظ علمی هر ماده ای که یون های 
هیدروژن فراوانی داشته باشد و pH آن زیر 7 باشد[ یا قلیایی ]از لحاظ علمی هر ماده ای که 
تعداد یون های هیدروژن آن کم باشد و pH آن باالی 7 باشد[ بودن خاک(، میزان عناصر 

غذایي، نمک و عوامل دیگر را مشخص می کند.
از  که  کنید. خاکی  تهیه  می کنند  رشد  آن   در  ریشه ها  که  محدوده ای  خاِک  از  نمونه ای 
عمق 15 تا 30 سانتی متری سطح خاک برداشته شود، مناسب است. نمونه را به آزمایشگاه 
بفرستید، حدوداً یک هفته بعد جواب آزمایش و توصیه های الزم برای بهبود خاک را دریافت 
خواهید کرد. از آزمایشگاه بخواهید به جای توصیه ی مواد شیمیایی، به شما روش هاي آلی 

درمان خاک را ارایه دهد، زیرا شما نمی خواهید از کودهای شیمیایی استفاده کنید.

1- humic acids
2- landscape suitability analysis (LSA)



بخش پنجم: گياهان فوق العاده براي منظري سبز 380

قارچ ها
بیش تر مردم فکر می کنند که قارچ ها موجودات مضری هستند که گیاهان را می خورند یا 
باعث بیماري هاي پوستي )ترک خوردن کف پا( می شوند. ولی همه ي قارچ ها بد نیستند 
و قارچ هاي میکوریزا جزو قارچ هاي مفید به شمار می آیند. این قارچ ها به ریشه ی گیاهان 
و  می کنند  ریشه عمل  تقویت کننده ی  جانبی  وسیله ی  مثل یک  و  مختلف می چسبند 
جذب عناصر غذایي و آب را افزایش می دهند. به  این ترتیب گیاه سالم تر خواهد ماند و نیاز 
به تغذیه و آبیاری کمکی نخواهد داشت. هر چند  این نوع قارچ، در بیش تر خاک ها به طور 
طبیعی رشد می کند، هموارسازی و شیب بندی خاک، کودهای شیمیایی و حشره کش ها 
می توانند باعث از بین رفتن آن شوند. خبر خوب  این که می توان با افزودن کودهایی که 
حاوی این قارچ ها هستند یا افزودن  این قارچ ها به شکل محلول یا خشک، در زمان کاشت 
یا پس از آن،  این مشکل را بر طرف کرد.  این قارچ ها تاثیر فوق العاده ای بر خاک منظر دارند. 

آزمایش خاک اطالعاتی درباره ی شبکه ی غذایی خاک در اختیار شما قرار نمی دهد. برای کسب 
این اطالعات، باید آزمایش های دیگری انجام دهید که در آزمایشگاه های خاصی انجام می شوند. 
این آزمایشگاه ها بیش تر به آنالیز زیست شناختی خاک می پردازند تا آنالیز شیمیایی آن. به غیر از 
مواردی که خاک مشکل خاصی دارد، اضافه کردن یک کود آلِی خوب، خاک را تقویت و آماده ی 

پرورش گیاهان می کند و نیازی به صرف هزینه برای آزمایش های زیست شناختی نیست.
آزمایش خاک وجود یا عدم وجود مواد سمی  را نیز در خاک نشان نمی دهد. اگر فکر می کنید 
آالینده هایی در خاک شما وجود دارند که باعث بروز برخی مشکالت می شوند، با آزمایشگاه 
صحبت کنید و از آن ها بخواهید آزمایش های خاصی که مربوط به شناسایی این قبیل مواد است 

برای خاک شما انجام دهند.

بررسی وضعيت زهکشی داخلی خاک1 
گودالی به عمق و عرض 30 سانتی متر  بکنید و آن را با آب پر کنید. چند ساعت بعد دوباره به 

1- internal soil drainage
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گودال سر بزنید. اگر گودال همچنان پر از آب بود، خاک شما در زهکشی داخلی مشکل دارد. 
پس گیاهانی را انتخاب کنید که مقاوم به شرایط ماندابي هستند. )در بسیاری از کتاب های 

باغبانی گیاهان مناسب برای کاشت در چنین خاک هایی فهرست و معرفی شده اند(

 اگر باید گیاهانی در منظر بکارید که به خاکی با قدرت زهکشی داخلی باال نیاز 
دارند، برای بهبود وضعیت خاک به روش ارایه شده عمل کنید: گودال دیگری حفر کنید 
تا به الیه ی  رسی خاک برسید، )اگر الیه ی رسی خاک عامل اصلی مشکل  است( پس از 
سوراخ کردن این الیه، آن را با سنگ ریزه پر کنید. به  این ترتیب قابلیت زهکشی خاک 
به آن برگردانده می شود. برای آن که آب اضافی را از محل دور کنید می توانید لوله های 
سیستم زهکشی را در زیر این الیه تعبیه کنید. همچنین می توانید روی بسترهای باال آمده 
)تپه های خاکی( یا باغچه های ساخته شده در باالی سطح خاک گیاه بکارید. به این ترتیب 

مشکلی برای زهکشی نخواهید داشت.

انتخاب کودهای آلی
گیاهان به عناصر غذایي اصلی )پرمصرف(1 )نیتروژن، فسفر و پتاسیم که بیش تر گیاهان به مقادیر 
زیادی از  آن ها نیاز دارند(، عناصر غذایي ثانویه2 )کلسیم، منیزیم و گوگرد( و عناصر غذایي فرعی 
)کم مصرف(3 )آهن، منیزیم، روی، بور4 و موارد دیگر( نیاز دارند. حاصل خیزی طبیعی خاک ها 
متفاوت است، بنابراین اگر گیاهانی دارید که به  عناصر غذایي بیش تری )بیش از آنچه خاک به طور 
طبیعی توان تامین آن را دارد( نیاز دارند، باید این مواد را به خاک اضافه کنید. کمبود  عناصر 
غذایي باعث کندي رشد، آمادگی بیش تر برای ابتال به بیماری ها، آفت زدگی و عالمت هایي مانند 

کلروسیس/ کلروزیس5 )زرد شدن برگ ها( می شود.
کودهای آلی منشاء گیاهی و حیوانی دارند: مانند فضوالت جانوران،  خزه،  جلبک، خون، پر، 

1- macronutrients
2- secondary nutrients
3- micronutrients
4- boron
5- chlorosis
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پنبه دانه و یونجه که شبکه ی غذایی خاک را تقویت می کنند. کودهای شیمیایی با استفاده از 
سوخت های فسیلی و نمک های معدنی تولید می شوند؛  برای تولید این کودها از منابع تجدید ناپذیر 
استفاده می شود، حیات موجود در خاک را از بین مي برند و در صورتی که بیش از اندازه از آن ها 

استفاده شود، گیاه را می سوزانند و به آب های سطحی و زیر زمینی نفوذ می کنند.

X کودهای آلی برای گیاهان و خاک مناسب تر هستند، زیرا مالیم تر هستند، سرعت 
محتویات  می شوند،  تهیه  طبیعی  و  تجدیدپذیر  منابع  از  است،  کم تر  آن ها  تاثیرگذاری 
نمکی آن ها کم است، به آب های زیرزمینی نشت نمی کنند و در کنار موجودات ذره بیني 
بهبود کیفیت خاک کمک  به  آن ها(  با  )هماهنگ  )میکروارگانیسم ها( موجود در خاک 
می کنند. در حقیقت کودهای آلی به موجودات ذره بیني موجود در خاک نیاز دارند تا 
عناصر غذایي موجود در آن ها )کود( را به شکل موادی که گیاهان می توانند از آن استفاده 

کنند، درآورند.

با استفاده از یک کود آلی مرغوب برای بیش تر گیاهان،  بار کود دهی در سال  دو یا سه 
یا  اسیددوست1  گونه های  )مانند  دارند  ویژه ای  نیازهای  که  گیاهانی  است.  کافی  و  مناسب 

درختان میوه( را می توان با استفاده از کودهای آلی مخصوص کود دهی کرد.

تهيه ی کود کمپوست
کمپوست انتهای دیگر چرخه ي مرگ و تولد است: کمپوست در واقع بافت گیاهی است که 
عناصر  کمپوست،  می شود.  تجزیه  گیاهان  نیاز  مورد  عناصر غذایي  به  طبیعی  عوامل  اثر  بر 
را  باز می گرداند، ساختار و ترکیب خاک  غذایي را به طبیعی ترین شکل ممکن به سیستم 
بهبود می دهد، خاک را از لحاظ شیمیایی تثبیت می کند، گیاهان را در برابر بی آبی مقاوم 
را سرکوب  بیماری ها  تغذیه می کند،  را  در خاک  مفید موجود  ذره بیني  می کند، موجودات 
می کند، آالینده ها را خنثی می کند، نفوذ پذیری خاک را افزایش می دهد، و جلوی جاری شدن 

1- acid-loving
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روان آب ها را می گیرد. کمپوست زیبا، سازگار با اصول پایداری و ضروری  است.

چرا کمپوست؟
در منظر پایدار، فرآیندها چرخه ای هستند، نه خطی؛ در یک سیستم پایدار هیچ چیز هدر 
نمی رود. بهترین مثال یک سیستم پایدار چرخه ی موجود از گیاه زنده به کمپوست و برعکس 
را  بزرگ ترین چرخه های حیات  از  از کمپوست، فرصت مشارکت در یکی  استفاده  با  است. 
دور  و  غنی تر  کم تر، خاک  کود دهي  سالم تر،  گیاهان  مشارکت،  این  مزد   می آورید.  به دست 
ریختن زباله های سبز کم تر است، آن هم با ماشین هایی که سوخت فسیلی مصرف مي کنند 

و آلودگی صوتی و آلودگی هوا تولید می کنند.
در برخی شرایط، ممکن است استفاده از کمپوست ضرورتی نداشته باشد یا عملی نباشد. 
یکی از این شرایط نداشتن فضای کافی برای انبار کردن کمپوست است، که البته دلیل موجهي 
نیست، زیرا انواعي از محفظه های نگهداری کمپوست وجود دارند که فضایی کم تر از 1 مترمربع 
اشغال می کنند. حتی می توانید از برخی انواع آن ها در آشپزخانه ی منزل تان هم استفاده کنید. 
دلیل موجه  دیگر آن است که  ممکن است تولید زباله ی سبز در منظر شما برای تامین ظرفیت 
دستگاه کمپوست سازی کافی نباشد، البته چنین شرایطی خود یکی از نشانه های سازگاری 
منظر با اصول پایداری است، زیرا انتخاب درست گیاهان با توجه به فضا، نیاز به هرس کردن 

مداوم آن ها را از بین می برد و در نتیجه زباله های سبز ناچیزی تولید می شود.

X اگر حجم شاخ وبرگی که هرس می شود کم است، بهتر است آن ها را همان جا پای 
گیاه قرار دهید. با این کار  تمام عناصر غذایي موجود در شاخ وبرگ هرس شده دوباره به 

خود گیاه بازگردانده می شود. )برای اطالعات بیش تر به فصل 20 رجوع کنید.(

کمپوست سازی و ابزارهای مورد نياز
 باغبانی به ابزار و وسایل پیچیده نیازی ندارد و کمپوست سازی هم از  این قاعده مستثنی نیست. 
برای تهیه ی کمپوست می توان از یک کمپوست ساز قدیمی  هم استفاده کرد. فقط باید محل 
با استفاده از روشی که در قسمت بعدی بیش تر توضیح داده می شود،  مناسبی پیدا کنید و 



بخش پنجم: گياهان فوق العاده براي منظري سبز 384

شاخ وبرگ هرس شده ی درختان را آن جا روی هم تل انبار کنید. سپس روی توده را بپوشانید تا 
گرم بماند. اگر می خواهید مواد زودتر تجزیه شوند هر چند وقت یک بار آن را زیر  و   رو کنید. )شکل 

2-16( هر هفته روی آن کمی آب بگیرید، طولی نمی کشد که کمپوست شما آماده می شود.

محفظه ی  کنید  سعی  بخرید،  کمپوست سازی  محفظه ی  یک  می خواهید  اگر   
نیز یک محفظه ی  )شکل 16-2  باشد  بازیافتی  پالستیک  از جنس  که  بخرید  ساده ای 
بهتر است، زیرا هر چه  باشد،  بزرگ تر  را نشان می دهد(. هر چه محفظه  کمپوست سازی 
باشد، گرماي بیش تری تولید می شود. زباله های سبز  انباشته شده بیش تر  حجم توده ی 
جدید را از باال در محفظه بریزید و هر چند وقت یک بار، کمپوست آماده را از دریچه ای 
که در پایین محفظه )مخزن( قرار دارد خارج کنید. در  این نوع کمپوست سازها، احتیاجی 
به زیر و رو کردن، فشردن و هیچ عملیات دیگری نیست. اگر مخزن شما استوانه ای شکل 
است هر چند وقت یک بار، محتویات آن را هم بزنید. همچنین می توانید با استفاده از 
بلوک های بتنی، تکه های چوب یا مصالح محکم دیگر، کمپوست ساز بسازید. اگر الزم است 

کمپوست را زیر و رو کنید؛ بهتر است کف آن را بتنی بسازید.

مراحل کمپوست سازی
کمپوست سازی بسیار ساده است. هر چند روش ها و رویکردهاي مختلفی برای این کار وجود 
دارد، انتظار برای فاسد شدن مواد کار چندان پیچیده ای نیست. برای این کار طبق مراحل 

زیر پیش بروید:

شکل 2-16- الف( توده ی کمپوست، ب( محفظه ی کمپوست
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1. توده ای از زباله های مناسب فراهم کنيد– نيمی سبز1، نيمی قهوه ای2. کمی زباله ی سبز 

و قهوه ای فراهم کنید. برای مثال از چمن های کوتاه شده یا شاخ وبرگ هرس شده ی پرچین 
زباله های قهوه ای  به عنوان  یا خرده های چوب  از برگ های خشک  و  زباله های سبز  به عنوان 
ترکیب  می کنند.  تولید  کربن  قهوه ای،   زباله های  و  نیتروژن  سبز،  زباله های  کنید.  استفاده 
درست  این مواد )نیمی  از هر کدام( توده ا ي مناسب فراهم می کند که با تولید حرارت کافی 
به سرعت تجزیه می شود. استفاده ی بیش از اندازه از زباله ی سبز، توده را بد بو می کند و حجم 
باالی زباله های قهوه ای، فرآیند تجزیه را به تاخیر می اندازد. هر چه مواد خردتر شده باشند، 
کمپوست زودتر آماده می شود. استفاده از ته مانده  ی غذا ها هم در صورتی که روی آن ها را با 
برگ یا خرده های کاغذ بپوشانید تا مگس جمع نشود، بالمانع است؛ گوشت و سایر اجزاء بدن 
حیوانات، باعث پیدایش و رشد کرم ها و جانوران موذی می شود، پس بهتر است آن ها را کنار 
بگذارید. از ریختن فضوالت سگ یا گربه در ترکیب کمپوست خودداری کنید، چون ممکن 

است ناقل بیماری های خطرناکی باشند.

 پول تان را با خرید محصوالت مختلفی که با عنوان تسریع کننده  ی تولید کمپوست  
باکتری ها،  از  گروهی  به کمک  کمپوست سازی  اصلی  کار  ندهید.  هدر  می شوند،  عرضه 
قارچ ها، آنزیم ها و کرم های خاکی انجام می شود که بیش تر آن ها در موادی که روی هم 
انباشته اید حاضر هستند. اگر می خواهید فرآیند را تسریع  کنید یک مشت خاک  سطحي، 
کمپوست آماده، خاکستر، پودر استخوان3، فضوالت حیوانی و خون خشک و پودر شده 

به آن اضافه کنید.

2. به توده ی کمپوست آب اضافه کنيد. هفته ای یک بار روی توده ی کمپوست آب بگیرید و 

آن را مرطوب کنید،  دقت کنید که توده نباید کاماًل خیس شود. روی توده را با یک پارچه ی 
ضد آب )برزنت( بپوشانید یا دِر مخزن را ببندید تا گرم بماند و رطوبت آن حفظ شود.

1- green stuff
2- brown stuff
3- bonemeal
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3. هر هفته توده را زیر و رو کنيد. زیر و رو کردن توده با یک چنگک، فرآیند تخریب و 

تجزیه را تسریع می کند.
4. وقتی کمپوست به رنگ قهوه ای درآمد، دانه های آن شبيه به دانه های قهوه شد و بوی 

مطبوع خاک از آن متصاعد شد، برای برداشت آماده است. می توانید کمپوست به دست 

آمده را الک کنید تا تکه های درشت از آن جدا شود یا همان طور از آن استفاده کنید.
5. از کمپوست در کشت بعدی استفاده کنيد. یک مشت کمپوست در گودالی که برای 

کاشتن گیاه آماده کرده اید، بریزید )بیش تر از  این نیازی نیست(. الیه ای از این محصول را که 
نقش خاک پوش و کود را ایفا می کند، روی سطح باغچه ها پخش کنید. در زمان آبیاري بارانی، 
یا بارش باران، عناصر غذایي موجود در کمپوست در خاک نفوذ می کنند. همچنین می توانید 

کمپوست را با خاک گلدان ترکیب کنید.

برطرف کردن مشکالت کمپوست
اگر به توصیه هایی که پیش  از این ارایه شد، عمل کنید، قطعاً در کمپوست سازی با مشکلی 

مواجه نمي شوید، ولی اگر مشکلی پیش آمد، به نکات زیر توجه کنید:
کمپوست بوی بد می دهد! در این صورت حجم زباله های سبز یا حجم آب توده زیاد  √

است. توده را هم بزنید و مقداری زباله ی قهوه ای به آن اضافه کنید.
آب  √ آن  به  بزرگ تر شود،  توده  تا  کنید  اضافه  توده  به  بیش تري  مواد  هوا سرد است! 

بدهید، آن را زیر و رو کنید یا مقداری زباله ی سبز به آن اضافه کنید. اگر هوا خیلی سرد 
است، توده ی کمپوست را با کاه عایق بندی کنید.

گرم  √ خیلی  اولیه،  مراحل  در  به خصوص  خود،  به خودی  توده  است!  گرم  خيلی  هوا 
می شود، ولی توده ای که خیلی بزرگ باشد یا خوب زیر و رو نشود ممکن است دماي آن 
اثر حرارت  بر  )میکروارگانیسم ها( موجود در آن  و موجودات ذره بیني  باال رود  بیش از اندازه 
کشته شوند. این موجودات در تبدیل مواد به کمپوست موثر هستند. توده را زیر و رو کنید و 

در صورت لزوم آن را به چند قسمت تقسیم کنید تا کوچک تر شود.
نریزید، چون جانوران مختلفی  √ توده ي کمپوست گوشت  در  جذب جانوران مختلف! 

)راکن، موش، راسو( را به خود جذب می کند. همچنین ته مانده ی غذاها را با برگ یا خرده کاغذ 
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بپوشانید تا مگس جمع نشود.

مبانی کاشت: کاشت گياهان در محل مناسب
فرقی نمی کند که چه چیزی می کارید، کارهایی که در زمان کاشتن گیاه روي خاک انجام 
می دهید، بر سالمت گیاه و طول عمر آن تاثیر دارد. حفر گودال و قرار دادن گیاه در خاک، تازه 
نقطه ی شروع کار است. بسیاری از روش ها و اطالعات موجود در زمینه ی کاشت، همان طور 
که در دیگر جنبه های باغبانی هم شاهد آن هستیم، نادرست هستند. در  این جا به مراحل 

صحیح کاشت می پردازیم )شکل 16-3(:
1. یک گودال بکنيد. گیاهان ترجیح می دهند کمی باالتر از سطح خاک قرار بگیرند، بنابراین 

گودال را 2/5 سانتی متر کم عمق تر از ارتفاع توپِی ریشه حفر کنید )5 سانتی متر برای گیاهان 
بزرگ(. عرض گودال باید دو برابر توپی ریشه باشد. خاک را زیاد به هم نزنید و گودال را بیش تر 
از نسبت هاي ذکر شده گود نکنید، چون در این صورت مجبور مي شوید ته گودال را دوباره 
با خاک سست پر کنید. گیاه را مستقیماً روی خاکی که دست نخورده و زیر و رو نشده قرار 
دهید. خاِک دیواره های گودال را کمی نرم کنید، تا ریشه ها بتوانند در خاک اطراف گودال 
رشد کنند. اگر دیواره های گودال سخت و صاف باشند ریشه ها که نمی توانند از گودال خارج 
گیاه  شیب دار  روی سطح  اگر  می پیچند.  هم  در  و  می کنند  رشد  حلقه ای  به صورت  شوند، 
می کارید، همان طور که در شکل 3-16 نشان داده شده است، گودال را طوری حفر کنید که 
عمود بر سطح شیب دار باشد؛ با  این روش خاک بخش هایي که شیب بیش تري دارند،  روی 

گیاه نمی ریزد.
2. خاکی را که باید گودال دوباره با آن پر شود، آماده کنيد. برای اطالعات بیش تر درباره ی 

بهینه سازی و ارتقاء کیفیت خاک با استفاده از اصالح کننده ها، به قسمت مربوط به خاک که 
در ابتدای فصل آمده رجوع کنید. مواد الزم را به خاک اضافه کنید و آن ها را به آرامی  با هم 
مخلوط کنید، توجه داشته باشید که خیلی خاک را به هم نزنید و ساختار آن را تخریب نکنید. 

در بیش تر موارد به جز کمی کمپوست نیازی به اضافه کردن اصالح کننده ها نیست.
3. گياه را از ظرف آن خارج کنيد. برای گیاهانی که در گلدان هستند، گلدان را وارونه کنید، 

با دست خاک آن را نگاه دارید، به لبه های گلدان ضربه هایی به طرف پایین بزنید تا گیاه به 
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راحتی از گلدان خارج شود. برای گیاهان بزرگ تر، گیاه را در همان گلدان به پهلو بخوابانید و 
به آرامی آن را از گلدان بیرون بکشید. در صورت لزوم می توانید برای خارج کردن گیاه، گلدان 
پالستیکی را ببرید، توجه داشته باشید که به توپِی ریشه آسیبی نرسد. گیاهانی را که ریشه ی 
آن ها در پارچه پیچیده شده است با همان پارچه در خاک قرار دهید، البته پوشش را از نیمه ی 

باالیی توپی ریشه باز کنید. پارچه ی کنفی با گذشت زمان در خاک تجزیه می شود.
4. توپِی ریشه را بررسی کنيد. اگر ریشه های گیاه حلقه شده اند، به آرامی آن ها را از هم باز 

کنید. در گیاهانی که ریشه های حلقه شده ندارند، هیچ اقدامی  الزم نیست؛ البته می توانید 
به رشد  تحریک  را  ریشه ها  از دست ها(،  استفاده  با  و  )به آرامی  ریشه  توپي  دادِن  با خراش 
کنید. گیاهانی که ریشه های آن ها به شدت در هم پیچیده و حلقه شده را دور بیاندازید یا پس 

بفرستید،  این گیاهان هرگز رشد خوبی نخواهند داشت.
5. گياه را در گودال قرار دهيد. عمق گودال را بررسی کنید، دقت کنید که گیاه کمی  باالتر 

از سطح خاک قرار بگیرد. گیاه را در گودال قرار دهید. برای گیاهانی که ریشه های آن ها عریان 
است1، ریشه ها را در مخروطی از خاک که در میان گودال ایجاد کرده اید، پخش کنید. خاک 
آماده شده )خاکی که برای پر کردن گودال آماده کرده اید( را روی نیمی از توپِی ریشه بریزید و 
فشار دهید تا هوای میان ذرات تخلیه شود. کمی  آب به خاکی که با آن گودال را پر کرده اید، 
اضافه کنید تا خاک آن را جذب کند. نیمه ی دیگر گودال را پر کنید و آن را فشار دهید تا با 
سطح خاک هم تراز شود. با استفاده از خاک اضافی یک حوضچه ی کوچک موقتی )طشتک( در 

اطراف گیاه بسازید و چند بار  این حوضچه را با آب پر کنید.
را  گیاه  اطراف  است،  شده  داده  نشان  شکل  در  که  همان طور  کنيد.  اضافه  6. خاک پوش 

به قسمت »خاک پوش:  مزایای خاک پوش  از  بیش تر  اطالعات  برای  بپوشانید.  با خاک پوش 
معجزه ی باغبانی پایدار« که در همین فصل آمده است، رجوع کنید.

حتی مقاوم ترین گیاهان هم در ابتدای کاشت به مراقبت نیاز دارند. در آبیاری و مرطوب نگاه داشتن 
)از آبیاری بیش از اندازه بپرهیزید( خاک، به خصوص در محدوده ی توپِی ریشه دقت کنید. انگشت 
خود را در خاک فرو کنید و رطوبت خاک را بررسی کنید. با بزرگ تر شدن گیاه، طول زمان آبیاری 

1- bare root
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و فواصل بین هر بار آبیاری را بیش تر کنید، زیرا ریشه ی گیاه رشد کرده و گسترده تر شده است.

 سعی نکنید با افزودن کود های قوی به خاک، رشد گیاه را تسریع کنید، اجازه دهید 
گیاهان با همان سرعت معمول خودشان رشد کنند. مراقب آفات و بیماری ها باشید و به محض 
بروز نشانه ها، اقدام کنید، توجه داشته باشید که گیاهان جوان، توانایی مواجه شدن با  این دو 
عامل را به تنهایی ندارند. پوششی از خاک پوش مناسب به حفظ رطوبت و نابودی علف های 
هرز کمک می کند. علف های هرز را جدی بگیرید و آن ها را وجین کنید، زیرا می توانند خیلی 

سریع گیاه شما را از گردونه ی رقابت برای دریافت مواد غذایي و آب حذف کنند.

شکل 3-16 کاشت گیاهان کوچک در سطوح شیب دار و صاف
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خاک پوش: معجزه ی باغبانی پایدار
در گذشته، برگ های خشک از روی زمین های چمن و باغچه ها جمع آوری و دور ریخته می شد.  
به  این ترتیب خاک در معرض آفتاب، باد، باران و حتی تردد مستقیم افراد قرار می گرفت. در آن 
زمان  این کار، بسیار خوب و پسندیده به نظر می رسید، زیرا آفات و بیماری ها را از منظر دور 

می کرد و فضا را پاکیزه و مرتب نگاه  می داشت.
هنوز هم بسیاری از مردم این کار را انجام می دهند. تنها نکته ای که به آن توجه نشده، 
 این است که این برگ ها زباله نیستند و نباید دور ریخته شوند و تا به حال بسیاری منابع مانند 
عناصر غذایي و ارزشمند، آب و سوخت های فسیلی با همین کار هدر رفته است، و از نتایج 
آن می توان به آلودگی هوا، آسیب دیدن گیاهان، رونق بازار کودهای شیمیایی، افزایش آفات 

و بیماری ها، تخریب خاک و یکی از در دسترس ترین چرخه های غذایی منظر اشاره کرد.
منظرسازها و باغبان های  امروزی با آگاهي از اصول پایداري، از هر مولکوِل مواد آلی به دقت 
مراقبت می کنند و از اهمیت و نقش آن ها در سالمت دراز مدت منظر آگاهی دارند. به واسطه ی 
همین دانش و آگاهی، خاک پوش وارد صحنه می شود. خاک پوش، پوششی از مواد آلی )یا 
غیرآلی( است که روی سطح خاک پخش می شود. )خاک پوش با اصالح کننده های خاک فرق 
ولي خاک پوش روی سطح  ترکیب می شوند،  آن  با  و  ریخته  اصالح کننده ها در خاک  دارد. 

خاک قرار می گیرد.(

X خاک پوش، در سیستم منظرسازی کاربردهای فراوانی دارد که در قسمت بعدی به 
آن ها اشاره خواهیم کرد. اگر بخواهیم دو یا سه عنصر اصلی در منظرسازی پایدار معرفی 

کنیم، خاک پوش قطعاً یکی از آن ها خواهد بود.

مزایای استفاده از خاک پوش
خاک پوش، کارکردها و وظایف چندگانه ای را بر عهده دارد. در  این جا به تعدادی از مزایای 

خاک پوش برای منظر اشاره می کنیم:
می تواند  √ خاک پوش،  سانتی متر  چند  با  منظر  سطح  پوشاندن  می کند:  ذخيره  را  آب 

مصرف آب منظر را حداقل تا نصف کاهش و فواصل بین دفعات آبیاری را افزایش دهد. دقت 
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آن  دانه های  انتخاب کنید که  را  باید خاک پوشی  ویژگی،  این  از  بهره مندی  برای  کنید که 
درشت تر از ذرات خاک باشند.

تنش هاي گياه1 را کاهش می دهد: خاک پوش عایق ریشه ها در برابر گرما و سرما است،  √

به عالوه نقش موثری در افزودن عناصر غذایي و حفظ آن ها در خاک دارد.
از  √ پوشیده  خاِک  در  نمی توانند  هرز  علف های  می شود:  هرز  علف های  رشد  از  مانع 

برآورند، بسیار  از خاک  خاک پوش رشد کنند و علف های کمی هم که موفق می شوند سر 
ضعیف هستند و به راحتی کنده می شوند.

که  √ سطحي  خاک  شدِن  خشک  و  فشرده  از  خاک پوش  می کند:  محافظت  خاک  از 

)میکروارگانیسم ها(  ذره بیني  موجودات  می کند.  جلوگیری  است،  خاک  الیه ی  باارزش ترین 
سودمند موجود در خاک هم مواد مورد نیازشان را از این پوشش آلی تامین می کنند.

عناصر  √ خاک پوش های  آلی،  تدریجِی  تجزیه  شدن  با  می دهد:  بهبود  را  کيفيت خاک 

غذایي موجود در آن ها وارد خاک می شود. خاک پوش همچنین به حفظ قارچ های سودمنِد 
خاک کمک می کند. میسلیوم2 )توده ی به هم بافته ی مولد قارچ(  این قارچ ها )که ساختاری 

شبیه به ریشه دارد( به باز شدن توده های خاک از هم و ارتقاء ساختار آن کمک می کند.
آسيب های ناشی از کاشت را در خاک از بين می برد: کاشت، حفاری و وجین کردن  √

علف های هرز، از جمله فعالیت هایی هستند که به ساختار خاک آسیب می رسانند. با استفاده 
از خاک پوش  این فعالیت ها آسیب کم تری به خاک می رسانند.

ميزان نفوذ آب را افزایش می دهد: از آن جایی که با وجود خاک پوش سطح خاک سله  √

نمی بندد، آب آسان تر جذب می شود. به این ترتیب بیش تر آب جذب ریشه ها می شود، و آِب 
کم تری در سطح منظر جاری و به خیابان ها می ریزد.

باران  √ بارش  با  باشد  قرار گرفته  زیر خاک پوش  از فرسایش خاک می کاهد: خاکی که 

شسته نمی شود و در جایی که به آن تعلق دارد، باقی می ماند.
مانع از پاشيده شدن خاک و گل به گياهان می شود: گلی که به گیاهان پاشیده می شود،  √

معموالً ناقل انواع بیماری ها است. خاک پوش مانع از پاشیده شدن گل به اطراف می شود.

1- plant stress
2- mycelium
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خاک پوش سطحی پاک و عاری از گل و خاک فراهم می کند که می توان روی آن  √

راه رفت: با استفاده از خاک پوش دیگر پس از باران در گل فرو نمی روید. گل والی به کف 

کفش های تان نمی چسبد و با شما وارد خانه نمی شود. همچنین وقتی باد می وزد، همه ی خانه 
پر از خاک نمی شود.

لوله های آبياری قطره ای را پنهان می کند: سیستم آبیاری قطره ای بی نظیر و فوق العاده  √

است، اما از جذابیت منظر می کاهد. با استفاده از خاک پوش می توان لوله های  این سیستم را 
پنهان کرد.

باغچه ی شما را زیباتر می کند: همان طور که مرتب  کردن تخت، نقش موثری در تمیز  √

جلوه دادن اتاق خواب دارد، با خاک پوش هم منظر شما، تمیز و مرتب به نظر می رسد.

انواع خاک پوش
خاک پوش ها به دو گروه اصلی، خاک پوش های آلی و غیرآلی تقسیم می شوند. خاک پوش های 
آلی از منابع زنده تهیه می شوند و خاک پوش های غیرآلی از مواد معدنی یا مواد غیر زنده ی 

دیگر ساخته می شوند.

خاک پوش آلی

خاک پوش های آلی از تراشه های چوب درختان، پوست درختان، برگ درختان سوزنی، برگ 
گیاهان مختلف، کاه، پوسته ی غالت، میوه ها و دانه های خوراکی و کمپوست تشکیل می شوند. 
زیرا  این خاک پوش ها خود  برای منظر است،  بهترین گزینه  آلی  از خاک پوش های  استفاده 
بخشی از چرخه ی زنده ی عناصر غذایي هستند. خاک پوش آلی در واقع همان نقشي را که 
برگ ها، گل ها و دیگر اجزاي گیاهان در اکوسیستم های طبیعی پس از جدا شدن از گیاه و 

تجزیه شدن بازي مي کنند، در منظر ایفا می کند.
در این جا نکته ی دیگری مطرح می شود؛ آیا گیاهان خود می توانند خاک پوش مورد نیازشان 
را تامین کنند؟ افتادن برگ ها و دیگر اجزاء گیاه وقتی عمر آن ها به پایان رسید یا در شروع 
فصل سرد، روشي طبیعي براي تامین خاک پوش مورد نیاز گیاه است. در این روش، شاخ وبرگ 
مرده ی گیاه، پای آن می مانند و به تدریج تجزیه شده و عناصر غذایي مفید را به خاک باز 
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آیا  بزرگی است.  اشتباه  از منظر،  می گردانند. جمع کردن  این برگ ها و خارج کردن آن ها 
موادی که گیاهان بیش از هر چیز به آن ها نیاز دارند، زباله هستند؟ پس اجازه دهید هر چه از 

گیاه روی خاک می افتد، همان جا باقی بماند.

عامل  به  باشند،  مفید  و  عالی  که  هم  چقدر  هر  آلی،  مواد  که  باشید  مراقب   
آتش سوزی تبدیل نشوند. عمق خاک پوش نباید بیش از 10 سانتی متر باشد. خاک پوش 
یا سهل انگاری در زمان خاموش کردن سیگار، می تواند  با یک جرقه ی کوچک  ضخیم 

موجب آتش سوزی شود.

خاک پوش غيرآلی

)یا  آتشفشاني1  سنگ های  شده،  خرد  سنگ های  سنگ ریزه ،  از  غیرآلی  خاک پوش های 
پارچه هایی  پالستیکی4،  صفحه های  آجر،  کوچک  تکه های  خرد شده3،  گرانیت  پومیس2(، 
و  ماشین  تکه های خرد شده ی الستیک  )ژئوتکستایل(5،  بافته می شوند  الیاف طبیعی  از  که 

شیشه های شکسته ی بازیافتی )لبه های تیز باید صاف شوند( تشکیل می شوند.
دوام خاک پوش های غیرآلی به مراتب بیش تر از خاک پوش های آلی است، زیرا به سرعت تجزیه 
نمی شوند. البته  این خاک پوش ها نمی توانند مانند خاک پوش های آلی کیفیت خاک را بهبود دهند 
و البته برخی از آن ها مشکل ساز هم هستند )به قسمت بعد رجوع کنید(. خاک پوش های غیرآلی 
همچنین خاصیت عایِق خاک پوش های آلی را ندارند، زیرا مثل این خاک پوش ها نرم نیستند 
و روي هم نمي خوابند، بنابراین نمي توانند محل ریشه ها را گرم نگاه دارند. از خاک پوش های 
غیرآلی مي توان در باغ های کاکتوس که استفاده از خاک پوش آلی، غیرطبیعی به نظر می رسد و 
همچنین در محل هایی که تاثیر خاک پوش مهم تر از رعایت اصول پایداری است، استفاده کرد 

)تا جایی که ممکن است از به کار بردن خاک پوش های غیرآلی بپرهیزید(.

1- cinder
2- pumice
3- decomposed granite
4- plastic sheeting
5- geotextile
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خاک پوش هایی که باید از آن ها اجتناب کرد

 برخی از انواع خاک پوش مشکل آفرین و حتی خطرناک هستند و بهتر است که از 
آن ها استفاده نشود. در این جا به برخی از این خاک پوش ها اشاره می کنیم:

از به کار بردن موادی که قابليت آتش گيرِی باالیی دارند بپرهيزید، مثل برگ های  √
خشک یا الیاف نازک پوسته ی نارگیل، که در هوای خیلی گرم ممکن است خودبه خود آتش 
بگیرند. این الیاف برای حیوانات خانگی هم خطرناک هستند و ممکن است آن ها را مسموم 

کنند.
داشتن  √ به دلیل  خاک پوش ها  بپرهيزید،  این  رنگی  خاک پوش های  بردن  به کار  از 

از  که  خاک پوش هایی  از  همچنین  باشند.  مشکل آفرین  می توانند  شیمیایی  رنگ دانه های 
و  مضر  بسیار  خاک پوش ها  نوع  این  زیرا  کنید،   اجتناب  می شوند،  تهیه  خرد شده  الستیک 

خطرناک هستند. برای اطالعات بیش تر به فصل 2 رجوع کنید.
از قرار دادن صفحه های پالستيکی در زیر خاک پوش بپرهيزید؛  این کار مانع از فرو  √

رفتن آب در خاک و خروج گازها از خاک می شود. می توان به جای این صفحه های پالستیکی 
از پارچه هایی که از الیاف طبیعی بافته می شوند، استفاده کرد. این پارچه ها مانع جذب آب 
و خروج گازها نمی شوند، ولی بذر علف های هرز روی آن ها جوانه می زند و ریشه های آن در 
پارچه فرو می رود، و به  این ترتیب وجین کردن آن ها دشوار می شود و در نتیجه گاهی باغبان ها 

مجبور به استفاده از علف کش  می شوند.
خاک پوش های سنگ ریزه ای را پيش از استفاده بشویيد، چون گرد موجود میان  √

این سنگ ریزه ها ممکن است تعادل شیمیایی خاک را به هم بزند.

روش پاشيدن خاک پوش 
به مراحل  ندارد. در  این جا  نیاز  ابزار پیچیده ای  به  پاشیدن خاک پوش کار سختی نیست و 

پاشیدن خاک پوش خواهیم پرداخت:
1. سطحی را که قرار است خاک پوش پاشی شود، هموار کنيد. برای هموار سازی و شیب بندی 

نهایِی سطح خاک، سنگ ها و هر نوع خار  و خاشاِک دیگر را از روی خاک جمع کنید و با تنظیم 
شیب خاک، مسیر حرکت آب را در هنگام بارش به محل مورد نظر تعیین کنید.
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کنید.  گود  سانتی متر  تا حدود 8  را  تردد  مسیرهای  و  پاسیو  لبه ی  دور  تا  دور   
لبه های گودال را به سوي سطح مجاور شیب دار کنید تا اختالف سطح ناگهانی به وجود 

نیاید. با این کار خاک پوش روی سطح کف سازي شده نمی پاشد.

2. علف های هرز را از بين ببرید. علف های هرز را به همراه ریشه های شان از بین ببرید. اگر 

علف های هرز منظر شما چند ساله هستند، )یعنی هر سال دوباره از ریشه ها جوانه می زنند و سبز 
می شوند( تا  جایی که می توانید، ریشه ها را از خاک بیرون بیاورید و سپس به مرحله ی 2. الف 

بروید، در غیر  این صورت به مرحله ی 3 بروید.
کنيد.  خفه  الیه ای  خاک پوش  از  استفاده  با  را  چندساله  هرز  علف های  الف.   .2

با  خاک  آن  در  که  است  فرآیندی  می بینید،   16-4 شکل  در  که  الیه ای  خاک پوش پاشِی 
بسیار  روش  این  شوند.   نابود  هرز  علف های  تا  می شود  پوشانده  و خاک پوش  مقوا  الیه های 

موثرتر از علف کش ها است و مضرات زیست محیطی آن نیز کم تر است.
سطح خاک را با دو یا سه الیه مقوای موج دار بپوشانید )می توانید از جعبه های مستعمل 
برای انجام این کار استفاده کنید(. مقواها را طوری کنار هم بگذارید که لبه ها حداقل 15 
سانتی متر روی هم بیافتند، و علف های هرز نتوانند از شکاف میان مقواها سر بیرون بیاورند. 
مقوا را خیس کنید و به مرحله ی 3 بروید. )توجه: نیازی نیست که  این مقواها را جمع کنید. 
تا فرا رسیدن زمان کاشت )که عموماً چند ماهی پس از خاک پوش پاشی است(،  این مقواها 
تجزیه شده و عناصر غذایي ارزشمندی در خاک آزاد می کنند. در آن زمان مي توانید با کنار 

زدن یا شکاف دادن آن ها به کاشت بپردازید.(
3. خاک پوش را روی سطح مورد نظر بپاشيد. الیه ای از خاک پوش به ضخامت 10 سانتی متر 

روی خاک  پخش کنید. به مرور زمان ضخامت این الیه به 5 تا 8 سانتی متر کاهش می یابد. 
برای پوشاندن فضایی به مساحت 100 متر مربع، 10 متر مکعب خاک پوش الزم دارید. مراقب 
شاخه های  و  نکنید  له  را  موجود  گیاهان  خاک پوش پاشی،  عملیات  انجام  هنگام  که  باشید 

ضعیف و کوچک را باال بیاورید تا روی الیه های خاک پوش قرار گیرند.

X دقت کنید که اطراف تنه ی درخت ها یا درختچه ها را حداقل تا 15 سانتی متر خاک پوش 
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نپاشید؛ تماس خاک پوش و تنه ی درخت ممکن است موجب رشد عوامل بیماری زا شود و به 
درخت آسیب برساند. خاک پوش را خیس )مرطوب( نگاه دارید تا مانع از بلند شدن گرد وغبار 
و رشد  هاگ قارچ های دافع  آب1 شوید که می توانند آب را از خاک پوش به بیرون هدایت کنند.

دقت کنید که خاک پوش از ساختمان خانه نیز فاصله داشته باشد. تماس بین مواد آلی و 
ساختمان، زمینه ی مناسب را برای رشد ِمرولی پوریا  اینکَرَست )قارچ قوي پوسیدگي چوب(2 
فراهم می کند. این قارچ نادر، ولی بسیار قوی می تواند، خانه ی شما را پیش از آن که بفهمید 
چه اتفاقی افتاده است به پوسته ای از چوب های پوسیده تبدیل  کند.  این قارچ در نتیجه ی 

تماس چوب با رطوبت به وجود می آید؛ خاک پوش می تواند شروع خوبی برای رشد آن باشد.
4. ضخامت خاک پوش را حفظ کنيد. فراموش نکنید که خاک پوش با گذشت زمان تجزیه 

می شود و به  این ترتیب عناصر غذایي و آلی موجود در آن وارد خاک شده و باعث تقویت آن 
می شوند.  با کاهش ضخامت خاک پوش، علف های هرز فرصت رویش پیدا می کنند. حداقل 
سالی یک بار، روی قسمت  هایی که پوشش گیاهی ندارند، خاک پوش بپاشید تا ضخامت الیه ی 

خاک پوش همواره 8 سانتی متر باقی بماند.

1- water-repellant fungus spores
2- Meruliporia incrassate

شکل 4-16 خاک پوش الیه ای
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مشکالت احتمالی خاک پوش
برخی مشکالت کم اهمیت و ناچیز خاک پوش ها عبارتند از: 

قارچ آمانگوس1 : خاک پوش های آلی و موجودات ذره بیني تجزیه گر همیشه در کنار هم  √
هستند. بیش تر این موجودات بی ضرر هستند، اما برخی از آن ها مانند انواع کپک لجن2 و قارچ 
داگ ُومیت3 )نوعی قارچ که باعث فساد و خرابی چوب می شود(، در واقع عالمت هاي هشدار 
با رگه های کوچک چسبنده  آرتیلري4 است که  قارچ  این موجودات،  از  هستند. یکی دیگر 
این قارچ ها  از   یا هر سطح دیگِر مجاورش را می پوشاند. خوشبختانه هیچ کدام  و لزج دیوار 
مشکل جدی به وجود نمی آورند.  این قارچ ها در مرحله ی خاصی از تجزیه  ی خاک پوش، ظاهر 

می شوند و پس از پایان  این مرحله ناپدید می شوند.
بوی ترشيدگی:  این بو هم یکی از نشانه های تجزیه ی خاک پوش است و در بیش تر موارد  √

پس از چند روز از بین می رود.
بازیافتی  √ آلِی  خاک پوش  که  آن جایی  از  بازیافتی:  خاک پوش  در  موجود  زباله های 

و  آبیاری قطره ای  لوله های  آبیاری،  تکه های شلنگ  تهیه می شود، معموالً  زباله های سبز  از 
گلدان های پالستیکی در آن یافت می شود که با برداشتن آن ها می توانید چهره ی خاک پوش 

و منظر را پاکیزه نگاه دارید.
بذر علف های هرز: گاهی در داخل خاک پوش بذر برخی علف های هرز یافت می شود که  √

باید به محض جوانه زدن ریشه کن شوند.
آفات و بيماری ها: نگرانی از این که خاک پوش ها ممکن است ناقل عوامل بیماری زا و  √

آفات باشند، پایه و اساسی ندارد، ولی گاهی ممکن است، بیماری ها و آفت هاي ناخواسته اي 
در خاک پوش پیدا شوند، در صورت مشاهده ی چنین شرایطی مطابق نکات ارایه شده در فصل 

21 برای مبارزه با آفات عمل کنید.

1- Amongus
2- slime mold
3- dog vomit fungus
4- artillery fungus





فصل 17

استفاده از درخت ها و درختچه هاي مفيد در منظر

در این فصل مي خوانيم:

• استفاده از مزایاي فراوان درخت ها
• درخت  ها را با توجه به نیازهاي تان انتخاب کنید

• مراحل انتخاب، کاشت و هرس مناسب یک درخت جوان
• موفقیت در منظرسازي با استفاده از درختچه ها

عمر  کوچک تر  گیاهان   مي دهند.  تشکیل  را  منظر  هر  اصلي  اجزاء  درختچه ها  و  درخت ها 
این که  به  توجه  با  مي کنند.  عمر  سال  صد ها  گاهي  و  ده ها  درخت ها  ولي  دارند،  کوتاهي 
فضایي  باشند،  نداشته  مناسبي  رشد  شرایط  اگر  هستند،  منظر  اجزاء  بزرگ ترین  درخت ها 
که در آن کاشته مي شوند براي شان کوچک باشد، یا در معرض مشکالت دیگر قرار بگیرند، 
بیش از حد تصور باید از منابع براي نگهداري از آن ها استفاده کرد. درخت ها و درختچه ها را 
تا مجبور نشوید هزینه ي  بگیرید  نظر  براي آن ها محل مناسبي در  و  انتخاب کنید  به  دقت 
زیادي صرف نگهداري از آن ها کنید. خواهید دید که خدمات ارزنده اي به شما ارایه مي دهند.

انتخاب،  در این فصل به فواید زیست محیطي درخت ها و درختچه ها و همچنین نحوه ي 
کاشت و نگهداري از آن ها در سنین جواني و کهن سالي مي پردازیم.
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قدر فواید بي شمار درخت ها را بدانيم
درخت ها به جز زیبایي ظاهري آن قدر مزایاي دیگر دارند که تصور زندگي بدون آن ها تقریباً 

غیرممکن است. در این جا به نقش هایي که این گیاهان در زندگي ما دارند مي پردازیم:
√  ،www.treesaregood.com ،محيط زیست: طبق برآورد مجمع بین المللي درخت کاري

در زمیني پوشیده از درخت هاي بالغ به مساحت 4047 مترمربع، اکسیژن سالیانه ي مورد نیاز 
18 نفر تولید مي شود، درخت هاي کاشته شده در این زمین همچنین در حدود 2/6 تن کربن- 
معادل کربني که یک خودرو پس از طي مسافت حدود 14000 کیلومتر تولید مي کند- را 
بافت هاي خود ذخیره مي کنند(. ترسیب  از هوا مي گیرند و در  را  ترسیب1 مي کنند )کربن 
کربن اهمیت بسیاري دارد، زیرا هرچه کربن بیش تري از اتمسفر جذب شود، خطر گرمایش 
کره ي زمین کاهش مي یابد. درخت هاي کاشته شده در این زمین، همین مقدار از آالینده ها  را 

نیز، مانند اُزن و دي اکسیدگوگرد، از هوا جذب مي کنند.
روي  √ این که  عالوه بر  آن ها  دارند.  محیط زیست  در  مهمي  نقش  درخت ها  اکوسيستم: 

حشرات  پرندگان،  طبیعي  زیستگاه  مي اندازند،  سایه  مي رویند،  آن ها  زیر  در  که  گیاهاني 
در  را  فراواني  آب  خود  ریشه هاي  به کمک  درخت ها  مي آیند.  به شمار  نیز  دیگر  حیوانات  و 
محدوده ي ریشه انباشته مي کنند و به این ترتیب آب مورد نیاز گیاهان دیگر نیز فراهم مي شود. 
آن ها به کمک تاج انبوه و سیستم ریشه ي گسترده ي خود از فرسایش خاک جلوگیري مي کنند 

و مانع از رانش زمین مي شوند.
مناظر  √ پوشاندن  خصوصي،  حریم هاي  ایجاد  به  درخت ها  منظر:  در  درخت ها  اهميت 

نازیبا، زیباتر جلوه دادن مناظر جذاب و کاهش آلودگي صوتي کمک مي کنند. تاج درخت 
روي منظر سایه مي اندازد و جلوي تابش مستقیم خورشید را مي گیرد. بسیاري از درخت ها 

نیز میوه، خشکبار و محصوالت غذایي دیگر تولید مي کنند.
غالب، یک  √ باد  از خانه ي شما، در جهت وزش  متري  فاصله ي 15  در  اگر  خرداقليم2: 

ردیف درخت همیشه سبز، درخت هایي که همه ي سال برگ دارند، مانند کاج ها3 یا بلوط هاي 

1- sequestration
2- microclimate
3- pines
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زنده1، کاشته شود، عالوه بر این که از زمین و ساختمان منزل تان در برابر خسارت ها محافظت 
مي شود، آب وهواي منظر شما، که به آن خرداقلیم نیز مي گویند، بهتر مي شود. اثر پناهگاهي 
درخت ها عالوه بر محافظت از منظر در هنگام یخبندان، امکان رشد انواع بیش تري از گیاهان 

را فراهم مي کند.
اگر در طرف شرق و غرب خانه )و گاهي در  √ اهميت درخت ها در محل زندگي شما: 

طرف جنوب( درخت هاي خزان کننده )درخت هایي که برگ هاي خود را در زمستان از دست 
مي دهند مانند افراها2 یا چنارها3( بکارید، هواي خانه در تابستان خنک تر و در زمستان گرم تر 
کاهش  ماهیانه  مبلغ صورت حساب هاي  مي شود،  کم تري مصرف  انرژي  نتیجه،  در  مي ماند. 
مي یابد، و از گرمایش کره  ي زمین کاسته مي شود. درخت ها همچنین دماي محیط اطراف 

خود را در مقایسه با مناطق مجاور به طور متوسط 20 درصد کاهش مي دهند.

 درخت ها روي سنگ فرش ها و ماشین ها سایه مي اندازند، آن ها را از تابش مستقیم 
خورشید حفظ مي کنند و با این کار باعث افزایش طول عمر آن ها مي شوند. سایه، همچنین 
باعث کاهش انتشار گازهاي مضر از سطح مواد وینیلي و سایر مواد به کار رفته در اتومبیل 
مي شود، به این ترتیب وقتي وارد اتومبیل مي شوید، مجبور نیستید در ابري از مواد سمي 

نفس بکشید.

مزایاي اقتصادي: در تحقیقي که در سال 1990 در کالیفرنیا انجام شد، ارزش خالص  √

سالیانه ي مزایاي یک درخت بالغ در حدود 48 تا 63 دالر برآورد شد. از مزایاي درخت ها 
سرمایشي  و  گرمایشي  تاسیسات  در  طبیعي  گاز  و  برق  مصرف  در  به صرفه جویي  مي توان 
)به کمک درخت ها تنها در آمریکا مي توان ساالنه در حدود 2/1 میلیارد دالر در مصرف این 
منابع صرفه جویي کرد(، کاهش سطح آالینده هایي مانند دي اکسیدکربن و اُزن، کاهش شدت 
بارندگي ها و در نتیجه کاهش روان آب ها و فواید زیبایي شناختي دیگر اشاره کرد.  این بررسي 

1- live oaks
2- maples
3- plane trees
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بخش پنجم: گياهان فوق العاده براي منظري سبز 402

همچنین نشان داد که وجود یک درخت بالغ در حیاط خانه قیمت فروش آن را حدود یک 
درصد افزایش مي دهد. فراموش نکنید که قیمت دالر نسبت به آن زمان افزایش یافته است. 

براي آن که تاثیر درختان را در دنیاي واقعي ببینید به شکل 1-17 رجوع کنید.

کدام درخت ها متناسب با نياز شما هستند؟
درخت مناسب در واقع اصلي ترین و پایدارترین جزء هر منظر است. ولي پیش از آن که با عجله 
به نهالستان نزدیک منزل تان بروید، و تا مي توانید نهال بخرید باید در این زمینه مطالعه کنید.

ابتدا فهرستي از درخت هاي مورد نظر تهیه کنید. یک کتاب باغباني خوب بخرید و درباره ي 
بیش تر  اطالعات  براي  ببینید.  نزدیک  از  را  بالغ  درخت هاي  کنید.  مطالعه  کمي  درخت ها 
درباره ي نحوه ي انتخاب درخت مناسب به سایت http://selecttree.calpoly.edu رجوع 
انتخاب  و  شناخته  پیش  از  را  احتمالي  مشکالت  همه ي  این که  براي  مي توانید  حاال  کنید. 

بهتري داشته باشید، سوال هاي زیر را از خود بپرسید:
هدف از کاشت درخت ها چيست؟ مثل همیشه این سوال اولین سوالي است که براي  √

بپرسید. هدف شما ممکن است سایه گیر کردن منظر،  از خود  باید  پایدار  طراحي منظري 

شکل 1- 17 ارزش و اهمیت درخت ها
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ایجاد زیستگاهي طبیعي، بهره گرفتن از رنگ هاي زیباي گل ها و گیاهان، کاهش شدت باد، 
را  درختي  باشد.  این ها  از  بیش تر  خیلي  حتي  یا  این ها  همه ي  خانگي،  محصوالت  پرورش 

انتخاب کنید که متناسب با نیازهاي شما باشد.
کجا باید کاشته شوند؟ مکاني را انتخاب کنید که به سایه ي درخت نیاز دارد و فضاي  √

کافي براي رشد درخت فراهم مي کند. سازگاري آن را با سایر گیاهان موجود بررسي کنید و 
درختي را انتخاب کنید که از نظر ظاهري با سبک طراحي ساختمان منزل شما هماهنگ است. 
 √ مشکالت احتمالي آن ها کدام است؟ دقت کنید که درخت ها به قدر کافي از خطوط 

برق، تاسیسات زیرزمیني، کف سازي ها و پي ها فاصله داشته باشند. از کاشتن درخت هایي که 
ریشه هاي سطحي دارند در نزدیکي سیستم لوله کشي ، کف سازي ها و ساختمان ها خودداري 
کنید. درخت هایي را که برگ، گل  یا میوه هاي آن ها در فصل هایي از سال مي ریزد، در نزدیکي 
مسیرهاي تردد نکارید زیرا ممکن است خطرساز شوند. به تاثیري که درخت ها در دید شما 
و همسایه ها دارند دقت کنید. در برخي مناطق کاشتن درخت ها در صورتي که جلوي دید را 
ناپایدار،  آتش  گیر، کم دوام، شکننده،  کاشتن درخت هاي سمي،  از  است.  غیر قانوني  بگیرند، 

مهاجم، داراي رشد غیرقابل کنترل و حساس به آفات و بیماري ها خودداري کنید.
ممکن است فکر کنید همه ي درخت ها به نحوي مشکل ساز هستند، ولي در واقع این طور 
نیست. بسیاري از درخت ها تقریباً هیچ مشکلي ایجاد نمي کنند، حتي اگر بتوان درخت هاي 
اگر  ولي  کرد.  رفع  را  آن ها  مشکالت  مي توان  داد،  پرورش  مساعد  شرایط  در  را  مشکل دار 
درختي مشکل جدي دارد، بهتر است واقع بین باشید و خود را به دردسر نیاندازید )فراموش 

نکنید که طول عمر این درخت ممکن است طوالني تر از طول عمر خود شما باشد.( 
با  √ انواع درخت ها را بررسي و  درخت شما در آینده چه شکلي خواهد داشت؟ شکل  

متمایز  البته شکل  و  گلداني، هرمي  باریک، ستوني،  پهن، گسترده،  تاج  مقایسه کنید:  هم 
درخت هاي نخل را فراموش نکنید. در ذهن خود شکل هایي را که بیش تر مناسب منظر شما 
هستند تجسم  کنید. به بافت و رنگ شاخ وبرگ ها، رنگ و فصل گل ها، فرم شاخه دهي و حتي 

حرکت شاخه ها در مسیر باد دقت کنید.
به خاک  √ آن  نیاز  مانند  نیز  را  آبي درخت  نیاز  نياز دارند؟  به چه چيز هایي  درخت ها 

مناسب، مواد غذایي و شرایط آب وهوایي مطلوب در نظر بگیرید. درخت ها را به طور متناوب 
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هرس کنید و در برابر حمله ي آفات و بیماري ها از آن ها محافظت کنید.

کاشت صحيح درخت ها از همان ابتدا 
انتخاب، کاشت و نگهداري مناسب از عوامل موثر در پرورش درخت هاي سالم هستند. اگر 
در کاشت گیاهان یک ساله  یا چند ساله  اشتباه کنید، جبران  آن چندان سخت نیست. ولي در 
مورد درخت ها هر اشتباه به معني از دست دادن زمان و درختي نازیبا و ناهمگون در منظر 
است. درخت ها  را با نهایت عالقه و توجه انتخاب کنید، بکارید و نگهداري کنید. در بخش هاي 

بعدي به روش هاي مختلف انجام هر یک از این کارها خواهیم پرداخت.

انتخاب درختي با اندازه ي مناسب
به جز در مواردي که بودجه ي کافي در اختیار دارید و مي خواهید هرچه سریع تر یک فضاي 
کوچک(  ابعاد  )در  نهال  به شکل  را  درخت ها  است  بهتر  کنید،  ایجاد  منظرتان  در  سایه گیر 
نسبت  به  آن ها  قیمت   و  دارند  قرار  دسترس  در  مختلفي  اندازه هاي  در  درخت ها  بکارید. 

ابعادشان متغیر است.

روزانه ي  پیشرفت  مي توان  بنابراین  دارند،  سریع تري  رشد  کوچک تر  درخت هاي   X
آن ها را دید. درخت هاي بزرگي که کاشت منفرد دارند را نمي توان جابه جا کرد چرا که 
ریشه هاي آن ها رشد کرده و در خاک گسترده شده اند. درخت هاي بزرگ به کندي رشد 
مي کنند، ولي یک درخت جوان، براي  مثال درختي که در یک گلدان 15 گالني جا دارد، 

رشد چشم گیري دارد و با سرعت در خاک ریشه مي دواند و از گلدان بیرون مي زند.

باغ ميوه ي خانگي پایدار
درخت هاي میوه از پایدارترین گیاهاني هستند که مي توانید پرورش دهید. بیش تر درخت هاي 
مثمر به نگهداري نسبتاً کمي نیاز دارند، در واقع مي توان گفت نگهداري از آن ها بسیار 
سرگرم کننده است. اگر گونه هایي را انتخاب کنید که با شرایط منطقه  ي شما سازگار هستند 
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و سابقه ي کشت در آن را دارند، مي توانید ده ها سال از محصوالت ارگانیک )محصوالتي که 
بدون استفاده از کودهاي شیمیایي پرورش داده مي شوند( خانگي منظر خود استفاده کنید.

براي ساختن یک باغ خانگي فهرستي از درخت هاي میوه و خشکبار مورد عالقه ي 
آشنا شوید  بیش تر  منطقه ي خود  با  سازگار  گونه هاي  با  آن که  براي  کنید.  تهیه  خود 
مشورت کنید. )گاهي   – باغبان هاي مجرب محلي و همسایه ها- به ویژه قدیمي ترها  با 
نهالستان ها، به خصوص نهالستان هاي بزرگ، از عدم آگاهي شما سوء استفاده مي کنند و 
هر محصولي را که در بازار موجود باشد به شما عرضه مي کنند. توجه داشته باشید که 
گونه  اي که انتخاب مي کنید در کیفیت محصولي که برداشت مي کنید بسیار موثر است، 

پس بیش تر دقت کنید.(
در مرحله ي بعد درباره ي جانمایي درخت ها در منظر خود تصمیم بگیرید. گونه هاي 
جذاب )مانند خرمالو، مرکبات1، زردآلو، گالبي، سیب، انجیر، گیالس و بسیاري از انواع 
خشکبار( را در قسمت هایي بکارید که بیش تر در معرض دید قرار دارند و درخت هایي 
را که چندان زیبا نیستند دور از دید بکارید. )براي مثال اگر برگ هاي درخت  هلو بر 
اثر بیماري پیچ خورده باشند منظره ي این درخت چندان جالب نخواهد بود(. با انجام 
آزمایشي که در فصل 16 شرح داده شد از کیفیت خاک منظر مطمئن شوید. درخت ها 

را در جایي بکارید که تمام طول روز از نور آفتاب بهره ببرند.
مي توانید درخت هاي میوه را نزدیک به هم بکارید، ولي اگر فضاي کافي دارید این کار 
را انجام ندهید. فراموش نکنید براي صرفه جویي در فضا مي توان انواع درخت هاي میوه را 
روي یک دیوار آفتاب گیر، به شکل داربستي پرورش داد یا از درخت هاي میوه ي پاکوتاه2 

که فضاي بسیار کم تري اشغال مي کنند استفاده کرد.  

انتخاب یک درخت سالم براي کاشت منفرد یا تاکيدي
 انتخاب یک درخت سالم در طول عمر آن بسیار موثر است. در این بخش به ویژگي هاي یک 
درخت خوب و سالم مي پردازیم و شما را با نکات ظریفي که غفلت از آن ها موجب پشیماني 

در درازمدت مي شود آشنا مي کنیم.

1- citrus
2- dwarf
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درخت ها به چه شکل هایي در بازار ارایه مي شوند؟

پرورش داده  مي شوند.  به روش هاي مختلفي  به آب وهوا و عرف هر منطقه  بسته  درخت ها 
به  این جا  برشمرد. در  این کار  براي  نمي توان هیچ روش کاماًل »درست« و پذیرفته شده اي 

برخي روش هاي متداول مي پردازیم:
گلداني: درخت ها معموالً در گلدان هاي پالستیکي با اندازه هاي مختلف کاشته مي شوند،  √

تا  از 1  اندازه هاي مختلف  در  این گلدان ها  بیان  مي شود.  گالن  برحسب  این گلدان ها  ابعاد 
15 گالن موجود اند. بر حسب اندازه ي حقیقي درخت و گونه ي آن، ارتفاع یک درخت »یک 
گالني« )نام رایج آن( معموالً بین 30 تا 60 سانتي متر است. این درخت در آغاز کار جلوه ي 
هزینه ي  و  کند  رشد  سریع  شما  درخت  مي خواهید  اگر  ولي  ندارد،  خیره کننده اي  چندان 
کم تري بپردازید، براي شروع انتخاب مناسبي است. ارتفاع یک درخت »15 گالني« بین 1/5 
تا 2/4 متر و قطر تنه ي آن 4 تا 5 سانتي متر است. چنین درختي به دلیل اندازه ي مناسب و 

قیمت نسبتاً ارزان، بهترین انتخاب است.
درخت هاي بزرگ تر در جعبه هاي چوبي به عرض60 تا 182 سانتي متر و حتي بزرگ تر، 
قرار داده مي شوند. براي کاشتن درخت هایي که در  جعبه هاي بزرگ قرار دارند به تجهیزات 
سنگین نیاز است و این کار بسیار هزینه بر است. در ابتدا مي توان با کاشتن درخت هایي با 
جعبه هاي به عرض 60 سانتي متر شروع کرد. ارتفاع این درخت ها در زمان کاشت در حدود 4 

تا 6 متر است و  براي آن که به خوبي در خاک پا بگیرند به قدر کافي جوان هستند.
گوني پيچ شده1: در بسیاري  از مناطق درخت ها در زمین پرورش داده مي شوند و در زمان  √

فروش  از خاک بیرون آورده مي شوند. توپي ریشه در یک تکه پارچه ي کرباسي2 پیچیده و 
با ریسمان بسته مي شود یا در سبدهاي سیمي قرار داده مي شود. این نوع بسته بندي ها در 
اندازه هاي مختلفي موجود هستند. این درخت ها بیش تر از نوع  خزان کننده هستند و عموماً 
در فصل خواب )یعني فصلي که درخت برگي ندارد( براي فروش از خاک خارج مي شوند و 

باید بالفاصله پس از بیرون آمدن از خاک کاشته شوند.
ریشه هاي عریان: درخت هاي میوه  و زینتِي خزان کننده معموالً در فصل زمستان، وقتي  √

1- balled-and-burlapped (B&B)
2- burlap
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به خواب زمستاني فرو مي روند و برگ هاي خود را از دست مي دهند، با ریشه هاي عریان عرضه 
مي شوند. به همین دلیل باید سریع کاشته شوند. این نوع درخت ها، کوچک )به ارتفاع 180 
تا 240 سانتي متر( و سبک  هستند، کاشتن آن ها آسان است و از آن جا که هم ریشه ها و هم 

شاخه ها عریان هستند مي توان وضعیت درخت را به خوبي ارزیابي کرد.
انتقالي: براي جابجا کردن درخت هاي کاشته شده از یک محل به محل دیگر، مي توان  √

از ابزار هاي مختلفي- از ابزار هاي دستي گرفته تا بیل هاي مکانیکي- استفاده کرد. بهتر است 
تا در توپي ریشه،  بکنید  را  از سیستم ریشه  تا یک سال قبل، اطراف قسمتي  از شش ماه 
ریشه هاي جدید رشد کنند. خطر از بین رفتن درخت هاي انتقالي زیاد است، ولي اگر درخت 

خوبي دارید که در محل مناسبي قرار ندارد، مي توانید این روش را امتحان کنید.

مشخصات درخت ها 

بیش تر درخت هاي  موجود در بازار به دلیل کاشت فشرده در نهالستان تنه ي باریک و خیلي 
بلند دارند و طوري پرورش داده مي شوند که قسمت فوقاني نهال نسبت به تنه ي آن سنگین تر 
بررسي دقیق ریشه در درخت هاي  تنه ي نحیف آن ها وجود دارد(.  انبوهي روي  )تاج  باشد 
عریان  ریشه هاي  با  که  درخت هایي  و  گوني پیچ شده  درخت هاي  است.  راحت تر  ریشه عریان 
عرضه مي شوند )به قسمت هاي قبلي رجوع کنید( از انواع گلداني بهتر عمل مي کنند. تعداد 
کمي از نهالستان ها وجود دارند که درخت هاي قوي و تنومند پرورش مي دهند. در این جا به 

برخي ویژگي هاي یک درخت سالم اشاره مي کنیم:
ریشه هاي سالم: سیستم ریشه باید متناسب با تاج و تنه ي درخت و پُر از انشعابات سالم  √

و نورسته باشد. در درخت هایي که با ریشه هاي عریان عرضه مي شوند، بررسي سیستم ریشه 
آسان تر است. از انتخاب درخت هاي گلداني که قسمتي از ریشه ي آن ها از سوراخ زهکش ته 
گلدان خارج شده است خودداري کنید و به نکات دیگري که براي انتخاب گیاه مناسب در 
فصل 16 ارایه شده است توجه کنید. توپي ریشه ي گوني پیچ شده باید محکم باشد و قطر آن 
باید 10 تا 12 برابر قطر تنه ي درخت در ارتفاع 15 سانتي متري از سطح خاک باشد. )براي 
مثال، قطر توپي ریشه ي درختي با قطر تنه ي  5 سانتي متر باید در حدود 60 سانتي متر باشد(.
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 تنه ي درخت را بگیرید و آن را به عقب و جلو ُهل بدهید. درختي که ریشه  ي 
خوبي داشته باشد در جاي خود استوار مي ماند، ولي درختي که ریشه ي ضعیفي داشته 
باشد، در خاک جابه جا مي شود. طوقه ي درخت را به دنبال ریشه هاي حلقوي که درهم 

مي پیچند، بررسي کنید. این عالمت، نشان قطعي مشکل دار بودن درخت است.

طوقه1: تنه ي یک درخت سالم در نقطه اي که وارد خاک مي شود قطورتر است. اگر تنه ي  √

که درخت  بدانید  است،  رفته  فرو  در خاک  تلفن، مستقیم  تیر   مانند  که  دیدید  را  درختي 
بیش از حد عمیق کاشته شده است و رشد مناسبي نخواهد داشت.

انشعابات و شاخه هاي شاداب: تاج درخت باید متقارن و داراي انشعابات کاماًل موزون  √

باشد. انشعابات یا همان محل به هم رسیدن شاخه ها را بررسي کنید. آن ها باید قوي و قطور 
باشند. انشعابات v-شکل نشان دهنده ي اتصال ضعیف هستند و احتمال شکسته  شدن آن ها 
در زمان طوفان  وجود دارد. از انتخاب درخت هاي زخمي که بي دقت هرس  شده اند و جاي 
خراش هرس ها روي تنه ي آن ها مانده است خودداري کنید. دقت کنید که در محل اتصال 
شاخه ها به تنه شکافي وجود نداشته باشد. اگر درخت به یک قیم بسته شده است، دقت کنید 

که گره ها به تنه ي درخت فشار نیاورند.

کاشت صحيح درخت
براي کاشت صحیح یک درخت دستورالعمل هاي عمومي کاشت را در فصل 16 بخوانید و به 

نکات زیر توجه کنید:
درخت را در عمق مناسب بکارید و دقت کنید خاکي که درخت در آن کاشته مي شود  √

دست نخورده و استوار باشد.
براي این که سیستم ریشه آسیب نبیند و ریشه ها کشیده نشوند، در هنگام بلند کردن،  √

درخت را از توپي ریشه بگیرید، نه از تنه.
درخت را راست نگاه دارید به طوري که تنه ي آن بر سطح زمین عمود باشد. √

1- Trunk flare
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مطمئن شوید که بهترین نماي درخت در معرض دید قرار دارد. √
استفاده از قیم  درخت ها را ضعیف مي کند. اگر درخت قوي باشد و خوب رشد کرده باشد  √

به قیم نیازي ندارد، مگر این که منطقه اي که در آن زندگي مي کنید بسیار بادخیز باشد. قیم 
نهالستان را از درخت جدا کنید و ببینید آیا درخت راست مي ایستد. اگر درخت را به قیم 
بتواند کمي حرکت کند )شکل  نباشند و درخت  مي بندید دقت کنید گره ها  خیلي محکم 
2-17 را ببینید(. براي محکم کردن درخت هاي بزرگ ممکن است الزم باشد به جاي قیم از 

سیم هاي مهارکننده استفاده کنید.

نگهداري از درخت در سال هاي اول کاشت
مراقبت و نگهداري از درخت هاي تازه کاشته شده در سالمت بلندمدت آن ها موثر است. الزم 
نیست کار زیادي انجام دهید، مهم آن است که کارها را درست انجام دهید. براي اطالعات 

بیش تر این بخش را بخوانید.
طول عمر،  √ در  جوان  درخت هاي  کردن  هرس  نحوه ي  کردن درخت هاي جوان:  هرس 

ساده اي  کار  درخت ها  کردن  هرس  است.  موثر  آن ها  سالمت  به طور کلي  و  مقاومت  شکل ، 

شکل 2-17 روش درست کاشت درخت
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است، ولي مهم این است که درست انجام شود و در انجام آن زیاده روي نشود. تنه ي درخت 
و  مناسب  فواصل  در  آن  اطراف  در  را  اصلي  و شاخه هاي  بگیرید  نظر  در  به عنوان محور  را 
مساوي از یکدیگر هرس کنید. عالوه بر شاخه هاي نزدیک به هم و فشرده، شاخه هاي درهم، 
روي هم افتاده، آسیب دیده، ضعیف، خیلي بزرگ و اضافي را نیز قطع کنید. )شکل 3-17 را 

ببینید( براي اطالعات بیش تر درباره ي هرس کردن به فصل 20  رجوع کنید.

این کار  باید هرس سنگین کرد.  تازه کاشته شده را  X برخي معتقد ند که درخت هاي 
چندان منطقي به نظر نمي رسد زیرا درخت هاي جوان براي این که سیستم ریشه ي آن ها 
قبلي  دستور العمل هاي  در  آن چه  مانند  دارند.  نیاز  خود  برگ هاي   تمام  به  یابد  توسعه 

توضیح داده شد، هرس سبک انجام دهید.

شروع آبياري: دو دلیل اصلي که مانع از استقرار مناسب درخت  مي شوند کمي و زیادي  √

آبیاري هستند. براي آن که مطمئن شوید توپي ریشه خشک نمانده است با یک بیلچه خاک 
را کنترل کنید. اگر خاک شما نمي تواند آب را به خوبي زهکشي کند، مراقب باشید درخت تان 

در آب غرق نشود.
کوددهي و کنترل آفات: اگر در مرحله ي کاشت، خاک را به خوبي تقویت کنید و گونه هایي  √

را انتخاب کنید که با سایت شما سازگار هستند، درخت ها به مدت چند ماه و حتي چند سال به 
کود نیاز ندارند. اگر سرعت رشد کند و غیر طبیعي است از کود آلي متعادل شده1 استفاده و آن 
را در ناحیه ي ریشه پخش کنید و خاک را تا عمق 30 تا 45 سانتي متري آبیاري کنید. مراقب 
حمله ي آفات و بیماري ها باشید و درصورت بروز مشکل به سرعت نسبت به رفع آن اقدام کنید.

محافظت: مراقب جوندگان نقب زن  باشید. اگر آهو ها یا حیوانات دیگر زیاد در منظر شما  √

رفت وآمد مي کنند، در اطراف درخت ها حصارهاي محکم بکشید. درخت ها ي حساس به نور 
خورشید را در سایه بکارید یا براي جلوگیري از آفتاب سوختگي تنه ي آن ها را با رنگ سفید 

رنگ آمیزي کنید. اگر منطقه ي شما بسیار بادخیز است براي اطمینان از قیم استفاده کنید.

1- balanced organic fertilizer
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درختچه ها در منظر پایدار
اگر درختچه  ها را درست انتخاب کنید، در مقایسه با سایر گیاهان به نگهداري خیلي کم تري 
نیاز دارند. همچنین اگر در انتخاب آن ها دقت کنید، براي نگهداري از درختچه ها به کود، 
آب و منابع چنداني نیاز نیست. در واقع یک درختچه ي مناسب، گیاهي بسیار پایدار است و 
همه ي نیازهاي خود را از خورشید، خاک و باران تامین مي کند. اگر مي خواهید درختچه هاي 

بیش تري در منظرتان بکارید، براي اطالعات بیش تر ادامه ي این فصل را بخوانید. 

انواع درختچه ها 
درختچه گیاهي چوبي است که عمر آن بیش از یک فصِل رشد است، از درخت کوچک تر و 
از گیاهان چندساله بزرگ تر است. شکل درختچه ها ممکن است شبه درختي1، راست، ُکپه اي، 
زمستان  در  )برگ هاي شان  خزان کننده  مي توانند  درختچه ها  باشد.  خوابیده2  یا  گسترده 

1- arborescent
2- prostrate

شکل 3-17 مقایسه ي یک درخت جوان هرس شده و یک درخت جوان هرس نشده

فصل17:  استفاده از درخت ها و درختچه هاي مفيد در منظر
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مانند  دارند،  برگ   سال  )همه ي  همیشه سبز  پهن برگ  رزها(،  و  یاس زرد1  مانند  مي ریزد، 
کاملیا2و الواندر3( یا سوزني برگ همیشه سبز )با شاخ وبرگ سوزني یا فلسي، مانند سرخدار4 و 
جونیپروس5( باشند. درختچه ها در فصل هاي مختلفي شکوفه مي دهند و شاخ وبرگ بسیاري 
از آن ها در پاییز و زمستان به رنگ هاي زیبا درمي آید. زماني که از رنگ صحبت مي شود، نباید 
درختچه هایي را که برگ هاي رنگارنگ6 دارند فراموش کرد. از درختچه هاي خاردار یا تیغ دار 

مي توان براي طراحي دیواره هاي جداکننده و حصارکشي ها استفاده کرد.

کاربرد درختچه ها
درختچه ها از پایدارترین گیاهان چندعملکردي هستند. از آن ها مي توان براي پوشاندن مناظر 
تعریف  باد،  وزش  شدت  کاهش  بزرگ،  فضاهاي  تقسیم  خصوصي،  حریم  حفظ  نامطلوب، 
محدوده ها، تلطیف خطوط،  ایجاد پس زمینه اي براي گیاهان کوچک تر، کنترل فرسایش، ایجاد 
از  برخي  به  این جا  در  کرد.  استفاده  دیگر  و محصوالت  میوه  پرورش  زیستگاه هاي طبیعي، 

کاربردي هاي کلیدي درختچه ها مي پردازیم:
پرچين ها و دیواره هاي جداکننده : کاشتن درختچه ها به عنوان دیواره هاي جداکننده ، بدون  √

آرایش آن ها، به زحمت چنداني نیاز ندارد. براي تعریف محدوده ها از درختچه هاي همیشه سبز با 
اندازه ي مناسب استفاده کنید و بدون هیچ آرایش یا هرسي به آن ها اجازه دهید به شکل طبیعي 
رشد کنند. اگر فضاي تان محدود است و مي خواهید در منظرتان نظم به وجود آورید، بهتر است 
از پرچین استفاده کنید. متاسفانه در طبیعت گیاهان زیادي به عرض 60 سانتي متر و ارتفاع 
240 سانتي متر وجود ندارد، بنابراین باغبان ها باید آن ها را به شکلي پرورش دهند که پاسخگوي 
نیازشان باشد. اگر فضاي تان خیلي  محدود است  از حصار هاي پوشیده از پیچ ها استفاده کنید. 

به این ترتیب عرض پرچین شما کم تر مي شود و به مراقبت کم تري نیاز خواهد داشت.

1- Forsythia
2- camellia
3- lavender
4- yew
5- juniper
6- variegated
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درختچه هاي کاشت منفرد یا تأکيدي: وقتي یک گیاه خاص، به تنهایي در یک نقطه ي  √

کانوني کاشته مي شود به آن گیاه تأکیدي مي گویند. براي این منظور درختچه هایي با فرِم 
گل هاي  و  زیبا  شاخه هاي  است(،  مشخص  برگ ها  البه الي  از  )شاخه هاي شان  باز1  رویشي 
فوق العاده انتخاب کنید. آن را از درختچه هاي مجاور جدا کنید و براي داشتن جلوه اي زیباتر، 

در پاي آن چند گیاه چند ساله ي سازگار بکارید.
کاشت توده اي: براي آن که مناطق وسیع را با گیاهاني که راحت رشد مي کنند و ارتفاع  √

چند  کار  این  براي  بکارید.  توده اي  به شکل  را  درختچه ها  بپوشانید،  است  بلند  نسبتاً  آن ها 
گونه ي مختلف را که از نظر بافت، رنگ شاخ وبرگ ها، رنگ و فصل رویش گل ها و عادت هاي 
رویشي متفاوت هستند با هم ترکیب کنید. ظاهر درختچه ها را در همه ي طول سال در نظر 
بگیرید و دقت کنید این گیاهان در هر فصل چیزي براي نمایش داشته باشند: شاخ وبرگ ، 
گل، میوه یا حتي شاخه هاي عریان ولي زیبا. از کاشت تصادفي یکي از گونه ها خودداري کنید 

و گونه ها را در سراسر منظر تکرار کنید.
کاشت پيراموني: کاشت   درختچه ها در حاشیه ي اطراف خانه دیگر چندان رایج نیست.  √

ولي جانمایي هوشمندانه ي این گیاهان به موازات خطوط منظر براي تلطیف آن ها هنوز مورد 
توجه است. سعي کنید درختچه ها را چندان نزدیک به خانه نکارید تا هم از داخل و هم در 

خارج از خانه بتوان از زیبایي آن ها لذت برد.

خرید درختچه هاي با کيفيت 
به شمار  اصلي منظر  اجزاء  از  مانند درخت ها  و  باال هستند  با طول عمر  درختچه ها گیاهاني 
در  که  را  جوان تر  درختچه هاي  است.  مهم  بسیار  آن ها  انتخاب  دلیل  به همین  مي آیند. 
گلدان هاي کوچک تر کاشته شده اند بخرید، مگر این که براي یک جشن یا مهماني به گیاهان 
بالغ نیاز داشته باشید. درختچه هاي یک گالني پس از یک یا دو فصِل رشد به درختچه هاي 

5 یا حتي 15 گالني از گونه ي مشابه مي رسند.

1- open habit

فصل17:  استفاده از درخت ها و درختچه هاي مفيد در منظر
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سازگار  شما  اقلیم  با  که  کنید  انتخاب  را  گونه هایي  درختچه ها  خرید  هنگام  در   X
هستند، به آب، کود و منابع کمي نیاز دارند و ابعادشان متناسب با فضاي شماست. براي 

اطالعات بیش تر درباره ي انتخاب گیاهان قوي و سالم به فصل 16 رجوع کنید.

اگر  به خصوص  نباشند،  سمي  مي کنید  انتخاب  که  درختچه هایي  کنید  دقت   
مانند  درختچه ها،  بعضي  مي کنند.  رفت وآمد  شما  منظر  به  اهلي  حیوانات  و  کودکان 

سرخدار1 و خرزهره2، بسیار سمي هستند. 

کارکردن با درختچه ها
انواع دیگر گیاهان درباره ي درختچه ها نیز صدق مي کنند. براي اطالعات  قوانین مربوط به 
انتخاب مي کنید، در اغلب موارد  به نوع گیاهي که  بیش تر به فصل 16 رجوع کنید. بسته 

پرچین ها را به فواصل یک متر بکارید.
شاخه هاي  تا  شود  انجام  بیرون  به  داخل  از  باید  کردن  هرس  پرچیني،  گیاهان  به جز 
درهم رفته، آسیب دیده، ضعیف یا مرده از گیاه جدا شوند. بسیاري از درختچه ها را مي توان 
براي جوان سازي هر چند سال هرِس سنگین کرد یا حتي شاخ وبرگ آن ها را تا سطح زمین 
قطع کرد. براي اطالعات بیش تر درباره ي نگهداري از درختچه ها به فصل 20 و 21 رجوع 

کنید.

1- yew
2- oleander



فصل 18

افزایش پایداري منظر با استفاده از گياهان کوچک تر

در این فصل مي خوانيم:

• آرایش منظر با استفاده از گیاهان یک ساله، دوساله و چندساله
• کاشتن گیاهان پیازي، پوششي، علف ها1 و پیچ ها 

• توجه به گیاهان گوشتي و کاکتوس ها 
• استفاده از گیاهان مثمر در منظر

• پرورش گیاهان براي موقعیت هاي خاص و باغباني گلداني
غیرچوبی2  گیاهاني  آمدید،  خوش  کوچک  گیاهان  با  منظرسازي  شگفت انگیز  دنیاي  به 
از درختان،  تنها  براي طراحي منظر  و کارآیي منظرتان مي افزایند. مي توان  زیبایي  بر  که 
درختچه ها و خاک پوش استفاده کرد، ولي با افزودن انواعي از گیاهان کوچک تر، منظر شما 
هویت خاصي پیدا مي کند. فراموش نکنید که بسیاري از این گیاهان عالوه بر ایجاد منظري 
نقش ها،  این  مهم ترین  از  یکي  دارند.  عهده  بر  منظر  در  نیز  دیگري  مهم  نقش هاي  زیبا، 
افزایش تنوع زیستي است. هر چه تنوع زیستي بیش تر شود، ثبات و در نتیجه پایداري نیز 

افزایش مي یابد.

1- grass
2- nonwoody
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کاشت گياهان چندساله براي زیبایي و ایجاد زیستگاه هاي طبيعي
گیاهان چندساله گیاهاني با طول عمر بیش از دوسال هستند. این گیاهان معموالً غیرچوبي 
هستند و بیش تر آن ها در فصل زمستان )در مناطق سردسیر( اندام هاي هوایي شان از بین مي رود، 
ولي ریشه ي گیاه زنده مي ماند و با گرم شدن هوا دوباره جوانه مي زند. بیش تر این گیاهان به دلیل 
داشتن گل هاي رنگي  پرورش داده مي شوند، ولي ارزش و اهمیت بسیاري از این گیاهان دالیل 
دیگري دارد. در ادامه ي این فصل با گیاهان چندساله و عملکرد آن ها در منظر آشنا مي شوید. 

همچنین به روش هاي انتخاب و کاشت صحیح این گیاهان در منظر پرداخته مي شود.

آشنایي با گياهان چندساله
گیاهان چندساله کاماًل منطبق بر اصول طراحي منظرهاي پایدار هستند، این گیاهان نه به 
از بهترین  این گیاهان  نیاز دارند و نه آسیبي به محیط زیست مي رسانند.  نگهداري چندان 
همراهان منظر شما به شمار مي آیند. در این جا به برخي از مزایاي گیاهان چندساله مي پردازیم:

آسان  √ بسیار  آن ها  از  نگهداري  که  هستند  گل دهنده اي  گیاهان  جزو  چند ساله  گیاهان 
است. براي نگهداري از این گیاهان فقط الزم است گه گاهي گل ها و شاخه هاي خشک از گیاه 
جدا شوند1 و هرساله در پایان فصل رشد گیاه به طور کامل هرس شود )هرس سنگین(. )براي 

اطالعات بیش تر درباره ي نگهداري از گیاهان چندساله به فصل 20 رجوع کنید.(
گیاه چندساله اي که به دقت انتخاب شود به آبیاري تکمیلي یا کود دهي نیاز چنداني ندارد  √

و در برابر حمله ي آفات و بیماري ها مقاوم است.
اگر فضاي کافي براي رشد آن ها در نظر گرفته شود، نیازي به هرس گیاهان چندساله  √

براي کنترل ابعاد آن  ها نیست.
گیاهان چندساله همچنین به دلیل داشتن گل هاي رنگي  مورد توجه قرار دارند و گروه هاي 

زیر را به خود جذب مي کنند:
پرندگان: پرندگان زیادي براي تهیه ي غذا و تامین پناهگاه و مصالح ساخت آشیانه به  √

گیاهان چندساله وابسته هستند. براي مثال گیاهان با گل هاي قرمز، به ویژه از نوع لوله اي2، 

1- deadheading
2- tubular
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غذاي مرغ هاي مگس خوار را تامین مي کنند.
زنبورها و حشرات مفيد: بسیاري از گیاهان گل دهنده زنبورها را به خود جذب مي کنند،  √

حشراتي که این روزها به دلیل بروز انواع بیماري ها و فقدان زیستگاه طبیعي در شرایط سختي 
به سر مي برند. گیاهان چندساله ي بسیاري مانند علف طالئي1، زبان بره2، و نوعي گل داوودي3 
زیستگاه مورد نیاز حشرات مفید را تامین مي کنند و حشرات نیز در عوض به آن ها در دفع 

آفات کمک مي کنند.
حيوانات: خرگوش ها، آهو ها و سایر پستانداران نیز از گیاهان چندساله تغذیه مي کنند. تا  √

زماني که این امر منجر به تخریب گیاهان نشود، براي حیات وحش بسیار مفید است. 
آن ها  √ از  مي توان  که  نعناع  و  کوهي4  پونه ي  آویشن،  مانند  گیاهاني  پرورش  انسان ها: 

دارند.  طوالني  عمر  همچنین  گیاهان  این  است .  آسان  بسیار  کرد  استفاده  ادویه  به عنوان 
گرفت–  نظر  در  غذایي  مواد  تامین  منبع  به عنوان  مي توان  را  چندساله  گیاهان  سایر 
کنید.  اکتفا  فرنگي(7  )کنگر  آرتیشو  و  ریواس6  مارچوبه5،  به  فقط  نیست  الزم  به این ترتیب 
برخي  است.  خوراکي  زوفا10  و  سوسن 9  پامچال8،  گیاه  از  مختلفي  قسمت هاي  مثال  براي 
زرد(11،  )صبر  ورا  آلوئه  به  مي توان  مثال  براي  دارند.  نیز  دارویي  کاربرد  چندساله  گیاهان 
آسان  بسیار  آن ها  پرورش  که  کرد  اشاره  الواندر  و  اروپایي13  بابونه ی  بادرنجبویه12، 
اینترنتي سایت  به  دارویي  چندساله ي  گیاهان  درباره ي  بیش تر  اطالعات  براي   است. 

www.altnature.com رجوع کنید.

1- goldenrod
2- lamb’s ear
3- Shasta daisy
4- oregano
5- asparagus
6- rhubarb
7- artichoke
8- primrose
9- daylilies
10- hyssop
11- aloe vera
12- lemon balm
13- feverfew

فصل18:  افزایش پایداري منظر با استفاده از گياهان  کوچک تر
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انتخاب و کاربرد گياهان چندساله
گیاهان چندساله از نظر مقاومت در برابر آفتاب یا سایه، رطوبت و خشکي، آب وهواي سرد 
اندازه هاي  و  ابعاد  در  همچنین  گیاهان  این  هستند.  متفاوت  بسیار  خاک  نوع  و  معتدل  یا 
بسیار متنوعي یافت مي شوند. دوره ي  گل دهي آن ها محدود به بهار تا پاییز است، ولي برخي 
گونه هاي این گیاهان حتي در زمستان هاي نسبتاً سرد نیز گل مي دهند. اگر در منطقه اي با 
آب وهواي معتدل مدیترانه اي یا نیمه گرمسیري زندگي  مي کنید مي توانید از گل هاي گیاهان 

چندساله در همه ي فصل هاي سال بهره ببرید.

 X نیاز گیاهان چندساله اندک و  عمرشان طوالني است. به همین دلیل است که این 
گیاهان براي منظرهاي پایدار بسیار مناسب هستند.

گیاهان چندساله را با بي حوصلگي و بدون دقت انتخاب نکنید. بیش تر این گیاهان به دلیل 
داشتن گل هاي بسیار زیبا در نهالستان ها بسیار جذاب به نظر مي رسند، ولي این دلیل خوبي 
براي انتخاب آن ها نیست. بهتر است پیش از هر انتخابي درست برنامه ریزي کنید. در این جا 

به نکاتي که باید پیش از انتخاب این گیاهان در نظر داشت اشاره مي کنیم:
 راجع به ترکیب  رنگي مورد  نظر خود تصمیم بگیرید.  √
درباره ي سازگاري اقلیمي گونه هایي که مناسب منطقه ي شما هستند، تحقیق کنید. √
فهرستي از گیاهان مورد نظر تهیه و براساس آن سازگارترین گیاهان را انتخاب کنید.  √

هم  کنار  در  و  باشند  داشته  مشابهي  نیاز هاي  شما  انتخابي  گیاهان  همه ي  که  کنید  دقت 
ترکیب زیبایي ایجاد  کنند.

گونه هاي مختلف را در میان گیاهاِن کاشته شده در منظر تکرار کنید تا از هر گونه تنها یک  √
بوته دیده نشود. در هر قسمت بین 6 تا 10 گونه بگنجانید و از هر گونه حداقل سه بوته بکارید.

گونه هایي را که بافت  و رنگ آن ها هماهنگ است با هم ترکیب کنید. √
فرم کلي گیاهان )براي مثال فرم ُکپه اي، سوزني و فرم هاي دیگر( را در نظر بگیرید و براي  √

ایجاد منظري زیباتر فرم هاي مشابه را با هم ترکیب کنید.
گیاهاني که فصول گل دهي متفاوت دارند را با هم ترکیب کنید. √



419

با هم  √ ارتفاع و گستردگي )پهنا(  از نظر  انتخاب کنید که  ایجاد تنوع، گیاهاني را  براي 
متفاوت هستند.

براي آشنایي با گیاهان چندساله  اي که براي منطقه ي شما مناسب هستند به یک دانش نامه ي 
باغباني رجوع کنید. در این کتاب ها، گیاهان براساس رنگ، فصل گل دهي، نیاز به نور و خاک و 
مشخصات دیگر دسته بندي مي شوند. در این کتاب ها به دنبال گیاهاني که به آن ها عالقه دارید 
و شما را به خود جذب مي کنند بگردید و دقت کنید گیاهاني را انتخاب کنید که با شرایط شما 
هماهنگ هستند. سپس فهرست گیاهان منتخب تان را به نهالستان نزدیک محل زندگي خود 
ببرید و بررسي کنید که آیا دسترسي به چنین گیاهاني در منطقه ي شما امکان پذیر است یا 
خیر. با کارکنان نهالستان  درباره ي ترکیب  انواع گونه ها مشورت کنید و انواع این ترکیب ها را 
از نزدیک ببینید. درصورت امکان به دیدن نمونه ي بالغ گیاهان در باغچه هاي اجرا شده بروید.

با سفارش قبلي  را  نهالستان ها گیاهان چندساله ي خاص مورد  نظر شما   برخي 
براي تان ارسال مي کنند. تهیه ي این گیاهان عموماً در مقایسه با گیاهاني که در محل 
زندگي تان موجود هستند، گران تر  تمام مي شود. اما اگر گیاه خاصي مورد نظر شماست 

این تنها راه دسترسي به گونه هاي کم یاب است.

گیاهان  به کاشت  نوبت  مناسب،  تهیه ي طرح  و  نظر  مورد   گیاهان  انتخاب  از  بعد   X
مي رسد. به یاد داشته باشید که بهترین فصل براي کاشتن بیش تر گیاهان چندساله پاییز 
است. کاشت گیاهان در فصل پاییز با چرخه ي طبیعي رشد آن ها هماهنگ تر است، میزان 
آب مورد نیاز براي استقرارشان را کاهش و شانس زنده  ماندن آن ها را افزایش مي دهد.  

دستورالعمل هاي کاشت استاندارد گیاهان در فصل 16 را دنبال کنید.

و  رنگي  تنوع  ایجاد  براي  دوساله  و  یک ساله  گياهان  کردن  اضافه 
زیستي 

بذردهي  از  بعد  پیداست، یک سال عمر مي کنند،  نام شان  از  گیاهان یک ساله، همان طور که 
خشک شده و از بین مي روند. فلسفه ي حیات آن ها »زندگي کوتاه و مرگ زودرس« است. از انواع 
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گیاهان یک ساله مي توان به اطلسي ها1، شویدي ها2 و بنفشه ها3 اشاره کرد. گیاهان دوساله چرخه ي 
رشد نسبتاً متفاوتي دارند. این گیاهان در سال اول، رشِد رویشي و در سال دوم، رشِد زایشي دارند 

و بعد از گل دهي از بین مي روند. از این گیاهان مي توان به قرنفل4 و گِل انگشتانه5 اشاره کرد.
مهم ترین دلیل باغبان ها براي انتخاب گیاهان یک ساله و دوساله، تنوع رنگي آن ها است. 
به عالوه این گیاهان شهد مورد نیاز حشرات، گرده ي مورد نیاز زنبورها، دانه هاي مورد نیاز 

پرندگان و علف هاي مورد نیاز حیوانات را تامین مي کنند.

در نظر گرفتن پایداري گياهان یک ساله و چندساله 
اگر بخواهید به زحمتي که باغبان ها در هر بهار براي پرورش باغچه هاي پوشیده از گل هاي 
اطلسي  و همیشه بهار6 مي کشند فکر کنید، به این نتیجه مي رسید که پرورش چنین گیاهاني 
همان قدر پایدار است که استفاده از ماشین  هاي چمن زني  پرمصرف. ولي باید بدانید برخي از 

این گیاهان براي منظرهاي پایدار بسیار مفید هستند.
براي مثال گل هاي  وحشي بومي نیاز آبي خود را با استفاده از آب باران تامین مي کنند و هر 
سال بذرافشاني مي کنند تا امکان رویش در سال هاي بعد را داشته باشند. این گل ها دقیقاً همان 
گیاهاني هستند که حشرات و حیوانات بومي به عنوان زیستگاه طبیعي خود به آن ها نیاز دارند. 
به این ترتیب مي توان نتیجه گرفت که این گیاهان پایدارترین گزینه اي هستند که مي توان انتخاب 
کرد، به عالوه در زیباتر شدن منظر شما بسیار موثر هستند. حتي اگر این گیاهان غیربومي باشند، 

کم ترین فایده اي که دارند آن است که گرده ي مورد نیاز زنبورها را تامین مي کنند.

انتخاب و کاربرد گياهان یک ساله و چندساله ي مناسب منظر
در هنگام انتخاب گیاهان یک ساله و چندساله گونه  هایي را انتخاب کنید که با طرح کلي کاشت 
شما سازگار هستند و مي توانند از خود مراقبت کنند. مقاومت گیاه )در اصطالح باغباني مقاومت 

1- petunias
2- cosmos
3- pansies
4- sweet William
5- foxglove
6- marigold
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گیاه میزان تحمِل سرمایِي یک گیاه را نشان مي دهد و ارتباطي با سختي یا استحکام آن ندارد( 
و همچنین اطالعات مربوط به اولین زمان کاشت بذر را که عموماً روي پاکت بذر نوشته مي شود 
)البته در صورتي که مي خواهید از روش کاشت بذر استفاده کنید( بررسي کنید. الزم به ذکر است 
که روش کاشت بذري یکي از پایدارترین روش هاي موجود است. گیاهان مقاوم نیز مي توانند 
مانند بذرهایي که در خاک پنهان مي شوند در زمستان زنده بمانند. گیاهان حساس که تاب 
یخ بندان هاي زمستاني را ندارند باید در فصل بهار کاشته شوند )چه خود گیاه و چه بذر آن(. 
همچنین مي توانید از گیاهان یک ساله و دوساله ي نیمه مقاوم که در برابر آب وهواي بسیار سرد 
)اما نه یخ بندان( مقاوم هستند، استفاده کنید. اگر در منظرتان گیاه بومي وجود دارد به جاي 

حذف آن اجازه دهید به چرخه ي حیات خود ادامه دهد و به مرحله ي بذرافشاني برسد. 

طراحي علفزاري سحرآميز از گياهان وحشي: کاري نه چندان آسان
طراحي علفزاري پوشیده از گل ها و گیاهان وحشي )این نوع علف زار  با انواع دیگر علفزارها 
که در فصل 19 به جاي زمین هاي پوشیده از چمن ارایه مي شود، متفاوت است( یکي از 
چالش هاي پیچیده ي دنیاي باغباني است. بله، ایجاد چنین علفزاري از گل ها و گیاهان 
بومي، روشي کاماًل پایدار است و مي توان آن را مطابق میل و سلیقه ي شخصي طراحي کرد. 
ولي اگر از آغاِز کار بذر علف هاي هرز را از بین نبرید، علفزارتان را به طور مداوم وجین نکنید 
و آن را از حیوانات علف خوار و سایر آفات حفظ نکنید، علفزار زیباي شما به زمیني تبدیل 
مي شود که فقط براي تردد روتوتیلر مناسب است. عالوه براین، بیش تر بذرهایي که تحت 
عنوان بذر مخلوط  گل هاي وحشي در بازار ارایه مي شود،   هیچ شباهتي به مخلوط گونه هاي 
موجود در علفزارهاي طبیعي ندارد و در بیش تر موارد مناسب منطقه  اي که در آن زندگي 
مي کنید، نیست )با پوشش گیاهي موجود هماهنگ نیست(. با این وجود با در نظر گرفتن 

نکات زیر مي توانید یک علفزار کوچک با گل هاي وحشي طراحي کنید:
√ مخلوطي از گل هاي وحشي رایج در محل زندگي خود انتخاب کنید؛ براي اطالعات 

بیش تر به یک بذرفروش معتبر محلي رجوع کنید.
√ چند ماه قبل از کاشِت بذر ها، به طور مداوم روي زمین مورد نظر خاک پوش  الیه اي 

بپاشید )به فصل 16 رجوع کنید(.
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√ کشت علفزار را در زمان مناسبي از سال )زمان مناسب کشت در منطقه اي که در آن 
زندگي مي کنید( شروع کنید. براي اطالعات بیش تر با فروشنده ي بذر مشورت کنید یا 

برچسب روي پاکت بذرها را مطالعه کنید.
√ زماني را به وجیِن دستي علف هاي هرز کوچک از البه الي جوانه ي بذرها )نشاءها( 

اختصاص دهید.
اگر موفق شوید، در فصل بهار منظرتان جلوه ي فوق العاده اي از رنگ ها پیدا مي کند. 
برخي گیاهان نیز ممکن است در بهار سال بعد هم گل بدهند. سعي کنید در حاشیه  ي 
بکارید.  وحشي  گل هاي  از  کم تري  حجم  چمن  مانند1  علف های  و  چندساله  گیاهان 
با  را  نمایان شود. خاک  زمین  تا  بردارید  را  قسمت  روي چند  پاشیده شده  خاک پوش 
با  را  آن  روي  و  کمي!(  )مقدار  بکارید  بذر  کمي  مقدار  و  کنید  هموار  و  نرم  چنگک 
یک الیه ي نازِک کمپوست نرم یا مواد آلي )ارگانیک( مشابه )به قطر 0/6 سانتي متر( 

بپوشانید. بقیه ي کار ها را خود طبیعت انجام مي دهد.

 سعي کنید همه ي گیاهان یک ساله را با بذر پرورش دهید. کاشت بذر به صرفه ترین، 
گلدان هاي  در  ابتدا  را  بذرها  است.  گیاهان  این  کشت  روش  پایدارترین  و  کارآمدترین 
کوچک بکارید و سپس به منظر منتقل کنید یا آن ها را پس از کندن علف هاي هرز و 
شیاردهي و نرم کردن خاک )با استفاده از چنگک( مستقیماً در قسمتي از منظر که مورد 
نظر شماست بکارید. مقداري از بذرها را نگاه دارید و آن ها را با باغبان هاي دیگر مبادله 
کنید. اگر گیاهان یک ساله را به شکل گلداني تهیه مي کنید از خریدن گیاهاني که رشد 

کافي کرده اند و در آستانه ي گل دهي هستند خودداري کنید.

گياهان پيازي و شبه پيازي
بهترین  و  آسان ترین  جزو  غده ها4(  و  ُکرم ها3  ریزوم ها2،  نزدیک شان  خویشاوندان  )و  پیازها 

1- turf-type meadow
2- rhizomes
3- corms
4- tubers
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گیاهان باغچه اي محسوب مي شوند. از گیاهان پیازي مي توان به الله ها1، سنبل ها2 ، زعفران ها3 
گل هاي  و  بلند ،  و  باریک  شاخ و برگ  عمودي،  ساختار  با  پیازها  کرد.  اشاره  نرگس ها4  و 
خیره کننده ي خود نقاط جذابي در بستر گیاهان چندساله و علفزارها به وجود مي آورند. عمر 
پیازها بسیار طوالني است. بیش تر آن ها بعد از یک بار گل دهي از بین  مي روند، ولي پیاز آن ها 

در زمستان در زیر زمین باقي مي ماند و در بهار دوباره جوانه مي زند و گل مي دهد.

X پیازها جزو گیاهان پایدار محسوب مي شوند چرا که پس از مستقر شدن در باغچه 
به مراقبت و نگهداري بسیار کمي نیاز دارند. عالوه براین، گیاهان پیازي بومِي باغچه ي 
شما به حفظ گونه هاي وحشي کمک مي کنند و غذاي جانوران و حشرات بومي را تامین 
مي کنند. بااین وجود هرگز پیازها را از طبیعت نکنید و پیازهاي کنده شده را از فروشندگان 
ناشناس و نامعتبر نخرید. تخریب طبیعت براي داشتن چند گیاه در باغچه ي خانه عمل 

ناعادالنه اي است.

در این جا به نکاتي براي استفاده ي مفید و آسان از گیاهان پیازي مي پردازیم:
گیاهان پیازي را به صورت توده اي بکارید یا آن ها را در میان گیاهان کوچک دیگر پخش  √

کنید. جایگاه اصلي گیاهان پیازي علفزارها هستند. این گیاهان مي توانند تنوع زیستي را در 
علفزارها افزایش دهند.

بیش تر گیاهان پیازي جزو اولین گیاهاني هستند که در بهار گل مي دهند. مي توان براي  √
به نمایش گذاشتن زیبایي این گیاهان آن ها را در حاشیه ي باغچه ها کاشت. 

بسیاري از پیازها با گذشت زمان بومي  مي شوند. این گیاهان هر سال به شکل قابل مالحظه اي  √
تکثیر مي شوند و توده هاي عظیمي را به وجود مي آورند که به نگهداري کمي نیاز دارند.

الزم نیست هر سال پیازها را از زمین خارج کنید و تا سال بعد آن ها را انبار کنید. اگر  √
پیازي به تیمار خاصي مانند این نیاز داشته باشد، مناسب اقلیم شما نیست.

1- tulips
2- hyacinth
3- crocuses
4- daffodils
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به دستورالعمل هاي مربوط به عمق کاشت پیازها که مي تواند در کشت مناسب آن ها موثر  √
باشد دقت کنید.

از  √ تا  بپوشانید  توري  با  نیز  را  خاک  روي  و  بکارید  مرغي  توري  سبدهاي  در  را  پیازها 
سنجاب ها، جوندگان نقب زن  و پرندگان در امان بمانند.

شاخ وبرگ هاي مرده را از گیاه جدا نکنید و اجازه دهید پیاز از آن ها به عنوان منبع غذایي  √
براي گل دهي بهتر در سال بعد استفاده کند.

روي یک فرش زنده قدم بزنيد: گياهان پوششي چندساله
اصطالح رایِج گیاهان پوششي از برخي جهات کمي مبهم است. این اصطالح عموماً در مورد 
گیاهان چندساله ي غیرچوبي که ارتفاع کمي دارند و مي توانند سراسر یک منطقه ي وسیع را 
بپوشانند به کار مي رود. علفزارها نیز نوع خاصي از گیاهان پوششي محسوب مي شوند. براي 
اطالعات بیش تر درباره ي آن ها به فصل 19 رجوع کنید. از گیاهان پوششي با دو هدف زیر 

استفاده مي شود:
ایفاي نقش چمن، از نظر بصري و گاهي از لحاظ عملکردي. √
غلبه بر علف هاي هرز براي داشتن گل ها و گیاهاني که نیاز چنداني به مراقبت ندارند. √

X این نظریات بسیار جالب و دلپذیر هستند، ولي فقط در برخي شرایط خاص امکان 
نامناسب  گیاهان  انتخاب  دلیل  به  موارد  از  بسیاري  در  دارد.  وجود  آن ها  کردن  عملي 
راه حل ها، خود به مشکالت و مسایل حل نشدني تبدیل مي شوند. کمي در دنیاي گیاهان 
پوششي تحقیق کنید و  قبل از هر اقدامي گزینه اي را انتخاب کنید که مناسب طرح 

شماست و به موفقیت آن کمک مي کند.

مهم ترین مشکل گیاهان پوششي، طبیعت گیاهان انتخابي و فراهم آوردن شرایط خاستگاه 
آن ها است. با رعایت اصل »گیاه مناسب، مکان مناسب« مي توان کم وبیش از موفقیت طرح 
و دوام آن مطمئن بود. فراموش نکنید که یک انتخاب بي دقت مي تواند منجر به فاجعه شود. 

در این جا به برخي مشکالت عمده ي این گیاهان و روش هاي مواجهه با آن ها مي پردازیم:
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علف هاي هرز: علف هاي هرز از راه ساقه هاي رونده ي1 زیرزمیني و روزمیني و بذر پخش  √

مي شوند. اگر ارتفاع گیاه پوششي خیلي کم باشد )تقریباً مماس با سطح زمین( یا البه الي 
آن لکه هاي خالي وجود داشته باشد، علف هاي هرز و بذرهایي که در حال جوانه زدن هستند 
با دریافت نور کافي فرصت رشد پیدا مي کنند. در چنین شرایطي مجبور مي شوید به زحمت 

آن ها را وجین کنید یا از علف کش ها استفاده کنید.
روش پایدار آن است که گیاهاني با حداقل ارتفاع 30 سانتي متر را انتخاب کنید. به این ترتیب 
این گیاهان روي خاک سایه مي اندازند و مانع از رشد علف هاي هرز مي شوند. براي آبیاري 
گیاهان پوششي از آبیاري قطره اي به جاي آبیاري باراني استفاده کنید، چرا که آبیاري باراني 
سطح خاک را همواره مرطوب نگاه  مي دارد و به این ترتیب شرایط محیطي مناسب براي جوانه 
زدن بذر علف هاي هرز فراهم مي شود. گیاهاني را انتخاب کنید که به خشکي مقاوم هستند و 

به آبیاري کمي نیاز دارند. بذر علف هاي هرز تنها در فصل هاي مرطوب جوانه مي زند.
مهاجم بودن )روندگي(: بسیاري از گیاهان پوششي رونده هستند و معموالً تمایل دارند  √

از منطقه ي کاشت خود خارج  شوند. برخي از آن ها مانند پاپیتال2 به قدري مهاجم هستند که 
مي توان به طور قطع گفت از منطقه ي کاشت خود خارج مي شوند و به خانه هاي اطراف نفوذ 
مي کنند. براي مقابله با چنین گیاهاني تنها کاري که از دست شما برمي آید این است که 

به طور مداوم آن ها را هرس کنید.
گیاهاني را انتخاب کنید که عادات رشد معین دارند، به این معني که به اندازه ي مشخصي که 
عموعاً قابل پیش بیني است رشد مي کنند. براي آن که نیاز به هرس کردن نباشد تا جایي که 
قطر 120  تا  که  را  گیاهي  مثال  براي  بکارید.  از حاشیه ها  دور  را  گیاهان  این  است  ممکن 

سانتي متري از مرکز گیاه رشد مي کند باید حداقل 60 سانتي متر دور از حاشیه ها کاشت.
مصرف زیاد آب: گیاهان پوششي بسیاري وجود دارند که در برابر خشکي مقاوم هستند.  √

به جاي گونه هایي که نیاز آبي باالیي دارند از این گیاهان استفاده کنید.
زنبورها: زنبورها براي گیاهان گرده افشاني مي کنند، عسل تولید مي کنند و موجوداتي  √

باهوش، زیبا و مفید هستند. ولي حضورشان، به خصوص اگر به نیش زنبور حساسیت داشته 

1- runners
2- ivy
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باشید، نه براي شما مناسب است و نه براي خود زنبورها. از کاشتن گونه هایي که زنبورها را 
جذب مي کنند، مانند شبدر1 یا به لیمو2 در مسیر هاي تردد خودداري کنید.

استفاده از علف ها3 به عنوان گياهان زینتي
در گذشته علف هاي موجود در حیاط یا چمن بودند یا علف هرز. رفته رفته برخي از مردم 
اروپا شروع به پرورش علف ها براي استفاده از زیبایي آن ها کردند- البته برخالف آنچه متداول 
بود این افراد علف ها را هرس نمي کردند و به این ترتیب هر علف، جداگانه و کاماًل طبیعي در 
منظر رشد مي کرد تا جایي که مي شد آن را از سایر گیاهان و حتي علف هاي مجاور تشخیص 
به دیدن علف هایي که مانند هر گیاه دیگري در منظر  باغبان ها  تا  داد. مدتي طول کشید 
رشد مي کردند و الزم نبود آن ها را از ریشه بیرون کشید، عادت کردند. پس از گذشت همین 
زمان کوتاه علف ها جایگاه زینتي خود را در منظر پیدا کردند و بسیاري از باغبان ها شیفته ي 
آن ها شدند. در ادامه ي این بخش به مزایا و معایب علف هاي زینتي اشاره  مي شود و روش هاي 

نگهداري و استفاده ي پایدار از آن ها بیش تر توضیح داده مي شود.

آشنایي با اصول مقدماتي مربوط به علف هاي زینتي4
ارتفاع علف هاي زینتي از 15 سانتي متر، مانند فستوکا5 تا 2/4 متر، مانند علف فیل6 متغیر است. 
حتي بامبو نیز در واقع یک علف زینتي است. علف ها تا زماني که با شرایط اقلیمي منظر سازگار 

و غیرمهاجم باشند و ابعاد مناسبي نیز داشته باشند از عناصر پایدار در منظر به شمار مي آیند.

 براي اطالعات بیش تر درباره ي علف هاي زینتي به یک دانش نامه ي گیاهي معتبر یا 
یکي از کتاب هاي تخصصي تالیف شده درباره ي علف هاي زینتي رجوع کنید. از باغبان هاي 

محلي و افراد متخصص درباره ي گونه هاي مناسب منطقه ي خود سوال کنید.

1- clover
2- Lippa
3- grass
4- ornamental grasses
5- Fescue
6- Miscanthus
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در این جا به برخي مزایاي استفاده از علف هاي زینتي در منظر اشاره مي شود:
بیش تر گونه هاي این علف ها نسبت به شرایط نامناسب خاک مقاوم هستند یا حتي این  √

شرایط را ترجیح مي دهند و به کوددهي نیاز ندارند یا نیاز آن ها بسیار کم است. 
برخالف چمن کاشته شده در زمین هاي چمن، به آبیاري زیادي نیاز ندارند. √
معموالً دچار آفت زدگي نمي شوند. √
مقدار زیادي کربن جذب مي کنند و به کاهش گرمایش کره ي زمین کمک مي کنند. √
سریع رشد مي کنند و در بیش تر موارد طول عمر زیادي دارند. √
در برابر چراي حیوانات مقاوم هستند. √

از طرف دیگر علف هاي زینتي مشکالتي نیز دارند:
علف هاي هرز: عمده ترین مشکل علف هاي هرز هستند. اگر تاکنون سعي کرده باشید  √

دو گیاه علفي را از هم جدا کنید حتماً متوجه شده اید که این کار شبیه جدا کردن دو سگ 
وحشي است که به جان هم افتاده اند. حاال منظري را در نظر بگیرید که نیمي از آن را علف هاي 
زینتي پوشانده است و هر علف هرزي که در آن پا بگیرد دیگر به این آساني ریشه کن نمي شود. 
بهترین راه حل این است که گونه هایي )از علف هاي زینتي( را انتخاب کنید که در برابر خشکي 

مقاوم هستند و علف هاي هرز را تا جوان هستند وجین کنید.
مهاجم بودن )روندگي(: از کاربرد گونه هاي مهاجم مانند علف چشمه1، علف پامپاس2،  √

گورگیاه3 بزرگ و کوچک، علف فیل و گیاه آلفا4 که به علف هرز تبدیل مي شوند و برخي از 
آن ها حتي ممکن است به اکوسیستم هاي وحشي آسیب برسانند خودداري کنید. رهایي از 
این علف ها تقریبا غیرممکن است. گونه هایي که در یک منطقه بي خطر هستند ممکن است 
در منطقه ي دیگر بسیار خطرناک باشند، بنابراین پیش از انتخاب آن ها کتاب هاي راهنماي 
مربوط به علف هاي زینتي را مطالعه کنید و براي آشنایي با گونه هاي خطرساز در منطقه ي 

خود با موسسات مربوطه تماس بگیرید.
خطر آتش  سوزي: برخي از علف ها بسیار آتش پذیر هستند. در  واقع بیش تر آتش سوزي هاي  √

1- fountain grass
2- pampas
3- bluestem
4- Nassella tenuissima
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طبیعي از علف هاي خشک شروع مي شود. بهترین راه حل آن است که با آبیاري مداوم همواره 
آن ها را سبز نگاه دارید، و هر چند وقت یک بار شاخ وبرگ هاي خشک را با دست جدا کنید یا 

در اوایل بهار آن ها را خوب هرس کنید.

چگونه به روشي پایدار علف ها را جزئي از منظر کنيم
علف هاي زینتي در واقع گیاهان پوششي، کاشت هاي توده اي و گیاهان داراي کاشت منفرد و 
یا تأکیدي فوق العاده اي هستند. حتي مي توان آن ها را در گلدان  هم پرورش داد. ترکیب این 
گیاهان با گیاهان چند ساله و درختچه ها ظاهري طبیعي به منظر شما مي دهد. در این جا به 

نکاتي که باید براي استفاده از این نوع گیاهان در نظر گرفت اشاره مي شود:
به دو گروه علف هاي فصل سرد )که در  √ علف ها  علف هاي زینتي فصول گرم و سرد: 

عمل  بهتر  سال  فصول  بقیه ي  در  )که  گرم  فصل  علف هاي  و  هستند(  فعال تر  سرد  فصول 
مي کنند( تقسیم مي شوند. اگر بخواهید در تمام سال از زیبایي علف ها بهره ببرید، باید این 
دو گروه را با هم ترکیب کنید. اگر تا بهار براي هرس کردن این گیاهان صبر کنید در فصل 

زمستان هم مي توانید از جلوه ي زیباي آن ها بهره مند شوید.
پاجوش هاي  √ طریق  از  به سرعت  اغلب  رونده  علف هاي  خوشه اي2:  و  رونده1  علف هاي 

زیرزمیني پخش مي شوند. این علف ها مي توانند در کنترل فرسایش موثر باشند، ولي رشد آن ها 
خیلي زود از کنترل خارج مي شود و در منظر مشکل ایجاد مي کنند. علف هاي زینتي خوشه اي 

در یک نقطه متمرکز مي شوند و پخش نمي شوند، بنابراین نگهداري از آن ها آسان تر است.
نور: به جز چند مورد خاص، بیش تر علف هاي زینتي نور آفتاب را دوست دارند. بنابراین  √

بهتر است آن ها را در قسمت هایي بکارید که حداقل نیمي از روز در معرض تابش آفتاب قرار 
بگیرند. در مناطق سایه دار سعي کنید از خیزران3 و جگن هاي4 شبه علفي استفاده کنید.

جلوه هاي ویژه: از زیبایي منحصر به  فرد علف هاي زینتي استفاده کنید: رشِد شبه آبشاري  √

نور  زیباي  انعکاس  و  علف ها  البه الي  در  باد  پیچیدن  صداي  و  باد  در  آن ها  حرکت  آن ها، 

1- runners
2- clumpers
3- rushes
4- sedges
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یا  نیمکت  غرب  طرف  در  را  علف ها  گیاهان.  این  شاخ وبرگ  روي  عصرگاهي  و  صبح گاهي 
این گیاهان در هنگام  نور روي ساقه هاي  از درخشش شگفت انگیز  بتوانید  تا  بکارید  پاسیو 
غروب خورشید بهره ببرید. از علف هایي که شکوفه هاي زیبا و پرجلوه دارند در باغچه هاي گل 
استفاده کنید. اگر براي تکمیل جلوه ي بصري نقطه اي به یک عنصر عمودي نیاز دارید یک 

علف بلند منفرد در آن مکان بکارید.
در  √ خاک  ذرات  چسباندن  به هم  براي  علف ها  گسترده ي  ریشه هاي  از  خاک:  تثبيت 

قسمت هایي که در معرض فرسایش قرار دارند استفاده کنید. براي اطالعات بیش تر درباره ي 
راه هاي پیش گیري از رانش زمین به فصل 14 رجوع کنید.

چطور اجازه ندهيم علف هاي زینتي براي ما دردسرساز شوند
اگر علف ها را به درستي انتخاب کرده باشید هرگز براي نگهداري از آن ها به زحمت نمي افتید. 

در این جا به کارهایي که ممکن است نیاز به انجام آن ها باشد اشاره مي کنیم:
آبياري: بسیاري از علف هاي زینتي به بارندگي قانع هستند، ولي برخي نیاز به آبیاري  √

را  مرطوب  خاک هاي  مي توانند  مقاوم به خشکي  زینتِي  علف هاي  از  بسیاري  دارند.  کمکي 
تحمل کنند، ولي ممکن است ساقه ها و برگ هاي آن ها بیش از اندازه پرپشت شود و در نهایت 

عمرشان کوتاه شود.
آبیاري قطره اي، باراني و دستي، همه براي این گیاهان مناسب هستند. خاک را تا عمق 30 تا 

45 سانتي متري مرطوب کنید. الزم نیست این گیاهان را به طور مداوم آبیاري کنید.
کوددهي: بیش تر علف هاي زینتي به کود نیاز ندارند، در واقع حاصل خیزي بیش از حد  √

محیط کشت مانع از رشد مناسب آن ها مي شود. به خصوص بهتر است از کود ازته استفاده 
نشود، زیرا باعث پرپشت شدن شاخ وبرگ گیاه و بروز مشکل مي شود.

پيش گيري  از آفت زدگي و بيماري: آبیاري بیش از اندازه و تراکم گیاهان مي تواند خطر  √

تغذیه  زینتي  علف هاي  از  زمین  زیِر  در  نقب زن  جوندگان  دهد.  افزایش  را  آن ها  بیماري 
بنابراین بهتر است آن ها را در سبدهاي سیمي بکارید )براي اطالعات بیش تر به  مي کنند، 
فصل 16 رجوع کنید(. حیوانات دیگر نیز ممکن است گاهي از علف هاي زینتي تغذیه کنند، 
و  شده اند  گنجانده  شما  منظر  در  منظور  همین  براي  زینتي  علف هاي  که  نکنید  فراموش 
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تغذیه ي حیوانات، آن هم در فواصل زماني طوالني نمي تواند باعث از بین رفتن آن ها شود.
مهار علف هاي هرز: بادقت علف هاي هرز جوان، ریشه ها و همه ي قسمت هاي دیگر آن ها  √

را کمي مرطوب کنید، کارتان راحت تر مي شود.  این کار خاک  از  قبل  اگر  را وجین کنید. 
اجازه ندهید علف هاي هرز خیلي بزرگ شوند، در غیر این صورت در هنگام کندن علف هاي هرز 

ممکن است علف هاي زینتي را نیز زخمي کنید یا آن ها را هم از ریشه بکنید. 
هرس کردن: بعضي از علف هاي زینتي را مي توان سال ها بدون هرس در منظر نگاه داشت،  √

است  بهتر  خیلي  بهار هرس سنگین شوند  ابتداي  در  بار  یک  ساالنه  گیاهان  این  اگر  ولي 
)کاهش خطر آتش سوزي(. همچنین مي توانید شاخ وبرگ هاي خشک را با دست جدا کنید 

)دستکش فراموش نشود(.

چطور با پيچ ها کنار بيایيم 
مناسب  باریک  و  فضاهاي کوچک  براي  گیاهان  این  دارند.  ویژه اي  جایگاه  منظر  در  پیچ ها 
هستند، ولي ممکن است روي درختان رشد کنند و به  سوي فضاهایي گسترش  یابند که براي 
از پیچ ها  به این ترتیب مشکل آفرین شوند. استفاده ي درست  آن ها در نظر گرفته نشده اند و 
باعث غني شدن محیط منظر و استفاده ي نادرست از آن ها ممکن است مایه ي زحمت شود.

شناخت طبيعت پيچ ها
مناطق جنگلي  در  یافته اند.  تکامل  در جنگل ها  موجود  نور محدود  از  استفاده  براي  پیچ ها 
کوچک تر  گیاهان  به  آن  از  کمي  مقدار  و  مي کنند  را جذب  خورشید  نور  بیش تر  درختان 
مي رسد. پیچ ها وقتي جوان تر هستند کمبود نور را تحمل مي کنند و براي جذب نور بیش تر 
رفته رفته از درختان باال مي روند و به محض رسیدن به تاج درخت گسترده مي شوند- مانند 
انجیر خفه کننده ي1 جنگل هاي استوایي- این گیاهان در نهایت درخت را از بین مي برند و 
تنه  و شاخه هاي عظیم خود را جایگزین درخت مرده مي کنند. برخي از پیچ ها مانند کودزو2 
)که شهرت خوبي در میان پیچ ها ندارد( در جنوب آمریکا به یکي از مشکالت عمده ي منظرها 

1- strangler fig
2- kudzu



431

تبدیل شده اند و هیچ راه حلي براي رهایي از آن ها وجود ندارد. اگر به نظر شما چنین گیاهاني 
کمي بیش تر از آنچه انتظار دارید مهاجم و حتي خطرساز هستند، حق با شماست.  ولي باید 

بدانید طبیعت همیشه آرام و بي خطر نیست. 

X اگر در انتخاب خود دقت کنید و گیاه انتخابي را در جاي مناسب بکارید، پیچ ها گاهي 
دقیقاً همان گزینه اي هستند که منظر شما به آن نیاز دارد. پیچ ها نسبت به سایر گیاهان 
به پیرایش )هرس( بیش تري نیاز دارند، ولي در بیش تر موارد سختي این کار در مقایسه 

با مزایایي که پیچ ها در منظر شما دارند بسیار ناچیز است. 

در این جا به نکاتي که به شما در کاربرد بهتر پیچ ها کمک مي کنند مي پردازیم:
استفاده از پيچ ها: در قسمت هایي که فضاي کافي براي ساختن پرچین ندارید از پیچ ها  √

براي پوشاندن حصارهایي که همان کاربري را دارند استفاده کنید. براي عایق کردن خانه و 
پوشاندن نماي نامناسب ساختمان، پیچ ها را روي دیوار ها و براي کنترل فرسایش آن ها را روي 

تپه ها و سطوح شیب دار بکارید.
دیگر  √ انواع  مي پیچند،  خود  تکیه گاه  دورتادور  پیچ ها  از  برخي  باالرونده:  پيچ هاي 

با  پیچک هاي1 کوچک شان را دور ساقه ي گیاهان مي پیچند. گونه هایي نیز وجود دارند که 
استفاده از قالب هاي2 کوچکي که شبیه پاهاي مارمولک هستند به دیوار یا هر تکیه گاه دیگري 
روي  به خوبي  که  کنید  انتخاب  را  پیچي  مي شوند.  گسترده  تنها  پیچ ها  برخي  مي چسبند. 
تکیه گاهي که براي  آن در نظر مي گیرید رشد کند )جدا کردن پیچ هاي قالب دار از تکیه گاه 

آن ها تقریباً غیرممکن است(.
پيچ هاي هميشه سبز یا خزان کننده: پیچ هاي همیشه سبز همه ي سال برگ دارند، ولي  √

و  کردن  جدا  براي  مي دهند.  دست  از  را  خود  برگ هاي  زمستان  در  خزان کننده  پیچ هاي 
پوشش دهي فضاها از همیشه سبزها استفاده کنید.

زیستگاه موجودات زنده: بسیاري از پیچ ها پروانه ها، پرندگان و زنبورها را به خود جذب  √

1- tendril
2- holdfast
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مي کنند و منبع غذایي آن ها به شمار مي آیند. پیچ ها موش ها را نیز به خود جذب مي کنند 
که چندان دلپذیر نیست.

بالغ  √ پیچ هاي  زیرا  باشد،  به قدر کافي محکم  تکیه گاه شما  دقت کنید  ساخت تکيه گاه: 

گاهي بسیار سنگین مي شوند. سازه ها معموالً تا زماني که الزم شود پیچ ها را از مقابل در ها و 
پیش آمدگي ها هرس کنید، تکیه گاه مناسبي به شمار مي آیند. روي تکیه  گاه ها توري هاي استیل 
)ضدزنگ( نصب کنید و پیچ ها را با دست روي آن ها هدایت کنید. داربست ها را با استفاده از 

شاخه هاي محکمي )ترکه اي( که از درختان میوه ي خزان کننده هرس کرده اید بسازید.

بکشید. معموالً  بزرگ  پیچ هاي  باشید روي آالچیق ها1  X ممکن است دوست داشته 
همه ي برگ ها و گل ها در باالي آالچیق  که نور کافي وجود دارد مي رویند و وقتي زیر 
سایه بان  مي نشینید تنها چیزي که مي بینید شاخ وبرگ هاي مرده است و باید دائماً نگران 
موش ها باشید. وقتي مي خواهید سازه ها را نقاشي کنید آرزو مي کنید کاش هرگز با دنیاي 
پیچ ها آشنا نشده بودید. اگر آالچیق شما جلوه ي زیبایي ندارد آن را تخریب کنید، سعي 
نکنید با استفاده از پیچ ها منظره هاي نازیبا را بپوشانید. اگر دوست دارید آخر هفته ها 
تا  اجازه دهید پیچ  را هرس کنید مي توانید حتي  بروید و ساقه ي پیچ ها  نرده بان  روي 

طبقه ي دوم هم باال برود.

پیچ ها را از تیر هاي چراغ برق دور نگاه دارید. ممکن است اداره ي برق چندان عالقه اي به هرس 
کردن این گیاهان نداشته باشد. همچنین از کاشتن پیچ ها در نزدیکي درختان خودداري کنید.

کاشت ترکيب هاي  مختلف: براي آن که بتوانید زمان بیش تري از جلوه ي زیباي پیچ ها  √
بهره ببرید، دو نوع پیچ مختلف که فصل شکوفه دهي آن ها متفاوت است در منظر بکارید.

پيچ هاي مثمر
همه درخت انگور را مي شناسند، ولي پیچ هاي دیگري نیز مانند گل ساعتي2، کیوي، کیوي 

1- pergolas
2- passion fruit
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شمالي مقاوم به سرما1، انواع توت ها، رازک2 و کدوي مکزیکي3 وجود دارد که میوه هاي خوراکي 
مي دهند. پیچ هاي یک ساله مانند نخودها، لوبیاها، کدوها و خربزه ها را فراموش نکنید. پیچ هاي 
مثمر را مي توان در مکان هایي که مناسب کاشت درختان میوه و سبزیجات نیستند پرورش داد. 

میوه هاي این گیاهان عموماً در ارتفاعي مي رویند که دسترسي به آن ها آسان است.
انتخاب کنید که میوه ي آن ها  را  براي منظرتان پیچ مثمر بخرید، گیاهاني  اگر مي خواهید 
را دوست دارید تا میوه ها هدر نشوند. گونه هایي را انتخاب کنید که مناسب منطقه ي شما 
هستند و در برابر بیماري ها و آفات محلي رایج مقاوم هستند. دقت کنید خاک منظر براي 
پیچ هاي منتخب شما مناسب باشد و نقاطي را براي کاشتن آن ها انتخاب کنید که آفتاب گیر 
انتخاب کنید و  هستند و پیچ ها در آن ها بهتر رشد مي کنند. تکیه گاهي محکم براي آن ها 
راهي براي دسترسي آسان جهت چیدن میوه ها و هرس کردن شاخ وبرگ گیاه در نظر بگیرید.

گياهان گوشتي4 و کاکتوس هاي بسيار پایدار 
ممکن است به گیاهان گوشتي و کاکتوس ها عالقه داشته باشید یا اصاًل از آن ها خوش تان 
نیاید. اگر به این گیاهان عالقه اي ندارید، الزم نیست این قسمت را بخوانید. نگران نباشید 
بدون آن ها هم مي توانید منظري پایدار طراحي کنید. ولي اگر به این گیاهان عالقه دارید، 
تنوع شکل و فرم  آن ها حتماً شما را شگفت زده مي کند. این گیاهان مي توانند به پایداري منظر 
شما کمک بسیار کنند. در ادامه ي این فصل به توضیح عملکرد کاکتوس ها و گیاهان گوشتي 

و همچنین نحوه ي انتخاب و استفاده از آن ها مي پردازیم.

با گياهان گوشتي و کاکتوس ها بيش تر آشنا شوید
به طور کلي گیاهان گوشتي و کاکتوس ها آفتاب دوست هستند، ولي برخي گونه ها در سایه  √

هم مي توانند به حیات خود ادامه دهند. این گیاهان اقلیم هاي گرم  را ترجیح مي دهند، ولي 
برخي از آن ها حتي در نواحي شمالي مانند بخش هایي از کانادا نیز رشد مي کنند. این گیاهان 

1- cold-hardy arctic kiwi
2- hops
3- chayote
4- succulents
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به دلیل آب فراواني که در بافت  خود ذخیره مي کنند در برابر خشکي بسیار مقاوم هستند و 
اگر سایر شرایط محیطي آن ها مساعد باشد آبیاري منظم در فواصل زماني طوالني براي شان 
کافي است. میزان آب مورد نیاز آن ها یک سوم تا یک دوم چمن است. این گیاهان به ندرت 
دچار آفت زدگي و بیماري مي شوند، ولي اگر دچار شوند، آفت ها و بیماري هاي شان بیش تر از 
نوع مهاجم هستند. گیاهان گوشتي و کاکتوس ها جزو ساده ترین و مقاوم ترین گیاهاني هستند 

که مي توان از آن ها در منظر هاي پایدار استفاده کرد.

براي داشتن باغچه اي پوشيده از گياهان گوشتي چه نکاتي را باید دانست
قبل از این که هر کاکتوسي را که به چشم تان خورد، بخرید به نکات زیر توجه کنید:

جانمایي: گیاهان گوشتي را در قسمت هاي آفتاب گیر جنوب خانه یا ساختمان جانمایي  √

کنید تا گرماي انعکاسي و حرارت موجود در دیوارها را جذب کنند و براي سرماي شب  آماده 
شوند. محلي را انتخاب کنید که هوا در آن به خوبي جریان داشته باشد. گیاهان خاردار را دور 

از مسیرهاي تردد بکارید.
چيدمان: گیاهان گوشتي و کاکتوس ها در طبیعت تنها در کنار گونه هاي مشابه خود  √

هم  بکارید،  کاکتوس  یا  گوشتي  گیاهان  فقط  خود  باغچه ي  در  مي توانید  هم  نمي رویند. 
مي توانید آن ها را با گیاهان دیگر ترکیب کنید. فقط سعي کنید گیاهاني را انتخاب کنید که 
نیاز آبي مشابه دارند. گیاهان پرجلوه تر را به صورت تأکیدي )منفرد( بکارید. با استفاده از آن ها 

روي دیوارها سایه بیاندازید. گیاهاني را انتخاب کنید که رنگ شاخ وبرگ آن ها متنوع است.
از  √ به سرعت  آب  و  دارند  مناطقي که خاک سنگ ریزه اي  در  گیاهان گوشتي  زهکشي: 

خاک آن ها تخلیه مي شود، رشد مي کنند. این شرایط را براي آن ها فراهم کنید. خاک آن ها 
را خشک نگاه دارید، آن ها را در معرض نور آفتاب قرار دهید و به حال خود بگذارید. چنین 
شرایطي ایده آل آن ها است. اگر از جمله افرادي هستید که هر روز به گیاهان آب مي دهند، 

گیاهان گوشتي را فراموش کنید، زیرا تحمل این شرایط را ندارند.
تغذیه و آبياري: براي کوددهي زیاد به خود سخت نگیرید و تنها در فصل رویِش فعال از  √

کود استفاده کنید )آن هم به مقدار کم(. بااین وجود تا زماني که در گیاه عارضه اي که مربوط 
به کمبود مواد غذایي باشد مشاهده نکرده اید نیازي به کوددهي نیست. کوددهي و آبیاري را 
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در فصل هاي پاییز و زمستان متوقف کنید.
کار با گیاهان خاردار به مهارت خاصي نیاز دارد. گیاهان گوشتي به دلیل آب موجود در 
بافت هاي شان، از گیاهان دیگر سنگین تر هستند، و قسمت فوقاني آن ها وزن بیش تري نسبت 
به بقیه ي قسمت هاي گیاه دارد. یگ گیاه گوشتي با چنین ویژگي هایي مي تواند براي کساني 
که با آن  سروکار دارند خطرساز باشد. بیش تر گیاهان گوشتي ترد و شکننده هستند و باید 
بااحتیاط جابه جا شوند. الزم به ذکر است که خارهاي این گیاهان بسیار خطرناک هستند 
و  آستین بلند ضخیم  پیراهن  از دستکش هاي ضخیم چرمي،  باید  آن ها  با  کار  هنگام  در  و 
چکمه هاي ضخیم استفاده شود. محافظت از چشم ها فراموش نشود. براي جابه جا کردن، گیاه 
را در روزنامه یا یک تکه موکت کهنه بپیچید. اگر پوست تان خراش شدیدي برداشت، براي 

پیش گیري از عفونت، فوراً محل خراش را ضدعفوني کنید.

چگونه از منظر بيش ترین استفاده را ببریم: محصوالت خوراکي
پس از جنگ جهاني دوم مردم آمریکا عالقه ي وصف ناپذیري به ماشین هاي بزرگ، غذاهاي آماده 
و زمین هاي چمن در مقابل خانه ها پیدا کردند. در آن زمان مردم عالقه ي گذشته ي خود را به 
پرورش مواد غذایي خانگي از دست داده بودند. این روند ادامه پیدا کرد و بارها تغییرات مشابهي 
در روش زندگي مردم به وجود آمد. امروزه مردم دوباره به فکر تولید و پرورش مواد غذایي مورد 
نیاز خود افتاده اند. پرورش میوه  ها و سبزي هاي خوراکي و تامین مواد غذایي مورد نیاز خانواده، 

بهترین راه استفاده از سایت است. این کار آن قدر هم که فکر مي کنید سخت نیست.

X در بحث پایداري، نه تنها با کاشت گیاهان مثمر از سایت تان بهره ي مناسب مي برید، 
بلکه با کاهش حمل ونقل مواد غذایي از مزرعه به محل زندگي خود در مصرف سوخت هاي 
فسیلي صرفه جویي مي کنید. از بهترین ویژگي هاي محصوالت خانگي مي توان به تازگي، 
خوشمزگي و سالم )بدون استفاده از آفت کش( بودن آن ها و همچنین سرگرمي پرورش 
این گیاهان اشاره کرد. شما مي توانید از گونه هایي استفاده کنید که به مراتب خوش عطرتر 
از محصوالت ارایه شده در بازار هستند. اگر فرزندي دارید او را با هنر پرورش گیاهان مثمر 

آشنا کنید. فرزندان ما بیش از ما به این دانش نیاز دارند.
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در بخش هاي بعدي به فواید پروش گیاهان مثمر و به نکاتي براي پرورش بهتر این گیاهان 
خواهیم پرداخت.

گزیده اي از اصول کاشت گياهان مثمر
مانند علف هاي  میوه دهي  از فصل  بعد  مثمر  تصور کرد که گیاهان  این گونه  نباید   X
گوجه فرنگي   بوته ي  است،  درست  شوند.  رها  حیاط  گوشه ي  در  باید  و  هستند  خشک 
)پژمرده  ندارند  خوبي  چندان  ظاهر  میوه دهي  فصل  پایان  در  دیگر  گیاهان  برخي  و 
مي شوند(، ولي بیش تر گیاهان مثمر به اندازه ي گیاهان زینتي زیبا هستند و مي توان آن ها 
را با گیاهان زینتي در منظر ترکیب کرد. باغچه  هاي سبزیجات به همراه چند درخت میوه 

از اجزاء مهم منظرهاي پایدار به شمار مي آیند.

باغبان هاي  حتي  بگیرید.  سخت  خیلي  خود  به  مثمر  گیاهان  پرورش  براي  نیست  الزم 
نه چندان حرفه اي نیز  مي توانند برخي گیاهان مثمر دائمي را- مانند درختان میوه و سبزیجات 
چندساله- در منظر خود پرورش دهند. به این ترتیب اگر با برخي اصول مربوط به پرورش این 
گیاهان بیش تر آشنا شوید، حتي مي توانید محصوالت یک ساله هم در منظر خود پرورش دهید. 

خاک تان را به خوبي و یک بار براي همیشه آماده کنید. براي کاشت گیاهان مثمِر یک ساله  √
نقاط آفتابي و مسطح را انتخاب کنید. دقت کنید خاک محل انتخابي شما براي گیاه مناسب 
باشد. مي توانید سطح باغچه  را کمي باال بیاورید و آن را از خاِک مناسب پر کنید. به خاک تان 

کمپوست و کود اضافه کنید و آن را خوب آبیاري کنید.
محصول  √ قمري1  کلم  دارید.  دوست  را  آن ها  محصوالت  که  کنید  انتخاب  را  گیاهاني 

مورد عالقه ي  خیلي ها است، ولي اگر شما از عطر و طعم آن خوش تان نمي  آید از کاشتن آن 
خودداري کنید زیرا این کار اسراف است.

را  √ بذر ها  بگیرید  جواب  زودتر  آن که  )براي  بکارید  بذر  به صورت  را  گیاهان  کنید  سعي 
تا مدتي در محلي سرپوشیده نگاه دارید تا جوانه بزنند و سپس جوانه ها را به منظر منتقل 

1- kohlrabi
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کنید(، یا براي آن که کارتان آسان تر شود نشاء هاي آماده را از بازار بخرید. اگر امکان دارد بذر 
گونه هایي را انتخاب کنید که به صورت طبیعي1 پرورش داده شده اند.

در زمان کاشت مقدار کمي  کمپوست و کود آلي )ارگانیک( متعادل شده به خاک اضافه  √
کنید و به محض کاشت گیاهان درخاک آن ها را آبیاري کنید.

از هرس  √ به جا مانده  مانند شاخ وبرگ هاي  آلي-  با خاک پوش  را  مورد  نظر  کل منطقه ي 
کردن گیاهان و درختان، خاک پوش هاي آماده یا خرده چوب- بپوشانید. اگر ضخامت الیه ي 
خاک پوش بین 7/5 تا 10 سانتي متر باشد، آب براي مدت طوالني تري در خاک باقي مي ماند 
کار  در  زیاد  زحمت  بدون  مي خواهید  اگر  مي شود.  هرز  علف هاي  رشد  از  مانع  الیه  این  و 
منظرسازي موفق شوید، استفاده از خاک پوش کلید موفقیت شماست. در صورت از بین رفتن 

الیه ي خاک پوش آن را دوباره جایگزین کنید.
یا خاک  √ بکنید  را  زمین  آن که  به جاي  بکارید  منظر  در  گیاه جدیدي  وقتي مي خواهید 

آن  خاِک  در  را  گیاه  و  بزنید  کنار  را  خاک پوش  از  قسمتي  کنید  رو  و  زیر  را  منطقه  کل 
قسمت بکارید. بعد از کاشت گیاه دوباره خاک پوش را سِر جاي اش برگردانید. به همین سادگي 

مي توانید صاحب یک اکوسیستم شوید.

 خیلي جالب است که مي توان با تخصیص بیش ترین فضا از هر منظري به پرورش 
محصوالت خانگي و کاربرد روش هاي کارآمد باغباني، محصوالت متنوعي از منظر برداشت 
کرد. براي اطالعات بیش تر درباره ي طراحي منظري پوشیده از درختان میوه و گیاهان 

مثمر به پیوست رجوع کنید.

گياهان مثمر چند ساله را نيز به منظر اضافه کنيد 
بین سبزیجات یک ساله و درختان میوه، گیاهان چندساله قرار دارند که چندین سال بدون 
نیاز به کاشت مجدد زنده مي مانند. برخي از این گیاهان کاماًل شناخته شده  هستند: مانند 
مارچوبه، آرتیشو و ریواس. این گیاهان یک بار در خاک کاشته مي شوند و چندین سال بدون 

1- organic
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نیاز به هر نوع نگهداري خاصي مي توان از محصوالت آن ها استفاده کرد، تنها زحمتي که براي 
استفاده از محصوالت این گیاهان کشیده مي شود، زحمت برداشت آن ها است.

از منابع کمي استفاده مي کنند، فصل  افزایش مي دهند،  گیاهان چندساله کیفیت خاک را 
برداشت آن ها طوالني تر از گیاهان یک ساله است و مي توانند به عنوان نوعي کشت مخلوط 
گیاهان چند  ساله عمل کنند1، اکوسیستمي متنوع از انواع گیاهان مثمر . محصوالت گیاهان 
چندساله را نمي توان جایگزین محصوالت گیاهان یک ساله کرد. این گیاهان بُعد جدیدي از 

محصوالت کشاورزي خانگي را به منظر شما مي افزایند.

X پرورش گیاهان چندساله آسان است، ولي این گیاهان هم بي عیب نیستند. برخي از 
آن ها دیر به مرحله ي باردهي مي رسند و برخي نیز رشد غیرقابل کنترل و تهاجمي دارند. 
بااین وجود این گیاهان ارزش امتحان کردن را دارند، حتي اگر فقط به ریواس اکتفا کنید.

تقسيم ثروت یا همان محصوالت کشاورزي
وقتي به تولید محصوالت کشاورزي خانگي عادت کردید، مي توانید با تقسیم تولید مازاد 
 بر مصرف خود با همسایه ها وارد مرحله ي جدیدي شوید. تقریباً همه ي باغبان ها گاهي 
مقداري کلم بروکلِي مازاد  بر مصرف پرورش مي دهند و این کلم ها اغلب ضایع مي شوند، 
زیرا یک خانواده به تنهایي قادر به مصرف یک باره ي تولیدات اضافي خود نیست. چاره ي 
کار دادوستد با همسایه ها است. این کار شبیه تقسیم آب در کشاورزي است با این تفاوت 
که در این جا عالوه بر دادوستد سیب ، هلو، پیاز و محصوالتي از این دست، اطالعات باغباني 

و کشاورزي نیز مبادله مي شود و کودکان فرصتي براي بازي و دوست یابي پیدا مي کنند. 
انجام  فسیلي  سوخت هاي  از  استفاده  بدون  محصوالت  عرضه ي  و  تولید  که  آن جا  از 
مي شود، این روش یکي از موثرترین و کارآمد ترین روش هاي تامین مواد غذایي به شمار 
رژیم  درباره ي  جلسه  چند  برگزاري  با  و  بروید  فراتر  قدم  یک  مي توانید  حتي  مي آید. 

1- perennial polyculture     نوعي از کشت مخلوط است که در آن دو یا تعداد بیش تري از محصوالت به صورت   
 توام پرورش داده مي شوند، به این ترتیب که بخشي از دوره ي زندگي خود را در کنار یکدیگر طي مي کنند. براي مثال در

کشت دو محصولي،  محصول دوم قبل از این که محصول اول به بلوغ برسد و برداشت شود، کاشته مي شود.س
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غذایي متعادل همسایه ها بحث کنید و محصوالتي را که بیش تر مورد نیاز هستند پرورش 
دهید. به این ترتیب توانسته اید از زمین خود بیش ترین استفاده ي ممکن را ببرید. 

این قبیل فعالیت ها تنها به پرورش و عرضه ي مواد غذایي محدود نمي شوند، به کمک این 
فعالیت ها روابط اجتماعي گسترش مي یابند و نوعي سرگرمي براي همه به وجود مي آید.

 

از این که بدانید از گیاهان چندساله- به جز مارچوبه، آرتیشو و ریواس- چه تعداد محصول 
خوراکي متنوع مي توان برداشت کرد حتماً شگفت زده خواهید شد. با توجه به شرایط اقلیمي 
را در  این محصوالت  از  برخي  بخواهید  است  زندگي مي کنید، ممکن  آن  در  منطقه اي که 
منظر خود پرورش دهید. به جز چند گیاه خاص، همه ي این گیاهان در بیش تر اقلیم ها و انواع 
خاک ها رشد مي کنند. عالوه بر این همه ي این گیاهان زیبا هستند و نیاز نیست آن ها را در 

جایي پنهان کنید.
آرتیشوي اورشلیم1 )این گیاه نه آرتیشو است و نه از اورشلیم مي آید، دلیل نام گذاري این  √

گونه مشخص نیست.(
کدوي مکزیکي )اقلیم هاي گرم تا معتدل( √
لوبیاي قرمز2 √
موز )فقط براي اقلیم هاي گرم( √
سیب زمیني شیرین )براي اقلیم هاي خیلي سرد مناسب نیست( √
که  √ نرم  برگ هایي  و  مغذي  میوه هاي  با  به خشکي  مقاوم  بسیار  خاردار  کاکتوس  نوعي 

مناسب  سرد  خیلي  اقلیم هاي  )براي  کرد  مصرف  پخته  سبزیجات  به شکل  را  آن ها  مي توان 
نیست(3

گل هاي زنبق رشتي4 که برخي از مردم آن ها را مي خورند √
گوش فیلي5 )اگر در اقلیم هاي گرم زندگي مي کنید(  √

1- Jerusalem artichokes
2- scarlet runner beans
3- pear cactus
4- daylily
5- taro
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پاجوش هاي بامبو از برخي گونه هاي خاص  √

اسرار کشاورزي
کشاورزان هر روز با خاک و گیاهان سروکار دارند. آن ها مي توانند نکاتي را درباره ي افزایش 
تولید محصوالت و کمک به بهبود کیفیت خاک به پرورش دهندگان خانگي بیاموزند. همچنین 
کشاورزان مي دانند چگونه بدون این که فشار زیادي را تحمل کنند، فعالیت هاي خود را ادامه 

دهند. در این جا به برخي ویژگي هاي کشاورزي پایدار مي پردازیم:
حیوانات،  √ گیاهان،  بین  تعامل  است:  اکوسيستم  یک  بزرگ،  یا  کوچک  مزرعه،  هر 

براي  ولي  است،  پیچیده  بسیار  معدني  مواد  و  آب  هوا،  قارچ ها، خاک،  باکتري ها،  حشرات، 
اجزاء  همه ي  است  الزم  بلکه  نیست،  کافي  گیاهان  با  آشنایي  تنها  پویا  سیستمي  داشتن 
اکوسیستم هاي  عملکرد  شبیه سازي  به کمک  مي توانید  شما  واقع  در  بشناسید.  را  سیستم 

طبیعي با زحمت کم تر نتیجه ي بهتري بگیرید.
حواس تان را جمع کنيد: دقت، توجه و فکر کردن به روش هاي بهتر از عواملي هستند  √

که مرز بین موفقیت و شکست را تعیین مي کنند. نادیده گرفتن چیزهاي کوچک ممکن است 
منجر به بروز مشکالت بزرگ شود.

خاک را خوب تغذیه کنيد تا خاک غذاي شما را تامين کند: حفظ سالمت خاک کلید  √

موفقیت در پرورش گیاهان مثمر است. از آن جا که با برداشت محصوالت کشاورزي از منظر 
در واقع عناصر موجود در سیستم را برداشت مي کنیم، باید مواد غذایي خارج شده از منظر 
را با استفاده از کمپوست، عصاره ي کمپوست1، کود انساني )بله، کود انساني( یا کودهاي آلي 
)ارگانیک( دوباره به خاک برگردانیم. حتي میکروارگانیسم هاي مفید خاک، مانند باکتري ها، 
قارچ میکوریزا و کرم هاي خاکي نیز که در سالمت و کیفیت گیاهان نقش اساسي دارند باید 
حفظ شوند. کشاورزاني که محصوالت ارگانیک پرورش مي دهند معتقداند، »سالمتي خاک 

مساوي سالمتي غذا و سالمتي غذا مساوي سالمتي انسان است.«
زمين را شخم نزنيد: زیر و رو کردن خاک معموالً بیش تر از آن که سود داشته باشد براي  √

1- compost tea     ،طي فرآیندي از خیساندن کمپوست جامد در آب عصاره اي حاصل مي شود که به عنوان کود 
آفت کش و قارچ کش از آن استفاده  مي شود.2
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خاک مضر است. با استفاده از روش هایي که به شخم  زدن نیاز ندارند و همچنین پاشیدن 
خاک پوش هاي دوره اي روي سطح خاک، هم به حفظ و بهبود کیفیت خاک کمک کنید و 
هم کیفیت محصوالت خود را باال ببرید. اگر خاک منظر شما از هر لحاظ مناسب است با آن 

کاري نداشته باشید.
خود  √ محصوالت  و  کنید  استفاده  مختلف  گونه هاي  از  بيافزایيد:  منظر خود  تنوع  بر 

منظر  در  نکنند.  غذایي خالي  مواد  از  به یکباره  را  منظر  تا  خاک  کنید  به تناوب کشت  را 
آزاد  خاک  در  را  آن  و  جذب  را  هوا  نیتروژن  گیاهان  این  بکارید،  باقال1  مانند  حبوباتي 
منظر  در  مخلصه5  و  شبدر  گشنیز4،  شوید3،  بومادران2،  مانند  گیاهاني  همچنین  مي کنند. 
بکارید که حشرات مفید را به خود جذب مي کنند و این حشرات آفات را از منظر شما دور 

نگاه  مي دارند.

پرورش گياهان خاص براي کاربري هاي پایدار
اگر مي خواهید ملک تان را به یک منظر واقعاً پایدار تبدیل کنید تا جایي که مي توانید از آن 
کار بکشید. به گذشته برگردید، زماني که اجداد شما از زمین هاي شان براي تامین نیازهاي 
خود استفاده مي کردند و گیاهان و حیواناتي را که براي انسان مفید بودند پرورش مي دادند- 
قوانین بي منطقي  )مگر  قانوني  را تشکیل مي دهد. هیچ  بشر  تاریخ  زماني که بخش عمده ي 
از پرورش  که مردم را مجبور به کاشت چمن جلوي خانه ي خود مي کنند( نمي تواند مانع 
گیاهان مفیدي شود که کاربردي جز زیباسازي منظر دارند. کارهاي مختلفي را که مي توانید 

با گیاهان متداول باغچه اي انجام دهید، در نظر بگیرید:
گياهان مفيد در منظر: سیر، گشنیز6 و بسیاري از گیاهان دیگر حشره کش هاي طبیعي  √

1- fava beans
2- yarrow
3- dill
4- cilantro
5- tansy
6- coriander
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کارآمدي هستند. عالوه براین سیر نیز مانند گلِ حنا1 یک قارچ کش2 طبیعي است. عصاره ي 
برگ هاي گردو برخي علف هاي هرز را از بین مي برد.

گياهان مفيد در خانه: از عصاره ي گل سرِخ شارون3 براي شستن موهاي تان استفاده  √

براي  گیاه  این  از  وسطي  قرون  )از  بشویید  صابوني4  گل  گیاه  با  را  لباس هاي تان  و  کنید 
استفاده  لیمو  پوست  از  بید ها  کردن  دور  براي  و  است(  مي شده  استفاده  لباس ها  شستن 
کنید. در آشپزخانه، دیگ ها و ماهي تابه ها را با اسکورینگ راش )از خانواده ي دم اسبیان(5 
کنید.  نگهداري  قلیاني  از کدو هاي  تهیه شده  )قمقمه(  در ظرف هاي  را  ترشي ها  و  بشویید 
براي رسیدن میوه هاي کال آن ها را به همراه ریشه هاي قاصدک در یک ظرف دربسته قرار 
رسیدن  فرآیند  تسریع  به  که  مي کنند  آزاد  اتیلن  خود  از  قاصدک  گیاه  )ریشه هاي  دهید 

میوه کمک مي کند(.
را  √ خود  نیاز  مورد  الوار  مي توانید  باشید،  داشته  خوبي  پشتکار  اگر  مصالح ساختماني: 

پرورش دهید یا از چوب بامبو  براي ساختن وسایل مختلف استفاده کنید. ولي کاربرد گیاهان 
منظر به همین جا خالصه نمي شود. چطور است یک اتاق جدید به ساختمان اصلي اضافه کنید 
و براي عایق کردن آن از گیاه لویي6 ، براي ساختن سقف آن از پوسته ي تنه ي درخت سدر 
قرمز غربي7، براي جال دادن قسمت هاي چوبي از عصاره ي پوست گردو، براي سمباده کاري از 
دم اسبیان و براي تهیه ي چسب از عصاره ي سیر استفاده کنید. حتي ضدزنگي وجود دارد که 

از درخت شوکران کبیر8 تهیه مي شود.
سایر  تا  گرفته  شناخته شده  گیاهان  از  گیاهان،  کاربرد  درباره ي  بیش تر  اطالعات  براي 

گیاهان، به سایت اینترنتي »گیاهاني براي آینده« به آدرس www.pfaf.org رجوع کنید.

1- impatiens
2- fugicide
3- rose of Sharon
4- soapwort
5- scouring rush
6- cattail
7- horsetail
8- hemlock
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استفاده از گياهان گلداني
هیچ چیز زیباتر از تعدادي گلدان سفالي پر از گل ها و گیاهان رنگارنگ نیست. تقریباً همه ي 
باغبان ها گاهي به فکر استفاده از چنین گلدان هایي مي افتند. بسیاري از آن ها در انجام این کار 
موفق نمي شوند و دیگر هرگز تالش نمي کنند. این مسئله مایه ي تاسف است زیرا پرورش گیاهان 
گلداني کار سختي نیست. ولي الزم است بدانید گلدان ها محیط رشد سختي دارند و براي کار با 

آن ها باید به برخي نکات توجه شود. در این بخش اطالعاتي در این زمینه ارایه مي شود.

زمان مناسب استفاده از گياهان گلداني
استفاده کنید  اصلي منظر خود  بدنه ي  به عنوان  گلداني  گیاهان  از  تنها درصورتي   X
که فضاي خالي براي کشت گیاهان نداشته باشید. هیچ گیاهي ذاتاً گلداني نیست، ولي 
بیش تر گیاهان در گلدان هم مي توانند زنده بمانند. ولي اتفاقي که در واقعیت مي افتد این 
است که گیاهان در عمل در گلدان ها دچار مرگ تدریجي مي شوند. زیرا در گلدان فضاي 
کافي براي رشد ریشه هاي گیاه وجود ندارد، مگر گیاهان بسیار کوچکي که فضاي گلدان 

براي آن ها کافي است- یا گیاهان خاص این کاربري.

فراموش نکنید که گیاهان گلداني هم زمان و مکان مناسب کشت خود را دارند. اگر منظرتان 
بالکن یا پاسیو دارد، گیاهان گلداني براي تان مناسب هستند. بیش تر خانه هاي شهري خاک 
کمي دارند و باغبان ها به ناچار براي پروراندن گیاهان به انواع گلداني رو مي آورند. هر منظري 
مناسب  بیش تر  گیاهان  این  بااین حال،  مي برد،  لذت  گلداني  گیاه  چند  مناسب  جانمایي  از 
قسمت هاي کف سازي شده، مانند ورودي ها و مسیرهاي تردد، هستند که امکان کاشت گل وگیاه 
نهایي  را  آن  جلوه ي  و  مي دهند  منظر  به  خوبي  نظم  گلداني  گیاهان  ندارد.  وجود  آن ها  در 
از جانمایي  استفاده  نوعي هنر محسوب مي شود. در  واقع  مي کنند، چرا که چیدن آن ها در 
گیاهان گلداني سخت نگیرید،  ولي سعي کنید آن ها را درقسمت هاي مختلف منظر پخش کنید.

چه گياهاني مناسب کشت در گلدان هستند؟
شما مي توانید تقریباً هر گیاهي را در گلدان بکارید به شرط این که روش درست انجام این کار 

فصل18:  افزایش پایداري منظر با استفاده از گياهان  کوچک تر
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را بدانید. نکات زیر را درباره ي هریک از گروه هاي زیر در نظر بگیرید:
گياهان یک ساله و چندساله ها: این گیاهان با تغییر فصل ها تغییر رنگ مي دهند. √

سال ها  √ و  ندارند  نیاز  چنداني  نگهداري  و  مراقبت  به  پیازي  گیاهان  پيازي:  گياهان 

قابل  استفاده هستند.
درختچه ها، درخت هاي ميوه و حتي سبزیجات: همه ي این گیاهان را مي توان در گلدان  √

پرورش داد. دراین صورت بیش تر از وقتي که در خاک کاشته مي شوند به کوددهي و آبیاري نیاز 
دارند، و طبیعتاً رشد آن ها به خوبِي رشد نمونه هاي مشابه در خاک نخواهد بود. اگر مي خواهید 
آن ها را بیش از یک سال نگاه دارید بهتر است هر یک یا دو سال یک بار گلدان آن ها را عوض 

کنید.
گیاهان  √ مناسب ترین  از  کاکتوس ها  و  گوشتي  گیاهان  کاکتوس ها:  و  گوشتي  گياهان 

گلداني به شمار مي آیند. این گیاهان آب را در بافت هاي خود ذخیره مي کنند، در برابر خشکي 
مقاوم اند و با محدودیت  فضاي موجود در گلدان ها مشکلي ندارند و اگر گاهي به هر دلیلي 
نتوانید به آن ها رسیدگي کنید، پژمرده نمي شوند و از بین نمي روند. همه ي گیاهاني که بافت 
گوشتي دارند در محیطي خشک تکامل یافته اند و مانند شترها با روش ذخیره ي آب آشنا 

هستند. زندگي در کنار چنین گیاهاني بسیار آسان است.
از طرف دیگر، گیاهان گوشتي و کاکتوس ها بسیار متنوع و زیبا هستند. این گیاهان بدون 
این که آسیبي ببینند سال ها در یک گلدان دوام مي آورند و اگر وقتي به مسافرت مي روید، 

همسایه فراموش کند به آن ها آب بدهد، خشک نمي شوند.
زنبق ها4،  √ سوسن ها3،  علف ها2،  خانواده ها ي  از  هر یک  در  که  گیاهاني  تک لپه1:  گياهان 

ارکیده ها5، جگن ها، نخل ها6 و آگاوها قرار دارند، تک لپه نامیده مي شوند. در واقع نام آن ها از 
نحوه ي جوانه زني بذر این گیاهان گرفته شده است. این گیاهان داراي یک »برگ بذري7« 

1- monocots
2- grass
3- lily
4- iris
5- orchid
6- palm
7- seed leaf
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هستند و اولین برگ جواني که از بذر به وجود مي آید کوتیلدون1 نامیده مي شود. تک لپه اي ها 
بیش تر  مانند  هستند،  بذري  برگ  دو  داراي  که  )گیاهاني  دولپه اي  گیاهان  با  مقایسه  در 
درختچه ها، گیاهان چندساله و یک ساله ها( با فضاي محدود گلدان ها سازگارترند. این به معني 
آن است که مي توان تک لپه اي ها را براي مدت طوالني تري در یک گلدان نگاه داشت و الزم 
نیست خیلي زود گلدان آن ها عوض شود. بسیاري از گونه هاي این گیاهان مي توانند چندین 

سال در گلدان هاي کوچک )درحالي که ریشه هاي شان بسیار انبوه شده است( زنده بمانند.

 از کاشت پیچ ها در گلدان خودداري کنید و آن ها را روي آالچیق ها یا داربست ها 
از  درنهایت  ولي  مي مانند،  باقي  گلدان ها  در  کوتاهي  مدت  براي  پیچ ها  دهید.  پرورش 
گلدان خارج مي شوند و منظره ي بسیار ناهنجاري به وجود مي آورند. جاي پیچ ها زمین 

است و باید در زمین کاشته شوند.

مراقبت از گياهان گلداني
مانند اجزاء دیگر منظر هاي پایدار، شروع درست و اصولي استفاده از گیاهان گلداني در منظر، 
نگهداري و مراقبت از آن ها را آسان تر مي کند. حتي اگر قباًل در نگهداري از گیاهان گلداني موفق 
نشده باشید، آشنایي با روش هاي اصولي مراقبت از آن ها به شما کمک مي کند بدانید چه کارهایي 

باید انجام دهید. در این جا به برخي نکات مربوط به نگهداري از گیاهان گلداني مي پردازیم:
گلدان ها: اگر مي خواهید گلدان بخرید، سراغ گلدان هاي سفالي )لعاب دار یا بدون لعاب(،  √

چوبي، پالستیکي بازیافتي یا حتي گلدان هاي ساخته شده از پوسته ي غالت بروید. گلدان شما 
مي تواند هر ظرفي که نظر شما را به خود جلب مي کند باشد: قوطي هاي خالي، کفش هاي 
و  فاضالب  رسي  لوله هاي  درخت،  کنده هاي  گود،  سنگ هاي  شکسته،  ظرف هاي  کهنه، 

چرخ دستي هاي کوچک.

X دقت کنید که در کف گلدان تان حتماً یک سوراخ زهکشي وجود داشته باشد. اگر 

1- cotyledon
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ظرف مورد  نظر سوراخ ندارد، با استفاده از مته ي بنایي سوراخي در ته گلدان ایجاد کنید. 
گلدان باید محکم و در برابر شرایط اقلیمي مقاوم باشد. گلدان هایي که دیواره ي آن ها 
خلل وفرج بیش تري دارد به آبیاري بیش تر نیاز دارند. سطح داخلي گلدان را با استفاده 
از  براي مدت طوالني تري در خود حفظ کند.  را  تا آب  از مواد درزگیر آب بندي کنید 
سبدهاي پوشیده از خزه استفاده نکنید، زیرا اگر در تابستان آن ها را هر روز آبیاري نکنید، 
دوام نمي آورند. گیاهان را اول در گلدان پالستیکي بکارید و سپس گلدان پالستیکي را 
از گیاه را آسان تر مي کند و طول عمر  این کار مراقبت  در یک گلدان زیبا  قرار دهید. 

گلدان هایي را که خوب پخته نشده اند افزایش مي دهد.

خاک: کیفیت خاک هاي گلداني موجود در بازار طي چند سال گذشته خیلي بهتر شده  √

بافت خاک  دارد.  قرار  منظرسازان  دسترس  در  بسیاري  آلي  محصوالت  درحال حاضر  است. 
گلدان ها سبک تر از خاک زمین است و در بیش تر موارد اصاًل خاک واقعي در آن وجود ندارد. 
بافت سبک باعث تسریع زهکشي و تسهیل حرکت ریشه ها در خاک مي شود، ولي همین عامل 

باعث مي شود خاک نتواند آب و مواد غذایي را براي مدت طوالني در خود نگاه دارد. 
مي توان کود ، کمپوست یا خاک باغچه را به خاک هاي گلداني موجود در بازار اضافه کرد 
یا با استفاده از این مواد خاکي  دلخواه تهیه کرد. در مرحله ي کاشت براي زنده شدن خاک 
کمي قارچ  میکوریزا به آن اضافه کنید، این کار کیفیت خاک را به میزان قابل توجهي افزایش 
مي دهد. پلیمرها1 )موادي که به خاک در نگاه داشتن آب کمک مي کنند( چندان مورد تایید 

نیستند و بهتر است از آن ها استفاده نشود.
کاشت: دقت کنید که گیاه تان سالم باشد و به خوبي آبیاري شده باشد. براي خارج کردن  √

گیاه از گلدان، گلدان را وارونه کنید، ولي خاک آن را با دست نگاه دارید. سپس لبه ي باالیي 
گلدان را به آرامي به لبه ي گلداني که مي خواهید گیاه را به داخل آن منتقل کنید بزنید. با 
این کار گیاه از گلدان خارج مي شود. ریشه هاي آن را خوب بررسي کنید و اگر ریشه ها به شکل 
حلقوي درآمده بودند، گیاه را دور بیاندازید. قبل از این که گیاه را در گلدان جدید قرار دهید، 

1- polymers
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ریشه ها را به آرامي کمي از هم باز کنید.
مانند همه ي کاشت ها، گیاه را خیلي عمیق نکارید و بعد از کاشت فوراً آن را خوب آبیاري 
براي مدت طوالني تري در خاک  بپاشید، آب  اگر کمي خاک پوش روي سطح خاک  کنید. 

گلدان حفظ مي شود و از ریشه ها نیز محافظت مي شود.
کوددهي: از یک کوِد کامل1 آلي )ارگانیک( استفاده کنید. خاک هاي گلداني معموالً مواد  √

غذایي طبیعي کمي دارند، بنابراین باید مواد مورد نیاز را به آن ها اضافه کنید. این کودها 
بدهید  کود  گیاه  به  ماه  هر  رویش،  فصل  در طول  مي دهند.  تغییر  به کلي  را  خاک  شرایط 
)به استثناء گیاهان گوشتي و کاکتوس ها که به کود کم تري نیاز دارند(. مي توانید از کود هایي 

که به تدریج عناصر غذایي خود را در خاک آزاد مي کنند، استفاده کنید.
آبياري: گیاهان گلداني معموالً در مقایسه با گیاهان باغچه به آبیاري بیش تري نیاز دارند  √

اگر  گونه هاي حساس شود.  رفتن  بین  از  به  منجر  است  آن ها ممکن  آبیاري  در  کوتاهي  و 
گلدان ها را به صورت دستي آبیاري مي کنید، این کار را حداقل دو بار تکرار کنید تا مطمئن 
به این ترتیب  مي رسد.  ریشه  توپي  به  و  مي رود  فرو  خاک  در  جهت ها  همه ي  از  آب  شوید 
نمک هاي انباشته شده در خاک شسته و از گلدان خارج مي شوند. به اندازه ي کافي به گلدان 
آب بدهید، به طوري که آب اضافي از سوراخ زهکش خارج شود. اگر مي توانید گلدان را گاهي 

زیر باران قرار دهید. آب پاک باران براي گیاهان گلداني بسیار مفید است.

زیر  را  آن ها  مي شوند،  آبیاري  خودکار  آبیاري  سیستم  با  شما  گلدان هاي  اگر   
)بسته  تابستان  در  که  کنید  تنظیم  طوري  را  سیستم  و  دهید  قرار  مربوطه  شیر هاي 
به شرایط آب وهوایي( گلدان ها حداقل هر 2 تا 3 روز یک بار آبیاري شوند )مگر این که 
وقتي  باشند(.  مقاوم به خشکي  گونه هاي  از  یا  گوشتي  گیاهان  جزو  کاشته شده  گیاهان 
شیر آب آشپزخانه را باز مي کنید و مدتي منتظر مي مانید تا آب گرم شود، به جاي آن که 
اجازه دهید آب به چاه فاضالب برود آن را در یک دیگ پر کنید و پاي گلدان ها بریزید. 
مي توانید براي آبیاري گلدان ها از یک سیستم ساده ي مجهز به یک مخزن آب، چند لوله 

1- complete fertilizer

فصل18:  افزایش پایداري منظر با استفاده از گياهان  کوچک تر
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و قطره چکان استفاده کنید و هر چند وقت یک بار مخزن را پر کنید.

فراموش نکنید که گیاهان گوشتي و کاکتوس ها به یک دوره ي استراحت در پاییز و زمستان 
اتاق نسبتاً  به یک  را  با آب وهواي سرد زندگي مي کنید، آن ها  اگر در منطقه اي  نیاز دارند. 

روشن انتقال دهید و از بارش هاي زمستاني حفظ کنید.



فصل 19

شناخت چمن هایي با آثار مخرب کم تر و جایگزین هاي 
پایدار براي چمن

در این فصل مي خوانيم:

• نقِد چمن هاي متداول
• کاهش تاثیرات منفي چمن ها

• استفاده از پوشش هاي جایگزین  چمن
زمان آن رسیده که نگاهي به زمین چمن تان بیاندازید. 80 درصد از خانه هاي ایاالت متحده ي 
آمریکا، زمین چمن دارند. بیش تر صاحبان این زمین ها به فکر آن هستند که چگونه مي توانند 
زمین چمن شان را با اصول پایداري هماهنگ کنند. بهتر است بدانید هیچ زمین چمني را نمي توان 
100 درصد مطابق بر اصول پایداري طراحي کرد، ولي براي کاستن از اثرات منفي این زمین ها 
کارهاي زیادي مي توان انجام داد. البته باید گفت که زمین هاي چمن ویژگي هاي مثبت نیز دارند.

زمین هاي چمن ، اصوالً از پرمصرف ترین اجزاء هر منظر به شمار مي آیند، ولي خوشبختانه در 
بحث پایداري، برطرف کردن مشکل زمین هاي چمن کار چندان پیچیده و دشواري نیست. 
پایدار  منظري  به  دستیابي  جهت  در  بلند ي  گام  چمن،  زمین هاي  بهتر  عملکرد  به  کمک 
به شمار مي آید. در فصل 22 به روش هاي زیست محیطِي مراقبت از زمین هاي چمن خواهیم 
پرداخت. با استفاده از اطالعاتي که در این فصل ارایه مي شود مي توانید زمین چمن تان را به 

اصول پایداري نزدیک تر کنید یا حداقل از آثار بِد آن بکاهید.
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حجم زمين هاي چمن
ناسا )سازمان هوا و فضاي آمریکا(1 با گرفتن چند عکس ماهواره اي اعالم کرده است که ایاالت 
متحده ي آمریکا به تنهایي داراي حدود 12.800.485 هکتار زمین چمن کاري شده است. این 
یعني تقریباً دو برابر مجموع مساحت 100 شهر بزرگ آمریکا. اگر مي خواهید بدانید چگونه به 

این جا رسیده ایم، به قسمت »زمین هاي چمني که آمریکا را بلعیدند« رجوع کنید.

زمين هاي چمني که آمریکا را بلعيدند 
تا   1600 سال هاي  در  نگرفتند.  قرار  چنداني  استقبال  مورد  آغاز  در  چمن  زمین هاي 
1610 میالدي رقابت زمین داران انگلیسي در استفاده از مستعدترین زمین هاي زراعي 
براي کاشت محصول بي فایده ي چمن شروع شد. در آن زمان شرایط انگلیس با وجود 
این  نگاه داشتن  کوتاه  براي  فراوان  و گوسفندان  بومي سازگار  علف هاي  کافي،  رطوبت 

چمن ها بسیار مساعد بود.
براي مدت زیادي، زمین هاي چمن تنها در انحصار ثروتمندان بودند، ولي دو اختراِع 
بزرگ، در اواسط قرِن 19 میالدي، یکي پس از دیگري، باعث تحول زمین هاي چمن و 
استقبال بي سابقه از این محصول به خصوص در آمریکا )نیمکره ي غربي( یا همان دنیاي 
مناسب  شلنگ هاي  تولید  به  که  بود  اختراع، سخت سازي2 الستیک  اولین  شد.  جدید 
شمالي  آمریکاي  در  به خصوص  را  آبیاري  سیستم هاي  شلنگ ها  این  انجامید.  باغباني  
بود  ماشین  چمن زني  اختراع،  دومین  کردند.  متحول  بود  آب وهواي خشک  داراي  که 
که به واسطه ي آن صاحب خانه هاي متوسط که گوسفندي نداشتند هم مي توانستند از 
عهده ي نگهداري چمن خود برآیند. چمن کاري به زودي تبدیل به نشانه ي دموکراسي 
و ثروت شد و به این ترتیب بسیاري از اقشار متوسط هم از آن به عنوان وسیله اي براي 

تجربه ي زندگي اشراف در محدوده ي ملک خود بهره بردند. 
با گذشت زمان، چمن کاري تبدیل به یک صنعت شد. به طوري که امروزه در آمریکا 
30 میلیارد دالر در سال هزینه ي نگهداري تخصصي از زمین هاي چمن مي شود، بگذریم 

1- NASA
2- vulcanization
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از تالش هاي خود مالکین و فناوري هاي متنوعي که براي نگهداري از این زمین ها به کار 
مي رود. شاید اگر زمین هاي چمن آثار منفِي دیگري نداشتند، مي شد این هزینه ها را 
طوري توجیه کرد، ولي: گرمایش کره ي زمین1، سروصداي ناشي از تجهیزات موتوري، 
در  به کار رفته  شیمیایي  مواد  به واسطه ي  دیگر  بیماري هاي  و  سرطان  به  ابتال  خطر 
زمین هاي چمن، آلودگي آب و هوا، مصرف سوخت هاي فسیلي، تخریب زیستگاه هاي 
از جمله  تاثیر منفي دیگر  و ده ها  بي رویه ي آب،  تنزِل کیفیت خاک، مصرف  طبیعي، 

دالیلي هستند که زمین هاي چمن را زیر سوال مي برند.

چمن کاري در حقیقت به نماد مصرف گرایِي افراطي تبدیل شده است و واقعاً هم سزاوار این 
بدنامي هست. براي آگاهي بیش تر از تاثیرات نامطلوب چمن کاري بر محیط زیست به شکل 

1-19 رجوع کنید.
و چمن فرش،  بذر  تولیدکنندگان  مانند  این صنعت-  فعاالن  آنچه  به هیچ وجه  چمن کاري 
در  که  افرادي  آبیاري،  سیستم هاي  تولیدکننده ي  شرکت هاي  شیمیایي،  کود  کارخانه هاي 
یاد  خود  مداوم  تبلیغات  در  آن  از  سایرین-  و  مي کنند  فعالیت  چمن  از  مراقبت  زمینه ي 
مي کنند نیست. در این جا به برخي آثار مخرب زمین هاي چمن که هرگز در تبلیغات به آن ها 

اشاره نمي شود، مي پردازیم:
آلودگي هوا: ماشین هاي چمن زني، حاشیه زن ها، قیچي هاي موتوري و تجهیزات مشابه، عامل  √

5 درصد از آلودگي هواي ایاالت متحده ي آمریکا هستند. هر ماشین چمن زني ساالنه در حدود 
36 کیلوگرم دي اکسید کربن تولید مي کند و سهم زیادي در باال رفتن دماي کره ي زمین دارد.

هدر رفتن آب: زمین هاي چمن  آب بسیار زیادي مصرف مي کنند. در آمریکا، بین 30  تا  √

60 درصد از آب شرب شهري صرف آبیاري زمین هاي چمن مي شود. آب مصرفي زمین هاي 
چمن در حدود 1022 میلیارد لیتر در هفته است که معادل سه برابر آب مصرفي محصول 
ذرت است. این میزان آب براي پرورش حدود 12.545.000 هکتار محصوالت غذایي ارگانیک 

کافي است. خودتان قضاوت کنید کدام مفیدتر است!

1- global warming

فصل19: شناخت چمن هایي با آثار مخرب کم تر و جایگزین هاي پایدار براي چمن
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مصرف بي رویه ي سوخت هاي فسيلي: ساالنه 5/25 میلیارد دالر صرف تولید کودهایي  √

از  آژانس محافظت  به گزارش  تولید مي شوند.  از سوخت هاي فسیلي  استفاده  با  مي شود که 
محیط زیست )EPA(، آمریکایي ها براي استفاده از ماشین هاي چمن زني ساالنه 3030 میلیون 
لیتر بنزین مصرف مي کنند. به این ترتیب تجهیزاتي که براي نگهداري از زمین هاي چمن مورد 
استفاده قرار مي گیرند، 2 درصد از سوخت فسیلي مصرفي آمریکا را به خود اختصاص مي دهند.

کیلوگرم  √ میلیون   30 حدود  در  ساالنه  آفت کش هاي خطرناک:  از  بي رویه  استفاده ي 

آفت کش مصنوعي1 در زمین هاي چمن آمریکا مصرف مي شود. در واقع تنها 35 درصد از این 
میزان به گیاهان مي رسد و مابقي در هوا پخش مي شود. این امر موجب آلودگي آب و هوا، 
گرمایش کره ي زمین، نابودي حیات وحش و حشرات مفید و بروز بیماري هاي زیادي مانند 

سرطان، نواقص مادرزادي و بیماري هاي قلبي مي شود.
کودهاي مضر: کودهاي شیمیایي با استفاده از سوخت هاي فسیلِي تجدیدناپذیر و مواد  √

1- synthetic

شکل 1- 19 آثار مخرب زمین هاي چمن بر محیط زیست 
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مضر دیگر تولید مي شوند. این کودها به درون منابع آب نفوذ مي کنند و با تغذیه ي جلبک ها 
باعث تولیدمثل بیش تر آن ها مي شوند. این جلبک ها تمام اکسیژن موجود در آب را مصرف 
مي کنند و باعث از بین رفتن دریاچه ها مي شوند. بر خالف کودهاي طبیعي که از منابع آلي 
تامین مي شوند، کودهاي شیمیایي نمک هایي هستند که تاثیر مخربي بر سالمت خاک دارند 
و موجودات ذره بیني مفید خاک را که سالمت گیاهان به آن ها وابسته است، از بین مي برند. 
این کودها همچنین به طور ناگهاني از بین مي روند و منظر شما را بدون آن که مواد مورد نیاز 

آن تامین شده باشند، رها مي کنند.
محسوب  √ حیات وحش  مرده ي  نواحِي  زمین هاي چمن کاري شده،  تخریب حيات وحش: 

گیاهان  و  چندساله  گیاهان  درختچه ها،  درختان،  ترکیبِي  کاشت  با  مقایسه  در  مي شوند. 
و  کم  بسیار  زیستگاهِي  ارزش  و  زیستي  تنوع  چمن  زمین هاي  که  گفت  مي توان  یک ساله 
براي  چمن  زمین هاي  در  به کار رفته  شیمیایي  مواد  از  بسیاري  عالوه بر این  دارند.  ناچیزي 
از این مواد در امان  زنبورها، ماهي ها و پرندگان، سمي هستند. حتي سگ هاي خانگي نیز 
نیستند: احتمال ابتال به سرطان غدد لنفاوي و مثانه در بین سگ هایي که در حوالي مناطق 

چمن کاري )که سم پاشي مي شوند( زندگي مي کنند، دو برابر است.
توليد زباله هاي سبز: از یک زمین چمن معمولي به مساحت 1350 مترمربع، ساالنه در  √

حدود 2 تن چمِن کوتاه شده برداشت مي شود. فقط در ایاالت متحده در سال 190 میلیون 
تن چمِن کوتاه شده تولید مي شود. حجم بیش تر این چمن ها با استفاده از کامیون هایي که 
سوخت فسیلي مصرف مي کنند به گودال هاي دفن زباله منتقل مي شود، جایي که دیگر هرگز 

این مواد را به چرخه ي طبیعي برنمي گرداند.
از  √ استفاده  به دلیل  شدید  حادثه ی   70000 حدود  در  ساالنه  آمریکا،  در  تنها  ایمنی: 

ماشین های چمن زني رخ مي دهد. باور نمي کنید؟ پس بهتر است بدانید که غلطک یک ماشین 
چمن زني مي تواند قلوه سنگ ها را با سرعت 322 کیلومتر در ساعت به اطراف پرتاب کند و 
همچنین تصور کنید چه اتفاقي ممکن است بیافتد اگر زماني که می خواهید مخزن یا لوله ی 

آن را تمیز کنید، ماشین ناگهان روشن شود.
آلودگی صوتی: تصور کنید، یک صبح جمعه هیچ کدام از همسایه ها، از ماشین چمن زني   √

یا برگ روب برای کار در منظر استفاده نکنند. این آرامش و سکوت، رویایی دست یافتني است.

فصل19: شناخت چمن هایي با آثار مخرب کم تر و جایگزین هاي پایدار براي چمن
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باغبان  √ به  دالر  کردن چمن ها 50  کوتاه  براي  بار  هر  کنید  فرض  هزینه های سنگين: 

مي دهید )در آمریکا(، همچنین فرض کنید در منطقه اي با آب وهواي معتدلي زندگي مي کنید 
که کوتاه کردن چمن ها سالی یک بار الزم است. اگر 20 سال به همین ترتیب ادامه دهید بدون 
در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش دستمزد باغبان، بیش از 50000 دالر هزینه خواهید کرد. 
فراموش نکنید در این رقم، هزینه هاي دیگر مانند آب، کود، تعمیر آب فشان ها، تعویض  قطعات 

سیستم ها، مبارزه با علف های هرز و بقیه ی مخارج محاسبه نشده است.
با این وجود، زمین های چمن فواید محدودی هم دارند:

در بررسی های اخیر مشخص شده است که اگر پس از چمن زني، چمن های چیده شده،  √
روي زمین رها شوند، زمین های چمن  مي توانند مقدار زیادي کربن را ترسیب1  کنند )کربن 
را از هوا مي گیرند و در بافت هاي خود ذخیره مي کنند( که در کاهش گرمایش کره ي زمین 

بسیار موثر است- این یک مزیت بزرگ است. 
نواحي چمن کاري شده )تا زماني که متراکم نشوند یا روي خاک سنگین کاشته نشوند(  √

آب را به راحتي جذب می کنند، بنابراین مي توانند حجم زیادي روان آب را جذب و از راه افتادن 
سیالب هاي شهري جلوگیري کنند. عالوه بر این، چمن ها با این کار به احیاء آب های زیر زمیني 

کمک مي کنند.
چمن ها اکسیژن تولید می کنند، هوا را خنک می کنند و گردوخاک را جذب می کنند. √
باال  √ بنابراین اگر در ناحیه اي زندگي مي کنید که خطر آتش سوزي  چمن ها نمي سوزند، 

است، بسیار کارآمد هستند.
براي بازي کردن نرم و راحت هستند. √
تشعشعات خیره کننده و انعکاس نور2 را کاهش مي دهند. √
واقعاً زیبا هستند. √

به نظر شما، این فواید آثار مخرِب چمن  را توجیه مي کنند؟ در این زمینه عقاید متفاوتي وجود 
دارد و در هیچ منبع اطالعاتی معتبری به تعدیل آثار مخرب زمین های چمن با استفاده از 

روش های نگهداری پایدار توجه الزم نشده است.

1- sequester
2- glare
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X با در نظر گرفتن آنچه تا این جا گفته شد، زمین های چمن  به این زودي از چرخه ی 
منظر حذف نمی شوند. بهتر است از کاشت چمن صرف نظر کنید، ولی اگر می خواهید در 
منظرتان زمین چمن داشته باشید، مي توانید با استفاده از گزینه های بهتری که در این 

فصل ارایه می شود، اثرات زیان بار آن را به حداقل برسانید.

به حداقل رساندن آثار مخرب چمن
برای به حداقل رساندن آثار مخرب ناشی از داشتن زمین های چمن، گزینه های بسیاری دارید. 
مي توانید با تعویض چمن و تغییر روش مدیریت آن به نتایج سودمندي برسید. بیش تر این 
تغییرات آسان و ارزان هستند. برخي از این تغییرات عالوه بر  این که کاماًل مجانی هستند، تاثیری 
سریع و فوق العاده بر صرفه جویي در مصرف آب و نیروي انسانی دارند. هیچ یک از آن ها نیاز به  
دانش و مهارت خاصي ندارد. در ادامه ی این فصل به نکات اولیه ي مربوط به این تغییرات اشاره 
مي کنیم، براي اطالعات بیش تر درباره ی روش هاي پایدار مراقبت از چمن به فصل 22 رجوع کنید.

کاهش ابعاد زمين چمن
زمین چمن مورد نیاز شما چه ابعادی دارد؟ در حقیقت الزم نیست زمین چمن شما خیلی 
هم بزرگ باشد، مگر این که بخواهید در آن مسابقه ی فوتبال برگزار کنید. چمن را در جایي 
پرورش دهید که واقعاً از آن استفاده مي شود و بقیه ی فضا را به باغچه هاي پوشیده از گیاهان 
هزینه ها  کار  این   با  دهید.  اختصاص  بومي  گیاهان  یا  سبزیجات،  میوه،  درختان  چندساله، 
کاهش و منافع افزایش مي یابد. عالوه بر این، محیط زیست هم حفظ می شود. هرگز از چمن 

براي تزیین منظر استفاده نکنید.

 زمین چمن تان را باریک و بلند طراحی کنید تا هم بتوانید استفاده ی مورد  نظر را 
از آن ببرید و هم فضا را برای کاشتن گیاهان سودمند تنگ نکنید. 

علف هاي زینتي را که به مراقبت کم تری نياز دارند جایگزین چمن کنيد
کم دردسرترین  می توانید  که  دارد  وجود  چمن  جایگزین  زینتِي  علف هاي  از  مختلفی  انواع 
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آن ها را انتخاب کنید. مانند همه ی گیاهان، برخی گونه های این علف ها هم بیش تر در معرض 
آفت زدگی و بیماري قرار دارند، و نیاز به آبیاری، وجین )علف های هرز( و کوتاه شدن بیش تری 
دارند. اگر مي خواهید چمن جدیدي بکارید یا چمن قدیمي را جایگزین کنید گونه هایی را 

انتخاب کنید که به نگهداري کم تری نیاز دارند و:
مناسِب منطقه ی شما هستند. √
در برابر آفات و بیماري ها مقاوم هستند. √
کم ترین میزان مصرف آب را دارند. √

تغيير قوانين
عجیب است که در برخی مناطق، صاحب خانه ها قانوناً مجبور به کاشتن چمن در منظر 
خود هستند و اگر کسی از این قانون پیروی نکند یا ترجیح بدهد از گل هاي وحشي، 
سبزیجات و گیاهان چندساله به جای چمن استفاده کند )و همچنین کساني که چمن ها 

را به موقع کوتاه نمي کنند( جریمه می شود. 
اگر در چنین مکانی زندگي مي کنید، براي ایجاد تغییرات تالش کنید. همسایگاني 
اثرات منفي چمن کاري و مزایاي  با شما هم فکر هستند جمع کنید و در مورد  را که 
منظرسازي پایدار به آن ها آموزش دهید و جایگزین هاي زیبا و پایدار را به آن ها معرفی 
کنید. شما می توانید اولین نمونه ی یک منظر پایدار در محل زندگی تان باشید و تغییر 

شگرفی در منطقه به وجود آورید.
در حال حاضر در بیش تر نواحی، دورگه ی فستوکاي بلند1 بهترین انتخاب است، ولی 
این انتخاب از منطقه ای به منطقه ی دیگر تغییر می کند. برای آگاهی از شرایط محلی با 

افراد متخصص مشورت کنید.

مدیریت مصرف آب 
بیش تر مردم منظر هاي شان را بیش از اندازه آبیاری می کنند و زمین های چمن  حجم بیش تر 
آب مصرفي منظر را به خود اختصاص مي دهند. مدیریت مصرف آب، به اندکی دانش و کمی 

1- hybrid tall fescues
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توجه به تغییرات شرایط آب وهوا نیاز دارد. باید دقت داشت که با استفاده از یک برنامه ی 
تامین کرد. مدیریت مصرف آب هزینه ای  را  واقعي گیاهان  آبِي  نیاز  نمي توان  ثابت  آبیاري 
ندارد، در عوض بالفاصله پس از شروع آن مي توان نتیجه را در پایین آمدن مبلغ قبض های 

آب مشاهده کرد. برای اطالعات بیش تر در این زمینه به فصل 9 رجوع کنید. 

 می توانید تنها با تنظیم آب فشان های سیستم آبیاري زمین چمن، مصرف آب )و 
هزینه ها( را تا حد قابل توجهی پایین بیاورید. یک سیستم آبیارِی دائمی که به خوبی طراحی 
شده است، پایدارترین روش برای آبیاری چمن است، ولی باید به خوبی از آن نگهداری شود. 
انجام تنظیمات ساده ای مانند تغییر جهت پاشیدن آب در آب فشان ها، تمیز کردن نازل هاي 
)آب پخش کن( گرفته، جابه جایي محل آب فشان ها برای پوشش دهی بهتر محدوده ی آبیاری 
و جلوگیري از آب پاشی کف خیابان یا مسیرهای تردد، مي تواند میزان مصرف آب را تا حد 

قابل مالحظه اي کاهش دهد. برای اطالعات بیش تر به فصل 10 رجوع کنید. 

معرفي جایگزین هاي چمن
فرض  کنید که مي خواهید زمین چمن تان را با گزینه ی بهتری تعویض کنید. کار عاقالنه اي 
به  چندانی  نیاز  که  کنید  استفاده  متنوعی  گونه هاي  از  دارید  قصد  اگر  به خصوص  است، 

نگهداري ندارند و پس از استقرار به منابع کم تري نیاز دارند.

طراحی یک علفزار
است.  شده  یاد  باغبانی«  »انقالب  به عنوان  پایدار  علفزارهای  با  چمن  زمین های  تعویض  از 
هفتگِی  کردن  کوتاه  سپس  و  چمن  بیش تر  رشد  براي  مداوم،  آبیاری  و  کوددهي  به جای 
از ماشین چمن زنِی پرسروصدا، که سوخت فسیلی مصرف مي کند، صاحبان  با استفاده  آن 
این علفزارها از بی نظمِی طبیعی علف های بومی )یا غیربومی ولی سازگار با اقلیم منطقه(، 
جگن هاي شبه علف1، یا گیاهان علفي2 دیگر مانند بومادران، بهره مي برند. براي دیدن نمونه ای 

1- grass-like sedges
2- herbaceous plants
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از این علفزارها به شکل 2-19 رجوع کنید. 

X علفزارها مزیت های خیلی بیش تری نسبت به زمین های چمن دارند: 
علفزارها به ندرت نياز به کوتاه شدن دارند. براي مثال، علفزاری پوشیده از جگن را  √

الزم است فقط دو بار در سال، آن هم براي تازه شدن گیاهان، کوتاه کرد، حتی می توان آن 
را به حال خود رها کرد. اگر دوست دارید علفزارتان ظاهر آراسته اي داشته باشد، بسیاري از 

گیاهان مناسب برای این علفزارها را می توان مرتباً هرس کرد. 
نياز  √ کم تری  خيلی  کوددهِی  و  آبياری  به  چمن  زمين های  به  نسبت  علفزارها 

و  آفت زدگی  امکان  و در محل  مناسب کاشته شوند،  انتخاب  به درستي  اگر گیاهان  دارند. 
بیماري آن ها خیلی کم تر خواهد شد. 

ایجاد  √ علفزارها نسبت به زمين های چمن  تنوع بيش تری دارند. علفزارها عالوه بر 
زیستگاه براي حشرات مفید و بومي مانند پروانه ها، سطوح زیبا، کاربردی )بازی و استراحت( 

و بادوامي فراهم مي کنند. 

گياهان مناسب برای علفزارها 
این گیاهان به سه گروه اصلی تقسیم مي شوند:  √
به دلیل ظاهر کوتاه نشده و جذاب شان و درمجموع  √ نوع گیاهان  این  علف هاي زینتي: 

شکل 2-19 نمونه ا ی از یک علفزار
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نیاز کم به نگهداري انتخاب می شوند. از آن جایي که زندگي در کنار این گیاهان بسیار راحت 
است، آن ها را هم مي توان از میان گونه هاي بومي و هم از میان انواع غیربومي انتخاب کرد. 
جگن ها: این گونه ها شبیه علف هاي زینتي هستند، ولی در خانواده ي متفاوتي قرار می گیرند. 
با شرایط مختلفی سازگار هستند و زندگي در کنار آن ها راحت  ظاهری زیبا و تازه دارند، 
است. برخي گونه هاي این گیاهان، مهاجم هستند و باید دور تا دور خاک آن ها حفاظ هاي 

پالستیکِي مخصوص ریشه کشید )در زیر خاک(. 
گياهان چندساله: این گیاهان گل دار هستند )مانند گونه ی بومادران( و با استفاده از  √

آن ها مي توان پوششی مقاوم ایجاد کرد.

به کار  این گیاهان متنوع در علفزارتان  از  باید( ترکیبی  واقع  X شما مي توانید )و در 
ببرید. تنوع گونه ها باعث ایجاد زیستگاهی مناسب تر می شود که سازگاری بیش تری با 

شرایط مختلف دارد و بسیار زیباتر است. 

چگونه یک علفزار ایجاد کنيم 

ایجاد یک علفزار تفاوت زیادی با چمن کاري ندارد. در هر دو حالت خاک باید برای کشت 
آماده شود. در این جا به اصول کلی انجام این کار می پردازیم: 

1. علف های هرز را با استفاده از روش خاک پوش پاشی الیه اي که در فصل 16 توضيح 

داده شد، از بين ببرید. 

2. خاک را زیر و رو کنيد1 )یکی از معدود مواردی که این کار به نفع خاک است(، و آن 

را با یک الیه ی 2/5 سانتي متری کمپوست مرغوب، ترکيب کنيد.

3. سطح خاک را با استفاده از یک غلطک چمن کاری به آرامی صاف کنيد. 

دوره های  رشد،  فصل  در  که  مناطقي  در  کنيد.  نصب  را  خود  بارانی  آبياری  4. سيستم 

طوالني خشکي دارند، استفاده از آب فشان بهترین روش برای آبیاری علفزار است. هر چند 
مصرف آب در علفزارها در مقایسه با زمین های چمن خیلی کم تر است، ولی به صفر نمي رسد. 

1- rototill
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5. گياهان را بکارید. بسته به گونه ای که انتخاب می کنید، ممکن است گیاه به شکل بذر یا از 

گلدان هاي کوچک در خاک منظرتان کاشته شود. در برخي مناطق برخي ترکیب هاي آماده ی 
علفزار به صورت رولی )علف فرش( موجود هستند.

 
زحمت  و  وقت  به  چمن  زمین های  به  نسبت  علفزاری  گونه هاي  برخي  گرفتن  پا   X
بیش تری نیاز دارد، زیرا این گیاهان دیرتر بالغ می شوند و باید علف های هرز روییده در 
آن ها را به مدت طوالني تري وجین کرد. با این وجود، این گیاهان به دلیل هزینه ی نگهداری 

کم و همچنین سازگاری با محیط زیست، ارزش کمی زحمت را دارند.

مدیریت علفزار 

باشند، کوتاه کردن  اگر گیاهان خیلی رشد کرده  ندارند.  به مراقبت دائمی  نیازی  علفزارها 
آن ها ممکن است کمی مشکل باشد؛ برای انجام این کار بهتر است به جای ماشین چمن زنی 

از علف زن ها یا قیچي هاي دستي استفاده کنید.

 زماني علفزارها را آبیاري کنید که نشانه هاي نیاز به آب در آن ها مشاهده مي شود 
)کند شدن رشد، تغییر رنگ و پژمردگي(. مطمئن باشید فاصله ی بین دفعات آبیاری، خیلی 

بیش تر از آن است که فکرش را می کنید.
فراموش  را کوددهي کنید.  بار علفزارها  یا دو  در صورت کاهش سرعت رشد، سالی یک 

نکنید که علفزار را به دلیل سادگِي نگهداري اش انتخاب کرده اید.
 

انتخاب گياهان پوششي با قابليت پاخوري
مي توانید از گیاهان پوششي مختلفی به جای چمن استفاده کنید. تفاوت عمده ی بین یک زمین 
پوشیده از گیاهان پوششي و یک علفزار، قابلیت پاخوري آن ها است. روی علفزارها مي توان به 
اندازه ی زمین های چمن راه رفت، در حالي که گیاهان پوششی این قابلیت را ندارند، زیرا به راحتي 
آسیب مي بینند و ترمیم آن ها به کندي صورت مي گیرد. گیاهان پوششي ظاهری شبیه چمن 
دارند، بنابراین در قسمت هایی که مي خواهید با استفاده از پوششی کوتاه به گیاهان بزرگ جلوه ی 
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بیش تری بدهید، ولی قرار نیست روی آن راه بروید، می توانید از این گیاهان استفاده کنید. 
بیش تر گیاهان پوششي در مقایسه با گیاهان به کار رفته در علفزارها، مزایای کم تری دارند 
و نیازمند مراقبت بیش تري هستند، ولی تجربه ی واقعي شما به گیاهان انتخابی تان بستگی 
دارد. گونه هایی را انتخاب کنید که با شرایط شما سازگار هستند. نحوه ی کاشت و استقرار 
گیاهان پوششي شبیه گیاهان علفزار ی است. برای اطالعات بیش تر درباره ی گیاهان پوششي 

به فصل 18 رجوع کنید.

پوشاندن یک منطقه با خاک پوش 
که  فضاهایی  و  مسیرها  برای  و  دارد،  نیاز  کمی  مراقبت  به  که  است  پوششی  خاک پوش، 
گیاهی در آن ها کاشته نمی شود، بسیار مناسب است. گاهی استفاده از خاک پوش تا زمانی که 
علف هاي هرز را ریشه کن کنید یا براي طراحِی فضاها تصمیم بگیرید، راه کاری موقتی است. 
در مواقع دیگر می توان از آن به عنوان یک پوشش دائمی استفاده کرد که به کنترل علف های 
ایجاد  برابر فرسایش و  هرز، بهبود کیفیت خاک، کاهش مصرف آب، محافظت از خاک در 
ظاهری طبیعی و زیبا کمک می کند. همچنین این روش بسیار ارزان است. براي اطالعات 

بیش تر درباره ی خاک پوش به فصل 16 رجوع کنید.

از به کار بردن علف هاي زینتي مشکل ساز خودداری کنيد
را  الزم  کارایي  مي شوند  برده  به کار  سبز  کاالهای  به عنوان  امروزه  که  کاالهایی  از  بسیاری 
ندارند. برای مثال، چمن هاي مصنوعي که در برخي مناطق بسیار رایج شده اند و حتی در 
برخي جوامع براي تعویض چمن هاي طبیعي با چمن هاي مصنوعي تخفیف هم به کاربران 
به  نیازی  این چمن ها  که  می کنند  اظهار  تولیدکنندگان چمن های مصنوعي  داده می شود. 

آبیاری، کوددهي، کوتاه شدن و آفت کش ندارند. 

اثر جزیره ی حرارتي شهري1 را تشدید مي کنند، برای ساختن   چمن هاي مصنوعی 

1- urban heat island effect

فصل19: شناخت چمن هایي با آثار مخرب کم تر و جایگزین هاي پایدار براي چمن
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آن ها از موادی استفاده می شود که از سوخت هاي فسیلي تهیه می شوند )ممکن است حاوی 
به  پایان  در  و  می برند  بین  از  هم  را  طبیعي  چمن  اندک  منافع  حتي  باشند(،  سمی  مواد 
مصنوعي  در حقیقت چمن  است.  غیرممکن  آن ها  از  رهایی  که  می شوند  تبدیل  زباله هایی 
برای تمیز ماندن به مقداري آب نیاز دارد، و به این ترتیب باعث آلودگی روان آب ها مي شود، 
زیرا چمن مصنوعي مانند چمن طبیعي یک فیلتر زیستي نیست. این چمن در فصل تابستان 

به میزان نگران کننده ای داغ مي شود. 
چمن هاي طبیعی از دالیِل بخش عظیمي از اثرات منفی زیست محیطی منظرسازي به شمار 
می آیند، ولی چمن هاي پالستیکي به مراتب بدتر هستند. جایگزین مناسب برای چمن های 
طبیعی، علفزارهای پوشیده از علف هاي زینتي بومي یا سایر گیاهان چندساله هستند. و حتی 
راه کار بهتر، ایجاد باغچه های پوشیده از گیاهان مفید و متنوع است که ضمن افزایش ارزش 

حیات وحش، بخشی از مواد غذایی مورد  نیاز شما را هم تامین می کنند. 



فصل 20

بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پایدار

در این فصل مي خوانيم:

• دالیل اهمیت نگهداري به روش پایدار 

• دستگاه هاي برقي را کنار بگذارید

• گیاهان را با دست هرس کنید

• استفاده از شاخ وبرگ هرس شده ي گیاهان به جاي کود  
• از بین بردن علف هاي هرز به روش هاي پایدار 

• محافظت از گیاهان در فصل زمستان
هیچ کس دوست ندارد منظري داشته باشد که به نگهداري بسیار نیاز دارد. بدیهی است که 
کسي به وجین کردن علف هاي هرز، کوتاه کردن چمن ها، آفت زدایي و هرس کردن گیاهان 
به عنوان تفریح و سرگرمي نگاه نمي کند، ولي تقریباً همه ي کساني که در خانه ي خود منظري 
دارند مجبور هستند به ناچار به این کارها نیز بپردازند. حتی باغبان ها هم از انجام بعضی از 

این کارها خسته و بي طاقت مي شوند. 
از  نگهداري  زیادي صرف  باید وقت  زیبا  براي داشتن منظري  دارند  اعتقاد  بیش تر مردم 
آن کرد، در حالي که در حقیقت این طور نیست. در باغباني پایدار به جاي آن که سعي کنید 
از  اجازه ندهید بیش  به گیاهان  را در منظر تحت کنترل و اختیار خود بگیرید–  همه چیز 
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حد معیني رشد کنند، گیاهان محبوب تان را در منظر نگاه دارید و بقیه را حذف کنید، و به 
همه چیز آن طور که خودتان دوست دارید، نظم بدهید– باغچه ي کوچک خود را قسمتي از 

یک سیستم طبیعی بزرگ تر مي دانید. 
در این فصل با روش های پایدار نگهداري از منظر آشنا مي شوید. این روش ها به شما کمک 
مي کنند از اثرات نامطلوب زیست محیطي بکاهید، در هزینه ها صرفه جویي کنید و منظر زیبا 

و دلخواه تان را داشته باشید. 
 

اهميت نگهداري به  روش پایدار 
نگهداري از منظر به روش هاي غیرپایدار به شکل هاي مختلفي بر محیط زیست، هزینه ها و 

شخص شما تاثیر مي گذارد:
 در آمریکا، ساالنه 60 هزار میلیارد واحد انرژی گرمایی انگلیس1، که معادل 200 میلیارد  √

ساعت فعالیت انساني است صرف کوتاه کردن چمن ها مي شود.
در حدود هشتاد درصد از کل هزینه هاي یک منظر، تنها صرف تعمیر و نگهداري آن در یک  √

بازه ي زماني 20 ساله مي شود. درحالي که براي داشتن یک منظر زیبا و مناسب یک ده  هزارم 
چنین هزینه هایي هم ضروري نیست.

پساب حاصل از منظر که به انواع کود هاي شیمیایی و سموم باغباني آلوده است، وارد  √
آب هاي زیرزمیني مي شود و رودها و دریاچه ها را آلوده مي کند. 

زماني که از آفت کش ها استفاده مي شود، بخش قابل توجهي از این مواد در هوا پخش شده  √
و به دریافت کنندگان غیرهدف مانند کودکان، حشرات مفید و جانوران دیگر مي رسد. 

بخش دیگري از آفت کش ها تبخیر شده و باعث آلودگي هوا مي شود.  √
سروصداي ماشین هاي باغباني همسایه ها را اذیت مي کند.  √

به  و  نمي گذارد  مرزهای خود  از  فراتر  پا  که  مي کند  فراهم  آرام  محیطی  پایدار  منظر  ولي 
عطر  مي رسد،  مشام  به  که  بویي  تندترین  منظري  چنین  در  نمي رساند.  آسیبي  دیگران 

گونه  هاي گیاهي معطر و بلندترین صدایي که شنیده مي شود، صدای آواز پرندگان است.

1- British thermal units (Btu)
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کم ترین نگهداري به کمک طراحي پایدار 
اکوسیستم های طبیعی نیازی به نگهداري ندارند. شما کسی را در حال هرس کردن، کوددهي 
و وجین کردن علف هاي هرز در طبیعت نمی بینید، طبیعت به تنهایي از خود نگهداري مي کند! 
طبیعت دارای حالتي خود پایدار1 است- یعني همه ي نیروها در آن در حالت تعادل قرار دارند 

و همین تعادل اجزاء  تشکیل دهنده ي آن را در کنار هم نگاه   مي دارد. 
حال شرایطي را که در آن براي مدت کوتاهي منظرتان را به حال خود رها کرده اید با طبیعت 
مقایسه کنید. فرض کنید که مي خواهید حفاظي دور ملک تان بکشید، همه ي تاسیسات را 
قطع کنید، از خانه خارج شوید، و دروازه ي ورودي را قفل کنید. فکر مي کنید اگر بعد از یک 
سال بي هیچ مراقبتی )آبیاری، کوددهي، هرس( برگردید، منظرتان در چه شرایطي خواهد 
بود؟ اگر پاسخ تان »وحشتناک!« است، کاماًل درست حدس زده اید. بیش تر منظرها براي آن که 
زنده بمانند نیازمند توجه و مراقبت مداوم هستند. کمي فکر کنید. بدون آبیاری گیاهان از بین 
مي روند. بدون هرس کردن برخي گیاهان بیش از اندازه رشد مي کنند و گیاهان کوچک و ضعیف 
را از بین مي برند. اگر با آفات و بیماري ها مبارزه نشود، گیاهان ضعیف به سرعت از پا در مي آیند. 
منظر شما چه تفاوتي با طبیعت دارد که تا این اندازه نیازمند مراقبت و نگهداري است؟ 
پاسخ آن است که بیش تر منظر ها بدون توجه به قوانین طبیعت طراحي و ساخته مي شوند 
و در زمان ایجاد آن ها هیچ توجهي به منابع و اقدامات الزم براي سر پا نگاه داشتن منظر در 
آینده نمي شود. سازه هاي سست، سیستم های آبیاری نامناسب، گیاهانی که براي فضاهاي در 
نظر گرفته شده خیلي بزرگ هستند یا مستعد بیماري  هستند– همه ي این عوامل در کنار 
است.  آن گرفتار  میان  در  بیچاره  مالک  تبدیل مي کنند که  نبردي  میدان  به  را  هم، منظر 
مهم ترین مسئله این است که این سیستم به طور کلی سیستمي ناکارآمد است، چرا که اجزاء 

تشکیل دهنده ي آن ارتباط متقابل مورد  نظر را با هم ندارند.
 

X طرح ضعیف و ناپایدار هر منظر دلیل اصلي نیاز پایان ناپذیر آن به نگهداري است. 
این مسئله خیلي ناراحت کننده است، چرا که در نظر داشتن نکات ساده ي زیر زندگي را 

1- homeostatic

فصل20:  بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پایدار
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هم براي باغبان ها و هم براي باغچه ها آسان تر مي کند: 
تنها گیاهان قابل اطمینان و سازگار با شرایط بومي از جمله: خاک، آب وهوا، خرداقلیم و  √

نوع آبیاری، براي منظر انتخاب می شوند.
نباشد به طور مداوم آن را  √ نیاز  تا  فضای کافي برای رشد در اختیار گیاه قرار مي گیرد، 

هرس کرد. 
گیاهان انتخاب شده به خوبي خشکي و کم آبي را تحمل مي کنند و نسبت به آفات مقاوم  √

هستند. 
گیاهاني انتخاب مي شوند که عمري نسبتاً طوالني دارند و به این ترتیب نیاز نیست به طور  √

دوره اي آن ها را جایگزین کرد. 
در زمان کاشت به خاک قارچ میکوریزا تلقیح مي شود تا گیاهان عملکرد بهتري داشته  √

باشند. 
سیستم آبیاری متناسب با نوع خاک و گیاهان انتخاب و طراحي مي شود.  √
فرآیند آبیاری به کمک یک دستگاه کنترل هوشمند یا با استفاده از برنامه اي کارآمد )در  √

سیستم هاي دستي یا مجهز به دستگاه کنترل معمولي( تسهیل مي شود. 
از خاک پوش براي حفظ آب در خاک، جلوگیري از رشد علف های هرز و حفظ کیفیت  √

خاک استفاده مي شود. 
اجزاء سخت منظر مانند پاسیو ها، دیوارها، و سایر سازه ها طوري طراحي مي شوند که نیاز  √

چنداني به مراقبت، برای مثال تمیز کردن یا جال زدن نداشته باشند. 
اجزاء سخت منظر طوري ساخته مي شوند که ده ها سال یا بیش تر دوام بیاورند.  √

 در منظري که درست طراحي شده باشد، نگهداري شامل مجموعه ای از کارهاي 
کوچک است که باید همیشه انجام شوند و نیازي به کارهاي سخت و طاقت فرسا نیست. 
برای آن که کارتان آسان تر شود فهرستی با دو ستون تهیه کنید. کارهایي را که دوست 
به هیچ وجه  که  را  کارهایي  و  اول  ستون  در  دهید  انجام  منظر  از  نگهداري  براي  دارید 
عالقه اي به انجام آن ها ندارید در ستون دوم بنویسید. از روش هاي رایج در منظرسازي 
کنید.  حذف  را  دوم  ستون  کارهاي  است  ممکن  که  جایي  تا  و  کنید  استفاده  پایدار 
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به  با عملکرد کاماًل روان طراحي کنید، سیستمي شبیه  به شکل سیستمي  را  منظرتان 
اکوسیستم هاي طبیعي. پس از آن سرنوشت منظر را به دست طبیعت بسپارید، و خود نیز 
نقش یک حامي و تسهیل گر را بازي کنید، نه یک مدیر. فراموش نکنید منظر همیشه 
به کمک شما نیاز دارد، ولي نه به طور تمام وقت. به جاي آن که دائماً در حال دست وپنجه 
ببرید. همچنین مي توانید در هزینه ها  لذت  از آن  باشید، مي توانید  با منظر  نرم کردن 
صرفه جویی کنید! برای اطالعات بیش تر درباره ي طراحي منظري پایدار که در دراز مدت 

عملکرد خوبي دارد به بخش دوم کتاب رجوع کنید. 

براي نجات کره ي زمين دستگاه ها و تجهيزات برقی را کنار بگذارید 
براي نگهداري از یک منظر پایدار، الزم نیست به سراغ دفترچه هاي تبلیغاتي بروید که پر از 
ابزار و وسایل پیچیده و گران قیمت هستند. براي این کار یک قیچي باغباني، یک بیلچه، یک 
بیل بزرگ )براي کاشتن گیاهان بزرگ( و یک شلنگ آب هم کافي است. همه ي این وسایل 

را مي توان با صرف هزینه ي بسیار ناچیزي تهیه کرد. 
منظر  داشتن یک  براي  آیا  که  بدانید  اگر مي خواهید  برقی.  و دستگاه هاي  تجهیزات  اما  و 
پایدار الزم است این تجهیزات را از فهرست ابزار کارتان حذف کنید، بهترین پاسخ این است که 
براي ساختن چنین منظري تا به حال توانسته اید بسیاري از اقداماتي را که روزي تصور مي شد 
بدون آن ها منظري وجود نخواهد داشت از فهرست کارهاي تان حذف کنید بنابراین کاربرد این 
تجهیزات هیچ ضرورتي ندارد و مي توانید به راحتي آن ها را هم از فهرست ابزار کارتان حذف کنید. 

 وقتي در منظر با کاري مواجه مي شوید که انجام آن براي تان بسیار دشوار است، 
از خود بپرسید آیا این کار را مي توان با ابزار هاي دستی و بدون سروصدا انجام داد. اگر 
واقعاً الزم است از فناوري کمک بگیرید، سعي کنید مدل جدیدتری را انتخاب کنید که 
استانداردهاي آن مطابق با شرایط فعلي )آلودگي و مصرف انرژي( باشد یا حداقل آن را 

اجاره کنید یا از همسایه ها قرض بگیرید. 

در قسمت هاي بعدي به تاثیري که استفاده از دستگاه هاي برقي در مصرف انرژي و به دنبال 

فصل20:  بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پایدار
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آن هزینه ها و محیط زیست دارند خواهیم پرداخت و تالش مي کنیم برخي ابزارهاي جایگزین 
را معرفي کنیم.

بررسی تاثيرات تجهيزات و ماشين هاي برقی
برخي از زیان بارترین ابزارها و تجهیزات نگهداري منظر، ماشین هاي چمن زني، برگ روب ها، 
اره هاي برقی و مانند این ها هستند. از آثار مخرب استفاده از این دستگاه ها مي توان به مصرف 
و  شما  افتادن سالمتِي  به خطر  آلودگي صوتي،  هوا،  آلودگی  فسیلی،  روزافزون سوخت های 
را  منظر  از  نگهداري  مکانیزه ي  سیستم هاي  که  گسترده اي  زیرساخت هاي  و  محیط زیست 

حمایت مي کنند، اشاره کرد. 
درست است که با استفاده از ابزار هاي برقي تا حدود زیادي از کارهاي دستي و زحمت 
آن ها کاسته مي شود، ولي اگر فرآیند تولید این دستگاه ها، هزینه اي که براي خرید آن ها صرف 
مي شود و همچنین هزینه ي انرژي مصرفي آن ها را در نظر بگیرید، این مزیت بزرگ در ابري 
از دود و آلودگي محو مي شود. و البته درست است که موتورهای این دستگاه ها امروزه در 
مقایسه با گذشته آلودگي صوتي و آالینده هاي کم تري تولید مي کنند، ولي این مسئله تنها 
به دلیل فشاري است که سازمان هاي حفاظت از محیط زیست بر تولیدکنندگان وارد مي کنند 

و با این وجود هنوز راه درازي براي حذف آثار مخرب ناشي از آن ها در پیش است.
 

استفاده از ابزارهاي جایگزین  
درست است که کاربرد برخي ابزارهاي جایگزین کمي سخت و انرژي بر است، ولي وقتي تاثیري 
را که تجهیزات و دستگاه هاي برقي بر محیط زیست و زندگي ما دارند در نظر مي گیریم، کاربرد 

آن ها کاماًل توجیه پذیر است. 

استفاده از ابزارهاي »سبز« براي تميز نگاه داشتن منظر
نتایج مخرب استفاده از یک دستگاه برقي، مانند برگ روب، مي تواند افراد زیادي را تحت تاثیر 
قرار دهد. برخي از این آثار عبارتند از:  آلودگي صوتي، آلودگي هوا، مصرف زیاد سوخت هاي 
فسیلي و گسترش انواع بیماري ها. پس اگر مي خواهید منظري پایدار داشته باشید، بهتر است  
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به هیچ وجه از این دستگاه ها استفاده نکنید.

که  ابزارهایي  از  مي توانید  شاخ وبرگ هاي خشک  جمع آوري  و  منظر  نظافت  براي   X
امتحان خود را پس داده اند و در هنگام استفاده از آن ها مجبور نیستید در گوش هاي تان 
پنبه فرو کنید، مانند شن کش، جاروي دسته بلند و حتی یک دسته برگ نخل که خودتان 
به شکل جارو درآورده اید استفاده کنید. فراموش نکنید که این تجهیزات فقط از انرژی 
شما استفاده مي کنند. اگر آبي که براي جمع کردن برگ ها روي مسیرهاي رفت وآمد و 
سایر سازه ها مي گیرید به درون باغچه ها مي ریزد، این کار هیچ ایرادي ندارد، به خصوص 
اگر از نازل )آب پخش کن( کم فشار استفاده مي کنید. ولي اگر آب در سطح خیابان جاري 

مي شود یا وارد سیستم فاضالب مي شود و هدر مي رود از جارو استفاده کنید.

هرس گياهان کاشته شده
یا  هرس کردن به معنی شکل دادن به گیاه نیست، مگر این که بخواهید درخت آرایی کنید 
یک پرچین را به طور رسمي هرس کنید. در واقع هدف از هرس کردن آن است که ساختاِر 
شاخه اِی درخت را به ساختاری محکم، سالم و زیبا تبدیل کنیم و با کمی کمک، به گیاه اجازه 

دهیم تا شکل طبیعي خود را به نمایش بگذارد.
برای این کار باید دقت و حوصله ی بسیاری به خرج دهید تا بتوانید شاخه هایی را که بی هدف 
رشد کرده و ساختار گیاه را به هم می زنند کوتاه کنید. به جز باغبان های حرفه ای، افراد کمی از 

عهده ی انجام این کار برمی آیند. در ادامه به روش های صحیح هرس کردن خواهیم پرداخت. 

X ابتدا، مطمئن شوید که ابزارتان به اندازه ي کافي تیز هستند و خوب کار می کنند. 
شاخه های  ولی  هرس کنید،  را  آن  بهار  و  زمستان  فصل  در  بیش تر  گیاه  نوع  به  بسته 
خطرناک یا آسیب دیده را هر زمان که متوجه آن ها شدید، هرس کنید. درباره ی روش های 
هرس کردن گیاهانی که در منظر دارید مطالعه کنید، زیرا روش هرس کردن گیاهان 
مختلف متفاوت است. وقتی درختان بیش از حد رشد کرده  و ممکن است هرس کردن 
آن ها برای شما خطرناک باشد، کار را به یک درخت شناس معتبر بسپارید. )به قسمت 
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از آن کمک بگیرید« در  بالغ شدن درخت از یک درخت شناس براي مراقبت  از  »پس 
بخش آخر این فصل رجوع کنید(. 

بررسي موضوع 
ابتدا، خوب و بادقت به همه ی قسمت های گیاه نگاه کنید. شاخه های آسیب دیده، ضعیف، 
درهم رفته )متقاطع( و آن هایی را که بیش از حد رشد کرده اند، مشخص کنید )براي مشاهده ی 
شاخه های ضعیف و ناسالم به شکل 3-17 در فصل 17 رجوع کنید(. تصمیم بگیرید که گیاه 
شما به چه تغییرات اساسی ای نیاز دارد: مانند شاخه های بزرگ یا باز کردن شاخه ها در مرکز 

گیاه و بهبود ساختار آن. 

X در بیش تر موارد، هر چه کم تر هرس کنید، بهتر است. با این کار، عماًل به جای آن که 
با خشونت گیاه را به شکل دلخواه خود درآورید، به آن اجازه می دهید فرم طبیعی خود را 

داشته باشد. هرس کردن نوعی همکاري با گیاه است نه جنگیدن با آن. 

ابتدا شاخه هاي بزرگ را هرس کنيد
است  ممکن  شکل شان  یا  شرایط  اندازه،  دلیل  به  که   را  اصلی ای  شاخه های  همه ی  ابتدا 
زیرا  کنید  قطع  را  آن ها  مي خواهید  حتماً  که  شوید  مطمئن  کنید.  کوتاه  شوند  مشکل ساز 
نشان مي دهد چطور شاخه هاي  به شما  است. شکل 20-1  غیرممکن  جایگزین کردن شان 

بزرگ را بدون آسیب رساندن به خودتان یا گیاه قطع کنید. 

 شاخه های بزرگ خیلی سنگین تر از شاخه های کوچک هستند، بنابراین اگر فکر 
می کنید ممکن است از عهده ی قطع کردن شان بر نیایید، کار را به متخصص بسپارید. 

اگر درختچه ای دارید که تعداد زیادي شاخه های عصایي شکل از بدنه ی آن در نزدیکی سطح 
زمین روییده است، مي توانید تا یک سوم این شاخه ها را از سطح زمین قطع کنید. این کار 

قدرت رویش گیاه ضعیف را افزایش می دهد.
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توجه به جزئيات
هدف اصلی شما باز کردن مرکز گیاه و ایجاد ساختار شاخه اِی زیباتر است. این کار را با تُُنک 
کردن ساختار دروني گیاه، قطع شاخه های کوچک تر، مرده، ضعیف و شاخه هایی انجام دهید که 
متمایل به مرکز گیاه روییده اند. شاخ و برگ های زنده را تا حد امکان قطع نکنید )هرگز بیش از 
یک سوم شاخ و برگ های زنده را قطع نکنید. در حالت ایده آل سعی کنید همواره کم تر از یک سوم 
آن ها را قطع کنید(. شکل 2-20 نمونه ای از یک گیاه را  قبل و بعد از هرس نشان می دهد. برش 

را خیلي نزدیک به جوانه ها انجام ندهید. کمی از ساقه را در باالي جوانه نگاه دارید.

هرس کردن برای افزایش حجم گياه 
برخي از گیاهان زماني به هرس کردن جواب مي دهند که تنها سرشاخه ها تا محل رویش 

شکل 1-20 روش هرس کردن شاخه های بزرگ

شکل 2-20 روش تَُُنک کردن درختچه
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جوانه )یعني جایي که پس از جوانه زدن، شاخه از آن رشد کرده و باال آمده است( کوتاه 
شوند. این روش هرس کردن در شکل 4-20 نشان داده شده است. این  روش که شاخه هاي 
گیاه را پرپشت تر و انبوه تر مي کند اصطالحاً سرشاخه زني1 نامیده می شود. توصیه مي شود تنها 
اگر واقعاً مي خواهید گیاه پرپشت تر به نظر برسد از این روش استفاده کنید، زیرا در بیش تر 
موارد این کار باعث مي شود گیاه شکل طبیعي خود را از دست بدهد و در گیاهاني که از نوک 

شاخه ها شکوفه مي دهند، این کار فرآیند شکوفه دهي را مختل مي کند. 

درختان ميوه و تفاوت در رسيدگي به آن ها
هر نوع درخت میوه روش هرس مخصوص به خود را دارد و براي آن که بتوان محصول دلخواه 
کتاب  این  بحث  از  فراتر  موضوع  این  شود.  رعایت  حتماً  باید  مسئله  این  کرد،  برداشت  را 
 است. براي اطالعات بیش تر درباره ي نحوه ي هرس کردن درخت هاي میوه به سایت اینترنتي

www.ces.ncsu.edu/depts/hort/hil/ag29.html رجوع کنید. 

1- heading back

شکل 2-20 روش برش زدن ساقه 
از باالي جوانه
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از ابزار مناسب براي هرس کردن پرچين استفاده کنيد
پرچین هاي هرس شده و منظم جایگاه مهمي در منظر هاي پایدار دارند. براي آن که پرچین تان 
کنید  استفاده  برقی  قیچي هاي  یا  باغبانی مخصوص  قیچی های  از  کنید مي توانید  را هرس 
)البته اگر برق شما از طریق انرژي آفتاب تامین مي شود(. اما بهتر است از ابزارهایي که با 

بنزین کار مي کنند استفاده نکنید. 

 پرچین ها را طوري هرس کنید که لبه ها به داخل شیب داشته باشند و عرض 
قسمت باالیي پرچین از پایین آن کم تر باشد )رجوع کنید به شکل 5-20(. با این کار 

شکل 4-20 سرشاخه زني

شکل 5-20 لبه هاي درختچه هاي پرچین را پخ کنید.
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سطح نور بیش تري دریافت مي کند و گیاهان پرچیني رشد بهتري خواهند داشت.

پس از بالغ شدن درخت از یک درخت شناس براي مراقبت از آن کمک بگيرید

از توانایي  اتفاق مي افتد، و پس از زمان معیني مراقبت از آن ها  رشد درختان بسیار سریع 
باغبان هاي خانگي خارج است. بنابراین بهتر است سالي یک بار از یک درخت شناس حرفه اي 
نشانه هاي  آسیب دیده،  بودن درخت، شناسایي قسمت هاي  بي خطر  و  بررسي سالمت  براي 
بیماري، شاخه های خطرناک و شرایط رشد نامناسب کمک گرفت. در این مرحله بهتر است 
از  باشید  هزینه ها  در  به فکر صرفه جویي  آن که  به جاي  مشکل  نوع  هر  مشاهده ي  در صورت 

درخت شناس بخواهید براي رفع مشکل به شما کمک کند. 

X هر کسی با یک اره ي برقي مي تواند ادعا کند درخت شناس است، اما متخصصان واقعي 
مورد تایید انجمن هاي معتبر و داراي مدرک این انجمن ها هستند. هرگز درخت هاي خود 
را با یک انتخاب نادرست، به خطر نیاندازید. درخت شناسان واقعی برای دریافت مجوز در 
امتحان هاي سختي شرکت مي کنند. از آن ها مجوز بخواهید و گواهي نامه ي بیمه ي آن ها را 
بررسي کنید تا در صورت بروز حادثه  بتوانید خسارت هاي به وجود آمده را جبران کنید. پیش 

از شروع کار از آن ها بخواهید برآورد هزینه ها را به صورت کتبي در اختیار شما قرار دهند. 

 اگر درخت شناسي به شما توصیه کرد درختي را سرزني کنید، عذر او را بخواهید. 
سرزني روش مخربي است که براي کوچک کردن درخت و با قطع شاخه هاي باالیي آن 
انجام مي  شود. این روش منسوخ شده است و هیچ متخصص واجد شرایطي آن را پیشنهاد 
را  آن  شاخه هاي  سقوط  خطر  و  مي رساند  آسیب  درخت  ساختار  به  سرزني  نمي کند. 
افزایش مي دهد. درختي  که داراي رشد بیش از حد است را مي توان با کاهش حجم تاج به 
ابعاد دلخواه درآورد. این روش، بي خطرترین روش براي کوچک کردن یک درخت است. 

استفاده از شاخ وبرگ هرس شده ي گياهان به  جاي کود 
در روش هاي متداول به ترتیب به گیاه کود داده مي شود، گیاه رشد مي کند، هرس مي شود، 
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شاخ وبرگ هاي چیده شده دور ریخته مي شوند و دوباره به گیاه کود داده مي شود. این روش 
که  کودي  مي رساند.  آسیب  به محیط زیست  و  است  پرهزینه  مي آید،  به شمار  اسراف  نوعي 
آمریکایی ها در منظرهاي شان استفاده مي کنند، از کل کود مصرفي در کشورهای توسعه نیافته ي 

جهان برای تولید مواد غذایی بیش تر است و این حقیقت بسیار تلخ و ناخوشایند است. 
در منظري پایدار، گیاهان با استفاده از کودهاي مختلف مجبور نمي شوند بیش تر رشد کنند 
تا پس از زمان کوتاهي شاخ وبرگ اضافي آن ها چیده و دور ریخته شود. گیاهان مي توانند با 
تکیه بر شاخ وبرگ هایي که به طور طبیعي از بدنه ي آن ها روي زمین مي ریزند )به جاي کود( 
مواد غذایي مورد نیاز خود را تامین کنند. این روش طبیعت است: آنچه از گیاه روي زمین 
مي افتد دوباره به سیستم گیاه برمي گردد. جمع آوري این شاخ وبرگ ها از پاي گیاهان، دور 
ریختن آن ها و ریختن کودهاي شیمیایي پاي گیاهان، کاري کاماًل غیر منطقي است. درست 
است که گاهي کوددهي ضروري است )وقتي گیاه نیازمند کود کمکي است یا الزم است براي 
تقویت رشد گیاهان جوان از کود استفاده شود(، ولي اگر به گیاه کمک کنید پسماندهاي خود 

را بازیافت کند، گیاه بهتر رشد مي کند و سالم تر مي ماند.
 

X یکی از اصول نگهداری از منظر به روش پایدار این است که اجازه ندهید هیچ چیز 
از منظر خارج شود، یا به بیان دیگر هیچ چیز را هدر ندهید. به جاي آن که شاخ وبرگ هاي 
هرس شده را کیسه کنید و دور بریزید، اجازه بدهید در منظر بمانند و مواد غذایِي باارزشي 
بازیافت این پسماندها و تبدیل  که در آن ها وجود دارد به خاک منظر برگردد. فرآیند 
آن ها به کود هم بسیار سخت و زمان بر است، پس بهترین و ساده ترین روش آن است 
که هم زمان با هرس کردن شاخ وبرگ ها را خرد کنید و آن ها را زیر همان درخت یا گیاه 
بریزید. این کار به شما یادآوري مي کند که هر چه در نقطه ي الف رشد مي کند باید در 
همان نقطه ي الف بماند. با این کار مواد غذایي در همان  نقطه دوباره به گیاه برمي گردند 

و الزم نیست شما براي این کار زحمتي بکشید. 

این روش عالوه بر صرفه جویي در هزینه ها، در نیروي کار نیز صرفه جویی مي کند. بله، الزم 
است شاخه ها را هرس کنید، ولي با این کار سطح خاک را با یک الیه خاک پوش مي پوشانید و 
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مانع از رشد علف هاي هرز مي شوید و به خاک در حفظ رطوبت کمک مي کنید. دیگر الزم نیست 
براي جمع آوري و دور ریختن این پسماندها زحمتي بکشید یا هزینه اي براي کوددهي بپردازید.

 اگر ظاهر شاخ وبرگ هاي خردشده را روي خاک منظرتان دوست ندارید، مي توانید 
روي آن ها را با نوعي خاک پوش زیباتر، مانند خرده هاي پوست درخت، بپوشانید، یا آن ها 

را زیر شاخ و برگ گیاه پنهان کنید.

اگر مي خواهید از کود استفاده کنید، به سراغ کودهاي آلی بروید که از منابع طبیعي و 
تجدیدپذیر تهیه مي شوند و تاثیر مالیم تري روي گیاهان و  میکروارگانیسم های خاک دارند. 

براي اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید.

کنترل علف های هرز بدون آسيب رساندن به محيط زیست
باغبان هایي که از روش هاي متداول استفاده مي کنند براي نابود کردن علف هاي هرز به سراغ 
علف کش های شیمیایی و روش هاي مخرب دیگر مي روند. از آن جایي که در منظرهاي معمولي 
)غیرپایدار( شرایط همواره براي رشد علف هاي هرز مساعد است، هیچ روشي مانع از رشد 
آن ها نمي شود. روش پایدار آن است که شرایط را به نحوي تغییر دهید که دیگر امکان رشد 
علف هاي هرز وجود نداشته باشد تا به این ترتیب بتوانید بدون هیچ زحمتي از اکوسیستم بدون 

علف خود لذت ببرید. 
 

آشنایی با علف های هرز 
علف های هرز گیاهانی هستند که انسان ها آن ها را روي بدن حیوانات اهلي یا در خاک موجود 
در وزنه هاي تعادِل کشتي ها، از نقطه ای به نقطه ي دیگر انتقال دادند و بدون توجه به زیستگاه 
بومي، آن ها را به کشورهاي دیگر صادر کردند. برخي علف های هرز بومی هستند، ولي بیش تر 
آن ها وارداتي اند. دانستن همه ي این مطالب مانع از ورود علف هاي هرز به منظر شما نمي شود، 

حتي اگر منظرتان پایدارترین منظر روي زمین باشد. 



477

X علف های هرز گیاهاني بسیار موفق هستند. آن ها سریع رشد مي کنند، بر گیاهان 
ضعیف غلبه مي کنند، همه ي آب منظر را مصرف مي کنند و به سرعت تکثیر مي شوند. 
برخي گونه های علف های هرز حتی خاک اطراف خود را مسموم مي کنند، به طوري که 

هیچ گیاه دیگري نمي تواند در آن رشد کند. 

ایجاد محيطي نامناسب برای رشد علف های هرز 
علف های هرز وجود دارند زیرا ما شرایطی را ایجاد مي کنیم که آن ها در آن احساس رضایت 
مي کنند. در چنین شرایطي بهترین موقعیت ممکن در اختیار علف هاي هرز گذاشته مي شود: 
به  به سرعت شروع  را مساعد مي بینند  باز و خاک لخت. علف هاي هرز وقتي شرایط  زمین 

تکثیر مي کنند.
علف هاي هرز براي رویش در زمین هاي باز و خاک هاي لخت پیش قدم مي شوند زیرا اگر 
گیاهان قوي  که در کنار هم مي توانند مجموعه اي مقاوم و بادوام به وجود آورند جاي آن ها را 
بگیرند، دیگر موقعیتي براي رشد این گیاهان مزاحم وجود نخواهد داشت. بنابراین راه حل آن 
است که با ایجاد چنین مجموعه هایي فرصت رویش به علف هاي هرز ندهیم. اگر هنوز هم 
شک دارید، به مکان هاي رویش علف هاي هرز دقت کنید. کم تر علفي را پیدا مي کنید که در 

قسمتي انبوه از منظر از البه الي گیاهان دیگر روییده باشد. 

روش هاي مختلف کنترل علف های هرز 
بگیرید،  به کار  را  اگر آن ها  راه حل هایي مي پردازیم که بسیار سودمند هستند.  به  این جا  در 

خواهید دید که مشکل علف هاي هرز به مرور زمان در منظرتان از بین مي رود. 
ارتفاع آن ها  √ روش فيزیکی: در بیش تر قسمت هاي منظر از گیاهاني استفاده کنید که 

حداقل تا زیر زانوهاي تان است. سطح خاک را در تمام قسمت ها از یک الیه ي 7/5 تا 10 
را که مدتي است  برای آن که علف های هرز سمجي  بپوشانید.  آلي  سانتي متري خاک پوش 
در یک ناحیه روییده اند از بین ببرید، از روش خاک پوش پاشي الیه اي استفاده کنید )براي 
اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید(. از سیستم آبیاری قطره ای )به فصل 8 رجوع کنید( 
استفاده کنید تا بتوانید سطح خاک را تا حد امکان خشک نگاه دارید. علف های هرز را وقتي 

فصل20:  بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پایدار
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هنوز جوان هستند و پیش از این که بذر بپاشند ریشه کن کنید. 
روش زیستي: بزها، غازها، اردک ها، جوجه ها و سایر حیوانات علف خوار، از علف های هرز  √

تغذیه مي کنند )البته اگر دقت نکنید گیاهان دیگر را هم مي خورند(. برخي حشرات نیز از 
گونه هاي خاصي از علف هاي هرز تغذیه مي کنند. حتي مي توان از علف کش هاي زیستي1 که 

نوعي قارچ هستند برای نابودي علف های هرز استفاده کرد. 
بسیار  √ هرز  علف هاي  بردن  بین  از  براي  به نظر  که  را  علف کشي  حتماً  روش شيميایی: 

با این وجود  دارند.  علف کش  این  به  مردم عالقه  ي خاصي  بیش تر  است مي شناسید.  مناسب 
بهتر است بدانید این ماده خیلي بیش تر از آنچه فکرش را مي کنید سمي و خطرناک است. 
چطور  پس  مي شود،  استفاده  جهان  سراسر  در  آن  از  است  سال   30 حدود  در  عالوه بر این 

علف هاي هرز هنوز ریشه کن نشده اند.
به هیچ وجه الزم نیست از این مواد شیمیایِی خطرناک استفاده کنید. پاشیدن خاک پوش الیه اي 
به مراتب موثرتر است. اگر می خواهید علف های هرزي را که در منظر روییده اند نابود کنید، روي 
آن ها سرکه ي باغبانی بپاشید )دقت کنید که این سرکه، اسیدی قوی است و هنگام کار با آن 
باید خیلي مراقب باشید(. یا از آرد گلوتن ذرت2 برای جلوگیري از جوانه زدن بذر علف هاي هرز، 

از جمله علف پنجه انگشتي3 استفاده کنید. )براي اطالعات بیش تر به فصل 22 رجوع کنید.(

آماده سازي گياهان برای سرمای زمستان 
گیاهاني  که  است  آن  زمستان  سرماي  در  گیاهان  به  کمک  برای  راه حل  بهترین   X
انتخاب کنید که تحمل بدترین شرایط آب وهوایي منطقه را دارند. ولي گاهی حتي  را 
گیاهاني که با رویکردي کاماًل پایدار انتخاب مي شوند نیز باید در زمستان محافظت شوند.

براي مثال، گیاهان جوان در چند زمستان اول عمرشان باید از سرما حفظ شوند. مطابق 
شکل 6-20 پارچه های کرباسی را برای محافظت از گیاهان در برابر باد و یخبندان دور تا دور 
آن ها بپیچید و در اطراف گیاهان جوان خاک پوش زمستاني بپاشید. پوشاندن تنه  و شاخه هاي 

1- mycoherbicide
2- corn gluten meal
3- crabgrass



479

اصلي درخت ها و درختچه هاي جوان براي محافظت از آن ها در برابر آفتاب سوختگي، ممکن 
است بیش از فایده به گیاه آسیب برساند و مشکل آفرین باشد. از روش پوشاندن تنها در مواقع 
ضروري استفاده کنید و به محض این که شرایط به حالت عادي برگشت پوشش ها را باز کنید. 

چادري )با چهارچوب( روي گیاهان ظریف بکشید تا زیر فشار برف آسیب نبینند. 
گیاهاني که همه ي سال برگ دارند ممکن است در زمستان خشک شوند. براي محافظت 

از این گیاهان از پوشش شاخه هاي همیشه سبز یا  افشانه هاي ضدخشکي1 استفاده کنید. 

از  محافظت  براي  حتي  است  پیش  در  سختي  آب وهوایي  شرایط  مي دانید  اگر   
گیاهان پاگرفته و قدیمي نیز مانند گیاهان جوان اقدام کنید. براي جلوگیري از شکستن 
شاخه ها، پیش از یخ زدن، برف را از روي آن ها بتکانید. نقاط گود و باز سردتر از دیواره هاي 
رو به جنوب و فضاهاي زیر پیش آمدگي ها هستند. هوای سرد نیز مانند آب به نقاط پست 
با کمي دقت پیدا کنید. در  بنابراین مي توانید سردترین نقاط منظر را  جریان مي یابد، 
خرد اقلیم هاي گرم تر گونه هایي را بکارید که مقاومت کم تري دارند. براي آن که گیاهان 

1- antidesiccant spray

شکل 6-20 پارچه های کرباسی را برای محافظت از گیاهان در برابر باد و 
یخبندان دور تا دور آن ها بپیچید.

فصل20:  بررسي نکات مهم مربوط به نگهداري به روش پایدار
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بتوانند با یخ بندان مبارزه کنند، کوددهي را از اواخر تابستان قطع کنید و به محض نزدیک 
شدن یخ بندان خاک را همواره مرطوب نگاه دارید. 



فصل 21

کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار

در این فصل مي خوانيم: 

• آشنایی با اصول مدیریت آفات
• کنترل حشرات مضر

• کنترل حیوانات 

• مبارزه با بیماري ها
مناسب شامل  است. طراحی  مناسب  پایدار، طراحی  از ساخت یک منظر  مرحله ی نخست 
بیماري ها  آفات  و  برابر  در  و  سازگار  شما  منطقه ی  شرایط  با  که  است  گیاهانی  انتخاب 
به کمک  که  است  سالم  خاکی  داشتن  پایدار  منظر  یک  ویژگی های  دیگر  از  باشند.  مقاوم 
آفات  و  بیماری زا  عوامل  برابر  در  گیاهان  از  مفید  ذره بیني(  )موجودات  میکروارگانیسم هاي 
محافظت می کند. با وجود این گیاهان گاهی گرفتار آفت و بیماري مي شوند و شما مجبورید با 
آن ها مبارزه کنید. آفات و بیماري ها در اکوسیستم های سالم منتشر  نمی شوند؛ آن ها در واقع 
نشانه هاي شرایط نامتعادل و نامناسب اکوسیستم هستند. اگر بتوانید این شرایط نامتعادل و 

نامناسب را رفع کنید، مشکل آفات و بیماری ها نیز خود به خود از بین می رود.
با این وجود، جانوران به سادگی در هر اکوسیستمی پراکنده می شوند و گاهي مبارزه با آن ها 
با آن  و  پایدار آسیبی نمی رسانند  به منظر  از جانوران  برخي  با این حال  خیلي دشوار است، 
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سازگار هستند. در حقیقت بیش تر جانوران هم مفید و هم مضر هستند. براي مثال، موش های 
کور از آفات مضري که در خاک زندگي مي کنند تغذیه مي کنند، ولی در عین حال پشته هاي 
آن ها به زمین های چمن  آسیب مي رسانند. البته جانوران بومي حق هم زیستی با ما دارند. 
روش های مختلفی برای زندگي در کنار جانوران به جاي نابود کردن آن ها وجود دارد. در این 

فصل با روش های پایدار مدیریت آفات، بیماري ها و حیوانات آشنا مي شوید. 

مدیریت تلفيقي آفات: روشی هوشمندانه برای مبارزه با این مشکل 
بدون  بیماري ها  و  آفات  با  مبارزه  برای  هوشمندانه  روشی   1)IPM( آفات  تلفیقي  مدیریت 
برای  منظر  اکوسیستِم  دقیق  و  منظم  پایش  شامل  روش  این  است.  مواد سمي  از  استفاده 
شناسایی شرایط ناسالم و در کنار آن، اجرای یک رویکرد مرحله اي است، که در این رویکرد، 
در مرحله ی اول از کم ضررترین و غیرسمی ترین روش برای مبارزه با آفات و در مراحل بعدی 
تنها در صورت نیاز از روش های جدی تری )اضافه کردن تدریجِی سموم( برای از بین بردن آن ها 
استفاده می شود. برای آن که بتوانید با استفاده از این روش به خوبی از عهده ی مشکل آفات 
و بیماری ها برآیید، باید اطالعات کافی درباره ی مشکل داشته باشید- پاشیدن آفت کش هاي 
سمي در قسمت های مختلف منظر، چاره ی مشکل نیست. این روش شامل مراحل زیر است: 

1. شرایط رشد را بهبود دهید و هر عاملی را که منجر به ایجاد مشکل شده از منظر حذف 
کنید. براي مثال، با قطع مصرف کود، می توانید رشد رویشي،  نرم و آب دارشدن بافت گیاه و 

امکان هجوم شته ها و حشرات مکنده را کاهش دهید.
2. از راه کارهاِی مکانیکِي ساده مانند شستشوي آفات از روی گیاهان با آب پرفشار یا استفاده 

از موانع چسبناک براي دور نگاه داشتن آفات از درختان استفاده کنید.
آن ها  با  روش هاي خشن تري  از  استفاده  با  بار  این  برگشتند،  منظر  به  دوباره  آفات   اگر   .3
برخورد کنید، برای مثال، حشرات مفید یا میکروب هایی را که به کنترل آفات کمک می کنند، 

در منظر پخش کنید.
4. تنها در صورتي که سه مرحله ی قبل موثر واقع نشد، غیرسمی ترین آفت کش موجود را در 

1- Integrated Pest Management
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منظر روی آن ها بپاشید.
5. اگر هیچ یک از راه حل های باال موثر واقع نشد، گیاهان مقاوم را جایگزین گیاهان بیمار کنید.

کنترل حشرات مضر
به جاي استفاده از آفت کش هاي خطرناک در منظر براي مدیریت حشرات مضر از روش های 

زیر استفاده کنید:
شکارچي ها: حشرات مفیدي که از آفات تغذیه مي کنند. √

انگل ها: حشرات مفیدي  که روي آفات تخم گذاري مي کنند )وقتی نوزاد حشره از تخم   √

بیرون بیاید آفت را مي خورد(.
عوامل بيماري زا یا پاتوژن ها: بیماري هایي که آفات را مي کشند، ولی تاثیری بر گیاهان  √

ندارند.

X روش انتخابي شما، به شرایط خاصی که با آن مواجه هستید بستگی دارد. تا زمانی که 
خودتان با روش  انجام کار آشنا شوید )روش تلفیقي دفع آفات( از افراد متخصص کمک 
بگیرید. فراموش نکنید که هدف شما استفاده از روش های پایدار و غیرسمی برای کنترل 

آفات است.

مشکالِت روش های رایِج کنترل آفات
می کنند.  حمله  شما  منظر  به  بیش تري  آفات  کنید،  استفاده  آفت کش ها  از  بیش تر  هر چه 
حشرات آن قدر سریع تولیدمثل می کنند، که نسل هاي جدید با مقاومت طبیعي به آفت کش ها 
متولد مي شوند. تولیدکنندگان آفت کش های شیمیایی پیوسته در تالش براي یافتن فرمول هاي 
جدید براي غلبه بر آفات هستند، ولی موفق نمی شوند. اگر تأثیراتي را هم که سموم شیمیایِي 
اضافه کنید، حتماً خواهید  این مشکالت  به  به جا می گذارند  آزمایش نشده در محیط زیست 

دانست که چرا تا این اندازه به روش های پایدار کنترل آفات اصرار می شود.

 به دلیل خطرات بی شمار استفاده از آفت کش های شیمیایی، قوانین بسیار سختی 

فصل21:  کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار
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بر کاربرد آن ها، حتی توسط باغبان ها و موسسات معتبر، نظارت دارند. با این حال بسیاري 
از مواد شیمیایي مشابه که کاربرد آن ها مستلزم دریافت مجوز و ثبت سوابق کاربری است، 
گاهی توسط افراد غیرحرفه اي )بدون آگاهی از عواقب آن( استفاده مي شوند. فراموش نکنید 
صرف این که می توانید  ماده ای را از نهالستان بخرید، دلیل بر بي خطر بودن آن نیست. برای 
اطالعات بیش تر از میزان سمی بودن آفت کش ها باید به مراجع معتبر و قانونی رجوع کنید.

شناخت حشرات مفيد
بیش تر  هستند.  آن ها  انگل  حقیقت  در  و  مي کنند  تغذیه  مضر  حشرات  از  مفید  حشرات 
مردم مي دانند که کفش دوزک ها از شته ها تغذیه مي کنند. یکي دیگر از شکارچي هاي شته ها 
بال توري هاي سبز )لیسه ي سبز(1 هستند )همه نوع حشره ی مضری را می خورند( که می توان 
به راحتي آن ها را در منظر مستقر کرد. زنبورهاي انگلي2 از دیگر حشرات مفید هستند که از 
شته ها، سفید بالک ها3 و الرو پروانه ها تغذیه مي کنند. سوسک هاي مفید هم از شپشک هاي 

آردآلود4و سپردارها5، و کنه ها6 از تریپس ها7 تغذیه مي کنند.
اگر  می مانند.  زنده  مفید  حشرات  برخی  نپاشید،  منظرتان  روی  آفت کشی  زمانی که  تا 
از  را  آن ها  می توانید  نبود،  کافی  آفات  مشکل  رفع  برای  منظرتان  مفید  حشرات  جمعیت 

گلخانه ها تهیه و در منظر پخش کنید.

X پیش از پخش کردن هر حشره ای در منظر، نوع حشرات موجود را با نمونه برداری 
و فرستادن نمونه ها به آزمایشگاه های مخصوص مشخص کنید. سپس با یک متخصص 
براي انتخاب حشرات مفیِد مناسب مشورت کنید. براي این که حشرات مفید زنده بمانند 
و بتوانند وظیفه ی خود را انجام دهند باید به درستی در منظر رهاسازي شوند. در زمان 

1- green lacewing
2- parasitic wasp
3- whiteflies
4- mealybug
5- scales
6- mite
7- thrips
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تهیه ی این حشرات، روش درست رهاسازی آن ها را از فروشنده بپرسید.
همچنین مي توانید گیاهانی بکارید که حشرات مفید را به منظرتان جذب می کنند. گیاهان 
خوراکِی رایج مانند شوید، زیره ی سیاه1، گشنیز2 و رازیانه3 عالوه بر شما، حشرات مفید را نیز 
تغذیه مي کنند. گیاهان زینتي نیز مانند شاه اشرفي4، بومادران، کاسني5، گل عسلي6، گل مغربي7 و 
گیاهان مشابه، بال توري ها، کفش دوزک ها، زنبورهاي انگلی و سایرحشرات مفید را به منظر جذب 

می کنند.
استفاده از حشرات مفید نیاز به کمي فکر و مطالعه دارد، ولی روشی کاماًل عملی است. براي 
اطالعات جالب درباره ی حشرات مفید به سایت www.rinconvitova.com رجوع کنید.

روش های کنترل ميکروبي
حشره کش هاي میکروبي بیماري هایي هستند )عوامل بیماري زاي aka( که آفات را از بین مي برند. 
مثال متداول آن ها، باکتري بیماري زای باسیلوس تورنژنسیس )Bt(8 است که گونه هاي مختلفي از 

الروهاي پروانه ها را از بین مي برد. کاربرد این باکتري آسان، بي ضرر و بسیار موثر است.

X هر میکروبي مخصوص از بین بردن آفت ویژه اي است. بنابراین، مانند حشرات مفید 
باید عوامل بیماري زاي میکروبي را متناسب با آفت موجود انتخاب کنید. برای این کار 

می توانید با افراد متخصص مشورت کنید.

دقت در استفاده از غيرسمی ترین آفت کش هاي ممکن
صابون هاي حشره کش، افشانه هاي روغني9 و آفت کش هاي گیاهي )تهیه شده از گیاهان( از 

1- caraway
2- cilantro
3- fennel
4- cosmos
5- tansy
6- alyssum
7- evening primrose
8- Bacillus thuringiensis
9- oil sprays

فصل21:  کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار
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مانند  غیر هدف1  موجودات  براي  آن ها،  بودن  میزان سمی  که  آفت کش هایي هستند  جمله 
شما و افراد خانواده تان، پرندگان و سایر موجودات حیات وحش کم است. این مواد براي رفع 
آفات  عهده ی  از  نمي توانند  مفید  حشرات  که  محل هایي  در  جدی  موضعِي  آفت زدگی های 

برآیند، قابل استفاده هستند.

 حتی از مواد شیمیایي ای که درصد سمي بودن آن ها خیلی پایین است هم بادقت 
استفاده کنید، زیرا آن ها نیز مي توانند حشرات مفید را از بین ببرند. همچنین استفاده ی 
مداوم از این آفت کش ها- حتي انواع نسبتاً بي خطر- به مرور زمان باعث مقاوم شدن آفات 
می شود. همیشه به دستوالعمل استفاده ای که روی برچسب این آفت کش ها نوشته شده، 

دقت کنید. 

روش های کنترل آفات رایج
شمار آفات بسیار زیاد است، ولی روش هاي پایدار بسیاري نیز براي برخورد با آن ها وجود دارد. 
در این جا به معرفی برخي آفات اصلِي منظرهاي خانگی و روش های مبارزه با آن ها می پردازیم:

بسازند،  √ خشک  خاک های  در  را  النه هاي شان  مي دهند  ترجیح  مورچه ها  مورچه ها: 

مواد  از  است. همچنین می توانید  آن ها  با  مبارزه  برای  مناسب  راه حلي  بنابراین، خاک پوش 
تنظیم کننده ی تکثیر حشرات2، یا طعمه هاي غیرسمي حاوی اسید بوریک3 یا خاک دیاتومه4 

)یک ماده ي سوزش آور( استفاده کنید.
شته ها: این حشرات تولیدمثل انبوهی دارند، با این وجود می توان آن ها را به کمک دشمناِن  √

کوددهي  از  کرد.  کنترل  گل5  مگس هاي  و  بال توري ها  کفش دوزک ها،  مانند  طبیعي شان 
بیش از حد خودداری کنید، قسمت هاي به شدت آلوده ی گیاهان را هرس کنید )دور بریزید( و 

جمعیت مورچه ها را کنترل کنید )زیرا شته ها را پرورش مي دهند(.

1- nontarget organisms
2- insect growth regulator
3- boric acid
4- diatomaceous
5- syrphid
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کرم هاي طوقه بُر1 و الرو برخي حشرات: پرندگان و حشرات شکارچي از این حشرات تغذیه  √

مي کنند. اگر این راه کار موفق نبود، از حشره کش Bt، روغن درخت چریش2 یا نماتدهاي مفید 
استفاده کنید.

سوسک ژاپني3: این سوسک ها را می توانید با بیمارِي هاگ شیري4 یا نماتدهاي انگلي  √

درمان کنید.
شپشک هاي آردآلود5: جمعیت مورچه ها را کنترل کنید، شکارچي هاي طبیعي آن ها  √

روغن  یا  از صابون  به صورت موضعی  یا  منظرکنید  وارد  نبرید، حشرات شکارچي  بین  از  را 
حشره کش استفاده کنید.

گیاهان  √ کاشت  و  آفت کش ها  حذف  به کمک  را  آن ها  طبیعِي  دشمنان  سپرداران6: 

گل دهنده )به عنوان زیستگاه دشمنان طبیعِی سپرداران(، تقویت کنید. استفاده از افشانه هاي 
روغنی می تواند موثر باشد، ولی زمان بندی مصرف آن، اهمیت بسیاری دارد. براي اطالعات 

بیش تر با افراد متخصص مشورت کنید.
حلزون ها و راب ها7: از طعمه های غیرسمي که پس از تجزیه به کود تبدیل مي شوند،  √

استفاده کنید. 
تریپس ها8: براي کنترل آن ها از دشمنان طبیعي مانند کنه هاي شکارچي استفاده کنید  √

و از کوتاه کردن یا کوددهي بیش از حد که منجر به نرم شدن بافت گیاهان و رشد آسیب پذیر 
آن ها مي شود، خودداري کنید.

مي توانند  √ انگلی  زنبورهاي  ولی  است،  مشکل  کمی  این حشرات  کنترل  سفيدبالک ها9: 

جمعیت آن ها را پایین نگاه دارند. می توانید از صابون ها و روغن هاي حشره کش نیز استفاده کنید.

1- cutworm
2- neem oil
3- Japeneses beetle
4- milky spore
5- mealybug
6- scales 
7- slug
8- thrips
9- whiteflies

فصل21:  کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار
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حيوانات: آفات بزرگ تر
همان آسیب هایی را که حشرات در مقیاس کوچک به منظر می رسانند، حیوانات بزرگ در 
مقیاس بزرگ تر به آن می زنند. هیچ چیز به اندازه ی حمله ی راکون ها یا موش هاي کیسه دار 
نمي تواند منظر را ویران کند. مدیریت تلفیقي آفات که در آغاز این فصل به آن اشاره شد در 

دفع این آفات بزرگ نیز موثر است.

موش هاي کيسه دار، موش هاي کور و ُول ها1
به  گاهی  ولی  نیستند،  مضر  آن ها  همه ی  و  مي زنند  شخم  را  خاک  کیسه دار  موش هاي 
را حصارهای  گیاهان تان  تا دور  دور  تبدیل می شوند.  آفات منظر  مزاحم ترین  و  مخرب ترین 
سیمي )سوراخ هاي آن ها از 2/5 سانتي متر کوچک تر نباشد( بکشید. برای این  کار می توانید از 
توری مرغی استفاده کنید. اگر گیاهان تان چوبي هستند، کف حصار را باز بگذارید تا ریشه ها 
محبوس نشوند. براي مبارزه با موش هاي کیسه دار از مارها و گربه هاي نقب زن استفاده کنید، 

در اطراف باغچه ها، خرزهره2 یا نرگس3 بکارید، اگر باز هم موفق نشدید، از تله استفاده کنید.

 نرگس و خرزهره براي انسان و حیوانات خانگی هم سمي هستند، بنابراین از آن ها 
با احتیاط استفاده کنید.

دیگر  خاک زِي  حشرات  و  الروها  زیرا  هستند،  مفیدي  جانوران  واقع  در  کور  موش هاي 
ایجاد پشته هاي خاک به زمین  با  را مي خورند. به آن ها کاري نداشته باشید، مگر وقتی که 
وجود  کور  موش هاي  کنترل  براي  صلح آمیزی  راه  هیچ  متاسفانه  برسانند.  آسیب  چمن تان 
ندارد. این جانوران به اسباب تولید سروصدا )وسیله ای برای ترساندن آفات(، دفع کننده هاي 
بدبو و سایر راه هاي مسالمت آمیز جواب نمی دهند. تنها با استفاده از تله گذاري می توان مانع 
آن ها شد. اگر احساس مي کنید که کشتن حیوانات و پایداري با هم سازگارند، دو یا چند 

1- voles                                      نوعي موش مزرعه شبیه به موش هاي صحرایي کوچک با پاها و دِم کوتاه تر
2- oleander
3- daffodil
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تله در مسیر فعالیت آن ها قرار دهید. یا اجازه دهید شکارچي هاي طبیعي مانند جغدها یا 
گربه هاي محله، این کار را انجام دهند.

ُول ها خطرناک ترند و مي توانند به گیاهان آسیب برسانند. با دفع کننده هاي موجود در بازار 
یا ادراِر جانوران شکارچي با آن ها مبارزه کنید. با استفاده از حصارهاي سیمي مانع ورود آن ها 

به منظر شوید یا آن ها را به دام بیاندازید و در مکانی دورتر از منظر رها کنید.

موش های صحرایي1 )و موش ها2(
متاسفانه هیچ روش صلح آمیزی براي مبارزه با موش های صحرایي و به طور کلي موش ها وجود 

ندارد. تنها راه های موجود به شرح زیر است:
این مشکل کمک مي کند.  √ به کاهش  نگاه داشتن منظر  تمیز  تميز نگاه داشتن منظر: 

زباله ها را روی هم انباشت نکنید، پیچ هاي انبوه را که جوندگان دوست دارند در آن ها مخفی 
شوند از منظر حذف کنید و غذاي حیوانات خانگي را بیرون از خانه رها نکنید.

حفاظ: از حصارهاي سیمي براي مسدود کردن راه های ورود آن ها به ملک تان استفاده کنید. √
ایمني: دِر مخصوص ورود و خروج حیوانات خانگي را در شب ببندید. √

از  ندارید.  تله گذاری  بیاورند، راهی جز  برای شما به وجود  این حیوانات مشکالت جدی  اگر 
طعمه استفاده نکنید زیرا ممکن است حیوانات خانگي و حیات وحش هم مسموم شوند. 

راکون ها و سایر جانوران دارای جثه ی متوسط
کنترل مهره داراني که از جمله آفات منظر به شمار مي آیند3 کمی سخت است. حتی برخي از 
آن ها بسیار دوست داشتنی و زیبا هستند: خرگوش هاي کوچکی که از گیاهان تغذیه مي کنند 
ما در محل  از  نقب مي زنند. آن ها پیش  پاسیو   زیر  و سنجاب هاي دم کپه اي زمیني که در 
زندگی مان بوده اند و ما حق نداریم آن ها را از زیستگاه شان بیرون کنیم. عالوه بر این نباید سهم  
آن ها را در کنترل آفات کوچک تر نادیده گرفت. با این وجود باغبان ها هم مرزهای خود را دارند. 

1- rats
2- mice
3- vertebrate pests

فصل21:  کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار
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روش های زیر را براي کنترل غیر سمِي این جانوران در نظر بگیرید:
غذای حیوانات خانگی را در منظر رها نکنید. √
مکان های مناسب برای النه سازی آن ها را از بین ببرید. √
در اطراف گیاهان آسیب پذیر مانند باغچه های سبزیجات حصار بکشید. √
آن ها را با سر آب فشان هاي ویژه که مجهز به حس گر حرکتي هستند فراري دهید. √
مواد دفع کننده یا ادراِر جانوران شکارچي را در اطراف منظر بپاشید. √
آن ها را به دام بیاندازید یا از انجمن هاي حفاظت از حیوانات وحشی کمک بخواهید. √
در منظرتان سگ نگاه دارید. √

آهوها و سایر مهره داران بزرگ
مهره داران بزرگی مانند آهوها، وقتی به دلیل آتش سوزی یا خشکسالی از زیستگاه طبیعی خود 
دور می شوند، مشکالت بسیاری برای منظرها به وجود می آورند. دور نگاه داشتن آن ها از منظر 

کار سختی است، با این وجود می توان از برخی راه کارهای زیر استفاده کرد:
گياهان غيرمحبوب: گیاهاني را براي کاشت انتخاب کنید که این حیوانات عالقه ای به  √

پیدا  باغباني  را در کتاب ها و در سایت هاي  این گیاهان  از  ندارند، مي توانید فهرستي  آن ها 
کنید.
حفاظ: در اطراف گیاهانی که احتمال می دهید این حیوانات بخواهند از آن ها تغذیه کنند  √

حصار یا تورهای سیمِي محکم بکشید. همچنین می توانید برای این کار از نخ ماهي گیري 
استفاده کنید تا پای حیوان به آن گیر کند و از محل فراری داده شود. نصب دو حصار موازي 
به ارتفاع 1/2 تا 1/5 متر و به فاصله 0/9 تا 1/5 متر از یکدیگر مي تواند هر آهویی را از منظر 

شما دور نگاه دارد.
مواد بدبو: سعي کنید از دفع کننده هایی که  حاوی فلفل قرمز، تخم مرغ هاي فاسد  شده  √

و مواد بدبوی دیگر هستند، استفاده کنید. می توانید از ادراِر جانوران شکارچي هم استفاده 
کنید. اگر نمونه ی ادرار انتخابی متعلق به جانوران شکارچي  بومی منطقه باشد، حتماً جواب 

خواهید گرفت.
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X آهوها و حیواناتی از این دست، بسیار باهوش هستند و به سرعت با حقه های شما 
آشنا می شوند. 

کنترل بيماري ها
کنترل بیماري ها کمی سخت است. گاهي گیاه یک باره از بین می رود و شما نمي توانید علت 
آن را تشخیص دهید. عوامل بیماري زا در همه جا و همه وقت حضور دارند، فقط منتظر شرایط 
مساعد برای شروع فعالیت هستند. براي مثال، بسیاري از عوامل بیماري زاي خاک در حالت 
عادی غیرفعال اند تا این که خاک به طور هم زمان گرم و مرطوب شود، در آن زمان است که 

فعالیت خود را شروع می کنند.

حذف  و  مقاوم  گیاهان  انتخاب  بیماري ها،  بروز  از  جلوگیري  براي  روش  بهترین   X
شرایطي است که منجر به بروز آن ها مي شود. این شرایط عبارتند از: آبیاري بیش از حد یا 
ناکافی، شرایط نامناسب خاک )مانند خاک با بافت خیلي سنگین یا زهکشي نامناسب(، 
جریان نامناسب هوا )تهویه ي نامناسب( و سایه ی بیش از اندازه براي گیاهان آفتاب دوست 

)و برعکس(. بیماري ها ابتدا به گیاهان ضعیف حمله مي کنند.

قارچ های مفيد و مضر
اگر فصل 16 را خوانده باشید، از اهمیت قارچ ها، به خصوص قارچ های میکوریزا که براي جذب 
آب و مواد غذایی با گیاهان هم زیستي مي کنند، آگاه شده اید. بیش تر قارچ ها مفید هستند و 
بدون آن ها سیاره ی زمین باید مدت ها پیش در زباله های تجزیه نشده، دفن می شد. با این وجود 
برخي از قارچ ها مانند قارچ پوسیدگي ریشه ی فیتوفترا1 و قارچ ریشه ی بلوط2 به گیاهان زنده 
حمله مي کنند و باعث تضعیف و حتي مرگ آن ها مي شوند. برخي از قارچ ها بسیار مزاحم 

هستند و کنترل آن ها سخت و گاهی غیرممکن است.

1- Phytophthora root rot
2- oak root

فصل21:  کنترل آفات و بيماري ها به روش پایدار
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X بیش تر قارچ ها در صورت وجود شرایط رشد نامناسب به گیاه حمله مي کنند. شرایط 
آبیاري  مثال،  براي  شود.  رفع  مشکل تان  موارد  از  بسیاري  در  تا  دهید  تغییر  را  رشد 
ریشه ی  پوسیدگي  قارچ  مانند  مخربي  قارچ های  رشد  براي  مناسبي  شرایط  بیش از حد 
فیتوفترا و قارچ ریشه ی بلوط، پیتیوم1 و قارچ های دیگر فراهم مي کند. این قارچ ها همیشه 
در خاک وجود دارند و منتظر شرایط مناسب برای رشد هستند. به گیاهان به اندازه ی 

نیازشان رسیدگی کنید تا قارچ ها با آن ها کاری نداشته باشند.

یک روش جدید برای کنترل بیماري هایی که منشاء قارچي )قارچ های خاک زي( دارند، 
استفاده از میکروب هایی است که به درون خاک تزریق می شوند. این میکروب ها فضایي را 
اشغال مي کنند که قارچ ها برای رشد به آن نیاز دارند. اگر شبکه ی غذایی خاک سالم باشد، 

جایی برای رشد قارچ ها وجود ندارد.
قارچ ها ثابت کرده اند که از مفیدترین موجودات زنده هستند. براي آشنایی بیش تر با جادوی 

قارچ ها، می توانید کتاب »چگونه قارچ ها مي توانند جهان را نجات دهند2« را مطالعه کنید.

ویروس ها
از  است.  بیمار  گیاِه  حذِف  راه کار،  بهترین  هستند،  درمان ناپذیر  اغلب  گیاهي  ویروس هاي 
طرفی، ویروس ها به ندرت گیاهان چوبي را از بین مي برند و تنها باعث بدشکلي شاخ وبرگ  
آن ها می شوند. ویروس ها ممکن است ده ها سال به خواب بروند و منتظر گیاه مناسب بمانند. 
استعداد ژنتیکي مهم ترین عامل بروز بیماری های ویروسی است و حتي بهترین شرایط رشد 

هم نمی تواند مانِع آن شود.
تنها کاری که می توانید انجام دهید تقویت گیاه است تا بتواند در برابر ویروس ها مقاومت 

کند. گیاهان آلوده را سریع از منظر خارج کنید )از این گیاهان کمپوست تهیه نکنید(.

1- pythium
2- How Mushrooms Can Help Save the World (Paul Stamets)



فصل 22

نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار

در این فصل مي خوانيم: 

• ایجاد شرایط مناسب براي زمین هاي چمن
• تغذیه  ي چمن 

• نکات و روش هاي چمن زني و آبیاري چمن
• مبارزه با آفات، بیماري ها و علف هاي هرز به روش پایدار

• جایگزین کردن زمین هاي چمن قدیمي

در حقیقت هیچ زمین چمني نمي تواند پایدار باشد. رویکرد دیگر آن است که به جاي زمین چمن 
در منظر یک علفزار طراحي کنیم )براي اطالعات بیش تر به فصل 19 رجوع کنید(. علفزارها 
نیز بیش تر قابلیت هاي زمین هاي چمن را دارند، براي مثال در برابر رفت وآمد و تردد مقاوم 
هستند و مي توان از آن ها براي طراحي زمین هاي بازي استفاده کرد. ولي اگر در منظرتان به 
یک زمین چمن متداول نیاز دارید )براي برخي ورزش ها که حتماً به زمین چمن نیاز دارند یا 
براي هماهنگ بودن منظر با منظرهاي اطراف( سعي کنید زمین چمن تان خیلي بزرگ نباشد و 
براي نگهداري از آن از روش هایي استفاده کنید که آسیب کم تري به محیط زیست مي رسانند. 

استقبال مردم از روش هاي »سبز« )پایدار( براي نگهداري از زمین هاي چمن بسیار گسترده 
به گزارش  مواد سمي در منظرشان خسته شده اند.  از پخش کردن  است. آن ها دیگر  بوده 
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آمریکایي که  تعداد خانوارهاي  تا 2003  بین سال هاي 1998  پاپیوالر مکانیکس1،  مجله ي 
از 2/5 میلیون به 11/7 میلیون خانوار   براي منظرشان کودهاي طبیعي خریداري کرده اند 
افزایش یافته است. در همین فاصله ي زماني، تعداد خانوارهایي که براي از بین بردن آفات از 
روش هاي طبیعي استفاده کرده اند نیز از 1/8 میلیون به 10/9 میلیون خانوار افزایش یافته 

است. مي توان گفت که این یک انقالب است!
)پایدار( استفاده  از روش هاي »سبز«  نتایج دلخواه خود نمي رسیدند، هرگز  به  اگر مردم 
نمي کردند. این روش ها تنها محبوب طرفداران سرسخت محیط زیست نیستند، بلکه پشتوانه ي 
این  علمي محکم و قانع کننده اي دارند. حتي اگر هیچ اهمیتي به محیط زیست ندهید هم 
روش ها در وقت و هزینه هاي شما صرفه جویي مي کنند و زمین چمن دلخواه تان را براي تان 

مهیا مي کنند. در این فصل به نحوه ي اجراي این روش ها خواهیم پرداخت. 

به کتاب  از زمین هاي چمن مي توانید  نگهداري  براي اطالعات بیش تر درباره ي   
»نگهداري از زمین هاي چمن، براي همه2« رجوع کنید.

ایجاد شرایط محيطي مناسب
آسان تر  آن خیلي  از  نگهداري  کنید،  ایجاد  زمین چمن  براي  مناسبي  اگر شرایط محیطي 

مي شود. شرایط مناسب براي رشد چمن عبارتند از:
و  √ گلداني(، حاصل خیز  یا خاک  )مانند خاک رس  لومي  به خاک  چمن  خاک مناسب: 

نسبتاً غني از مواد آلي نیاز دارد. اگر میزان خاک رس خیلي زیاد باشد، مانع از رشد و نمو ریشه 
مي شود؛ ریشه   ها به  آساني تحت تاثیر آبیاري بیش از اندازه قرار مي گیرند و به سادگي فشرده 
مي شوند. شن زیاد در خاک چمن باعث مي شود، خاک به سرعت خشک شود و نتواند مواد 
آزمایش  از وضعیت خاک تان، یک  آگاهي  براي  نگاه دارد. مي توانید  را در خود  غذایي مفید 
خاک انجام دهید )براي اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید(. اگر خاک نامناسب است 

بهتر است اول آن را اصالح کنید.

1- Popular Mechanics
2- Lawn Care for Dummies, Lance Walheim, National Gardening Association (Wiley)
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نور کافي: بهترین مکان براي کاشتن چمن مناطق نورگیر است. √

گونه هاي مناسب چمن: ترکیب بذري را انتخاب کنید که با اقلیم منطقه ي شما سازگار  √
است. بذرهاي مختلف را که شرایط رشد متفاوتي دارند با هم مخلوط کنید. گونه هایي را که 

در مناطق سایه گیر نیز به خوبي رشد مي کنند، به مخلوط بذرها اضافه کنید. 
رقابت با درختان مجاور: ریشه هاي درخت کم عمق و گسترده هستند )به فصل 9 رجوع  √

کنید(. این ریشه ها به سرعت در محدوده ي کاشت چمن ها نفوذ مي کنند و با جذب آب و مواد 
غذایي موجود در خاک، آن ها را از بین مي برند. ریشه ي چمن در مقایسه با ریشه ي درختان 
کوچک و ضعیف است، بنابراین در این رقابت شکست مي خورد. محل کاشت چمن را تا جایي 

که مي توانید دور از درختان انتخاب کنید.
آب کافي: دقت کنید فشار و حجم آب شما براي تغذیه ي سیستم آبیاري باراني کافي  √

باشد )براي اطالعات بیش تر به فصل هاي 7 و 8 رجوع کنید(، و محدودیت هاي منابع آبیاري 
را در نظر بگیرید. اگر از چاه یا منابع آب شخصي استفاده مي کنید، حتماً از کافي بودن حجم 

آن مطمئن شوید.

روشي پایدار براي کوددهي
ازت مي توان فسفر،  از  است. پس  ازت  دارد  نیاز  آن  به  ماده ي غذایي که چمن  عمده  ترین 
پتاسیم و گاهي کمي آهن را نیز برشمرد. ازت فرار است، بنابراین باید هر چند وقت یک بار 
استفاده شود. بسیاري از مردم فکر مي کنند کوددهي زیاد براي چمن خوب است. به جاي این 
کار بهتر است با انجام یک آزمایش موادي را که خاک واقعاً به آن ها نیاز دارد در اختیارش 

قرار دهیم )به فصل 16 رجوع کنید(.
اگر الزم است به زمین چمن تان کود بدهید، نکات ساده ي زیر را رعایت کنید:

مي دهند  √ زندگي  خاک  به  آلي  کودهاي  کنيد:  استفاده  )ارگانيک(  آلي  کود هاي  از 
در حالي که کودهاي شیمیایي به آن آسیب مي رسانند. تاثیر کودهاي  آلي طوالني تر است و 
اگر تصادفاً بیش از اندازه از آن ها استفاده شود، چمن را نمي سوزاند، این کودها از منابع طبیعي 
و پایدار تهیه مي شوند نه از سوخت هاي فسیلي، امکان نشت آن ها در آب هاي زیرزمیني و 

نهرها کم تر است و در بلند مدت ارزان تر هستند.

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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به  اندازه به گياهان کود بدهيد: هر 90 متر مربع چمن در هر بار کوددهي به 450  √
گرم ازت نیاز دارد، بنابراین مصرف ساالنه ي آن بسته به نوع خاک، نوع چمن و شرایط رشد 
بین 450 تا 2250 گرم است. درصد سه ماده ي پرمصرف )ازت، فسفر و پتاسیم( در یک کود، 
روي بسته  ي کود- براي مثال به صورت 5-5-10- نشان داده مي شود. در این مثال عدد 10 

نشان دهنده ي درصد ازت و درصد فسفر و پتاسیم نیز هر کدام 5 است.

X براي جلوگیري از نشت کود به داخل آب هاي زیرزمیني و سطحي، هر بار تنها کود 
مصرف شده از زمان آخرین کوددهي را جایگزین کنید. این که هر بار بدون توجه به مصرف 
گیاه و کود باقي مانده در زمین مقدار مشخص و ثابتي کود پاي گیاه بریزید کار درستي 

نیست. 

زمان درست کوددهي را بدانيد: معموالً 2 بار کوددهي در سال براي آن که ریشه ها  √
به خوبي رشد کنند و چمن براي رشد خوب در بهار آماده شود، کافي است. بهترین زمان 
کوددهي پاییز است. از کوددهي زودهنگام در فصل بهار خودداري کنید زیرا این کار امکان 
بروز بیماري  را افزایش مي دهد. چمن هاي فصل گرم باید فقط در تابستان کوددهي شوند و 

چمن هاي فصل سرد نباید در گرماي تابستان کوددهي شوند.

 کودهاي آلي براي تبدیل مواد غذایي موجود در خود به  موادي که چمن بتواند از 
آن ها استفاده کند به میکروب هاي خاک وابسته هستند. این میکروب ها زماني که درجه 
حرارت  خاک رو به گرمي مي گذارد، فعال مي شوند، بنابراین کوددهي در فصل هاي سرد 

سال بي فایده است.
به غیر از کاربرد ازت، نکات بسیاري درباره ي کوددهي مناسب وجود دارد، براي این که تمام 

سال چمن  شادابي داشته باشد نکات زیر را به خاطر بسپارید:
اگر هر ماه به خاک عصاره ي جلبک هاي دریایي1 اضافه شود، موادي که چمن به میزان  √

1- kelp
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اندکي به هر یک از آن ها نیاز دارد نیز تامین مي شوند. کاربرد این جلبک ها، در واقع روشي 
طبیعي براي بهبود وضعیت چمن  است.

مواد  √ جذب  افزایش  باعث  که  هستند  هومیک1  اسیدهاي  داراي  خوب،  آلي  کودهاي 
غذایي، بهبود ساختار خاک، تقویت فرآیند فتوسنتز و سنتز پروتئین و بهبود عملکرد ریشه ها 
به معني  این  و  استفاده کنید  ازت کم تري  از  به شما کمک مي کنند  این کودها  مي شوند. 

صرفه جویي و آلودگي کم تر است.
pH خاک )عامل نشان دهنده ي میزان اسیدي یا قلیایي بودن خاک( چمن باید بین 6/3  √

تا 6/8 باشد. افزودن آهک به خاک خاصیت اسیدي آن و اضافه کردن گوگرد خاصیت قلیایي 
آن را کاهش مي دهد. اگر pH خاک مناسب باشد، علف هاي هرز و بیماري ها نمي توانند در 

زمین چمن شما پخش شوند و دیگر نیازي به استفاده از مواد شیمیایي نیست. 
اضافه کردن ساالنه یک یا دو بار کمپوست یا عصاره ي کمپوست )نوعي محلول طبیعي  √

که در برخي نهالستان ها عرضه مي شود( شبکه ي غذایي خاک را احیاء مي کند و مواد غذایي 
بیش تري به خاک اضافه مي کند. )براي اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید.( 

هوادهي و نوسازي چمن 
هوادهي در واقع ایجاد حفره هایي در زمین چمن با برداشت قطعات کوچکي از چمن همراه با 
خاک اطراف آن است. با این کار از تراکم خاک در محل ریشه ها کاسته و فضاي خالي براي 
نفوذ آب و کودها فراهم مي شود. خاک هاي رسي بیش از سایر خاک ها مستعد فشردگي هستند. 
خاک را در بهار یا پاییز وقتي دماي هوا پایین است، هوادهي کنید. از یک دستگاه هوادِه 
بنزیني یا یک هوادِه کوچک مکانیکي که با فشار پا کار مي کند براي این کار استفاده کنید 
)به شکل 1-22 رجوع کنید(. از چهار شاخ یا میخ  طویله که قطعه برداري نمي کنند استفاده 
نکنید، زیرا این ابزارها خاک را در جداره هاي حفره هایي که ایجاد مي کنند، بیش تر فشرده 
مي کنند. در هر 900 سانتي متر مربع چمن تعداد 9 تا10 حفره ایجاد کنید و سپس با استفاده 

از شن کش، حفره ها را با کود کمپوست پر کنید.

1- Humic Acid

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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نوسازي چمن شامل حذف قسمت هاي مور د  نظر چمن و جایگزین  کردن آن ها با چمن 
جدید بدون انجام عملیات زراعي یا شیب بندي خاک است، ولي کاه برگ برداري، روشي براي 
شانه زني و خارج کردن کاه برگ ها )علف هاي مرده ي داخل چمن( از البه الي چمن است. 
کاه برگ مانع از نفوذ آب، کود و هوا مي شود و مي تواند باعث بروز برخي آفات و بیماري ها 
شود. کاه برگ در چمن هایي که بیش از اندازه کوددهي مي شوند، به خصوص کنتاکي بلوگراس 

)پوا(1 رایج تر است.

X اگر شبکه ي غذایي خاک در شرایط خوبي باشد، باکتري هاي مفید، حشرات و کرم هاي 
خاکي کاه برگ ها را مي خورند و مواد غذایي و آب به راحتي مي توانند در خاک نفوذ کنند. 
ولي شرایط همیشه آن طور که مي خواهیم پیش نمي رود. دلیل آن ممکن است وجود خاک 
رسي سنگین، فشرده شدن خاک بر اثر تردد زیاد یا اشتباهاتي باشد که در نگهداري از خاک 

رخ داده است. در چنین شرایطي باید در اصالح وضعیت موجود کمي محتاط بود. 

1- kentucky bluegrass

شکل 1-22 نحوه ي استفاده از 
هواده ِ مکانیکي
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از یک شرکت متخصص براي نگهداري از چمن تان کمک بگيرید
با آن  به خوبي  از وظایفي است که همه ي صاحب خانه ها  از زمین چمن، یکي  مراقبت 
براي کوتاه  از کسي  به هر دلیلي بخواهید  اگر  را پذیرفته اند. ولي  آشنایي دارند و آن 
کردن، کوددهي، وجین کردن، کاه برگ برداري و نوسازي زمین چمن تان کمک بگیرید، 
بي عالقگي،  مشغله،  دلیل  به  است  ممکن  انتخاب  این  بدهید.  انجام  را  کار  این  آزادید 
مشکل جسمي و دالیل مختلف دیگر باشد. مي توانید براي آن که بار این کار را از روي 

دوش تان بردارید از یک شرکت خدماتي متخصص کمک بگیرید.
شرکتي را انتخاب کنید که در نگهداري از چمن شما به اصول و قوانین پایداري پایبند 
باشد. برخي شرکت هاي خدماتي وقتي شما سرگرم انجام کارهاي خود هستید به اسم 
روش هاي پایدار از همان مواد شیمیایي استفاده مي کنند و باعث تولید آلودگي مي شوند. 
چندان  مي آورند  به دست  که  نتایجي  و  ندارند  آگاهي  روش ها  این  فلسفه ي  از  دیگران 
گرفته  به کار  و  پایدار مطرح شده  است که روش هاي  زیادي  نیست. مدت  رضایت بخش 

مي شوند، بنابراین هیچ توضیحي براي عملکرد نامناسب شرکت هاي مسئول وجود ندارد.
از آن ها سوال هایي درباره ي روش هاي پیشنهادي شان براي نگهداري از چمن بپرسید، 
از اطالعات این فصل براي بررسي درستي روش هاي شان استفاده کنید. مشخصات موادي 
را که شرکت خدماتي استفاده مي کند و همچنین راه کارهایي را که براي موقعیت خاص 
شما توصیه مي کند، بررسي کنید. همه ي این اطالعات را به صورت کتبي و به همراه ریز 

هزینه ها و قرارداد رسمي از آن ها بخواهید.
هیچ شرکتي، چه با روش هاي پایدار چه غیرپایدار، نمي تواند همیشه اوضاع را بي عیب 
نگاه دارد، عوامل مختلفي در طبیعت دخیل هستند. سعي کنید با مجریان طرح از نزدیک 
در ارتباط باشید تا همواره از اقدامات آن ها آگاه باشید و در صورت بروز مشکل بتوانید 

درست تصمیم بگیرید. 

عملیات نوسازي چمن را در اواخر تابستان و تنها زماني که ضخامت الیه ي کاه برگ حداقل 
به 1/25 سانتي متر رسیده است انجام دهید. در این جا به نحوه ي انجام این کار مي پردازیم.

که  )ماشیني  چمن  با  کار  مخصوِص  برقي  شن کش  یک  از  کنيد.  جدا  را  برگ ها  کاه   .1

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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از یک  براي مناطق عملیاتي کوچک،  یا  از البه الي چمن جمع آوري مي کند(  را  کاه برگ ها 
شن کش دستي استفاده کنید.

2. بذرپاشي کنيد )بذر چمن را روي سطح آماده شده بپاشيد(.
3. روي بذرها را با یک الیه ي 0/6 سانتي متري کود کمپوست بپوشانيد. به ازاء هر 100 

متر مربع زمین، تقریباً 0/5 متر مکعب خاک پوش استفاده کنید.
4. به بذرها آب بدهيد تا جوانه بزنند. اگر عملیات هوادهي و کاه برگ برداري و نوسازي 

چمن را به یک شرکت خدماتي متخصص بسپارید براي تان ارزان تر تمام می شود.

چمن تان را فقط به اندازه ی نياز آبياري کنيد 
اگر آبیاري چمن را به درستی و بادقت انجام دهید، مشکلی نخواهید داشت؛ در غیر این صورت 
مشکالت به زمین چمن تان سرازیر می شوند. تقریباً همه ی مردم چمن را بیش از اندازه آبیاری 
می کنند و افراد کمي زمین چمن را کم تر از حد نیاز آن آبیاري مي کنند. تعداد کسانی که 
چمن را به اندازه آبیاری می کنند هم انگشت شمار است. اگر چمن تان همواره خیس و گلی 
است، بیش از اندازه آن را آبیاري کرده اید. اگر وقتی روي چمن تان قدم مي زنید، قسمت های 

پاخورده، دوباره به حالت قبلی برنمی گردند یا اگر خاک چمن تان ترد و خشک شده است،
متفاوت  مقادیر  تاثیر  مشاهده ی  براي  نکرده اید.  آبیاري  را  چمن  کافي  اندازه ی  به  احتماالَ 

آبیاری بر چمن و ریشه ی آن به شکل 2-22 رجوع کنید.

شکل 2-22 تاثیر مقادیر متفاوت آبیاری بر چمن و ریشه ی آن
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براي اطالعات بیش تر در زمینه ی آبیاري مناسب به فصل 9 رجوع کنید. نکات کلیدي زیر 
را به خاطر داشته باشید:

بيش تر چمن ها به 2/5  تا 5 سانتي متر آب در هر هفته نياز دارند، با در نظر گرفتن  √

بارندگی. این مقدار آب تا 15 الي 30 سانتي متري خاک )بسته به نوع خاک( نفوذ مي کند 

)در خاک هاي شني بیش تر از خاک هاي رسي نفوذ می کند(.
خاک هاي شني را بيش تر و خاک هاي رسي را کم تر آبياري کنيد، اما هرگز بيش از سه  √

بار در هفته آبياري نکنيد. یک بار آبیاري در هفته معموالً کافي است، اما دفعات آبیاري به شرایط 

آب وهوایی بستگي دارد. هر چه هوا خشک تر، گرم تر و بادي تر باشد، آبیارِي بیش تری الزم است.
براي  √ خاک1  بررسي  لوله هاي  از  بيش تر.  نه  کنيد  جایگزین  را  مصرف شده  آب  تنها 

به  نیازي  باشد،  مرطوب  ریشه  ناحیه ی  در  اگر خاک  کنید.  استفاده  آزمایش رطوبت خاک 
آبیاري نیست. اگر وقتی روي چمن تان قدم مي زنید، قسمت های پاخورده، دوباره به حالت 

قبلی برنمی گردند، زمان آبیاري است.
این که  √ مگر  نکنید،  آبیاری  روز  گرماي  در  یا  شب  در  هرگز  کنيد.  آبياري  زود  صبح 

چمن تان نیاز فوري به آب داشته باشد.
فستوکا  √ سرد،  فصل  چمن هاي  بین  در  کنيد.  توجه  خشکي  برابر  در  مقاومت  به 

)پوا(2مقاوم ترین و بلوگراس3 و یارندي )لولیوم(4 حساس ترین به خشکي هستند. چمن هاي 
فصل گرم در مقایسه با چمن هاي فصل سرد در برابر خشکي مقاومت بیش تري دارند. هیچ 
چمني در برابر خشکي کاماًل مقاوم نیست، پس زمین چمن تان را کوچک نگاه دارید. )براي 

اطالعات بیش تر به فصل 19 رجوع کنید(.

دقت در کوتاه کردن چمن براي رشد مناسب آن
کوتاه کردن چمن ها با استفاده از چمن زن برقي باعث تولید سروصدا و آلودگي و همچنین 
مصرف سوخت هاي فسیلي مي شود. این کار خطرناک و مضر است. براي اطالعات بیش تر به 

1- soil probe
2- fescue
3- bluegrass
4- rye grass

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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فصل 19 رجوع کنید. در این قسمت به نکاتی براي کاهش اثرات مضر ناشی از به کار بردن 
این دستگاه ها اشاره می کنیم.

X عالوه بر آبیاري، چمن زني یکي دیگر از مهم ترین عملیات نگهداري از چمن است. 
نباید چمن را خیلی کوتاه کنید. حفظ ارتفاع مناسب چمن، باعث می شود سطح برگ ها 
بیش تر در معرض تابش قرار گیرد، بنابراین فتوسنتز افزایش می یابد و قند بیش تری به 
زیادي قند مصرف  ریشه ها منتقل می شود و ریشه ها محکم تر می شوند )گیاهان حجم 
می کنند(. اگر چمن ها کمی بلند تر، کوتاه شوند، عمق ریشه ها بیش تر، و ساختار خاک 
تقویت می شود. همچنین سایه ی چمن ها مانع از رشد علف های هرز می شود و به گسترش 
چمن از طریق پخش ساقه هاي رونده ی زیرزمیني کمک می کند و از آفت زدگی و بیماري 

چمن ها جلوگیري مي کند.

چمن هاي فصل سرد مانند فستوکا، کنتاکي بلوگراس )پوا( و یارندي )لولیوم( را تا ارتفاع 5 
تا 7/5 سانتي متری کوتاه کنید. ارتفاع چمن هاي فصل گرم مانند برموداگراس1 پس از کوتاه 

شدن نباید بیش تر از 2/5 سانتي متر باشد.

 در این جا به نکات دیگری درباره ی چمن زني می پردازیم:
وقتی چمن ها را کوتاه کنید که به آن نیاز دارند، نه هر وقت که دل تان خواست. √
از یک چمن زن خاک پوشی2 یا یک تیغه ی خاک پوش پاشی براي برگرداندن چمن های  √

کوتاه شده روی زمین چمن استفاده کنید )به قسمت »بازیافت چمن های کوتاه شده« که در 
صفحات بعد آمده است رجوع کنید.( این کار بیش از 30 درصد متوسط نیاز چمن به ازت را 
تامین می کند و همچنین نیاز به جمع آوری و دور ریختن باقیمانده ي چمن های کوتاه شده 

را حذف مي کند.
مي توانید بدون جمع آوری برگ هاي ریخته شده روی چمن، آن را کوتاه کنید، زیرا با این  √

1- Bermuda grass
2- mulch mower



503

کار، این برگ ها هم به خاک برمی گردند و برخالف باور عمومي این عملیات منجر به ایجاد 
کاه برگ نمي شود.

روش هایی براي چمن زني بدون استفاده از سوخت هاي فسيلي 
مردم به این دلیل چمن ها را کوتاه مي کنند که چمن ها از زمان ورودشان به منظر همواره 
کوتاه شده اند و همه توقع دارند چمن ها کوتاه  شده باشند. آن ها چمن ها را کوتاه می کنند، 
کار  این  با  بازی کرد. آن ها  آن  راحت تر می توان روی  و  است  زیباتر  چون چمن کوتاه شده 
سوخت های فسیلي میلیون ساله را می سوزانند و آلودگی و سروصدا تولید می کنند، بی خبر از 

این که راه های بهتری هم وجود دارد.
چمن زن هایي که با نیروي انساني کار مي کنند )ُهل داده مي شوند( و به آن ها چمن زن هاي 
قرقره اي )سیلندري(1 نیز گفته مي شود، عملکرد بسیار خوبي دارند. این دستگاه ها سروصدا 
تولید نمي کنند و الزم نیست نگران روشن شدن شان باشید. در حالي که چمن ها را مي زنید، در 
واقع ورزش هم مي کنید و این براي افرادي که وقت ورزش کردن را ندارند خیلي خوب است. 
اگر نگذارید چمن ها بیش از اندازه بلند شوند، کار کردن با این دستگاه ها بسیار آسان است. از 
آن جایي که چمن زن هاي قرقره اي مانند قیچي باغباني کار مي کنند، برش چمن ها با استفاده 
از آن ها به مراتب منظم تر از وقتي است که از چمن زن  دوار2 استفاده مي شود. اگر مساحت 
زمین چمن تان کم تر از 300 متر مربع است، چمن تان داراي بافت ظریف یا متوسط است و 

زمین تان نسبتاً مسطح است، یکي از این دو نوع چمن زن  براي شما انتخاب مناسبي است.
اگر زمین چمن وسیع تري دارید یا بافت چمن ها زبرتر است، از یک چمن زن برقي استفاده 
کنید. چمن زن برقي نصف چمن زن بنزیني انرژي مصرف مي کند و بسته به منبع الکتریسته 
)صفحه هاي خورشیدي روي پشت بام  بهترین گزینه هستند( آلودگي کم تري تولید مي کند. 

چمن زن هاي برقي پیشرفته بي سیم، بي سروصدا، کارآمد و همیشه آماده ي کار هستند.
راه حل سنتي استفاده از چند گوسفند است. گوسفندها عالوه بر این که چمن ها را کوتاه 

مي کنند، منبع تولید کود نیز به شمار مي آیند.

1- reel mower
2- rotor mower
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X باید از چمن زن تان به خوبي نگهداري کنید و آن را به موقع سرویس کنید. چمن زن هاي 
قرقره اي باید هر چند وقت یک بار سرویس شوند و تیغه هاي شان تیز شود تا چمن ها را 
از  به غیر  برقي  از چمن زن هاي  نگهداري  براي  کنند.  کار  به خوبي  و  کنند  کوتاه  منظم 
استفاده  بنزیني  از چمن زن  اگر  انجام دهید.  تیغه ها الزم نیست کار دیگري  تیز کردن 
مي کنید، براي به حداقل رساندن آلودگي، هر چند وقت یک بار موتور آن را تنظیم کنید 

و تیغه هاي اش را تیز نگاه دارید تا موتور مجبور نباشد بیش تر کار کند.

بازیافت چمن هاي کوتاه شده
با  است.  بي فایده  و  غیرضروري  کاري  کوتاه شده  خرده چمن هاي  کردن  کیسه  و  جمع آوري 
این کار مواد غذایي و آلي بي هیچ دلیلي از سیستم خارج مي شوند. به جاي این کار مي توان 
چمن هاي کوتاه شده را بازیافت کرد. براي این کار خرده چمن ها روي زمین رها مي شوند تا 
طي فرآیند تجزیه مواد موجود در آن ها دوباره به خاک بر گردد. این روش نیاز به کودهاي 
نیتراته را بین 30 تا 50 درصد کاهش مي دهد )فراموش نکنید که ازت مهم ترین ماده ي مورد 

نیاز چمن است(.

کاه برگ  شدن  پیدا  باعث  زمین  روي  خرده چمن ها  کردن  رها  مي کنید  فکر  اگر   X
اگر چمن زن خاک پوشي1 داشته  نیست.  این طور  به هیچ وجه  بدانید  بهتر است  مي شود، 
باشید، این دستگاه به طور خودکار چمن ها را در حین کوتاه کردن، خرد مي کند و به 
اطراف مي پاشد تا فرآیند تجزیه ي آن ها تسریع شود و مواد غذایي موجود در آن ها هر چه 
زودتر دوباره به خاک برگردد. بسیاري از چمن زن هاي معمولي را نیز مي توان به یک کیِت 
بازیافت چمن مجهز کرد. چمن زن هاي معمولي تا وقتي که درست کار مي کنند و بیش 
از 2/5 سانتي متر از قِد چمن را کوتاه نمي کنند، براي این کار مناسب هستند. بهتر است 
چمن ها را وقتي خشک هستند کوتاه کنید تا خرده چمن ها به هم نچسبند و به صورت 

یکنواخت روي زمین چمن پخش شوند. 

1- mulch mower
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مبارزه با آفات و بيماري ها بدون استفاده از مواد شيميایي
تغییر  را  شما  زندگي  کیفیت  مناسب،  شرایط  و  ورزش  سالم،  غذایي  رژیم  که  همان طور 
مي دهند، خاک هم مي تواند کیفیت زمین چمن را تغییر دهد. آبیاري و کوددهي بیش از اندازه 
و کوتاه نکردن چمن ها به  اندازه ي کافي از عواملي هستند که شرایط را براي بروز آفات و 
بیماري ها مهیا مي کنند. راه حل متداول استفاده از مواد شیمیایي است، ولي اگر این راه حل 

در رفع مشکل به وجود آمده موثر نباشد، نمي توان چندان به آن تکیه کرد.

X آفات و بیماري ها در همه ي زمین هاي چمن وجود دارند، ولي تا زماني که شرایط 
مساعد براي رشدشان فراهم شود، نهفته باقي مي مانند. بروز هر مشکلي در زمین چمن 
به سه عامل وابسته است: وجود بیماري یا آفت، وجود میزبان )زمین چمن( و شرایط 
مساعد. اگر شرایط مساعد را از بین ببریم بدون نیاز به استفاده از آفت کش هاي سمي یا 

سایر مواد شیمیایي، مشکل خودبه خود رفع مي شود.
در ادامه به روش هاي پایدار مبارزه با آفات و بیماري ها خواهیم پرداخت.

مبارزه با آفات چمن: الروها، حشرات و سایر آفات زیرزميني
گاهي فراهم کردن شرایط مناسب براي برطرف کردن مشکالت کافي نیست؛ و گاهي به دالیل 
مختلف امکان بهبود شرایط وجود ندارد. در چنین شرایطي باید به روش هاي طبیعي مبارزه با 
آفات که دسترسي به آن ها در بیش تر مراکز مربوطه ممکن است روي آورد. در ادامه به نکاتي 

درباره ي مبارزه با رایج ترین آفات چمن خواهیم پرداخت )به شکل 3-22 رجوع کنید(:
الروها، کرم هاي خاردار1 و طوقه بُرها2: این الروهاي خاک زي باعث از بین رفتن لکه هایي  √

از چمن و همچنین جذب جانوران مزاحم دیگر به این مناطق چمن کاري شده مي شوند که 
براي یافتن این الروها چمن را تخریب مي کنند. بسیاري از روش هاي طبیعي )بیولوژیکي( 
براي مبارزه با الروها مناسب هستند، بنابراین الزم نیست هیچ کار خاصي انجام دهید. براي از 

1- armyworm
2- cutworm

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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بین بردن آن ها مي توانید خاک را با نماتدهاي مفید )کرم هاي گرد1( تلقیح کنید، از زنبورهاي 
انگلي استفاده کنید یا خاک را با استفاده از Bt تیمار کنید، بیماري Bt براي مبارزه با الرو 
بال پولکي ها مناسب است، ولي به هیچ چیز دیگري آسیب نمي رساند. الروهاي سوسک ژاپني 
را مي توان با بیمارِي هاگ شیري از بین برد. کافي است یک بار این روش را اجرا کنید و پس 

از آن براي ده ها سال خیال تان از بابت الروها آسوده مي شود.
کرم تارتن2: این الروها در فصل تابستان لکه هاي کوچکي از چمن را از بین مي برند. اگر این  √

کرم وارد زمین چمن شما شود، در اطراف چمن پروانه ها را در حال پرواز خواهید دید و در گوشه 
و کنار زمین تان فضوالت سبزرنگ آن ها را پیدا مي کنید. براي رفع این مشکل، قِد چمن را زیاد 
کوتاه نکنید، و هوادهي و آبیاري مناسب را فراموش نکنید. اگر این روش ها موثر نبود، از Bt یا 
نماتدهاي انگلي استفاده کنید. برخي گونه هاي چمن مانند فستوکا و یارندي )لولیوم( محتوي 
نوعي قارچ مفید به نام قارچ انگلي درون زاد3 هستند که این کرم ها و آفات دیگر را از بین مي برند.

سن ها4: حشرات بال دار را مي توان با آبیاري منظم کنترل کرد، این کار باعث تکثیر نوعي  √

قارچ مي شود که دشمن آن ها است. بهتر است کاه برگ ها را نیز دائماً جمع آوري کنید. مانند 
کرم هاي تارتن، برخي چمن ها که محتوي قارچ هاي انگلي درون زاد هستند نیز مي توانند به از 

بین بردن این حشرات کمک کنند.

1- round worms
2- sod wedworm
3- endophytes
4- chinch bug

شکل 3-22 حشرات رایج در زمین هاي چمن
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شپشه هاي غالت1: این سوسک هاي کوچک را مي توان با استفاده از چمن هاي محتوي  √

قارچ هاي درون زاد یا نماتدهاي انگلي کنترل کرد.

درمان بيماري هاي چمن
انواع قارچ ها و بیماري ها به زمین هاي چمني که شرایط نامناسبي دارند حمله مي کنند. این 
بیماري ها اغلب خود را به صورت لکه هاي مرده ي چمن نشان مي دهند. نحوه ي گسترش لکه ها 
و رنگ و شکل آن ها نشان دهنده ي )براي افراد مجرب( نوع بیماري چمن است. براي اطالعات 

بیش تر به کتاب »نگهداري از چمن براي همه2« رجوع کنید.
کنترل بیماري هاي چمن با استفاده از مواد شیمیایي تقریباً غیرممکن است، ولي مي توان 
با رسیدگي به موقع و نگهداري مناسب چمن  را از انواع بیماري ها حفظ کرد. بهترین راه حل 
خودداري از کوددهي بیش از اندازه است که چمن را مستعد حمله ي بیماري ها مي کند. هیچ  
نوع قارچ کش آلي اي )ارگانیک( وجود ندارد، ولي علف ها/جلبک هاي دریایي3 در برخي موارد 

موثر هستند.

 اگر نتوانستید بیماري چمن را درمان کنید، چمن تان را نوسازي کنید و این بار از 
بذر چمن هایي استفاده کنید که در برابر بیماري ها مقاوم تر هستند. براي اطالعات بیش تر 

به قسمت »هوادهي و نوسازي چمن« رجوع کنید.

از بين بردن علف هاي هرز به روش هاي طبيعي
X اگر چمن تان پرپشت باشد و قدرت رویشِي باال داشته باشد، علف هاي هرز نمي توانند 
بر آن غلبه  کنند: کاشتن گونه هاي مناسب، تغذیه ي مناسب خاک، جلوگیري از بذردهي 
علف هاي هرز یک ساله، کاهش تعداد دفعات آبیاري، آبیاري عمیق تر و بذرپاشي مجدد 
و سریع لکه هاي عریان چمن از جمله اقداماتي است که در مبارزه با علف هاي هرز موثر 

1- billbugs
2- Lawn Care for Dummies
3- seaweed

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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به  هرز مي شود. حواس تان  علف هاي  از  پر  به سرعت  بماند  خالي  که  نقطه اي  هر  است. 
علف هاي هرز باشد و تا جوان هستند آن ها را ریشه کن کنید.

حتي اگر به بهترین شکل ممکن از چمن تان مراقبت کنید، باز هم احتمال رویش علف هاي 
هرز وجود دارد. به نکات زیر توجه کنید:

تثبيت pH خاک: براي مثال، pH مناسب براي گل هاي قاصدک1 در حدود 7/5 )نسبتاً  √

قلیایي( است؛  pH خاک را بین 6/3 تا 6/8 نگاه دارید تا گل قاصدکي در زمین چمن تان نروید.
هر وقت الزم است کوددهي کنيد: گیاه کیسه کشیش2 و شبدر3 از نشانه هاي کمبود  √

نیتروژن در خاک هستند، بنابراین اگر کمي بیش تر کود نیتراته به خاک بدهید، این گیاهان 
دیگر در زمین چمن تان نمي رویند.

مي کند،  آزاد  خاک  در  را  آن  و  مي گیرد  را  هوا  ازت  خود  شبدر  گیاه  بدانید  است  جالب 
همان جایي که چمن ها مي توانند از آن استفاده کنند. در گذشته شبدر به وفور در زمین هاي 
چمن مي رویید، تا این که شرکت هاي تولیدکننده ي مواد شیمیایي مردم را متقاعد کردند که 
شبدر یک علف هرز است. این گیاه جاذب زنبورها است، بنابراین براي کساني که به نیش زنبور 

حساسیت دارند خطرناک است.
علف هاي هرز را با دست وجين کنيد: وجین کردن علف هاي هرز با دست ممکن است  √

کار پرزحمتي باشد، ولي اگر به دقت انجام شود بسیار موثر است. ابزار هاي دیگري نیز براي 
وجین کردن وجود دارد که مي توان از آن ها کمک گرفت. 

خاک را شخم نزنيد/زیر و رو نکنيد: اگر علف هرز چندساله دارید خاک را شخم نزنید  √

زیرا این کار به جاي از بین بردن علف هاي هرز، آن ها را پراکنده مي کند.
از سرکه استفاده کنيد: استفاده از سرکه ي باغباني براي درمان موضعي علف هاي هرز  √

بسیار موثر است.

1- dandelion
2- medic plant
3- clover
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X تنها استفاده از سرکه هاي رقیق که غلظت آن ها تقریباً مشابه سرکه ي خوراکي است 
براي از بین بردن علف هاي هرز مجاز است. سرکه هایي که غلظت آن ها باالتر از 20 درصد 
است، تاثیر فوق العاده اي دارند، ولي هنوز استفاده از آن ها از سوي آژانس حفاظت محیط 

زیست آمریکا )EPA( تایید نشده است.

از آرد گلوتن ذرت1 استفاده کنيد: این ماده علف پنجه انگشتي2 را از بین مي برد. در  √

را در زمین  ماده  این  از  متر مربع، 10 کیلوگرم  به ازاء هر 100  تابستان  اواخر  یا  بهار  اوایل 
چمن تان استفاده کنید. با این کار مي توانید در سال اول  بین 50 تا 60  درصد و در سال 

سوم تا 90 درصد از رویش علف هاي پنجه انگشتي جلوگیري کنید.
آرد گلوتن ذرت در کنترل علف هاي هرز دیگر نیز موثر است و همچنین مي تواند نقش یک 
کود آلي )ارگانیک( مالیم و سبک را ایفا کند. پس از استفاده از این ماده بذرپاشي نکنید زیرا 
این ماده مانع از جوانه زدن بذرها مي شود. آرد را با دستگاه کودپخش کن پخش کنید، سپس 

چمن را آبیاري کنید و بین دو تا سه روز منتظر بمانید تا زمین چمن خشک شود.

تعویض چمِن قدیمي
گاهي پس از مدتي چمن پیر مي شود. طول عمر دقیق چمن به عوامل متعددي وابسته است: 
شرایط رشد محلي، نوع چمن، کیفیت نگهداري، میزان استفاده، آفات، بیماري ها و علف هاي 

هرز. متاسفانه گاهي الزم است چمن قدیمي جایگزین شود.
در برخي موارد نوسازي چمن )براي اطالعات بیش تر به قسمت »هوادهي و نوسازي چمن« 
رجوع کنید( کافي است، ولي وقتي زمین چمن پر از علف هاي هرز است، و در بسیاري از 
قسمت ها کچل شده است، باید آن را جایگزین کرد. این کار کمي انرژي بر است، ولي براي 

یک باغبان متوسط کار چندان مشکلي نیست:
کاتِِر  دستگاه  یک  یا  مخصوص چمن3  دستي  کاتِِر  یک  از  کنيد.  را جمع  قدیمي  1. چمن 

1- corn gluten meal
2- crabgrass
3- sod cutter

فصل22: نگهداري از زمين هاي چمن به روش هاي پایدار
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بنزیني )فراموش نکنید که این دستگاه باعث تولید آلودگي مي شود( استفاده کنید. از چمن 
قدیمي براي تهیه ي کمپوست استفاده کنید. )براي اطالعات بیش تر درباره ي تولید کمپوست 

به فصل 16 رجوع کنید.(
2. خاک را زیر و رو کنيد. یک الیه ي 2/5 سانتي متري از یک کمپوست آلي)ارگانيک( 

را با خاک مخلوط کنيد )عمق 12/5 تا 15 سانتي متري سطح خاک(. این کار خاک را زنده 

مي کند و بستري مناسب براي کشت چمن در اختیار شما قرار مي دهد. 
به سوي ساختمان ها  کنيد که جریان آب  و دقت  انجام دهيد،  را  نهایي  3. شيب بندي 

نباشد. اگر خاک شما شني یا لومي است و آب را به خوبي زهکشي مي کند، سطح را کمي گود 

کنید تا امکان جذب آب باران بیش تر و نیاز به آبیاري کم تر شود. این روش براي منظرهایي 
یا به راحتي فشرده مي شود مناسب نیست، چرا  که در چنین  که خاک آن ها سنگین است 
شرایطي، تردد زیاد ممکن است به دلیل مرطوب بودن زمین دردسرساز شود- به خصوص اگر 

خاک منظرتان ناپایدار است.
4. اگر بخواهيد مي توانيد در این مرحله براي آبياري زمين چمن تان یک سيستم آبياري 

باراني نصب کنيد. براي آبیاري گزینه هاي زیادي ندارید؛ براي اطالعات بیش تر به فصل هاي 

7 و 8 رجوع کنید. 
5. استفاده از خاک پوش الیه اي براي مبارزه با علف هاي هرز. اگر از وجود علف هاي هرز 

چندساله ي سرسخت و سمج که دوباره از ریشه مي رویند رنج مي برید، براي اطالعات بیش تر 
درباره ي استفاده از خاک پوش هاي الیه اي به فصل 16 رجوع کنید.

6. وقتي از بابت علف هاي هرز مطمئن شدید، خاک پوش و مقوا را جمع کنيد و زمين تان 

را بذرپاشي کنيد. براي اطالعات بیش تر درباره ي احداث زمین هاي چمن، به کتاب »نگهداري 

از چمن براي همه« رجوع کنید.

 اگر مي خواهید گزینه اي متفاوت و بهتر از چمن داشته باشید، یک علفزار طراحي 
کنید. علفزارها در مقایسه با زمین هاي چمن به آبیاري، کوددهي و هرس کم تري نیاز 
دارند و همچنین متنوع و زیبا هستند. براي اطالعات بیش تر در این زمینه به فصل 19 

رجوع کنید.



بخش ششم

نكات طالیي



در این بخش ...
با ده راه کار فوري آشنا مي شوید که به کمک آن ها مي توانید منظر خود را پایدارتر 
طراحي کنید. این راه کارها باوجود آن که هزینه ي چنداني ندارند تغییراتي اساسي در 
منظر ایجاد مي کنند. از جمله این راه کارها مي توان به کوچک کردن زمین هاي چمن،  
استفاده از خاک پوش  براي کنترل علف هاي هرز،  صرفه جویي در مصرف آب و تولید 

محصوالت خانگي اشاره کرد.
خواهیم  مي دهد  رخ  منظرسازي  در  عموماً  که  رایجي  اشتباه  ده  به  همچنین 
کرد  نخواهید  باور  هرگز  آن ها  نتیجه ي  مشاهده ي  از  پس  که  اشتباهاتي  پرداخت. 
که دلیل اصلي این پیامدها شما بوده اید. از جمله این اشتباهات مي توان به مسموم 
تخصیص  عدم  و  منظر  در  خطرناک  آفت کش هاي  از  استفاده  با  همسایه ها  کردن 
فضاي کافي به گیاهان اشاره کرد. با آگاهي از این نکات به آساني مي توانید جلوي 

پیامدهاي خطرناک این اشتباهات را بگیرید.



فصل 23

ده راه کار که به  سوِد شما و محيط زیست است

در این فصل مي خوانيم: 

• راه کارهاي مؤثر برای صرفه جویي در هزینه ها
• کمک به محیط زیست با اندکي توجه بیش تر

در این فصل پیشنهادهایي ارایه مي شود که به کمک آن ها مي توانید با حداقل هزینه و بدون نیاز به 
افراد متخصص یا تجهیزات سنگین تغییرات مهمی در زندگی خود و محیط زیست به وجود آورید. 

سطح زمين چمن تان را کاهش دهيد
زمین  سطح  می دهند:  انجام  منظرسازها  بیش تر  که  انجام  دهید  را  کاری  همان  هم  شما 
چمن تان را کاهش دهید! )براي بررسي چمن ها و انتخاب جایگزین هاي مناسب برای آن ها 
به فصل 19 رجوع کنید(. در مجموع، حدود 74 مترمربع زمین چمن برای هر منظری کافی 

است. حتی اگر بتوانید آن را کوچک تر کنید، بهتر است. 

به وجود  جدیدی  حاشیه هاي  مي دهید،  کاهش  را  چمن تان  زمین  سطح  وقتی   
می آیند. در این حاشیه ها، گیاهان مفید، زیبا و متناسب با آب وهوای منطقه بکارید که 
به آبیاری، نگهداري و کوددهي کم تري نسبت به چمن نیاز دارند. براي صرفه جویي در 
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با  مصرف آب و هزینه ها از خاک پوش و آبیاری قطره ای استفاده کنید. فراموش نکنید 
تغییر مرزهای زمین چمن آب فشان ها را نیز جابه جا کنید تا آب هدر نرود.

سيستم آبياري تان را تنظيم کنيد
آب فشان های معیوب باعث هدر رفتن آب و کارایي نامناسب چمن مي شوند، بنابراین باید هر 
چند وقت یک بار آن ها را سرویس کنید. برای هر قسمت یک شیر جداگانه در نظر بگیرید تا 
بتوانید سیستم را خوب بررسی کنید. )براي اطالعات بیش تر درباره ی نگهداري از سیستم های 

آبیاري به فصل 10 رجوع کنید.(

دستگاه کنترل خودکار آبياری را مجدداً برنامه ریزي کنيد
دستگاه های کنترل خودکار آبیاري، از نیاز آبي گیاهان خبر ندارند. آن ها داراي زمان سنج هایي 

هستند که دقیقاً طبق آخرین دستورالعملی که به آن ها داده اید، عمل مي کنند. 
اگر تاکنون این کار را انجام نداده اید، حاال زمان آن  رسیده است که کتابچه ی راهنما را 
این  برای اطالعات بیش تر در زمینه ی تنظیمات فصلی  بردارید و دست به کار شوید. سپس 
دستگاه ها به فصل 9 این کتاب رجوع کنید. برنامه ریزي مجدد دستگاه کنترل خودکار آبیاري 

کار سختی نیست، ولی باعث کاهش هزینه ها و رشد مناسب گیاهان مي شود.

یک دستگاه کنترل هوشمند آبياري نصب کنيد
اگر نمي خواهید دستگاه کنترل فعلي تان را چندین بار برنامه ریزي کنید، یک دستگاه کنترل 
هوشمند آبیاری بخرید. این دستگاه، اطالعات الزم را درباره ی وضعیت آب وهوا از ایستگاه های 

هواشناسی می گیرد و نیازی به تنظیم آن نیست.
براي نصب و راه اندازی این دستگاه تنها باید به چند سوال ساده درباره ی نوع خاک و گیاهان 

پاسخ دهید. در چند هفته ي اول کمی آن را تنظیم می کنید و از آن به بعد راحت هستید.
این دستگاه ها بین 25 تا 50 درصد در مصرف آب صرفه جویي مي کنند و باعث کاهش 
مبلغ قبض های برق می شوند. براي اطالعات بیش تر درباره ی مدیریت هوشمند مصرف آب 

به فصل 9 رجوع کنید.
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 بسیاري از سازمان های آب و فاضالب در صورت استفاده از دستگاه های کنترل هوشمند 
در منظر، به کاربران تخفیف می دهند.

از کاشتن گياهاِن خيلی بزرگ صرف نظر کنيد
به ساعاتي که در ماه صرف هرس کردن شاخ وبرگ اضافی گیاهان می کنید تا در فضایی که در 
آن کاشته شده اند، جا شوند، فکر کنید. گیاهان براي میزان رشدشان از شما نظر نمي خواهند. اگر 
قرار است تا 30 متر رشد کنند، این کار را مي کنند. بنابراین اگر به یک گیاه 2 متری نیاز دارید، 
باید گیاهي انتخاب کنید که ارتفاع بالِغ آن 2 متر است. در این صورت هرگز مجبور نمی شوید 

آن را پیرایش کنید. عالوه  بر  این وقتی گیاه به طور طبیعی رشد می کند، زیبا تر و سالم تر است.

از پرورش گياهان حساس خودداری کنيد
در منظر بگردید و گیاهان حساس و بی فایده را از آن حذف کنید. یا حداقل اگر موقعیت 
مکانی گیاه مشکل دارد، آن را به محلي منتقل کنید که بتواند رشد بهتری داشته باشد. در 
حدود 80 درصد از مشکالت باغباني را تنها20 درصد از گیاهان ایجاد مي کنند. وقتی مي دانید 

این گیاهان کدام اند، آن ها را حذف کنید.
یکی از گیاهان حساسی که باید از منظر حذف شود، گیاه ُرز است. ممکن است برخی افراد 
این نظر را نداشته باشند، ولی رزهاي دورگه ی چاي1، نمی توانند به تنهایی از خود نگهداري 
کنند. به جای آن که بنشینیم و از بین رفتن آن ها را تماشا کنیم، بهتر است آن ها را با گیاهان 

بهتر تعویض کنیم.

مواد شيميایي را کنار بگذارید
چه بهانه اي می تواند باعث گرایش به حشره کش هاي سمی، علف کش ها و کودهای مضر شود؟ 
همه ی این مواد شیمیایي مضر را در یک جعبه ی مهر و موم شده قرار دهید و آن ها را به 
مرکز جمع آوري پسماندهای خطرناک منطقه تحویل دهید و خوشحال باشید که منظرتان را 

1- hybrid tea rose
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از مواد سمي پاک کرده اید.

لباس های  بنابراین  هستند،  خطرناک  بسیار  سالمتي  براي  مواد  این  از  برخي   
مخصوص بپوشید و خیلي مراقب باشید آن ها را روی زمین نریزید.

دستگاه های برقي  را با ابزار دستي عوض کنيد
در فروشگاه ها به دنبال ابزارهای دستي باکیفیت و بادوام بگردید و دستگاه های برقي را کنار 
نیروی  در  هم  چندان  برقي  دستگاه های  نمی شوید.  پشیمان  که  باشید  مطمئن  بگذارید. 
انسانی صرفه جویي نمي کنند. براي خرید آن ها باید هزینه ی زیادي بپردازید. برای نگهداری، 
تنظیم، تعمیر )تمیز و تعمیر کردن قطعات مختلف( و تامین سوخت مورد نیاز آن ها هم باید 

هزینه های سنگین بپردازید. 

سطح منظر را با خاک پوش بپوشانيد
خاِک بسترهاي عریان به سرعت خشک مي شود، ریشه ها از گرما و سرما آسیب مي بینند، علف هاي 
هرز همه جا مي رویند، باران خاک را با خود مي شوید، میکروارگانیسم هاي )موجودات ذره بیني( 
مفید خاک نابود می شوند، لوله هاي آبیاري قطره ای نمایان مي شوند، گل والي به کِف کفش ها 
مي چسبد و ... . در طبیعت، مواد آلي، پیوسته از گیاهان جدا می شوند و به شکل خاک پوش روی 
خاک می ریزند و دوباره مواد غذایي باارزش را به خاک بر مي گردانند. شما هم می توانید از طبیعت 
تقلید کنید )به فصل 20 رجوع کنید( و با پاشیدن نوعی خاک پوش آلي در سطح منظر از مزایای 

آن بهره ببرید. براي اطالعات بیش تر درباره ی خاک پوش به فصل 16 رجوع کنید.

محصوالت خوراکی پرورش دهيد
پرورش گیاهان مثمر و خوراکی در منظر مزایای متعددی دارد. گیاهاني بکارید که به سادگي 
در منطقه ي شما رشد مي کنند و برداشت محصول آن ها راحت،  کم هزینه و بدون اتالف وقت 
 18 فصل  به  سبزیجات  »پایدار«  پرورش  درباره ی  بیش تر  اطالعات  براي  است.  امکان پذیر 

رجوع کنید.



فصل 24

ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپایدار و روش هاي 
خودداری از آن ها

در این فصل مي خوانيم: 

• شناخت خطرات بالقوه ی منظرسازي غیرپایدار

• اجتناب از اشتباهاتي که منجر به هدر رفتن سرمایه و منابع مي شوند
انسان  ها معموالً فکر می کنند، اگر افراد زیادی کاری را انجام می دهند، آن کار حتماً درست 
است. با این وجود، بسیاري از روش هاي باغباني غیرمنطقي هستند و پیروي کردن از آن ها هیچ 
نفعي ندارد. کمی دانش و اراده به شما کمک می کند، بیش تر مشکالت باغباني را در یک اقدام 

ضربتي، بدون هیچ اثر سوِء زیست محیطی و )در بیش تر موارد( با هزینه ی اندکی حل کنید.

تصميم گيري عجوالنه
اولین قانون این است که آهسته حرکت کنید. در منظرسازی شرایط اضطراري وجود ندارد، 
به خصوص در مراحل اولیه  ی پروژه. شکل گرفتن زیباترین منظرها، سال ها، دهه ها و حتي 

قرن ها طول کشیده است. پس عجله نکنید.
پدیده اي به نام »سندروم روزهای تعطیل« وجود دارد. این پدیده به این شرح است: صبح 
یک روز تعطیل از خواب بیدار می شوید و تصمیم می گیرید در سایت مورد نظرتان منظری 
بسازید. به نزدیک ترین گلخانه ی محل زندگی تان می روید و کلی گیاه می خرید که تاکنون 
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نام آن ها را هم نشنیده اید، یک کیسه کود هم می خرید؛ شاید یک فواره ی تزیینی و چند 
مجسمه ي گچي هم بخرید. به خانه برمي گردید و بقیه ی روز را صرف فکر کردن می کنید، 
زیرا نمی دانید چه باید بکنید. نمی دانید این گیاهان به چه چیزهایی نیاز دارند یا چقدر رشد 
می کنند. شاید آن قدر رشد کنند که پي هاي خانه را متالشي کنند، یا از خانه ی همسایه سر 
درآورند. فواره  و مجسمه هایی که خریدید اصاًل متناسب طراحي ساختمان هاي شما نیستند.

باید با منظری که می سازید، سال ها زندگي کنید، پس چرا به خودتان لطف نمي کنید و زمان 
بیش تری صرف طراحي آن نمی کنید؟ 

فضای ناکافی براي رشد گياهان
هر گیاهي یک سرنوشت ژنتیکي1 دارد. اندازه ی نهایي گیاه را دي اِن  اِی2  آن مشخص می کند 
باغباني  از کِل عملیات  براي تغییر آن کاري بکنید. در حدود 40 درصد  و شما نمي توانید 
عبارت است از هرس کردن گیاهان. این کار کاماًل غیرمنطقي و البته غیرپایدار است، زیرا 
براي به کار انداختن ماشین هایی که به این منظور استفاده می شوند و حمل شاخ وبرگ های 

هرس  شده به گودال های دفن  زباله از سوخت هاي فسیلي استفاده می شود. 

باغباني  اینترنتي  سایت های  یا  کتاب ها  در  را  بالغ  گیاهان  گستردگي  و  ارتفاع   
بررسي کنید. یا به مشخصاتی که روي برچسِب همراه گیاه نوشته شده دقت کنید. هر 
گیاه را جایی بکارید که فضای کافی براي رشد داشته باشد- دقت کنید که آن را از سایر 
گیاهان، سطوح کف سازي شده و ساختمان ها به اندازه ی کافي دور بکارید. )براي اطالعات 
بیش تر در این زمینه به فصل 16 رجوع کنید(. با این کار دیگر مجبور نمي شوید دائماً 

گیاهان تان را هرس کنید.

بی توجهی به شرایط رشد در زمان کاشت
گیاهان، موجودات زنده  هستند و نیازهاي آن ها باید تامین شود. کاشت یک گیاه سایه دوست 

1- genetic destiny
2- DNA
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در محلي آفتاب گیر یا گیاه خشکي دوست در نقطه ا ی مرطوب از منظر، به نابودي آن منجر 
مي شود. راه حل ساده آن است که گیاهی را انتخاب کنید که با شرایط سایت شما سازگار 

است. براي اطالعات بیش تر به فصل 16 رجوع کنید.
باشد، کاری عاقالنه  با محیط کشت سازگار  براي آن که گیاه  گاهی تغییر شرایط  توجه: 

است، ولی انتخاب گیاه متناسب با شرایط موجود به مراتب عاقالنه تر و آسان تر است.

آبياري بيش از حد
آبیاري بیش از حد، از اشتباهات رایج در نگهداری از منظر است. آبیاري بیش از اندازه، نه تنها 
باعث هدر رفتن آبي مي شود که می تواند مصارف بهتری داشته باشد، بلکه سبب از بین رفتن 
گیاهان نیز مي شود )این کار باعث تسریع رشد آن ها مي شود، به طوري که بافت گیاه نرم و 

آسیب پذیر مي شود(. آبیاري بیش از اندازه، باعث هدر رفتن هزینه ها نیز می شود.
اگر منظر را به روش دستي آبیاري می کنید، حتماً پیش از آبیاری میزان رطوبت خاک را 
بررسی کنید. به ظاهر خاک اکتفا نکنید، شرایط خاک در محل ریشه ها ممکن است کاماًل متفاوت 
باشد. اگر خاک در عمق 15 تا 30 سانتی متری سطح زمین خشک بود، گیاهان را آبیاري کنید، 

البته این کار را با توجه به عمق ریشه های گیاهان در محدوده ی مورد  نظر انجام دهید.
اگر از یک دستگاه کنترل خودکار آبیاری استفاده مي کنید )براي اطالعات بیش تر به فصل 
7 رجوع کنید(، دقت کنید که آن را به صورت دوره اي و با توجه به تغییرات فصلي برنامه ریزي 
کنید. گرماي تابستان مصرف آب را افزایش مي دهد، ولی بسیاري از کاربران فراموش مي کنند 
دستگاه های کنترل را در پاییز به حالت قبلي برگردانند. براي اطالعات بیش تر در زمینه ی 
مدیریت مصرف آب به فصل 9 رجوع کنید یا با سازمان آب منطقه مشورت کنید. همچنین 
می توانید از دستگاه کنترل آبیاری هوشمند استفاده کنید؛ این دستگاه ها به طور خودکار و 

متناسب با تغییر شرایط محیطي، تنظیم مي شوند.

استفاده از کودهاي شيميایي
بسیاري از کودهاي شیمیایي از گاز طبیعي و سایر منابع غیرپایدار تهیه مي شوند، همچنین 
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به خاک  ورود  از  یعنی نمک موجود در آن ها پس  دارند،  باالیي  نمِک1  اغلب آن ها شاخص 
بسیاري از میکروارگانیسم هاي مفید را که گیاهان براي رشِد مناسب به آن ها وابسته هستند، 
از بین می برد. همچنین بسیاري از کودهاي شیمیایي خیلي سریع عمل مي کنند و با رساندن 
مواد غذایِی بیش از اندازه به گیاهان، آن ها را می سوزانند- و گیاه را همان طور به حال خود رها 
می کنند. استفاده از کودهاي شیمیایي برای گیاهان، مانند این است که از بدن تان انتظار داشته 

باشید با بسته هاي شکالت و قهوه به حیات خود ادامه دهد. وسوسه انگیز است اما غیرممکن.
منظرساز هایي که به اصول پایداری پایبند هستند، از کودهاي آلي استفاده می کنند که 
نه تنها گیاه، بلکه شبکه ی غذایي خاک را نیز تغذیه مي کنند )براي اطالعات بیش تر به فصل 
16 رجوع کنید(. کودهاي آلي از منابع طبیعِي تجدید پذیر تهیه می شوند، نه از مواد نفتی. 
احتمال آن که این کودها با جریان روان آب ها یا با نفوذ در خاک، موجب آلوده شدن منابع 
آب زیرزمینی شوند، خیلي کم است. این کودها گیاهان را نمي سوزانند. آن ها مواد غذایي را 
به تدریج در اختیار گیاهان قرار مي دهند- همان طور که گیاهان ترجیح مي دهند- و براي 

مدت  طوالني در خاک  باقي می مانند.

X منظری که واقعاً پایدار باشد به کود وابسته نیست، زیرا مواد غذایي همواره در خاک 
از گیاه هرس مي شود به شکل کمپوست یا خاک پوش الیه اي  آن موجود است. هرچه 
از کود  استفاده  کنید(.  به فصل 20 رجوع  بیش تر  اطالعات  )براي  برمي گردد  به خاک 
یا  بهاره  براي رشد  در برخی شرایط خاص که الزم است مواد غذایي موجود در خاک 
موقعیت هاي دیگر افزایش یابند، مناسب است، ولی گیاهان باید خودشان قادر باشند از 

پسماندهاي شان تغذیه کنند.

اعتياد به استفاده از آفت کش ها
استفاده از آفت کش های شیمیایی کاماًل غیرضروري است. گیاهان به دالیل متعددي دچار 
یا  بیش از اندازه  آبیاري  ندارند:  مساعدی  رشد  شرایط  این که  به دلیل  عموماً  مي شوند،  آفت 

1-  salt index
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ناکافی، خاِک بیمار، تغییر ناگهاني شرایط آب وهوایي، و مانند این ها. آفات گیاه ضعیف را از 
گیاه سالم تشخیص مي دهند و زمانی که قدرت دفاعی گیاه کاهش یافت به آن حمله می کنند. 
آفات، به گیاهانی که در اثر آبیاري بیش از اندازه بافتی سست و نرم دارند نیز حمله مي کنند. 
منظري با طراحي مناسب به آفت کش هاي متداول که باعث تولید آلودگي و به خطر افتادن 
سالمت موجودات زنده مي شوند، نیاز ندارد. حتي در پایدارترین منظرها هم گیاهان ممکن 
است دچار آفات زدگی شوند. اولین اقدام دفاعي، ارزیابي شرایط رشد و اصالح آن است. سپس 
باید منتظر بهبود وضعیت گیاه ماند. در بیش تر موارد گیاهان بدون نیاز به کمک، سالمتی 

خود را به دست می آورند.
به  آفات،  بین بردن  از  براي  این است که حشرات مفید  اتفاق جالب دیگری که می افتد 
کمک گیاه می شتابند. اگر این اتفاق هم نیافتاد، روش های آلي )پایدار( بسیاری براي مبارزه 
با آفات و بیماري ها وجود دارد. اگر هیچ روشی جواب نداد، گیاه را حذف کنید و آن را با 
گیاهان مقاوم تر جایگزین کنید. براي اطالعات بیش تر در زمینه ي مبارزه با آفات و بیماري ها 

به فصل 21 رجوع کنید.

استفاده از علف کش هاي شيميایي مضر
اگر علف هاي هرز در منظر شما رشد می کنند به دلیل آن است که طبیعت فضاهاي خالي را 

با علف هرز پر مي کند نه با گل های زیبا.

این  رفع  هستند.  نادرست  طراحي  نتیجه ی  سمی  علف کش های  و  هرز  علف هاي   X
هر  اگر  است.  ساده ای  کار  خاک پوش،  از  استفاده  و  گیاهان  مناسب  کاشت  با  مشکل 
سانتی متر مربع از منظر را با گیاهان مقاوم یا خاک پوش بپوشانید، رشد علف های هرز 
از علف کش ها نیست.  استفاده  به  نیازي  نتیجه  قابل توجهی کاهش می یابد و در  تا حد 
سپس می توانید علف های معدودی را که در منظر می رویند با وجین دستي یا استفاده از 
سرکه هاي باغباني، البته تا زمانی که جوان هستند، از بین ببرید )براي اطالعات بیش تر 

به فصل 22 رجوع کنید(.
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استفاده از ابزار برقي وقتی می توان از ابزار دستي استفاده کرد
همه ی  گرفتن  نظر  در  با  ولی  مي کنند،  تسهیل  را  باغباني  کار  برقي  ابزار  مي رسد  به  نظر 
مخرب  اثرات  با  رویارویی  و  سوخت  تامین  تعمیر،  و  نگهداري،  تنظیم  و  خرید  فاکتورها- 
آلودگی  نیستند.  هم  مناسبي  چندان  روش های  که  گرفت  نتیجه  می توان  آن ها-  احتمالي 

صوتی و آلودگی هوا را نیز به ویژگی های منفی این تجهیزات اضافه کنید.
از این تجهیزات تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت  روشن است که گاهی استفاده 
را  دیگر  سازه های  بسیاري  و  استون هنج2  و  ِکی جا1  اهرام  که  نکنید  فراموش  ولی  می شود، 

انسان ها بدون استفاده از این تجهیزات ساختند.
اگر در منظرتان زمین چمن دارید، با استفاده از چمن زن مکانیکی، چمن ها را کوتاه کنید، 
)به فصل 22 رجوع کنید( یا زمین چمن تان را با یک علفزار طبیعی که نیاز خیلی کم تری به 
سرچین  شدن دارد تعویض کنید. برای هرس کردن پرچین از قیچي هاي مخصوص استفاده 
کنید. این ابزار به شما در آراستن پرچین کمک زیادی مي کند. فراموش نکنید که بهترین 
راه حل، طراحي )یا طراحي مجدد( منظر است، به طوري که دیگر نیازي به ابزار برقي نداشته 

باشد. در یک منظر متعادل نیازی به انجام کارهای سخت نیست.

شخم زدن خاک
همه فکر می کنند خاکي که به خوبي شخم زده و ترد و پوک شده است، مناسب ترین خاک 
آسیب  آن  ساختار  و  بافت  به  خاک،  زدن  شخم  نیست.  این طور  ولی  است،  گیاهان  براي 
می رساند و شبکه ی قارچ میکوریزا و سایر میکروارگانیسم هاي مفید را که براي رشد مناسب 
گیاهان ضروري هستند، از بین می برد. خاک شخم خورده ممکن است کلوخه اي یا پودري 
شود و اگر خاک مرطوب باشد، وضعیت آن از این هم بدتر می شود. شخم زدن همچنین بذر 
علف  های هرز را به سطح خاک مي آورد و مي تواند در مدت کوتاهي تمام تالش های چندین 
ساله ی شما را بي اثر کند. ابزارهایي که براي این کار استفاده مي شوند، سوخت فسیلی مصرف 

می کنند و آلودگی صوتی و آلودگی هوا تولید می کنند.

1- Giza
2- Stonehenge
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شخم زدن خاک براي رشد بهتر گیاهان مانند کندن سقف خانه براي ورود هواي تازه است. 
روش پایدار آن است که یا خاک را اصاًل شخم نزنید یا خیلی کم شخم بزنید. در این روش سطح 
باغچه با یک خاک پوش آلي پوشانده می شود که علف هاي هرز را کنترل مي کند، مصرف آب 
را کاهش مي دهد و مواد غذایي را به خاک بر مي گرداند. سپس گیاهان به آرامی در گودال هاي 
کوچکی که با دست حفر مي شوند، قرار می گیرند. فراموش نکنید که در این مرحله دیگر نباید 

خاک زیر و رو شود )براي اطالعات بیش تر درباره ی خاک پوش به فصل 16 رجوع کنید(.

X ممکن است در طول زمان ساخت منظر، بارها الزم شود خاک را شیب بندی کنید، 
گاهی وسوسه می شوید، خاک را با تیلر کمی نرم کنید. این کار را انجام ندهید- خاک آسیب 
می بیند. در عوض، برای بهبود شرایط فیزیکي خاک، کمی آب به آن اضافه کنید، سپس 
آن را با دست شیب دهید )یا در فضاهای بزرگ از حداقل تجهیزات سنگین استفاده کنید(.

اصالح کيفيت خاک
یکي از باورهاي غیرعلمي در منظرسازي این است که باید براي آن که گیاهان رشد بهتری 
داشته باشند، کیفیت خاک را اصالح کرد. حقیقت این است که نمی توان کیفیت خاک را 
اصالح کرد. مطالعاتی که در دهه ی 1970 تا 1980 انجام شد، نشان داد که در بیش تر موارد، 
اصالح خاک هم براي خاک و هم گیاهان مضر است. در این جا به بررسی برخي دالیل آن 

می پردازیم:
در اغلب موارد اضافه کردن ترکیب های اصالح کننده  به خاک باعث از دست رفتن عناصر  √

غذایي و کاهش ظرفیت نگهداري )در خاک( آب می شود )بسته به نوع خاک(.
گودال هاي کاشت که با خاک پوک و متخلخل پر می شوند، آب باران را در خود جمع  √

می کنند و اگر خاک زهکشي داخلی مناسبی نداشته باشد، گیاه در آب غرق مي شود.
در فصل های خشک این گودال ها زودتر از خاک بومی آب خود را از دست می دهند و  √

گیاه از بی آبی رنج می کشد.
ریشه ها در خاک هاي نرم و اصالح شده بیش تر در هم مي پیچند و هرگز در خاک بومي  √

که آن ها را در برگرفته )اطراف گودال کاشت(، به خصوص خاک هاي رسي نفوذ نمي کنند.
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 زمان و پول خود را صرف اصالح شبکه ی غذایي خاک با استفاده از قارچ میکوریزا، 
باکتري ها و سایر میکروارگانیسم هاي مفید کنید- نه با کار کردن روي بافت خاک.

برای اطالعات بیش تر درباره ی بهبود کیفیت خاک به فصل 16 رجوع کنید. البته، بهتر است 
گیاهان را متناسب با خاک موجود،  انتخاب کنید.



پيوست

برنامه ریزي براي موقعيت هاي خاص

در این پيوست مي خوانيم: 

• منظري که فضاي داخلي ساختمان را خنک یا گرم مي کند
• منظري ایمن در برابر آتش سوزي

• منظري که از آب باران بیش ترین استفاده را مي برد
• منظري شبیه به یک زیستگاه جانوري

• منظري با گیاهان خوراکي و درختان میوه
در این پیوست چند نمونه ي کاربردي از انواع منظرها ارایه مي شود که ممکن است متناسب 
با نیاز شما باشد. فراموش نکنید که منظرسازي،  تنها به معني زیبا سازي سایت مورد نظر 
نیست. با منظرسازي همچنین مي توان به روش هاي مختلفي به بهبود کیفیت محیط زیست 
کمک کرد. اگر در سایت خود با شرایط خاصي مواجه هستید، براي مثال سایت شما در 
معرض خطر آتش سوزي قرار دارد یا آب وهواي منطقه ي شما بسیار گرم است،  مي توانید 
در این قسمت راه حلي براي مشکل خود بیابید. همچنین ممکن است عالقه مند باشید که 
منظرتان را به زیستگاه انواع جانوران تبدیل کنید، از آب باران براي آبیاري آن استفاده کنید 
یا محصوالت خوراکي مورد نیاز خود را در آن پرورش دهید،  مطمئن باشید خواندن این 

پیوست در دستیابي به اهداف تان به شما کمک خواهد کرد.
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منظری که فضاي داخلي ساختمان را خنک یا گرم می کند
با قراردادن درختان در محل های استراتژیک )مناسب( در سایت، می توانید آسایش حرارتی 
خانه را در کل سال تنظیم کنید. درختان برگ ریز، در فصل تابستان با ایجاد سایه، خانه را 
خنک نگاه  می دارند، در حالی که در زمستان نیز مانع از ورود پرتوهای آفتاب به خانه نمي شوند 
و به این ترتیب می توانید از خانه ای گرم و آفتابی لذت ببرید. کاشت درختان همیشه سبز در 
انواع  از  به وجود می آورد؛ همچنین می توانید  آرام در ملک شما  باد، منطقه ای  جهت وزش 
درختان و بوته ها برای هدایت هوای خنک به داخل ملک تان استفاده کنید. اجزاء سخت منظر 
هم می توانند در ایجاد آسایش حرارتی نقش مؤثري داشته باشند. پرچین ها و دیوارها جهت 
حرکت هوا را مشخص و آن را در جهت دلخواه هدایت می کنند. نقاط گرم را هم می توان با 
ایجاد سازه های مسقف خنک تر کرد. شکل زیر )شماره 1(، نمونه های خوبی از انتخاب نوع 
و محل کاشت درختان و ساخت اجزاء سخت منظر را نشان می دهد که برای تأمین آسایش 

دمایي مورد نظر، می توانید از آن ها کمک بگیرید.
به کمک  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی  و  خرداقلیم ها  درباره ي  بیش تر  اطالعات  برای 

منظرسازی، به سایت زیر رجوع کنید.
www.greenbuilder.com/sourcebook/LandscapingEnergy.html

شکل شماره 1: تغییر خرداقلیم ها در ملک
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منظري ایمن در برابر آتش سوزی
اگر در منطقه ای با سابقه ی آتش سوزی های فاجعه بار زندگی می کنید، این خطر منظر شما 
را نیز تهدید مي کند. اگر گیاهانی را که رشد سریعی دارند یا گیاهانی را که به شدت مستعد 
آتش گرفتن هستند به موقع هرس کنید تعدادي از آن ها را از منظر حذف کنید یا با گیاهان 
دیگري که رشد کندی دارند و گیاهان گوشتی تعویض کنید، تا حدودي از این خطر پیش گیري 
کرده اید. هرس کردن شاخه هایي که در قسمت های پایینی درختان مي رویند، حذف یا تعمیر 
سازه های چوبی، مرتب نگاه داشتن منظر و تامین آب مورد نیاز گیاهان نیز به شما در ایمن 
نگاه داشتن منظرتان کمک مي کنند. بهتر است به جای طراحي سکو، از پاسیو )از سنگ، بتون، 
یا مواد دیگری که به راحتی مشتعل نمی شوند( استفاده کنید و به جای استفاده از پرچین ها و 
دیواره هاي جداکننده ي چوبی از دیوارهایی از جنس مصالح ساختمانی و حصارهایی از جنس 
فوالد استفاده کنید. با طراحي و ساخت بام های ضدحریق و نرده هایی از جنس چوب های عایق، 

خانه ای بسازید که کم تر در معرض خطر آتش سوزی قرار دارد.
X هیچ منظری کاماًل ضد حریق نیست، زیرا هر چیزی در شعله های آتش می سوزد. ولي 
به کار بردن راهبردهای منطقی و مناسب، خطر وقوع و گسترش چنین آتش سوزی هایي را 
کاهش می دهد. براي اطالعات بیش تر به سایت www.Firewise.org رجوع کنید. شکل زیر، 

نمایی از یک منظر معمولی، ولي ایمن در برابر آتش سوزی را نشان می دهد.

شکل شماره 2. منظري ایمن در برابر آتش سوزی
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منظري با قابليت بهره برداري از آب باران
بارانی که به بام خانه ي شما برخورد مي کند یا روی زمین جاری می شود در نهایت به شکل 
سیالب در خیابان ها جاري شده و باعث آلودگی نهرها، دریاچه ها و اقیانوس ها می شود. اگر 
از فرسایش خاک جلوگیري  را در خود جذب کند، هم  این آب  بتواند  بسازید که  منظری 
مي شود و هم آب مورد نیاز گیاهان تأمین  مي شود. سطوح کف سازي شده باید کم تر از سطوح 
استفاده کنید  نفوذپذیر  از کف سازي هاي  بهتر است  باشند، همچنین  دارای پوشش گیاهی 
)به فصل 12 رجوع کنید(. نقاط پست و کم ارتفاع در زمین منظر ایجاد کنید، این نقاط نقش 
باغچه هایی طراحي کنید که پوشش  موثری در جذب آب دارند )به فصل 8 رجوع کنید(. 
گیاهی آن ها به آب فراوان نیاز دارد )و براي آبیاری آن ها آب  باران را از روي بام ها و فضاهای 
اطراف به این باغچه ها هدایت کنید(، مواد شیمیایی را که ممکن است با نفوذ در آب هاي 
زیرزمیني محیط زیست را آلوده کنند، حذف کنید. حتي می توانید یک بام سبز طراحی کنید.

 
با  با ساخت چنین منظري، هم در مصرف آب صرفه جویی می شود و هم گیاهان   X
استفاده از آب باران سالم و شاداب مي مانند. طبیعت نیز همیشه سپاسگزار شما خواهد 

بود. براي اطالعات بیش تر به سایت زیر رجوع کنید: 
www.owendell.com/watershed.html.

شکل شماره 3. منظري با قابلیت بهره برداري از آب باران
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منظری شبيه به یک زیستگاه جانوری طبيعي
است  این  واقعیت  متنفرند.  آن ها  از  دیگر  برخی  و  دارند  را دوست  مردم حشرات  از  بعضی 
که شاید منظر شما نیازی به جذب آهو ها یا مارهای زنگی نداشته باشد یا حتي بهتر باشد 
بیاندیشید، ولي بسیاری جانوران دیگر مانند  به منظر  از ورود آن ها  برای ممانعت  تدابیری 

پرندگان و حشرات بخش مهمی از هر منظر پایدار به شمار مي آیند. 
منظور از منظري که بتواند نقش یک زیستگاه جانوری را ایفا کند، فقط جذب حشرات 
مفید مانند زنبورعسل که گردافشانی گیاهان منظر را بر عهده دارد، نیست. جانوری مانند 
راسو و دیگر جانوران کیسه دار هم می توانند با کمک به کنترل جمعیت حشرات برای منظر 
مفید باشند. برای این جانوران در منظر خود غذا، سرپناه و آب تامین کنید، به این ترتیب کل 
منظر از وجود آن ها بهره مند می شود. برای آشنایی با روش های جذب جانوران به منظر خود 

می توانید به سایت زیر رجوع کنید. 
www. mdc.mo.gov/nathis/backyard/backwild

شکل شماره 4. منظري شبیه به یک زیستگاه جانوري طبیعي
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منظری با گياهان خوراکی و درختان ميوه 
پرورش گیاهان خوراکی آسان است، به خصوص اگر منظري از گیاهان مثمر طراحي کنید 
که همه ي قوانین طبیعت در آن رعایت مي شوند. این قوانین به نگهداري از یک اکوسیستم 
پر محصول که خود شامل درختان میوه و گیاهان چند ساله )گیاهاني مقاوم که نیاز اندکي  به 
نگهداري دارند و متناسب با خاک و آب و هواي منطقه ي شما هستند( است، کمک مي کنند. 
این منظر همچنین شامل جانوران مختلف، سیستم هاي بهره برداري از آب  باران و گیاهان 
اکوسیستم  یک  منظری  چنین  است.  گوجه فرنگی  و  بروکلی  کلم  مانند  یک ساله،  خوراکی 
بسیار پیچیده و زیبا است که عالوه بر آن که برای محیط زیست مفید است، می تواند در تامین 
بخشی از نیازهای خوراکی خانواده هم موثر باشد. برای اطالعات بیش تر درباره ي منظری با 
این ویژگی ها به سایت زیر رجوع کنید. در شکل زیر منظري با گیاهان خوراکی و درختان 

میوه نشان داده شده است. 
www.permaculture.org/nm/index.php/site/Permaculture-Food-Forest

 

شکل شماره 5. منظری با گیاهان خوراکي و درختان میوه 
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