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.........................................
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245

254
q 256
256
256
!

!
!

سیستمهای آبياري بارانی
چطور با شرایط خاصی که در آبیاری منظر پیش میآید کنار بیاییم
نگهداری از چاهها و سیستمهای تصفیه
رفع مشکالت خاص آب

بخش چهارم :طراحي آسان سختمنظر :ساخت اجزاء و عناصر بينظير بدون تخريب محيطزيست 259
فصل يازدهم :آمادهسازي سايت 261 ................................................................................................................
 q 261اول ایمنی ،بعد كار
 q 263مكانيابي سيمها و لولههاي تاسيسات عمومي پيش از شروع كندن منظر
 264تماس با ادارهي خدمات محلی
 q 264انجام عمليات تخريب منظر
 265دفع زبالهها به روشي پایدار و سازگار با محيطزيست
 265زمین منظر و گیاهان موجود در آن را همانطور حفظ كنيد
 q 266عمليات خاك :شيببندي و هموارسازي
 267شيببندي خاك به روشهاي پايدار و سازگار با محيطزيست
 268وارد و خارج كردن خاك
 q 269روشهاي آلي مبارزه با علفهای هرز
 270چرا باید علفکشها را کنار بگذاریم؟
 270روشهای کنترل و دفع علفهای هرز (سازگار با محیطزیست و منطبق بر اصول پایداری)
!

!
!

!
!

!
!

فصل دوازدهم :آشنايي با اجزاء اصلي سختمنظر و فضاهاي بيروني 273 ..........................................
 q 274آشنايي با انواع کفسازی
 274مباني كفسازي
 276استفاده از مواد ایمن و سازگار با محیطزیست
 281مراقبت و نگهداري
 281پاسيو يا سكو ،كدام براي منظر شما مناسبتر است؟
 q 282تقسيمبندي فضاها با استفاده از دیوار ،حصار و دیگر جداکنندهها
 283دیوارهای مستقل (آزاد)
 284دیوارهای نگهدارنده
 286حصارها و انواع دیگر حفاظها
 q 287مسقف کردن قسمتهاي مختلف سختمنظر
 288سقفهاي ساختهشده
 290سقفهاي زنده :درختها
 291بامهاي سبز
 q 292مسیرهای دسترسي و پلهها
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

293
294
q 296
298
299
300
301
!
!

!

!
!
!

چطور در مسیرهایي قدم بزنيم كه مطابق بر اصول پایداری ساخته شدهاند؟
اختالف ارتفاع :پلهها و رمپهای پایدار
استفاده از سختمنظر پایدار براي طراحي و ساخت فضاهاي بيروني
فضایي براي استراحت و سرگرمی
آشپزخانه
ورزش و سرگرمی
فضاي خصوصي و شخصي

فصل سيزدهم :تجهيز و زيباتر كردن سختمنظر با استفاده از اجزاء كاربردي و
 q 303استفاده از مبلمانی خوب و راحت بدون ویران کردن جنگلها
 q 305نورپردازی بهروشي كام ً
ال سازگار با محیطزیست
 q 310سازههاي آبي :آبگيرها ،آبراههها و آبشارها
 311اجزاء سازههای آبی پایدار (سازگار با محيطزيست)
 311سازههای آبی منفعل و فعال
 313مراقبت از سازههای آبی
 314چطور پاي جانوران موذي را از منظر ببريد
 315محیطهای آبی طبیعی
 q 315فضايي براي کار كردن و نگهداری از لوازم و ابزارها به منظر بيافزاييد
 q 316حیوانات خانگي
 317قفس متحرک طیور
 318خرگوشها

جالب .......
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فصل چهاردهم :ساخت سختمنظر پايدار
 q 320حذف سوختهای فسیلی از فرآیند ساخت
 q 321مدیریت سایت
 321انبار و نگهداری مصالح و تجهیزات
 322کنترل سروصدا و گردوخاک
 q 323محافظت در برابر فرسایش در زمان ساخت و پس از آن
 327کنترل فرسایش سطحی
 328جلوگیری از رانش (خاک)
 q 328طراحی و ساخت سطوح كفسازيشده برای پاسيوها ،مسیرهای تردد و ...
 329ساخت پاسيو با کف بتنی
 329جاگذاری بلوکهایی كفسازي روی زيرسازيِ بتنی
 330جاگذاری بلوکهای كفسازي روی شنوماسه
 331نصب كفسازيهاي گیاهی

.............................................................................................
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319

332
333
q 334
q 334
335
336
336
337
q 342
342
343
343
345
345
!
!

!

!
!

!

!
!
!
!
!

کفسازی با مواد و مصالح دیگر
انتخاب خاکپوش
چگونه با رعایت اصول پایداری ،پله بسازیم
ساخت دیوارهای گلی (خاکی)
انتخاب خاک مناسب
پی استوار و یکپارچه
ساخت یک ِ
اندودكاري يا نازككاري ديوار
ساخت دیوار
سازههای نگهدارنده
راهحلهای سازگار با محیطزیست برای چالش دیوارهای نگهدارنده
ساخت دیوارهای سنگی
چيدن بلوكها روي هم براي ساختن ديوارهاي نگهدارنده
ساخت دیوارهای نگهدارندهي خاکی
دیوارهای نگهدارندهي چوبی
سختمنظر ..............................................................................

فصل پانزدهم :تعميرونگهداري اجزاء
 q 348مراقبت از سطوح به روشي پایدار :یک راز بزرگ
 q 348نظافت منظر :آبپاشي ،جمعآوري شاخوبرگها و جارو کردن
 q 349مزيت سکوها چيست؟
 350موریانهها
 353قارچ دِراي رات
 354نكات ديگري دربارهي مراقبت از سکوها
 q 355مراقبت از ديگر اجزاء سختمنظر
 355وجین کردن قسمتهاي كفسازيشده
 356جاروكردن سطوح و فشردهسازی مجدد ذرات گرانيت خردشده
 356بررسي سیستمهاي روشنايي
م زهکشی و کنترل فرسایش
 357پاکسازی و مراقبت از سیست 
 q 357بازرسی سایت
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بخش پنجم :گیاهان فوقالعاده برای منظری سبز

.....................................................................

فصل شانزدهم :كاشت بذرها :مباني كاشت گياهان به روش پايدار
 q 362انتخاب گیاهان ،مطابق بر اصول پايداری
 362گیاهان پایدار كداماند و مالك پايداري آنها چيست؟
 363اطالعات بيشتر دربارهي گياهان
 364فضای کافی برای رشد گیاهان در نظر بگیرید
!
!
!

.............................................

359
361

365
367
371
372
q 374
376
378
379
380
381
q 382
383
383
384
386
q 387
q 390
390
392
394
397
!
!
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انتخاب گياهان سالم
انتخاب گياهاني که بدون نياز به مراقبت خاص در منطقهي شما رشد ميكنند
از گیاهان مهاجم اجتناب کنید
يك پال ِِت گیاهي بسازید
رازهای پنهان در خاک
باورهای رایج دربارهي مدیریت خاک و برداشتهای نادرست از آن
شبکهی غذایی خاک :حیات را به خاک برگردانید
آزمایش خاک
بررسی وضعیت زهکشی داخلی خاک
انتخاب کودهای آلی
تهیهی کود کمپوست
چرا کمپوست؟
کمپوستسازی و ابزارهای مورد نیاز
مراحل کمپوستسازی
برطرف کردن مشکالت کمپوست
مبانی کاشت :کاشت گیاهان در محل مناسب
خاکپوش :معجزهی باغبانی پایدار
مزایای استفاده از خاکپوش
انواع خاکپوش
روش پاشیدن خاکپوش
مشکالت احتمالی خاکپوش

فصل هفدهم :استفاده از درختها و درختچههاي مفيد در منظر 399 .................................................
 q 400قدر فوايد بيشمار درختها را بدانيم
 q 402كدام درختها متناسب با نياز شما هستند؟
q 404
404
405
408
409
q 411
411
412
413
414
!

!
!
!

!
!
!
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كاشت صحيح درختها از همان ابتدا
انتخاب درختي با اندازهي مناسب
انتخاب يك درخت سالم براي كاشت منفرد يا تأكيدي
كاشت صحيح درخت
نگهداري از درخت در سالهاي اول كاشت
درختچهها در منظر پايدار
انواع درختچهها
كاربرد درختچهها
خريد درختچههاي باكيفيت
كاركردن با درختچهها

فصل هجدهم :افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچكتر
 q 416كاشت گياهان چندساله براي زيبايي و ايجاد زيستگاههاي طبيعي
 416آشنايي با گياهان چندساله
 418انتخاب و كاربرد گياهان چندساله
 q 419اضافه كردن گياهان يكساله و دوساله براي ايجاد تنوع رنگي و زيستي
 420در نظر گرفتن پايداري گياهان يكساله و چندساله
 420انتخاب و كاربرد گياهان يكساله و چندسالهي مناسب منظر
 q 422گياهان پيازي و شبهپيازي
 q 424روي يك فرش زنده قدم بزنيد :گياهان پوششي چندساله

........................................
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q 426
426
428
429
q 430
430
432
q 433
433
434
q 435
436
437
440
q 441
q 443
443
443
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استفاده از علفها بهعنوان گياهان زينتي
آشنايي با اصول مقدماتي مربوط به علفهاي زينتي
چگونه به روشي پايدار علفها را جزئي از منظر كنيم
چطور اجازه ندهيم علفهاي زينتي براي ما دردسرساز شوند
چطور با پيچها كنار بياييم
شناخت طبيعت پيچها
پيچهاي مثمر
گياهان گوشتي و كاكتوسهاي بسيار پايدار
با گياهان گوشتي و كاكتوسها بيشتر آشنا شويد
براي داشتن باغچهاي پوشيده از گياهان گوشتي چه نكاتي را بايد دانست
چگونه از منظر بيشترين استفاده را ببريم :محصوالت خوراكي
گزيدهاي از اصول كاشت گياهان مثمر
گياهان مثمر چندساله را نيز به منظر اضافه كنيد
اسرار كشاورزي
پرورش گياهان خاص براي كاربريهاي پايدار
استفاده از گياهان گلداني
زمان مناسب استفاده از گياهان گلداني
چه گياهاني مناسب كشت در گلدان هستند؟
مراقبت از گياهان گلداني

فصل نوزدهم :شناخت چمنهايي با آثار مخرب كمتر و جايگزينهاي پايدار براي چمن
 q 450حجم زمينهاي چمن
 q 455به حداقل رساندن آثار مخرب چمن
 455كاهش ابعاد زمین چمن
 455علفهاي زينتي را که به مراقبت کمتری نياز دارند جايگزين چمن کنید
 456مديريت مصرف آب
!

!

!

....

449

q 457
457
460
461
461
!

!
!
!

معرفي جايگزينهاي چمن
طراحی يک علفزار
انتخاب گياهان پوششي با قابليت پاخوري
پوشاندن يك منطقه با خاكپوش
از بهکار بردن علفهاي زينتي مشكلساز خودداری كنيد

فصل بيستم :بررسي نكات مهم مربوط به نگهداري به روش پايدار
 q 464اهميت نگهداري بهروش پايدار
 q 465كمترين نگهداري بهكمك طراحي پايدار
 q 467براي نجات كرهي زمين دستگاهها و تجهيزات برقی را كنار بگذاريد
 468بررسی تاثيرات تجهيزات و ماشينهاي برقی
 468استفاده از ابزارهاي جايگزين
 468استفاده از ابزارهاي «سبز» براي تميز نگاهداشتن منظر
 q 469هرس گياهان کاشتهشده
 470بررسي موضوع
 470ابتدا شاخههاي بزرگ را هرس کنيد
 471توجه به جزئيات
 471هرس کردن برای افزايش حجم گياه
 472درختان ميوه و تفاوت در رسيدگي به آنها
 473از ابزار مناسب براي هرس كردن پرچين استفاده كنيد
 474پس از بالغ شدن درخت از يك درختشناس براي مراقبت از آن كمك بگيريد
 q 474استفاده از شاخوبرگ هرسشدهي گياهان بهجاي كود
 q 476كنترل علفهای هرز بدون آسيب رساندن به محيطزيست
 476آشنايی با علفهای هرز
 477ايجاد محيطي نامناسب برای رشد علفهای هرز
 477روشهاي مختلف کنترل علفهای هرز
 q 478آمادهسازي گياهان برای سرمای زمستان

.............................................
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فصل بيستويكم :كنترل آفات و بيماريها به روش پايدار
 q 482مديريت تلفيقي آفات :روشی هوشمندانه برای مبارزه با این مشکل
 q 483كنترل حشرات مضر
رایج کنترل آفات
 483مشکالتِ روشهای ِ
 484شناخت حشرات مفيد
 485روشهای كنترل ميكروبي
 485دقت در استفاده از غیرسمیترین آفتكشهاي ممکن

..............................................................
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481

486
q 488
488
489
489
490
q 491
491
492
!

!
!
!

!

!
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روشهای کنترل آفات رایج
حیوانات :آفات بزرگتر
موشهاي كيسهدار ،موشهاي كور و ُولها
موشهای صحرايي (و موشها)
راكونها و ساير جانوران دارای جثهی متوسط
آهوها و ساير مهرهداران بزرگ
كنترل بيماريها
قارچهای مفيد و مضر
ويروسها

فصل بيستودوم :نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار 493 ...............................................
 q 494ایجاد شرايط محیطی مناسب
 q 495روشي پايدار براي كوددهي
 q 497هوادهي و نوسازي چمن
 q 500چمنتان را فقط به اندازهی نياز آبياري كنيد
 q 501دقت در کوتاه کردن چمن براي رشد مناسب آن
 503روشهایی براي چمنزني بدون استفاده از سوختهاي فسيلي
 504بازيافت چمنهاي كوتاهشده
 q 505مبارزه با آفات و بيماريها بدون استفاده از مواد شيميايي
 505مبارزه با آفات چمن :الروها ،حشرات و ساير آفات زيرزميني
 507درمان بيماريهاي چمن
 q 507از بين بردن علفهاي هرز به روشهاي طبيعي
چمن قديمي
 q 509تعويض
ِ
!
!

!
!

بخش ششم :نکات طالیی 511 .........................................................................................................................
فصل بيستوسوم :ده راهكار كه به سود شما و محيطزيست است 513 ...............................................
 q 513سطح زمین چمنتان را كاهش دهيد
 q 514سيستم آبياريتان را تنظيم كنيد
 q 514دستگاه کنترل خودکار آبیاری را مجددا ً برنامهريزي كنيد
 q 514يك دستگاه کنترل هوشمند آبياري نصب كنيد
گیاهان خیلی بزرگ صرفنظر کنید
 q 515از كاشتن
ِ
 q 515از پرورش گياهان حساس خودداری كنيد
 q 515مواد شيميايي را كنار بگذاريد
ي را با ابزار دستي عوض كنيد
 q 516دستگاههای برق 
 q 516سطح منظر را با خاکپوش بپوشانید

 q 516محصوالت خوراکی پرورش دهيد
فصل بيستوچهارم :ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپايدار و روشهاي خودداري از آنها 517 ....
 q 517تصميمگيري عجوالنه
 q 518فضای ناکافی براي رشد گياهان
 q 518بیتوجهی به شرايط رشد در زمان كاشت
 q 519آبياري بيشازحد
 q 519استفاده از كودهاي شيميايي
 q 520اعتياد به استفاده از آفتكشها
 q 521استفاده از علفكشهاي شيميايي مضر
 q 522استفاده از ابزار برقي وقتی میتوان از ابزار دستي استفاده کرد
 q 522شخم زدن خاك
 q 523اصالح کیفیت خاك
پيوست :برنامهريزي براي موقعيتهاي خاص 525 ...............................................................................

مقدمهي ناشر

امروزه منظرسازي و توسعه پايدار در اغلب كشورهاي جهان به عنوان يك اصل ،پذيرفته شده
است .بهرهگيري از نظام طبيعت ،چرخه زيست و بكارگيري آن در حيات بشر ميتواند بهترين
جايگزين در استفاده از انرژيهاي تجديدپذير مانند خورشد ،آب ،باد و  ...باشد.
پيشينه طراحيها در ايران نشان ميدهد ساختمانها و منظر بهنحوي طراحي ميشوند
تا بيشترين سازگاري را در شرايط اقليمي داشته باشند .بهكارگيري اين روش و جايگزيني
انرژيهاي پاك و تجديدپذير ،مصرف انرژي فسيلي را به حداقل ميرساند.
اقليم خشك و نيمه خشك ايران و به تبع آن شرايط نامناسب و محدوديتهاي منابع
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 ميتوان
به ابداع روشهاي هوشمندانهاي مانند حفر قنات ،ساخت گودال از باغچهها ،استفاده از آب
باران (احداث سدهاي زيرزميني ،احداث آب انبار و كاشتهاي ديم) و مهمتر از همه طراحي
باغهاي زيبا اشاره كرد.
فلسفه طراحي اين باغهاي زيبا جايجاي سرزمين ايران ،سازگاركردن نيازهاي مردم هر
منطقه با طبيعت پيراموني آنها ،با هدف آشكار كردن استعدادهاي نهفته در محيط بوده
است .آنگونه كه از نوشتههاي تاريخنويسان يوناني بر ميآيد ،نزديك به  3000سال پيش

پيرامون بيشتر خانهها باغهايي وجود داشت كه پرديس ناميده ميشدند .نگاه ايرانيان به
طراحي و ساخت پرديسها چند منظوره بوده است؛ يعني عالوهبر تعديل شرايط نامناسب
محيطي ،تامين آسايش اقليمي ،فراغت و زيبايي ،با تكيه بر اين باغها ايرانيان از طريق پرورش
ميوه و سبزي و نيز كسب درآمد از اين طريق به تامين نيازهاي خانوار نيز ميپرداختند.
باغهاي ايراني به عنوان يكي از برجستهترين نمونههاي منظرسازي پايدار در دنيا شناخته
شده و از ديرباز مورد توجه كشورهاي ديگر قرار گرفتهاند.
كتاب پيشرو كه به آموزش طراحي منظر به روش پايدار ميپردازد در اين زمينه گردآوري
و تدوين شده است .گروه بين المللي رهشهر ترجمه اين كتاب را به عالقهمندان و پژوهشگران
منظرسازي پايدار تقديم ميكند .باشد كه به ياري پروردگار ،دوباره منظرسازي پايدار را كه
هزاران سال در اين مرز و بوم پيشينه دارد،جاني تازه ببخشيم.

مقدمه

دربارهی این کتاب

احتماالً تابهحال بارها با پیچیدگیهای طراحی و ساخت منظر دستوپنجه نرم کردهاید،
بهخصوص اگر ترجیح بدهید منظرتان نهتنها برای شما بلکه برای محیطزیست نیز سودمند
باشد .باید اعتراف کرد که منظرسازی بهواقع کار پیچیدهای است– خیلی پیچیدهتر از آنچه
بیشتر مردم فکر میکنند .بااینوجود اگر مرحله به مرحله پیش بروید ،طراحی و ساخت
منظری پایدار– منظری که در طراحی و ساخت آن به اصول پایداری 1دقت میشود -کار
چندان دشواری نیست .این کتاب اطالعات خوب و کاملی دربارهی اصول طراحی و ساخت
منظرهای پایدار در اختیار شما قرار میدهد .منظری که نهتنها زیباست بلکه مفید هم هست.
در این کتاب همهی اطالعات مورد نیاز در این زمینه ارايه شده ،اطالعاتی که مجموعهی
آنها در هیچ منبع دیگری یکجا یافت نمیشود .مانند همهی کتابهای دیگر این خانواده
(برای همه )2میتوانید به هر قسمتی از کتاب که به آن نیاز دارید مراجعه کنید و اطالعات
مورد نیاز خود را بهدست آورید ،برای این منظور مجبور نیستید همهی کتاب را از اول تا آخر
بخوانید ،مگر آنکه خودتان بخواهید .بهسراغ آنچه برایتان جذابیت بیشتری دارد بروید،
برای یافتن سرفصلهای مورد نظرتان میتوانید به فهرست مطالب کتاب مراجعه کنید .در
برخی قسمتهای کتاب به وبسایتها و کتابهای دیگری که میتوان در آنها اطالعات
1- sustainability
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بیشتری یافت اشاره شده است تا در صورت نیاز بتوانید از آنها نیز استفاده کنید.
در این کتاب گاهی از واژهی منظر و گاهی از واژهی باغچه استفاده شده است .بحث در
حوزهی معنیشناسی بسیار است ،ولی بیشتر مردم از هر دو کلمه برای اشاره به فضای سبزی
که در اطراف خانهی آنها وجود دارد استفاده میکنند .میتوان گفت که کلمهای که از آن
استفاده میکنید بیشتر به حال و هوایی بستگی دارد که میخواهید منتقل کنید ،برای مثال
حال پرانرژیتری را در مقایسه با منظر انتقال میدهد .بااینوجود تفاوت
کلمهی باغچه حس و ِ
چندانی بین این دو کلمه وجود ندارد و مهم آن است که در این کتاب از تکرار بیشازاندازهی
واژههای منظر و منظرسازی تا جای امکان پرهیز شده تا برای خواننده خستهکننده نباشد.
قسمتهایی از کتاب که پسزمینهی خاکستری دارند شامل برخی اطالعات جالب و اضافی
هستند که هر چند پیرامون موضوع اصلی مطرح شدهاند ،ولی نخواندن آنها خدشهای در
روند آشنایی با موضوع اصلی کتاب ،یعنی منظرسازی پایدار ایجاد نمیکند.

چرا این کتاب برای شما مناسب است؟

√ √خانهای دارید که در اطراف آن زمینی کوچک یا بزرگ وجود دارد و مدتی است میخواهید
فکری بهحال آن بکنید .تصمیم دارید از آن منظری زیبا بسازید ،ولی زمینهی چندانی در
منظرسازی ندارید.
√ √اهمیت زیادی به محیطزیست میدهید و فکر میکنید این یک موقعیت استثنایی برای
تحقق رویاهایتان است .میدانید که سايت شما هم بخشی از محیط بزرگتری است که در

آن زندگی میکنید و شما نهتنها در قبال نیازهای خانواده بلکه در قبال نیازهای طبیعت نیز
مسئول هستید.
√ √نه فقط برای صرفهجویی در هزینهها بلکه برای سرگرمی ،دوست دارید خودتان دست
بهکار شوید .منظرسا ِز فوقالعادهای نیستید ،ولی میتوانید چند چاله ب َکنید و به کمی فعالیت
فیزیکی نیاز دارید.
√ √ممکن است کمی از باغبانی سررشته داشته باشید ،ولی این بار با پروژهای مواجه هستید
که کمی از دفعات پیش جدیتر و سختتر است .کمی نگران هستید و به یک همراه و راهنما
نیاز دارید.

√ √شاید هم یک منظرسا ِز حرفهای هستید و همهی آنچه نیاز دارید اطالعات شسته و
ُرفتهای در زمینهی منظرسازیِ پایدار است .این کتاب راهحل مشکل شما است.

بندی اطالعات کتاب
طبقه
ِ

در هر بخش از کتاب به یک موضوع پرداخته شده است .بهتر است پیش از آنکه قدم در
دنیای زیبای منظرسازیِ پایدار بگذارید مروری بر آنها داشته باشید:

بخش اول :اصول منظرسازی پایدار
امروزه کلمهی پایداری همهجا به چشم میخورد ،ولی ممکن است ندانید منظرسازیِ پایدار
به چه معنا است .در بخش اول با مفهوم منظرسازی پایدار بیشتر آشنا میشوید .منظر پایدار
چه شکلی دارد؟ دلیل اهمیت آن چیست؟ و برای ساختن آن به چه چیزهایی نیاز است؟ در
این بخش همچنین با مواد ،مصالح ،روشها و اصول پایداری نیز در طراحی و ساخت منظر
آشنا میشوید .و در پایان در این بخش خواهید دانست چه وقت میتوانید بهتنهایی از عهدهی
کارهای منظر برآیید و چه وقت الزم است از افراد متخصص کمک بگیرید.

بخش دوم :طراحی مناسب :رمز دستیابی به منظری پایدار
در بخش دوم اطالعات دقیقی دربارهی ساخت و طراحی منظر در اختیار شما قرار میگیرد.
در این بخش با روشهای بررسی سایت خود (دقت بیشتر در آنچه در اختیار دارید) آشنا
میشوید و اصول اولیهی طراحی منظر را میآموزید ،همان اصولی که به منظرسازان حرفهای
کمک میکنند منظرهایی زیبا و خیرهکننده طراحی کنند .در این بخش روشهایی برای مواجه
شدن با شرایط مختلف در منظر ارايه میشود و به شما کمک میشود تا کمتر خود را به دردسر
بیاندازید .همچنین اطالعات بسیاری در زمینهی تهیهی یک نقشهی کامل منظر ارايه میشود.
بخش سوم :صرفهجويي در مصرف آب در سيستمهاي آبياري و جمعآوري و هدایت
پسابها

بیشتر منظرها اگر گیاهان جدیدی در آنها کاشته شود ،به نوعی سیستم آبیاری نیاز دارند .حتی

گیاهان بومی نیز گاهی به کمی آبیاری نیاز دارند .آبیاری ممکن است به سادگی استفاده از یک
شلنگ یا به پیچیدگی استفاده از یک سیستم آبیاری تمام خودکار و مجهز به دستگاه کنترل
هوشمند باشد که با استفاده از سیستمهای ماهوارهای برنامهریزی میشود .در این بخش اطالعات
الزم در این زمینه ارايه شده است .در بخش سوم با روشهای مدیریت مصرف آب و همچنین
نگهداری از سیستمهای آبیاری آشنا میشوید .همچنین با موضوع مهم بهرهبرداری از آب باران
آشنا میشوید .در این بخش اطالعاتی نیز در زمینهی هدایت و دفع پسابها ارايه شده است.

بخش چهارم :طراحی آسان سختمنظر :ساخت اجزا و عناصر بينظير بدون

تخریب محیطزیست

هر چند اساس منظرهای پایدار ،گیاهان و سایر اجزاء زندهی مشابه هستند ،در این منظرها
نیاز بسیاری نیز به اجزاء سخت احساس میشود :پاسيوهاي بتونی ،دیوارهای نگهدارندهی
سنگی ،پرچینها ،آالچیقها ،پلهها و سیستمهای نورپردازی .در این بخش با طراحی و ساخت
این اجزاء آشنا میشوید تا بتوانید فضاهای بیرونی مطلوبی برای خود و خانوادهتان طراحی
کنید .همچنین با روشهای نگهداری از آنها آشنا میشوید .در این بخش همچنین به اجزاء
تزيینی مانند مجسمهها ،آبنماها ،آشپزخانههای روباز و امکانات مورد نیاز حیوانات نیز
پرداخته میشود (البته بهنحویکه کمترین تاثیر را بر محیطزیست داشته باشد).

بخش پنجم :گیاهان فوقالعاده برای منظری سبز
بیشتر مردم وقتی دربارهی منظرسازی و باغچه میشنوند به یاد گیاهان میافتند ،چرا که
گیاهان اجزاء اصلی هر منظر هستند .در این بخش درختها ،درختچهها ،گیاهان چندساله،
یکساله و بسیاری گیاهان دیگر وارد منظر شما میشوند .در این بخش میآموزید چطور
گیاهان زیبایی را برای منظرتان انتخاب کنید که هم مناسب منظر شما باشند و هم به منابع
و نگهداری کمی نیاز داشته باشند .میآموزید چه گیاهانی انتخاب کنید ،چطور آنها را بکارید
و چگونه از آنها نگهداری کنید .و البته در این بخش اطالعات بسیاری دربارهی زمینهای
چمن و نگهداری از آنها ارايه شده است– البته نه فقط زمینهای چمن متداول.

بخش ششم :نکات طالیی
در این بخش ده روش آسان ،سریع و کمهزینه برای متحول کردن منظر و همچنین ده اشتباه
رایج که باید از آنها پرهیز کرد ارايه شده است.
اگر میخواهید اطالعات بیشتری دربارهی روشهای مقاومسازی منظرتان در برابر
آتشهای طبیعی ،1طراحی منظری با محصوالت خوراکی ،و بیشترین استفاده از آب باران
بهدست آورید به پيوست مراجعه کنید که در آن نقشههای کام ً
ال اجرایی ارايه شده است.
در این بخش همچنین میتوانید اطالعاتی دربارهی روشهای جذب حیوانات اهلی به منظر،
طراحی منظری مقاوم به خشکی و طراحی منظری که به خنک ماندن خانه در تابستان و
گرم ماندن آن در زمستان کمک میکند ،پیدا کنید.

1- wildfire

بخش اول

اصول منظرسازی پایدار

در این بخش ...
منظر پایدار چیست؟ دارای چه ویژگیهای ظاهری است و چگونه
عمل میکند؟ چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟ آیا تفاوتی در محیط
پیرامون شما ایجاد میکند؟ آیا برای استفاده از چنین منظری خودتان
میتوانید بهتنهایی اقدام کنید یا به یک فرد متخصص نیاز دارید؟
برای یافتن پاسخ هر یک از این سوالها و بسیاری سوالهای دیگر
میتوانید از این بخش شروع کنید .این بخش مقدمهی خوبی برای
سایر بخشهای این کتاب است ،زیرا شما را با ایدههای اصلی که به
شکلگیری منظرسازی پایدار منجر شدهاند ،آشنا میکند .این بخش
در واقع مانند نقشهای است که در ادامهی مسیر شما را هدايت میکند.

فصل 1

منظرسازی به روش پایدار
در این فصل ميخوانيم:

• مروری بر پایداری
• ایجاد منظری پایدار
• طراحی مناسب :کلید موفقیت
• برنامهریزی
• نگهداری آسان و مطمئن
به طبیعت نگاه کنید هیچ باغبانی از آن نگهداری نمیکند .به آرامی و بدون س روصدا رشد
میکند و میبالد ،درحالیکه انسانها هر روز به نوعي باعث تخريب محيطزيست ميشوند.
با مطالعهی این کتاب میتوانید منظری مطابق بر الگوهای طبیعی در پیرامون خود طراحی
کنید و از این طراحی سازگار با محیطزیست لذت ببرید.
در این فصل مروری خواهیم داشت بر ماهیت منظرسازی پایدار ،دلیل اهمیت آن ،نحوهی
عملکرد آن ،و اینکه چگونه میتوان محل زندگی یا کار را به روشی پایدار و کاربردی
منظرسازی کرد .اگر مطالعهی کتاب را با خواندن این فصل آغاز کنید ،ضمن آشنایی با اصول
اولیهی منظرسازی میتوانید با دید بهتری برای یافتن پاسخ سواالت خود به بخشهای بعدی
مراجعه کنید.
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کسب اطالعات بیشتر دربارهي پایداری

در گذشته باغچهها بسيار ساده بودند و از بخشهای سادهای مانند گیاه ،خاک و مصالح

طبیعی ساختمانی تشکیل میشدند .طراحی و نگهداری آنها چندان هزینهبر نبود .تاثیر
آنها بر محیطزیست نیز مثبت بود چرا که براي طراحي آنها نيازي به بهرهبرداري گسترده از
معادن نبود ،مواد سمی منتشر نميشد و الزم نبود مقادیر زیادی سوختهای فسیلی مصرف
شود .این باغچهها حتی پیش از اینکه اصطالح پایداری در معماری مطرح شود ،به خودی
خود پایدار بودند چرا که دوام آنها (مدت زمان حیاتشان) باال بود.
پایداری در واقع به همين معناست .باغچهها را نیز میتوان دوباره به همان شکل قبلی درآورد .در
سراسر دنیا ،انسانها دریافتهاند که میتوان روشهای بهتری را جایگزین روش ناکارآمد صنعتی/
تجاری منظرسازی کرد ،روشی که مدتها با تبلیغات گسترده به خورد مردم داده شده است.

X

انتخاب روشهاي پایدار همواره گزينهي بهتري است .این روشها ،روشهاي کاملی

نیستند ،ولی اگر به شكل اصولي اجرا شوند ،میتوان تغییر مهم و بزرگی بهوجود آورد .قطعه
زمینی که در اختیار دارید در حقیقت فرصت شما برای کمک به تضمین یک آیندهی بهتر است.

منظرسازی پایدار چیست؟
منظرسازی پایدار ارتباطی به ظاهر منظر طراحیشده ندارد .باغهای ژاپنی ،انگلیسی ،و حتی
باغها و باغچههاي بیابانی و جنگلی 1نیز میتوانند پایدار باشند .یک منظر پایدار ممکن است
رسمي يا غيررسمي ،2دارای نظم هندسی یا طبیعی و ساده یا پیچیده باشد .در این راستا
بوهوایی نسبتاً خشک ،یک محوطهی چمن ایجاد کنید ،آزادید
عالوه بر آنکه میتوانید در آ 
منظر خود را بهدلخواه طراحی کنید .تنها باید در طراحی آن اصول پایداری را رعایت کنید و
اکوسیستمی ایجاد کنید که به آرامی و بهطور یکنواخت عمل میکند ،به نگهداری کمی نیاز
دارد و کمترین مشکالت ممکن را ایجاد میکند.
نکات مهمی که به کاربردی شدن این نوع منظرسازی کمک میکنند بسیار ساده هستند:
1- desert and woodland gardens
2- formal or informal
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√ √سیستم زنده :طبیعت سیستمی است متشکل از چندین سیستم زیرمجموعهی مرتبط.
این سیستمها برای ایجاد مجموعهای با عملکرد روان -یک اکوسیستم زنده و فعال -در کنار
هم و با هم کار میکنند .مثالهای فراوانی از سیستمهای زنده وجود دارد ،مانند بدن انسان
(متشکل از اعضا مختلف) ،جنگل (مملو از گیاهان و جانوران گوناگون) و اقیانوس (مجموعهای
متشکل از انواع وابستهی 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 جبرانناپذیر به سیستمهای زندهی دیگر.
√ √خودپایداری :1خودپایداری کلمهی شیکی است که بهجای ثبات بهکار میرود .این کلمه به
معنای تعادل نیروها در یک سیستم زنده است ،بهطوری 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 قلبتان بتپد یا چشمتان ببیند ،این اتفاقات بدون دخالت شما میافتند .اگر شما به آنها
توجه نکنید نیز این قبیل فعالیتهای حیاتی در بدن شما در جریان هستند .سیستم یک منظر
نیز میتواند عملکرد مشابهی داشته باشد ،البته درصورتیکه درست برنامهریزی و ساخته شود.
√ √طراحی دقیق :خودپایداری بهطور تصادفی اتفاق نمیافتد بلکه محصول طراحی درست
است .البته منظور طراحی به روشهاي عادی و سطحی نیست که مناظر زیبا ،ولی غیرکاربردی
ایجاد میکنند .بلکه منظور طراحیاي است که به موضوعی فراتر از ظاهر میپردازد و منظری
طرح میکند که هم زیبا و هم کاربردی است .برای طراحی دقیق به مهارتهای خاصی نیاز
است -مهارتهایی که در این کتاب با آنها آشنا میشوید.
√ √طراحی چرخهای :در طبیعت همه چیز بازیافت میشود و به چرخه باز میگردد .یکی از
اساتید بزرگ بودایی گفته است« :وقتی به یک گل رز نگاه میکنیم ،کود کمپوست میبینیم
و وقتی به کود کمپوست نگاه میکنیم ،یک گل رز میبینیم» .درحالیکه سیستمهای متداول
ساختهی دست بشر دارای ساختاری خطی هستند.
به این فرآیند توجه کنید:
 .1مادهی خام از طبیعت استخراج میشود (معموالً صدمات جبرانناپذیری بر منبع اصلی
1- Homeostasis
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وارد میشود).
 .2با استفاده از مواد سمی و فرآیندهای انرژیبر ،مادهی اولیه فرآوری شده ،به مادهای تبدیل
میشود که بازگشت آن به طبیعت غیرممکن است.
 .3تنها یکبار از آن استفاده میشود.
 .4زمانی که عمر بسیار کوتاه مادهی مورد نظر به پایان میرسد ،دور ریخته میشود 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 .بهنظر میرسد دیگر حتی کاالیی برای ارايه باقی نمانده باشد و
منابع یکی یکی رو به پایان میروند .بازگشت به روشهای چرخهای گذشته به باغچهی کوچک
شما کمک میکند مشکالت کمتری در طبیعت ایجاد کرده و دوام بیشتری داشته باشد.
√ √هماهنگی با محیطزیست بومی :در منظرهای پایدار نباید شرایط به شکل غیربومی
طراحی شود .سايت شما ،قطعه زمینی با ویژگیهای خاص خود است :خاک ،خرد اقلیم،
تابش ،پوشش گیاهی و سایر موارد .با انتخاب درست نوع گیاهان و مصالحی که متناسب با
این ویژگیها هستند ،اکوسیستمی پایدار ایجاد میشود که از حیات خود بسیار راضی است.
(در باغچههای متداول از گیاهان و مصالحی استفاده میشود که در انتخاب آنها دقت الزم
به عمل نیامده و در نتیجه برای نگهداري از آنها به صرف منابع بسیار نیاز است).
√ √مدیریت دقیق ورودیها و خروجیها :یک منظر پایدار از آنچه طبیعت در اختیارش
قرار میدهد استفاده میکند ،در چنین منظری از منابع -مصالح ساختمانی ،آب و کود-
استفادهی کارآمد میشود .آنچه به منظر وارد و از آن خارج میشود به حداقل میرسد.
بنابراین تمامی آثار احتمالی آن سودمند هستند.
√ √در نظر گرفتن آثار احتمالی بهجا مانده در سایت :همهي اتفاقاتی که ممکن است در
سایت بیافتند ،بهدقت در مرحلهی طراحی در نظر گرفته میشوند .ویژگیهای طبیعی سايت از
قبیل :خاک ،گیاهان بومی و زیستگاههای طبیعی جانوران نیز حفظ میشوند .اضافه کردن هر
جزء باید با دقت فراوان انجام شود تا بخش اضافه شده جزئی از چرخهی طبیعی باشد و بتواند در
اين چرخه بازي کند .اجزاء اکوسیستم جدید باید بتوانند نقش خود را در این چرخهی طبیعی
بهخوبی ایفاء کنند :تولید اکسیژن ،جذب کربن ،تولید محصوالت خانگی (از قبيل سبزيجات
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و ميوهها) ،بهبود کیفیت هوای محل سکونت ،جلوگیری از فرسایش خاك ،و پیشگیری از
آتشسوزیهایي كه منشاء طبیعی دارند ،از جمله ویژگیهایی است که میتوان به آنها اشاره
کرد .برای به حداقل رساندن آثار منفی در سايت از مواد سمی ،فرآیندهای انرژیبر ،دستگاهها و
ماشینآالت پر سروصدا و گیاهانی که به آبیاری بسیار نیاز دارند استفاده نمیشود.
√ √در نظر گرفتن آثار بهجا مانده در خارج از سایت :آنچه در خارج از سایت اتفاق میافتد نیز
چ آسیبی نیز نباید متوجه منبعی که مواد اولیه از آن استخراج شده
حائز اهمیت است .يعني هی 
است ،شود .اگر منظر شما به دستنخورده ماندن جنگلها ،استخراج نشدن منابع و معادن ،مصرف
نشدن سوختهای فسیلی (نفت) و آسایش و سالمت کارگران کمکی نکند ،منظر پایدار نيست.
√ √مزایای غیر از پایداری :در نهایت ،یک منظر پایدار باید تالش کند به اهدافی فراتر از
پایداری دست یابد .یک معمار برجسته به نام ویلیام مکدونو 1میگوید« :ما نباید سعی کنیم
کمتر بد باشیم بلکه باید سعی کنیم خوب باشیم ».مزايايي كه منظرها براي کاربران و طبیعت
دارند آنقدر زياد هستند که با استفاده از انرژی آفتاب ،باران و خاک میتوان به آسانی بهشتي
برای همهی موجودات زنده ایجاد کرد.

چرا منظرسازی پایدار برای محیطزیست مهم است؟
از کجا شروع كنيم؟ منظرهای متداول از فجايع زیستمحیطی هستند:
√ √زیستگاههای بومی را نابود و متالشی میکنند.
√ √منابع طبیعی را مصرف میکنند.
√ √آثار منفی و جبرانناپذیری مانند استخراج بيرويهي منابع و تخریب جنگلها دارند.
√ √در آنها از گیاهان غیربومی استفاده ميشود که به اکوسیستم منطقه حمله کرده و آن
را از بین میبرند.
√ √نهرها و آبهای زیرزمینی را بر اثر نشت سموم شستهشدهی حاصل از آفتکشها و
کودهای شیمیایی آلوده میکنند( .از کل نیتروژنی که در زمينهاي چمن مورد استفاده قرار
میگیرد ،در حدود  40تا  60درصد وارد اين آبها میشود).
1- William McDonough
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√ √باعث باال آمدن سطح آبهای جاری ،آبگرفتگی معابر در مناطق شهری و تخریب
بیشتر آبراهها میشوند.
√ √باعث انباشت زباله در گودالهای دفن زباله و درهها میشوند.
√ √بر اثر استفادهی بیرویه از سوختهای فسیلی باعث گرمایش کرهی زمین میشوند.
√ √منابع آبی گستردهای صرف نگهداری از گیاهان تزيینی میشود.
√ √نصب تاسیسات تامین انرژی مورد نياز اين منظرها در خارج از ساختمان ،باعث تولید
آلودگی صوتی و آزار و اذیت همسایهها میشود.
√ √ساالنه حدود  60تا  70میلیون پرنده بهدلیل استفاده از آفتکشها میمیرند (بدون در
نظر گرفتن حشرات و جانداران سودمند دیگری که از بین میروند).
√ √در آمریکا میزان کاربرد سموم آفتکش برای منظرها در حدود  10برابر مصارف کشاورزی است.
عالوه بر آثار ذکر شده میتوان به مضراتی که این نوع منظرها برای انسان دارند نیز اشاره کرد:
√ √سالمتی یک نفر از هر  7نفر بر اثر استفاده از سموم آفتکش به خطر میافتد.
√ √آلودگی هوای ناشی از مصرف آفتکشها و سوختهای فسیلی سالمت همهی انسانها
را به خطر میاندازد.
√ √ساالنه حدود  60تا  70هزار تصادف شدید و مرگبار بر اثر استفاده از ماشینهای
چمنزنی رخ میدهد.

X

این روند باید متوقف شود .منظرسازی پایدار به کمک پاکسازی سیستم منظرسازي،

کمرنگ کردن آثار منفي ناشي از اين سيستمها و احترام به محیطزیست راهحلی برای
تمام این مشکالت ارايه میدهد .به بیان ساده ،منظرسازی پایدار برای محیطزیست
سودمند است چرا که کارها را به روش درست انجام میدهد.

منظر پایدار چه فایدهای برای شما دارد؟
فرض کنیم که شما هیچ اهمیتی به محیطزیست نمیدهید .مهم نیست .هنوز هم استفاده از
یک منظر پایدار به سود شماست چرا که ارزانتر است ،نگهداری از آن آسانتر است ،و زندگی
با آن رضایتبخش و سرگرمکننده است.
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شما میتوانید در هزینهها صرفهجویی کنید چرا که ورودیها (آنچه صرف سیستم میکنید) به شکل
قابل مالحظهای کاهش مییابند .شما هزینهی کمتری صرف مواد اولیه ،آب ،کود ،گازوئیل ،نیروی کار
و دفع زباله خواهید کرد .منظرسازی پایدار روشی بسیار مناسب برای صرفهجویی در هزینهها است.
از آنجایی که منظرسازی پایدار نیاز به نگهداری و صرف هزینهی کمی دارد ،شما وقت
کمتری را صرف مراقبت از آن میکنید و درعوض وقت بیشتری را صرف لذت بردن از منظر خود
مینمایید (یا حتی میتوانید به کارهای دیگرتان برسید) .اگر قب ً
ال کمی زمان صرف منظرسازی
به روشهای متداول کرده باشید بهخوبی میدانید چقدر وقت و هزینه در آنها صرف میشود.
حاال تصور کنید صرف هیچ یک از این مواد الزم نباشد .این مزيت اصلي هر منظر پايدار است.
در نهایت وقتیبینید همهی قسمتها به زیبایی در کنار هم کار میکنند ،قدر چنین سیستم
منظم و برنامهریزیشدهای را خواهید دانست .اینکه هر بخش بهخوبی و بدون کمک شما کار
کند بسیار خوشایند و رضایتبخش است.

نقش شما :آنچه برای طراحی یک منظر پایدار الزم است

حتی اگر از کسی برای انجام بخشی از این پروژه همکاری بخواهید ،خود شما نیز درگیر

آن خواهید شد .در اینجا به مرور نکاتی که منظر شما را به منظری پایدار تبدیل میکنند
میپردازیم .یکی از این نکات آشنایی با روشهایی است که به شما کمک میکنند نقش
موثري در فرآیند اجراي پروژه داشته باشید.

صرف زمان کافی برای انجام صحیح کارها
بهتر است به آرامي پيش برويد .پروژهی شما چه بزرگ باشد چه کوچک ،اجراي یک طرح دقیق
(به قسمت «منظرسازی پایدار چیست؟ -طراحی دقیق» رجوع كنيد) نیازمند بررسی دقیق و
توجه خاص به جزئیات است .در گذشته ،در ژاپن طراحان باغچهها بهمدت یک سال هر روز در
خوبرگ درختان در معرض باد،
محل مورد نظر مینشستند و به حرکت خورشید ،جابهجایی شا 
توآمد جانوران و بسیاری نکات ریز دیگر نگاه میکردند .اطالع از چنین نکاتی تنها با دقت
رف 
فراوان و در سکوت امکانپذیر است .با تغییر فصلها ،طراحان در تابستان نکاتی را میآموختند
که یادگیری آنها در بهار غیرممکن بود .از این دست اطالعات که در ارتباط مستقیم با چرخهی
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طبیعی فصلها در سال هستند میتوان به موارد دیگری نیز اشاره کرد .در آن زمان طراحان تنها
پس از طی این مراحل طراحی را آغاز میکردند .چه دوست داشته باشید از روش پیشینیان خود
استفاده کنید و چه دوست نداشته باشید ،پیشنهاد میشود زمان کافی برای شناخت آنچه قرار
است انجام دهید صرف کنید .دقت در جزئیات ،كار شما را در مرحلهي طراحی آسان ميكند.

از مهارته ايتان برای کاهش هزینهها استفاده كنيد

اگر برنامهي ساخت منظری کام ً
ال نو را داريد ،باید بدانید تالش فیزیکی بسیاری در انتظار
شماست .حتی پروژههای کوچکتر از این هم بسیار کار میبرند .منظرسازی کار آسانی
نیست .از طرفی چنین تصمیمی یک موقعیت عالی برای خارج شدن از محیط بستهی خانه
و کمی فعالیت فيزيكي است که تفریح و سرگرمی نيز بههمراه دارد.

اصالح برخي تصورات عمومی از پایداری
مانند هر موضوع تازهی دیگری ،منظرسازی پایدار نیز باعث نگرانی کاربران میشود .کاربر قصد
دارد تغییری اساسی ،هزینهبر (از دید خود) و درازمدت در منظر خود بهوجود آورد و نگران است
که این روش نیز یکی از تبلیغات عصر جدید باشد که هیچ منفعتی برای او و محیط زندگیاش
ندارد .در اینجا به نکاتی اشاره میکنیم که خیال شما را تا حدی آسوده میکند:
√ تصور عمومی :منظرهای پایدار زیبا نیستند.
√ حقیقت :گیاهان یک منظر پایدار سالم و قدرتمند هستند و قادرند به شکل طبیعی
و به زیبایی تا جایی که ممکن است رشد کنند .همهی سازهها در چنین منظری از مواد
طبیعی ساخته میشوند و زیبایی آنها ذاتی است .منظرهای پایدار سبز ،پرگل ،تازه و
دوستداشتنی هستند.
√ تصور عمومی :منظرهای پایدار بسیار گران هستند.
√ حقیقت :همهی انواع منظر گران هستند ،ولی منظرهای پایدار به داليل زیر کم هزینهترند:
√ در رویکرد پایدار گیاهان به عناصر و اجزاء سخت (سختمنظر )1ارجحیت دارند.
1- hardscape
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بنابراین هزینهی کمتری صرف ميشود ،چرا که گیاه از بتن ارزانتر است.
√ مهمتر آنکه ،نگرانی در مورد نگهداری از منظر پایدار در مقایسه با منظرهای دیگر
کمتر است ،زیرا چنین منظری به منابع و نیروی کار کمتری نیاز دارد.
√ تصور عمومی :منظرسازی پایدار عملی نیست.
√ حقیقت :هدف اصلی از طراحی یک منظر پایدار ایجاد اکوسیستمی است با عملکرد
روان که نیاز چندانی به نگهداری و رسیدگی ندارد .وقتی به مجموعهی فعالیتهایی که
برای سرپا نگاهداشتن یک منظر متداول الزم است ،از جمله هرس کردن ،آبیاری ،کنترل
آفات و سایر اقدامات دقت کنید ،متوجه میشوید که در واقع این منظرهای متداول
هستند که عملی نیستند.
ابتدا باید انرژی بسیاری صرف کندن تعدادي آبراهه 1و جابهجا کردن اشیاء سنگین کنید
(وقتی روی پروژههای بزرگ کار میکنید این کار هفتهها طول میکشد) .میتوانید 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 پزشکتان مشورت کنید و از سالمتی خود مطمئن شوید.

X

اگر خودتان این کار را انجام دهید در حدود نیمی از هزینهی کل پروژه کاهش مییابد.

ولی قبل از شروع کار ،بد نیست تواناییهای خود را بسنجید .برای این کار باید با کار کردن
با تراکتور و دادن برنامه به سیستم کنترل آبیاری آشنا باشيد .براي این کار حتی ممکن
است درگیر فعالیتهایی شوید که با آنها آشنایی چندان ندارید .این کتاب به شما در کسب
مهارتهایی از این دست کمک میکند .اگر نمیتوانید یا نمیخواهید قسمتی از این پروژه را
خودتان انجام دهید میتوانید یک متخصص استخدام کنید .براي انجام چنین کارهایی (که
توانایی و مهارت الزم برای انجام آنها را ندارید) استخدام نیروی متخصص بهمراتب بهصرفهتر
است .برای آنکه بدانید كداميك از كارها را خودتان ميتوانيد انجام دهيد و چهوقت بايد از
نیروی متخصص استفاده کنید به فصل  3رجوع کنید.
1- ditch
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کنترل هزینهها
در اين كار با متغیرهای بسیاری سروکار خواهید داشت ،قیمتها بسته به طرحی که مدنظر
دارید تغيير ميكنند .برای مثال هزينهي كفسازي قسمتي از منظر (با استفاده از سنگهاي
الشه 20 )1تا  30برابر بیشتر از كاشت گياهان پوششي در همان ابعاد زمین است .با در نظر
گرفتن چنین هزینههایی ممکن است با پولی که صرف منظرسازی حیاط جلو و پشت خانهی
خود میکنید ،بتوانید یک یا دو اتومبیل بخرید .براي اين كار میتوانید روشهایی را انتخاب
کنید که هزینهی کمتری میبرند.

X

فرقی نمیکند ابعاد پروژهی شما چه اندازه وسیع باشد ،اگر خودتان آن را اجرا کنید

و تا حدی که ممکن است از هدر رفتن مصالح جلوگیری کنید میتوانید هزینهها را تا
حد قابلمالحظهای کاهش دهید .برای یافتن مصالح مناسب و مقرونبهصرفه از ميان
دورریزها به فصل  2رجوع کنید.
کنترل هزینهها وقتی دقیقاً نمیدانید چه کارهایی باید انجام شود قدری سخت است .بنابراین
بهتر است ابتدا کار طراحی را انجام دهید .سپس مرحله به مرحله پیش بروید .با پیمانکارها
صحبت کنید ،مصالح الزم را خریداری کنید ،و مهمتر 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 شديد میتوانید به اعداد و ارقام بپردازید تا هزینهی کل برآورد شود
و شما نیز برای تامین آن برنامهریزی کنید .اگر بخواهید یک ملک کامل را منظرسازی کنید،
هزینهها کمی باال میرود .اگر بهنظرتان هزینهی کار باالست ،به دنبال روشهایی بگردید
که بدون کاهش کیفیت به شما در کم کردن هزینهها کمک میکنند (برای مثال گیاهان
کوچکتر ،سختمنظرهای محدودتر ،يا سیستم آبیاری دستی) .همچنین میتوانید پروژهی
خود را به چند مرحله تقسیم کنید و این مراحل را طی چند ماه یا حتی چند سال انجام
دهید .برای مثال میتوانید طراحي حیاط جلویی را در یک مرحله و طراحي مسیرهاي تردد،
1- flagstone
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پاسيو ،1نورپردازی و سایر جزئیات را در مراحل بعدی انجام دهید .بهطور کلی روشهای
بسیاری برای کاهش هزینهها وجود دارد.
تمام هزینهها را روی برگهای بنويسيد .در این برگه به تکتک لوازم مورد نیاز
و قیمت هر یک اشاره کنید :تراکتوری که برای تخریب استفاده میکنید ،هرس کردن
درختان ،خاك سطحي ،2سیستم آبیاری ،نیروی کار قراردادی (که ممکن است در کل کار
با شما همكاري كنند) ،هزینههای ضمنی مانند سرویس بهداشتی سیال برای کارگران
و هزینههاي مشابه .بهاينترتيب میتوانید هزینهها را طی پیشرفت پروژه بهروز کنید.
همچنین میتوانید هزینههای واقعی را با آنچه پیشبینی کردهاید مقایسه کنید ،برای
اطالعات بیشتر دربارهي هزینهها به فصل  2رجوع کنید.

زمانبندی پروژه
وسعت کار و همچنین زمانی که برای انجام آن الزم است (چه خود اجراي آن را به عهده
بگیرید و چه به کس دیگری واگذار کنید) را در نظر بگیرید .اگر از پیش برای همه چیز
برنامهریزی کنید به شکل شگفتآوری طی یک یا دو هفته میتوانید پروژهی خود را اجرا
کنید .برای اجرای همهی منظرهای پایدار الزم نیست ماهها وقت صرف کنید .با نگاهی به
جدول «ترتیب عملیات منظرسازی» میتوانید مجموعهی کارهایی را که باید براي طراحي
منظر انجام دهید ببینید .بررسی کنید چه تعداد از این کارها در فهرست عملیات منظرسازی
شما ديده ميشوند .در پروژههای کوچکتر ،به تخريب كمتر ،گیاهان محدودتر ،و تنها یک
الیه خاکپوش نیاز است .ولی ممکن است برای طراحی یک سايت کامل به انجام فعالیتهای
بیشتری در زمینههای مختلف و برنامهریزی دقیقتر نیاز باشد.
وسعت پروژه هر قدر باشد ،باید توجه داشت که آغاز بسیاری از عملیات منظرسازی در
زمان مشخصی از سال ممكن است .اگر برای کل یا قسمتی از کار از نیروی متخصص استفاده
 -1پاسيوها يكي از عناصر اصلي محوطههاي زيبا هستند كه اغلب در مجاور محل مسكوني ساخته و معموالً كفسازي
ميشوند .از اين فضاهاي بيروني براي صرف غذا ،استراحت و برگزاري مراسم استفاده ميشود.
2- topsoil
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میکنید ،در مورد برنامهی زمانبندی نیز با او مشورت کنید .اگر مسايل مالی برای شما
اهمیت خاصی دارند گردش وجوه را نیز بررسی کنید.
در پروژههای بزرگ ،يك سررسيد تهیه کنید و از اطالعات ارايه شده در جدول
«ترتیب عملیات منظرسازی» در آن استفاده کنید .ممکن است در طول کار از برنامهی
زمانبندی خارج شوید ،ولی حداقل برنامهای در اختیار دارید که طبق آن عمل میکنید.

برنامهریزی و طراحی :مراحل اصلی منظرسازی پایدار

طراحی خوب و اصولي در نحوهي عملكرد منظر بسیار موثر است؛ این مرحله -مرحلهي طراحي-

یکبار برای همیشه نحوهي عملكرد سيستم را مشخص میکند .طراحی ،بهخصوص در پروژههای
بزرگ ،بسیار مهم است .این مرحله شامل جزئیات بسیار و در عین حال سرگرمکننده و جالب است.

ترتیب عملیات منظرسازی ،آغاز تا پایان

در اینجا به مرور مراحل تبدیل یک حیاط قدیمی به منظری پایدار میپردازیم .هر پروژه
دارای ویژگیها و همچنین نیازهای خاص خود است ،ولی در برخی موارد این ویژگیها

بین همهی پروژهها 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 بهطور همزمان با یکدیگر انجام میشوند .برای مثال ،میتوان در زمان ساختن هر يك

از قسمتهای مختلف پروژه به طراحی بخشهای دیگر پرداخت .پروژهی شما هر ساختاری

که داشته باشد ،جدول زیر به شما کمک میکند همواره تصویری کلی از مجموعهی
فعالیتهایی که باید انجام دهید در ذهن داشته باشيد .ترتیب برخی مراحل را نميتوان
تغيير داد .برای مثال پیش از ساخت هر قسمتی باید تخریبهای الزم انجام شود یا پیش

از کاشت گیاهان و نصب سیستمهای آبیاری الزم است شیببندی خاک انجام شود .گاهی
پیش از انجام هر کاری الزم است پاسيوي مورد نظر در گوشهای از حیاط ساخته شود.

مانند مرحلهی طراحی ،این مرحله نیز فرآیندی پیوسته است که شامل مراحل مختلفی

از قبیل بررسی ،جمعآوری اطالعات و همچنین اعمال تغییرات در کل پروژه میشود.
بااینوجود اگر از این زنجیره پیروی کنید ،مشکلی پیدا نخواهید کرد.

فصل  :1منظرسازي به روش پايدار

عملیات

عنوان
برنامهریزی و طراحی

بررسی سایت ،طراحی منظر ،بودجهریزی

مجوز

مجوز ساخت ،مجوز کاربری ،و سایر موارد

کنترل علفهای هرز

کندن علفهای هرز ،پاشیدن خاکپوشهای الیهاي

محل قرار گرفتن كابلهاي برق ،تلفن و لولههاي گاز

1

براي اين منظور بايد با شهرداريها و سازمانهاي ذيربط تماس
بگيريد

تخریب

کندن گیاهان ،تخریب سازهها و سایر موارد

هرس کردن درختان

هرس کردن درختان موجود

عمليات خاك

شیببندی ،خاکبرداری ،خاکریزی

زهكشي/جمعآوري و هدايت پسابها
کنترل فرسایش

خطوط اصلي آب
تاسیسات الکتریکی
آبفشانها

6

سازههای سنگین
کفسازی

7

راهآبهاي زیرزمینی ،آبراههي خشك ،2جمعآوري آبهاي
سطحي

3

استفاده از تورهاي سيمي ،4حصاركشي براي جلوگيري از رانش
ِگلوالي ،5خاكپوشپاشي با استفاده از آب پرفشار
لولهکشی ،تاسیسات بازدارندهی جریان برگشتی آب ،انواع شیرها
(مانند شيرهاي كنترل) ،شیرهاي مخصوص اتصال شلنگ
سیمکشیهای کنترل آبیاری ،سیمکشیهای روشنایی،
ترانکهای زیرکار
آبفشانهاي زمينهاي چمن و سایر قسمتها
تختهسنگها ،دیوارهای نگهدارنده ،حصارها ،پرچينها و سایر موارد
مسیر ماشینرو ،پاسيو ،مسیر پیادهرو

گیاهان

درختها ،درختچهها ،انواع گياهان پوششي

سیستم آبياري قطرهای

لولهکشی و نصب قطرهچكانها

خاکپوشپاشی

پوشاندن زمین از خاکپوش

نورپردازی

نصب تجهيزات و مبدلها/ترانسفورماتورها

مبلمان سایت

نیمکت ،صندلی ،مجسمه ،گلدان

8

1- sheet mulching
 -2بستر اين آبراههها از سنگ پوشيده شده است كه آب به تدريج از ميان آنها به اليههاي زيرين نفوذ ميكند.
3- water harvesting
4- netting
5- silt fencing
6- sprinklers
7- flatwork
8- emitters
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آشنایی با سایت و نیازهاي آن
انتخاب منظري كه با شرایط موجود هماهنگ باشد ،باعث ميشود در كنار آن احساس آرامش
كنيد .گام اول آشنایی با سایت است که به شما کمک میکند محیط خود را بهتر بشناسيد.
زمانی را صرف شناخت کیفی سايت خود کنید .در زمانهای بیکاری به حیاط بروید و بهدقت
به ویژگیهای آن توجه کنید؛ مسیری که نور خورشید طی میکند ،وضعیت خاک ،سالمت
گیاهان موجود و همچنین بسیاری ویژگیهای مثبت و منفی دیگر .از حیاط خود عکس
بگیرید ،اطالعات جمعآوری شده را یادداشت کنید و از تمامی زوایای ممکن به حیاط خود
نگاه کنید .اگر احساس نگراني ميكنيد از یک متخصص مشورت بگیرید .تپههای ناپایدار یا
مشکالت خاک از جمله مواردی هستند که گاهی باعث نگرانی میشوند .برای بررسی دقیقتر
سایت به فصل  4رجوع کنید.

X

شناخت سایت بهتنهایی کافی نیست .همچنین باید بدانید چه میخواهید و چه نیاز

دارید :وارد شدن به مرحلهی طراحی بدون گذر از این مراحل باعث میشود کار شما
بدون داشتن اطالعات کافی برای تصمیمگیری در مراحل بعدی متوقف شود .از منظر
تمامشدهی خود چه انتظاری دارید .یک فهرست ساده تهیه کنید .این کار را در حیاط
انجام دهید تا با ديدن زواياي مختلف آن راحتتر بتوانيد انتظارات خود را در ذهنتان
مرور كنيد .اگر در حیاط پشتی خانه بایستید بهتر میتوانید به آنچه مورد نیازتان است
فکر کنید ،برای مثال ،حریم خصوصی ،فضایی سایهگیر برای طراحی پاسيو ،زمین بازی
برای کودکان ،باغچهي سبزیجات ،چند درخت میوه ،حصارکشی و آبنما .هر چيزي را
که به نظرتان میرسد روی کاغذ بیاورید .از اعضای خانواده نیز نظرخواهی کنید و آنها
را در جریان تصمیمات خود قرار دهید.

استفاده از منابع اطالعاتی دیگر در زمینهی پایداری
عالوه بر این کتاب منابع فراوان دیگری نیز وجود دارد که برای طراحی یک منظر پایدار
میتوانید از آنها استفاده کنید .موسسات دولتی نیز که در این زمینه فعالیت میکنند ،اغلب
منابع بسیار خوبی در اختيار عالقهمندان قرار میدهند .این موسسات همچنین روشهایی
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برای صرفهجویی در مصرف آب ،کاهش تولید زباله ،و سایر جنبههای منظرسازی پایدار ارايه
میدهند .بهعالوه میتوانید به کتابفروشی محل خود مراجعه کنید و به دنبال کتابهایی
که در زمینهی باغبانی منتشر شدهاند بگردید .میتوانید به گلخانههای محلی و فروشگاههای
لوازم کشاورزی نيز مراجعه کنید.

X

از اینترنت هم میتوانید استفاده کنید که منبع عظيم اطالعات روز منظرسازی پایدار

بهشمار میآید (توجه کنید که احتمال دارد گاهی نیز در اینترنت با اطالعات نادرست
و نامعتبر مواجه میشوید) .در این کتاب به برخی سایتهای معتبر اشاره خواهیم کرد.
همچنین میتوانید در زمینههای تخصصيتر نیز جستجو کنید :مانند کنترل آفات و
جمعآوري آبهاي سطحي .بهاینترتیب به اطالعات بسیاری دست خواهید یافت که حتی
زمان مطالعهی همهی آن را پیدا نمیکنید .برای جدا کردن اطالعات مفید ،بهتر است بیشتر
به وبسایتهای دانشگاهی (با پسوند “ ،)”eduسایتهای غیرانتفاعی (با پسوند “ )”orgو
برخی سایتهای مربوط به موسسات دولتی مانند آژانس محافظت از محیطزیست( 1با
پسوند “ )”govمراجعه کنید .سایتهای تبلیغاتی (تجاری) نیز برای این منظور مناسباند،
فقط دقت کنید در دام تبلیغاتی که به شکل اطالعات ارايه میشوند نیافتید.

توسعه و پروراندن طرح
طراحی به تفکر و دقت بسیار نیاز دارد .چرا که تعیینکنندهی نتیجهی پروژه و نحوهی
عملکرد آن در طول زمان است .مرحلهی طراحی مرحلهای است که باید زمان بیشتری
برای آن صرف كرد .طراحی میتواند کلی (باغچهی سبزیجات) یا بسیار دقیق (چهار باغچهی
سنگی مرتفع به ابعاد  10×4متر در گوشهی شمال شرقی حیاط پشتی با تعداد مشخصي گیاه
كلم قمري ،شلغم و گوجهفرنگي) باشد.

X

طراحی یک منظر پایدار کار سختی است ،ولی هر کسی میتواند آن را انجام دهد.
1- Enviromental Protection Agency
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در بخش دوم از این کتاب به موضوع طراحی منظرهاي پايدار میپردازیم .در اینجا
خالصهای از این فرآیند ارايه میشود:
√ √تهيهي طرح مفهومي :1وقتی با سایت و انتظارات خود از منظر بهخوبی آشنا شدید ،برای
برداشتن اولین قدم از طراحي آماده هستید .به طرحي كه در اين مرحله آماده ميشود ،طرح
مفهومي گفته میشود .این طرح در چند مرحله تهيه میشود که از رسم یک نمودار ساده
شروع و پس از اندازهگیری سايت به تهيهي نقشهي پايه و نقشهي مفهومي 2ختم میشود.
√ √اصالح طرح :وقتی درک خوبی از کنار هم قرار گرفتن اجزاء پیدا کردید ،میتوانید کار
روی جزئیات را شروع کنید .پاسيوي منظر شما از چه مصالحي ساخته میشود و شکل و مکان
دقیق آن چیست؟ در قسمت شرقي ساختمان چه درختی بايد کاشته شود؟ اين درخت در زمان
کاشت داراي چه ابعادي است؟ چه نوع گیاه چندسالهاي 3باید در حاشیهی مقابل ساختمان خانه
کاشته شود ،از هر نوع چه تعداد گیاه و با چه ابعاد گلدانی؟ شما حتی میتوانید تعدادي نقشهی
مجزا تهیه کنید که هر یک جزئیات مربوط به ساخت ،کاشت ،آبیاری و سایر مراحل کار را نشان
میدهند .این نقشهها به شما کمک میکنند ایدهی اصلی خود را اصالح کنید و عالوه بر اینكه
شما را در مسیر طوالنی طراحی منظر هدایت میکنند ،به شما کمک میکنند دیدگاه خود را با
پیمانکار پروزه در میان بگذارید (البته اگر قصد استخدام متخصص دارید).

اجراي طرح

حاال وقت شروع كار است .آیا واقعاً برای شروع آمادهاید؟ نگران نباشید .چکمهها 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 نيست ،ولی سختی آن کشنده هم نیست .در حین
کار رویای یک باغچهی زیبا را در ذهنتان زنده نگاهدارید .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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جمعآوری ابزارها و مصالح مورد نیاز
یک پروژهی منظرسازی در حقیقت مجموعهای از پروژههای کوچک است .بسته به ابعاد
پروژه ممکن است الزم باشد فعالیتهای مختلفی انجام دهید .عملیات تخریب ،جابهجایی و
شیببندی خاک ،نصب سیستمهای آبیاری و زهکشی (جمعآوري و هدايت پسابها) ،ساخت
انواع سازهها ،کاشت گیاهان ،پاشیدن خاکپوش و بسیاری فعالیتهای دیگر .برخی ابزارها
مانند بیل و شنکش در بیشتر این فعالیتها بهطور مشترک کاربرد دارند ،و بهاینترتیب شما
بهخوبی با آنها آشنا خواهید شد .براي انجام سایر فعالیتهاي مربوط به منظر– بهطور خاص
ساخت اجزاء سختمنظر (به فصل  14رجوع كنيد) -ممكن است به ابزار خاص دیگری نيز نیاز
داشته باشيد (كه گاهی هزینهبر هستند) .احتماالً درحالحاضر ابزارهای اصلی را در اختیار دارید:
میتوانید سایر ابزارها را نیز اجاره کنید یا قرض بگیرید( .خریدن ابزارهایی که ممکن است فقط
یک یا دو بار از آنها استفاده شود کمک چندانی به پایداری نمیکند ،این طور نیست؟)

X

استفاده از ابزارهای مناسب باعث میشود اجرای پروژه آسانتر و ایمنتر باشد و

نتیجهی آن به نتیجهی کار افراد حرفهای شبیهتر شود .مصالح و مواد اولیه را میتوانید
از منابع مختلفی تامین کنید :الوارفروشيها ،کارخانههای توليد انواع بتن ،گلخانهها
و نهالستانها ،فروشگاههای لوازم منظرسازی ،فروشگاههای سنگفروشی و مصالح
ساختمانی ،فروشگاههای تاسیسات آبیاری و سایر موارد .در منابع محلی جستجو کنید و
مکانهایی 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 زیستمحیطی منطقیتر است که از آنها خرید کنید .فراموش نکنید که باید تا
حد امکان تولید زباله را کم کنید (به فصل  2رجوع كنيد) .پایداري یعنی تا حد امکان
کم خرید کردن.

تضمين موفقیت در اجرای پروژه
اگر قصد اجراي پروژهای کوچک را دارید ،یک یا دو روز وقت برای انجام اين کار کافی است.
آماده شدن برای برخی پروژهها حتی از اجرای پروژه هم زمانبرتر است .از پیش برنامهریزی
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کنید ،و همهی لوازم و مصالحی را که نياز داريد قبل از فرا رسیدن روز موعود جمعآوری
کنید .فراموش نكنيد ممکن است نتوانيد برخی از گیاهان و حتي مصالح را همان روزی که
به آنها نیاز دارید تهیه كنيد ،پس حداقل یک هفته قبل از شروع کار بگردید و تمام مصالح
مورد نیاز خود را تهيه کنید.
اگر یک پروژهی کامل منظرسازی پیش رو دارید ،سرعت خود را کمی پایین بیاورید.
اجراي چنین پروژهای در یک ماه امکانپذیر نیست .بسیاری از افراد در نیمهی راه ،کار را رها
میکنند .ولی فراموش نشود که شما میخواهید منظرتان پایدار باشد .اگر به فعالیت فیزیکی
زیاد عادت ندارید کارها را به آرامی پیش ببرید و به خود زمان استراحت بیشتری بدهید.

X

بهترین نتایج معموالً از تصمیمهایی که در زمان پیشرفت پروژه گرفته میشوند

بهدست میآیند .نبايد به دلیل آنکه انرژي زيادي صرف اجراي پروژه میکنید از ساير
ابعاد پروژه غافل شويد.
درحالیکه مراحل را يكي يكي طی میکنید ،دوباره به نکات ظریف پروژه فكر
كنيد .هميشه با پیشرفت پروژه ابعاد جدیدی از کار ،خود را نشان میدهند .جزئیات از
اهمیت بسیار برخوردارند و در مرحلهی طراحی خيلي كم به چشم میآیند .ایدههای
جدید را با آغوش باز بپذیرید.

نگهداری بهروش طبیعت

الزم نیست برای داشتن یک باغچهی زیبا باغبان خیلی خوبی باشید .نگهداری از یک منظر
پایدار باید بهمراتب آسانتر از نگهداری از منظرهای متداول باشد ،یادتان هست؟ یکی از
اهداف طراحی این منظرها نیاز كم آنها به تعميرونگهداری است.
منظر شما در سال اول به دلیل آنکه باید کودک خود را برای رسیدن به مرحلهی بلوغ
کمی تقویت کنید تا حدودی به نگهداری نیاز دارد .نگهداری از منظر پایدار پس از طی این
مرحله بسیار آسان میشود .برعکس باغچههای متداول كه با وجود گیاهان انبوه و بزرگ ،و
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طبيعت ميرا 1در معرض خطر آفتزدگی و بیماری قرار دارند و نگهداري از آنها با گذشت
زمان سختتر و سختتر میشود.
البته منظرهای پایدار نیز به نگهداری نیاز دارند ،ولی نگهداری از آنها شامل جدا کردن
گلها و برگهاي خشک ،چیدن میوهها ،و کمی نظمدهی و مرتب کردن باغچه است که
گهگاه باید انجام شود .برای اطالعات بیشتر دربارهي نگهداری از یک منظر پایدار به فصل
 20رجوع کنید.

به حداقل رساندن تاثیرات بهجا مانده از عمليات تعميرونگهداری در داخل

و خارج سایت

نگهداری به روشهاي متداول آسیب بسیاری به محیطزیست میرساند .هر سال فقط در
ایالت متحدهی آمریکا ،در حدود  800میلیون گالن گازوئیل صرف کوتاه کردن چمنها
میشود .تجهيزات دیگري مانند قيچيهاي موتوري ،2برگروبها 3و ارههاي برقيها نیز عالوه
بر تولید آلودگی هوا و آلودگي صوتی ،مقادير زيادي انرژي مصرف ميكنند .در آمریکا ساالنه
 30میلیون كيلوگرم آفتکش برای چمنها استفاده میشود .اين مواد باعث نابودی حشرات
بومی و مفید ،تولید آلودگی هوا ،و بیماری انسانها و جانوران میشوند .علفکشها و کودها
نیز آسیبهای جبرانناپذیری به محیطزیست ميزنند.
نتیجهي چنین اقداماتی بسیار ناخوشایند است ،ولی میتوان همهچیز را تغییر داد .با
ساختن منظری که به نگهداری کم نیاز دارد ،استفاده از روشهای ارگانيك 4که در آنها از
مواد شیمیایی خطرناک استفاده نمیشود ،و استفاده از ابزارهاي دستی بهجای ماشينهای
برقی میتوان منظري پایدار طراحي کرد که هم پاك و سودآور است و هم محلي براي
استراحت و آرامش بهشمار ميآيد .روشهای انجام این کار را میتوانید در فصلهای ،20
 21و  22بیابید.
1- entropic
2- trimmer
3- blower
 -4منظور از روشهاي ارگانيك در اينجا روشهايي است كه به دليل كمترين استفاده از مواد شيميايي كمترين
آسيب را به محيطزيست ميرسانند.
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حذف مواد شیميایی
دلیل آنکه منظرهای متداول به مواد شیمیایی متکی هستند آن است که در برابر آفات و
بیماریها مقاوم نيستند .باغبانها اغلب به دلیل بیاطالع بدون از مواد جایگزین طبیعی از
مواد شیمیایی استفاده میکنند .گاهی نیز فکر میکنند مواد جایگزین طبیعی قابلیتهای
الزم را ندارند .در واقع دقیقاً عکس این است .بهتر است از روشهای طبیعی کنترل علفهای
هرز که بهطور همزمان با کنترل آفات عملي هستند (به فصل  21رجوع كنيد) استفاده کنید.
همچنین میتوانید از کودهای آلی( 1به فصل  22رجوع كنيد) برای گیاهان استفاده کنید .در
اين صورت شما ،خانوادهتان و محیطزیست ،همه سالم میمانيد.

پایین نگاهداشتن هزینهها
از آنجا که این منظرها به رسيدگي کمتری نياز دارند ،در منظرهای پایدار هزینهها به میزان
قابلتوجهی پايينتر است .میتوان به سادگی ثابت کرد که در حدود  80درصد از کل هزینهی
منظرهای متداول صرف نگهداری از آنها در مدت زمان  20سال میشود .این مبلغ بسیار باال
است -آنقدر که بیشتر صاحبخانهها از فهمیدن این که حیاط خانهي آنها تمام پسانداز
ماهیانه را مصرف میکند متعجب میشوند .در یک سیستم پایدار ،هزینهی همهچیز پايينتر
است ،چرا که کارهای کمتری انجام ميشود و مصالح و منابع کمتری مصرف ميشود .به
كمك همین روشهای ساده در هزینههای کلی پروژه صرفهجویی ميشود.

1- organic

فصل 2

در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد
در اين فصل ميخوانيم:

• كاهش مصرف منابع
• بهينهسازي وروديها و خروجيهاي منظر
• يافتن منابع پايدار براي تامين مواد و مصالح مورد نياز در منظر
• استفاده از راهحلهاي زيستي

1

• هدفمند بودن هر يك از اجزاء منظر
يكي از نقاط قوت منظرسازي پايدار اين است كه خو ِد شما هم ،شخصاً از آن سود ميبريد.
حتي اگر محيطزيست براي شما اهميت چنداني نداشته باشد با اين كار ميتوانيد تا حد
قابلتوجهي در هزينهها صرفهجويي كنيد و مجبور نيستيد وقت و انرژي زيادي را صرف
نگهداري از منظرتان كنيد.
در اين فصل با اجزاء مناسبي كه ميتوان در منظر بهكار برد بيشتر آشنا ميشويد .در
اينجا به شما كمك ميكنيم مواد و مصالحي را انتخاب كنيد كه هم براي شما بهصرفه
هستند و هم با محيطزيست سازگارند .عالوهبراين خواهيد ديد چگونه ميتوان منظري را

1- biological solutions

52

بخش اول :اصول منظرسازي پايدار

طراحي كرد كه هم زيبا است و هم زندگي در كنار آن آسان است.

X

هدف اصلي از طراحي منظرهاي پايدار ،ساخت منظري كاربردي و برنامهريزيشده

است كه براي همه مفيد باشد -از جمله محيطزيست .تاثير كلي منظر شما بر محيطزيست،
چه در داخل و چه در خارج سايت ،بايد مثبت باشد .به بيان ديگر در منظرسازي پايدار
بايد به چرخهي حيات و طولعمر هر جزئي كه وارد منظر ميشود توجه كرد .با اين كار
در واقع قدم ديگري بهسوي طراحي منظري پايدار برداشتهايد.

كاربرد هوشمندانهي منابع

استفادهي بهينه از منابع ،نهتنها آثار سوء بهجا مانده از منظرسازي را كاهش ميدهد ،بلكه
به صرفهجويي در هزينهها نيز كمك ميكند .با اين كار حداقل ،مواد و مصالح مورد نيازتان
را به قيمت مناسبتري تهيه ميكنيد و ميزان مصرفتان نيز كاهش مييابد .براي ساختن
منظرهاي متداول به منابع بسياري نياز است .با گذشت زمان ،اين منظرها به مصالح و مواد
بيشتري براي ادامهي حياتشان نياز دارند .ميپرسيد چرا؟ زيرا طراحي آنها منطبق بر
طبيعي موجود در آن نيست.
قوانين طبيعت و چرخههاي
ِ
طبیعت در نگهداری از اکوسیستمهایی که خودکفا هستند و با تکیه بر منابع محلی موجود
به حیات خود ادامه میدهند بسیار توانمند است .به اطرافتان نگاه کنید :کسی مسئول
آبیاری ،کوددهی ،و سمپاشی مناظر طبیعی نیست ،ولی این مناظر میلیونها سال به حیات
خود ادامه میدهند .شما هم هر چه منظرتان را به مناظر طبیعی شبیهتر بسازید ،میتوانید
از مزایای موجود در سیستمهای طبیعی بهرهي بيشتري ببريد.

X

بنابراین یکی از اصول مهمی که باید در زمان طراحی منظر در نظر داشت ،استفاده از

مصالح و منابع کمتر است .برای مثال اگر در ساخت منظری از عناصر سخت (سختمنظر)
زیادی استفاده شود ،مانند پاسيوي سیمانی یا نردههای آهنی ،میتوان نتیجه گرفت که
در خارج از سایت این منظر ،تخریبهای بسیاری برای استخراج منابع و فرآوری آنها
متوجه محیطزیست 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 نوبهی خود باعث آزاد شدن دیاکسیدکربن فراوان میشود-
در حدود یک میلیارد تن در سال در سطح جهان .بتن تنها یکی از مصالح آسیبرسانی است
که بهدلیل عالقهی ما انسانها به استفاده از مصالح منظرسازی مدرن ،تولید و مصرف میشود.
عالوهبراین بتن بسیار گران است.
پس از آنکه منظر متداول ما با استفاده از مصالح فراوان تکمیل شد ،بسته به مهارتي كه
در طراحي اوليهي آن بهكار رفته است ،اشتهای وصفناپذیراش برای مصرف آب ،کود و سایر
منابع -بدون در نظر گرفتن نیروی کار و صرف هزینههای باال -شروع میشود! کام ً
ال برعکس،
منظری که بر پایهی اصول پایداری طراحی شده ،اکوسیستمي پویا است كه دارای ثبات و
پايداري درونی است .این منظر برای ادامهی حیات ،نیاز چندانی به کمک شما و مصالح و
منابع متنوع ندارد .در ادامهی این فصل راههای بسیاری برای کاهش مصرف منابع و مصالح
در طراحی منظر پیشنهاد میشود.

چگونه از آنچه در طراحی منظر بهکار میرود بیشترین استفاده را
ببريم

اگر میخواهید سیستمی کارآمد داشته باشيد که سالها بتوان از مزایای آن لذت برد ،باید
منظری بسازيد که ميزان منابع و مصالح ورودی به آن تا حد ممكن كم است و اگر ناچار
به استفاده از منابع و مصالح هستيد ،از مصالحي استفاده كنيد كه کارآمد و دوستدار
محیطزیست هستند .خروجی سیستم شما نيز بايد به كمترين میزان ممکن (در حد صفر)
برسد .در اینجا منظور از خروجی ،موادی است که سیستم را ترک میکنند و به اشتباه به
آنها «زباله یا پسماند» گفته میشود .در این بخش به ورودیهای سیستم میپردازیم .در
بخش بعدی« :به صفر رساندن خروجیهاي سيستم» ،بیشتر به روشهای کاهش خروجیها
خواهیم پرداخت .ورودیهای یک منظر به دو دسته تقسیم میشوند:
√ √مصالح و مواد ساختمانی که برای طراحی اولیهی منظر بهکار میروند.
√ √مصالح و موادي كه برای نگهداری از منظر بهكار ميروند و به منظر کمک میکنند به
حیات خود ادامه دهد.
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X

درست است که بههرحال برای ساخت منظر از مصالح استفاده میشود ،ولی تفاوت

بسیاری میان مصالح مختلف وجود دارد و گزينهي بهتر آن است كه از مصالحي استفاده
شود كه مناسب و پایدار هستند .هر چه طراحي منظر شما بهتر باشد ،مصالح و منابع
کمتری برای نگهداری از آن مورد نیاز است.

مصالح ساختمانی :تبدیل زبالههای دیگران به مصالح باارزش منظرسازی
اولین قدمي که باید برای به حداقل رساندن ورودیهای سیستم بردارید برآورد میزان مصالح
سختی (سختمنظر) است که واقعاً نیاز دارید .گاهی واقعاً الزم نیست اگر از پاسيو فقط
برای خوردن شام خانوادگی و مطالعه استفاده میشود ،آن را بسیار بزرگ ساخت .عادت
کنید جلوی خواستههای نامعقولتان را بگیرید .پس از آنکه تصمیم خود را در مورد میزان
مصالح سخت مورد نیاز گرفتید ،مصالحی را که در خانه دارید و میتوان از آنها استفاده کرد
معین كنيد .کمی در حیاط پشتی خانه و انباری بگردید .آنچه شما در خانه پیدا میکنید
مجانی است و الزم نیست برای خرید یا انتقال آن هزینهاي صرف کنید (که مستلزم مصرف
سوختهای فسیلی است) .عالوهبراین انرژی کمتری نیز صرف خواهید کرد .در ابتدا ممکن
است فکر کنید هیچ چیز بهدردبخوری ندارید ،ولی مطمئن باشید اینطور نیست .همانطور
که گوشهوکنار خانه را میگردید فهرستی از چیزهایی که میتوان بهنوعی برای ساخت منظر
از آنها استفاده کرد تهیه کنید ،برای مثال:
√ √از سنگهای موجود برای ساختن دیوارها ،مسیرهای تردد و آبراهههاي خشك استفاده
کنید.
√ √درختانی را که دیگر مورد نظر شما نیستند قطع كنيد و از الوار آنها استفاده کنید.
√ √پاسيوي قدیمی را با کلنگ خرد کنید و از تکهسنگهای آن بهجای سنگچینهای میان
چمنها استفاده کنید.
اگر هیچ چیز هم موجود نباشد ،همیشه خاک هست .از خاک میتوانید برای ساختن دیوارهای
زیبای گلی ،نیمکت و حتی كمد ابزار استفاده کنید .برای جزئیات بیشتر به فصل  13رجوع کنید.
حیاط همسایهها را از قلم نیاندازید .گاهی زبالههای آنها همان چیزی است که

فصل  :2در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد

شما برای ساخت سختمنظر به آن نیاز دارید (با این کار میتوانید آنها را هم خوشحال
کنید زیرا حیاط خانهی آنها هم تمیز میشود) .میتوانید از زبالههای بازیافتشدهای كه
در بازار عرضه ميشود نیز استفاده کنید .یکی از اين محصوالت ،تکههای شکستهی بتن
است که با نام ارب ِنایت 1به بازار ارايه میشود .از این محصول میتوان برای ساخت یک
پاسيوي زیبا یا یک دیوار نگهدارندهي کوتاه استفاده کرد .راههای بسیاری برای استفادهي
مجدد از دورریزهای ساختمانی بهعنوان مصالح و مواد اولیهی ساخت منظرهای پایدار
وجود دارد .کمی در زبالههایی که همسایهها پس از انجام تعمیرات یا نظافت منزلشان
بیرون میریزند دقت کنید .اگر در نزدیکی خانهی شما پروژهی ساختوسازی در دست
اجرا است ،میتوانید از مواد و مصالح مازاد آنها استفاده کنید .در دفترچههاي تبلیغاتی
محلی بگردید و به تابلوی اعالنات نصبشده در مکانهای عمومی سری بزنید.
هر چیز کهنهای را میتوان نو کرد :استفادهی مجدد از دورریزها

مواد و مصالحی از این دست منابعی هستند که بهجای آنکه دور ریخته و هدر شوند
بهدقت جمعآوری و به افرادی که به آنها نیاز دارند فروخته میشوند .برای مثال میتوانید
چوبهایی را که از انبارهای قدیمی دور ریخته میشوند خریداری کنید .گاهی پس از
اليروبی رودخانهها یا دریاچهها قطعات بزرگ چوب در آنها پیدا میشود .این چوبها گاهی
قرنها در زیر آب مدفون بودهاند .ولی شما میتوانید آنها را برای مصارف خود بخرید .این
چوبها ارزان نیستند ،ولی در مقایسه با چوبهای مشابه كه داراي ظاهري قديمي هستند و
براي تزيين منظر از آنها استفاده میشود ،قیمت معقولتری دارند (فراموش نكنيد كه اين
نوع چوبها هميشه هم در دسترس نيستند).
اگر به چنین منابعی دسترسی ندارید سراغ شرکتهایی بروید که کارشان جمعآوری درختانی
است که به دالیل مختلف قطع میشوند و آنها را بهصورت الوار به متقاضیان میفروشند.
میتوانید تبلیغات این قبیل شرکتها را در دفترچههای تبلیغاتی محلی پیدا کنید.
برای تهیهي آجر نیز تقریباً میتوانید به هر مصالحفروشیاي که در نزدیکی منزلتان قرار
1- urbanite
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دارد مراجعه کنید .این فروشگاهها معموالً آجرهای جمعآوريشده از سایتهای تخریب را
هم ميفروشند .ميتوانيد آگهياین قبیل مصالح را نیز در دفترچههای تبلیغاتی پيدا كنيد.
گاهی میتوانید در اینترنت هم بهدنبال اين نوع مصالح که به قیمت مناسب ارايه
میشوند و به شما در ساخت منظرتان کمک میکنند ،بگردید.
احیاء :بازیافت مصالح بهکار رفته در سازهها (مواد و مصالح محتوايي )1

تفاوت بین مواد و مصالح اصالحشده و مواد و مصالح بازیافتشده در نوع و وسعت عملیاتی
است که روی هر یک از آنها انجام میشود .میتوان بدون اعمال هیچ نوع تغییری از برخی
مواد و مصالح اصالحشده مانند ا ِربَنايت (تکههای خردشدهي بتن که برای كفسازي بهکار

میروند) در پروژههای ساختوساز استفاده کرد .در پایان پروژه اگر به آنها نگاه کنید تفاوتی
با بتن ندارند .ولی مواد و مصالح بازیافتشدهای مانند الوارهای پالستیکی ،بهشکل بطریهای
نوشابه وارد کارخانه میشوند و بهصورت الوار درمیآیند .بنابراین تشخیص اينکه این مصالح
دقیقاً از چه مواد اولیهای ساخته شدهاند ممکن نیست.
برخی افراد به بازیافت ،فروبازيافت/دگربازيافت 2يا بازتولید هم میگویند ،چرا که عموماً
محصول نهایی بسیار متفاوت از مواد اولیهي بهکار رفته است .یکی دیگر از دالیلی که
این افراد از این اصطالحات استفاده میکنند آن است که در بیشتر موارد این فرآیندها
برگشتناپذیر هستند .برای مثال هرگز نمیتوان از الوار پالستیکی ،بطریهای نوشابه ساخت.
تعداد معدودی از مواد مانند آلومینیوم و استیل (فوالد) واقعاً قابل بازیافت هستند.
با استفاده از مواد بازیافتی آثار منفی کمتری متوجه محیطزیست میشود .در واقع شما از
موادی استفاده میکنید که در مراحل قبلی دورریز بهشمار میآمدند .بهاینترتیب درختان
کمتری قطع میشوند ،مواد کمتری از معادن استخراج میشوند و اقداماتي از اين دست که
باعث تخریب محیطزیست میشوند ،کاهش مییابند.
برخی مواد و مصالح محتوايي بازیافتشده ،مانند الوار پالستیکی ،ممکن است از محصوالت
1- content materials
2- downcycling
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کاربرد

عنوان

منبع

برای کفسازی ،ساخت پیادهروها و
سایر مصارف به بتن میشود

محصول فرعی تولیدشده در نیروگاههای زغالی

دیوارها ،پلهها ،و محل كاشت گياهان
(باغچهها)

پالستیک بازیافتی از اتومبیلهای قدیمی

الوار پالستیکي

سکوها ،نردهها ،حصارها ،مبلمان و
محل كاشت گياهان (باغچهها)

نایلونها و بستهبندیهای مواد خوراکی مانند
بطریهای نوشابه و انواع نوشیدنیها ،خاکاره
و تراشههاي چوب

پالستیک بازیافتی

محفظهي تهيهي كمپوست ،گلدانها
و سایر ابزارها

انواع دورریزهای پالستیکي

سنگریزه

زیرسازی مسیرهای تردد

آسفالت و بتن خردشده

خردهچوب

خاکپوشپاشی در اطراف گیاهان

هرس کردن درختان و زبالههای سبز

خاکستر بادی
ديوارههاي جداساز

4

جدول  2-1مواد بازیافتی كه دسترسی به آنها آسان است

متداول گرانتر باشند .برخی دیگر از اين نوع مواد مانند خردهچوب را میتوان با قیمت بسیار
مناسب از همهجا تهیه کرد .در جدول  2-1فهرستی از مواد بازیافتی که میتوان از آنها براي
ساخت منظرهاي پايدار استفاده كرد ،ارايه شده است.
برخی مواد بازیافتی بحثبرانگیز هستند .برای مثال خردهالستیک که از خرد کردن
انواع تایر تهیه میشود و از آن بهعنوان خاکپوش و همچنین الیهی مصنوعی زیر چمن

1

(در زمینهای ورزشی و زمینهای بازی) استفاده میشود از موادی است که مصرف آن
تا حدودی خطرساز است .روی و سایر مواد شیمیایی که از الستیک به درون خاك نفوذ
ميكنند 2گیاهان را از بین میبرند و خاک را برای همیشه به مواد سمی آلوده میکنند .این
مواد همچنین خطر آتشسوزی را افزایش میدهند .یکی دیگر از نقاط ضعف این مواد آن
است که در روزهای گرم تابستان بوی بسیار بدی از خود متصاعد میکنند .بيوساليدها/مواد
رسوبي حاصل از فعل و انفعاالت زيستي 3نیز که بهعنوان کود از آنها استفاده میشود ،از
1- turf
2- leach
3- biosolid
4- landscapeties
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منابعی تهیه میشوند که به مواد سمي1و آالیندههای دیگر آلود ه هستند .حتی خردههای
چوب هم ممکن است به بذر برخی علفهای هزر یا آالیندههای دیگر آلوده باشند .چند
سال پیش زمینهای منطقهای دچار مشکالت باروری شدند .پس از بررسی معلوم شد کود
کمپوست بهکار رفته در این زمینها (که از منابع شهری تامین شده بود) به آفتکشهای
شیمیایی بسیار مقاوم آلوده بوده است .درسی که از این قسمت میتوان گرفت آن است که
مواد بازیافتی را بايد پیش از استفاده از همه لحاظ بررسی کرد.
استفاده از مواد کماثر

2

مواد کماثر موادی هستند که در فرآیند تولید آنها از روشهايی استفاده شده است که کمترین
آثار سوء را بر محیطزیست وارد ميكنند .برای مثال ،در زمان تهیهی الوار میتوانید به شرکتهایی
مراجعه کنید که الوارهایشان را از منابع معتبر تامین میکنند .این الوارها از منابعی تهیه میشوند
که فرآیند کاشت و برداشت پایداری دارند .این قبیل شرکتها عموماً موسساتی دولتی هستند.
نکات دیگري که بايد در اين زمينه مورد توجه قرار داد به شرح زیر است:
√ √بهجاي الوار از بستههاي فشردهي كاه يا سازههاي گلي/خاكي استفاده كنيد.
√ √خودتان چوب و بامبوی مورد نیازتان را پرورش دهید تا هم اثر کمتری متوجه محیطزیست
شود و هم از منابع کام ً
ال محلی استفاده شده باشد.
√ √برای لولهکشی بهجای لولههای پي وي سي 3از لولههای اِچ دي پي اي 4یا لولههای
گالوانیزه استفاده کنید .همچنین سعی کنید از مس استفاده نکنید زیرا این ماده از معادن
استخراج میشود و منابع آن رو به انقراض هستند.
√ √اگر باید از رنگ یا الیههای پوششدهنده استفاده کنید از موادی استفاده کنید که میزان
ترکیبات آلی فرار  5موجود در آنها کمتر است .این مواد آالیندههای کمتری به درون طبیعت
منتشر میکنند.
1- toxin
2- low impact
3- polyvinyl chloride
4- high-density polyethylene
5- volatile organic compounds
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کمک به نسلهای آینده با استفاده از مواد تجدیدپذیر

به بیان ساده یک منبع تجدیدپذیر منبعی است پایانناپذیر که میتوانید همواره از آن استفاده
کنید .درختان جزو منابع تجدیدپذیر بهشمار میآیند -چراکه میتوان آنها را دوباره کاشت.
ولی نفت منبعی تجدیدپذیر نیست .میزان نفتی که امروزه در کرهی زمین وجود دارد هرگز
بیشتر از این نخواهد شد.

X

با انتخاب منابع تجدیدپذیر ،به نسلهای آینده هم اجازه میدهیم از منابع انرژی

استفاده کنند .مواد تجدیدپذیر موادی هستند که از منابع زنده استخراج میشوند .این
منابع تنها منابعی هستند که میتوانند خود را ترمیم و بازسازی کنند و به بيان ديگر
تجدید شوند .برای مثال میتوان به الوار و انواع محصوالت چوبی ،بامبو ،کاه ،کودهای
حیوانی و کودهای اورگانیک (آلی) مانند پودر استخوان ،1اشاره کرد.

مواد ماندگار :2موادي که نسلها بهجا میمانند
گروهی از مواد وجود دارند که به آنها مواد ماندگار گفته میشود .هدف از تولید اين مواد
آن است که بتوان با وجود تغییر شرایط برای مدت طوالنی و بهدفعات از آنها استفاده کرد.
برای مثال میتوان به مسیرهای بتنی بههم پیوسته (ماشینرو) 3اشاره کرد که امروزه استفاده
از آنها بسیار رایج شده است.
بسیاری به دالیل زیباییشناختی این سیستمهای بتنی را نمیپسندند ،ولی اهمیت این
سیستمها آن است که میتوان آنها را از جایی جمع و در جای دیگر استفاده كرد .برای
مثال ،مسیر ماشینروي جلوي خانهی شما ممکن است  40سال دیگر جلوي خانهی دیگری
استفاده شود .چند دهه بعد نیز ممکن است از همان مواد برای ساختن پاسيوي خانهی
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 میکنید که عمر زیاد و شکل مدوالر دارند و میتوان از

آنها بارها و بارها در جاهای مختلف استفاده کرد به پایداری کمک بسیاری كردهايد .با
این کار تاثیر اولیهای که تولید این مصالح در محیطزیست داشته است به دلیل استفادهی
طوالنی مدت به صفر میرسد.

استفادهي مفيد از زبالهها
ما در دنیایی زندگی میکنیم که منابع بسیار ارزشمندی در دسترسمان قرار دارند .چه
بهتر که بدانیم وقتی از مادهای استفاده میکنیم ،به حل مشکالت بهوجود آمده بر اثر
انباشت زبالهها نیز کمک خواهیم کرد .مهمتر آنکه میتوانیم این قبیل مواد را مجانی
(یا با پرداخت هزینهی بسیار کم) تهیه کنیم .با این کار نیاز به تولید مواد و محصوالت
جدید کاهش مییابد .تالش جمعی در راستای چنین اهدافی بسیار لذتبخش است :یاد
گرفتن هنر استفادهي مفيد از زبالهها بسیار آسان است :کافی است چیزهایی را که قرار
است به گودالهای دفن زباله ریخته شوند پیدا کنید و از میان آنها مواد و مصالح مورد
نظر خود را جدا و به منظرتان (حیاط خانه) منتقل کنید.
به روشهای مختلفی میتوان به این منابع دسترسی پیدا کرد .در واقع روزانه آنقدر
زباله دور ریخته میشود که نمیتوان گفت به این منابع دسترسی وجود ندارد .بهجای
آنکه برای خرید گلدانهای تزيینی پول پرداخت کنید میتوانید از حباب چراغ جلوی
ماشینهای قدیمی یا هر وسیلهاي که شبیه ظرف است استفاده کنید .میتوانید از چوب
درختهای قطع شده برای درست کردن نیمکت و از کاشیهای خرد شده و خردهچوب
برای تزئین پاسيوي خود استفاده کنید.
همچنین میتوانید از لولههای آهنی قدیمی برای درست کردن مجسمههای زیبا
استفاده کنید .بهطورکلی اشیاء قدیمی دارای جذابیت خاصی هستند و میتوان با
استفاده از آنها ترکیبات تزيینی بسیاری طراحی کرد.
این قبیل دورریزها را میتوان در همهجا پیدا کرد .از فروشگاههای بازیافت و جمعآوری
زباله گرفته تا حیاط پشتی و انباری خانهی همسایهها.
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هر نوع مصالح بادوامي كه بتوان آن را جابهجا کرد -آجر ،سنگ ،بلوکهاي كفسازي و
دیوارهای نگهدارندهي پيشساخته -1را میتوان در گروه مواد ماندگار قرار داد .نکتهی اصلی
شناخت پتانسیلهای درازمدت این مواد است و اینکه بهجای سیمان برای نصب آنها از شن
و ماسهی فشرده استفاده کنیم تا بتوان در صورت نیاز آنها را در آینده در مکانهای دیگر
مورد استفاده قرار داد.

مواد و مصالح مورد نیاز برای نگهداری از منظر:

چگونه برنامهریزی کنیم که هزینههای نگهداری را کاهش دهیم
پس از آنکه 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 روشهای پایدار و ساختن منظرهایی که عمر طوالنی دارند ،نیاز به مواد ،انرژی و
همچنین هزینه برای زنده نگاهداشتن منظر کاهش ميیابد.
در اين قسمت به مواد و مصالحی که در مرحلهي تعمیرونگهداری منظر مورد نیاز است
اشاره خواهیم کرد .همچنین فصلهایی که به شما در به حداقل رساندن نیازتان به چنین
موادي کمک میکنند معرفی میشوند.
آب

بیشتر مردم فکر میکنند آب منبعی است که بهوفور یافت میشود ،ولی از  1359میلیون كيلومتر
مکعب آبی که روی این سیاره وجود دارد ،تنها سهدهم درصد از آن شیرین و نسبتاً پاک است
(قابلشرب) و انسانها میتوانند از آن استفاده کنند .بهطورکلی این میزان بسیار کم است.
البته آب منبعی تجدیدپذیر است( .به بخش «کمک به نسلهای آینده با استفاده از مواد
تجدیدپذیر» که قب ً
ال ارايه شد رجوع کنید ).در واقع آبی که از آسمان بهصورت باران و برف
میبارد یکی از تجدیدپذیرترين منابعي است که میتوان برشمرد .بهعالوه این منبع یک منبع
ارزانقیمت است .باران حتی در مسیر بارش خود نیتروژن هوا را هم جذب ميكند و با خود به
1- segmental retaining wall
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سطح خاك میآورد تا این مادهی مفيد را به گیاهان برساند .بنابراین این منبع از ارزش بسیار
زیادی برخوردار است ،چرا که هم مجانی است و هم هیچ تاثیر سوئی بر محیطزیست ندارد.

X

 امروزه بیشتر مناطق با کمبود آب مواجه هستند .بنابراین استفاده از آب آشامیدنی

برای آبیاری درحالیکه مردم در سایر مناطق دنیا از تشنگی رنج میبرند کار درستی
نیست ،خوشبختانه میتوان بدون تغییر دادن شکل ظاهری یا نحوهي عملکرد منظر،
مصرف آب آن را به میزان قابلتوجهی کاهش داد .برای اطالعات بیشتر در زمینهي
صرفهجویی در مصرف آب به فصلهای ارايه شده در بخش سوم کتاب رجوع كنيد.
کود

آیا تابهحال از خود پرسیدهاید چرا از کود استفاده میشود؟ کسی به کوهها و جنگلها کود
نمیدهد ،بااینوجود بسیار سرسبز و پوشیده از درختان انبوه هستند .اگر بهنظرتان عجیب
است که باغچهای دائماً به کوددهی نیاز داشته باشد ،حق با شماست.

X

بومي منطقه
اگر گیاهی بتواند خود را بهخوبی با محیطاش وفق دهد (بهدلیل آنکه
ِ

شما است یا از جای دیگري که دارای محیطی مشابه اقلیم شما است آمده) عناصر غذايي
موجود در خاک منطقهي شما برای آن کافی هستند و اگر برگهایی را که در پاییز
از درختان میریزند از باغچه جمع نکنید ،همین برگها به کودهای بسیار مفيد برای
گیاهان باغچهي شما تبدیل میشوند .بهاینترتیب دیگر نیازی نخواهد بود که کودهای
گرانقیمت وارداتی به خاک باغچه اضافه کنید ،اگر واقعاً از دیدن این برگها ناراحت
میشوید آنها را جمعآوری کنید ،جایی نگاهدارید و در زمان نیاز به باغچه برگردانید.
البته زمانهایی وجود دارد که باغچهها باید حتما کوددهی شوند .برای مثال بسیاری از
گیاهان مثمر (میوهدار) باید بهطور مستمر کوددهی شوند .بد نیست برای بقیهي گیاهان نیز
گاهی از کود استفاده شود .ولی از کجا باید فهمید؟ یک آزمایش خاکشناسی ساده انجام
دهید .برای مدتی به گیاهان دقت کنید و درصورتیکه آثار کمبود مواد غذایی برای مثال :زرد
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شدن برگها یا کند شدن رشد ،در آنها مشاهده كردید از کود استفاده کنید.
وقتی میخواهید باغچهي خود را کوددهی کنید ،یادتان باشد از کودهای اورگانیک (آلی)
که دارای منبعی طبیعی ،تجدیدپذیر و غیرنفتی هستند استفاده کنید .این نوع کودها کمتر
باعث سوختن گیاهان و تخریب خاک میشوند .برای اطالعات بیشتر در زمینهي کودها به
فصلهای  16و  20رجوع کنید.
آفتکشها

حتماً فکر میکنید آفتکشها فقط حشرات ،بیماریها و اورگانیسمهایی (موجودات زندهی
بسیار ریز) را که به باغچهي شما آسیب میرسانند از بین میبرند .همانطور که در مورد
کودها این سوال مطرح است ،ممکن است بپرسید چرا از این مواد استفاده میکنیم.
گیاهان موجود در طبیعت هم بههمين میزان در معرض آفات و بیماریها قرار دارند ،ولي
در طبیعت بين همهي موجودات تعادل برقرار است و بههمین دلیل امکان اینکه اوضاع از
کنترل خارج شود (البته اگر انسانها در برهم زدن نظم و تعادل آن دخالتي نداشته باشند)
خيلي کم است.
شما میتوانید بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر و روشهای تهاجمی بیشتر آفات
را کنترل کنید .اول ،از گیاهانی استفاده کنید که کمتر آفتزده میشوند و در مقابل آفات
مقاوماند ،سپس سعی کنید شرایط مساعد برای رشد آنها را فراهم کنید( .گیاهان سالم کمتر
در معرض آفتزدگی و بیماری قرار میگیرند) .در صورت بروز هر نوع آفتزدگی کمی منتظر
بمانید چرا که حشرات مفید غالباً برای از بین بردن آفات به کمک گیاه میآیند.
اگر این روش مفید واقع نشد از روش دیگری استفاده کنید که کمترین میزان مواد سمی در
آن موجود است .برای مثال حشرات مفیدی را که از گلخانه خریدهاید در باغچه آزاد کنید ،سعی
کنید آفات را از روی گیاه بشوئید یا از صابونهای حشرهکش که غیرسمی هستند ،استفاده كنيد.
برای اطالعات بیشتر دربارهي کنترل آفات به فصل  21رجوع کنید.
علفکشها

علفکشها ،علفهای هرز (گیاهانی که ناخواسته در باغچه میرویند و رشدشان بسیار سریع
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و مخرب است) را از بین میبرند .بیشتر علفهای هرز غیربومی هستند .با وجود آنکه دهها
سال است از علفکشها استفاده میشود میبینید که هنوز علفهای هرز بسیار زیاد هستند.
اگر علفکشها کار خود را درست انجام میدهند ،چطور است که روی سیارهي ما در حال
حاضر بیش از همیشه علف وجود دارد؟ وقت آن رسیده که راه دیگری در پیش بگيريم.

X

حجم علفهای هرز در قسمتهاي مشكلدار و زمینهای لخت که محیطي ایدهآل

برای رشد آنها فراهم ميكنند ،بیشتر است.
قسمت ِ خالی یک زمین گلکاریشده بهترین مکان برای رشد علفهای هرز است .با وجود
آنکه هیچ روش قطعی برای متوقف كردن رشد علفهای هرز وجود ندارد ،حداقل میتوان
از روشهایی برای کنترل آنها استفاده کرد که به اندازهي مواد شیمیایی مضر نیستند .برای
مثال سعی کنید باغچهي شما انبوه از گياهان باشد یعنی برای رشد علفهای هرز فضای
خالی نداشته باشد .بهاينترتيب گیاهان اصلي به علفهای هرز اجازهي رشد نمیدهند( .برای
آشنايي با روشهای کارآمدتر براي کنترل علفهای هرز -که تاثیر کمتری بر محیطزیست
دارند -به فصل  20رجوع کنید).
سوختهای فسیلی

محصوالت نفتی (نفت ،گازوئیل ،گاز طبیعی) در همهجای باغچهها بهکار میروند .این
سوختها ،فسیلی نامیده میشوند ،زيرا منشاء آنها مادهاي (نفت خام) است که طی
میلیونها سال بر اثر فساد اجساد دایناسورها و گیاهان نخستين در زیر خاک تشکیل شده
است .ماشینهای چمنزنی بنزيني و سایر تجهیزات برقی باغبانی از مصرفکنندگان عمدهي
نفت و فرآوردهاي آن بهشمار میآیند.
بر طبق آمار آژانس حفاظت از محیطزیست ،در آمریکا ساالنه بیش از  800میلیون گالن
بنزين توسط همین ماشینهای چمنزنی مصرف میشود .البته این تمام میزان نفتی نیست
که در باغچهها مورد استفاده قرار میگیرد!
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X

با استفاده از ابزار دستی ،کودهای اورگانیک (آلی) ،مواد طبیعی ،و سایر ورودیهای

کماثرتر ،میتوانید بهميزان قابلتوجهي مصرف سوختهای فسیلی را در منظرتان کاهش
دهید .همچنین اگر بخشي از مواد غذایی مصرفی را خودتان در منظر تولید کنید،
سوختهای فسیلی کمتری صرف تولید و انتقال مواد غذایی ميشود.

وابستگی بیشازحد به سوختهای فسیلی (سوختمحوری)

در این قسمت نگاهی میاندازیم به مصرف غیرمستقیم سوختهای فسیلی در منظرها و باغچهها:
√ حملونقل مواد و مصالح :هر بار که مواد و مصالحی را ميخريد که در منزل به شما
تحویل داده میشود (چه با استفاده از اتومبیل شخصی و چه با کامیون تحویل بار)،
سوخت (بنزین) مصرف ميشود.
√ تولید مواد و مصالحي که در منظر استفاده میشود :بسیاری از مواد و مصالح
بهکار رفته در یک منظر از نفت ساخته میشوند و در فرآیند تولید بسیاری از آنها نیز
از سوختهای فسیلی استفاده شده است.
√ انتقال آب :بهغیر از مکانهایی که آب تحت تاثیر نیروی جاذبهي زمين جريان دارد،
برای کشیدن آب از چاهها و عبور دادن آن از روی سطوح شيبدار از پمپهای بسیار
قوی استفاده میشود .این پمپها با مصرف انرژی کار میکنند .انرژی مصرفی آنها از
هر نوعی که باشد از سوختهای فسیلی تامین میشود.
√ کودها و آفتکشهایی که منشاء شیمیایی دارند :مادهي اصلی تشکیلدهندهي
کودهای نیتراتهي شیمیایی ،گاز طبیعی است که یکی از انواع سوختهای فسیلی
بهشمار میآید .برخی انواع آفتکشها نيز از نفت تهيه میشوند.
√ همهي انواع پالستیک ،مانند لولهها و تجهیزات آبیاری ،سازههای بهکاررفته در

باغچهها ،مبلمان و گلدانها :بهجز چند مورد خاص ،همهي انواع پالستیک مستقیماً

از نفت توليد میشوند.
√ فرآیندهای ساختوساز که به تجهیزات و ماشینآالت سنگین نیاز دارند:

تراکتورها ،تیلرها و سایر تجهیزات و ماشینآالت مشابه ،همه با سوختهای فسیلی کار
میکنند .حتی دستگاههایی که با برق کار میکنند هم وابسته به سوختهای فسیلی
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هستند .میپرسید چگونه؟ برای تولید برق از سوختهای فسیلی استفاده میشود.
√ عملیات تعمیرونگهداری و استفاده از تجهیزات برقی :روشن است که ماشینهای
چمنزنی و برگروب با گاز کار میکنند .ولی فراموش نشود که حتی تراکتورهایی که
لونقل کارگرها و باغبانها استفاده میشوند هم با بنزين کار میکنند.
برای حم 
√ دفع زباله که شامل جمعآوری ،تفکیک و جداسازی و مدیریت گودالهای دفن

زباله است :انتقال ،آسیاب و دفن زبالههای سبز در گودالهای مخصوص تنها با مصرف
مقادیر زیاد سوخت امکانپذیر است.

√ تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده برای آب کردن برف و یخ :استفادهي
روزافزون از دستگاههای گرمکن برای آب کردن یخ در مسیرهای رفتوآمد ،مسیرهای
ماشینرو 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 پوشيده از علفهای هرز و گیاهان انبوه
(یا پژمرده) تبدیل نمیشود .با وجود سیستمهاي طبيعي كه همواره تعادل منظر را حفظ و بر
نحوهي عملكرد آن نظارت ميكنند ،نیازی به رسیدگی تماموقت شما نخواهد بود .برای چنین
منظری همینکه گاهی به آن سر بزنيد و از شرایط آن مطلع شوید کافی است .اگر بخواهیم
دقیقاً زمانی را که باید صرف این منظرها شود تعیین کنیم ،میتوان گفت یک یا دو روز کامل
در سال کافی است .بنابراین بهجای آنکه هر جمعه مجبور باشید به منظرتان رسیدگی کنید
میتوانید زمان بیشتری را صرف لذت بردن از آن کنید! منظرهای پایدار باعث صرفهجویی
در وقت شما میشوند.
هزینه

وقتی طراحی ،ساخت و نگهداری از منظر به روش پایدار انجام شود ،هزینهای که در درازمدت
صرف آن میشود بهمیزان قابلمالحظهای کمتر از منظرهای دیگر است .ممکن است هزینهي
اولیهي طراحی چنین منظری کمتر یا معادل هزینهي طراحی منظرهای دیگر باشد ،ولی
هزینهای که در درازمدت صرف نگهداری از آن میشود صددرصد کمتر است .بهجرات میتوان
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گفت که هزینهي نگهداری از یک منظر متداول در حدود سه برابر منظرهای پایدار است و
تاثیرات منفی زیستمحیطی آن نیز قابلمقایسه با منظرهای پایدار نیست.

به صفر رساندن خروجیها

خروجی یا همان پسماندهای حاصل از منظر بهدلیل طراحی ناکارآمد سیستم ،تولید میشوند.

اگر منظری بهشکل یک سیستم خطی (که در آن مواد و مصالح از طبیعت استخراج و پس از یک
بار مصرف دور ریخته میشوند) طراحی شود ،حجم زیادی ضایعات و پسماند تولید ميشود .ولی
طبیعت خود یک سیستم چرخهای است .هر یک از اجزاء موجود در سیستمهای چرخهای بدون
نیاز به اضافه یا کم کردن اجزاء دیگر ،در سیستم باقی میمانند و به حیات خود ادامه میدهند.
هدف از منظرسازی پایدار ایجاد سیستمی با حداقل خروجیها و پسماندها است.
با بهينهسازي ورودیها میتوان خروجیهای منفی را حذف کرد یا به حداقل رساند .این
ویژگی از نقاط قوت سیستمهایی است که بهخوبی تنظیم و برنامهریزی میشوند( .برای
اطالعات بیشتر دربارهي بهينهسازي ورودیها به قسمت «چگونه از آنچه در طراحی منظر
بهکار میرود بیشترین استفاده را ببريم» که قب ً
ال ارايه شد رجوع کنید).

X

در قسمتهای بعدی به خروجیهای نامطلوب میپردازیم ،ولی فراموش نکنید که

برخی خروجیها مثبت هستند -برای مثال اکسیژنی که گیاهان زنده تولید میکنند یا
میوههایی که میتوان در منظر پرورش داد.

پسماندهای سبز
خوبرگ مردهي درختان هستند که از باغچه جمعآوری و
پسماندهای سبز در واقع همان شا 
دور ريخته ميشوند ،گاهی این پسماندها به گودالهای دفن زباله منتقل میشوند و گاهی
بهشکل خاکپوش دوباره بهدست ما میرسند .ولی حقیقت این است که ،در بیشتر موارد،
تولید این نوع پسماندها از اساس غلط است .برای مثال وقتی گیاهی در جایی کاشته میشود
که برای گیاه تنگ و کوچك است ،باغبان مجبور میشود شاخوبرگ آن را بزند تا گیاه در
مکان مورد نظر جا شود (بهجای آنکه محل کاشت تغییر داده شود ،گیاه بیچاره آنقدر تغییر
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میکند تا مناسب محل شود ).همهي گیاهان دارای سرنوشت ژنتیکی 1معینی هستند و در
زمان مشخص بهاندازه و شکل معینی رشد میکنند .ولی در بیشتر موارد ما بدون توجه به
ذات و ماهیت گیاه از آن برای رضایت خود استفاده میکنیم .كاشتن گیاهان نامناسب در
مکانهای نامناسب تنها یکی از اشتباهات بزرگی است که در منظرسازی میشود .مثالهای
دیگری هم وجود دارد :مانند کاشتن گياه موی رونده 2یا انتخاب گياه ارس چيني 3در فضایی
به عرض  1/5متر ،استفاده از درختان بهعنوان دیوارهای کوتاه جداکننده ،انتخاب بوتههای
بلندقد بهعنوان گیاهان پوششی و کاشت هر نوع گیاهی که دارای عادات رشد متغیر و
نامشخص است (یعنی اندازهي نهایی آن را نمیتوان تخمین زد).
عوامل دیگری نیز وجود دارد كه به تولید زبالههای سبز منجر میشود .برای مثال میتوان
به آبیاری یا کوددهی بیشازاندازه اشاره کرد .هر دو عامل باعث رشد سریع گیاه میشوند .در
برخی شرایط رشد گیاه خوب و مطلوب شماست ،ولی گاهی همین رشد اضافی باعث افزایش
نیاز به رسیدگی و همچنین هرس کردن شاخوبرگ گیاهان میشود .این کار باعث تولید
زبالهي سبز و ایجاد بسیاری مشکالت دیگر میشود که هیچ منفعتی نیز ندارد.

X

وقتی منظری را طراحی میکنید ،الزم است اندازهي نهایی گیاهان را از پیش بررسی

و مطالعه کنید و پس از انجام مطالعات الزم مکان مناسب کاشت آن را تعیین کنید.
اگر رشد گیاهي بیشتر از فضای در نظر گرفته شده است ،گیاه دیگری -که اندازهي آن
مناسب است -بهجای آن انتخاب کنید .این یکی از مهمترین نکات طراحی منظرهای
پایدار است .اگر منظری طراحی کنید که گیاهان آن نیاز چندانی به هرس کردن و
رسیدگی ندارند میتوانید در وقت خود بسیار صرفهجویی کنید.

روانآبهاي آلوده

4

به آب باران یا آب آبیاری كه موادآفتکش ،علفکش و کودها را با خود ميشويد وبه جویهای
1- genetic destinies
2- invasive vine
3- spreading junipers
4- polluted runoff
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آب و در نهایت جریان آب زیرزمینی میبرد ،روانآب آلوده گفته میشود .روانآبهای آلوده
از مشکالت عمدهي جهانی بهشمار میآیند .اولین کاری که میتوان برای کمک به حل این
مشکل انجام داد ،عدم استفاده از آفتکشها ،علفکشها و کودهای شیمیايی است.
مشکل دیگر آن است که وقتی آب باران/آبیاری از حیاط خانه بیرون میرود بههمراه
خود ،آلودگیهای کف خیابان و جویهای آب را نیز میشوید و میبرد .میتوان با استفاده از
روشهای جمعآوری آبهاي سطحي :مانند استفاده از گودال نفوذپذير 1و همچنین طراحی
منظر بهنحوی که آب باران /آبیاری از سایت خارج نشود (به بخش سوم كتاب رجوع کنید).
به حل این مشکل کمک کرد .اگر بتوانید این آبها را در سایت نگاهدارید ،میکروارگانیسمهای
(ريزسازوارهها) موجود در خاک ،ذرات مواد آالینده را شکسته و به موادی تبدیل میکنند که
دیگر از لحاظ زیستمحیطی خطرناک نیستند.

آلودگی هوا
وقتی رونالد ریگان 2شهردار کالیفرنیا بود گفت« :درختان بیشتر از اتومبیلها آلودگی تولید
میکنند ».ممکن است کمی عجیب بهنظر برسد ،ولی این موضوع حقیقت دارد .برخی
گونههای درختی ،موادی تولید میکنند که دانشمندان به آنها انتشارات بیوژنيك 3میگویند
(ترکیبات فرار ارگانیکی که حاصل فعاليت موجودات زنده هستند و موجب بدتر شدن آلودگی
هوا ميشوند) بههمین دلیل ،این درختان نباید در حجم گسترده در مناطق شهری کاشته
شوند .بدترین انواع اين گیاهان شامل برخی گونههای اوکالیپتوس ،4فيكوس ،5عنبر سائل،6
نوئل ،7افرا ،8صنوبر شرقي ،9بلوط 10و بيد 11هستند .برای اطالعات بیشتر دربارهي 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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برخی گونههای درختی میتوانید به وبسايت  selectree.calpoly.eduرجوع کنید .ولی
فراموش نکنید که بیشتر درختان باعث کاهش آلودگی هوا میشوند و تاثیر خالص آنها در
بهبود وضعیت محیطزیست باال است.
نقش انسانها نیز در آلوده کردن هوا با استفاده از دستگاهها و ماشینآالتی که برای
نگهداری از منظر بهکار میبرند قابلمالحظه است .برخی از این اقدامات عبارتند از :استفاده
از ماشینهای چمنزنی ،پاشیدن علفکش و آفتکش و حتی استفاده از اتومبیل شخصی
برای تهیهی مواد و مصالح بیشتر و مصرف آنها در منظر .در واقع موتورهای کوچک موجود
در اين ماشينها آنقدر هیدروکربن ،مونواکسیدکربن و اکسید نیتروژن تولید میکنند که
میتوان آنها را عمدهترین عوامل تولیدكنندهي آالیندههای غیراتومبیلی دانست.
راهحل این مشکل آسان است .میتوان بهراحتی مساحت زمینهای پوشیده از چمن
را کاهش داد و کمتر از گیاهانی که دارای رشد زیاد هستند استفاده کرد ،تا بهاینترتیب
نیاز به هرس کردن و استفاده از ماشینهای چمنزنی کاهش يابد .تا آنجا که میتوانید
سعی کنید از ابزارهای دستی برای رسیدگی به باغچهي خود استفاده کنید و از مصرف
علفکشها و آفتکشهای شیمیایی خودداری کنید .برای اطالعات بیشتر دربارهي حذف
تجهیزات برقی به فصل  20و حذف مواد شیمیایی به فصل  21رجوع کنید.

آلودگی صوتی
هدف از طراحی منظر ،ایجاد باغچهای است که محل استراحت و آرامش باشد -جایی دور از
هیاهو و سروصدای دنیای بیرون .با اینوجود استفاده از تجهیزات بنزینی در منظر این آرامش
را بههم میزند.
از بیشتر حیاطها صدای ماشینهای چمنزنی ،و سایر تجهیزات بنزینی شنیده میشود .از اين
ماشينها بهعنوان ابزار باغبانی علمی و مدرن 1استفاده میشود .دلیل اصلی استفاده از این نوع
ابزارها آن است که در باغچهها معموالً بیش از گنجایش آنها چمن و انواع گیاهان کاشته میشود.
1- horticulture

فصل  :2در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد

X

اگر منظرتان را به سیستمي پایدارتر تبدیل کنید و از تجهیزات برقی برای باغبانی

استفاده نکنید ،نهتنها به حذف مشکالت ناشی از مصرف سوختهای فسیلی مانند آلودگی
هوا کمک میکنید ،بلكه باعث کاهش آلودگی صوتی نیز میشوید .عالوهبراین ،باغبانی به
روش سنتی و با استفاده از ابزارهای دستی برای شما نوعی ورزش و تحرک بهشمار میآید.
برای یافتن روشهای جایگزین (بهجای استفاده از تجهیزات برقی) به فصل  20رجوع کنید.

در مواد تشکیلدهندهي مصالحی که برای منظرتان میخرید دقت كنيد

یکی از اقداماتی که باعث بههم خوردن برنامهي شما برای طراحی یک منظر پایدار میشود آن
است که بدون تفکر و مشورت گرفتن از افراد متخصص به نزدیکترین فروشگاه لوازم باغبانی
بروید و از آن خرید کنید و حتی از فروشنده نپرسید که این مواد و مصالح از کجا آمدهاند و چه
ن شک دارید)
مادهی سمی (یا مادهاي که به سمی بودن آ 

مادهي جایگزین غیرسمی

چوبهایی که به آرسنیک 1آغشته میشوند تا در برابر برخی
عوامل تخریبکنندهی چوب مقاوم شوند

ي كيو/مس
چوبهایی که با استفاده از ا ِيس 
چهارگانهی قلیایی( 2نوعي مادهي نگهدارندهي
چوب) محافظت میشوند ،اقاقیای معمولي ،3بلوط
سفید ،4سدروس ،5سكويا ،6استیل (فوالد)

انواع چسبها

چسبهایی که ترکیبات آنها کمخطرتر است.
چفت و بستهای مکانیکی مانند میخ ،پیچ ،مهره

رنگها ،انواع روغنهای جال و حاللها

استفاده از روغن جالیی که درصد مواد آلی فرار
در آن كمتر است ،بهتر است از مواد و مصالحی
استفاده شود که نیازی به روغن جال ندارند

پي وي سي

7

تراورس

پلیاتیلن متراكم و سایر انواع پالستیک و
جایگزینهای غیرپالستیک
ديوارههاي جداساز /الوار از جنس پالستيك
بازیافتی و الوارهای بازیافتشده

جدول  2-2مواد سمی و مواد جایگزین آنها
2- Arsenic
3- alkaline copper quaternary
4- black locust
5- white oak
6- cedar
7- redwood
8- PVC
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آثار سوئی ممکن است بر محیطزیست (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 محیطزیست خواهید گذاشت.
عالوهبراین ،برخی مصالح ساختمانی رایج که در پروژههای منظرسازی نیز بهکار میروند سمی
هستند و باعث انتشار گازهای شیمیایی در هوا ،و نشت مواد سمي در خاک میشوند .تماس
مستقیم انسان و جانوران با این مواد بسیار خطرناک است .کارگرانی که بهطور مستقیم با این
مواد و مصالح در تماس هستند بیش از دیگران در معرض خطرات ناشی از آنها قرار دارند .در
جدول  2-2به برخی از این مواد اشاره و جایگزین غیرسمی آنها نیز ارايه شده است.

X

استفاده از مواد سمی بهندرت الزم و ضروری است .انسانها مدتها پیش از کشف

پيويسي ،حاللها و سایر مواد سمی و مضر ،منظرهای بسیار زیبا میساختند .ميتوان
با استفاده از مواد طبیعی در منظر مانع از بروز بسياري مشكالت شد .امروزه میتوان
مواد کمخطرتر را که تاثیر بسیار کمی بر محیطزیست دارند جایگزین مواد شيميايي
کرد .این نوع مواد بهنسبت مواد شیمیایی ارزانتر هستند .در برخي کشورها فروشگاههای
مخصوص عرضهي مواد غيرسمي و طبيعي راهاندازي شده است که ميتوان براي ساختن
منظري پايدار به آنها مراجعه كرد .برای اطالعات بیشتر دربارهي انواع مصالح متداول
در طراحی سختمنظر به فصل  12رجوع کنید.

انتخاب راهحلهای زیستشناختی پیش از راهحلهای فنی

همانطور که متخصصين كشاورزي پايدار 1همیشه میگویند :بهتر است برای منظرسازی قبل از
آنكه بهسراغ رویکردهای فنی برويم از رویکردهای زیستشناختی کمک بگیریم .به بیان دیگر ،از
درختان بهنحوی استفاده کنید که کار اجزاء سختمنظر را برای شما انجام دهند .برای مثال یک
درخت  40هزار تومانی خیلی بهتر از یک سقف ایرانیتی/آلومینیومی  4میلیون تومانی میتواند
روی پاسيوي حیاط شما سایه بیاندازد .بهعالوه این درخت انرژی مصرف نمیکند ،آالیندهها را
جذب میکند ،اکسیژن تولید میکند ،آشیانهی پرندگان است ،و مزایای بسیار دیگری نیز دارد.
1- permaculturalist

فصل  :2در انتخاب اجزاء منظر درست تصميم بگيريد

کشاورزی پایدار 1چیست؟

انتخاب راهحلهای زیستشناختی/زيستي پیش از کمک گرفتن از فناوری و همچنین
کارکردهای چندمنظوره (یعنی بهنحوی از اجراء استفاده شود که بتوان از آنها برای
تحقق اهداف چندگانه کمک گرفت/استفاده از هر جزء برای تحقق اهداف چندگانه) از
جمله نظریات ارايه شده در دنیای جذاب کشاورزی پایدار هستند .این سیستم طراحی
که برای اولین بار در دههی  1970در استرالیا مطرح شد ،شباهت بسیار زیادي به
منظرسازی پایدار دارد .ارايهی تعریف دقیق برای این واژه کار آسانی نیست .بااینوجود
صاحبنظران بسیاری این واژه را تعریف کردهاند .در اینجا تعریف گراهام بل 2در کتاب
«کشاورزی پایدار( »3انتشارات پرماننت )2005 ،4ارايه میشود:
«کشاورزی پایدار عبارت است از طراحي و نگهداري آگاهانهي سيستمهايي كه از لحاظ
كشاورزي مولد و مثمر محسوب ميشوند و از تنوع ،ثبات/پايداري و انعطافپذیری
اکوسیستمهای طبیعی برخوردارند .در این شاخه از کشاورزی ،منظر با زندگی روزمره
انسان هماهنگ است و در آن ادغام میشود .در واقع منظر غذا ،انرژی ،سرپناه و نیازهای
مادی یا غیرمادی انسان را به روشي کام ً
ال پایدار تامین میکند».

همانطور که میبینید کشاورزی پایدار شباهت بسیار زیادی به منظرسازی پایدار دارد.
در واقع همینطور است .با این تفاوت که در كشاورزي پايدار تاکید ویژهای بر تامین مواد
غذایی و همچنین سایر نیازها از باغچههاي خانگي میشود .بهطورکلی میتوان نتیجه
گرفت که با طراحی یک منظر پایدار حتی تامین نیازهای روزمره نیز ممکن است( .برای
اطالعات بیشتر به پيوست كتاب رجوع کنید).
گیاهان بهطور طبیعی با انرژی آفتاب کار میکنند .نور خورشید ،خاک ،هوا و آب باران
همهی منابع مورد نیاز گیاهان را تامین میکنند .به بیان دیگر ،گیاهانی که دارای عمر طوالنی
هستند به نقاشی ،بازسازی ،تعمیر یا تعویض نیاز ندارند و البته اگر بهجای دیوار ،پرچینی را
طراحی کنید که از بوتههای کوچک ساخته شده است کسی نمیتواند روی آن نقاشی کند.
1- Permaculture
2- Graham Bell
3- The Permaculture Way
4- Permanent Publications
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X

آنچه تا اینجا گفته شد به این معنا نیست که استفاده از هر نوع سختمنظر در

منظرهای پایدار ممنوع است .واضح است که انجام چنین کاری بسیار دشوار خواهد بود.
ولی اگر منظر شما اجزاء زندهی بیشتری داشته باشد سیستم بهتری خواهد بود و براي
نگهداري از آن با مشکالت کمتری مواجه میشويد.

هر یک از بخشهای منظر چه نقشی دارند؟

هر یک از اجزاء منظر وظیفهی مشخصی را بر عهده دارد .هیچ جزئی نباید بهدلیل تبلیغات
گسترده یا جلب توجه همسایهها در منظر قرار داده شود .برای مثال استفاده از چمن (یا هر
نوع گیاه پوششي مناسب) روی قسمتهای شیبدار ضروري است ،زیرا از فرسایش خاک
جلوگیری میکند ،در منظر معموالً یک پاسيو طراحی میشود که محل استراحت و جمعشدن
اعضای خانواده است ،همچنین در منظر از سیستمهای روشنایی استفاده میشود ،زیرا با وجود
این سیستمها در شب امنیت محيط تامين خواهد شد .بسیاری از اجزاء طراحیشده نیز بیش
از یک کاربرد دارند .برای مثال چمنی که روی قسمتهای شیبدار کاشته میشود تنها مانع
از فرسایش خاک نمیشود ،این پوشش گیاهی شهد مورد نیاز زنبورها را نيز تامین میکند،
اکسیژن تولید میکند ،و همچنین باعث معطر شدن فضا میشود .در دنیای کشاورزی پایدار
(برای اطالعات بیشتر به قسمت «کشاورزی پایدار چیست؟» در همین فصل رجوع کنید).
وقتی منظر شما از اجزایی تشکیل میشود که هر کدام یک یا چند کاربرد مختلف دارند و
همهی اجزاء نیز بهنحوی در کنار هم قرار میگیرند که یک مجموعهی بسیار کارآمد واحد را
بسازند ،میتوان نتیجه گرفت که منظر شما ،سیستمی است که بیشترین مزایا را در اختیار
شما و محیطزیست قرار میدهد .بنابراین بهتر است وقتی اجزاء منظر خود را انتخاب میکنید
از خود بپرسید که آنچه انتخاب کردهاید چه نقشی در منظرتان دارد .مطمئن باشید از این
کار پشیمان نخواهید شد.

X

گاهی وقتی به نقش یا وظیفهی اجزائی که برای منظرتان انتخاب کردهاید فکر

میکنید تنها یک پاسخ به نظرتان میرسد و آن این است که آن جزء شما را خوشحال و
راضی میکند .توجه داشته باشید که این مسئله اهمیت بسیار دارد.

فصل 3

تصمیم بگیرید که خود مجری پروژهي منظر باشید یا از
افراد متخصص کمک بگیرید
در این فصل ميخوانيم:

• مرور مهارتهایی که به منظرسازی کمک میکنند
• بررسی زمان و هزینهای که میخواهید صرف طراحی منظر کنید
• تهیهي ابزارهای مورد نیاز
• کمک گرفتن از نیروهای متخصص بهوقت نیاز
در یک پروژهي منظرسازی به منابع متعددی نیاز است .البته در منظرهای پایدار این نیاز
کمتر احساس میشود ،بااینوجود این منظرها نیز به منابعی مانند زمان ،سرمایه و البته
مهارت نیاز دارند .اگر قصد دارید کل پروژه یا حتی قسمتی از آن را خودتان انجام دهید باید
به انرژی و زمانی که میتوانید صرف آن کنید خوب فکر کنید .همچنین الزم است مهارتهای
خود را برای انجام این کار بسنجید و اگر تصمیم دارید در طراحی و اجراي پروژه از نیروهای
متخصص کمک بگیرید الزم است آنها را بشناسید و بدانید چگونه میتوانید با آنها کار
کنید .در این فصل اطالعات مورد نیاز به شما ارايه خواهد شد.

بررسی مهارتهای خودتان :آیا برای شروع کار حاضريد؟

ممکن است شما یک منظرساز غيرحرفهاي یا حتی یک منظرساز حرفهای باشید .همچنین
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ممکن است حتی ندانید کاربرد شنکش چیست! مهارتهای شما در هر سطحی که باشد،
باید پیش از برداشتن هر قدمی کارهایی که از عهدهي شما برمیآید را فهرست کنید و
سپس تصمیم بگیرید که چه کارهایی را خودتان انجام خواهید داد و چه کارهایی را به افراد
متخصص واگذار میکنید .در این قسمت کمی خودتان را ارزیابی کنید.
ممکن است انجام قسمتهایی از پروژه برای شما لذتبخش باشد ،ولی بعضی
قسمتها هم بدونشک کمی سخت هستند و شما را میترسانند .کارهایی را که دوست
دارید ،خودتان انجام دهید و بقیه را به افراد دیگر (نیروهای متخصص) واگذار کنید.

در زمینهي طراحی چه مهارتهایی دارید؟

X

تفاوت طراحی منظر و طراحی منظر پایدار آن است که در طراحی منظر پایدار باید

دقت ویژهای در كاربردي بودن منظر شود و برنامهریزی برای منظر نیز باید با همین رویکرد
انجام شود .عالوهبراین برای آنکه بتوان منظری كاربردي طراحی کرد باید حساسیت
بسیاری نسبت به سایت مورد نظر به خرج داد .به بیان دیگر ،برای آنکه به هدف خود
یعنی پایداری برسید باید آگاهتر باشید و تالش کنید متفاوت فکر کنید .بااینوجود ،الزم
نیست استعداد خاصی داشته باشید فقط باید به نکاتی فکر کنید که شاید تابهحال به آنها
فکر نمیکردید .در بخش دوم از این کتاب بیشتر راجعبه این موضوع بحث خواهیم کرد.
در اینجا به موضوعی میپردازیم که از آن تحت عنوان طراحی دقيق -استفاده از همهي
تواناییهای فکری در سطوح مختلف برای طراحی منظری نو -یاد میشود.
کاری که بايد انجام دهید ،فقط تزئین منظرتان نیست ،در واقع کار شما ساخت
اکوسیستمی پیچیده است که بهخوبی تنظیم شده تا با صرف کمترین انرژی و منابع بهصورت
یکنواخت و روان عمل کند .اکوسیستمی که هم زیباست و هم بازده خوبی دارد و از همه
مهمتر آنکه تاثیر مثبتی بر محیطزیست دارد .زیروبمهای طراحی دقيق بهمراتب بیشتر از
انتخاب گیاهانی است که در کنار هم زیباتر بهنظر میرسند یا بالشهایی که بیشتر با رنگ
صندلیهای روی پاسيو هماهنگ هستند .در ابتدا ممکن است پذیرفتن چنین مفهومی قدری

فصل  :3تصميم بگيريد كه خود مجري پروژهي منظر باشيد يا از افراد متخصص كمك بگيريد

سخت باشد ،ولی بهمرور زمان به آن عادت خواهید کرد.
در فهرست زیر ،برخی مهارتها و منابعی را که میتوانید برای طراحی منظر از آنها
استفاده کنید ،معرفی خواهیم کرد .اگر بخواهید خودتان پروژهي 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 بهسود شماست .در بخش دوم
این کتاب این نکات بهطور کامل شرح داده شده است.
√ √نگاهی دقیق :همیشه نکات ریز هستند که منجر به تشخیص کارهای بزرگ از کارهای
متوسط میشوند و با رعایت همین نکات ریز منظر ما به منظری پایدار تبدیل میشود .برای
مثال با انتخاب بوتهای با اندازهي مناسب مجبور نيستیم پیوسته باغچه را هرس کنیم.
√ √تمایل به صرف زمان کافی برای آشنایی با ویژگیهای سایت مورد نظر :برای طراحی
یک منظر پایدار باید با ماهیت آنچه به آن میپردازید آشنا باشید .جستجو در گوشه و کنار
سایت ،مشاهدهي جزئیات آن با دقت خاص و همچنین بررسی شرایط زیستمحیطی حاضر
در سایت به شما کمک میکند منظري متناسب با شرایط واقعی طراحی کنید .هر یک از این
کارها بهنوبهي خود به تسهیل فرآیند طراحی کمک فراوانی میکند.
√ √احترام به قوانین سیستمهای طبیعی :وقتی با نحوهي عملکرد اکوسیستمهای طبیعی
آشنا شوید -ارتباط متقابل بین خاک ،آبوهوا ،گیاهان ،میکروارگانیسمها ،حشرات و
حیوانات -برای طراحی اکوسیستم خود آماده میشوید.
√ √داشتن برخی اطالعات پایه (ضروری) در زمینهي طراحی :برخی قوانین در همهي
انواع طراحی مشترک هستند و جزو قوانین اساسی طراحی بهشمار میآیند .این قوانین تنها
مختص منظرسازی نيستند .دانستن این قوانین به شما کمک میکند منظری طراحی کنید
که نتيجهي آن شبيه به کار افراد متخصص است.
√ √داشتن سلیقهي خوب :البته سلیقه یک موضوع شخصی است و احتماالً بیشتر مردم فکر
میکنند سلیقهي خوبی دارند (حتی کسانی که در باغچههایشان گلهای مصنوعی میگذارند)
ولی داشتن دید هنرمندانه به شما کمک میکند بیشتر به اصول طراحی توجه کنید.
√ √عالقه به موجودات زنده و گیاهان :عالقه چیزی نیست که منظر شما به آن نیاز ضروری
داشته باشد يا يك مهارت برای طراحی منظر بهشمار آید .ولي بدون عالقه ،منظر دچار نوعی
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یکنواختی نامطلوب میشود .بنابراین تالش کنید بهترین طراحی را انجام دهید.
√ √برخی مهارتهای مقدماتی در طراحی (اختیاری) :الزم نیست حتماً نقاش خوبی
باشید -چراکه تصمیم دارید یک منظر زیبا طراحی کنید نه اینکه یک منظر زیبا بکشید-

ولی اگر بتوانید طرحی ساده از نقشهي منظرتان تهيه كنيد و پیش از اجراي پروژه افکارتان
را روی کاغذ بیاورید ،کارتان بسیار راحت میشود.

در زمینهي ساختوساز چه مهارتهایی دارید؟
اگر تصمیم دارید قسمتی از ساختوساز پروژه یا همهي آن را خودتان انجام دهید ،بهتر
است با نحوهي انجام این کار آشنا شوید .بسیاری از کارهایی که عموماً در منظرسازی انجام
میشود ممکن است به نظر شما کارهای فیزیکی -برای مثال ،بیل زدن ،کندن گودال و چاله،
شیببندی خاک -باشند .بااینوجود اگر همین کارهای بهظاهر فیزیکی و کماهمیت (که
ممکن است فکر کنید از دست هر کسی برمیآید و به تخصص خاصی نیاز ندارد) بهدرستی
انجام نشوند ،پروژهي شما موفق نخواهد شد .ساخت و نصب قسمتهای دیگر منظر مانند
آالچيقها( 1سازهي باز و سبكي با اسكلت مشبك ،كه معموالً تكيهگاه درختان مو يا بوتههاي
گل است) ،پاسيوها ،دیوارها و سیستمهای آبیاری و روشنایی نیازمند مهارتهای مختلفی
است :نجاری ،آشنایی با سیستمهای الکتریکی ،لولهکشی و مهارتهایی از این دست.
در این کتاب برخی آموزشهای پایه ارايه میشود .بااینوجود نباید فراموش کرد که هیچ
کتابی جای تجربه را نمیگیرد .سعی کنید دید واقعبينانهای نسبتبه مهارتهای خود داشته
باشید .هرگز بهخاطر غرور و یا اعتمادبهنفس غیرواقعی از تماس با افراد متخصص و کمک
گرفتن از آنها خودداری نکنید .وقتی میدانید خود از عهدهي کاری برنمیآیید بهتر است از
این افراد کمک بگیرید .همچنین میتوانید از دوستی که قب ً
ال این کار را انجام داده بخواهید
بعضی کارها را به شما یاد بدهد .کار کردن در کنار افراد باتجربه بهمراتب جالبتر از آن است
که خودتان بهتنهایی با کارهایی که انجامشان برای شما سخت است دستوپنجه نرم کنید.
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X

اگر مهارت و استعداد شما در زمینهي ساختوساز در سطح خوب یا عالی نیست ،بهتر

است وقت خود را صرف یاد گرفتن کارهایی کنید که کسب مهارت در آنها چندان زمانبر
نیست :مانند کاشتن گیاهان ،انجام برخی انواع آبیاری ،پاشیدن خاکپوش و فعالیتهایی از
این قبیل .با این کار هم بهمیزان قابلتوجهی در هزینهها صرفهجویی کردهاید و هم نقش
شما در طراحی منظرتان بسیار موثر بوده است .دراینصورت میدانید قسمتی از کار را که
بهعهده داشتهاید بهنحو احسن انجام دادهاید و کیفیت آن هم بهخطر نیافتاده است.

چقدر سخت میتوانید کار کنید؟

X

همانطور که قب ً
ال هم اشاره شد منظرسازی کار آسانی نیست .اگر هوشمندانه کار

کنید میتوانید در وقت و انرژی خود بسیار صرفهجویی کنید .رعایت نکات ایمنی در
هنگام کار از اهمیت بسیار برخوردار است .سعی کنید بهدنبال راههای آسانتر بگردید که
به شما کمک میکنند در هزینهها نیز صرفهجویی کنید .در اینجا به چند نکتهي ایمنی
که الزم است رعایت شود اشاره میکنیم:
√ √به کمر فشار نیاورید ،از پاها کمک بگیرید .بهبیاندیگر برای بلند کردن اشیاء سنگین
از کمر خم نشوید بلکه زانوهايتان را خم کنید و روی آنها بنشینید تا فشار کمتری به کمر
وارد شود.
√ √از خود توقع بیشازحد نداشته باشید .این نکته بهخصوص در مورد آقایان بسیار
حائزاهمیت است .مردها فکر میکنند که توانایی بلند کردن هر وزنه یا بار سنگینی را دارند،
درصورتیکه بعضی بارها خیلی سنگین هستند و برای بلند کردن آنها باید از چند نفر کمک
گرفت.
√ √برای انجام هر کاری از ابزار مناسب استفاده کنید .بیلها برای کندن گودال طراحی
شدهاند نه برای بيرون كشيدن كندهي درخت از خاك .چرا وقتی میتوان از وسیلهای که
دقیقاً برای انجام کار خاصی طراحی شده و قدرت و شکل آن ،کار شما را بسیار آسان میکند
استفاده كرد ،انرژی بیشازحد صرف انجام کاری کرد؟
اگر به دالیل مختلف انجام کارهای سنگین از عهدهي شما خارج است بهتر است از افراد
دیگر کمک بگیرید.
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تعیین زمان و سرمایهای که میتوانید به یک پروژه اختصاص دهید

طراحی منظری با کیفیت باال نوعی سرمایهگذاری پایدار است .اگر بخواهید کل ملک خود را

منظرسازی کنید ،با فرض اینکه در یک خانهي معمولی در حومهي شهر زندگی میکنید،
باید بین  10/000تا  30/000دالر (در آمريكا) هزینه صرف خرید مصالح و همین مقدار
هم صرف استخدام نیروی متخصص کنید .بااینوجود اگر از آنچه در سایت موجود است و
همچنین از مواد بازیافتی مانند بتن خردشده یا الوارهای بازیافتشده (برای کمک به چرخهي
زباله) استفاده کنید میتوانید هزینهها را تا حد قابلمالحظهای پایین بیاورید .نکتهي مهم آن
است که به نتیجهای برسید که هم رضایت شما را جلب كند و هم دوام خوبی داشته باشد.
تا بهاینترتیب نتیجهي بهدست آمده هزینه و زمانی را که صرف آن کردهاید توجیه کند .در
قسمتهای بعدی سعی میکنیم میزان هزینه و زمان الزم برای طراحی یک منظر پایدار را
بهطور تخمینی تعیین کنیم.

زمانی را که در اختیار دارید در نظر بگیرید
اگر برای انجام یک پروژهي بزرگ منظر با یک شرکت منظرسازی تماس بگیرید ،شرکت
گروهی متشکل از  4یا  5نفر برای شما میفرستد .بسته به وسعت پروژه این افراد در حدود
 1200ساعت وقت صرف منظر شما میکنند .حاال در نظر بگیرید که شما حداکثر میتوانید
 10ساعت در تعطیالت آخر هفته وقت صرف طراحی منظرتان کنید .این یعنی پروژهي شما
 120هفته (آخر هفته) یا بهتر است بگوییم بین  3تا  5سال طول خواهد کشید .البته بسته
به میزان برف و بارانی که هر سال در محل زندگی شما میبارد.
چقدر از این پروژه را واقعاً خودتان میخواهید انجام دهید .ممکن است بخواهید چند گیاه
بکارید ،کمی خاکپوش بپاشید و شاید یک دیوار آجری هم ساختید .ولی اگر مهارتهای الزم
را ندارید بهتر است از یک شرکت منظرسازی برای انجام کارهای اساسی مانند شيببندي
خاك ،نجاری ،و ساختن سازههای پیچیده کمک بگیرید.

هزینهها را در نظر بگیرید
هزینهی اين كار به چند عامل بستگی دارد .برای اطالعات بیشتر دربارهي بودجهبندی پروژه
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به فصل  1رجوع کنید و نکات زیر را هم بهخاطر بسپارید.
√ √موقعیت مکانی :هزینهها عموماً در شهرهای بزرگ (که قیمت زمین باال است) باالتر
هستند .قیمتها بهمیزان قابلتوجهی از محلی به محل دیگر تغییر میکنند.
√ √ابعاد :طبیعی است که هر چه زمین شما بزرگتر باشد هزینهي منظرسازی آن نیز باالتر
است.
√ √چه کسی کار را انجام میدهد :اگر خودتان کار را انجام دهید بین  30تا  80درصد در
هزینهها صرفهجویی میشود.
√ √شرکتی که استخدام میکنید :قیمتهای پیشنهادی (مناقصه) شرکتهای متخصص در
بيشتر موارد متفاوت و متغیر است .این قیمتها به عوامل مختلفی از جمله تجربهي شرکت و
وسعت آن ،هزینههای باالسری ،فاصلهي شرکت از محل اجراي پروژه و البته به نظر شما بستگی
دارد.
√ √حجم سختمنظر مورد نظر شما :سختمنظری (يا آنچه با استفاده از بتن ،ميلگرد/
آرماتور و الوار ساخته میشود) که در هر مترمربع از پروژه ساخته میشود بهمراتب گرانتر از
گیاهانی است که میتوان در همان فضا کاشت .تجربه نشان ميدهد در هر منطقهاي بهطور
متوسط برای منظرسازی کامل یک سایت معمولی حدود  20000تا  70000دالر (در آمريكا)
هزینه ميشود .بهخاطر داشته باشید که منظرسازی یک سرمایهگذاری کالن است.

X

منظرسازی پایدار در مقایسه با منظرسازی به روشهاي متداول کمهزینهتر و گاهی

بسیار کمهزینهتر است .بهخصوص اگر در آن بیشتر به کاشت گیاهان توجه شود تا
ساخت اجزاء دیگر .و مهمتر از همه آنکه اگر منظر خود را به روش پایدار طراحی کنید
بهمیزان قابلتوجهي در هزینههای مربوط به تعمی رونگهداری صرفهجویی خواهید کرد.
فراموش نکنید که هزینههای عمدهي منظر در واقع همان هزینههای تعمیرونگهداری
هستند.

نگاهی به جعبهابزار خود بیاندازید :آنچه مورد نیاز شماست

ابزار منظرسازی بسیار ساده و ابتدائی هستند و احتماالً شما میتوانید بسیاری از آنها را در
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انباری خانه پیدا کنید .در این قسمت به مرور برخی ابزارهای منظرسازی میپردازیم .اگر با
برخی از این ابزارها آشنایی الزم را ندارید فهرست آنها را به نزدیکترین فروشگاه ابزارآالت
ببرید و از فروشنده بخواهید شما را راهنمایی کند.
الزم نیست همهي ابزارهایی را که ندارید بخريد -میتوانید خیلی از آنها را اجاره
کنید ،این کار عاقالنهتر است ،بهخصوص وقتی قرار است فقط یک بار و در یک پروژه
از آنها استفاده شود .نباید منابع را بیهوده هدر دهید (بااینوجود بد نیست اگر برخی
ابزارهای مورد نیاز برای تعمیرونگهداری منظر را بخرید ،ابزارهایی که میتوانید چندين
بار از آنها استفاده کنید).

X

وقتی بیرون از خانه و در حیاط کار میکنید حتما از کرم ضدآفتاب و کاله استفاده

کنید .آفتابسوختگی مختص ساحل دریا نیست .قرار گرفتن در معرض آفتاب داغ و
سوزان تابستان هم یکی دیگر از سختیهای کار طراحی منظر است.

استفاده از ابزار طراحی برای کشیدن یک نقشهي ساده
معماران منظر ابزارهای پیشرفتهای برای طراحی منظر دارند ،مانند نرمافزارهای رایانهایِ
طراحی ،ولی شما برای آنکه منظر خوبی طراحی کنید به این ابزارها نیازی ندارید .در واقع،
برای طراحی خوب بیشتر الزم است خوب فکر کنید تا نقشههای 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
 6بیشتر به آنها خواهیم پرداخت -به شما کمک بسیار میکند .میتوانید یک کاغذ بزرگ
روی میز آشپزخانه پهن کنید و با یک خطکش و یک مداد طراحی شروع کنید به کشیدن
نقشهي منظرتان .ولی حقيقت آن است که اگر برخی ابزارهای اولیهي طراحی را تهیه کنید
کارتان بهمراتب آسانتر میشود .در اینجا به برخی ابزارهای موردنیاز براي اين كار اشاره
شده است:
√ √اشلهای معماری که دارای تقسیمات  1/2و  1/4هستند (توجه كنيد كه در اينجا
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اشلهای مهندسی با تقسیمات  1/10كاربرد ندارد)
√ √شابلون دایره تا قطر  5سانتیمتر
√ √پرگار
√ √کاغذ میلیمتری (کاغذ طراحی که دارای تقسیمات طولی و عرضی میلیمتری است)
√ √تخته رسم (در ابعاد  60× 90سانتيمتر یا بزرگتر)
√ √یک مداد طراحی نیمهسخت (شماره  )2و یک پاککن
√ √دو عدد متر اندازهگیری ( 6متری و  30متری)
√ √یک رول کاغذ پوستی ارزانقیمت ،برای طرح زدن از روی نقشهي پايه/اصلی
√ √خطکش T
√ √دو عدد خطکش گونیا ( 45درجه و  30 -60 -90درجه)

X

اگر ميخواهيد پروژهي شما واقعاً پروژهي پایداری باشد بهتر است فهرست باال را از

کسی قرض بگیرید .کسی را پیدا کنید که این ابزار یا حداقل تعدادی از آنها را دارد .اگر
نتوانستید چنین کسی را پیدا کنید به نزدیکترین فروشگاه لوازم طراحی (نقشهکشی)
بروید.

ابزار موردنیاز برای شیببندی خاک ،خاکبرداری و کاشتن گیاهان
وقتی باید حجم زیادی خاک یا هر پوشش خاکی دیگری را جابهجا کنید الزم نیست یک
تراکتور بخرید .میتوانید آن را اجاره کنید .تراکتورها با سوخت فسیلی کار میکنند و باعث
آلوده شدن محیطزیست میشوند .عالوهبراین اگر از تراکتور استفاده کنید ،از تجربهي بیل
زدن خاک و جابهجا کردن آن با فرقون محروم میشوید! منظرسازی پایدار یعنی کمترین
وابستگی به ماشینها و دستگاههایی که انرژی مصرف میکنند .البته این بهمعنای آن نیست
که بهطورکلي حق استفاده از سوختهای فسیلی را ندارید ،ولی تا جایی که میتوانید سعی
کنید از نیروی انسانی برای کارتان استفاده کنید .البته بیل زدن بهاندازهی کار با تراکتور
سرگرم کننده نیست ،ولی نوعی ورزش بهشمار میآید!
در فهرست زیر با برخی ابزارهای دستی آشنا میشوید که شما را در انجام بسیاری از کارها
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(بهخصوص در مورد خاک) یاری میکنند:
√ √بیلهای نوکگرد 1برای کاشتن گیاهان و کندن گودالهای معمولی
√ √بیلهای نوک چهارگوش 2برای بیرون آوردن سنگ و غیره از خاک
√ √یک بیلچهي کوچک با دستهي منحنیشکل و ا ِرگونومیک

3

√ √قلم( 4یک میلهي فوالدی بلند و سنگین با یک تیغهي پهن در یک طرف و یک كوبه در
طرف دیگر) ،خرد کردن کلوخها بهکمک این وسیله بسیار آسان است
√ √کلنگ دو سر( 5این ابزار ترکیبی از یک تبر و یک تیغهي پهن برای کندن است) برای
خرد کردن ،زیر و رو کردن ،كندن چاله و گودال ،و نرم کردن خاك
√ √شنکش آهنی برای جابهجا کردن و هموار کردن خاک
√ √شنکش پهن مخصوص منظرسازی برای هموار کردن كاملتر خاک
باغبانی دوچرخ استفاده کرد
√ √فرقون ،برای برخی کاربریها میتوان از گاری
ِ
√ √چنگك چهارشاخ 6برای جابهجا کردن خاکپوش
√ √جاروي دستهبلند
√ √دستکش و یک جفت چکمهي باغبانی
ابزارهای کهنه و قدیمی نیز بهخوبی ابزارهای نو کار میکنند ،بنابراین عاقالن ه است اگر در
انبارهای قدیمی بهدنبال اين قبيل ابزارها بگردید یا آنها را از دوستان و آشنایان قرض بگیرید.
استفاده از ابزارهای دستهبلند در مقایسه با ابزارهای دستهکوتاه فشار کمتری
به کمر وارد میکند .اگر میخواهید ابزاری بخرید سعی کنید بهترین نوع آن را انتخاب
کنید -این ابزارها بهتر کار میکنند و عمر طوالنیتری دارند (که خود عامل موثری در
کمک به پایداری بهشمار میآید).

1- round-point
2- square-point
3- ergonomic
4- digging bar
5- mattock
6- four-tine pitch fork

فصل  :3تصميم بگيريد كه خود مجري پروژهي منظر باشيد يا از افراد متخصص كمك بگيريد
ابزار اوليهي
ساختوساز
اره آهنبر (کمون اره)
ریسمان بنایی

1

ابزار نجاری
اره برقی
ريسمان خطكشي

2

آجر و ابزار بنایی

ابزار بتنکاری
مخلوطکن /ميكسر سیمان (بهجاي آن
میتوانید از بتن آماده استفاده کنید یا با
دست آن را مخلوط کنید)

مالهی بنايي

مالهي بتنكاري (معمولي)

سطل به ظرفیت  5گالن

انبردست

اسکنه

مالهي گوشهکاری

پیچگوشتی

میخکش

مالهي چوبي بزرگ

پتک در ابعاد بزرگ و
کوچک

اره چوببر

پَخكن

تراز

جاروي پرداخت سطح بتن

نردبان متحرك

یک دست میخ

مالهي چهارگوش

متر اندازهگیری

یک جفت خرک
ارهکشی

انواع قالبهاي بتنكاري (قالب چوبي)

فرقون

رنده

میخ چوبی

8

3

چکش و اسکنهی بنایی

5

تخته مالت

6

7

ماله بندكش

9

10

كارتك مخصوص پخش
كردن چسب روي بتن

11

12

13

ارهي موزاييكبري

شيارساز سطح بتن

14

شلنگ و آبپخشكن

مته دستي

15

دریل برقی و مته
ميخكش ديلم

16

چرخ سنباده

17

گونیا

گيره و بست مناسب

4

زانوبند محافظ
تراز
الوارهاي  5×10سانتيمتر برای تسطيح
18
بتن ریختهشدهی خیس
چکمههای الستیکی
بیل
كوبهي مخصوص فشرده کردن و نشاندن
بتن (خارج كردن حبابهاي هوا)
19

دوربين نقشهبرداري

20

فرقون

جدول  3-1ابزار و وسائلي كه برای ساختن سختمنظر نياز 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

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
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کار با سختمنظر :ابزار ساختوساز
اگر قصد دارید سختمنظر نیز بسازید به برخی ابزار و وسائل ساختوساز نیاز دارید .وسائل
مورد نیاز شما بسته به نوع کاری که میخواهید انجام دهید متفاوت است .در جدول  3-1این
ابزارها باتوجه به نوع کاربردشان تقسيمبندي شدهاند.
قسمتهایی از پروژه را که نیازمند ابزارهای مختلف و مهارت خاص هستند به
افراد متخصص واگذار کنید (مانند ریختن و نازككاري بتن) .دراینصورت هزینهي
استخدام نیروی متخصص از هزینهي خرید ابزارآالت مورد نیاز کمتر خواهد شد (گاهی
نیز هزینهها یکی است) ،با این تفاوت که افراد متخصص کار را بهصورت حرفهای انجام
میدهند و آن را ضمانت نیز میکنند.

تهیهي لوازم و ابزارهایی که برای آبیاری نیاز دارید

X

یک منظر واقعاً پایدار ،به سیستم آبیاری نیاز ندارد .بسته به آبوهوای محل

زندگیتان دسترسی به این رویا امکانپذیر است .البته در آبوهوای خشک ،داشتن
منظری سبز و زیبا بدون استفاده از منابع آبیاریِ کمکی کمی سخت است .در چنین
آبوهوایی بهترین منبع آبیاریِ کمکی منبعی است که تا حد امکان در مصرف آب
صرفهجویی کند .ابزارهایی که در اینجا به آنها ميپردازيم به شما در طراحی یک
سیستم آبیاری معمولی کمک میکنند:
√ √قیچی لولهبُر :1این قیچیها برای بریدن لولههای پالستیکی ابزار بسیار مناسبی هستند.

√ √فشارسنج :از این وسیله تنها یک بار استفاده خواهد شد بنابراین بهتر است درصورتامکان
آن را از فروشنده لوازم لولهکشی برای مدتی قرض بگیرید.
√ √پیچگوشتی کوچک :از این ابزار برای تنظیم س ِر آبفشانها استفاده میشود.
√ √بیل مخصوص کندن شيار :2یک نوع بیل مخصوص و باریک که برای کندن شيار استفاده
میشود.
1- pipe shears
2- trenching shovel

فصل  :3تصميم بگيريد كه خود مجري پروژهي منظر باشيد يا از افراد متخصص كمك بگيريد

√ √دو عدد آچار لوله :1این آچارها برای محکم کردن اتصاالت حديده قالويز 2ابزارهای بسیار
مناسبی هستند( .برای این کار به دو آچار نیاز دارید زیرا باید دو قطعهای را که در هم محکم
میکنید در جهتهای مخالف بپيچانید).
برای اطالعات بیشتر در زمینهي آبیاری به بخش سوم کتاب رجوع کنید.

ابزار مورد نیاز برای تعميرونگهداری بهروش پایدار
اگر نگاهی به کتابچههای تبلیغ لوازم باغبانی بیاندازید متوجه میشوید که تعداد کمی از
کاالهای ارايهشده برای نگهداری از یک باغچهي خوب (که بهخوبی طراحی شده) الزم و
ضروری هستند .بههرحال با طراحی یک سیستم پایدار نیاز به نگهداری مداوم از منظر و
همچنین استفاده از ابزارها و وسائل مختلف برای این کار کاهش مییابد.
در حقیقت برای نگهداری معمولی از منظر تنها به چند وسیلهي کلیدی نیاز دارید:
√ √شلنگ :شلنگهای سیاهرنگ وقتی از البهالی گیاهان عبور داده میشوند کمتر
از شلنگهای سبزرنگ بهچشم میآیند .شلنگهای الستیکی بادوامتراند و در مقایسه با
شلنگهای وینیلی آثار سوء کمتری در محیطزیست بهجا میگذارند.
√ √آبپخشکن :3سرشلنگی بخرید که بتوان آن را در حالتهای مختلف (چندکاره) تنظيم
كرد :حشرات را از روی گیاهان شست ،باغچه را آبیاری کرد ،حوض کوچک حیاط را پر کرد،
بر روی سرخسها کمی آب پاشید.
√ √ماشين هرس دستي 4مرغوب یا ارهي تاشوی مخصوص هرس کردن :5گاهی شاخهها
بزرگتر از آن هستند که بتوان آنها را با قیچیهای معمولی هرس کرد .در چنین مواردی
میتوان از این نوع ابزارها استفاده کرد.
√ √قیچی باغبانی برای هرس کردن گیاهان :یک قیچی مرغوب را ميتوانيد به قيمت بسيار
مناسبي بخريد.
1- tongue and groove pliers
2- threaded connections
3- nozzle
4- loppers
5- folding pruning saw
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√ √جاروي دستهبلند و شنکش مخصوص جمعآوری برگهای خشک :فقط اگر دوست
دارید باغچهي شما همیشه تمیز باشد و از اینکه در گوشهوکنار آن برگهای خشک جمع
شود خوشتان نمیآید میتوانید این ابزارها را تهیه کنید.
√ √ماشین چمنزنی دستی :اگر در منظرتان زمین چمن دارید ،حتماً بهجای ماشینهای
چمنزنی بنزینی یا برقی از ماشینهای دستی استفاده کنید .میتوانید به روش سنتی از داس
هم استفاده کنید (البته باید قبال کارکردن با آن را یاد بگیرید).
√ √نوعي ابزار براي کندن علفهای هرز :میتوانید از چاقوهای مخصوص 1برای این کار
استفاده کنید.
بله! پولی را که میخواستید برای خرید ابزار و ماشینهای برقی خرج کنید بردارید و به
مسافرت بروید.
اگر موفق شويد منظری پایدار طراحی کنید که به نگهداری چندان نیاز ندارد ،بهجز ابزاري
که در این قسمت ارايه شد به لوازم دیگر نیاز نخواهيد داشت .الزم نیست برای تنظیم اندازهي
گیاهان آنها را هرس کنید( ،زیرا گیاهانی را انتخاب کردهاید که دارای ابعاد مناسب هستند)،
الزم نیست بوتههایی را که بهعنوان دیوارههای جداکننده در باغچه و اطراف آن کاشتهاید
هرس کنید( ،زیرا این بوتهها با توجه به طرح طبیعی خود انتخاب شدهاند) ،چمنهای باغچه
را با ماشین چمنزنی کوتاه نمیکنید (زیرا بهجای زمین چمن یک علفزار طبیعی طراحی
کردهاید که علفهاي آن بههر اندازه که بخواهند رشد میکنند و این مسئله از زیبایی منظر
شما نمیکاهد) ،برای از بین بردن آفات از افشانههای آفتکش استفاده نمیکنید (زیرا
گیاهان منتخب شما در برابر حملهي آفات مقاوم هستند) ،الزم نیست برای کنترل علفهای
هرز به خود زحمت چندان دهید( ،زیرا خاکپوش بهکار رفته و همچنین گیاهان بلندقد
علفهای هرز را میپوشانند) .اگر درختان شما نیاز دارند هرس شوند از افراد متخصص برای
انجام این کار کمک بگیرید .ولي سود خالص طراحی چنین منظری چيست؟ بدیهی است
شما منظری طراحی کردهاید که زندگی در کنار آن آسان و لذتبخش است ،حاال زمان لذت
بردن از این منظر زیباست.
1- asparagus knife

فصل  :3تصميم بگيريد كه خود مجري پروژهي منظر باشيد يا از افراد متخصص كمك بگيريد

مراجعه به متخصصان منظرسازی

اگر جزو آن دسته از افراد هستید که بهسادگی تسلیم سختیها نمیشوند و اصرار دارید کل
پروژه را خودتان انجام بدهید به کار خود ادامه دهید .این کتاب شما را به یک طراح منظر
حرفهاي یا یک پیمانکار منظر تبدیل نمیکند ،ولی اطالعاتی در اختیار شما قرار میدهد كه
بتوانید در طراحی منظر خود موفق شوید .در اين كتاب همچنین به کارهایی که انجام آنها
ممکن است واقعاً خطرناک باشد ميپردازيم و شما را از انجام آنها منع میکنيم.
گاهی الزم است برای طراحی یا ساخت منظر از نیروهای متخصص کمک بگيريد .بسیار
مهم است که نقاط ضعف خود را بشناسید و برای رفع یا جبران آنها از افراد متخصص کمک
بگیرید .اگر از یک طراح یا معمار منظر کمک بگیرید بهطور قطع طراحی منظر شما بهتر
انجام میشود ،و هزینهای که صرف استخدام اين افراد میکنید نیز در مقایسه با مزایایی که
در درازمدت بهدست میآورید ،سرمایهگذاری پرسودی بهشمار میآید .همچنین اگر از یک
پیمانکار منظر کمک بگیرید مطمئن هستید که کارتان به بهترین شکل ممکن و در زمان
کوتاهتری انجام میشود ،و البته گاهی اجراي پروژهي شما ارزانتر هم تمام خواهد شد.
افرادی را استخدام کنید که در طراحی منظرهای پایدار تخصص کافی دارند ،این
روزها همه ادعا میکنند که صاحب روشهای کام ً
ال «سبز» هستند ،ولی سطح مهارت
آنها بسیار متفاوت است .از آنها بخواهید مراجع قانونی ادعای خود را به شما نشان
بدهند .بد نیست چند نمونهي کاملشده از پروژههای آنها را هم ببینید .بهاینترتیب
مطمئن ميشويد که منظرتان واقعاً یک منظر پایدار خواهد بود.
در قسمتهای بعدی بیشتر با ویژگیهای این افراد آشنا خواهید شد و درنتیجه راحتتر
میتوانید نیروی کار مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بازیگران این نمایش چهکسانی هستند؟
اگر بخواهید برای کل یا قسمتی از پروژهي منظر از افراد متخصص کمک بگیرید ،دامنهي
انتخاب شما بسیار وسیع خواهد بود .در یک تیم منظرسازی افراد زیادی حضور دارند .در
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اینجا نگاهی به برخی اعضای اصلی این گروه (بهترتیب استخدام ،از زمان طراحی تا ساخت
و اجرا و در نهایت تعمیرونگهداری) میاندازیم:
√ √معمار منظر :معمار منظر کسی است که برای درک و اجراي طراحی در سطحی پیشرفته
آموزش دیده است .فراموش نکنید که همهي معماران منظر با مسايل مربوط به پایداری آشنا
نیستند -برخی نیز توجهی به اینگونه مسايل 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 بهخاطر داشته باشید که معمار منظر تنها میتواند طراح پروژهي شما
باشد ،و اجراي پروژه کار او نیست.
√ √پیمانکار منظر :بیشتر پیمانکاران منظر میتوانند فعالیتهاي مختلفی در فرآیند ساخت
و اجراي پروژه انجام دهند ،از باغبانی و کاشتن گیاهان گرفته تا آبیاری ،ساخت عناصر
سختمنظر ،نورپردازی و فعالیتهای دیگر .برخی پیمانکاران منظر ایدههای جالبی برای
طراحی منظر ارايه میدهند ،برخی نیز تنها برای اجراي طرحی که معمار منظر ارايه کرده
است استخدام میشوند.
√ √باغبان :حتی منظرهای پایدار نیز به کمی تعمی رونگهداری نیاز دارند .پس از آنکه
پروژهي منظر شما به پایان رسید ممکن است بخواهید برای نگهداری از آن یک باغبان
استخدام کنید .بیشتر باغبانها بهجز کاشت گیاهان مهارتهای الزم برای منظرسازی پايدار
را ندارند .پیدا کردن یک باغبان ماهر کار نسبتاً سختی است -بیشتر باغبانها آموزشهای
مرتبط با کاری که انجام میدهند را ندیدهاند و بیش از آنکه در علوم باغبانی تخصص داشته
باشند مهارتهای الزم را بهصورت تجربی کسب کردهاند .تعداد انگشتشماری از باغبانها در
نگهداری از منظر به اصول پایداری آن توجه میکنند.
با کمی پرسوجو از دوستان و آشنایانی که باغچههای زیبا دارند ،احتماالً ميتوانيد
باغبان شناختهشدهای را که از منظر آنها نگهداری میکند پیدا کنید .بعضی موسسات
اصول و روشهای پایداری را به باغبانها آموزش میدهند .بدون تردید میتوانید از بین
فارغالتحصیلهای این موسسات باغبان مورد نظر خود را پیدا کنید .اگر میخواهید کسی را
انتخاب کنید که از منظر شما به روشهای پایدار نگهداری کند بهتر است از این راهها وارد
شوید تا اینکه اولین باغبانی را که در نزدیکترین گلخانه دیدید استخدام کنید.
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از آنجاکه منظر جدید شما در مقایسه با منظرهای معمولی به نگهداری کمتری نیاز دارد،
میتوانید بخش عمدهای از کارهای مربوط به نگهداری از آن را خودتان انجام دهید .گاهی
ممکن است برای انجام دادن کارهای سنگین به کمک نیاز داشته باشید.
√ √درختشناس :1این افراد تنها برای نگهداری از درختان آموزش میبینند و مدرک
تخصصی این رشته را نیز دارند .الزم به ذکر است که تنها ارايهدهندهي این مدرک ،انجمن
بینالمللی درختکاری )ISA( 2است.
√ √درختآرا :برخی از این افراد در این رشته مدرک تخصصی دارند و برخی نیز بدون
مدرک کار میکنند .کیفیت کار این افراد بسیار متغیر است.
یکی از بهترین سواالتی که در زمان انتخاب یک درختآرا میتوانید از او بپرسید آن است که
آیا از روش سرزنی درخت 3در کار خود استفاده میکند؟ درصورتیکه پاسخ او مثبت بود از
استخداماش خودداری کنید ،زیرا این روش بههیچوجه مورد تائید متخصصان منظر نیست.
یکی دیگر از روشهایی که میتوانید برای استخدام یک درختآرا بهکار گیرید
مشورت با شرکتهایی است که در این زمینه خدمات تخصصی ارايه میدهند.
√ √افراد دیگری که ممکن است به کمک آنها نیاز داشته باشید :در برخی کشورها
برای اجراي طرح آبیاری از پیمانکار آبیاری یا متخصص لولهکشی استفاده میشود .اگر فکر
میکنید خاک ملک شما بیثبات و ناپايدار است یا مشکالت زمینشناختی دیگری دارد ،حتماً
با یک مشاور زمینشناس تماس بگیرید و از او کمک بخواهید .مهندسان عمران میتوانند
برای ساخت دیوارهای نگهدارنده و سایر سازهها به شما کمک کنند .برای کنترل آفات با افراد
متخصص (مشاور یا مجری آفتزدایی) در این زمینه تماس بگیرید ،البته فراموش نکنید که
تخصص در این زمینهها از محلی به محل دیگر متفاوت است.
گاهی عالوهبر خرید گیاهان و محصوالت باغبانی میتوانید از گلخانههای نزدیک منزلتان
1- arborist
2- International Society of Arboriculture
3- tree topping
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برای کاشت گیاهان کمک بگیرید .از دیگر مکانهایی که میتوان برای کارهای مربوط به
منظر از آنها کمک گرفت فروشگاههای ابزار و وسائل کشاورزی هستند .در این فروشگاهها
عالوهبر ارايهي محصوالتی از قبیل انواع خاک ،شن ،موزاييك ،سنگ ،آجر و تجهيزات آبیاری
میتوان در مورد طراحان منظر نیز پرسوجو کرد.

پیدا کردن متخصصان «سبز»
کار خود را با استخدام فردی که تعهد شما را نسبت به پایداری ندارد (و مطابق بر اصول
آن کار نمیکند) خراب نکنید .برای این کارها باید فردی را استخدام کنید که دوستدار
محیطزیست است و به اصول و قوانین «سبز» بودن احترام میگذارد.
تا اینجا میتوان نتیجه گرفت که بهترین راه برای استخدام چنین فردی آن
است که کمی در اطراف خود بهدنبال او بگردید .بهطورکلی میتوان گفت ،افراد ماهر
و متخصص زیاد تبلیغ نمیکنند و کسانی که زیاد تبلیغ میکنند مهارت کافی ندارند.
افراد ماهر مراجعهکنندگان 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 راجعبه طراحاش بپرسید .همچنین میتوانید از گلخانههای نزدیک منزلتان
پرسوجو کنید.
در هنگام کار کردن با یک طراح منظر به نکات زیر توجه کنید:
√ √مطمئن شوید که او به پایداری متعهد است .حتی برخی از متخصصان نیز با این
مفاهیم آشنایی ندارند و ممکن است به شما بگویند که طراحی منظرتان را به روش پایدار
انجام میدهند ،ولی بهتر است همچنانکه با آنها کار میکنید جزئیات کارشان را با نکات
ارايه شده در این کتاب مقایسه کنید.
√ √كارهای قبلی آنها را ببینید .فهرستی از پروژههای اخیر آنها تهیه کنید و به بعضی
از آنها سری بزنید .ویژگیهای هر یک را با ویژگیهای کلی منظرهای خوب (با کیفیت) و
منظرهای پایدار مقایسه کنید.
√ √به مراجع مختلف سر بزنید .از یک یا دو مشتری درمورد مهارت ،تخصص ،قیمت،
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کیفیتکار و اعتبار طراح سؤال کنید.
√ √برآورد ری ِزهزینهها .وقتی برآورد ری ِزهزینهها بهدقت انجام شود ،ری ِزهزینههای مربوط
به هر یک از فعالیتها در پروژه مشخص خواهد شد .در برآورد هزینهها باید قیمتهای
پیشنهادی شرکت مورد نظر را از برآوردهای خود تفکیک كنيد.
√ √یک دستورالعمل منظرسازی تهیه کنید و آن را بهدقت مطالعه کنید .در این نوع
دستورالعملها جزئیات كارهايي که باید انجام شود ،نوع مصالح مورد نیاز و همچنین نتیجهي
مطلوب شرح داده ميشود .هرجا که با مشکل مواجه شدید برای فهم بهتر از تصاویر و شکلها
كمك بگيريد.
√ √گواهینامه و مجوز فعالیت طرف قرارداد را بررسی کنید .بیشتر افراد متخصص تنها
گواهی فعالیت آنها را کنترل کنید
در صورت داشتن مجوز میتوانند فعالیت کنند .بنابراین
ِ
تا از تاریخ اعتبار آن نگذشته باشد.
√ √یک قرارداد کامل بنویسید و در آن به همهي جزئیات اشاره کنید .دراینصورت طرف
قرارداد نمیتواند به قسمتی از قرارداد عمل نکند یا در عمل آن را تغییر دهد.
√ √تاریخ آغاز و پایان پروژه را بهطور دقیق معین کنید .بهیاد داشته باشید که گاهی
بهدالیل کام ً
ال قانونی و موجه ممکن است این تاریخها تغییر کنند.
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در این بخش ...
منظرسازی پایدار با طراحی دقیق آغاز میشود .یک منظر پایدار سیستمی با کارکرد
منظم است که نمیتوان یکشبه آن را طراحی کرد .طراحی چنین منظری مستلزم
شناخت کامل سايت و رعایت برخی اصول در طراحی و ساخت تکتک اجزاء منظر است.
تفکر کافی در مرحلهی طراحی پروژه به شما كمك ميكند تا مدتها پس از ساخت
منظر بتوانید بدون هیچ مشکلی از آن بهره ببريد ،چرا که یک منظر پایدار سیستمی
با عملکرد روان است که برای ادامهی حیات خود نیاز چندانی به رسیدگی و همچنین
استفادهي مداوم از منابع زیستمحیطی ندارد.
در این قسمت میآموزید چگونه برای شناخت نیازهای سايت خود آن را از تمام
زوایا تحلیل کنید .اطالعات ارايه شده در این بخش شما را در مسیر طراحي هدایت
میکند .در این قسمت خواهیم دید چگونه معماران حرفهای یک حیاط بدمنظر را به یک
شاهکار پایدار تبدیل میکنند .در هر مرحله با مشکالت احتمالی که از پیش برای آنها
برنامهریزی نشده نیز آشنا میشوید تا راههای مواجهه با چنین مشکالتی را بیاموزید.

فصل 4

با سایت خود بیشتر آشنا شوید
در این فصل ميخوانيم:

• رمزگشایی از طراحی دقیق
• وقتی به زمینتان نگاه میکنید طرح منظر آن را در ذهن داشته باشید
• اجزاء منظرتان را بیازمايید
• عاليق خود را مدنظر قرار دهید
باورتان میشود اگر به شما بگوییم که ما میتوانیم به شما در طراحی منظری پایدارتر ،زیباتر
و سرگرمکنندهتر از همهی منظرهایی که تابهحال داشتهاید 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 بهینهسازی عملکرد آن است .در واقع در این نوع طراحی به چیزی
فراتر از ظاهر منظر توجه میشود.
آنچه بیشتر در منظرسازی مورد توجه قرار میگیرد زیبایی ظاهر آن است :هنر انتخاب
گیاهان با توجه به تناسب رنگیشان و هماهنگ کردن آنها با رنگ گلدانها و مبلمان چیده
شده در حیاط ،تقریباً به همان شیوهای که امروزه اتاقهای نشیمن تزئین میشوند .اگر این
کار يا همان تزئین فضاهای بیروني خانه با مهارت خاص انجام شود تاثیرات بسیار مثبتی
خواهد داشت.
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X

در منظرسازی پایدار زیبایی نقطهضعف محسوب نمیشود و طراحی منظرهای

پایدار به معنی طراحی باغچههای نازیبا نیست ،نكتهي مهم آن است كه در منظرهای
پایدار فقط به زیبایی اهمیت داده نمیشود .بلکه مسايل مهمتری نیز وجود دارد .کارکرد
منظرهای پایدار نیز به اندازهی ظاهرشان حائزاهمیت است .اگر منظر کارکردی مناسب
داشته باشد ،به منابع کمتر و همچنین فعالیتهاي کمتری برای ساخت و نگهداری آن
نیاز است .عالوهبراین تاثیری که بر محیط میگذارد نیز مثبت است .در واقع منظر پایدار
مانند منظرهای متداول به محیطزیست آسیب نمیرساند و آن را تخریب نمیکند.
برای ساختن منظری که واقعاً پایدار باشد ،باید درک کاملی از موقعیت موجود و همچنین
كارهايي كه باید به آنها پرداخت داشت -در این فصل بیشتر به این دو مورد خواهیم
پرداخت .بهاینترتیب میتوانید منظری طراحی کنید که پاسخگوی شرایط متنوع سایت
شماست و از قوانین حاکم بر سیستمهای طبیعی پیروی میکند.

سري به حیاط خانه بزنيد :تحلیل 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 تهیهی یک فهرست اکتفا کرد .برای این
کار الزم است شما جنبههای ظریفتر سایت را نیز که با یک نگاه سطحی نمیتوان به آنها پی
برد تجربه کنید .برای مثال مهم است بدانید در قسمتهای مختلف سایت چه احساسی دارید.
تصور کنید برای تعطیالت به یک جزیرهی استوایی رفتهاید و در کنار ساحل درحالیکه
یک لیوان نوشیدنی خنک در دست دارید زیر یک درخت نخل نشستهاید ،در چنین شرایطی
احساس آرامش میکنید و میتوانید با محیطی که در آن قرار دارید ارتباطي بسیار نزدیک
برقرار کنید .در واقع آن را با تمام وجود حس میکنید .تحلیل و بررسی سایت نیز مانند
نشستن در همان ساحل است .ابتدا باید آن مکان را بهخوبی 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 خانههای اطراف در سایت ،و همچنین قسمتهایی از سایت که در آنها احساس
بهتری دارید .برای پرسیدن و پاسخ دادن به سوالهايي که به سایت مربوط میشوند زمان
کافی صرف کنید .همین سوالها در آینده به شما در تصمیمگیری برای انتخاب طرح سایت
کمک میکنند .این مرحله که در واقع همان «آشتی با سایت» است مرحلهی بسیار مهم و
سرنوشتسازی است و اگر بهقدر کافی وقت صرف آن شود میتوان از داشتن یک منظر زیبا
و پایدار مطمئن بود.

استفاده از صندلی پالستیکی :بهترین ابزار طراحی دنیا

اگر واقعاً میخواهید 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 سكوت
كنيد .در همهی جزئیات دقت کنید .دلیل انجام این کار آن است که در این مرحله بهجای
آنکه کار خاصی انجام دهید بیشتر وقت صرف شناخت و درک سایت کنید .هدف این
مرحله طراحی منظر یا پاسخ دادن به سوالهاي شما در زمینهي طراحی نیست .در این
مرحله میخواهیم تا جایی که ممکن است اطالعات جمع کنیم.
وقتی مشغول تماشای سایت خود هستید از همراه داشتن وسايلی مانند کاغذ،
تختهرسم ،دوربین ،تلفن همراه ،رایانهی لپتاپ و هر نوع فناوری دیگری خودداری کنید.
هدف از این مرحله ایجاد رابطهای نزدیک میان شما و سایت است ،بنابراین از عواملی که
ممکن است حواستان را پرت کنند بپرهیزید.
بعد از چند دقیقه تفکر در سکوت ،افکار بسیار جالبی به ذهنتان ميرسد .برای مثال
درختهایی که بیرون سایت شما قرار دارند ،یک دورنمای زیبا در سایت شما محسوب
میشوند ،معماران منظر به اینگونه مناظر ،مناظر قرضی میگویند (منظرهای در دور دست،
و خارج از ملک شما که بسیار زیباست و شما میتوانید از آن بهعنوان منظرهی سایت خود
استفاده کنید) .یا ممکن است متوجه شوید که در ساعتی از روز درختهای حیاط همسایه
سایهی بسیار زیبایی روی محوطهی چمن حیاط شما انداختهاند.
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الزم نيست فكرهاي جالبي را كه به ذهنتان میرسند یادداشت كنید يا برای فكرهاي
بیشتر به ذهن خود فشار آورید .فقط سعی کنید از کاری که انجام میدهید لذت ببرید و
مطمئن باشید که همهی فكرها جالب در ذهن شما باقی میمانند و در زمان طراحی به شما
کمک میکنند .پس از آنکه زمانی را در اولین نقطه گذراندید ،صندلیتان را جابهجا کنید.
صندلی را جایی ببرید که هیچ وقت فکر نمیکردید روزی در آنجا بنشینید ،مانند یکی
از گوشههای حیاط .از آنجا نگاهی به حیاط بیاندازید و دقت کنید چه چیزهای جدیدی
میبینید .صندلی خود را سرتاسر حیاط حرکت دهید و در هر نقطه حداقل  10دقیقه توقف
کنید تا فكرهاي نو حملهی خود را به ذهن شما آغاز کنند.

X

به احساسی که با نشستن در هر نقطه به شما دست میدهد دقت کنید .نکته آن است

که بتوانید نقاط قوی (مکانهایی که در آنها احساس خیلی خوبی دارید و دوست دارید
بیشتر در آنها توقف کنید) را پیدا کنید .پیدا کردن این نقاط در انتخاب طرح به شما
کمک میکنند .به کمک آنها میتوانید مکانهایی را که دوست دارید کاربری بیشتری
داشته باشند مشخص کنید .زمانی که در هر نقطه صرف میکنید همچنین به شما کمک
میکند 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 آبوهوای
متنوع تکرار کنید .اگر میخواهید این مرحله را بهدرستی انجام دهید باید چند ماه و یا حتی
یک سال وقت صرف آن کنید .حداقل زمانی که باید صرف این مرحله شود بین  3تا  4هفته
است .در این زمان این کار باید بین  3تا  4بار تکرار شود.

ثبت یافتهها
پس از آنکه (طبق آنچه در قسمت قبلی توضیح داده شد) اطالعات الزم را جمعآوری کردید،
زمان آن رسیده که اطالعات خود را ثبت کنید ،برای این کار میتوانید یادداشت بردارید،
چند طرح اولیه رسم کنید یا عکس بگیرید .همهی 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 بیافزايید.
محتویات این پوشه بسته به سلیقهی افراد و ویژگیهای هر سایت متفاوت است ،ولی
بهطورکلی اطالعات زیر عموماً در هر پوشهای وجود دارد ،این اطالعات ممکن است کل
اطالعات موجود در پوشهی شما یا قسمتی از آن باشند.
√ √چند نمودار حبابي 1که عملکرد اصلی هر قسمت را نشان میدهند :این نمودارها به
شما در مراحل اولیهي طراحی کمک فراوانی میکنند .برای مشاهدهی نمونهی این نمودارها
و همچنین توضیح کامل آنها به فصل  6رجوع کنید.
√ √فهرستی از گیاهان محبوبتان :هرچند انتخاب گیاهان از آخرین مراحل طراحی هر
منظر بهشمار میآید ،بهتر است از حاال راجع به آن فکر کنید .چه گیاهانی را بیشتر دوست
دارید؟ هرچند بسیاری از گیاهان مورد عالقهی شما مناسب حیاطتان نیستند ولی فکر کردن
راجع به آنها هم شما را با ویژگیهای گیاهان بیشتر آشنا میکند و هم باعث میشود
سلیقهی خود را بهتر بشناسید .در این مرحله باید به گیاهانی که درحالحاضر در حیاط شما
موجوداند نیز فکر کنید و تصمیم بگیرید که میخواهید آنها را نگاهدارید یا جایگزین کنید.
√ √مشكالتي كه به نظرتان رسيده است :برای مثال ،شاید پاركينگ همسایه خیلی به
سایت شما نزدیک است و سروصدای آن شما را اذیت میکند .شما نمیتوانید مانع از تولید
این نوع آلودگیهای صوتی شوید ،ولی میتوانید دیواری بسازید که از شدت صدا بکاهد.
√ √فهرست آنچه در حیاطتان دوست دارید یا دوست ندارید :برای مثال ،آیا همیشه فکر
میکردید که حیاط شما حریم خصوصی خودتان نیست یا کودکان فضای مناسبی برای بازی
کردن در حیاط ندارند؟ سعی کنید همهی این موارد را بهخاطر بیاورید .از اعضای خانواده راجع
به آنها بپرسید .نکات مثبت حیاط را نیز یادداشت کنید :فضای آرامشبخش زیر درخت نارون،
بوتههای زیبای کاملیاي كاشتهشده جلوی در ورودی ،باغچهی کوچک سبزیجات.
√ √مقاالت و تصاویر مرتبط که در کتابها و مجالت توجه شما را به خود جلب میکنند:

نگاه کردن به منظرها و باغچههای دیگران همیشه موثر است .تا میتوانید تصویر از باغچههای
مختلف جمع کنید ،بهخصوص تصاویری که شرایطی شبیه به باغچهی شما دارند .مقاالت
1- bubble diagram
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ارايه شده دربارهي منظرها را مطالعه کنید تا بدانید برای طراحی و ساخت آنها به چه نکاتی
توجه شده است.
√ √فهرستی از مصالح مورد نیاز (كفسازي ،مبلمان روی پاسيو و موارد مشابه) :پس از
آنکه کمی پیش رفتید میتوانید جزئیات بیشتری به این فهرست اضافه کنید .در این مرحله
مصالحی را که پیشبینی میکنید در آینده به آنها نیاز خواهيد داشت بخرید ،البته همواره
اصول پایداری را در نظر داشته باشید .بهاينترتيب مجموعهای تهيه كردهايد که میتوانید از
میان آن مصالح مورد نظرتان را انتخاب کنید.
√ √برای شکل دادن به افکار خود از ملک خود عکس بگیرید :در داخل خانه پشت پنجره
بایستید و از حیاط خانه عکس بگیرید ،در گوشههای مختلف حیاط بایستید و از خانه عکس
بگیرید ،در داخل خیابان بایستید و از حیاط خانه عکس بگیرید .تا میتوانید از زوایای مختلف
از حیاطتان عکس بگیرید .حتی اگر دوست داشته باشید میتوانید روی بام بروید و اين كار
را انجام بدهيد .بعدها میتوانید روی این عکسها کاغذ پوستی بیاندازید و منظر خود را به
صورت سهبعدی طراحی کنید.
√ √تصاویر حیاط خانهی همسایهها :در محله گشتی بزنید و به باغچههای همسایهها نگاه
کنید با عکس گرفتن از حیاطهای اطراف میتوانید منظر خود را با توجه به آنها بهتر طراحی
کنید.

نگاهي دقیقتر به خاک و زمین

در قسمتهای بعدی نگاه دقیقتری به زمین سایت خواهیم انداخت و با جزئیات بیشتری
آشنا میشویم .خواهیم آموخت که برای طراحی یک منظر پایدار و کارآمد چگونه باید به
این جزئیات بپردازیم .همچنان که اطالعات جدید جمعآوری میکنید آنها را به پوشهی
اطالعات خود اضافه کنید.

انواع خاک و ویژگیهای زمینشناختی آن
بهعنوان یک باغبان باید به دو ویژگی اصلی خاک توجه کنید :اول اينكه ،خاک تا چه اندازه
قابلیت پرورش گیاه دارد و دوم ،آیا عمر آن از زمان کاشت گیاه بهقدر کافی طوالنی هست؟
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این دو ویژگی به ترتیب باروري و پايداري 1خاک نام دارند.
بخش عمدهی هر منظر پایدار ،طراحی مجموعهای 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 اینجا کافی است بدانید کیفیت خاک شما– چه رسی و چه ماسهای یا اسیدی و
قلیایی– دامنهی گیاهانی را که میتوانید انتخاب کنید معین میکند .از آنجا که گیاهان با
توجه به نوع خاک انتخاب میشوند ،نوع آنها وابسته به این عامل است .در فصل  ،16خواهید
دید که چگونه ميتوان گیاهاني مناسب برای منظرهاي پایدار انتخاب كرد.
خاک همچنین تاثیر بهسزایی در انتخاب و ساخت اجزاء سختمنظر دارد .توانایی خاک
در تحمل وزن سازههای سنگین از جمله دالیلی است که میتوان 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  14بهتفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.
علیرغم پیچیدگیهای خاک میتوانید برای آزمایش آن از چند روش ساده استفاده کنید:
√ √به شکل رویش گیاهان در سایت خود و در حیاط همسایهها نگاه کنید .انجام این کار
به شما کمک میکند اطالعات خوبی در زمینهی پتانسیلهای ملک خود بهدست آورید .اگر
مشاهده کردید برگها زرد شده و رشد خوبی ندارند ،یا اگر متوجه شدید که برخی گیاهان،
کوچکتر از حد طبیعی هستند یا عادات رشد آنها تغییر کرده است (رشد غیرطبیعی)،
احتماالً خاک شما خوب زهکشی نمیشود ،تعادل شیمیایی آن بههم خورده یا اورگانیسمهای
زندهی موجود در خاک کاهش یافتهاند .ولی اگر گیاهان موجود ظاهری سالمت دارند ،گیاهان
جدید نیز همینطور خواهند بود .برای اطالعات بیشتر به فصل  16رجوع کنید.
√ √یک آزمایش خاک انجام دهید .آزمایش خاک مانند آزمایش خون است؛ شما یک
نمونه از خاک باغچهی خود را برای آزمایش به آزمایشگاه میفرستید .انجام این آزمایش
بهخصوص اگر به وجود مشکالتی در خاک شک دارید یا میبینید که گیاهان در قسمتهای
خاصی از باغچه وضعيت خوبی ندارند ضروری است .برای اطالعات بیشتر دربارهي مزایا و
محدودیتهای (معایب) آزمایش خاک به فصل  16رجوع کنید.
1- fertility & stability
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√ √وضعیت زهکشی داخلي خاک 1را بررسی کنید .اگر تابهحال گیاهی در باغچهي شما
بهدلیل غرقآب شدن و عدم تخلیهی مناسب آب از بین رفته باشد ،خاک شما بهخوبی آب را
زهکشی نمیکند .بیشتر گیاهان در خاکی رشد میکنند که آب اضافی را زهکشی میکند.
پس از آنکه حفرههای خاک پر شدند ،گیاه ديگر به آب نیاز ندارد .در خاکهای معمولی ،آب
اضافی بهدلیل نیروی جاذبه به الیههای زیرین خاک نفوذ ميكند .ولی در زیر برخی خاکها
یک الیهی نفوذناپذیر از خاک رس یا تخته سنگ وجود دارد که مانع از جریان آب میشود .در
چنين شرايطي يك سطح ايستايي (آب آزاد) ،2یا یک منطقهی پوشيده از آب شناور به وجود
میآيد .در فصل  16روش سادهای برای بررسی وضعیت زهکشی داخلی خاک و همچنین
روشي پایدار برای رفع این مشکل ارايه شده است.
√ √پایداری خاک را آزمایش کنید .آیا درختان و باجههای تلفن در منطقهی شما بهصورت
غیرطبیعی کج میشوند (یعنی با زمین زاويههاي نامعقول میسازند؟) آیا در خاک ترکهای
موازی دیده میشود؟ آیا شنیدهاید که در گذشته در این منطقه زمین رانش کرده باشد؟
دراینصورت با یک مشاور زمینشناسی تماس بگیرید تا برای ارزیابی پایداری خاك ملکتان
به شما كمك كند .ممکن است براي اين مشاوره مجبور شويد هزينه پرداخت كنيد ،ولی از
خطر احتمالی رانش زمين نجات پيدا ميكنيد.
کاشت گیاهان مختلف و همچنین آبیاری یک سایت ناپایدار و بیثبات ممکن است
خطر رانش زمین را به دنبال داشته باشد که هیچ بیمهای خسارات ناشی از آن را جبران نمیکند.
اگر با بیتوجهی باعث وقوع چنین رخدادی شوید به اصول اولیهي پایداری پایبند نبودهاید.
√ √به فرسایش سطحی 3توجه کنید .اگر جریان روانآب بهگونهای است که از میان سايت
شما عبور میکند ،احتمال شسته شدن خاک آن منطقه بسیار باال است .این فرآیند ،فرسایش
سطحی نامیده میشود و درصورتیکه شروع شود کنترل آن بسیار سخت است .از روشهای
1- internal soil drainage
2- perched water table
3- surface erosion
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مختلفی میتوان برای کنترل فرسایش سطحی استفاده کرد که در فصل  14به آنها پرداخته
میشود .تا اینجا فقط بدانید که باید به عالمتهاي این فرسایش توجه کنید -شسته شدن
خاک و ایجاد آبگذر 1در خاک با هر اندازهای -و در صورت مشاهدهی این عالمتها سریعاً
نسبت به رفع اين مشكل اقدام کنید.

شكل و پستيبلنديهاي زمين

2

ملک شما روی سطح صاف بنا شده یا سطح شیبدار؟ ناهموار است یا مسطح؟ سراشیب
است؟ آیا پستيبلنديهای دستساز زمين بهقدر کافی کاربردی و زیبا هستند ،یا الزم است
تعویض شوند؟ روانآبها به کجا میروند؟ وقتی برای منظر خود برنامهریزی میکنید ،الزم
است همهی این سوالها را از خود بپرسید.

X

اگر تغییر آگاهانه و دقیقی در شكل زمينتان بهوجود آورید میتوانید از مزایای

زیستمحیطی عمدهای بهره ببرید :برای مثال میتوانید از زمینتان برای بهرهبرداري
از آب باران استفاده کنید ،در فصل  8بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت .ولی اگر
تصمیم نادرستی بگیرید خطر آبگرفتگی خانهی شما یا خانههایی که در همسایگیتان
قرار دارند وجود دارد .ممکن است گیاهان رشد مناسبی نداشته باشند و مهمتر از
همه ممکن است خطر رانش زمین افزايش يابد .اگر قصد دارید تغییرات اساسی در
پستيبلنديهاي زمينتان بهوجود آورید ،حتماً برای این کار از یک معمار منظر ،پیمانکار
منظر یا پیمانکار شیببندی خاك کمک بگیرید.
اگر زمین شما ناهموار و تپهاي است ،به نکات زیر توجه کنید:
√ √جهت شیب زمین( 3همان جهتی که زمین رو بهسوی آن قرار دارد) :در نیمکرهی
شمالی ،زمینی با شیب شرقی تنها میتواند از تابش صبحگاهی خورشید استفاده کند ،بنابراین
محیط آن برای گیاهان و افراد ،محیط خنکی بهشمار میآید .ولی زمینهایی که شیب غربی
1- gullies
2- terrain and landform
3- aspect
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دارند در بعدازظهر تابستان بسیار گرم ميشوند .زمینهایی که شیب جنوبی دارند در تمام روز
از تابش خورشید استفاده میکنند و زمینهایی که شیب شمالی دارند سایهگیر و خنک هستند.
√ √محل قرار گرفتن نقاط مرتفع یا پست :هوای خنک به نقاط کمارتفاع جریان پیدا
میکند .بنابراین این نقاط در فصل زمستان نقاط سرد بهشمار میآیند.
در ملکهایی که روی زمینهای شیبدار قرار دارند باید دقت بيشتري شود ،برای مثال باید
در مقابل فرسایش محافظت شوند و نمیتوان همهي انواع آبیاری را در اینگونه زمینها بهکار
گرفت .برای ادامهی کار روی این زمینها الزم است از یک معمار منظر ،پیمانکار منظر یا
مهندس عمران کمک بگیرید.

در نظر گرفتن مسیر حرکت خورشید
در نیمکرهی شمالی ،طراحان منظر همواره در جستوجوی جهت شمال هستند .زیرا دانستن
این جهت آنها را در تعیین مسیر حرکت خورشید در طول روز و در فصلهای مختلف سال
یاری میکند .مسیر حرکت خورشید تقریباً همهچیز را در یک منظر تحت تاثیر قرار میدهد،
بنابراین در نظر گرفتن این مسیر در هنگام طراحی منظر از اهمیت بسیار برخوردار است.
همانطور که میدانید ،خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب میکند .در زمستان خورشید در
کمان کوتاهتری در آسمان حرکت میکند ،ولی در تابستان این کمان مرتفعتر ميشود .روزها در
تابستان طوالنیتر و در زمستان کوتاهتر هستند .این اطالعاتِ مقدماتی از اهمیت زیادی برخوردار
است ،چرا که مسیر حرکت خورشید نهتنها بر رشد گیاهان بلکه در انتخاب محل مناسب طراحی
پاسيو و سایر قسمتهای منظر نیز موثر است .برای مثال ،اگر بخواهید از فضای حياط براي
نشستن استفاده کنید و از گرمای خورشید صبحگاهی 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.
در نظر گرفتن مسیر حرکت خورشید ،تصویری در اختیار شما قرار میدهد که
بهکمک آن متوجه میشوید در چه زمانهایی از روز و در کدام قسمتها میتوانید از خانه
و منظرتان استفاده کنید (شکل  .)4-1در زمانهای مختلفی از روز به حیاط بروید و محل
قرار گرفتن خورشید را یادداشت کنید .در ذهن خود محل سایه انداختن درختها و سازهها
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(ساختمانها) را در زمانهای مختلف روز تصویر کنید .اگر امکان دارد این کار را بهمدت یک
سال انجام دهید تا تصویری از مسیر حرکت خورشید در فصلهای مختلف داشته باشید.

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

ارزیابی وضعیت آب

منابع آبی انواع مختلفی دارند :آبهايي كه بهطور طبيعي در دسترساند ،آبهايي كه از جاي
ديگر به محل منتقل ميشوند ،آبهايي كه بايد جمعآوري شوند تا بتوان از آنها استفاده كرد
(آبهاي استحصالي مانند آب باران) ،آبهايي كه حاوي درجات مختلفي از مواد نامناسب
هستند و البته کمبود منابع آبي .در منظرسازی آب اهمیت ویژهای دارد ،یکی از نیازهای
اصلی گیاهان است و همچنین اگر به سیستم زهکشی آن توجه کافی نشود ممکن است باعث
تخريب شود .بهکمک جمعآوری آب باران میتوانید بهطور همزمان آب مورد نیاز گیاهان
را تامین و از آثار مخرب تخلیه و جریان نادرست اين آبها پیشگیری کنید .در واقع شما
آب را از نقاط بحرانی دور و به جایی منتقل میکنید که بتواند به رشد گیاهان کمک کند.
بهاینترتیب از میزان وابستگی شما به منابع آب شهری نیز کاسته میشود.
در اینجا به سوالهايي که الزم است دربارهي وضعیت آب ملک خود بپرسید خواهیم پرداخت:
√ √میزان بارش ساالنه در منطقهی شما چقدر است ،و در چه فصلهایی از سال باران

میبارد؟ این اطالعات به شما کمک میکند گیاهانی را انتخاب کنید که با شرایط منطقهی
شما سازگار هستند .همچنین این اطالعات در طراحی فضاهای خارجی (مطابق بر شرایط
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آبوهوایی) به شما کمک میکند.
√ √در فصل زمستان ارتفاع برف و یخ چقدر است ،آیا برف و یخ باعث از بین رفتن یا

آسیب دیدن گیاهان میشود یا از آنها محافظت میکند؟ برف میتواند بهشکل یک الیهی
عایق گیاهان را بپوشاند و مانع از آسیب دیدن آنها 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 آبوهوایی منطقهي شما مقاوم هستند.
√ √آب آبیاری را از چه منبعی تامین میکنید -ذخیرهی آب شهری یا یک چاه

خصوصی؟ کیفیت آبی که برای آبیاری استفاده میکنید چگونه است؟ یک گزارش آب از
منبع آبرسانتان تهیه کنید .این گزارش به شما در شناخت مواد شیمیایی مضری که باعث
تخریب گیاهان و سیستم آبیاری میشوند کمک میکند.
√ √بخشهای مختلف سیستم لولهکشی فعلی (خطوط اصلی آب ،تاسيسات بازدارندهي
جريان برگشتي آب ،1شیرهای کنترل و شيرهاي مخصوص اتصال شلنگ) در کدام

قسمت از ملک شما قرار دارند؟ وقتی میخواهید سیستم آبیاری جدیدی طراحی کنید،
باید بدانید چه چیزهایی از قبل در سایت موجود است ،آیا تاسیسات در جای درست قرار
گرفتهاند؟ آیا وضعیت مناسبی دارند؟
اگر خطوط اصلی آب قدیمی هستند ،بهتر است پیش از آغاز پروژهی منظرسازی
آنها را تعویض کنید .درغیراینصورت باید پس از گذشت یک سال زمین منظرسازیشده
را بشکافید تا لولههای گالوانیزهی قدیمی و شکسته را با لولههای نو عوض کنید.
√ √وقتی باران میبارد آب چگونه در سایت به جریان میافتد ،و چگونه میتوان مسیر
حرکت آن را بهسوی قسمتهای مفیدتر که در معرض تخریب کمتری قرار دارند هدایت

کرد؟ مدیریت آب باران باعث کاهش آبگرفتگی و آلودگی میشود .برای آنکه بتوانید از آب
باران بهعنوان راهحلی برای کاهش مصرف آب شهری استفاده کنید به فصل  8رجوع کنید.
1- backflow prevention devices
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√ √آیا در سایت شما پدیدههای آبی طبیعی مانند مرداب ،نهر ،برکه یا چشمه وجود

دارد؟ اگر چنین باشد شما فرد بسیار خوششانسی هستید! ولی فراموش نکنید که این گونه
پدیدهها میتوانند باعث آبگرفتگی نیز بشوند.
√ √جويهاي زهكشي( 1آبراههاي كمعمق و طويل مخصوص هدايت و جمعآوري
پسابها) ،دريچهي جمعكنندههاي اصلي 2و زهكشهاي سايت( 3راهآبها يا
كفشويهايي كه در كف منظر وجود دارند و پسابها را به سيستم فاضالب هدايت

ميكنند) در کجای سایت قرار دارند؟ همهی مواردی که به آنها اشاره شد آب باران را
از نواحی خطرساز دور میکنند .حتماً عملکرد آنها را کنترل کنید و در صورت مشاهدهی
هرگونه مشکل آنها را تعمیر کنید .برای آشنایی بیشتر با هر یک از این قسمتها و همچنین
جزئیات دقیقتر سیستمهای زهکشی به فصل  8رجوع کنید.
√ √آیا روانآب جاری شده از ملک شما برای همسایهها مشکل ایجاد کرده است ،یا

برعکس؟ از کانالکشی آب باران بهسوي ملک همسایهها خودداری کنید .اگر آبی از خارج
سایت شما به داخل آن جریان پیدا میکند آن را بررسی و تعیین کنید که این آب به سایت
شما کمک میکند یا آن را تهدید ميكند.
√ √آیا در قسمتی از ملکتان که نمیخواهید ،آب جمع میشود؟ دراینصورت ،راهی
بیاندیشید تا این آب جمعآوری و به جایی منتقل شود که بهجای ایجاد مشکل بتوان از آن
استفادهی مفید کرد.

X

هر چیزی که در ملک شما وجود دارد یک منبع بالقوه بهشمار میآید .کافی است

ملک خود را حوزهای برای جمعآوري آب باران بدانید ،و برای استفاده از این منبع غنی و
مجانی برنامهریزی کنید .اين روش بهمراتب پایدارتر از آن است كه اين منبع غني انرژي
را بهعنوان فاضالب به تصفیهخانه هدایت کنید.

1- drainage swale
2- catch basin
3- site drains
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گل و گياه :گیاهان موجود را بیازمايید
گیاهانی که درحالحاضر در ملک شما وجود دارند از اهمیت خاصی برخوردارند .این گیاهان
یا جزو ویژگیهای مثبت سایت شما هستند (ایجاد سایه ،محافظت از خاک نواحی سراشیب
در برابر فرسایش ،جذب پروانهها ،و صدها ویژگی مثبت ديگر و البته عالقهی شما به آنها)
و یا نوعی خطر برای سایت بهشمار میآیند (وضعیت مناسبی ندارند ،سمی ،ناپايدار يا نازیبا
هستند) .در چنین شرایطی باید تصمیم بگیرید که میخواهید کدام یک از گیاهان را در
باغچه نگاهدارید و بقیه را حذف كنيد.
میتوانید با بررسی محل قرار گرفتن ،ابعاد و همچنین شرایط درختان شروع کنید .در این
مرحله الزم است بدانید کدام درختان بومی هستند و کدام یک از نواحی دیگر به منطقه
انتقال داده شدهاند .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 آنها آگاه شوید .برخی از
این مشکالت عبارتند از :نااستواری (بیثباتی) ،ریشههای مهاجم 1و سطحي ،2شاخههای ترد
خوبرگ و میوههای انبوه و نامنظم .بهتر است در این مرحله هزینهی نگهداری
و شکننده ،یا شا 
از هر یک از درختان را نیز تعیین کنید ،چرا که این کار عموماً هزینهبر است.
ميتوانيد از يك درختشناس بخواهيد گزارشي از وضعيت درختهاي منظرتان
تهيه كند .همچنين ميتوانيد از او بخواهيد پيش از شروع ساخت منظر ،شاخوبرگ آنها
را هرس كند و درختهاي مشكلساز را از منظر حذف كند( .براي اطالعات بيشتر
دربارهي درختها به فصل  17رجوع كنيد).

X

بهجز خانهي خود نگاهي هم به اطراف و درختهاي حياط همسايهها بياندازيد.

گاهي اين درختها هم ممكن است برايتان مشكلساز شوند .ريشهي اين درختها
حتماً به حياط خانهي شما نفوذ ميكند .دراينصورت ،ريشهها ،آب و مواد غذايي گياهان
منظر شما را جذب ميكنند .گاهي نيز ريشههاي قطور ممكن است باعث ترك خوردن
1- greedy
2- lifting
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كف پاسيوي زيباي شما شوند.
اگر درختي در جاي بدي قرار دارد ،ميتوانيد آن را از سايت حذف كنيد يا تغييراتي در
طراحي سايت بهوجود آوريد .درست است كه هميشه فكر ميكنيم با نگاهداشتن درختان
بيشتر به محيطزيست كمك خواهيم كرد ،ولي در همهي موارد اينطور نيست .براي مثال،
اگر ريشههاي درختي كل آب موجود در خاك را جذب كنند و اجازهي رشد به هيچ گياه
دیگری ندهند مسلماً حذف آن درخت سودمندتر است( .مگر آنکه درخت مورد نظر یک
درخت بومی باشد ،این درختان قابلاحترام هستند و حقتقدم با آنهاست).
پس از انجام آزمایشهای الزم روی درختهاي موجود بهسراغ درخچهها و سایر گیاهان
بروید و هر یک را از لحاظ شرایط ،استواری (ثبات) و مکان مناسب قرار گرفتن بررسی کنید.
سپس در مورد نگاهداشتن یا حذف آنها تصمیم بگیرید .پیشنهاد میشود گیاهان مطلوب را
به خصوص اگر بومی منطقه هستند ،به سالمت باغچهی شما کمک میکنند ،در جای مناسب
قرار دارند و از دید درختشناسان مشکلی ندارد ،نگاهدارید .گیاهان رونده و مشکلساز،
گیاهانی که از وضعیت سالمت خوبی برخوردار نیستند و گیاهان سمی (از کتابهای باغبانی
و منابع اینترنتی برای شناختن گیاهان سمی کمک بگیرید و خطرات ناشی از آنها را رفع
کنید) را از منظرتان حذف کنید .در بخش پنجم این کتاب اطالعات بیشتری در زمینهی
انتخاب نوع گیاهان و نگهداری از آنها ارايه شده است.
ممکن است متوجه شوید که در قسمتی از حیاط شما هیچ گیاهی رشد نمیکند .آن
قسمت از حیاط ميتواند نوعی مثلث برمودا برای گیاهان باشد .برای آنکه دلیل این وضعیت
را بفهمید ،خاک آن قسمت را بررسی کنید .ممکن است ضعف عملکرد این قسمت ناشی از
مشکالت خاک ،عوامل بيماريزا ،1رقابت شديد درختان اطراف و بسیاری موارد دیگر باشد.
سعی کنید مشکل موجود را پیدا کنید و درغیراینصورت از گیاهان بسیار مقاوم استفاده کنید
که در هر شرایطی رشد میکنند.

اتاقهای مشرف به مناظر :بیشترین استفاده از محیط اطراف
از داخل منزلتان نگاهی به بیرون بیاندازید ،بهخصوص از اتاقهایی که بیشتر از آنها استفاده
1- pathogenes
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میکنید .چه مناظر زیبا و نازیبایی میبینید؟ چه پتانسیلهایی برای ایجاد نقاط جذاب وجود دارد؟
بیشتر افراد در حدود  80درصد از عمر خود را در داخل محیطهای بسته میگذرانند،
بنابراین منظرهای که از پنجرهی خانه مشاهده میشود از اهمیت بسیاری برخوردار است.
از بیرون منزل نیز به اطراف خود نگاه کنید .نقاط مساعدی را که ميتوان از آنها بهعنوان
نواحی کاربردی استفاده کرد انتخاب کنید .اگر منظرهای ناخوشایند دارید ،میتوانید آن را با
انواع سازهها یا گیاهان بپوشانید .میتوانید برخی مناظر زیبا مانند منظرهی کوهستان ،دریاچه
یا درختان را بهکمک پنجرههای موجود یا ساختن پنجرههای جدید «قرض» بگیرید.

بررسی سازههای موجود و ساختوسازهای جدید
درصورتیکه سايت پروژه پیش از شروع عملیات خالی نباشد ،باید براي طراحي منظر به
نحوهی قرار گرفتن ساختمان اصلی و سایر سازههای موجود دقت کرد ،گاهی الزم است
تغییراتی در این سازهها ایجاد شود .برای مثال بخشی از آنها تخریب یا قسمت جدیدی
به آنها اضافه شود .هر سازهای میتواند در پروژ ه موثر باشد .گاهی حجم سازهی مورد نظر
فضای کوچکی ایجاد میکند که برای رشدونمو گیاهان بسیار مناسب است و گاهی نیز باعث
نااستواری و از دست رفتن پايداري خاک میشود که بسيار نامطلوب است .عالوهبراین ،باید
در نظر داشت که کاشتن گیاهان جدید و ساختن سازههای نو میتواند شرایط آبوهوایی و
میزان روشنایی فضاهای داخلی خانه را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا به نکاتی که باید دربارهي ساختمان اصلی و سایر سازههای موجود در زمین پروژه
(تاسیسات و هر نوع سازهی دیگری که ساختهی دست انسان است) به آنها توجه شود ،میپردازیم.
فهرستی تهیه کنید و پاسخ این سوالها را در آن بنویسید:
√ √ساختمان اصلی و ساير سازهها در کجای سایت قرار دارند؟ تاثیرات احتمالی ساختمان
اصلی بر سایت را بررسی کنید (و بر عکس) .آیا ساختمانها موقعیتهای مناسبی در سایت
ایجاد میکنند؟ برای مثال قسمتی از حیاط را که آفتابگیر است و میتوان پاسيوي خوبی در
آن طراحی کرد در اختیار شما قرار میدهند؟ یا برعکس باعث ایجاد مشکل در سایت هستند؟
√ √ساختمان اصلی در کدام موقعیت جغرافیایی قرار دارد؟ میدانید که خورشید هر
روز مسیر معینی را طی میکند و هر یک از اتاقهای منزل شما میزان معینی نور دریافت
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میکنند .میتوانید منظرتان را طوری طراحی کنید که میزان نورگیری اتاقها طبق سلیقهي
شما تغییر کند .برای مثال ممکن است بخواهید قسمتهای غربی و شرقی را از تابش
خورشید صبحگاهی و عصرگاهی حفظ کنید تا این فضاها سایهگیرتر باشند.
√ √ارتفاع ساختمان اصلی و سازههای دیگر چقدر است ،و در فصلهای مختلف سال یا

ساعات مختلف روز این بناها چقدر روی ملک شما سایه میاندازند؟ در زمستان خورشید
در ارتفاع کمتری نسبت به زمین قرار دارد ،و در نتیجه ابعاد سایهای که ساختمان شما روی
قسمت شمالی منظر میاندازد بزرگتر خواهد بود .این سایه در طول روز جابهجا میشود.
فراموش نکنید که یک ساختمان دوطبقه قطعاً سایهی وسیعتری در مقایسه با یک ساختمان
یکطبقه دارد .فضاهای کاربردی را در مکانهایی طراحی کنید که در فصلهای سرد از
گرمای خورشید و در تابستان از سایهی ساختمان استفاده کنند .بههمینترتیب میتوانید در
مورد محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء منظر خود برنامهریزی کنید.
√ √چه نوع منظری را میتوان خارج از هر یک از قسمتهای ساختمان طراحی کرد؟

در طراحی اجزاء مختلف منظر باید به کاربریهای هر یک از قسمتهای ساختمان نیز توجه
کنید ،برای مثال نمیتوانید پاسيوي منظرتان را جلوي پاركينگ طراحی کنید .بهتر است
پاسيو جلوي اتاق نشیمن طراحی شود .فضاهايی را که دفعات استفاده از آنها بسیار زیاد
است دور از اتاقخوابها طراحی کنید.
√ √سازههای موجود در سایت چه وضعیتی دارند؟ اگر الزم است این سازهها تعمیر شوند
بهتر است پیش از شروع طراحی منظر تعمیرات الزم انجام شود.
√ √ساختمان اصلی دارای چه نوع معماری است؟ سعی کنید سبكي را منظر انتخاب کنید
که با نوع معماري ساختمان اصلی هماهنگ باشد .برای مثال یک باغچهی ژاپنی بههیچوجه
مناسب ساختمانی با معماری كلونيال 1نیست.
√ √عرض سایهبانها چقدر است؟ آیا سایهبانها مانع از باران خوردن تعدادی از گلدانها
میشوند؟ دراینصورت حتی در فصلهاي بارانی نیز باید این گلدانها را بهطور جداگانه
آبیاری کنید.
1- colonial
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√ √آیا در حیاط شما جویهای آب 1وجود دارد ،یا آب باران مستقیم ًا روی باغچه

میریزد؟ جویها ،عموماً آب را از ساختمان اصلی دور میکنند (ویژگی مثبت) ،ولی آن
را بهسوي دریچههای فاضالب حمل میکنند (ویژگی منفی) .آبی که از روی سقف پایین
میریزد باعث شسته شدن خاک گلدانها و آسیب دیدن گیاهان میشود .عالوهبراین دیوارها
نیز بر اثر پاشیدن آب گلآلود (از سطح گلدانها) بهمرور زمان تخریب میشوند.
√ √خطوط اصلی گاز ،آب ،و برق در کدام قسمتها قرار دارند؟ محل قرار گرفتن خطوط
اصلی گاز ،چاه آب یا خطوط اصلی آب شهری ،خطوط زیرزمینی یا هوایی برق ،خطوط تلفن
و پريزهای برق را مشخص کنید .بهطور قطع نمیخواهید در حین انجام عملیات ساختوساز
با آنها برخورد کنید یا گیاهانتان را روی آنها بکارید .اگر خطوط برق و تلفن هوایی هستند
ممکن است بخواهید پیش از شروع عملیات منظرسازي آنها را به خطوط زیرزمینی تبدیل کنید.
√ √سازههایی که از پیش به ساختمان اصلی اضافه شدهاند در کجا قرار دارند (سازههایی

از قبیل پاسيوها ،سکوها و مسیرهای تردد) آیا این سازهها مطلوب شما هستند؟ اگر
پاسيويي دارید که طراحی مناسبی ندارد یا مسیرهایی که کسی از روی آنها تردد نمیکند
میتوانید آنها را با سازههای نو عوض کنید .البته میتوانید از مصالح بهکار رفته در آنها برای
ساختن سازههای جدید استفاده کنید.
√ √روشناییهای منظر در کدام قسمتها قرار دارند؟ آیا نور مورد نیاز منظر را تامین
میکنند؟ آیا نقاطی وجود دارد که چراغها بهجای آنکه فضا را روشن کنند ،جلوی دید
شما را بگيرند؟ آیا سیستمهای روشنایی اضطراری (سیستمهایی که برای ایمنی و امنیت)
طراحیشد ه کافی هستند و نیاز به تعمیر ندارند؟ آیا نقاطي در منظر وجود دارند که نور کافی
به آنها نمیرسد؟
√ √وسائل نقلیه در کدام قسمت پارک میشوند؟ خودروها بههیچوجه با اصول پایداری
سازگار نیستند ،ولی در همهجا وجود دارند و باید مکانی را برای آنها در نظر گرفت .سعی
کنید فضای پارکینگ ایمنی الزم را داشته باشد ،تا حد ممکن خارج از دید باشد ،و فاصلهی
آن با ساختمان اصلی معقول باشد .میتوانید فضای پارکینگ را بهکمک مسیری مسطح و
1- gutter
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ایمن به ساختمان اصلی وصل کنید (سعی کنید در این مسیر از پله استفاده نکنید).
√ √کدامیک از اجزاء موجود را میتوان تعمیر کرد یا کاربری آن را تغییر داد؟ اگر بتوانید
اجزايی را که هنوز قابلاستفاده هستند نگاهدارید قطعاً به پایداری کمک فراوانی کردهاید .با
کمی فکر میتوانید یکی از سازههای موجود را که با وجود کهنگی دارای ساختار خوبی است
به یکی از اجزاء فوقالعادهی منظرتان تبدیل کنید.
√ √چه مصالحی در سایت شما وجود دارد که میتوانید از آنها برای ساختوسازهای جدید

استفاده کنید؟ در همهی سایتها حداقل چیزی که در دسترس است خاک است .از خاک
میتوان برای ساختن دیوارهای گلی ،نیمکت ،و انواع سازههای دیگر استفاده کرد .از مصالح دیگری
که معموالً در سایتها موجود است میتوان به انواع سنگها اشاره کرد .از این سنگها میتوانید
برای پوشاندن آبراههي خشك یا ساختن دیوارهای سنگی استفاده کنید .اگر میخواهید درختی
را قطع کنید از الوار آن برای ساختن قسمتهای مختلف منظرتان استفاده کنید .با انجام این نوع
فعالیتها (استفادهی مجدد از مصالح بازیافتشده) میتوان به پایداری منظر کمک کرد .برای
اطالعات بیشتر دربارهي استفادهی مجدد از مصالح به فصل  2رجوع کنید.

طراحی با توجه به ویژگیهای مثبت و منفی ساختمانهای اطراف
فراموش نکنید که حیاط خانهی شما قسمتی از محلهای است که در آن زندگي میکنید.
موقعیت آن را با توجه به الگوهای ترافیکی منطقه ،الگوهای کاربری زمین در ساختمانهای
اطراف و همچنین جایگاهی که در بين ساختمانهای منطقه دارد بسنجید .برای مثال اگر
در محلهای تاریخی مستقر هستید باید در طراحی منظر نکات خاصی را رعایت کنید .آیا
ساختمانهایی که در اطراف ملک شما قرار دارند برای شما مشکل آفرینند؟ برای مثال روی
ملک شما سایه میاندازند یا به دلیل تعدد وسائل نقلیه ایجاد ترافیک میکنند؟ آیا ساختمانهای
اطراف کاربریهایی دارند که مانع از استفادهی مفید شما از منظرتان میشود؟ هرچند این
عوامل ارتباطی با پایداری ندارد ،باید در زمان طراحی منظر به آنها توجه کرد.
مردمی را که در اطراف شما زندگی میکنند فراموش نکنید .خانوادههایی که در اطراف
خانهی شما زندگی میکنند دارای فرهنگهای متفاوت و عادات زندگی متنوعی هستند بنابراین
عاقالنه است پیش از طراحی منظر نکاتی را که به آنها مربوط میشود در نظر بگیرید.
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X

در انتخاب محل ساختن پاسيو دقت کنید .ممکن است از انتخاب غلط پشیمان

شوید (از طرفی تخریب پاسيو و دور ریختن بخش عمدهای از مصالح بهکاررفته در آن
بههیچوجه با اصول پایداری سازگار نیست) .اگر منظرتان به جایی مشرف است که مانع
آرامش شماست میتوانید با ساختن یک دیوار آن را بپوشانید و فراموش نکنید مهربانی و
صبر از جمله ویژگیهای افرادی است که به روشهای پایدار رو میآورند.

توجه به حریم خصوصی
در اطراف بعضی سایتها مناظر خوبی وجود دارد– گاهی نمیتوان مناظر زیبای اطراف را نادیده
گرفت .برخی دیگر نیز از چنین شرایطی محروم هستند و مناظر اطرافشان چندان خوشایند
نیست؛ این سایتها را میتوان از داخل توسعه داد و یک حریم خصوصی دلچسب در آنها
طراحی کرد .اهمیت رعایت حریم خصوصی از منطقهای به منطقهی دیگر متفاوت است .در
بعضی جاها کشیدن حصار يا پرچین در اطراف سایت چندان خوشایند نيست .ولی در مکانهایی
که پرجمعیتتر هستند و بافت شهری ،بافت غالب منطقه را تشکیل میدهد تمایل به رعایت
حریم خصوصی در مقایسه با فضاهای روستایی بیشتر است .اگر حیاط خانهی شما خیلی به
حیاط خانهی همسایه نزدیک است بهطوریکه مانع از احساس آرامش و راحتی شما میشود،
میتوانید با کاشت چند درخت یک دیوار جداکننده بین دو حیاط ایجاد کنید.

آبوهوای منطقهی شما چگونه است؟

آبوهوا تقریباً در همهی جنبههای یک منظر پایدار موثر است .در طراحی منظر خود از
روشهایی استفاده کنید که کام ً
ال با شرایط آبوهوایی منطقه سازگار هستند .بهاینترتیب
نهتنها نتیجهی نهایی مطلوبتر خواهد بود بلکه نیاز به بهرهبرداری از منابع نیز کاهش
مییابد .تطبيق منظر با شرایط آبوهوایی منطقه باعث صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش
رفاه و آرامش در داخل خانه میشود .برای مثال ،اگر جهت بادهای غالب را بدانید میتوانید
فضاهای خارجی را در قسمتهایی طراحی کنید که کمتر در معرض این بادها قرار بگيرند،
همچنین میتوانید گیاهان را طوری در حیاط بکارید که نقش بادشکن (بادگیر) را ایفا کنند
و بهاینترتیب شرایط عمومی ملکتان نیز بهبود مییابد .حتی میتوانید از بادهای تابستانی
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بهعنوان یک روش سرمایش طبیعی در فصل تابستان استفاده کنید.

X

از نکات مهم در طراحی منظر انتخاب گیاهان با توجه به آبوهوای منطقه است .اهمیت

در نظر داشتن آبوهوا تا اندازهای است که میتوان گفت الفبای باغبانی و منظرسازی ،پایدار
یا غیرپایدار ،مبتنی بر آن است .یکی از مهمترین ویژگیهای هر گیاه میزان سختي يا
مقاومت 1آن است ،که در واقع نشاندهندهی توانایی گیاه در تحمل سرماست( .برخالف
معنایی که از ظاهر کلمه استنباط میشود ،منظور از آن استحكام عمومی گیاه نیست بلکه
بر مقاومت گیاه تاکید دارد ).هر گیاهی که در باغبانی علمي 2بهکار میرود دارای درجهی
سختی يا مقاومت مشخصی است ،و برای انتخاب گياه مناسب هر منظر ميتوان از نقشههاي
مقاومت گياهي 3استفاده كرد .شما میتوانید منطقهی خود را روی این نقشه پیدا کنید و
محدودهای را که در آن قرار گرفتهاید تعیین نمایید .بهاینترتیب با در نظر گرفتن پهنهي
دمايي آن منطقه بهراحتی میتوان گیاهان مناسب هر محدوده را انتخاب کرد .در كشورهاي
مختلف ميتوان از مراجع موجود براي تهيهي اين نقشهها استفاده كرد.

از سایت خود چه انتظاراتی دارید؟

پس از آنکه سایت خود و اطراف آن را خوب بررسی کردید ،زمان آن رسیده که به انتظاراتی
که خود و خانوادهتان از آن دارید بپردازید .اگر در طراحی تنها به محیطزیست توجه کنید و
خواستههای خود را نادیده بگیرید ،طرح شما طرح مناسبی نیست .در این قسمت باید کمی به
خواستههای خودتان توجه کنید (البته ،با در نظر گرفتن اصول پایداری و با دیدی واقعگرایانه).
فراموش نکنید که باید از سایر اعضاء خانواده نیز نظرخواهی کنید ،حتی کودکان .وقتی همه
راضی باشند ،آنها نیز از فرآیند طراحی منظر لذت میبرند ،همواره در کنار شما خواهند
بود و نتیجهی 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 :خواستهها و نیازهایتان را مشخص کنید
برای انتخاب طرحی که مناسب شرايط 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 آنها استفاده کرد ،شاید از تماشای مناظر طبیعی ،داشتن جايي براي نگاهداشتن
كود كمپوست ،جايي براي استراحت و یا هر قسمت دیگری لذت میبرید.

X

فهرستی از آنچه دقیقاً در نظر دارید تهیه کنید .اگر نمیدانید چه خواستههایی

دارید ،احتماالً هرگز به آنها پی نخواهید برد و از برخی تجربیات فوقالعاده محروم

میشوید .برای تهیهی این فهرست یک ورق کاغذ بردارید و با خطی آن را از وسط به
دو ستون تقسیم کنید .در سمت چپ کاغذ خواستهها و نیازهای خود را یادداشت کنید.
سپس در سمت راست کاغذ اجزايی را نام ببرید که به نظر شما میتوانند خواستههایتان
را برآورده کنند .در این قسمت محل قرار گرفتن هر یک از اجزاء را نیز ذکر کنید.
اگر جواب همهی سوالها را نمیدانید ،نترسید .شما در واقع در میانهی راه هستيد .راهی
که شما را از کلیات به جزئیات میرساند .در این مرحله طبیعی است که نتوانید به برخی
سوالها پاسخ دهید .به خودتان فرصت کافی برای فکر کردن بدهید ،و طوری رویاپردازی
کنید که انگار بهاندازهی کافی پول و منابع در اختیار دارید .در مراحل بعدی بهاندازهی کافی
وقت برای فکر کردن به محدودیتها دارید .بنابراین با فکر کردن به نداشتهها و کمبودها
تخیالت خود را ضایع نکنید.

تشخیص و رفع مشکالت و محدودیتها
پس از آنکه ملک خود را خوب شناختید ،همانطور که فهرستی از رویاها و خواستههایتان
دارید باید فهرستی از مشکالت احتمالی نیز تهیه کنید .برای مثال ،متوجه شدهاید که کودکان
همسایه سروصدای زیادی تولید میکنند .بنابراین نمیتوانید پاسيوي منظرتان را در جایی که

فصل  :4با سايت خود بيشتر آشنا شويد

قب ً
ال برایاش برنامهریزی کرده بودید قرار دهید .گاهی نیز با وجود آنکه سروصدا شما را اذیت
میکند جای دیگری برای ساختن پاسيو ندارید .محدودیتهایی از این قبیل در بیشتر پروژهها
وجود دارد.
برای حل مشکالت و محدودیتها گاهی الزم است ازخودگذشتگی نشان دهید ،یعنی یا
سروصدای کودکان را تحمل کنید یا پاسيويتان را در نقطهی دیگری از سایت که ویژگیهای
نقطهي قبلی را ندارد بسازید .گاهی نیز با کمی فکر به نتایجی میرسید که شما را شگفتزده
میکنند و مزایای بسیاری به همراه دارند .برای مثال میتوانید در حیاط آبنمایی طراحی
کنید که صدای آن بهقدر کافی بلند است و صداهای زمینه را پوشش میدهد .عالوهبراین،
چنین آبنمایی فضا را خنک میکند ،نقطهی تمرکز توجه است و زیستگاهی طبیعی برای
سنجاقکها ،پرندگان و ماهیها بهشمار میآید .راهحل دیگری که ممکن است به ذهنتان
برسد ساخت یک دیوار جداکننده است .میتوانید دیوار و آبنما را با هم ترکیب کنید و به
این ترتیب تغییراتی در منظرتان بهوجود آورید که آن را در مقایسه با طرح قبلی بسیار زیباتر
و کاربردیتر ميکند .مشکل شما هر چه باشد میتوانید برای آن راهحلی بیابید که معموالً
تنها یک راهحل نیست بلکه عاملي برای استفاده از امکانات دیگر است.

چقدر تعمیرونگهداری الزم است؟
همانطور که از تعریف منظرهای پایدار برمیآید ،این منظرها نیاز چندانی به رسیدگی
ندارند .ولی هر سیستم زندهای نیازمند نگهداری است ،و بهتر است که همین حاال به این
موضوع فکر کنید ،تا زمانی که انتخاب طرح نامناسب شما را مجبور میکند بیشتر از آنچه
تصور میکردید وقت و سرمایه صرف نگهداری از منظر کنید .در فصل  20به جزئیات
بیشتری در زمینهی تعمیرونگهداری خواهیم پرداخت .تا اینجا کافی است بدانید که میزان
تعمیرونگهداری مورد نیاز در هر منظر محصول مستقیم نوع طراحی آن است.
رشد گیاهانی که بزرگتر از فضای تخصیص داده شده هستند متوقف نمیشود بلکه این
گیاهان مطابق بر ساختارهای ژنتیکی خود رشد میکنند (عرضی و طولی) .حتی ریشههای
این گیاهان نیز ممکن است به درون فنداسیون (پِي) بنای شما نفوذ کنند .گیاهان هوش الزم
برای درک خواستههای شما را ندارند بنابراین بدون توجه به مشکالتی که برای شما ایجاد
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میکنند به رشد خود ادامه میدهند .این یکی از مثالهایی است که نشان میدهد چگونه
طراحی نامناسب میتواند باعث پشیمانی و خسارت شود.

X

اگر منظر شما بهخوبی طراحی شود ،میتوانید از بسیاری مشکالت احتمالی که

عموماً خود را در قالب عملیات تعمیرونگهداری نشان میدهند پیشگیری کنید .بنابراین

در مرحلهی تحلیلوبررسی سایت ،به سوالهاي زیر پاسخ دهید:
√ √ آیا شما باغبان هستید؟ ميخواهيد در نگهداري از منظر خود چه نقشي داشته باشيد؟
دوست داريد از خانه بيرون بزنيد و كمي در حياط فعاليت كنيد؟ آيا بيشتر دوست داريد
خودتان گلوگياه بكاريد و سپس از آنها مراقبت و به آنها رسيدگي كنيد؟ يا ترجيح
ميدهيد فقط باغچهي زيبايتان را از داخل اتاق نشيمن يا از روي تاب حياط تماشا كنيد؟
اگر دوست داشته باشيد كمي كارهاي باغباني انجام بدهيد ،منظري كه به هيچ عملياتي
براي تعميرونگهداري نياز ندارد شما را راضي نميكند ،اگر هم منظري داشته باشيد كه براي
فهرست بلندباالي نگهداري از آن زمان كافي نداريد ،اين منظر فقط باعث نگراني شماست
و مشكلي بر مشكالتتان ميافزايد .بنابراين بهتر است به اين سوال در مرحلهي تحليل و
بررسي سايت پاسخ بدهيد تا بتوانيد طرح منظرتان را بهنحوي انتخاب كنيد كه با نقشي كه
مايليد در آينده براي نگهداري از آن داشته باشيد هماهنگ باشد.
√ √ آيا قصد داريد باغبان استخدام كنيد؟ شايد خيلي سرتان شلوغ است و در جدول
برنامهريزي هفتگي جايي براي كارهاي منظر نداريد .اشكالي ندارد .امروزه بيشتر مردم براي
نگهداري از منظر خود باغبان استخدام ميكنند .باغبانها ميتوانند كمك حالتان باشند و
از فشاري كه روي شماست بكاهند .اگر ميخواهيد باغبان داشته باشيد ،همين حاال تصميم
بگيريد و منظرتان را با توجه به داشتن يك باغبان متخصص طراحي كنيد( .براي اطالعات
بيشتر دربارهي باغبانها به فصل  3رجوع كنيد).

فصل 5

مروری بر اصول اولیهی طراحی
در این فصل ميخوانيم:

• بررسی اجزاء طرح
• آشنایی با اسرار طراحی به کمک افراد متخصص
• در نظر گرفتن شرایط خاص در طراحی
• طراحی منظری ایمن
منظر پایدار یا هر منظر مناسب دیگری باید زیبا باشد و برای زیباسازی آن باید از اجزاء
مختلفی در طراحی استفاده شود .ممکن است شما نگران طراحی منظرتان باشید و تصور
کنید در کارهای هنری مهارت کافی ندارید .ولی باید بدانید که طراحی نهتنها کار بسیار
سادهای است بلکه بسیار لذتبخش و سرگرمکننده است .وقتی دستتان در انجام این کار راه
بیافتد ،عالقهمند میشوید برای دوستان و آشنایان هم طراحی کنید.
در این فصل ،با برخی اصول اولیهی طراحی آشنا میشوید که از دیرباز در طراحی همهی
باغچهها بهکار میرفته است .معماران منظر در طراحی از فوتوفنهایی استفاده میکنند که
تاثیر بهسزایی در طرح نهایی آنها دارد .در این فصل همچنین به برخی از اين فوتوفنها اشاره
خواهیم کرد( .فراموش نکنید که آنچه در اینجا ارايه میشود تنها مقدمهای بر دنیای پیچیدهی
طراحی است).
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حتماً میپرسید این همه اطالعات در زمینهی طراحی چه ارتباطی با پایداری دارد.
فراموش نکنید هدف ما در این فصل آشنایی با جنبههای بصری و زیباییشناختی طراحی
است و چندان با نحوهی عملکرد منظر سروکار نخواهیم داشت .با در کنار هم قرار دادن اصول
طراحی منظر پایدار که در قسمتهای دیگر کتاب به آنها اشاره شده است و روشهای
ایجاد مناظر و فضاهای زیبا که در این فصل به آن خواهیم پرداخت ،میتوانید منظری زیبا،
کاربردی و پایدار طراحی کنید که در واقع همان منظر مطلوب شماست.

مقدمهای بر طراحی

هر طراح منظر یک جعبه ابزار دارد .در این جعبه عناصری مانند رنگ ،بافت و تعادل یافت
میشود .هر یک از ابزار موجود در این جعبه در واقع روشی است برای نگاه کردن به چیدمان
و ویژگیهای منظر .این ابزارها همان عناصر مهم در طراحی هستند که اگر در زمان طراحی
در نظر گرفته شوند ،میتوان طرح مناسبی برای پروژه ارايه کرد.
برخی افراد تا حدودی توانایی درک طراحی مناسب را دارند .برای مثال ،اگر تابهحال
چیدمان اثاثیهی اتاقی را تغییر داده باشید ،از اصول طراحی برای هماهنگ کردن اجزاء
(البته بهنحوی که عملكرد مناسب خود را حفظ کنند) استفاده کردهاید .ممکن است نتوانید
این اصول را بشمارید ،ولی بهطور غریزی آنها را میشناسید و مطابق آنها عمل میکنید.
فاصلهی زیادی بین درک زیبایی طراحی یک منظر و توانایی طراحی یک منظر زیبا وجود
ندارد .اگر از اصولی که در قسمتهای بعدی به آنها اشاره میشود در طراحی منظر خود
استفاده کنید ،خواهید دید که میتوانید در زمان کوتاهی یک باغچهی زیبا طراحی کنید.

X

ایمنی منظر قسمتی از طراحی است که نباید فراموش شود .باید سعی کنید از

مشکالتی که برای مثال با کاشت گیاهان گوشتخوار یا آبیاری نامناسب و لغزنده شدن
معابر بهوجود میآید تا حد ممکن پیشگیری کنید .در هنگام طراحی ،قسمتهای
خطرآفرین را در نظر داشته باشید و فراموش نکنید گاهی گیاهان پس از رشد کامل
میتوانند بسیار خطرساز باشند ،بنابراین پیش از انتخاب گیاه تمامی ویژگیهای گیاه
بالغ را بسنجید.
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در هنگام طراحی ایجاد معابر دسترسی الزم برای افراد معلول را فراموش نکنید.
میتوانید بهجای پله از رمپهای عریض با شیب مالیم استفاده کنید .این رمپها از جنس
مواد سخت هستند و سطحی صاف دارند و امکان تردد از روی آنها برای افراد با درجات
مختلف معلولیت امکانپذیر است .طراحی باغچههای مرتفع (که از سطح زمین کمی
باالتر قرار دارند) و تهیهی ابزار و تجهیزات مخصوص افراد معلول ،امکان باغبانی و انجام
فعالیتهای مربوط به آن را در اختیار این افراد (حتی افرادی که از ویلچیر -صندلي
چرخدار -استفاده میکنند) قرار میدهد.

پيوستگی :همهی اجزاء با هم و در کنار هم کار میکنند
هیچ چیز به اندازهی باغچهای پر از گیاهان درهموبرهم از گونههای مختلف ،ده نوع كفسازي
متفاوت ،و رنگهای متنوع باعث بینظمی و آشفتگی منظر نمیشود .این نوع باغچهها آنقدر
آشفتهاند که انگار کامیون حمل گیاهان هربار س ِر راه خود تعدادی گیاه نیز روی آنها خالی
کرده است و گیاهان همهجا ریشه دواندهاند.
فضایی که دارای پيوستگي الزم باشد -فضایی متشکل از اجزاء هماهنگ و رنگهای
همسان و درخشان -هم ظاهر زیبایی دارد و هم باعث آرامش روانی میشود .عموم افراد
تمایل دارند وقت بیشتری را در چنین فضاهایی صرف کنند.
چگونه میتوان این پيوستگي را ایجاد کرد؟ ابتدا به شكل  5-1رجوع کنید و طرح باغچهای
را که دارای این ويژگي است با باغچههای دیگر مقایسه کنید .سپس مراحل زیر را طی کنید:
 .1برای طراحی باغچهی خود یک سبک انتخاب کنید .دوست دارید طراحی باغچهی
شما رسمي ،1طبیعي ،2دارای نظم هندسی ،3پر پیچوخم 4يا داراي خطوط شكسته 5باشد؟
شما میتوانید هر طرحی را که دوست دارید با توجه به بافت اطراف انتخاب کنید .در
بخشهای بعدی به شکل و ترکیب منظر خواهیم پرداخت ،برای اطالعات بیشتر دربارهي
1- formal
2- natural
3- geometrical
4- curvy
5- rectilinear
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انواع سبکهای طراحی میتوانید به بخش «توجه به سبک» رجوع کنید.
 .2از گیاهان و اجزاء هماهنگ برای طراحی اجزاء سختمنظر استفاده کنید .سعی کنید
گیاهانی را انتخاب کنید که با اجزاء سختمنظرتان متناسب و هماهنگ هستند .از گیاهان
انتخابی بهدفعات در قسمتهای مختلف طرح استفاده کنید -با استفاده از گیاهان مشابه در
پسزمینه و پیشزمینه به منظرتان عمق میبخشید.
 .3از یک طیف رنگی مناسب استفاده کنید .به لباسهایی که میپوشید توجه کنید .آیا
ممکن است یک بلوز صورتی پررنگ را با یک شلوار نارنجي بپوشید؟ در طراحی منظر نیز
انتخاب رنگها از اهمیت بسیاری برخوردار است .سعی کنید رنگ گیاهان ،اجزاء سختمنظر
و همچنین رنگ ساختمانتان با هم هماهنگ باشند .این هماهنگی بر جذابیت منظر شما
میافزاید این همان یکپارچگیای است که قب ً
ال به آن اشاره کردیم( .برای اطالعات بیشتر
دربارهي رنگها ،به بخش «رنگ :بگذارید رنگهای واقعی منظر ،خود را بیشتر نشان دهند»
که در همین فصل ارايه میشود رجوع کنید).
 درصورتیکه در طراحی تخصص ندارید ،سعی کنید تعداد اجزائی که در طرح خود
به کار میبرید از حد معینی بیشتر نشود -تعداد محدودی گیاه انتخاب کنید ،از یک یا دو
نوع مصالح برای ساخت اجزاء سختمنظر استفاده کنید ،و مهمتر از همه سعی کنید زیاد از
المانهای تزيینی که کاربرد چندانی ندارند استفاده نکنید .شلوغ کردن منظر باعث میشود
توجه ذهن از زیباییهای اصلی منحرف و در نتیجه پيوستگي منظر بر هم زده شود.

رعایت تعادل :طرحهای رسمي و غيررسمي

1

تعادل در طراحی به معنای حفظ تناسب اجزاء است .در یک باغچهی رسمي یک محور در
مرکز سایت در نظر گرفته میشود و همهي اجزاء در دو طرف قرينه هستند .به بیان دیگر
اگر یک گل یاس بنفش در سمت راست کاشته شود یک بوتهی یاس هم باید در سمت چپ
کاشته شود .در باغچههای غيررسمي ،تعادل غيرمتقارن است و گیاهان و اجزاء بدون در نظر
1- formal versus informal

فصل  :5مروري بر اصول اوليهي طراحي

گرفتن هیچ محوری در نقاط مختلف سایت قرار داده میشوند .در عوض در این نوع باغچهها
بیشتر سعی میشود تراکم کلی گیاهان در نقاط مختلف متناسب و یکنواخت باشد .برای
درک بهتر تفاوت بین باغچههای رسمي و غيررسمي به شكل  5-2رجوع کنید.

شكل  5-1نقشههای منظرسازی که رعایت (تصویر راست) و عدم رعایت (تصویر چپ) پيوستگي را نشان میدهند.

X

به خاطر داشته باشید که منظرهای پایدار هم میتوانند دارای طراحی رسمي باشند

و هم میتوان آنها را به سبک غيررسمي طراحی کرد -بنابراین جنبههای زیباییشناختی
منظر هیچ ارتباطی با پایداری آن ندارد.

الگوهای تکرارشونده :پیروی از الگوهای طبیعت
از تکرار اجزاء طراحی در باغچهی خود نترسید ،تکرار باعث قوت گرفتن طرح میشود .جنگلی
پوشیده از درختان مشابه را در نظر بگیرید که گیاهان یکسانی سراسر آن را پوشاندهاند .چنین
جنگلی بسیار زیباست .بااینوجود بسیاری از افراد از تکرار اجزاء در منظر خود میهراسند.

X

استفادهی بیشازحد از الگوهای تکرارشونده مناظر را خستهکننده میکند .درعینحال

عدم استفاده از این الگوها نیز پيوستگي مورد نظر را از منظر میگیرد .یک بوتهی زنبق

125

126

بخش دوم :طراحي مناسب :رمز دستيابي به منظري پايدار

رشتي 1در میان  100نوع گونهی گیاهی دیگر گم میشود و تماشای زمینی به مساحت
 4000مترمربع که پوشیده از بوتههای زنبق رشتي است خستهکننده است .اگر بوتههای
زنبق را در قسمتهای مختلف باغچه پخش کنید ،مانند تکرار یک ترجیعبند در شعر ،این
بوتهها قوت بیشتری میگیرند و به پيوستگي طرح کمک بیشتری میکنند .اگر همین
روش را در انتخاب و طراحی گیاهان و سایر اجزاء سختمنظر در پیش بگیرید ،طرح شما
قویتر و زیباتر میشود .برای آشنایی بیشتر با الگوهای مناسب و نامناسب تکرار به شکل
 5-3رجوع کنید.

شكل  5-2نقشههاي دارای تعادل متقارن و نامتقارن

تضاد و تنوع :رمز موفقیت
برقرار کردن تعادل بین الگوهای تکرارشونده و الگوهای متنوع در منظر ،هنری بسیار ظریف
و دقیق است .میتوان گفت که تکرار نقش مهمی در حفط یکپارچگی اجزاء منظر دارد ،ولی
استفاده از اجزايي که از لحاظ رنگ ،شکل ،فرم و ویژگیهای کلی با هم در تضاد هستند نیز
میتواند منظر را زندهتر کند .برای مثال ،اگر دوست دارید منظرهای زنده طراحی کنید ،روی
1- daylily

فصل  :5مروري بر اصول اوليهي طراحي

شكل  5-3نقشههایی که استفادهی درست (تصویر راست)
و نادرست (تصویر چپ) از الگوهای تکرارشونده را نشان ميدهند.

پسزمینههای تیره گیاهان کمرنگ بکارید ،از تختهسنگهای بدون شکل برای پوشاندن سطوح
بتنی مسطح استفاده کنید ،و برای ایجاد سایهروشن در منظرتان درخت بکارید یا سایهبان نصب
کنید .میتوانید از هر یک از اين روشها برای ایجاد تنوع در منظرتان استفاده کنید.

شکل و فرم
اگر از باال به منظر نگاه کنید شکل منظر در واقع همان چیدمان دوبعدی اجزاء آن است.
درحالیکه فرم ،فضایي سهبعدی است که هر یک از اجزاء وقتی از سطح زمین به آنها نگاه
میکنیم اشغال میکنند .شکل و فرم هر دو از عناصر و اجزاء مهم منظر بهشمار میآیند.
شکلدار شدن

از یک نوع شکل مشخص برای چیدمان منظرتان استفاده کنید .میتوانید از میان شکلهای
خطی شكسته ،1شکلهای خطي خمیده ،2شکلهای زاویهدار ،3و شکلهای آزاد 4یکی را
انتخاب کنید .منظری که از شکلهای كام ً
ال هندسی تشکیل شده ،يا ظاهري بسيار رسمي
دارد (البته اگر متقارن باشد) ،یا آرامبخش و درعينحال زیباست (مانند باغچههای ژاپنی).
1- rectilinear
2- curvilinear
3- angular
4- free form
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از طرفی ،اگر باغچهی شما با الگوبرداری از طبیعت طراحی شده است ،استفاده از قالبی
آزاد برای چیدمان آن مناسب خواهد بود .ولی فراموش نکنید که حتی ترکیبهای آزاد نیز
کام ً
ال بیشکل نیستند؛ بلکه طراحی آنها نیازمند دقت و ظرافت بیشتر است .برای آشنایی
بیشتر با چنین طرحهایی میتوانید کمی در طبیعت مطالعه کنید تا ببینید چطور درختها،
صخرهها و نهرها به زیبایی و بدون هیچ هندسهی خاصی در کنار هم چیده شدهاند -این
عناصر و همچنین چیدمان آنها محصول عوامل طبیعی موجود در سیستم طبیعت هستند.
اگر بتوانید این روش را در باغچهی خود پیاده کنید ،نتیجهی فوقالعادهاي بهدست میآورید.

X

فرقی نمیکند از چه قالبی برای چیدمان منظر خود استفاده میکنید ،فقط سعی

کنید اجزاء مختلف انتخابی شما هماهنگی الزم را با هم و البته با اجزاء موجود در سایت
داشته باشند .اگر ساختمان منزلتان دارای طراحی قوسدار است یا سایت شما سایتی
تپهای و منحنی شکل است استفاده از طرحها و سازههای دایرهای توصیه میشود.
برعکس اگر غالب اجزاء موجود در سایت مدرن و شامل مجموعهای از خطوط شکسته
هستند استفاده از طرحها و سازههای چهارگوش مناسبتر است.

شكل  5-4استفادهي مناسب و نامناسب از شکلها

فصل  :5مروري بر اصول اوليهي طراحي

فرم مناسب

در کنار شکل ،فرم یا همان طرح سهبعدی گیاهان و اجزاء دیگر منظر ،نیز از اهمیت خاصی
برخوردار است .فرم غالب یک پرچین هرس شده از بوتههای شمشاد ،فرم خطی شكسته
است ،درحالیکه درخت زربين (گونهاي سرو) 1یا درخت صنوبر 2فرمی ستونمانند و ایستاده
دارند .درخت بلوط گسترده 3دارای تاجی پهن است .هر فرم ،نقش مشخصی دارد .بوتههای
شمشاد ،مسیری را به شما نشان میدهند .درخت سرو ایستاده مانند یک عالمت تعجب بزرگ
است و درخت بلوط نیز فضای زیریناش را میپوشاند و روی آن سایه میاندازد.
سعی کنید از گیاهان باریکبرگ 4مانند زنبق 5یا گیاهانی که دارای برگهای
گوشتی هستند مانند آگاو 6نیز در منظر خود استفاده کنید .این نوع گیاهان نقش نقاط
ت را دارند ،و تضادی که با بافتهای پربرگتر و انبوهتر به نمایش میگذارند از لحاظ
قو 
بصری بسیار جذاب است و منظر شما را زنده میکند.

خط دید :همه چيز را مرتب كنيد
گیاهان ،اجزاء سختمنظر ،و سایر اجزاء منظر ،خطوط دید را بهوجود میآورند .خط دید
ممکن است واضح 7باشد بهطوری که بتوان آن را تشخیص داد ،مانند وقتی اجزاء منظر با دقت
در امتداد یک محور (خط میانی فرضی) ،8دو ردیف 9طوالنی از درختان یا مسیری خمیده با
انحنای مالیم قرار میگیرند .این خطوط چشم را در دنبال کردن اجزاء منظر یاری میکنند
و به کمک آنها این اجزاء معنیدار میشوند .برای مقایسهی خطوط مناسب و نامناسب دید
به شكل  5-5رجوع 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 میتوان به موازات یا عمود بر ساختمان و سایر سازههای موجود
طراحی کرد .همچنین میتوان از زوایای  45 ،30و  60درجه نیز استفاده کرد .درصورتیکه
خطوط دید نسبت به سازهها زاویهدار باشند تاثیر بصری بیشتری خواهند داشت و در
ترکیب کلی نوعی حرکت و عمق بهوجود میآورند .این روش بهخصوص برای بزرگتر
جلوه دادن فضاهای کوچک بسیار مناسب است .خطوط خمیده نیز منظر را بسیار زنده
میکنند و با استفاد از آنها نوعی حس حرکت در منظر بهوجود میآید.

شکل  5-5دو نمونه نقشهی منظرسازی که کاربرد مناسب (تصویر راست) و نامناسب (تصویر چپ)
خطوط دید را نشان میدهند.

نقاط کانونی 1و نقاط ديد مساعد :2جلب توجه افراد
تصور کنید که در یک عصر مطبوع تابستانی در حیاط پشتی منزلتان نشستهاید و رقص آب را در
فواره تماشا میکنید همچنین میتوانید یک درخت خرمالوی زیبا را در ذهن خود تصویر کنید
که میوههای خوشرنگ آن روی ساقهها خودنمایی میکنند .به چنین نقاطی که توجه هر بیننده
را به خود جلب میکنند نقاط کانونی گفته میشود .هر عنصر بصری قوی و تاثیرگذار ،مانند یک
1- focal point
2- vantage point

فصل  :5مروري بر اصول اوليهي طراحي

مجسمه یا یک گیاه خاص و زیبا ،میتواند در ترکیب منظر شما نقش نقطهی کانونی را ایفا کند.
نقاط کانونی عموماً بههمراه اجزاء دیگر روی محورها (خطوط مستقیم و طوالنی دید) قرار
میگیرند .اگر نقاط کانونی را در گوشهها قرار دهید تاثیر آنها بسیار زیاد ميشود .در این
صورت نقطهی کانونی در واقع همان نقطهی پایانی دید است و در نتیجه عمق و اثربخشی
در این نقطه نیز افزایش مییابد .بدون نقاط کانونی مناسب ،چشم بهدنبال نقطهای برای
استراحت است ،و نتیجهی این تالش بیهوده ایجاد نوعی احساس نقص و ناتمامی است.
هر نقطهی کانونی حداقل دارای یک نقطهی ديد مساعد است (مکانی که از آن نقطهي کانونی
دیده میشود) .این نقطه میتواند پاسيو ،مبل اتاق نشیمن ،یا یک نیمکت باشد .گاهی داشتن
چندین نقطهي ديد مساعد بسیار مفید است .برای مثال ،میتوانید فوارهای طراحی کنید که
از نقاط مختلفی در باغچه قابلرویت است .وقتی اجزاء طرح خود را در کنار هم قرار میدهید،
انتخاب نقاط خاص بهعنوان نقاط کانونی و نقاط ديد مساعد از اولین اقداماتی است که باید
انجام شود .برای مشاهدهی نحوهی عملکرد نقاط ديد مساعد در منظر به شكل  5-6رجوع کنید.

X

تعداد نقاط کانونی نباید از حد مشخصی بیشتر شود .اگر در هر فضایی بیش از سه

نقطهی کانونی داشته باشید ،طرح شما ضعیف میشود و مانند آن است که اص ً
ال هیچ نقطهای
نداريد -بهاینترتیب چشم نقطهی مورد نظر را برای توقف و استراحت پیدا نمیکند.

شكل  5-6نقشههایی که طراحی نقاط کانونی و نقاط ديد مساعد مناسب (تصویر راست) و
نامناسب (تصویر چپ) را نشان میدهند.
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بافت
طراحان برای ایجاد ترکیبهای جذاب از گیاهانی استفاده میکنند که دارای بافتهای متضاد
هستند .آنها از گیاهانی که دارای ظاهری خشن و زبر هستند در مقابل گیاهان زیبا و ظریف
استفاده میکنند و این الگو را با استفاده از گیاهان مختلف تکرار میکنند .از ترکیب ماهرانهی
بافتها با رنگهای متناسب میتوان نتیجهای مطلوب از کاشت گیاهان مختلف بهدست آورد.
گیاه فيلودندرون 1استوایی با برگهايی به عرض  180سانتيمتر نوعی گیاه زبر و خشن است.
ولی گیاه ریزبرگی مانند آویشن 2دارای بافتي ظريف است .اصولی را که در زمینهی بافت
مطرح است میتوان در مورد اجزاء مختلف سختمنظر نیز بهکار گرفت .برای مثال ،گاهی
سطحی پوشیده از موزاييكهای بزرگ در فضایی کوچک بسیار زیبا بهنظر میرسد ،چرا که
بافت آن غیرمنتظره است و باعث میشود فضا بزرگتر بهنظر برسد .بافت كفسازيها ،دیوارها،
سازههای چوبی و سایر اجزاء دستساز نیز در افزایش تاثیر بصری منظر تعیینکننده است.
اگر بافتهای ظریفتر را در پسزمینه قرار دهید میتوانید از بافت برای ایجاد عمق
استفاده کنید .همچنین میتوانید برای ایجاد نوعی تاثیر متفاوت گیاهانی را که دارای بافتی
خشن و زبر هستند در مکانهای غیرمنظره بکارید.

رنگ :بگذارید رنگهای واقعی منظر ،خود را بیشتر نشان دهند
رنگ گیاهان انتخابی شما و همچنین اجزاء سختمنظرتان میتوانند در ظاهر منظر بسیار
تاثیرگذار باشند .از رنگ برای ایجاد ظاهر و حالتی استفاده کنید که متناسب با موقعیت مورد
نظر شماست .برای مثال ،میتوان برای ایجاد فضایی شاد و مناسب برای خوشامدگویی در
حیاط جلویی از گیاهانی استفاده کرد که گلهایی به رنگهای زرد ،نارنجی و قرمز دارند.
کاشت یک بوتهی قرمزرنگ در تکهای از باغچ ه ظاهر آن را بهمیزان قابلتوجهی تغییر
میدهد .کاشت گیاهان رنگارنگ (که برگهای آنها دارای رنگهای مختلف هستند) مانند

1- Philodendron
2- thyme
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گياه گندمي ،1در زیر درختها که معموالً بهدلیل کمنوری امکان رشد گلها بسیار کم است،
روح و زیبایی خاصی به باغچهی شما میبخشد .میتوانید روشهای مشابهی را با گیاهان
مختلف در قسمتهای متفاوتی از منظرتان تجربه کنید.

X

گیاهانی که دارای شاخوبرگهای رنگی (بهغیر از رنگ سبز) هستند نقش مهمی در

طراحی دارند و در زمانهای مختلف سال نوعی جذابیت به منظر ميدهند .تغییر رنگ
برگها را در فصلهای مختلف سال فراموش نکنید -انتخاب گیاهان مناسب میتواند
زیبایی منظر شما را در همهی فصول سال تضمین کند .سبزی زیبای درختان را در فصل
بهار با شکوفههای رنگی ،و طیف فوقالعادهی برگها را در فصل پاییز با گلهایی که در
این فصل شکوفه میکنند ترکیب کنید .روشهایی که میتوانید در ترکیب رنگها بهکار
ببرید نامحدود هستند.
از فهرست گیاهان ارايهشده در کتابهاي باغبانی برای انتخاب طیف رنگی مورد عالقهی
خود در فصلهای مختلف استفاده کنید .نگاه کردن به تصاویر گیاهان مختلف و در کنار
هم قرار دادن آنها در تصمیمگیری نهایی به شما کمک بسیار خواهد کرد .به گلخانهها و
باغچههای مختلف سر بزنید تا گیاهان واقعی و شکوفههای آنها را از نزدیک ببینید .فراموش
نكنيد نمونهی بالغ گیاهان منتخب خود را نیز حتماً از نزدیک ببینید.
سختمنظر نیز باید دارای یک طیف رنگی باشد .رنگ اجزاء سختمنظر عموماً به اندازهی
رنگ گلها روشن نیست ،ولی گاهی استفاده از رنگهای 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 رنگهای زمینه -رنگ گیاهان و سایر اجزاء-
كمي متفاوت است تاثیر بیشتری بر بیننده میگذارند( .برای اطالعات بیشتر در این زمینه
به قسمت «نقاط کانونی و نقاط ديد مساعد :جلب توجه افراد» رجوع کنید.

1- spider plant
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X

از دیدگاه پایداری ،رنگ كفسازي انتخابی در قابلیت استفاده از فضای منظرسازیشده

تاثیر بهسزایي دارد .بازتابپذيري نسبي (توان بازتاب 1اصطالح 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 ميبرند.

آشنایی با اسرار طراحی به کمک متخصصان

طراحان منظر از رازهای بسیاری برای طراحی استفاده میکنند و در این بخش به برخی از

این رازها اشاره خواهد شد .برای پیدا کردن روشهای جالبی که ممکن است گاهی به ذهن
خودتان نرسد -روشهایی که به شما در طراحی منظری فوقالعاده کمک میکنند -این
بخش را مطالعه کنید .اگر عالقهمند هستید منظرتان قدری متفاوت باشد ،میتوانید با کمی
خوشفکری و سلیقه و البته بررسی انواع روشهای موجود و احتماالت مختلف ،به خود
شانس طراحی منظری خاص را بدهید که متناسب با نیازهای شماست.

کنترل احساسات و رفتار افراد با استفاده از طراحی
طراحان در واقع فرمانروایان احساسات و رفتارها هستند .آنها میتوانند در افراد احساسات
خاصی بهوجود آورند و حتی با انتخاب طرح ،افراد را وادار به عکسالعملهای پیشبینیشده
کنند .البته ،این فرمانروایان بخشنده از قدرت خود تنها در انجام کارهای مثبت استفاده میکنند.
برای آنکه بدانید چگونه طراحی میتواند در احساسات و رفتارهای شما موثر باشد ،تصور
کنید در یک پارک عمومی روی یک نیمکت نشستهاید .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 انسانها ذاتاً نگران پشتسرشان
هستند و همواره ترجیح میدهند جایی بنشینند که پشت سر آنها بسته است .برای مثال اگر
نیمکت جلوي دیواری که بر اثر تابش خورشید کمی هم گرم شده قرار بگیرد شما بهمراتب
احساس بهتری خواهید داشت ،چرا که در این مکان احساس امنیت و آرامش بیشتری
1- albedo
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میکنید (و البته گرمای مطلوبی نیز در فضا پخش میشود).

X

كاربرها نسبت به طراحي و نحوهي اجراي آن در منظر بسيار حساس هستند.

بنابراين اگر كاربر در منظر احساس آرامش و آسايش نكند ،از آن استفاده نخواهد كرد.
حتماً با چنين مكانهايي مواجه شدهايد .شايد حياط پشتي خانهي خودتان هم يكي از
آنها باشد .از طرفي ميتوان منظر را بهنحوي طراحي كرد كه باعث تقويت احساسهاي
مثبت مانند امنيت ،آرامش ،كنجكاوي و شادي شود .بهعنوان يك طراح شما نقش
بهسزايي در كنترل احساسات كاربران منظر داريد .از اين قدرت درست استفاده كنيد تا
منظري زيبا و كاربردي طراحي كنيد.

طراحي متفاوت و مبتكرانه
بعضی اوقات پیدا کردن طرحی نو کار چندان آسانی نیست .حتی متخصصان منظر نیز گاهی
در دام طرحهای تکراری و قدیمی میافتند :قرار گرفتن فضای نشیمن در پسزمینه ،طراحی
پاسيو دقیقاً جلوي خانه و از این قبیل طرحهای تکراری .کلید موفقیت در فرآیند طراحی
پرسیدن سوالهاي درست و الهام گرفتن از پاسخ آنها است .چه میشود اگر فضای نشیمن
را در جلوی خانه طراحی کنید و پاسيويتان کمی از خانه دور شود و بیشتر در فضای حیاط
قرار گیرد؟ چه تفاوتی در ظاهر منظرتان بهوجود میآید؟ با پرسیدن این قبیل سوالها به
ذهن خود فرصت دهید خود را از بند محدودیتها نجات دهد.
اگر سعی کنیم تفکرات خود را کمی از قالب روشهاي مرسوم خارج کنیم ،به نتایج
فوقالعادهای خواهیم رسید .برای مثال ،میتوانید انواع سبزیجات را با گیاهان تزيینی ترکیب
کنید ،حیاط جلویی خانه را بهجای یک باغچهی بدون کاربرد بهشکل یک باغ میوه درآورید،
روشناییها را به مسیرهای تردد محدود کنید ،و با حذف چراغهایی که عموماً در ورودی خانهها
نصب میشوند هم از آلودگی نوری بكاهيد و هم دمای این منطقه را تا حد قابلتوجهی کاهش
دهید .طراحان میدانند که برای موفقیت باید پا فراتر از روشهای معمولی بگذارند ،بهخصوص
در مواردی که درمانده و گیج شدهاند .اگر راجعبه طرحتان مطمئن نیستید سعی کنید به تمام
اطالعاتتان و همچنین رویکردی که در پیش گرفتهاید از زاویهی دیگری نگاه کنید.
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X

همیشه بهخاطر داشته باشید که فکر کردن به روش غیرمتداول درصورتیکه از

حدودی فراتر رود میتواند باعث نادیده گرفته شدن اصول طراحی شود و فراموش نکنید
ممکن است روزی بخواهید یا مجبور باشید منزلتان را بفروشید .تاثیری را که ممکن
است منظر روی بازاریابی فروش خانه و ارزش آن داشته باشد در نظر بگیرید .سعی کنید
طراحی منظرتان آنقدر عجیب نباشد که کسی حاضر به خریدن خانه نشود.
طراحی را فقط برای جلب توجه چشمها انجام ندهید .سعی کنید از همهی حواس خود بهره
ببرید .صداها ،بوها ،و حتی ویژگیهای لمسي بافت سطوح و گیاهان را در نظر بگیرید .اگر در
حیاط خود درخت میوه هم دارید حتی میتوانید طعمها را هم در نظر بگیرید.

توجه به ترتيب مشاهدهي قسمتهاي مختلف منظر
یکی از اصول مورد توجه در طراحی منظر آن است که فضاها به گونهای از هم جدا شوند که
بتوان آنها را در چند مرحله تجربه کرد .ممکن است کمی پيچیده بهنظر برسد ،ولی درک
و اجراي آن بسیار آسان است .ابتدا باغچهای را در نظر بگيرید که با یک نگاه میتوان همهی
قسمتهای مختلف آن را دید .در چنین چیدمانی میتوان در مدت  30ثانیه کل منظر را از
نظر گذراند .سپس زمان آن میرسد که به داخل خانه برگردید ،چرا که همهی قسمتهايي
را که قابلدیدن بوده است در چند ثانیه دیدهاید .بازدید از چنین منظری هیچ هیجان خاصی
ندارد ،چرا که عمقی در آن حس نمیشود و هیچ عنصر جذابی برای دیدن باقی نمانده است.
ولی اگر در این فضا تقسیمبندیهای ظریفی انجام شود -برای مثال درختچهاي قسمتی از
فضای منظر را بپوشاند -ذهن شما درگیر میشود و حس کنجکاوی باعث میشود بخواهید
زمان بیشتری را در آن صرف کنید تا پشت درختچه را نیز ببینید .حاال میتوانید نقش همان
فرمانروای بخشنده (طراح منظر) را بازی کنید و یک مسیر دسترسی منحنیشکل در همان
نزدیکی طراحی کنید( .به قسمت «کنترل احساسات و رفتار افراد با استفاده از طراحی»
که قب ً
ال به آن اشاره شد رجوع کنید ).میتوانید پشت درختچهها یک نیمکت یا یک حوض
زیبا نیز طراحی کنید .بهاینترتیب حس کنجکاوی بهخوبی ارضاء میشود و فرد به دلیل
کنجکاویاش توانسته است جزء زیبایی از منظر شما را ببیند .با این کار بازدید از منظر شما
شبیه به نوعی ماجراجویی میشود .در شكل  5-7یک نمونه نقشهی منظرسازی ديده ميشود
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که این اصل در طراحی آن رعایت شده است.
وقتی این قبیل تقسیمبندیهای ظریف را در منظر خود انجام بدهید ،عالوهبر مزایایی که
در قسمت قبلی به آنها اشاره شد ،در واقع برای خود مکانی دنج و راحت طراحی کردهاید
که میتوانید از آن به شکلهای مختلف استفاده کنید .بهاینترتیب در طول روز میتوانید دور
از چشم دیگران به گوشهی دنج حیاطتان مسافرتی کوتاه داشته باشید و از آن لذت ببرید.
چنین فضایی را میتوان برای یک یا چندین نفر طراحی کرد .وقتی به گوشهی خلوت حیاط
خود میروید میتوانید به دنیا از دید بسیار متفاوتی نگاه کنید ،این طور نیست؟

شكل  5-7ایجاد حس کنجکاوی در بازدیدکنندگان به کمک تقسیمبندی فضاها

X

طراحی منظر بهمعنای ایجاد فضاهایی است که نهتنها زیبا هستند و خوب کار

میکنند بلکه به شما احساس خوبی میدهند .در واقع رمز موفقیت هر منظر در این سه
کلمه خالصه میشود :زیبایی ،پایداری و ایجاد احساس رضایت.

توجه به سبک
ادبیات اصلی هر منظر برگرفته از سبک آن است .در واقع میتوان کتابهایی در بازار پیدا
کرد که به سبکهای مختلفی پرداختهاند .در این کتابها عموماً به مسايل مربوط به پایداری
پرداخته نمیشود ،ولي درس مهمی در همهی آنها تکرار شده است :هر مکانی ویژگیهای
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بومی خود را دارد .هر چند امروزه در جهان از اين تنوع كاسته شده و ميتوان ويژگيهاي
مشابه متعددي در سراسر دنيا برشمرد ،هنوز برخي عوامل اصلي و مقدماتي -مانند آبوهوا-
وجود دارند كه مستلزم بهكار گرفتن روشها و سبكهاي خاصي در معماري هستند .براي
مثال ،شما با توجه به آبوهواي منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد ناچاريد سقف خانهي
خود را مسطح يا شيرواني 1طراحي كنيد ،و احتماالً تنها ميتوانيد گياهان خاصي را كه
متناسب با آبوهواي منطقهي شما هستند انتخاب كنيد .و حتي اين آبوهوا است كه تعيين
ميكند بايد فضايي براي نگهداري كفشهاي مخصوص برف در مقابل خانه طراحي كنيد يا
جايگاهي براي قرار دادن تختهي موجسواري.
اصطالح رايجي كه بين برخي معماران منظر وجود دارد« ،روح مكان »2است .اگر روح
مكاني را كه منظر شما در آن واقع شده است بشناسيد ،ميتوانيد طرح مناسبتري براي
منظرتان انتخاب كنيد .براي مثال فرض كنيد در منطقهاي با آبوهواي بياباني زندگي
ميكنيد ،روش مناسب آن است كه در منظر خود گياهان بياباني بكاريد ،نه بگونياي غدهاي
(پيازي) .3این روش هم از لحاظ پایداری و هم با در نظر گرفتن روح مکان مورد نظر ،روش
مناسبی است .میتوان گفت که سبک رایج در هر منطقه نیز در حقیقت برگرفته از همان
روح مکان است.
سبکها ممکن است برگرفته از فرهنگ (رسمي ،مدرن ،ویکتوریَن ،4شهری) ،منابع محلی

(تایلندی ،مکزیکی ،انگلیسی) یا طبیعت (بیابانی ،استوایی ،آلپی) باشند.

در فرآیند طراحی سبک محلی را در نظر داشته باشید .بههرحال ،ناحیه ،شهر،
محله و البته خانهی شما هر یک بر مبنای سبکی طراحی شدهاند و اگر این سبکها را
در طراحی منظرتان در نظر بگیرید ،طرح شما موفقتر خواهد بود ،چرا که در این صورت
از هماهنگی خوبی با محیط اطراف برخوردار است .فراموش نکنید که سبکهای سنتی
در واقع پاسخی پایدار به ویژگیهای محیطزیست بودهاند ،بنابراین با احترام به این
1- peaked
2- spirit of place
3- tuberous begonias
4- Victorian
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روشهای سنتی شما نیز میتوانید به اصول پایداری در طرح خود پایبند باشید.

با گذشت زمان باغچهی خود را فراموش نکنید
گاهی فراموش میشود که باغچهها مانند مبلمان یا تابلوهای نصب شده روی دیوار ،ساکن و
ايستا نیستند .باغچه یک اکوسیستم زنده است و حتی پایدارترین و باثباتترین منظرها نیز
دائماً در حال تغییر و تحول هستند .ظاهر منظر شما يك ماه ،يك سال ،ده سال و پنجاه سال
پس از طراحی بسیار متفاوت خواهد بود .اگر برای تمام این مراحل برنامهریزی کنید ،منظری
طراحی کردهاید که دوام خوبي دارد و هیچ پدیدهای پایدارتر از آن نیست.
برای مثال ،گیاهانی که عمر یکساله دارند ،در سال اول مهمان منظر شما خواهند بود،
گیاهان چندساله و گیاهان پوششی عمر دهساله خواهند داشت و درختان نیز بيش از پنجاه
سال عمر میکنند .با گذشت زمان ،درختان محیط را تغییر میدهند و گیاهان موجود
در زیر درختان تغییر میکنند .یک طراح زيرك به آینده نگاه میکند و برای تغییرات
غیرقابلاجتناب و گاهی مطلوب نیز برنامهریزی میکند تا پروژهی او عمر طوالنی داشته باشد
و بتواند به حیات خود ادامه دهد.
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فصل 6

ترسيم نقشهي 1يك منظر پايدار
در اين فصل ميخوانيم:

• براي شروع به چه نقشههايي نياز داريد؟
• تهيهي نمودارهاي حبابي و انجام طراحي ميداني
• آماده كردن نقشهي پايه و طرح مفهومي
• تهيهي نقشههاي آبياري ،كاشت ،جمعآوري و هدایت پسابها 2و شيببندي خاك
• بررسي جزئيات ساخت و درنظر گرفتن قوانين و مقررات
طراحي منظري كه هم زيبا باشد و هم خوب كار كند (همان بخشي از طراحي منظر كه
به پايداري مربوط ميشود) براي اولين بار كمي سخت بهنظر ميرسد؛ ولي اگر قدمبهقدم
با مراحل ارايه شده در اين فصل پيش برويد ،مشكلي براي طراحي يك منظر زيبا و پايدار
نخواهيد داشت.

X

اگر در قسمتي از كار دچار مشكل شديد ،هيچ اشكالي ندارد اگر با يك معمار منظر

براي كسب اطالعات و راهنماييهاي الزم مشورت كنيد .هزينهي يك جلسهي مشاوره،
1- plotting
2- drainage
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كسر كوچكي از هزينهي كلي پروژه است و با پرداخت آن ميتوانيد از پرداخت هزينههاي
سنگين در آينده پيشگيري كنيد.

تعيين نقشههاي مورد نياز

مسلماً نميتوانيد با تهيهي مصالحي از قبيل الوار ،بتن ،و مصالح سقفسازي شروع به ساختن

يك خانه كنيد .پيش از هرچيز شما به يك نقشه نياز داريد كه شما را در مسير ساختوساز
هدايت و رسيدن به نتيجهي دلخواه را تضمين كند .در منظرسازي هم همينطور است.
در واقع منظرها ،بهخصوص منظرهاي پايدار ،ساختاري بسيار پيچيده دارند و اگر بخواهيد
منظري طراحي كنيد كه هم عملكرد خوبي دارد و هم زيباست بايد زمان زيادي صرف فكر
كردن براي طراحي مناسب آن كنيد.
طراحي يك منظر فكر ميكنند ،تعدادي نقشه و طرح را در ذهنشان
بيشتر مردم وقتي به
ِ
ميبينند كه هريك محل قرار گرفتن اجزاء مختلف منظر– درختها ،درختچهها ،پاسيو،
طراحي منظر خود استخدام
مسيرهاي تردد و اجزاء ديگر– را نشان ميدهد .اگر كسي را براي
ِ
كنيد ،اين يكي از كارهايي است كه بابت آن به او پول ميپردازيد .داشتن اين نقشهها
ميتواند بسيار مفيد باشد ،بهخصوص اگر خودتان ميخواهيد كار طراحي منظر را انجام دهيد.
بااينوجود الزم است بدانيد حتي بدون كشيدن هيچ نقشهاي هم امكان طراحي مناسب وجود
دارد .در اينجا به دو رويكرد متفاوت و معتبر در طراحي توجه كنيد:
√ √استفاده از نمودارهاي حبابي/رويكرد طراحي ميداني :اگر طرحي كه در ذهن داريد در
مقياسي كوچك است (براي مثال ،ميخواهيد گياهان كاشتهشده در باغچههاي پشتي را عوض
ن را كمي پايدارتر كنيد) ،يا اگر تصوير ذهني كام ً
ال روشني از تغييرات
كنيد يا طراحي زمين چم 
عمدهي مورد نظرتان داريد ،تهيهي نقشههاي بسيار دقيق چندان ضروري نيست .تنها كاري
كه الزم است انجام دهيد اين است كه يك نمودار حبابي بكشيد و كمي زمان در سايت صرف
كنيد .در اين زمان ميتوانيد بهكمك شلنگ يا طناب ،لبههاي باغچه را مشخص كنيد و محل
قرار گرفتن پاسيوي جديد را با استفاده از ميخهاي چوبي و ريسمان بنايي ،تعيين كنيد .به
مجموعهي اين كارها طراحي ميداني گفته ميشود( .براي اطالعات بيشتر دربارهي نمودارهاي
روش عملي ،به شما كمك ميكند
حبابي و طراحي ميداني به قسمت بعدي رجوع كنيد) .اين ِ
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آنقدر طرحهاي مختلف را تجربه كنيد تا به طرح مناسب و مورد نظر خود برسيد.
√ √كشيدن نقشههاي كامل منظر :اگر قصد طراحي منظر كام ً
ال جديدي را داريد كه داراي
كفسازي ،ديوارهاي نگهدارنده ،انواع فضاهاي بيروني و جزئيات بسيار زياد ديگر است ،بايد
نقشهي آن را با تمام جزئيات با استفاده از روشهايي كه در اين فصل به آنها ميپردازيم
دقيق (شامل همهي جزئيات) منظر
بكشيد .طرح مفهومي را نيز كه نمونهي سادهتري از طرح
ِ
است در نظر داشته باشيد .اين طرح را يك متخصص معماري منظر ميتواند براي شما تهيه
كند .طرح مفهومي كه جزئيات مورد نظر در آن گنجانده شده است به شما كمك ميكند
بدانيد اجزاء منظ ِر جديدتان با هم متناسب هستند و در كنار هم بهخوبي كار ميكنند .بهعالوه
اين طرح مانند نقشهاي است كه شما را در نصب بخشهاي مختلف منظر هدايت ميكند.

X

براي آنكه مطمئن شويد منظري مناسب طراحي كردهايد كه همهي نكات مربوط به

عملكرد مناسب ،ظاهر زيبا ،هزينهي پايين ،رعايت مقررات و اصول پايداري محيطزيست
در آن رعايت شده است ،سعي كنيد در هنگام طراحي همهي اين نكات را در نظر بگيريد.
ِ
كيفيت ظاهريِ نقشههايي كه كشيدهايد چندان اهميتي ندارد ،بلكه كيفيت
در نهايت،
افكار و برنامهريزيها حائزاهميت است.

تصميمهاي اساسي

طراحي از كليات شروع ميشود و به جزئيات ميرسد .چه بخواهيد نقشههاي اصولي طراحي
منظر تهيه كنيد و چه نخواهيد ،قدم اول در فرآيند طراحي ،نوشتن ايدههاي كلي است.
ايدههايي كه در مرحلهي بررسي سايت و در مراحل اوليهي طراحي (فصل  4و  )5به ذهن
شما رسيده است .قدم بعدي اين است كه طرح خود را به سايت ببريد و با عالمتگذاري،
شِ ماي كلي طرح منظرتان را ببينيد .در اين قسمت با نحوهي كشيدن نمودارهاي حبابي و
همچنين طراحي ميداني آشنا خواهيد شد.

كشيدن نمودار حبابي
وقتي آمادهي نوشتن ايدههاي مربوط به طراحي منظر شديد ،يك طرح كلي از سايت خود روي
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طرح كلي يا همان نمودار حبابي كليهي مقياسها
كاغذ بكشيد .الزم نيست در اين مرحله ،در ِ
رعايت شوند ،ولي سعي كنيد تا حد امكان طرحتان معقول و قابلاستناد باشد .سپس كلمات و
عبارات مربوط ب ه هر قسمت را در جاي خود بنويسيد :پاسيوي جديد ،حذف درخت ،باغچهي
سبزيجات و عباراتي از اين قبيل .اين عبارات ميتوانند نشاندهندهي هر چيزي باشند ،از
مشكالت ،موقعيتها و نيازها گرفته تا عاليق و اجزاء خاص مورد نظر شما .سپس دو ِر هر يك از
آنها يك خط بستهي خميده بكشيد (مانند شكل) .فراموش نكنيد كه حاال وقت مناسبي براي
نقاشي كردن نيست ،پس سعي كنيد نمودار شما نموداري كاربردي شبيه به شكل  6-1باشد.

شكل  6-1نمونهي يك نمودار حبابي
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وقتي كشيدن نمودار حبابي تمام شد آن را برداريد ،به سايت برويد و مدتي آنجا بنشينيد.
در اين مرحله ميخواهيد مطمئن شويد كه نمودار شما بهطوركلي معنيدار است .شايد الزم
شود براي بررسي طرحهاي مختلف بيش از يك نمودار بكشيد (براي مثال چند بار شكل
پاسيو را عوض ميكنيد) تا در اين مرحله همهي حالتهاي ممكن براي شما روشن شود.
فراموش نكنيد كه شما همچنان در حال بررسي هستيد تا نكتهاي از ديدتان پنهان نماند.
در سايت قدم بزنيد و طرح كامل شده را در ذهنتان مجسم كنيد .سايهي درختان جديد،
ابعاد و شكل باغچههاي گل ،تغييرات بهوجودآمده در فرم زمين و همهي موارد ديگر .پيش از
آنكه تصميمهايتان را عملي كنيد سعي كنيد همهچيز را به بهترين شكل ممكن در ذهن خود
تصوير كنيد و فراموش نكنيد كه دو يا سه بار منظرسازي سايت روش چندان پايداري نيست.

طراحي ميداني :طرحتان را با ابزار ابتدايي روي سايت پياده كنيد
اگر تصوير كردن اطالعاتي كه در نمودار حبابي ثبت كردهايد برايتان سخت است ،شبيهسازي
طرح در سايت روش بسيار مناسبي است .در اينجا روشهاي بسيار سادهاي براي اين
شبيهسازي كه به آن طراحي ميداني گفته ميشود ارايه شده است:
√ √محدودهي قرار گرفتن گلدانها ،باغچهها ،پاسيوها ،مسيرهاي تردد و ساير قسمتها

را با استفاده از پودر گچ مشخص كنيد .اين مواد در اغلب گلخانهها موجود است و شما
ميتوانيد با دست آنها را در قسمتهاي مورد نظر بريزيد .ميتوانيد براي كدگذاريِ فضاهاي
مختلف از رنگهاي افشانهاي استفاده كنيد .ولي فراموش نكنيد كه اين رنگها موجب آسيب
ديدن محيطزيست ميشوند .مگر هدف ما طراحي يك منظر پايدار نيست؟
براي آنكه موقتاً خطوط خميده را مشخص كنيد ميتوانيد از شلنگ يا طناب
استفاده كنيد و پس از ريختن گچ در مسير مورد نظر ،آنها را جمع كنيد.
√ √با استفاده از ميخهاي چوبي  5x2/5سانتیمتر گوشههاي سازههاي مورد نظر را

مشخص كنيد و با استفاده از ريسمان بنايي آنها را بههم وصل كنيد .با اين كار آثاري
(ردپا) كه از ساخت سازههاي جديد بهجا ميماند تا حدودي مشخص ميشود.
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√ √محل قرار گرفتن درختها و ساير اجزايي را كه ارتفاع نسبت ًا زيادي دارند مشخص

كنيد .ميتوانيد از پرچمهاي مخصوص اين كار (كه معموالً در فروشگاههاي مصالح ساختماني
موجود است) يا از لولههايي كه به شكل عمودي در خاك فرو ميروند ،استفاده كنيد .بهاينترتيب
محل تقريبي قرار گرفتن درختان و همچنين تيرهاي چراغبرق مشخص ميشود.
√ √محل قرار گرفتن سنگها و درختچهها را با استفاده از تكههاي بزرگ روزنامههاي

مچالهشده مشخص كنيد .روزنامههاي مچالهشده را به ابعاد واقعي اجزاء مورد نظر درآوريد
تا تصويري نسبتاً واقعي از طرح نهايي بهدست آيد.
√ √پرچينها و ديوارها را با استفاده از كارتونهاي خالي و جعبههاي ميوه شبيهسازي

كنيد .اين سازههاي موقتي را با استفاده از پايههاي  -Tشكل در جاي خود محكم كنيد.

X

فراموش نكنيد كه ميتوانيد مصالح مورد نياز براي انجام اين شبيهسازي را از ميان

دورريزها تهيه كنيد .خريدن اين قبيل مصالح و دور ريختن آنها پس از يك بار استفاده
روش چندان پايداري نيست .بنابراين سعي كنيد آنها را از ميان دورريزهاي خودتان يا
همسايهها تهيه كنيد .در ضمن فراموش نكنيد كه پودر گچي كه براي عالمتگذاري از
آن استفاده ميكنيد ،هيچ آسيبي به محيطزيست نميرساند.
به منظر «تمامشده»ي خود از زواياي مختلف نگاه كنيد .در«مسيرهاي تردد» ،راه برويد و
در «پاسيو» بنشينيد و يك نوشيدني خنك بنوشيد .منظرتان را از همه لحاظ بسنجيد .چند
روز بههمين شكل با آن زندگي كنيد و تغييرات الزم را در آن بهوجود آوريد .پيش از آنكه به
مرحلهي بعدي برويد ،بهاندازهي كافي وقت صرف فكركردن به اين مرحلهي سرنوشتساز بكنيد.
البته كشيدن يك نمودار حبابي و شبيهسازي آن در طراحي ميداني نميتواند پاسخ همهي
سوالهاي شما را بدهد .اگر تصميم داريد پيش از شروع عمليات ساختوساز نقشههاي
منظرسازي الزم را تهيه كنيد يا ميخواهيد بدون انجام اين كار وارد مرحلهي ساخت شويد،
يادتان باشد كه هنوز جزئيات بسيار زيادي باقي مانده است كه بايد در مورد آنها تصميم
بگيريد .حتي اگر تصميم نداريد يك نقشهي مفهومي تهيه كنيد هم بهتر است اين فصل را
تا آخر بخوانيد تا متوجه شويد چگونه بايد از كليات به جزئيات (ريزهكاريهايي كه بايد انجام
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شود) رسيد و حتماً بخش «رعايت قوانين :احترام به مقررات» را مطالعه كنيد.

ورود به مرحلهي بعدي كشيدن نقشه

گاهي پروژهي مورد نظر بزرگتر و پيچيدهتر از آن است كه بتوان آن را روي سايت شبيهسازي
كرد .در چنين شرايطي الزم است مانند افراد متخصص ،نقشهاي با جزئيات بيشتر روي كاغذ
كشيده شود .براي اين كار الزم است ابعاد مختلف سايت اندازهگيري شود و نقشهاي كه به آن
نقشهي پايه (طرحي از سايت بههمراه همهي اجزاء موجود در آن ،از ساختمان اصلي گرفته تا
درختها و محدودههاي اصلي سايت) گفته ميشود ،تهيه شود .سپس روي نقشهي پايه ،نقشهي
مفهومي كشيده ميشود .قسمتهاي بعدي شما را طي مراحل مختلف اين فرآيند هدايت ميكنند.

روشي آسان براي اندازهگيري سايت
اگر منظر مورد نظر شما داراي ساختاري پيچيده باشد الزم است براي كشيدن نقشهي مفهومي
آن كليهي مقياسها بهدقت رعايت شوند .براي اين كار بايد سايت بهدقت اندازهگيري شود.
پس از انجام اين كار اندازههاي بهدستآمده را يادداشت كنيد .اگر ملك شما روي زميني
نسبتاً مسطح واقع شده باشد ،متراژ آن باال نباشد و پيچيدگي چنداني نيز نداشته باشد،
ميتوانيد بهتنهايي اين اندازهگيريها را انجام دهيد.
اگر شكل سايتتان پيچيده است يا به اطالعات دقيقتري (براي استفادهي
شخصي در انجام كارهاي مربوط به منظر يا ارايهي اطالعات به موسساتي كه قرار است
نقشههاي خود را در اختيار آنها قرار دهيد) نياز داريد ميتوانيد از افراد متخصص براي
اندازهگيري سايت كمك بخواهيد .هزينهي استخدام اين افراد نسبتاً باال است ،ولي دقت
اندازهگيري آنها بهمراتب بيشتر از شماست.
اين مراحل را دنبال كنيد تا در مدت يك ساعت بتوانيد اندازههاي دقيق سايت خود را بهدست
آوريد:
 .1ابزار كارتان را جمع كنيد .شما به يك متر اندازهگيري بهطول  6متر (مترهايي كه عرض
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نوار آنها در حدود  2سانتيمتر است و استحكام الزم را دارند و براي كار شما بسيار مناسب
هستند) ،يك متر اندازهگيري به طول  30متر ،يك تخته شاسي ،كاغذ ،مداد ،كاله نقابدار
و چكمههاي باغباني نياز داريد.
 .2با اندازهگيري ابعاد ساختمان اصلي شروع كنيد .كار خود را از يك نقطهي آسان ،مانند
يكي از گوشههاي جلويي شروع كنيد .از اين نقطه تا اولين پنجره را اندازه بزنيد .عرض پنجره
قرارگرفتن در را اندازه بزنيد .بههمينترتيب
را نيز اندازه بزنيد .سپس دوباره از پنجره تا محل
ِ
كار خود را ادامه دهيد تا بهنقطهي اول برسيد.
 .3فاصلهي بين ساختمان تا محدودهي بيروني سايت را اندازه بزنيد.

فاصلهي عمودي گوشههاي ساختمان را تا محدودهي بيروني سايت (براي مثال نردههاي
اطراف سايت) اندازه بزنيد .در سايتهاي معمولي انجام اين كار چندان سخت نيست ،ولي در
سايتهاي بسيار بزرگ و پوشيده از گياهان انبوه ،اندازهگيري كمي مشكل است.
اگر تصميم داريد نردههاي جديد نصب كنيد يا محدودهي سايت خود را
بههرنحوي تغيير دهيد ،حتماً به حدود قانوني ملك خود توجه كنيد ،چرا كه در قبال هر
نوع پيشروي در امالك عمومي و دولتي مسئول شناخته خواهيد شد .بد نيست براي
اين كار از افراد متخصص كمك بگيريد.
 .4سازهها و سختمنظرهاي ديگ ِر موجود در سايت را نيز اندازهگيري كنيد .از همان
روش خطي سادهاي كه براي اندازهگيري ساختمان اصلي استفاده كرديد در اينجا نيز
استفاده كنيد .هيچ قسمتي را بدون اندازهگيري رها نكنيد حتي اجزاء بهظاهر كماهميت
مانند :ناودانها ،چراغها ،راهآبها/كفشويها 1و مواردي از اين قبيل.
 .5باغچههاي اصلي را اندازهگيري كنيد .طول و عرض باغچهها ،شعاع تقريبي تاج درختها،
عمق پرچينها ،و محل قرارگرفتن تنهي درختها را اندازه بزنيد.
 .6فضاي بين اجزاء مختلف را اندازهگيري كنيد .وقتي فاصلهي دقيق بين اجزاء مختلف را
1- drain
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بدانيد ميتوانيد محل مناسب قرارگرفتن اجزاء جديد را تعيين كنيد.
مهندسان براي تثبيت سازههايي مانند پلها و ساختمانها از شكل مثلث استفاده
ميكنند ،چرا كه مثلث شكلي ايستا دارد .اين ويژگي در محاسبهي اندازهها كاربرد بسيار
دارد؛ بهكمك آن ميتوان اجزايي را كه شكل ظاهري بينظمي -1مانند تنهي درختها و
حوضچههاي كوچك– دارند بهدقت روي نقشه مشخص كرد .براي استفاده از اين روش كه به
آن مثلثبندي 2ميگويند كافي است فاصلهي اجزاء مورد نظر ،براي مثال تنهي يك درخت،
را از دو نقطهي ِ
ثابت يك سازه ،براي مثال دو گوشهي ساختمان اصلي ،اندازه بگيريد .وقتي
اين اندازهگيريها را روي كاغذ ميآوريد ،درخت شما دقيقاً در محل اصلي خود قرار ميگيرد.
در شكل  6-2نمونهاي از كاربرد اين روش در كشيدن نقشهي منظر نشان داده شده است.
استفاده از روش مثلثبندي بهكمك يك دستيار خيلي آسانتر است ،ولي اگر
شما به كسي دسترسي نداريد ،نگران نباشيد .براي اين كار الزم است ابزار ديگري به
مجموعهي ابزار خود اضافه كنيد :يك پيچگوشتي .وقتي ميخواهيد فواصل طوالني را

شكل  6-2استفاده از روش مثلثبندي در اندازهگيري سايت
1- random
2- triangulation
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اندازه بگيريد ،پيچگوشتي را در محل شروع اندازهگيري (براي مثال گوشهي ساختمان
اصلي) در زمين فرو كنيد و متر را پشت آن ثابت كنيد .پيش از اينكه فاصلهي هر يك
از اجزاء را از نقطهي ثابت دوم اندازه بزنيد ،فاصلهي همهي اجزاء مورد نظر را از نقطهي
ثابت اول اندازه بزنيد تا كارتان آسانتر شود.

استفاده از اندازهها براي تهيهي نقشهي پايه
پس از آنكه اندازهگيريهاي مورد نظر را انجام داديد ،ديگر وقت آن رسيده كه به داخل خانه
برگرديد .حاال ميتوانيد اندازهگيريهايتان را روي كاغذ بياوريد .براي اين كار به اين ابزارها
نياز داريد :كاغذ ميليمتري ،اشل معماري ،خطكش  ،Tخطكش گونيا ،پرگار و تختهرسم .در
فصل  3همهي اين ابزارها با جزئيات بيشتري معرفي شدهاند.
پس از جمعآوري ابزارهاي مورد نياز يك ورق كاغذ ميليمتري مخصوص نقشهكشي را
روي تختهرسمتان بچسبانيد و براي منتقل كردن اندازهها و تهيهي نقشهي پايه با مراحل
زير پيش برويد:
 .1اندازهها را جمع بزنيد تا طول و عرض كلي سايت بهدست آيد .همهي اندازهها را در
هريك از جهتها جمع بزنيد :طول خطوط تشكيلدهندهي محدودهي ملك (اگر آنها را اندازه
زدهايد) يا مجموع :طول ساختمان اصلي ،فواصل موجود بين قسمتهاي مختلف ساختمان و
فاصلهي ساختمان از خطوط تشكيلدهندهي محدودهي ملك.
 .2با استفاده از اشل معماري ،ابعاد بهدست آمده را با درنظر گرفتن مقياسي مناسب-

بهطوريكه نقشهي شما در كاغذتان جا شود -روي كاغذ بياوريد .ابتدا بايد شكلزمين
خود را طوري كه تقريباً در مركز كاغذ قرار داشته باشد روي آن بكشيد .براي اين كار از يك نقطه
شروع كنيد (اين نقطه در واقع يكي از گوشههاي زمين شماست) و از هر دو جهت طول و عرض
ملكتان را روي كاغذ عالمت بزنيد .در صورت لزوم براي آنكه در اطراف نقشه ،حاشيهي كافي
وجود داشته باشد ميتوانيد در همين مرحله شكل را روي كاغذ كمي جابهجا كنيد.
زمانيكه شكل قطعهزمين خود را ميكشيد ،اگر بتوانيد از نقشهاي كه در زمان
ساخت منزل يا تغيير مدل آن تهيه شده است ،استفاده كنيد ،كارتان خيلي راحتتر
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ميشود .دراينصورت ميتوانيد بهسادگي آن را روي نقشهي پايه منتقل كنيد و از اين
مرحله بگذريد .اگر مقياس آن با مقياس شما فرق ميكند ،آن را به يك مغازهي فتوكپي
ببريد و يك كپي در ابعاد موردنظر از روي آن تهيه كنيد.
وقتي نقشه را روي كاغذ اصلي منتقل ميكنيد از مقياسي استفاده كنيد كه نقشهي شما در
آن بهقدر كافي بزرگ باشد تا بهاينترتيب جاي كافي براي اضافه كردن جزئيات -بدون شلوغ
شدن نقشه -وجود داشته باشد .براي يك زمين متوسط عموماً مقياس  6ميليمتر به 30
سانتيمتر ( )1/50مقياس مناسبي است .به بيانديگر  6ميليمتر روي نقشه  30سانتيمتر را
در دنياي واقعي نشان ميدهد .اگر زمين شما خيلي بزرگ است و امكان دارد با اين مقياس
در كاغذتان جا نشود ،از مقياس  3ميليمتر به  30سانتيمتر ( )1/100استفاده كنيد كه ابعاد
نقشهي شما در آن نصف مقياس قبلي است.

X

فراموش نكنيد كه جهت شمال را با استفاده از يك فلش روي نقشهي پايه مشخص

كنيد؛ اين جهت در واقع مسير حركت خورشيد را در طول روز به شما نشان ميدهد و با
استفاده از آن ميتوانيد محل كاشت گياهان و همچنين قرار گرفتن هر يك از اجزاء ديگر منظر
را -بهنحويكه متناسب با تابش خورشيد و ميزان سايهگير بودن سايت باشد -تعيين كنيد.
 .3با استفاده از خطوطي كه نشاندهندهي محدودهي ملك شما هستند و اندازهگيريهاي
ش مثلثبندي ،اجزاء اصلي را بهدقت روي كاغذ نقشهكشي رسم
انجامشده بهكمك رو 

كنيد .در اينجا به نحوهي استفاده از اندازههاي بهدستآمده از روش مثلثبندي كه در بخش
قبل با آن آشنا شديد توجه كنيد:
 .1دهانهي پرگار را بهاندازهي يكي از ابعاد موردنظر باز كنيد .براي اين كار سوزن پرگار
را روي نقطهي صفر اشل معماري قرار دهيد و با توجه به مقياس مورد نظر دهانهي پرگار را
بهاندازهاي كه ميخواهيد (طول مورد نظر) باز كنيد (اين فاصله مطابق بر اندازهگيريهايي
است كه در سايت خود انجام دادهايد).
 .2روي كاغذ يك كمانك بزنيد .سوزن پرگار را روي كاغذ در نقطهاي كه در سايت
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اندازهگيري را از آن شروع كردهايد ،مانند گوشهي ساختمان ،قرار دهيد .دقت كنيد كه طول
دهانهي پرگار تغيير نكند ،و سپس روي كاغذ يك كمانك بزنيد.
 .3دو مرحلهي قبلي را در مورد اندازهگيري دوم نيز انجام دهيد و محل تقاطع دو
كمانك را عالمت بزنيد.

X

نقطهي قطع دوكمان در واقع همان نقطهاي است كه شما آن را اندازه گرفتهايد .آن

را با مداد عالمت بزنيد و بهعنوان محل قرار گرفتن «درخت بلوط» يا هر جزء ديگري
مشخص كنيد.
در اين مرحله دقت ،بسيار مهم است ،چرا كه براي مثال اگر درخت بلوط در سايت اصلي چند
متر دورتر از جايي كه شما روي نقشه نشان دادهايد قرار داشته باشد ،هر چيزي كه در فاصلهي
ن قرار دهيد در مرحلهي ساخت بايد جابهجا شود و تغيير كند .بيدقتي
بين درخت و ساختما 
همچنين بر ميزان مصالحي كه سفارش ميدهيد و هزينهاي كه صرف ميكنيد تاثير ميگذارد.
 .4رفتهرفته اجزاء كوچكتر مانند درها ،پنجرهها ،دروازهي ورودي و ساير جزئيات را

نيز به نقشه اضافه كنيد .در كنار هر يك از اندازههايي كه وارد نقشه ميكنيد يك عالمت

كوچك بزنيد :با اين كار بعدا ً ميتوانيد دوباره به آنها رجوع كنيد و براي آنكه نقشهي
تمامشده واضح و قابل خواندن باشد ،با دقت بيشتري آنها را بكشيد.
حدود عقبنشيني 1را نيز در نقشه مشخص كنيد (اين خطوط حدود مرزهاي داخلي ملك
شما را نشان ميدهند كه در امتداد آنها مجاز به ساخت برخي سازهها نيستند ،براي مثال
طراحي سازههايي كه در اشكوب باالتر قرار دارند 2در امتداد اين خطوط غيرمجاز است).
حقوق ارتفاقي( 3حق استفاده -براي منظور شخصي -از ِ
ملك غير ،مانند حق راه يا دسترسي
رايگان به نور و هوا) ،خطوط زيرزميني و هوايي (روكار و زيركار) برق و تلفن و همهي اجزايي
را كه ممكن است بحثبرانگيز يا خطرساز باشند در نقشه نشان دهيد .ابتدا و انتهاي همهي
1- setback lines
2- overhead
3- easement
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سطوح شيبدار را در نقشه مشخص كنيد .الگوي جريان پسابها را نيز با استفاده از فلش در
جهت سرازير شدن آب ،در نقشه نشان دهيد.
 .5نقشهي پيشنويسشده را بهشكل يك نقشهي پايهي تميز و تمامشده درآوريد .يك
كاغذ ديگر روي نقشهي اوليه بياندازيد و آن را كپي كنيد( .كاغذهاي نقشهكشي عموماً شفاف
هستند) .از شكل  6-3بهعنوان نمونهي يك نقشهي پايه استفاده كنيد .در مراحل بعدي از
اين نقشه بهعنوان الگوي نقشههاي اصلي ،نقشهي مفهومي ،نقشهي كاشت ،نقشهي آبياري و
ساير نقشهها استفاده خواهيد كرد.
اگر كشيدن نقشهي پايه براي شما كمي سخت است ،راههاي ديگري هم وجود
دارد .ميتوانيد يك نقشهبردار يا معمار منظر انتخاب كنيد تا اين كار را برايتان انجام
دهد .همچنين ميتوانيد از نرمافزارهاي طراحي منظر استفاده كنيد (به سايت اينترنتي
 www.landscaping-software-review.toptenreviews.comرجوع كنيد).
بااينحال بايد تمام مراحل مربوط به اندازهگيري و نقشهكشي را طي كنيد ،چرا كه
نرمافزارهاي طراحي نميتوانند اين كارها را براي شما انجام دهند.

تهيهي نقشهی مفهومي
پس از آنكه ابعاد مختلف سايت را انداز ه زديد ،از يك نمودار حبابي و همچنين از قوهي
تفكر خود براي بررسي گزينههاي مختلف كمك گرفتيد و يك نقشهي پايه تهيه كرديد ،براي
تهيهي نقشهي مفهومي كه نمونهي آن در شكل  6-4نشان داده شده است ،آماده هستيد.
تهيهي نقشهي مفهومي براي هر تغيير عمدهاي كه بخواهيد ايجاد كنيد مفيد است ،چرا كه
شما را وادار ميكند به جزئيات كاري كه قصد داريد انجام دهيد فكر كنيد .نقشهي مفهومي
ي ِ تشكيلدهندهي پروژهي شماست ،مانند پاسيوها،
در واقع روشي براي نشان دادن اجزاء كل 
مسيرهاي تردد ،درختها و آبنماها .ممكن است دقيقاً ندانيد پاسيوها يا مسيرهاي تردد از چه
مصالحي ساخته ميشوند يا از چه نوع درختاني ميخواهيد استفاده كنيد ،ولي در اين مرحله،
محل قرارگرفتن ،اندازه و كاربري هريك از اجزاء موجود در منظ ِر كاملشده را تعيين ميكنيد.
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X

تهيهي نقشهي مفهومي ،مرحلهي مهمي از فرآيند طراحي بهشمار ميآيد ،چرا كه

در اين مرحله تصميمات كلي در مورد شكل ظاهري و همچنين نحوهي عملكرد منظر
گرفته ميشود .جزئياتي كه بعدا ً به طرح اضافه ميكنيد ،در واقع با تكيه بر اطالعات
بهدستآمده در مرحلهي تهيهي نقشهي مفهومي ،شكل ميگيرند.
وقتي درحال تهيهي نقشهي مفهومي هستيد ،سوالهاي زير را از خود بپرسيد:

شكل  6-3نمونهي يك نقشهي پايه

√ √عرض پيادهرويِ مقابل خانه چقدر است؟
√ √باغچهي سبزيجات در كجا قرار ميگيرد؟
√ √آيا فضاي كافي براي طراحي يك پاسيوي كوچك در مقابل اتاق خواب اصلي وجود دارد؟
√ √فرم سختمنظر انتخابي شما ،خطي شكسته ،خطي خميده ،زاويهدار يا آزاد است؟
شايد بهنظر شما اين سوالها با شرايط موجود در منظرتان تناسبي نداشته باشند ،ولي
ميتوانند به شما در طرح سوالهاي خودتان كمك كنند .براي آنكه بتوانيد مشكالت
احتمالي را كه تا زمان بروز از چشم همه پنهان هستند شناسايي كنيد ،با عملكرد كلي اجزاء
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پروژه آشنا شويد ،و مطمئن شويد كه تمام چيزهاي مورد نيازتان در اختيار شما و در جاي
مناسب قرار دارند ،الزم است سواالتي از اين قبيل از خود بپرسيد.
برنامهريزي فضايي

يكي از جنبههاي برنامهريزي در مرحلهي تهيهي نقشهي مفهومي آن است كه بدانيد همهي
اجزاء متناسب با يكديگر و كاربري مورد نظر هستند .آيا تابهحال چيدمان مبلمان منزلتان

شكل  6-4نمونهي يك نقشهي مفهومي
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را تغيير دادهايد؟ آيا متوجه شدهايد كه يكي از چيدمانها از بقيه بهتر است؟ در واقع با تغيير
چيدمان اثاثيه شما براي فضاي منزلتان برنامهريزي كردهايد -برنامهريزي فضايي در واقع
همان علم و هنر چيدمان اجزاء در كنار هم است ،البته بهنحوي كه هم تناسب اجزاء با يكديگر
و با محل قرار گرفتنشان رعايت شود ،و هم نيازهاي مورد نظر شما تامين شود.
با توجه به اصول پايداري ،هرچه اجزاء بهتر كار كنند ،به منابع كمتري براي نگهداري از
آنها نياز خواهد بود .برای مثال ،برنامهريزي فضايي به شما كمك ميكند موقعيتهايي را كه
با استفاده از آنها ميتوانيد نياز به رسيدگي و نگهداري را كاهش دهيد -مانند كوچك كردن
زمينهاي چمن و تغيير دادن شكل باغچهها -بشناسيد.
در فرآيند برنامهريزي فضايي استفاده از نقشههايي كه در مقياس مناسب تهيه شده است
ميتواند بسيار مفيد باشد .يك ورق كاغذ پوستي روي نقشهي پايه– نقشهاي كه در قسمت
«استفاده از اندازهها براي تهيهي نقشهي پايه» تهيه كردهايد -قرار دهيد .بهدقت اجزاء موجود
در طرح را رسم كنيد .براي مثال ،ميخواهيد پاسيويي به ابعاد  3×5متر ،بهشكل خطي
شكسته ،بهموازات ساختمان اصلي داشته باشيد كه در انتهاي سمت چپ حياط پشتي قرار
دارد .آن را روي كاغذ پوستي رسم كنيد .سپس مسيرهاي تردد ،زمينهاي چمن ،باغچههاي
مرتفع ،باغچههاي معمولي و مرزبنديهاي آنها ،درختان و درختچههاي اصلي ،و هر جزء
ديگري كه در نمودار حبابي (به قسمت «تهيهي نمودار حبابي» كه قب ً
ال به آن اشاره شد رجوع
كنيد ).يا در ذهنتان وجود دارد را نيز اضافه كنید .در اين مرحله نگران مصالح و موادي كه
در منظرتان بهكار خواهيد برد نباشيد.
شكل اجزاء اصلي را روي كاغذي جداگانه رسم كنيد و آنها را با قيچي ببريد.
بهاينترتيب ميتوانيد اجزاء مورد نظر را روي نقشهي پايه جابهجا و چيدمانهاي مختلف
را امتحان كنيد.
اين كار را -برنامهريزي فضايي -ميتوانيد با استفاده از برنامههاي رايانهايِ طراحي
منظر نيز انجام دهيد .اين برنامهها به شما كمك ميكنند شكل منظرتان را تصوير
كنيد .با استفاده از اين برنامهها حتي ميتوانيد تصوير سهبعديِ منظرتان را نيز از زواياي
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مختلف (از فواصل دور و نزديك) ببينيد .بهاينترتيب تصويري از طرح كاملشدهي
منظر خود خواهيد داشت .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به سايت اينترنتي
 www.landscaping-software-review.toptenreviews.comرجوع كنيد.
همچنان كه اجزاء مختلف را اضافه ميكنيد ،براي اعمال تغييرات الزم آماده باشيد .ابتدا از
مداد استفاده كنيد و طرحها و چيدمانهاي مختلف را امتحان كنید .گاهي هم براي بررسي
بهتر چيدمان انتخابي سري به حياط خانه بزنيد .اگر طرح دلخواهتان آنطور كه انتظار داشتيد
از آب درنيامد نااميد نشويد .سعي كنيد آنقدر چيدمانهاي مختلف را امتحان كنيد كه
باالخره يكي از آنها متناسب با نياز شما درآيد.
مفهومي نهايي از مدادهاي رنگي استفاده كنيد.
براي جدا كردن اجزاء در نقشهي
ِ
اين كار به شما نيز كمك ميكند ديد بهتري نسبت به شكل ظاهري منظرتان پيدا كنيد.
پال ِ
ِت مصالح و گياهانتان را بررسي كنيد

قدم بعدي در تهيهي نقشهي مفهومي ،بررسي مصالح موجود است .فراموش نكنيد كه
تصميمات نهايي را در مراحل بعدي ،يعني وقتي كه تصوير دقيقتري از كنار هم قرار گرفتن
اجزاء بهدست آورديد ،خواهيد گرفت .ولي حاال زمان آن است كه ببينيد چه منابعي در
دسترس شما قرار دارند .اين مرحله در واقع مثل اين است كه فقط از پشت ويترين كاالهاي
عرضهشده را تماشا كنيد.
سري به فروشگاههاي مصالح ساختماني ،گلخانهها و ابزارفروشيها بزنيد .سراغي هم از
منابع مواد بازيافتي بگيريد .در ضمن فراموش نكنيد كه از مصالحي كه در سايتتان موجود
است -مانند خاك ،تختهسنگ ،يا حتي نيهاي بامبويي كه ميتوانيد در عمليات ساختوساز
از آنها استفاده كنيد -نيز فهرست برداريد .همهي اين روشها ،روشهايي پايدار هستند.
مناسب
سراغ گياهان برويد و يك پالت گياهي آماده كنيد .فهرستي از گياهاني كه
ِ
نقشهاي مختلف موجود در نقشهي مفهومي هستند تهيه كنيد .براي مثال ،ممكن است
تصميم گرفته باشيد يك درخت خزانكننده 1به ارتفاع  6متر و با تاجي وسيع در منظرتان
1- deciduous
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بكاريد كه روي مسير ماشينرو سايه بياندازد .سايهي اين درخت ميتواند بدنهي اتومبيل
شما را خنك نگاهدارد و از تبخير سوخت موجود در باك بنزين جلوگيري كند .بهاينترتيب
به اصول پايداري نيز پايبند بودهايد!
اگر نميدانيد چهنوع گياهي مناسب منظر شماست ،كمي تحقيق كنيد .در فصلهاي
 17 ،16و  18اطالعات بيشتري دربارهي انتخاب گياهان ،درختان و درختچههاي مناسب
براي آبوهوا و فضاي حياط شما ارايه شده است .كتابهاي باغباني و سايتهاي اينترنتي
نيز ميتوانند در اينزمينه بسيار مفيد باشند .اگر وقت كافي داريد بهتر است به باغچههاي
اجراشده سري بزنيد و گياهان را از نزديك ببينيد -رفتار گياهان ،ابعاد نهايي آنها ،بويي
كه در فضا ميپراكنند و هر نكتهي ديگري كه بهنظرتان ميرسد را بررسي كنيد .رفتهرفته
تعداد گزينههايتان را كاهش دهيد .پس از تهيهي نقشهي مفهومي و انتخاب پالت مصالح و
گياهان ،حالتها و چيدمانهاي بسيار متنوعي بهذهنتان ميرسد .اين نشانهي آن است كه
مرحلهي جمعآوري اطالعات را بهخوبي طي كردهايد :حاال زمان آن رسيده است كه اجزايي
را كه تناسب چنداني با منظرتان ندارند حذف كنيد .شما فهرستي از همهي حالتهاي ممكن
تهيه كردهايد و هرگز نخواهيد توانست از همهي آنها استفاده كنيد .نگران اين مرحله نباشيد.
در اينجا روشهاي سادهاي براي جدا كردن مصالح مناسب و انتخاب گياهان مورد نظر ارايه
شده است:
√ √كداميك از گزينهها دردسترس هستند .مطمئن شويد كه مصالح مورد نظرتان در
دسترس شما قرار دارند .سعي كنيد از منابع محلي استفاده كنيد .هر نوع گياه يا مصالحي را
كه دسترسي به آن مشكل است از پالت خود حذف كنيد.
√ √هريك از اجزاء را كنترل كنيد تا از پايدار بودن آن مطمئن شويد .دقت كنيد كه
مصالح و گياهان انتخابي شما مطابق بر استانداردهاي پايداري باشند .تاثيري را كه هريك از
وروديها ممكن است بر محيطزيست بگذارد بررسي كنيد( .هم تاثيراتي كه بر سايت شما
وارد ميشود و هم تاثيراتي كه در خارج از سايت بهجا ميماند).
√ √دقت كنيد كه اجزاء انتخابي شما عملكرد مورد نظرتان را داشته باشند .از خود چند
سوال بپرسيد :آيا اين گياهان در باغچهي خانهي من دوام ميآوردند؟ آيا مصالح بهكاررفته در
ساخت پاسيو در برابر زمستانهاي سرد اين منطقه مقاوم هستند؟ آيا سيستم آبياري قطرهاي
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مناسب خاك ماسهاي سايت باغچهي من هست؟
√ √هزينهها را كنترل كنيد .هر جزئي را كه هزينهي اضافي محسوب ميشود حذف كنيد.

يادتان هست كه پيش از شروع كار ،بودجهاي به پروژهي خود اختصاص داديد .براي اطالعات
بيشتر به فصل  1رجوع كنيد.
√ √مطمئن شويد كه جزء انتخابي متناسب با سبكي است كه انتخاب كردهايد .يك
فوارهي رسمي 1تناسب زيادي با خانهاي به سبك سنتي دارد ،ولي هرگز نميتوان چنين
فوارهاي را در حياط خانهاي كه داراي سبك ژاپني است قرار داد .هر جزئي را كه با سبك كلي
معماري خانهي شما ناهماهنگ است حذف كنيد.
√ √به سليقهی خود توجه كنيد .عاليق شخصي شما نيز از اهميت بسيار برخوردارند،
بنابراين تمام اجزايي را كه دوستشان نداريد ،حذف كنيد.
اگر اين كارها را انجام دهيد ،فهرست شما جمعوجورتر ميشود و قسمتهاي غيرضروري از آن
حذف ميشوند .آيا حاال اجزاء موجود در فهرستتان تناسب بيشتري با هم ندارند؟ اگر اينطور
باشد شما در مسير درستي براي رسيدن به يك طراحي زيبا و منسجم قرار داريد .اگر هنوز كمي
مردد هستيد ،ميتوانيد از نظرات يك فرد متخصص -مانند يك معمار منظر -كمك بگيريد.

تكميل نقشهي مفهومي

در اين مرحله بايد در مورد اجزايي كه در منظر شما قرار خواهند گرفت و چيدمان آنها

تقريباً مطمئن باشيد .البته ميتوانيد در هر مرحله از كار -حتي در زمان ساخت -قسمتهاي
مورد نظر را بنا به نيازي كه احساس میكنيد تغيير دهيد ،ولي هرچه در اين مرحله بيشتر
متوجه عيبها و نقصهاي كار شويد ادامهي آن آسانتر خواهد بود.
يك نسخهي جديد از نقشهي مفهومي تهيه كنيد .با اين كار فرصت مرور همهي
قسمتها و اعمال تغييرات الزم را پيدا ميكنيد .عالوهبراين يك نسخهي تميز و جديد
در اختيار داريد كه بهآساني قابل خواندن است.
1- formal
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بهطوركلي اگر پروژهي شما يك پروژهي خانگي است نيازي به تهيهي نقشهي مهندسي

1

نيست .اين نقشهها همهي جزئيات نهايي را بادقت بسيار در محلي كه پس از ساخت در آن
قرار ميگيرند نشان ميدهند .بااينوجود ،در شرايط خاصي تهيهي چنين نقشهاي خالي از
لطف نيست .براي اين كار به يك معمار منظر نياز داريد .در قسمت بعدي بيشتر با اين قبيل
نقشهها آشنا ميشويد.

برنامهريزي براي نيازهاي خاص

اگر براي گرفتن جواز ساخت بايد نقشههاي مهندسي تهيه كنيد و آنها را در اختيار موسسات

و سازمانهاي مختلف قرار دهيد ،اگر قصد داريد پروژهي خود را بين پيمانكاران مختلف به
مناقصه بگذاريد ،يا اگر خودتان ترجيح ميدهيد براي آسانتر شدن كارتان در مراحل بعدي
اين نقشهها را در اختيار داشته باشيد ،مطالعهي قسمتهاي بعدي ميتواند به شما كمك كند.

X

نقشههاي مهندسي در مقايسه با نقشههاي مفهومي جزئيات خيلي بيشتري دارند،

و گاهي تنها به يك نقشه ختم نميشوند بلكه به نقشههاي جداگانهاي براي الگوي كاشت
گياهان ،شيببندي خاك ،سيستم جمعآوري پسابها ،آبياري ،اجزاء سختمنظر ،و ساير
قسمتهاي پروژه نياز است .با درنظر گرفتن پيچيدگيهاي اين كار ،تهيهي نقشههاي
مشخصات فني كامل كه ميتوان آنها را در اختيار سازمانهاي مربوطه و پيمانكارها
قرار داد بهراستي فقط از عهدهي يك معمار منظر برميآيد .ولي اگر دوست داريد اين
كار را خودتان انجام دهيد ،ميتوانيد يك نسخهي ساده از اين نقشهها تهيه كنيد .فقط
فراموش نكنيد جزئيات كافي را در اين نقشهها بگنجانيد .جزئياتي كه نشان ميدهند
دقيقاً چه كارهايي قرار است براي ساخت منظر انجام شود .در قسمتهاي بعدي به چند
نمونه از اين نقشهها اشاره خواهيم كرد.

1- working drawing

فصل  :6ترسيم نقشهي يك منظر پايدار

نقشههاي شيببندي خاك و جمعآوري و هدایت پسابها
اين نقشهها نشان ميدهند در منظر شما آب كجا ميرود .يك نقشهي ساده بايد محل قرار
گرفتن جويها( 1نهرهاي كمعمق و طويل) و سيستمهاي جمعآوري و هدایت پسابها را نشان
دهد .بهاينترتيب ميتوان نحوهي حركت ،جمعآوري و مصرف آب را در منظر تعيين كرد (براي
آشنايي بيشتر با روشهاي بهرهبرداري از آب به فصل  7رجوع كنيد) .ولي اگر نقشهاي كه در
دست داريد يك نقشهي مهندسي كامل باشد و جزئيات بهدقت در آن مشخص شده باشد ،كار
پيمانكاري كه ممكن است براي اجراي اين پروژه استخدام كنيد بسيار آسان ميشود.

X

يك پيمانكار خوب حتي ميتواند بدون نقشه هم كار شيببندي را بهخوبي انجام

دهد .اگر به اين ميزان جزئيات نياز داريد و بايد اين نقشه را به سازمان خاصي تحويل
دهيد فكر بدي نيست اگر روي تهيهي آن سرمايهگذاري كنيد ،ولي درغيراينصورت
با كمك گرفتن از افراد متخصص و مطمئن ميتوانيد از عهدهي طراحي و اجراي
سيستم جمعآوري و هدايت پسابها (زهكشي) در منظرتان -حتي اگر بسيار پيچيده و
زمانبر باشد -برآييد .براي اطالعات بيشتر دربارهي روشهاي پايدار براي شيببندي و
جمعآوري پسابها به بخش سوم كتاب رجوع كنيد.

نقشههاي كاشت
نقشهي كاشت ،نقشهي بسيار آساني است .پس از اينكه نوع گياهاني را كه ميخواهيد در
منظرتان استفاده كنيد مشخص كرديد (براي اطالعات بيشتر به فصلهاي  17 ،16و 18
رجوع كنيد) ،با استفاده از مقياس معيني آنها را روي كاغذ ميآوريد .نقشهي كاشت سه
كار مهم انجام ميدهد .اول اينكه به شما كمك ميكند تعداد گياهان مورد نياز را كه بايد
خريداري شوند تعيين كنيد .دوم اينكه به شما كمك ميكند تصوير جامعي از شكل نهايي
كاشت گياهان در منظرتان پيدا كنيد ،و سوم ،نقش مرجع را ايفاء ميكند و در زمان كاشت،
الگوهايي را كه در ذهن داشتيد به شما يادآوري ميكند .و البته اگر الزم باشد براي طراحي
1- swale
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منظرتان مجوز رسمي دريافت كنيد به اين نقشه نياز خواهيد داشت.
براي كشيدن اين نقشه ،يك كاغذ پوستي برداريد و آن را روي نقشهي پايه قرار دهيد و
نقشهي نهايي كاشت را همانطور كه در شكل  6-5نشان داده شده است روي آن بكشيد.
(اگر هنوز نقشهي پايه را تهيه نكردهايد به قسمت «استفاده از اندازهها براي تهيهي نقشهي
پايه» كه قب ً
ال ارايه شد رجوع كنيد) .از يك شابلون دايره يا پرگار براي كشيدن هر يك از
گياهان (ابعاد نهايي) در مقياس مناسب استفاده كنيد.
براي مثال ،ميخواهيد سه بوتهي نرگس درختي 1در گوشهي انتهايي حياط پشتي خانه
بكاريد .طبق كتاب باغباني اين گياهان تا ارتفاع و عرض  150سانتيمتر رشد ميكنند .اگر از
مقياس  6ميليمتر استفادهكنيد ،قطر  150سانتيمتر معادل  5واحد از مقياس شما و برابر
 30ميليمتر است .دايرهاي به اين ابعاد روي شابلون پيدا كنيد ،شابلون را روي قسمت مورد
نظر از نقشه قرار دهيد و با مداد يك دايره بكشيد .اين كار را براي همهي گياهان موجود در
منظر انجام دهيد .گياهان پاكوتاه را نيز كه در زير گياهان بزرگتر پنهان ميشوند با استفاده
از اليهبندي 2در اليههاي ديگر نشان دهيد.
با كمي تمرين و اندكي خالقيت ،ميتوانيد اين دايرهها را مانند شكل  6-5بهشكل مورد
نظر خود (نماد گياه مورد نظر) درآوريد .درغيراينصورت ميتوانيد نام هر يك از گياهان را
روي آنها بنويسيد.

نقشههاي آبياري
بهترين و پايدارترين روش آبياري ،استفاده از سيستم بهرهبرداري از آب است .براي اين
قسمت از پروژه نيازي به كشيدن نقشه نيست .بااينوجود الزم است با نحوهي عملكرد اين
سيستم و چگونگي طراحي و نصب آن در منظر خود آشنا شويد .در فصل  8بهطور كامل به
اين موضوع پرداخته ميشود.
اگر قصد داريد يك سيستم آبياري دايمي نصب كنيد ،روشهاي مختلفي براي تعيين شكل
قرار گرفتن اين سيستمها در منظر وجود دارد .در بيشتر سيستمهاي كوچك ،آشنايي با
1- Buckley’s Quill/Philadelphus
2- layering
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 ترسيم نقشهي يك منظر پايدار:6 فصل

 نقشهي كاشت6-5 شكل

.اصول اوليهي سيستمهاي آبياري و صرف زمان كوتاهي در منظر براي اين منظور كافي است
 يا تصميم داريد كسي را براي نصب سيستم،ولي اگر سيستم شما بزرگ و پيچيده است
 البته. ممكن است الزم باشد يك نقشهي آبياري كامل تهيه كنيد،آبياري استخدام كنيد
.ميتوانيد براي اين كار از افراد متخصص كمك بگيريد
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
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شكل  6-6نمونهي يك نقشهي آبياري

X

آموزش شكل و نحوهي عملكرد
در اين كتاب بهدليل محدوديتهاي موجود امكان
ِ

سيستمهاي آبياري وجود ندارد ،ولي راه مناسبتر و موثرتري براي اين كار پيشنهاد
ميشود .تقريباً همهي توليدكنندگان بزرگ سيستمهاي آبياري ،در وبسايتهاي
اينترنتي نحوهي طراحي و نصب سيستمهاي آبياري خود را به روشهاي ساده به كاربران
آموزش ميدهند ،و بعضي از آنها نيز با قيمت بسيار مناسب ،طراحي اين سيستمها را
بهعهده ميگيرند .پس نگران نباشيد .الزم نيست يكشبه مهندس شويد .ولي فراموش
نكنيد در اين مرحله الزم است ،موقعيت پروژه را بهخوبي بشناسيد .شكل  6-6نمونهي
كاملشدهي يك نقشهي آبياري را به شما نشان ميدهد.

فصل  :6ترسيم نقشهي يك منظر پايدار

كاري اجرايي
نقشههاي دقيق و پرريزه
ِ

1

نقشههاي اجرايي ،نقشههايي هستند كه تمام جزئيات ريز و دقيق يك پروژه را نشان ميدهند.

بهكمك اين نقشهها شما بهطور كامل ميدانيد چه كارهايي بايد انجام دهيد .تقريباً همهچيز
از شيرهاي برقي گرفته تا طراحي پاسيو را ميتوان در اين نقشهها يافت.

شكل  6-7نمونهي يك نقشهي اجرايي

اين جزئيات با مشخصات مربوط به هر قسمت همراه ميشوند .مشخصاتي كه در واقع
بهصورت دستورالعملهاي كتبي هستند و نكاتي را كه نميتوان در تصاوير به آنها اشاره
كرد ،پوشش ميدهند .نكاتي مانند زمان اولين آبياري پس از نصب سيستم ،نوع موزاييكهاي
بهكاررفته در ساخت پاسيو ،ميزان كود مصرفي براي هر گياه و نكات ديگري از اين قبيل.
همانطور كه در مورد نقشههاي ديگر نيز گفته شد ،در اين نقشهها هم نيازي نيست به
همهي جزئيات و مشخصات اشاره شود ،مگر اينكه براي مجوز ساخت يا برگزاري مناقصهي
اجراي پروژه به نقشههاي بسيار دقيق نياز باشد .تهيهي چنين نقشههاي دقيقي فقط از
عهدهي معماران منظر برميآيد و اگر به اين نقشهها نياز داريد بايد بهفكر استخدام افراد
متخصص باشيد .بااينوجود درصورتيكه به اين نقشهها نياز داريد ،آشنايي با آنها و نحوهي
تهيهي آنها ميتواند بسيار مفيد باشد.
مانند تمام قسمتهاي مختلف منظرسازي ،در اينجا نيز نكات ريز و دقيق ،حائزاهميت
1- construction details
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هستند .ميلگرد/آرماتور بهكاررفته در پي بتن تعيينكنندهي سختي و مقاومت آن است .نوع
چوب بهكار رفته در يك سكو ،تعيينكنندهي دوام اين سازه است .بنابراين جزئيات از اهميت
زيادي برخوردارند .در واقع اين جزئيات هستند كه نتيجهي پروژه را تعيين ميكنند .عالوهبراين
جزئيات تعيينكنندهي ظاهر پروژه ،ايمني آن و ميزان پايداري و دوام طرح نيز هستند.
در كتاب منظرسازي براي همه 1به تاليف فيليپ ژيرو ،2باب ب ِكا ِستورم ،3النس والهيم ،4و
موسسهي باغباني بينالمللي (وايلي) 5جزئيات مربوط به ساخت سازههاي مختلفي از قبيل
پلهها ،ديوارها و پرچينها ارايه شده است .براي كسب اطالعات بيشتر ميتوانيد به كتابهاي
ديگري كه در زمينهي طراحي و اجراي منظر تاليف شدهاند نيز رجوع كنيد .در اين كتابها
با نحوهي ساخت سازههاي متداول در هر منظر آشنا ميشويد.

X

ميتوان براي طراحي منظر از كتابهاي مختلفي در اين زمينه استفاده كرد .فقط

فراموش نكنيد طراحي منظري پايدار مستلزم كاربرد مصالح و روشهاي خاصي است كه
در اين كتاب به آنها اشاره ميشود.
براي كسب اطالعات بيشتر در زمينهي پروژههاي ساخت منظرهاي پايدار ميتوانيد بهدنبال
كتابهايي با موضوعات بهرهبرداري از آب باران و موضوعات مشابه بگرديد .امروزه كتابهاي
متعددي در اين زمينه موجود است .فراموش نكنيد در اينترنت نيز مقاالت زيادي در زمينهي
نحوهي ساخت سازههاي پايدار در منظر وجود دارد .هرچند پيدا كردن سايت جامعي در
زمينهي منظرسازي پايدار ممكن است كمي سخت باشد ،ولي اگر موضوعات و عناويني مانند
«ديوارهاي كاهگلي »6و «باغچههاي باراني »7را جستجو كنيد قطعاً به اطالعات مورد نظر
خواهيد رسيد.
1- Landscaping For Dummies
2- Philip Giroux
3- Bob Beckstorm
4- Lance Wallheim
)5- National Gardening Association (Wiley
6- cob wall
7- rain gardens

فصل  :6ترسيم نقشهي يك منظر پايدار

رعايت قوانين :احترام به مقررات

قوانين و مقررات آنقدركه جنبههاي مختلف زندگي مدرن را تحت تاثير قرار دادهاند هنوز
وارد جزئيات مربوط به ساختن منظرهاي پايدار نشدهاند .بااينوجود براي طراحي اين منظرها
نيز الزم است برخي مقررات رعايت شوند .در اينجا به گزيدهاي از مهمترين اين قوانين و
مقررات اشاره ميكنيم:
√ √هيأتهاي نظارت معماري :براي اجراي يك پروژهي بزرگ منظر ،الزم است هيأتهاي
محلي طرح پروژهي شما را بررسي كنند تا پس از اتمام ساخت تناقضي ميان بافت محلي و
منظر شما وجود نداشته باشد و يكپارچگي بافت محلي حفظ شود.
√ √مجوز ساخت :نوع اين مجوزها و مندرجات آنها با توجه به مكان سايت موردنظر تغيير
ميكند .ولي بهطوركلي براي هر نوع ساختوساز عمدهاي مانند ساخت سكوها ،ديوارهاي
نگهدارنده ،حصارها ،پرچينها ،طراحي سيستمهاي الكتريكي (بهجز روشناييهايي كه با ولتاژ
پايين كار ميكنند) ،قسمتهايي از سيستم آبياري و تمام قسمتهايي كه ايمني عمومي
را تحت تاثير قرار ميدهند ،مجوز ساخت -و گاهي مجوزهاي ديگر -الزم است .در بيشتر
جاها براي كاشت گياهان ،شيببندي معمولي خاك و بهطوركلي پروژههاي باغباني به مجوز
ساخت نياز نيست.
بهترين كار اين است كه با شهرداري منطقهي خود تماس بگيريد و در مورد
مجوزهاي ضروري تحقيق كنيد.
√ √تعهدات ،شرايط و محدوديتها/ممنوعيتها :1اين موارد مجموعهي قوانين و مقرراتي
هستند كه به شما ميگويند چه كارهايي قانوني و چه اقداماتي خالف مقررات است .براي
بررسي اين قوانين در ملك خود به شهرداري منطقه مراجعه كنيد.
توساز
√ √حقوق ارتفاقي :اين حقوق در واقع حق قانوني ديگران براي ورود به ملك شما يا ساخ 
در آن است .براي مثال شركتهاي خدماترسان (برق ،گاز ،تلفن ،)...،موسسات و سازمانهاي
1- Covenants, Conditions, and Restrictions
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دولتي ،يا ساير موسسات عامالمنفعه مجازند خطوط برق و گاز خود را از ملك شما بگذرانند،
مسير دسترسي عمومي به ساحل دريا را در ملك شما بسازند ،يا براي طراحي شبكهي اصلي
فاضالب از ملك شما استفاده كنند .دراينصورت شما از لحاظ قانوني نميتوانيد در مسير
توسازي انجام دهيد .براي اطالع از اين حقوق
دسترسي اين موسسات در ملك خود ساخ 
ميتوانيد به شهرداري منطقه مراجعه كنيد .گاهي كاشت درختان بلند كه ديد را محدود
ميكنند نيز در اين قسمتها ممنوع است .ميتوانيد براي بررسي اين موارد ابتدا به اسناد قانوني
ملكتان مراجعه كنيد و سپس از شهرداري و شركتهاي خدماترسان منطقه استعالم كنيد.
√ √ايمني :رعايت نكات ايمني در منظر از اهميت بسيار برخوردار است .تا حد امكان از
طراحي سطوح لغزنده كه خطر سرخوردن را افزايش ميدهند بپرهيزيد .در صورت خيس
شدن سطوح ،فورا ً منشأ نشتي آب را پيدا كنيد و آن را برطرف نماييد .از كاشتن گياهان
سمي ،گياهان خاردار و گياهاني كه خطر آتشسوزي را افزايش ميدهند ،در منظر خود
بپرهيزيد.
√ √همسايهها :اختالفنظرهايي كه در طراحي منظر بين همسايهها بهوجود ميآيد ،در
موارد بسياري باعث قطع روابط و ايجاد كدورت ميشود .براي پيشگيري از چنين شرايطي،
بهتر است از زمان شروع پروژه ،همسايهها را درجريان قرار دهيد و از آنها بهخاطر سروصدا
و مشكالت احتمالي عذرخواهي كنيد .حقوق همسايهها را در مواردي از قبيل :حفظ
چشماندازها ،رعايت حريم خصوصي ،و استفاده از نور خورشيد رعايت كنيد .بهبيانديگر از
كاشتن گياهان رونده يا درختان بلند كه ممكن است باعث ايجاد مزاحمت براي آنها شود
خودداري كنيد .الزم است بدانيد هدايت روانآبها بهسمت ملكهاي ديگر غيرقانوني است.
همچنين از جابهجا كردن خاك در سطوح سراشيب بپرهيزيد ،چرا كه با اين كار استواري
خاك را از بين ميبريد.
اگر عضو شوراهاي محلي هستيد ،حتماً رضايت ساير اعضاء را براي اجراي پروژهي خود جلب
كنيد .حتي اگر براي ايجاد هرگونه تغييري در منظرتان آزاد هستيد ،بهتر است پيش از انجام
هركاري رضايت اطرافيان را جلب كنيد.
از همسايهها براي طراحي محلهاي پايدار كمك بگيريد .باغچههاي سبزيجات
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عمومي طراحي كنيد ،از سيستمهاي وسيعتر براي اجراي طرح بهرهبرداري از آب باران
در محلهي خود استفاده كنيد و دستهجمعي براي افزايش ايمني منطقه (ايمني دربرابر
آتشسوزي) برنامهريزي كنيد .آيا بهتر نيست اجازه دهيد اصول پايداري از حدود منظر
شما فراتر بروند و همهي محله را تحت تاثير قرار بدهند؟
√ √حريم ملك :پيش از شروع هر كاري يك نقشهبردار خبر كنيد تا از حريم ملك شما
نقشهبرداري كند .بهاينترتيب احتمال پيشروي در امالك اطراف وجود نخواهد داشت.
درغيراينصورت ممكن است مجبور شويد سازههاي نوسازيشده را تخريب كنيد يا هزينهي
سنگيني بابت جريمه بپردازيد.
√ √منطقهبندي 1و حدود عقبنشيني :تقريباً در هر محله و منطقهاي ،قوانين و مقرراتي
وجود دارد كه بر نحوهي كاربري ملك نظارت ميكند .اين قوانين به شما ميگويد چگونه
ميتوانيد با رعايت مقررات از ملك خود استفاده كنيد .از جمله محدوديتهايي كه در اين
قوانين به آنها پرداخته شده است ،نگهداري از حيوانات و همچنين كاربري تجاري ملك
است .حدود عقبنشيني در واقع حريمهاي داخلي ملك هستند كه ديده نميشوند .ساختن
برخي سازههاي خاص در اين حريمها ممنوع است .براي مثال ،شما نميتوانيد دقيقاً روي
حريم ملكتان يك سايهبان/آالچيق 2بلند بسازيد ،چرا كه اين سازه فضاهايي را كه در
همسايگي شما قرار دارند تحت تاثير قرار ميدهد .همچنين در بسياري مناطق ارتفاع حصار
يا پرچين مقابل حياط خانه نبايد از حد معيني كمتر يا بيشتر باشد .اين قوانين از هر منطقه
به منطقهي ديگر تغيير ميكنند ،بنابراين براي اطمينان از رعايت اين مقررات بهتر است از
شهرداري منطقهي خود كمك بگيريد.

1- zoning
2- arbor
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در اين بخش...
بوهواي مرطوب واقع شده است ،حتماً براي
بهجز وقتي كه سايت شما در منطقهاي با آ 
نگهداري از منظر الزم است آن را بهطور منظم آبياري كنيد .بله ،حتي منظرهاي پايدار نيز
به آبياري نياز دارند .مصرف آب در منظر تاثير بهسزايي بر محيطزيست دارد ،بهخصوص
در مناطق خشك ،ولي ميتوان آثار منفي حاصل از مصرف بيرويهي آب را نيز كاهش داد.
در اين بخش خواهيد ديد چگونه ميتوان با استفاده از جمعآوري آب باران ،نياز منظر
به آب را كاهش داد .ميتوان از اين آب در زمان بارش بهعنوان آب آبياري استفاده كرد
يا آن را در مخزنهايي ذخيره و براي مصرف در فصلهاي خشك سال نگهداري كرد.
همچنين با سيستمهاي كارآمد آبياري و نحوهي طراحي ،نصب و نگهداري از آنها آشنا
ميشويد .اين سيستمها به شما كمك ميكنند از آبي كه بابت آن پول پرداخت كردهايد،
بيشترين استفاده را بكنيد و از هدررفتن آن تا حد ممكن جلوگيري كنيد .در اين بخش
همچنين با قطعاتي مانند سيستمهاي كنترل آبياري آشنا ميشويد كه در مديريت
مصرف آب نقش مهمي دارند و در نهايت در اين بخش با روشهايي آشنا ميشويد كه
بهكمك آنها چه در منظرتان سيستم آبياري داشته باشيد چه نداشته باشيدميتوانيد
ميزان مصرف آب و نحوهي آبياري را در منظر خود مديريت كنيد .بهاينترتيب در منظر
شما تنها آبِ مورد نياز مصرف ميشود ،نه بيشتر.

فصل 7

بررسي روشهاي مختلف آبياري
در اين فصل ميخوانيم:

• آشنايي با انواع سيستمهاي آبياري پايدار
• بررسي سيستمهاي آبياري دائمي
• انتخاب سيستم آبياري دائمي مناسب منظر
علم منظرسازي پايدار ،علم تمامشدهاي نيست .هنوز مطالب بسياري وجود دارد كه بايد راجعبه
آنها آموخت و مشكالت بسياري وجود دارد كه بايد راهحلهاي مناسبي براي آنها پيدا كرد.
آبياري يكي از مشكالت عمدهي هر منظر پايدار است و اگر در منطقهاي با آبوهواي مرطوب
زندگي نميكنيد حتماً بايد بهفكر يك سيستم آبياري براي منظر خود باشيد .حتي منظرهاي
پايدار نيز از همان مرحلهي كاشت گياهان به آبياري كمكي نياز دارند .بيشتر گياهان ،حتي
گياهان بومي ،درصورتيكه بهخوبي آبياري شوند ،وضعيت بهتري خواهند داشت و اگر محيط
نتواند آب مورد نياز آنها را تأمين كند وظيفهي شماست كه آنها را آبياري كنيد.
مانند هميشه ،قدم اول آن است كه منظري طراحي كنيم كه از قوانين طبيعت پيروي
كند .تا حد ممكن از گياهاني استفاده كنيد كه مصرف آب آنها كم است تا بهاينترتيب با
مشكالت كمتري براي آبياري آنها مواجه شويد .از خاكپوش براي حفظ طوالنيتر آب در
خاك استفاده كنيد .اگر ميخواهيد مصرف آب را در منظرتان كاهش دهيد ،سعي كنيد منظر
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شما بيشتر شبيه سيستمهاي طبيعي باشد.
دوم ،زمين خود را طوري طراحي كنيد كه تا حد ممكن آب باران را در خود حفظ كند.
بهرهبرداري از آب باران يكي از پايدارترين روشهايي است كه براي تأمين آب مورد نياز
گياهان -بدون مصرف منابع خارجي و تخريب محيطزيست -وجود دارد .در اين فصل بيشتر
با چنين سيستمهايي آشنا ميشويد.
و در پايان ،اگر ناچاريد از آب شهري -كه هزينهي زيادي بابت آن پرداخت ميكنيد -براي
آبياري منظرتان استفاده كنيد ،در اين فصل به شما خواهيم گفت چگونه اين كار را با
پايدارترين روش ممكن انجام دهيد .اگر بخواهيد از سيستمهاي پيشرفتهي پالستيكي براي
آبياري منظرتان استفاده كنيد ،بايد حتماً از قبل مزايا و معايب اين سيستمها را بسنجيد
و درصورتيكه تصميم به استفاده از اين سيستمها گرفتيد بايد سيستمي انتخاب كنيد كه
مناسب منظر شما باشد.
در اين فصل به معرفي سيستمهاي آبياري ميپردازيم .وقتي تصميم نهايي خود را در
م آبياري منظرتان گرفتيد ميتوانيد براي اطالعات بيشتر به فصل  8رجوع
زمينهي سيست 
كنيد .در فصل  8اطالعات بيشتري در زمينهي بهرهبرداري از آب باران و نصب سيستمهاي
آبياري در اختيار شما قرار ميگيريد.

تكيه بر طبيعت :منظري متناسب با شرايط محيط

پايدارترين روش آن است كه منظر شما آنقدر با شرايط محيطي متناسب باشد كه نياز به

هيچ سيستمي براي آبياري نداشته باشد .منظري كه كام ً
ال پايدار باشد ،مانند ،سيستمهاي
طبيعي ،براي زنده ماندن تنها از آب باران استفاده ميكند و به هيچ منبع ديگري نياز ندارد.
چنين منظري را ميتوان در هر جايي از اين كرهي خاكي طراحي كرد .گياهان بومي بهزيبايي
در همهجا رشد ميكنند و كسي آنها را آبياري نميكند؛ بارش باران براي آبياري بيشتر
مناظر زيباي طبيعت كافي است .براي اطالعات بيشتر در زمينهي طراحي منظرهاي بومي-
كه به آبياري بسيار كمي نياز دارند -به فصل  9و بخش پنجم رجوع كنيد.

X

حتي منظرهاي بومي هم در زمان كاشت به آبياري كمكي نياز دارند .در اين مرحله
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اگر تعداد گياهان زياد نباشد ميتوان آنها را بهشكل دستي آبياري كرد .بهاينترتيب
چون آبياري هر يك از بوتهها بهطور جداگانه انجام ميشود ،دقت بيشتري خواهد شد و
ريشهها بهقدر كافي آب ميخورند .براي گياهان بزرگتر ،ميتوان از سيستمهاي قطرهاي
موقت كه مجهز به يك يا دو آبفشان در محل هر يك از گياهان هستند استفاده كرد
(رجوع شود به «آبياري قطرهاي :روشي هوشمندانه براي آبياري») .ميتوانيد از اين
سيستم طي يك يا دو سال اول استفاده و سپس آن را جمع كنيد .اين سيستم را در
جايي نگهداري كنيد تا در دفعات بعدي بتوانيد از آن استفاده كنيد يا آن را به افراد
ديگري كه به سيستمي مشابه نياز دارند بدهيد.
برخي افراد درصورت بروز خشكسالي از سيستمهاي آبياري دائمي استفاده ميكنند-
حتي گياهان بومي نيز بهدليل نباريدن باران با كمآبي مواجه ميشوند .انتخاب با شماست،
ولي فراموش نكنيد كه سيستم آبياري دائمي ميتواند تاثيرات جبرانناپذير متعددي بر
محيطزيست بگذارد (رجوع كنيد به قسمت «آيا تصميم داريد يك سيستم آبياري دائمي
نصب كنيد؟») .اگر بتوانيد بدون چنين سيستمي َسر كنيد خيلي بهتر است.

سيستم بهرهبرداري از آب (جمعآوري آب باران)

يكي از نكات كليدي در هر منظر پايدار اين است كه بتوانيد از آنچه در سايت شما و در
دسترستان وجود دارد استفاده كنيد .آبياري نيز همينطور است .جمعآوري آبي كه طي

هر بارندگي روي سايت شما ميبارد روشي مطمئن براي تأمين آب مورد نياز گياهان است.
استفاده از اين آب مزاياي بسياري دارد :اين آب نسبتاً خالص است ،در حال باريدن نيتروژن
موجود در جو را جذب ميكند ،و مهمتر از همه اينكه بدون پرداخت هيچ هزينهاي در اختيار
شما قرار ميگيرد .بهجاي طراحي سيستم جمعآوري و هدايت پسابها كه همهي آب باران را
دور ميريزد -مانند بيشتر منظرها -سيستمي طراحي كنيد كه آب باران را در خود نگاهدارد.
در قسمتهاي بعدي ،با روشهاي مختلفي براي بهرهبرداري از آب باران آشنا ميشويد:
سيستمهاي مخزندار ،سيستمهاي بدون مخزن و آب خاكستري .براي آشنايي بيشتر با اين
سيستمها و طراحي آنها به فصل  8رجوع كنيد.
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شكل  7-1منظري كه منابع باارزش آبي در آن هدر ميرود.

سيستمهاي بدون مخزن

منظرهاي متداول غالباً داراي شكلي مسطح يا تپهاي هستند ،كه بهجاي جذب آب ،بيشتر باعث

جاري شدن آب ميشود .منظري با قابليت بهرهبرداري از آب باران گود و كاسهمانند است .در
اين منظر نقاط پست متعددي وجود دارد كه آب باران را در خود جمع ميكنند و مانع از سرازير
شدن آن به خيابانها ميشوند .اگر آب به داخل خيابانها سرازير شود ،موجب آبگرفتگي
معابر ميشود .ازطرفي اين آب تمام آلودگيها را از كف خيابانها ميشويد و به منابع آب محلي
منتقل ميكند .چنين منظري داراي موقعيت مناسبي براي استفاده از سيستمهاي بدون مخزن
بهرهبرداري از آب باران است .در اين سيستمها سعيميكنيم منظر را طوري طراحي كنيم كه

شكل  7-2منظري كه سايت آن كمي گود باشد مانند يك اسفنج همهي آب
باران را جذب ميكند و در خود نگاه ميدارد.

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

قابليت جذب آب در آن بسيار باال باشد و بتواند تمام آب باران را جذب كرده و در خود نگاهدارد.
شكل  7-2منظري را نشان ميدهد كه در آن بهكمك جویهای آب و ناودانها آب باران به
سوي باغچه هدايت ميشود يا بهطور طبيعي در سطوح گود جمع ميشود.
طراحي سيستمهاي بدون مخزن آسانترين و ارزانترين روش براي جمعآوري آب باران
بهشمار ميآيد .بنابراين بهتر است اين سيستمها در منظر شما در اولويت قرار گيرند -البته
اگر قصد داشته باشيد بدون صرف هزينهي زياد براي خريدن مخزن يا ساير سيستمهاي
ذخيرهي آب ،از همهي آب باران استفاده كنيد .حتي ممكن است بتوانيد منظري طراحي
كنيد كه ميزان روانآب جاريشده از سطح آن صفر است ،و تنها در زمان بارندگيهاي بسيار
شديد قسمتي از آب از آن سرريز ميشود.
منظرهايي كه بهرهداري از آب باران در آنها بدون استفاده از مخزن انجام ميشود عموماً
شامل بخشهاي زير هستند:
√ √جويها ،1آبراهههاي خشك ،و بيوجويها/جويهاي زيستي :2جويها ،آبراهههاي
كمعمقي هستند كه شيب سطوح تشكيلدهندهي آنها بسيار ماليم است .اين آبراههها با
كم سطوح
شيبي ماليم سرازير ميشوند و آب را به محل مورد نظر منتقل ميكنند .شيب ِ
تشكيل دهندهي اين آبراههها (كه با زاويهي باز يكديگر را قطع كردهاند) باعث ميشود آب
در مسير خود در بستر آبراهه نفوذ كند .ميتوانيد در مسير اين جويها سنگريزه بريزيد
تا آب در مسير خود تصفيه شود .دراينصورت به اين جويها ،آبراهههاي خشك ميگويند.
براي تصفيهي بهتر ميتوانيد از گياهان نيز استفاده كنيد .گياهان به كمك ريشههاي خود طي
بيولوژيكي كام ً
ال طبيعي آب را تصفيه ميكنند .به اين نوع جويها نيز بيوجوي/
فرآيندهاي
ِ
جوي زيستي ميگويند .به شكل  7-3رجوع كنيد.
√ √گودال نفوذپذير :3ميتوانيد در زير جويها ،يا در هر محل مناسب و استوار ديگري ،يك
گودال نفوذپذير طراحي كنيد (رجوع شود به شكل  .)7-4آب در اين گودال جمع ميشود
و بهتدريج بهداخل خاك نفوذ ميكند .بهاينترتيب آب باران بهجاي آنكه در كف خيابانها
1- swales
2- bioswale
3- percolation chamber
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جاري شود -و مشكلآفرين باشد -دوباره به سفرههاي آب زيرزميني برميگردد .در اين شرايط
ممكن است بسياري از گياهان نتوانند از آب جمعشده در اين گودال استفاده كنند ،ولي
بههرحال از مشكالت احتمالي ناشي از جاري شدن روانآبها كاسته ميشود.

شكل  7-3نمونهي يك بيوجوي/جوي زيستي

شكل  7-4نمونهي يك گودال نفوذپذير كه در زير يك جوي قرار گرفته است.

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

حتي وقتي آب در آبراهههاي خشك و بيوجويها/جويهاي زيستي جاري نيست ،اين
آبراههها زيبايي خاصي به منظر ميدهند .فراموش نكنيد كه شيوهي نادرست بهرهبرداري
از آب باران ميتواند بسيار خطرساز باشد ،بنابراين براي كسب اطالعات كافي در اين زمينه
به فصل  8رجوع كنيد.

سيستمهاي مخزندار
يكي از روشهاي پايدار براي مصرف آب آن است كه آب باران را در فصول پرباران ذخيره
كنيم و در فصلهاي خشك از اين ذخيرهي آبي براي آبياري منظر استفاده نماييم .اين
سيستمها ،آب باران را از روي سقف جمعآوري ميكنند و سپس با استفاده از تعدادي
لوله اين آب به مخزني در همان نزديكي منتقل ميشود .اين آب در زمان الزم از مخزن به
سيستمهاي آبياري پمپاژ ميشود( .اگر بتوانيد براي انتقال آب از مخزن به سيستم آبياري
از نيروي گرانش زمين استفاده كنيد هم در مصرف انرژي صرفهجويي كردهايد و هم نياز به
نصب يك سيستم جداگانه براياين منظور را برطرف کردهايد).

X

فايدهي ذخيرهي آب باران اين است كه ميتوانيد در فصول خشك سال ،كه گياهان

بيشتر به آب نياز دارند ،از آن براي آبياري استفاده كنيد .بهدليل هزينهاي كه بايد
براي تهيهي مخزن و همچنين قطعات ديگر مربوط به آن پرداخت شود ،اين سيستم
درمقايسه با سيسستم بدون مخزن كمي هزينهبرتر است .همهي افراد لزوماً از روش
ذخيرهي آب باران استفاده نميكنند .درصورتيكه ميتوانيد هزينهي تهيهي تجهيزات
الزم را بپردازيد ،فضاي كافي براي قرار دادن مخزن آب داريد و همچنين مايل هستيد
براي فعال نگاهداشتن سيستم كمي وقت صرف نگهداريوتعمير آن كنيد ،از اين روش
استفاده نماييد (رجوع كنيد به فصل .)10
در اين روش ،جزء اصلي ،يك مخزن آب است .اين مخزن بهشكل تانكري از جنس آجر،
بتن يا پالستيك است كه در زير يا روي زمين قرار داده ميشود (شكل  7-5را ببينيد) .اين
مخزن به كفشويهاي روي بام ساختمان اصلي و ساير سازهها وصل است .براي جلوگيري
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از ورود حشرات به سيستم از صافيهاي مخصوص استفاده ميشود .آب اضافي توسط يك
لوله از سيستم خارج ميشود .گاهي نيز اين مخزنها به سيستمي مجهز هستند كه آب
جمعآوريشده در دقايق اوليهي بارندگي را كه معموالً آلوده است به خارج از مخزن هدايت
ميكنند .سپس اين آب با استفاده از نيروي گرانش يا پمپهاي الكتريكي به سيستم آبياري
قطرهاي يا ساير انواع سيستمهاي آبياري منتقل ميشود.
البته ميتوانيد مقدار كمي از آب باران را در بشكههايي بهظرفيت  200ليتر كه در زير
ناودانها قرار ميدهيد جمعآوري كنيد ،ولي اگر بخواهيد يك منظر كامل را آبياري كنيد
قطعاً اين ميزان آب كافي نخواهد بود ،همچنين ممكن است بتوانيد همين مقدار آب باران
را در حوضچههاي روباز يا استخرهاي قديمي جمعآوري كنيد ،ولي اگر تصميم داريد از اين
آب بهصورت كارآمد و در سيستمي كه پاسخگوي نيازهاي شماست استفاده كنيد ،بهتر است
روشهاي جديتري در پيش بگيريد.
بهتر است پيش از انتخاب هر نوع مخزني ،كمي در مورد انواع مخزنها مطالعه كنيد.
عوامل متعددي وجود دارد كه ممكن است باعث آلودگي آب موجود در مخزن شود؛ بنابراين
آبي كه در اين مخزنها جمعآوري ميشود ،تنها مصرف آبياري دارد و نميتوان آن را براي
پختوپز و استحمام استفاده كرد و بههيچوجه قابلشرب نيست .يكي از خطرات ديگري كه
استفاده از اين مخزنها ممكن است بههمراه داشته باشد ،خطر خفگي افراد در آنهاست كه
بهدليل عدم دقت الزم در نصب درپوش مناسب بهوجود ميآيد .گاهي نيز واژگون شدن اين
مخزنها ممكن است باعث آبگرفتگي منظر و خطرات ناشي از آن شود.

سيستمهاي آب خاكستري
آب خاكستري ،1پساب حاصل از ماشينهاي لباسشويي/ظرفشويي ،حمامها و سينكهاي
آشپزخانه است (توجه كنيد كه پساب حاصل از سرويسهاي بهداشتي ،آب خاكستري بهشمار
نميآيد) .شما ميتوانيد از اين آب براي آبياري گياهان زينتي و درختان ميوه استفاده كنيد.
1- gray water

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

البته اين آب نبايد روي سطح زمين جمع شود چرا كه براي سالمتي مضر است.
برخي سيستمهاي جمعآوري آب خاكستري سيستمهاي بسيار سادهاي هستند كه با
استفاده از نيروي گرانش آب را از طريق لوله بهمحل كاشته شدن گياهان ميرسانند .انواع
پيچيدهتر و مدرن اين سيستمها نيز در بازار موجود است .شكل  7-6نمونهي سادهاي از يك
سيستم جمعآوري آب خاكستري را نشان ميدهد.
اگر گياهاني داريد كه به آبياري مداوم نياز دارند و آب خاكستري توليدشده در منزل شما

شكل  7-5يك سيستم ابتدايي كه براي جمعآوري آب باران بهكار ميرود.

شكل  7-6يك سيستم ابتدايي جمعآوري آب خاكستري.
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براي تأمين اين آب كافي است و با استفاده از آب خاكستري ميتوانيد مصرف آب را تا حد
قابلمالحظهاي پايين آوريد ،بهتر است از سيستمهاي جمعآوري آب خاكستري استفاده
كنيد .همچنين بهتر است لولهكشي منزل خود را پيش از طراحي اين سيستم بررسي كنيد.
براي اطالعات بيشتر به فصل  8رجوع كنيد.

استفاده از روشهاي پايدارتر براي آبياري

لزومي ندارد كه حتماً در منظرتان يك سيستم آبياري دائمي داشته باشيد .ميتوانيد از دو
روش سنتي :آبياري شلنگي يا آبفشانهاي متحرك استفاده كنيد .تكيه بر روشهاي سنتي
آبياري مزاياي بسياري دارد :آسان است ،ارزان است و آثار سوء زيستمحيطي آنها بهمراتب
كمتر از سيستمهاي آبياري پيشرفته است .عالوهبراين ،اين سيستمها بهخوبي جوابگوي نياز
منظرهاي كوچك هستند ،بهخصوص منظرهايي كه مصرف آب گياهان موجود در آنها كم
است( .براي اطالعات بيشتر و آشنايي با نحوهي آبياري به فصل  9رجوع كنيد).

آبياري دستي
اطالعات بهدستآمده از تحقيقي كه در سال  1999در انجمن آب آمريكا ( 1)AWWAانجام
شد ،نشان داد كه در آبياري دستي 33 ،درصد كمتر از آبياري باراني آب مصرف ميشود .اگر
آبياري دستي بهدرستي و بهشكل اصولي انجام شود ،يكي از بهترين روشهاي آبياري بهشمار
ميآيد .ولي اين روش نيز مشكالت خود را دارد .براي مثال ،آبياري در اين روش آنقدر با
سرعت انجام ميشود كه خطر سرازير شدن روانآب در خاكهاي سنگين و سطوح شيبدار
افزايش مييابد .همچنين اگر منظر شما منظري بزرگ باشد بايد زمان زيادي صرف آبياري
دستي آن كرد و عموماً افراد وقت الزم را براي اين كار ندارند.
اگر ميخواهيد از روش آبياري دستي استفاده كنيد ،ميتوانيد از سرشلنگهاي
مخصوص (آبپخشكن) كه ميتوان بهكمك آنها نحوهي بيرون پاشيدن آب را از شلنگ
1- American Water Works Association

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

بهدلخواه تنظيم كرد ،استفاده كنيد .ولي اگر قصد نداريد هزينهاي صرف خريد ابزاري از
اين قبيل كنيد ميتوانيد بهسادگي در زمان آبياري س ِر انگشت خود را تا نيمه روي دهانهي
شلنگ قرار دهيد تا آب بهدلخواه شما و در جهتهاي مختلف روي گياهان بپاشد.

استفاده از آبفشانهاي متحرك
حتي براي آبياري گياهان پوششي نيز ميتوان از آبفشانهاي متحرك استفاده كرد .آبفشانهاي
نوساني 1هم گزينههاي مناسبي بهشمار ميآيند چرا كه آب را بهآرامي (با سرعت كمتر) و در
مقادير بيشتر به اطراف ميپاشند ،بهاينترتيب قطرات آب بر اثر وزش باد پراكنده نميشوند
(يعني دقيقاً روي سطح مورد نظر پاشيده ميشوند) .اگر تنظيم مسافت پاشيده شدن آب براي
شما اهميت دارد؛ ميتوانيد از همان آبفشانهاي قديمي استفاده كنيد .نوعي آبفشان نيز در
بازار موجود است كه خود در سطح منظر حركت ميكند و روي قسمتهاي مختلف آب ميپاشد.

X

اگر از آبفشانهاي متحرك استفاده ميكنيد ،هرچند وقت يكبار جاي آنها را

تغيير دهيد تا كل منظر را پوشش دهند .سعي كنيد براي اين كار زمانبندي مناسبي
داشته باشيد تا آب بيهوده هدر نرود .براي اطالعات بيشتر دربارهي آبياري بهينه به
فصل  9رجوع كنيد.

آيا تصميم داريد يك سيستم آبياري دائمي نصب كنيد؟

اگر دوست داريد از يك سيستم آبياري دائمي استفاده كنيد ،مسئلهاي نيست .باوجود
آنكه مواد پالستيكي و ديگر مواد بهكاررفته در اين سيستمها تاثيرات منفي بسياري در
محيطزيست بهجا ميگذارند و باوجود آنكه طراحي چنين سيستمي بهمعني وجود يك
سيستم كمكي كام ً
ال غيرطبيعي است ،بايد پذيرفت كه سيستمهاي آبياري با رساندن آب به
گياهان ،آنها را سالم و قوي نگاهميدارند.
در حقيقت در بسياري موارد تنها راه ممكن براي زنده نگاهداشتن منظر استفاده از سيستمهاي
1- oscillating
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آبياري است .اگر در منطقهاي زندگي ميكنيد كه زمان زيادي از فصل رويش داراي آبوهواي
بسيار خشك است ،يا اگر سايت شما بسيار بزرگ است ،هيچچيز مانند يك سيستم آبياري
قطرهاي يا باراني نميتواند به شما كمك كند .اگر خاك منظرتان داراي ساختاري ماسهاي/
شني باشد ،به آبياري مداوم نياز داريد ،همچنين اگر منظرتان از خاك رس سنگين پوشيده
شده باشد ،آب را بهكندي جذب ميكند و آبياري دستي براي آن مناسب نيست .بنابراين در
چنين شرايطي براي تأمين آب منظر خود به سيستمهاي آبياري دائمي نياز داريد.

بررسي مزاياي سيستمهاي آبياري
اگر سيستمهاي آبياري بهشكل اصولي طراحي شوند و درست از آنها استفاده شود ،عملكرد
آنها آسيبي به محيطزيست نخواهد رساند و مزاياي زير را بههمراه خواهند داشت:
√ √زمينهاي حاشيهاي نيز قابلكشت ميشوند :با استفاده از سيستمهاي آبياري ،حتي
گوشهي خشك و بيآبوعلف باغچهي شما هم به پوششي سبز تبديل ميشود كه اكسيژن
توليد ميكند ،دياكسيدكربن جذب ميكند ،زيستگاه طبيعي جانوران است و سبزيجات
مورد نياز شما را تأمين ميكند .حتي اگر براي اين كار كمي بيشتر از گذشته آب مصرف
شود ،امكانات بهدستآمده ارزش آن را دارند.
√ √صرفهجويي در وقت :ميتوانيد از زماني كه قب ً
ال مجبور بوديد صرف آبياري دستي منظر
خود كنيد ،براي نجات گونههاي جانوري كمياب و درحال انقراض تالش كنيد.
√ √سالمتي گياهان :در روش آبياري دستي غالباً همهي منظر پوشش داده نميشود و
در قسمتهايي نيز آب به داخل خاك نفوذ نميكند .ولي با استفاده از سيستمهاي آبياري
ميتوان مطمئن بود كه همهي منظر بهاندازهي كافي آبياري شده است.
√ √سيستمي كارآمد :از آنجا كه ميتوان سيستمهاي آبياري را طوري طراحي كرد
كه روانآب توليدشده در آنها به صفر برسد ،بنابراين ميتوان از هدر رفتن آب تا حد
قابلمالحظهاي جلوگيري كرد.
√ √صرفهجويي در مصرف آب :در سيستمهاي آبياري ،آب در مقادير مورد نظر فقط
به محل كاشته شدن گياهان منتقل ميشود نه جاي ديگر و بهاينترتيب در مصرف آن
صرفهجويي خواهد شد.

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

√ √حفاظت از منابع آبي :وقتي از جاري شدن روانآب جلوگيري شود ،ديگر امكان از دست
رفتن عناصر غذايي خاك و همچنين نفوذ مواد شيميايي به نهرها ،رودخانهها ،درياچهها و
اقيانوسها وجود نخواهد داشت .يك سيستم آبياري كارآمد آب را در سايت يعني در جايي
كه به آن نياز است نگاهميدارد.

بررسي معايب سيستمهاي آبياري
در مقابل صرفهجويي در مصرف آب و سالمتي و شادابي منظر ،در سيستمهاي آبياري مصرف مواد
اوليه و منابع انرژي باعث تخريب محيطزيست ميشود .هيچكس بهدرستي نميداند كداميك از
ايندو بر ديگري ارجحيت دارد .در اينجا به برخي معايب سيستمهاي آبياري اشاره خواهيم كرد:
√ √مصرف پالستيك :تقريباً همهي انواع پالستيك از سوختهاي فسيلي ساخته ميشوند .اين
منابع سوختي تجديدپذير نيستند ،بسيار محدود هستند ،و بهشكلي از زمين استخراج ميشوند كه
آثار مخرب بسياري در محيطزيست برجا ميماند .تا زمانيكه دانشمندان دريابند چگونه ميتوان از
دانههاي سويا يا قهوه ،پالستيك تهيه كرد ،منابع سوختي بسياري صرف توليد پالستيك شده است.
√ √لولههاي پي وي سي :اين لولهها در واقع بدترين قسمت سيستمهاي آبياري هستند.
پالستيكي كه براي توليد اين لولهها و ساير اتصاالت سخت مربوط به آنها استفاده ميشود
(مانند موادي كه بيشتر قسمتهاي ديگر سيستم آبياري نيز از جنس آنهاست) به داليل
متعددي يك خطر زيستمحيطي جدي بهشمار ميآيد :از نفت تهيه ميشود ،توليد آن
باعث انتشار مقادير زيادي دياكسين 1ميشود ،كه يكي از سميترين مواد توليدشده توسط
بشر است؛ براي توليد كلر 2كه در اين لولهها بهكار ميرود انرژي بسياري الزم است (معادل
انرژي توليدشده در هشت نيروگاه اتمي)؛ حاللهايي كه براي بههم چسباندن اين لولهها و
اتصاالتشان بهكار ميروند براي سالمتي افرادي كه اين كار را انجام ميدهند بسيار خطرناك
هستند؛ و مهمتر از همه اينكه اين لوله درحالحاضر بههيچوجه قابلبازيافت نيستند.
ي سي از لولههاي آبياري قطرهاي استفاده كرد
ميتوان بهجاي لولههاي پي و 
1- dioxin
2- chlorine
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كه هرچند از مواد نفتي (پلياتيلن )1توليد ميشود ولي سمي نيست ،براي سوار كردن
قطعات آن از چسب استفاده نميشود و حداقل از لحاظ تئوري قابلبازيافت است .سيستم
لولهكشي ديگري نيز بهنام پلياتيلني پليمري 2وجود دارد كه ميتوان در طراحي از
لولههاي اصلي از آن استفاده كرد .بهاينترتيب ميتوان لولههاي پي وي سي را بهطور
كامل از منظر حذف كرد .سيستم لولهكشي پلياتيلني پليمري مدتي است در اروپا مورد
استفاده قرار ميگيرد .اين سيستم ،يك سيستم مطمئن با كاربري آسان است.
√ √احتمال آبياري بيشازحد :آبياري بيشازحد گياهان را از بين ميبرد .ميتوان با رعايت
چند نكتهي ساده در مديريت آبياري و مصرف آب از بروز اين مشكل جلوگيري كرد (رجوع
كنيد به فصل  .)9ولي فراموش نكنید كه در صورت بيتوجهي سيستمهاي آبياري باعث
نابودي گياهان منظر ميشوند.
√ √احتمال هدر رفتن آب :بهترين سيستم آبياري هم اگر بهدرستي مديريت نشود ممكن
است باعث هدر رفتن مقادير زيادي آب شود .انجمن آب آمريكا در تحقيقي اعالم كرد مصرف
آب در منظرهايي كه از سيستم آبياري باراني نصبشده زيرزميني استفاده ميكنند 35 ،و
در منظرهايي كه از سيستم آبياري قطرهاي استفاده ميكنند 16 ،درصد بيش از منظرهاي
بدون سيستم آبياري است .اين تفاوتها مربوط به نقص خود سيستمها نيست بلكه مربوط
به ضعف مديريت آنهاست .آسيبرسانترين سيستمها ،دستگاههاي خودكار كنترل آبياري
هستند كه در پايان اين بخش به آنها خواهيم پرداخت.

انتخاب يك سيستم آبياري دائمي

پس از آنكه تصميم گرفتيد از يك سيستم آبياري دائمي در منظرتان استفاده كنيد ،وقت آن
است كه نوع آن را انتخاب كنيد .متأسفانه تمام اجزاء و قطعات سيستمهاي آبياري بهشكل
بستهبندي و بههمراه دستورالعمل كاربري در اختيار مصرفكنندهها قرار نميگيرد .در واقع
هر سيستم متناسب با شرايط خاص موجود در منظر طراحي ميشود .پس از طراحي ،صدها
1- polyethylene
2- cross linked polyethylene
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قطعه از فروشگاههاي مخصوص خريداري و در منظر روي هم سوار ميشوند تا سيستم مورد
نظر را بهوجود آورند .اين كار كمي سخت است ولي هركسي از عهدهي آن برميآيد .ابتدا بايد
تصميم بگيريد كه در كدام قسمتها استفاده از آبفشانها بهتر است و در چه قسمتهاي
استفاده از آبياري قطرهاي مناسب است .در قسمتهاي بعدي به ويژگيهاي هريك از اين دو
سيستم اشاره خواهد شد.

سيستمهاي آبياري باراني :پاشيدن آب در همهجاي منظر

آبفشانها معموالً آب بيشتري در مقايسه با سيستمهاي آبياري قطرهاي هدر ميدهند (در
قسمت بعدي به اين سيستمها خواهيم پرداخت) چرا كه در نحوهي آبرساني ناكارآمدتر عمل
ميكنند .سيستمهاي آبياري باراني بهطور خاص براي آبياري زمينهاي چمن طراحي شدهاند كه
آبرساني به آنها بايد يكنواخت و سطحي (ماليم) باشد .از اين سيستم آبياري براي آبرساني
به گياهان پوششي ،باغچههاي گل و هر نوع پوشش گياهي وسيع كه ريشهي گياهان آن كمعمق
است،استفاده ميشود( .توجه :يك سيستم آبياري باراني دائمي در داخل زمين نصب ميشود.
اصطالح هوايي 1كه براي اين سيستمها بهكار ميرود در واقع بيانگر آن است كه آب به هوا
پاشيده ميشود و سپس روي گياهان ميريزد .ولي همانطور كه ميدانيد در سيستمهاي آبياري
قطرهاي ،آب بهطور مستقيم از طريق خاك به ريشهي گياهان منتقل ميشود).
طراحي سيستمهاي آبياري باراني

يك سيستم آبياري باراني دائمي شامل َسرهايي 2است كه يا از زمين بيرون زدهاند يا روي

پايههاي پالستيكي نصب ميشوند .اين َسرها به يك شبكهي زيرزميني لولهكشي متصل

هستند و جريان آب در آنها با يك شير كنترل الكتريكي يا دستي تنظيم ميشود .وقتي
سيستم در حال كار كردن است ،حجم زيادي آب از هر يك از آبفشانها بيرون ميپاشد.
اين آب در جهتهاي مختلف روي سطوح پوشيده از گياهان پاشيده ميشود.

1- overhead
2- head
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مزايا و معايب

ميتوان مزاياي زير را براي اين سيستمها برشمرد:
√ √ميتوان فرآيند آبرساني را مشاهده كرد (تماشاي اين فرآيند بسيار جالب است).
خوبرگ گياهان شسته ميشود.
√ √در حين آبياري شا 
√ √ميتوانيد از اين سيستم بهطور همزمان براي پاشيدن كود در باغچهي خود استفاده كنيد.
اين سيستمها معايبي نيز دارند كه به برخي از آنها در اينجا اشاره ميكنيم:
√ √آبي كه از آبفشانهاي اين سيستمها به هوا پاشيده ميشود در معرض عواملي مانند
باد و تابش خورشيد قرار دارد .اين عوامل باعث ميشوند قطرات آب به فواصل دورتر پرتاب
شود يا بخشي از اين قطرات بر اثر گرماي هوا تبخير شود .بهاينترتيب قسمتي از آب در اين
سيستمها هدر ميرود.
√ √در بهترين حالت ممكن ،تنها  7درصد از سطوح بهدقت پوشش داده ميشود .بنابراين
الزم است براي آبرساني به قسمتهايي كه تحت پوشش آبفشانها قرار نگرفتهاند دوباره
آبياري انجام شود.
√ √پيادهروها ،خيابانها ،خانهها ،اتومبيلها ،عابران پياده و حيوانات خانگي نيز بر اثر پاشيدن
آب خيس ميشوند.
√ √جاري شدن روانآبها باعث هدر رفتن آب و لغزنده شدن معابر ميشود.
روش آبياري ،علفهاي هرز نيز فرصت رويش پيدا ميكنند.
√ √در اين ِ
روش آبياري ،سروصدا توليد ميشود.
√ √در اين ِ
√ √اگر َسرهاي آبفشانها در نواحي پرتردد نصب شود ،خطر زمين خوردن افراد وجود دارد.

آبياري قطرهاي :روشي هوشمندانهتر براي آبياري
امروزه بيشتر از سيستمهاي قطرهاي بهجاي سيستمهاي باراني استفاده ميشود .اين سيستمها
بهميزان زيادي مصرف آب را كاهش ميدهند .سيستمهاي آبياري قطرهاي از لولههاي انعطافپذير
پلياتيلني تشكيل ميشوند كه عموماً روي سطح زمين نصب و روي آنها با خاكپوش پوشانده
ميشود .روي سطح اين لولهها قطرهچكانهايي وجود دارد .اين قطرهچكانها يا از پيش روي
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لولهها سوار هستند يا بهطور جداگانه تهيه و در سوراخهاي موجود در سطح لولهها نصب
ميشوند( .نوع اول بهمراتب مقاومتر است و نصب آن نيز آسانتر است).
سيستمهاي آبياري قطرهاي نيز مانند سيستمهاي باراني با استفاده از يك شير كنترل
الكتريكي يا دستي تنظيم ميشوند .اين سيستمها به دو بخش ديگر نيز مجهز هستند :يك
فيلتر كوچك كه مانع از نفوذ گل و ساير ذرات ريز به سيستم و مسدود شدن قطرهچكانها
ميشود و يك رگالتور كوچك فشار كه براي تنظيم فشار آب در سيستم بهكار ميرود .باوجود
اين رگالتور ،فشار آب نميتواند اجزاء سيستم را از هم جدا كند .در فصل  8اطالعات بيشتري
دربارهي طراحي سيستمهاي آبياري قطرهايِ كارآمد ارايه شده است.

مزايا و معايب
ميتوان مزاياي زير را براي اين سيستمها برشمرد:
√ √آبرساني مستقيم از طريق خاك مانع از جاري شدن روانآب ،تبخير قطرات آب ،و
لغزنده شدن معابر ميشود ،و البته آب كمتري هدر ميرود.
√ √كارآيي سيستمهاي قطرهاي براي آبياري  100درصد است .اين سيستمها آب را بهطور
يكنواخت و بدون كموكسر به ريشهي گياه منتقل ميكنند.
√ √از آنجا كه در بيشتر قسمتها ،سطح خاك خشك ميماند ،علفهاي هرز كمتري در
باغچه ميرويند.
√ √بيشتر گياهان بهخوبي خود را با سيستم آبياري قطرهاي هماهنگ ميكنند .گياهاني كه
بهروش آبياري قطرهاي آبياري ميشوند ،قوي هستند ،خوب رشد ميكنند ،سيستم ريشهي
آنها بسيار استوار است و كمتر دچار آفت و بيماري ميشوند.
√ √اين سيستم ديده نميشود و سروصدا توليد نميكند.
√ √براي نصب سيستم قطرهاي نيازي به كندن زمين نيست.
√ √هزينهي تهيه و نصب اين سيستمها كمتراز سيستمهاي باراني است .و البته مبلغ قبض
آب در مقايسه با سيستمهاي باراني خيلي كمتر است.
اين سيستمها معايبي نيز دارند كه به برخي از آنها در اينجا اشاره ميكنيم:
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√ √لولههاي آبياري ممكن است بهدليل بيدقتي در حفاري ،وجود جوندگان ،يا زي ِر پا ماندن
آسيب ببينند.
√ √سيستمهاي آبياري قطرهاي ديده نميشوند و صدايي نيز توليد نميكنند .بنابراين ،اين
احتمال وجود دارد كه شما فراموش كنيد آنها را پس از هر بار آبياري قطع كنيد (البته اگر
سيستم شما خودكار نباشد) .براي حل اين مشكل ميتوانيد از تايمر (زمانسنج) استفاده
كنيد يا سيستم خود را به يك سيستم خودكار تبديل كنيد (براي اطالعات بيشتر به قسمت
مربوط به سيستمهاي خودكار كنترل آبياري در همين فصل رجوع كنيد).
√ √سيستمهاي قطرهاي نميتوانند كودهاي اضافهشده به خاك را با آب خود بشويند تا كام ً
ال
جذب خاك شود .براي اين كار بايد خودتان پس از اضافه كردن كود به خاك از روش آبياري
دستي يا از آبفشانهاي متحرك استفاده كنيد .راه ديگر آن است كه پيش از بارندگي به
خاك باغچه كود بدهيد تا آب باران آن را شسته و جذب خاك كند.
√ √قطرهچكانها نميتوانند مانند آبفشانها در حين آبياري شاخوبرگ گياهان را بشويند
و خاكپوش را مرطوب نگاهدارند .اگر ميخواهيد شاخوبرگ گياهان منظرتان تميز باشند،
بد نيست اگر در كنار آبياري قطرهاي گاهي نيز از آبياري بارانی استفاده كنيد .تميز بودن
شاخوبرگ گياهان فقط به زيباترشدن آنها كمك نميكند .فرآيند فتوسنتز نيز وقتي
برگهاي گياهان تميز باشد راحتتر انجام ميشود.

تصورات غلط رايج دربارهي آبياري قطرهاي
اگر بين افرادي كه در زمينهي منظرسازي فعاليت ميكنند پرسوجو كنيد در نهايت با
كسي برخورد خواهيد كرد كه مخالف سيستمهاي آبياري قطرهاي است و استفاده از آنها را
بههيچوجه توصيه نميكند .اين افراد عموماً يا با نحوهي عملكرد سيستمهاي قطرهاي آشنايي
كافي ندارند و يا بهدليل نصب نامناسب اين سيستمها با مشكل مواجه شدهاند.
در اينجا به تصورات غلطي كه از سيستمهاي قطرهاي وجود دارد ميپردازيم و عدم
درستي آنها را با داليل منطقي بررسي ميكنيم.
√ √سيستمهاي قطرهاي دوام خوبي ندارند .هر نوع سيستمي كه غيراصولي نصب شود
كمدوام خواهد بود .ولي لولههاي سيستم قطرهاي از جنس پلياتيلن هستند و عمر آنها از
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انسانها و باغچهها بيشتر است .اگر سيستم شما بهداليل مختلف آسيب نبيند عمري بسيار
طوالني خواهد داشت.
√ √قطرهچكانها دچار گرفتگي ميشوند .اگر از صافي مناسب استفاده كنيد ،امكان ندارد
ذرات خاك وارد قطرهچكانها شوند؛ چرا كه اين صافيهاي مخصوص از سوراخ قطرهچكان
بسيار ريزترند و اگر ذرهاي نتواند از آنها عبور كند بههيچوجه نميتواند وارد قطرهچكان شود.
اگر مرتباً صافيها را تميز كنيد و صافيهاي آسيبديده را تعويض نماييد ،هرگز با مشكل
گرفتگي مواجه نخواهيد شد.
تنها مشكلي كه ممكن است باعث گرفتگي سوراخ قطرهچكانها شود ،جرم آهن است
كه منشأ باكتريايي دارد .اين باكتري بهسرعت در قطرهچكان تكثير ميشود و سوراخ آن را
مسدود ميكند( .براي اطالعات بيشتر دربارهي شناسايي اين باكتري به فصل  8رجوع كنيد).
√ √آبياري قطرهاي نميتواند همهي سايت را پوشش دهد .براي آبياري كل محدودهي
ريشهي گياهان ميتوانيد از سيستم شبكهاي استفاده كنيد .اين روش مشكل پوششدهي را
رفع ميكند .در فصل  8به اين نوع سيستمها خواهيم پرداخت.
چرا نبايد از شلنگهاي تراوشي 1يا آبفشانهاي كوچك 2استفاده كنيم

√ اين شلنگها ،لولههاي طويلي از جنس پالستيك يا الستيك بازيافتشده از تاير

اتومبيل هستند كه به شير آب وصل ميشوند .در طول اين شلنگ سوراخهايي وجود
دارد كه آب را مستقيماً به خاك زير شلنگ منتقل ميكنند .بااينوجود مشاهده ميشود
كه آب تنها در يك يا دو نقطه از شلنگ بيرون ميآيد ،كه اين نقاط اغلب نقاطي هستند
كه در قسمتهاي پستتر زمين قرار گرفتهاند .دليل بروز اين مشكل آن است كه اين
شلنگها سيستم كنترل داخلي ندارند كه مانند سيستمهاي قطرهاي ،توزيع آب در
مسير آنها تنظيم شود.

√ مينيآبفشانها يا آبفشانهاي كوچك ،آبفشانهاي بسيار ريزي هستند كه روي
سيستم قطرهاي سوار ميشوند .اين آبفشانها كاربردهاي خاصي دارند :گياهان گلداني،

1- soaker
2- mini-sprinkler
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برخي انواع سبزيجات و باغچههاي بسيار كوچك .بااينوجود قطرات آبي كه از اين

آبفشانها به اطراف ميپاشد ،آنقدر ريز است كه به زمين نرسيده يا باد آنها را با

خود ميبرد يا بر اثر حرارت تبخير ميشود .همچنين اين آبفشانها بسيار ظريف و
شكننده هستند و بهراحتي از سيستم جدا ميشوند كه در نهايت باعث عدم پوششدهي

يكنواخت منظر ميشود.

به سيستم خود يك دستگاه كنترل خودكار آبياري 1اضافه كنيد
طبق تحقيقات انجمن آب آمريكا ،نصب دستگاه كنترل خودكار روي سيستمي كه بهصورت
دستي تنظيم ميشود ،مصرف آب را تا  47درصد افزايش ميدهد .اين رقم نشان ميدهد
دستگاههاي كنترل خودكار آبياري اص ً
ال با اصول پايداري سازگار نيستند (يعني استفاده از
آنها به پايداري منظر كمکي نميكند) ،ولي اگر بتوان از اين دستگاهها بهخوبي استفاده كرد،
بهميزان زيادي در مصرف آب صرفهجويي ميشود.
نبايد فكر كنيد داشتن چنين دستگاهي براي منظر شما ضروري است .هيچ بايدي
براي انجام اين كار وجود ندارد و منظرهايي كه سيستم آبياري آنها بهشكل دستي قطع
و وصل ميشود نيز هيچ مشكل خاصي ندارند .باوجوداين ،اگر خاك منظر شما سنگين و
سايت شما بسيار بزرگ است ،يا خودتان توانايي و وقت نظارت بر عملكرد سيستم آبياري
را نداريد ،راهحل مشكل شما استفاده از يك دستگاه كنترل خودكار است.
مزايا و معايب

ميتوان مزاياي زير را براي اين دستگاهها برشمرد:
√ √ميتوانيد دستگاه كنترل را بهصورت دورهاي تنظيم كنيد تا از جاري شدن روانآب
جلوگيري شود .براي مثال اگر دستگاهتان را طوري تنظيم كنيد كه هر يك ساعت يكبار
بهمدت  5دقيقه باغچه را آبياري كند ،آب فرصت الزم براي نفوذ در خاك را خواهد داشت ،و
در نتيجه در منظر جاري نميشود.

1- automatic irrigation controller

فصل  :7بررسي روشهاي مختلف آبياري

√ √كار با بيشتر انواع اين دستگاهها آسان است .دادن برنامه به دستگاههاي كنترل هوشمند

1

(در همين فصل به اين نوع دستگاهها خواهيم پرداخت) كمي سخت است ،ولي اگر فقط يك
بار برنامهي مناسب را به آن بدهيد ديگر الزم نيست كاري انجام دهيد.
√ √اين دستگاه برنامهي آبياري شما را بهدقت كنترل ميكند و ديگر الزم نيست خودتان
براي كنترل سيستم از نيروي حافظه كمك بگيريد يا دائم با يك تايمر (زمانسنج) در حياط
قدم بزنيد.
√ √حتي اگر شما در منزل نباشيد اين دستگاه سيستم آبياري را كنترل ميكند.
√ √اگر دستگاه شما يك دستگاه استاندارد باشد ،فقط با تغيير فصول و در شرايط آبوهوايي
سخت الزم است تنظيمات آن تغيير داده شود .دستگاههاي كنترل هوشمند حتي در موارد
ذكرشده نيز نيازي به تغيير تنظيمات ندارند.
اين دستگاهها معايبي نيز دارند كه به برخي از آنها در اينجا اشاره ميكنيم:
√ √اين دستگاهها كام ً
ال خودكار نيستند .مگر اينكه از دستگاههاي كنترل هوشمند استفاده
كنيد كه تنظيم درست و كارآمد اين دستگاهها نيز بهعهدهي خودتان است( .در قسمت بعدي
به توضيح كامل اين دستگاهها خواهيم پرداخت).
√ √بايد در دادن برنامه به اين دستگاهها خيلي دقت شود .چرا كه اگر برنامهاي به آنها
بدهيد ،تا زمانيكه برنامه تغيير نكند ،دستگاه ،سيستم آبياري را مطابق بر آن كنترل ميكند.
√ √براي اينكه نتايج پايدار موردنظر را بهدست آوريد ،بايد در آغاز هر فصل تنظيمات مربوط
به دستگاه را تغيير دهيد.
دستگاههاي كنترل هوشمند و غيرهوشمند و اهميت آنها

يك دستگاه كنترل خودكا ِر معمولي فقط يك تايمر (زمانسنج) است .براي مثال ،ميتوان
طوري آن را تنظيم كرد كه در روزهاي سهشنبه و جمعه ،در ساعت  6صبح بهمدت  20دقيقه
شيرهاي  3 ،1و  7را باز كند .دستگاه اين كار را طبق برنامه انجام ميدهد ،ولي تا وقتيكه
1- smart controller
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برنامهي آن را عوض نكنيد دستگاه به كار خود ادام ه ميدهد ،بدون اينكه متوجه شود شرايط
منظر چگونه است .متاسفانه شرايط دائماً در حال تغيير هستند .و همين شرايط -دما ،باد،
ابرها ،رطوبت ،بارندگي و البته فصلها -نياز منظر به آب را تعيين ميكنند.
دستگاههاي كنترل هوشمند ،كمي متفاوت هستند .اين دستگاهها با توجه به شرايط
محيطي كار ميكنند .آنها بهكمك ماهواره اطالعات را از پايگاههاي هواشناسي محلي
ميگيرند و از آن براي تهيهي برنامههاي متناسب با شرايط موجود استفاده ميكنند .اين
برنامهها ،با هر تغيير كوچكي در شرايط محيط تغيير ميكنند( .برخي دستگاههاي كنترل
هواشناسي خود را دارند .اين سيستم در حياط
هوشمند آنقدر پيشرفته هستند كه سيستم
ِ
خانهي شما نصب ميشود و اطالعات دقيق محيطي را به دستگاه ميفرستد .بديهي است كه
دقت اين نوع دستگاهها بيشتر از دستگاههايي است كه متكي به ايستگاههاي هواشناسي
هستند).
سيستمي كه به دستگاه كنترل هوشمند مجهز باشد ،عملكرد بسيار مطلوبي دارد
و مصرف آب را بين  20تا  50درصد (و حتي بيشتر) كاهش ميدهد .اين دستگاهها
گرانتر از دستگاههاي معمولي هستند ،ولي مدت كمي پس از نصب آنها هزينهي
صرفشده را به شما برميگردانند.
براي استفاده از دستگاه كنترل هوشمند ،كافي است يك بار برنامهي مورد نظرتان را به
آن بدهيد (در زمان نصب) و در چند هفتهي اول كمي آن را تنظيم كنيد ،از آن به بعد ديگر
نيازي به تغيير برنامهي سيستم نخواهد بود .برخي از اطالعاتي كه اين دستگاه در زمان
برنامهريزي از شما ميخواهد عبارتند از :نوع خاك ،نوع گياهان ،شيب ،آفتابگير يا سايهگير
بودن منظر ،و اطالعات ديگري دربارهي شرايط محيطي هر منطقه از منظر .دستگاه از اين
اطالعات براي طراحي برنامهي مربوط به هر قسمت از منظر بهطور جداگانه استفاده ميكند.

فصل 8

اصول و مقدمات بهرهبرداري از آب باران ،آبياري و
جمعآوری و هدايت پسابها
در اين فصل ميخوانيم:

• طراحي منظري با قابليت استفاده از آب باران
• روشهاي طبيعي آبياري مخزندار و بدونمخزن
• استفاده از آب خاكستري در سيستم آبياري
• نصب سيستمهاي دائمي و راههاي افزايش طولعمر آنها
• طراحي بهتر سيستمهاي جمعآوري و هدايت پسابها بدون هيچنوع خسارت
در اين فصل به مباني سيستمهاي بهرهبرداري از آب باران ،سيستمهاي آبياري دائمي و
زهكشي (جمعآوري و هدايت پسابها) خواهيم پرداخت و نحوهي عملكرد اين سيستمها
را در كنار هم بررسي ميكنيم .اگر نخواهيد با اصول و مقدمات هر يك از اين سه فرآيند
(بهرهبرداري از آب باران ،آبياري و زهكشي) آشنا شويد ،ميتوانيد از اين فصل بگذريد ،ولي
فراموش نكنيد با توجه به نقش مهم آب در همهي منظرها ،طراحي يك سيستم آبياري
مناسب و پايدار از مهمترين اقداماتي است كه ميتوانيد در طراحي منظر خود انجام دهيد.

X

براي آنكه بتوانيد بيشترين استفاده را از منظرتان ببريد و مصرف آب را در منظر

خود بهخوبي مديريت كنيد ،بايد با نحوهي عملكرد اين سيستمها آشنا شويد -حتي اگر
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بخواهيد براي اجراي اين سيستمها از افراد متخصص كمك بگيريد .براي طراحي يك
سيستم آبياري پايدار ،كمي زمان صرف آشنايي با اين سيستمها كنيد.
اطالعات مورد نياز شما در اين فصل ارايه شده است ،ميتوانيد براي طراحي يك سيستم
آبياري كارآمد اطالعات ارايهشده در اين فصل را مطالعه كنيد.

سايت را با قابليت استفاده از آب باران طراحي كنيد

در فصل  7به اصول اوليهي بهرهبرداري از آب باران اشاره شد .در اين فصل به روشهاي پايدار

اجراي اصول يادشده در منظر خواهيم پرداخت .برخي از روشهاي بهرهبرداري از آب باران را
ميتوانيد خودتان اجرا كنيد و براي اجراي برخي ديگر بايد از افراد متخصص كمك بگيريد.
بهرهبرداري از آب باران موضوع گستردهاي است .اگر عالقهمند هستيد اطالعات
بيشتري در اين زمينه كسب كنيد ،ميتوانيد به مجموعه كتابهاي برداشت آب باران

1

(جلدهاي اول و دوم) تاليف برد لنكستر( 2انتشارات ِرينسورس )3يا به سايتهاي اينترنتي
 www.oasisdesign.netو  www.robertkourik.comرجوع كنيد.

يافتن منابع آبي
اولين كاري كه بايد در سايت خود انجام دهيد تعيين منابع آبي و روشهاي مهار آنها است .كار اصلي
سيستمهاي بهرهبرداري از آب باران اين است كه آب را از نقاط مختلف منظر جمعآوري و آن را در نقاط
مورد نظر توزيع كنند .بنابراين بايد نقاط جمعآوري و مصرفآب را در منظر تعيين كنيد .براي اين كار از
ل كنيد .مسير حركت
نقاط مرتفع شروع و مسير حركت آب را در سطح زمين بهسوي نقاط پست دنبا 
روانآبها را نيز كه از پشتبام -از ناودانها و جويها -جاري ميشوند ،تعيين كنيد .جريان آب را در
شرايط واقعي -بههنگام بارندگي -و بر اساس مشاهدات عيني بررسي كنيد ،نه براساس پيشبينيها.
1- Rainwater Harvesting
2- Brad Lancaster
3- Rainsource Press
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شرايط احتمالي را در ذهنتان تصوير كنيد
شكل زمين خود را بر اساس هدفتان در ذهن تصوير كنيد :كاهش سرعت جريان آب
تاحديكه آب فرصت كافي براي غرقآب كردن و آبياري گياهان پيشنهادي داشته باشد.
منابع آب خاكستري مانند ماشينهاي لباسشويي و ظرفشويي را نيز بررسي كنيد؛ احتما الً
ميتوان از پساب حاصل از اين منابع براي آبياري درختان ميوه يا ساير گياهان استفاده كرد.
در آخر ،مكاني براي نصب مخزن -در زير يا روي سطح زمين (هوايي) -براي جمعآوري
روانآبهاي پشتبام و استفاده از اين آب در فصلهاي خشك سال در نظر بگيريد.
همچنين الزم است محل و روش مناسبي براي دفع سرريز سيستم بهرهبرداري از آب باران
در نظر بگيريد .بهعبارتديگر اگر بارندگي شديد يا مدت زمان بارش طوالني باشد ،در بعضي
نقاط ،مخازن پر و خاك اشباع ميشود .باراني كه بعد از پر شدن مخازن و اشباع خاك ميبارد
بايد بهدقت به خارج از سايت هدايت شود .اين كار بهكمك سيستم زهكشي انجام ميشود كه
در انتهاي اين فصل به معرفي آن ميپردازيم.

ايمني را در نظر بگيريد
در زمان طراحي سيستم بهرهبرداري از آب نكات ايمني ،الزامات قانوني و
همچنين هماهنگي سيستم با شرايط منظرتان را در نظر داشته باشيد .اگر به نكات زير
توجه كنيد در آينده با مشكالت كمتري مواجه خواهيد شد.
√ √اگر در جايي زندگي ميكنيد كه مدتي از سال كموبيش پيوسته باران ميبارد ،يا خاك آن
داراي بافت رسي سنگين يا اليهي سختي است كه مانع از نفوذ آب ميشود ،از ايجاد نواحي
گود پرهيز كنيد ،چرا كه منجر به غرقآب شدن گياهان ميشود.
√ √اگر سايت شما روي سطح شيبدار واقع شده است يا احتمال ناپايداري خاك آن وجود دارد،
ب خاك ميشود افزايش دهيد با يك زمينشناس مشورت
پيش از اينكه ميزان آبي را كه جذ 
كنيد .اگر اين كار (بهرهبرداري از آب باران) درست انجام نشود ،خطر رانش زمين وجود دارد.
√ √دقت كنيد كه خانه و ساختمانهاي ديگر باالتر از همهي نقاط ماندابي قرار بگيرند،
درغيراينصورت خطر آبگرفتگي وجود دارد.
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بهتر است حتي اگر آشنايي اوليه با موضوع داريد حتماً براي طراحي از افراد مجرب كمك
بگيريد .اگر سيستم بهرهبرداري از آب باران درست طراحي نشود ،ممكن است نتايج ناگوار و
فاجعهآميزي بهدنبال داشته باشد.

تهيهي طرح اوليه و بازبيني آن

پس از آنكه حوزهي آبخيز (منطقهي آبگير) مجددا ً مهندسي شد (طراحي مجدد) ،طرح
اوليهاي از آن تهيه كنيد .در اين طرح مسيرهاي پيشنهادي جديد آب ،از جمله جويهاي
كمعمق ،نقاط ماندابي و عوارض ديگر را مشخص كنيد( .هر يك از اين اصطالحات در قسمت
«انتخاب اجزاء مناسب» بيشتر توضيح داده ميشوند).
طرح را دوباره بررسي كنيد تا مطمئن شويد آب به قسمتهاي مورد نظر هدايت ميشود و آب
اضافي بدون ايجاد هيچ مشكلي از سايت خارج ميشود .طرح شما بايد تقريباً شبيه شكل 7-2
در فصل  7باشد .اگر با اين طرح بتوانيد سايت خود را به يك اسفنج بزرگ تبديل كنيد كه بهغير
از آب اضافي ،هيچ جريان آب ديگري از آن سرريز نميشود ،بايد به شما تبريك گفت! در واقع
شما اولين گامهاي ساخت يك منظر كام ً
ال پايدار را برميداريد .منظري كه با تكيه بر وروديهاي
طبيعي كار ميكند و اجازه نميدهد جاري شدن سيالبها باعث نابودي محيطزيستشود.

ايجاد سيستم بهرهبرداري از آب باران بدون استفاده از مخزن

سيستمهاي آبياري بدون مخزن ،از زمين بهعنوان مخزن استفاده و مانند آبخيزهاي طبيعي
عمل ميكنند .اگر زمين را طوري شكل دهيد كه آب بهآرامي در آن جاري شود و شكل
نقاط پست بهگونهاي باشد كه آب جذب خاك شود ،بدون نياز به خريد مصالح ،به هدف خود
ميرسيد .بهاينترتيب الزم نيست انرژي بيشتري هم صرف انجام اين كار كنيد( .فراموش

نكنيد كه بههرحال بايد زماني را صرف شيببندي خاك منظرتان كنيد).

X

بهرهبرداري از آب باران بدون استفاده از مخزن در هر سايتي كه از نظر زمينشناختي

پايدار باشد امكانپذير است .بااينوجود بهتر است اين كار در سطوح شيبدار انجام نشود.
زيرا در اين سطوح خاك اشباعشده ممكن است مشكلساز شود .اگر در مورد استحكام
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سايت مطمئن نيستيد از يك زمينشناس كمك بگيريد.
ن مخزن ذخيره كرد؟ خوب ،اگر ميزان بارش در
چهمقدار آب ميتوان در سيستم آبياري بدو 
زميني به مساحت  232مترمربع  25ميليمتر باشد ،ميزان آبي كه از اين راه براي آبياري گياهان
تامين ميشود حدود  6مترمكعب است .اين يعني  6مترمكعب هزينهي كمتر و صرفهجويي
در مصرف  6مترمكعب آب از منابع طبيعي .اگر اين عدد را در ميزان بارش ساالنه (بر حسب
متر) ضرب كنيد ،خواهيد ديد كه حجم آبي كه ميتوانيد به اين روش جمعآوري و در منظر
ميلي 
ب را دور ميريختيد؟
استفاده كنيد ،بسيار باال است .فراموش نكنيد كه تابهحال اين مقدار آ 

شيببندي سايت
براي آنكه زمينتان را به سيستمي با قابليت بهرهبرداري از آب باران تبديل كنيد ،شيببندي
آن را بهگونهاي انجام دهيد كه آب در نقاط پست در خاك نفوذ كند .همچنين قسمتهاي
كفسازيشده را طوري طراحي كنيد كه آب در آنها نفوذ كند و به خاك برسد .همچنين
ميتوانيد اين قسمتها را طوري طراحي كنيد كه آب از روي آنها به باغچههاي مجاور
هدايت شود.
اگر براي خارج كردن آب اضافي آن را به يك سيستم زيرزميني هدايت ميكنيد ،دريچهي
جمعكنندههاي اصلي/حوضچههاي گيرنده را  5تا  10سانتيمتر باالتر از سطح قرار دهيد تا آب در
اطراف آن جمع شود( .به قسمت مربوط به سيستمهاي زهكشي در آخر اين فصل رجوع كنيد).

X

اگر زمينتان بزرگ است و براي شيببندي آن بايد مقدار زيادي خاك جابهجاشود،

اخذ مجوز شيببندي ضروري است .براي اطمينان از شهرداري منطقه يا سازمانهاي
قانوني مربوطه استعالم كنيد.
آب جمعآوريشده بايد دور از ساختمان اصلي و ساير سازهها نگهداري شود.
مناطق جمعآوري آب بايد از پيهاي ساختمان حداقل  3متر فاصل ه داشته باشند .براي
اطمينان از نفوذپذيري خاك و جذب آب ميتوانيد آزمايش خاك انجام دهيد .رعايت موارد
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يادشده بسيار مهم است ،چرا كه راكد ماندن آب ،محيط مناسبي براي تخمگذاري پشهها
بهوجود ميآورد .تحت هيچ شرايطي نهرها و ساير آبراهههاي طبيعي را دستكاري
نكنيد .اين كار غيرقانوني است و ممكن است منجر به فرسايش و مشكالت جدي بسياري
شود .عالوهبراين ،نهرها اغلب مقادير فراواني آب را از خود عبور ميدهند ،بنابراين ممكن
است همهي سازههايي كه س ِر راه آنها ساختهايد با بارش يك باران شسته شوند.
انتخاب اجزاء مناسب

يك سيستم بدونمخزن كارآمد و سالم از همه يا برخي از قسمتهاي زير تشكيل ميشود.
ي كمعمق و پستي هستند كه آب را از نقاط مرتفع به نقاط
√ √جويها :جويها ،آبراههها 
پست منتقل ميكنند .بهتر است جويها روي شيبهاي ماليم طراحي شوند نه شيبهاي تند.
جويهايي كه روي شيبهاي تند قرار دارند باعث شسته شدن خاك و فرسايش آن ميشوند.
جويها را ميتوان بهشكل هنرمندانهاي در جهتهاي مختلف در سطح سايت
هدايت كرد و از آنها براي زيباسازي سايت كمك گرفت .براي اين كار ميتوانيد در مسير
جويها گياه بكاريد .براي اطالعات بيشتر به فصل  7رجوع كنيد.
√ √نقاط ماندابي :1گوديهاي كمعمق (بهعمق  25تا  50سانتيمتر) موجود در سطح زمين،
نقاط ماندابي ناميده ميشوند .اين قسمتها در نقاط پست زمين كه آب در آنها نفوذ ميكند،
قرار دارند .نقاط پست محلهاي مناسبي براي كاشت درختان هستند چرا كه آب در اين نقاط
ذخيره ميشود .اما توجه داشته باشيد درختان بايد در نزديكي نقاط ماندابي قرار بگيرند ،نه
در كف و داخل آنها ،زيرا دراينصورت ريشهي درخت در آب غرق ميشود.
مناطق ماندابي بايد در كنار مسيرهاي هدايت پسابها و دور از مسير مستقيم جريانهاي
قوي آب قرار داشته باشند .آنها از آبِ جويهاي باالدست خود پر ميشوند و آب اضافي از
قسمت پاييني (كمارتفاعتر) اين نقاط در جويهاي بيشتري جريان پيدا ميكند .سعي كنيد
1- ponding zone
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اين مناطق را دور از سيستم سپتيك نگاهداريد و مراقب باشيد آب آنها َسر نرود و باعث

آبگرفتگي قسمتهاي مختلف منظر نشود.

√ √گودال نفوذپذير :اين گودال ارتباط نزديكي با مناطق ماندابي دارد .اين گودال زيرزميني
با سنگريزه پر ميشود و حجم زيادي آب در خود نگاه ميدارد .ريشهها از آبي كه در اين
گودالها جمع ميشود استفاده ميكنند .براي اطالعات بيشتر به فصل  7رجوع كنيد.
√ √تراسها :1اگر خاك بهقدر كافي پايدار باشد ،ميتوان از اين تراسها در سطوح شيبدار براي
كاهش سرعت جريان آب و نگاهداشتن آب استفاده كرد .در شيبهاي ماليم ميتوان با ايجاد
پستيوبلنديهاي بسيار ساده ،اين تراسها را بهوجود آورد .در شيبهاي تندتر از ديوارهاي نگهدارنده
براي مهار خاك در محل استفاده كنيد .با يك مهندس عمران در اينباره مشورت كنيد.
√ √زهكش هلندي :2زهكش هلندي يك لولهي زهكشي پلياتيلن زيرزميني است كه
جدارهي آن مشبك است و آب بهآرامي از جدارهي آن به بيرون تراوش ميكند .اين لوله روي
چالهاي كه با سنگريزه پر شده است قرار ميگيرد.
يك انتهاي لوله به ناودانهاي پشت بام وصل ميشود و انتهاي ديگر آن در محلي امن از خاك بيرون
ميآيد .درحاليكه آب اضافي از منطقه خارج ميشود ،حجم اصلي آب از جدارهي لوله ب ه بستر
متخلخل پوشيده از سنگريزه تراوش ميكند ،سپس وارد خاك ميشود و به محل ريشهها ميرسد.
√ √كفسازي نفوذپذير :كفسازي نفوذپذير يكي از راهكارهاي بسيار عالي براي ذخيرهي
آب در سايت است .اگر كفسازي سايت شما نفوذپذير نيست (يا بهعلت عدم پايداري خاك
و شرايط زمينشناختي ،اين نوع كفسازي گزينهي مطرحي نيست) از كفسازي نفوذناپذير
متداول استفاده كنيد و با اين روش پس از جمعآوري ،آب را به داخل جويها يا مناطق
ماندابي مجاور هدايتكنيد .مشخصات كفسازيهاي نفوذپذير را در فصل  12بخوانيد.
نحوهي اجراي بيشتر اجزاء يادشده در قسمت «عملياتي كردن برنامه» آمده است.

برنامهريزي عمليات
مانند همهي پروژههاي منظرسازي پايدار ،بررسي سايت و برنامهريزي دقيق در مديريت
1- terraces
2- Dutch drain
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بهينهي بهرهبرداري از آب باران بسيار موثر است .ازآنجايي كه جبران اشتباهات بزرگ خيلي
سخت است -تغييرات اساسي مانند شيببندي و شكلدهي زمين -و نتايج برنامهريزيهاي
نادرست جدي و خطرساز است ،دقت در انجام اين كارها بسيار مهم است.
در اينجا امكان پرداختن به همهي نكات قابلتوجه در اين زمينه وجود ندارد .شما
ميتوانيد با مراجعه به كتابها و وبسايتهايي كه در اين قسمت به آنها اشاره خواهد شد
اطالعات بيشتري كسب كنيد .مثل هميشه درصورتيكه چندان از كارهايي كه بايد در اين
زمينه انجام شود مطمئن نيستيد از افراد متخصص كمك بگيريد.
بهجاي آنكه در دفتر كارتان بنشينيد و براي سيستم بهرهبرداري از آب باران برنامهريزي
كنيد بهتر است اين كار را در خود سايت انجام دهيد .بهاينترتيب هم برنامهريزي و هم اجرا
به روشهاي عملي انجام ميشوند .ممكن است بخواهيد طرح مورد نظرتان را روي كاغذ
بياوريد ،ولي بدانيد انجام اين كار ضروري نيست.
اولين قدم فوقالعادهاي كه ميتوانيد براي برنامهريزي برداريد ،بازديد از يك
نهر يا مسيل طبيعي است .بهاينترتيب با روش طبيعت براي آبياري آشنا ميشويد .به
جريان آب ،فرسايش حاشيهها ،محل و نحوهي جمع شدن آب ،شكل سنگها و محل
رشد گياهان توجه كنيد .هر چه سيستم شما شباهت بيشتري به طبيعت داشته باشد،
عملكرد بهتري خواهد داشت.
بعد از بازديد از يك نهر طبيعي به خانه برگرديد و با خود فكر كنيد چگونه ميتوانيد اصولي
را كه در طبيعت ديديد در منظرتان پياده كنيد .با اين كار نميتوانيد آنچه را كه ديديد
دقيقاً همانندسازي كنيد ،ولي ميتوانيد زمينتان را طوري طراحي كنيد كه عملكردي نسبتاً
طبيعي داشته باشد .فراموش نكنيد ،هر روشي كه در پيش بگيريد ،بايد با در نظر گرفتن
پوشش گياهي موجود و پيشنهادي و همچنين اجزايي باشد كه از پيش در منظر ساخته شده
يا در آينده ساخته خواهد شد .براي عملي كردن ايدههايتان مراحل زير را دنبال كنيد:
 .1از باالي ملكتان شروع كنيد .مسير تقريبي حركت آب را از باال به پايين با
پاشيدن نواري از پودرگچ يا آهك مشخص كنيد.
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 .2براي هدايت آب در جهتهاي مختلف در منظر ،يك سيستم جويكشي طراحي كنيد
و در فواصل مختلف ،نقاط ماندابي و آبگيرهايي به سيستم اضافه كنيد .بهاينترتيب با
كاهش سرعت جريان ،آب فرصت بيشتري براي نفوذ در خاك پيدا ميكند.

X

اگر ميخواهيد ميزان جذب آب را باال ببريد و به منظرتان جلوهاي طبيعيتر بدهيد،

عمق و عرض جويها را در قسمتهاي مختلف تغيير دهيد .در اين مرحله تهيهي طرحي
جامع براي چيدمان منظر بسيار تعيينكننده است .اگر شيب جويها زياد باشد ،در منظر
روانآب راه ميافتد و سرعت جريان آب باعث فرسايش خاك ميشود .ولي اگر جويها
شيب ماليمي داشته باشند يا بهطوركلي فاقد شيب باشند ممكن است آب باال بيايد و به
قسمتهايي كه مطلوب شما نيست نشت كند.
بررسي اين عوارض با چشم كار مشكلي است و ممكن است الزم باشد نقاط مرتفع و
برآمدهي سايت را با استفاده از يك دوربين نقشهبرداري بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه
جويها روي سطوح شيبدار قرار دارند .اگر تجربهي نقشهبرداري نداريد بايد از يك كارشناس
منظر كمك بگيريد.
 .3در نقاط كمارتفاع سيستم ،محلهاي سرريز آب را مشخص كنيد و در دو طرف

جويها آبراهههايي ايجاد كنيد تا آب اضافي از سيستم خارج شود .براي اين كار
در نقاط مختلف از لبهي جوي چند آبراههي كمعمق بكنيد ،اين آبراههها آب اضافي

را از سيستم خارج ميكنند .براي توزيع يكنواخت آب (جريان متمركز آب ممكن است
باعث فرسايش خاك شود) بهتر است از تعداد بيشتري آبراهه براي خارج كردن آب
اضافي استفاده شود .اين آبراههها را به محلهايي هدايت كنيد ،كه جريان آب آنها باعث
آبگرفتگي خانههاي اطراف ،فرسايش و ايجاد خطر نشود.

X

حجم و سرعت آبي كه از اين نقاط عبور ميكند ممكن است خيلي باال باشد بنابراين

بهتر است اين آبراههها را با سنگ يا سازههاي ديگر محكم كنيد .ميتوانيد در نقاط
حساس و آسيبپذير سيستم از گياه ،خاكپوش يا تختهسنگ استفاده كنيد -منظور از
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نقاط حساس نقاطي است كه جريان آب ممكن است باعث فرسايش آنها شود.

عملياتيكردن برنامه
ساخت سيستمهاي آبياري بدون مخزن چندان پيچيده نيست .ابزارهايي كه براي ساخت اين
سيستمها بهكار ميروند نيز ابزارهاي سادهاي هستند :براي اين كار شما به يك كلنگ دوسر
(كلنگي كه يكي از تيغههاي آن تخت است) ،يك قلم ،بيل و شنكش نياز داريد.
جويها

براي ايجاد جويها ميتوانيد با كندن آبراهههاي كمعمق شروع كنيد .اگر جوي شما روي يك
سطح شيبدار قرار دارد ،و ممكن است از يك طرفِ آن آب سرريز شود ،خاكي را كه از كندن
ي بهجا مانده روي حاشيهي آن بريزيد و يك ديوارهي خاكريزمانند كوچك بسازيد .اگر
جو 
ارتفاع لبهي جوي در دو طرف برابر است خاك را هر دو طرف بريزيد .در محل پيچها (حاشيهي
بيروني آنها) كه در معرض فرسايش و تخريب بيشتري قرار دارند خاك بيشتري بريزيد.
اگر ميخواهيد جويتان را به يك آبراههي خشك تبديل كنيد بايد سطح آن را از سنگ
بپوشانيد .براي اين كار از سنگهاي گرد استفاده كنيد نه از سنگهاي زاويهدار و شكسته.
سنگهايي را انتخاب كنيد كه ابعاد مختلف دارند و حتماً تعدادي سنگ بزرگ -نه آنقدر
بزرگ كه جابهجا كردن آن خطرساز باشد -هم انتخاب كنيد .سنگهاي بزرگ را روي سطح
خاك قرار ندهيد ،حداقل يك سوم از حجم آنها را در خاك فرو كنيد .براي اينكه جلوهي
طبيعيتري به آنها بدهيد تعدادي تختهسنگ را روي يكديگر قرار دهيد ،بهاينترتيب بهنظر
ميرسد جريان شديد آب سنگها را به اين شكل درآورده است .براي اينكه جريان آب نتواند
سنگها را با خود ببرد ،سنگهايي را انتخاب كنيد كه داراي ابعاد متوسط هستند .و در پايان
اينكه هرگز در كف جويهايي كه آب با سرعت در آنها جريان دارد سنگريزه نريزيد ،زيرا
با اولين باران سنگريزهها كام ً
ال شسته ميشوند.
نقاط ماندابي

لبهي اين نقاط را با گچ يا آهك خطكشي كنيد (اگر بخواهيد ،ميتوانيد اين حوضچهها
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را بهشكلهاي دلخواه طراحي كنيد تا بر جذابيت منظرتان بيافزايند ).عمق اين نقاط را
بهگونهاي تنظيم كنيد كه آب بيشتر از  12ساعت بعد از بارندگي روي زمين باقي نماند.
اگر آب سريع جذب خاك ميشود ،عمق نقاط ماندابي را تا  45سانتيمتر افزايش دهيد .در
اطراف هر يك از نقاط ماندابي يك خاكريز به عرض حداقل  60سانتيمتر بكشيد (برآمدگي
ِ
خاك باقيمانده از حفر هر يك از نقاط ماندابي ساخته ميشود) .با اين كار آب
كوچكي كه از
براي مدت بيشتري در آن نقطه باقي ميماند.
كف هر يك از حوضچههاي آبگير (نقاط ماندابي) بايد هموار و داراي سطح يكنواخت باشد
بهطوريكه آب تا حد امكان در سطح پخش شود .اگر خاك در برخي نقاط فشرده و سخت
ِ
خاك حوضچههاي آبگير را مستحكم
شده است آن را با يك كلنگ خرد كنيد .براي اينكه
كنيد آنها را با گياه و خاكپوش بپوشانيد.
جويها و نقاط ماندابي را ميتوانيد عميق بسازيد ،بهطوريكه بتوان آنها را ديد .همچنين
ميتوانيد آنها را كمعمق بسازيد تا كسي بهغير از خودتان از وجود آنها خبر نداشته
باشد .اين انتخاب به ويژگيهاي زيباييشناختي منظر مربوط ميشود و كام ً
ال سليقهاي
است .بههرحال دير يا زود كل منظر با گياهان مختلف و خاكپوش پوشانده ميشود ،و اين
پستيبلنديها ديگر بهچشم نميآيند.
گودال نفوذپذير

براي ساختن يك گودال نفوذپذير ،مراحل زير را دنبال كنيد:
 .1گودالي به عرض حداقل  120و عمق حداقل  60سانتيمتر حفر كنيد.

 .2ته گودال را با يك كلنگ يا قلم خراش دهيد.

 .3كف و ديوارههاي گودال را با يك اليهي فيلتر مصنوعي 1بپوشانيد .اين اليه از
مادهاي ساخته شده است كه اثر زيستمحيطي كمتري نسبت به مواد پايدار دارد .اين اليه در
واقع مانع از نفوذ خاك و ريشهي گياهان به فضاي خالي بين خردهسنگها ميشود.
 .4گودال را تا ارتفاع  15سانتيمتري سطح خاك از سنگهاي گرد يا خردهسنگهاي
1- synthetic filter fabric
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 5-2سانتيمتري پر كنيد.

 .5روي گودال را با يك اليهي فيلتر ديگر بپوشانيد.

 .6در آخر ميتوانيد جوي يا آبراههي خشكي از روي گودال عبور دهيد.
همچنين ميتوانيد لولهاي از ناودان يا سيستم زهكشي زيرزميني بهدرون
گودالهاي نفوذپذير بكشيد.

X

قبل از حفاري ،تأسيسات زيربنايي موجود در منظرتان (از قبيل خطوط برق و آب و

فاضالب) را بررسي كنيد و دقت كنيد روي سيستم سپتيك يا ساير سازههاي زيرزميني
حفاري نكنيد .در فصل  11همهي نكاتي كه بايد پيش از اجراي عمليات به آنها دقت
كرد توضيح داده شده است.
تراسها

اگر ميخواهيد در منظرتان تراس بسازيد ،قبل از شروع هر كاري براي آنكه مطمئن
شويد همهي نكات ايمني در عمليات ساخت رعايت ميشود ،موضوع را با يك مهندس
عمران يا زمينشناس مطرح كنيد .اين افراد بهواسطهي تخصص خود ميتوانند به شما در
مستحكمسازي تراسها و رفع مشكالت ناشي از گرانش زمين كمك كنند .براي ساخت
ديوارههاي نگهدارنده ممكن است به مجوز ساخت نياز باشد.
در زمينهاي كمعمق با شيب كمتر از  30( 3:1سانتيمتر تغيير ارتفاع در هر  90سانتيمتر
فاصلهي افقي) عموماً نيازي به نصب ديوارههاي نگهدارنده نيست .در شيبهاي تندتر براي
ساختن ديوارههاي نگهدارنده از ا ِربنايت (قطعات بتن شكستهي بازيافتشده) ،الوارهاي چوبي
يا كندهي درختان ،سنگهاي طبيعي و يا قطعات ديوارهاي نگهدارندهي پيشساخته استفاده
كنيد( .براي اطالعات بيشتر دربارهي ساخت ديوارهاي نگهدارنده به فصل  14رجوع كنيد).
اگر نميخواهيد از ديوارهاي نگهدارنده استفاده كنيد ،براي ساخت تراس از روشي كه در
قسمت مربوط به جويها عنوان شد استفاده كنيد :يك چاله بكنيد و خاك بهجا مانده را در
جهت سراشيبي روي حاشيهي آن بريزيد و يك ديوارهي خاكريزمانند كوچك بسازيد .يك
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ناحيهي مسطح در پشت خاكريز ايجاد كنيد .اگر الي هي خاك سطحي عمق كمي دارد ،آن
را جمع كنيد ،خاك زيرين را شيب بدهيد و سپس دوباره خاك سطحي را س ِر جاياش قرار
ن را فشرده و محكم كنيد .ميتوانيد با كاشت گياهان
دهيد .روي خاكريز راه برويد و خاك آ 
بزرگ كه سيستم ريشهاي مناسبي دارند و با پاشيدن يك اليه خاكپوش آلي( 1خرده چوب)
بهعمق  7/5تا  12سانتيمتر از فرسايش خاك جلوگيري كنيد.

زهكش هلندي
سادهترين نوع اين زهكشها چالهاي است كه با سنگريزههاي درشت پر ميشود .آب از
مناطق مجاور به داخل آن جاري ميشود و در خاك فرو ميرود تا گياهان از آن استفاده
كنند .اين سيستم عملكرد خوبي دارد ،ولي ميتوان به روشهاي مختلف ،كيفيت عملكرد و
عمر مفيد آن را افزايش داد.
براي آنكه يك زهكش هلندي خوب بسازيد ،مراحل زير را دنبال كنيد:
 .1چالهاي بهعمق حداقل  30و عرض  25سانتيمتر حفر كنيد.
 .2با يك الي ه فيلتر ،كف و ديوارههاي آن را بپوشانيد.

ابعاد اليهي فيلتر را كمي بزرگتر در نظر بگيريد تا از لبههاي چاله كمي بيرون
بزند و پس از پر كردن چاله با سنگريزه و نصب لوله ( البته درصورت استفاده از لوله)
بتوانيد لبههاي اين اليه را روي سيستم تا كنيد تا سطح گودال پوشيده شود.
 .3چاله را به ارتفاع  2/5تا  5سانتيمتر از سنگريزه ،تختهسنگهاي خردشده و يا
هر نوع مادهي متخلخل ديگر– حتي قلوهسنگ -پر كنيد .اگر از لوله استفاده ميكنيد
فضايي را براي نصب لوله خالي بگذاريد.
 .4اگر ميخواهيد در سيستمتان لوله نيز نصب كنيد آن را روي سنگريزهها قرار دهيد.

از يك لولهي زهكشي خرطومي مشبك پلياتيلني به قطر  10سانتيمتر استفاده كنيد .روي
1- organic mulch
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آن يك اليه فيلتر جورابي( 1چون اين فيلتر مانند جوراب روي لوله كشيده ميشود به آن
فيلتر جورابي ميگويند) بكشيد .ميتوانيد اين فيلترها را از فروشگاههاي لوازم آبياري بخريد.
يك س ِر لوله را به ناودان وصل كنيد و س ِر ديگر آن را از يك طرف وارد چاله كنيد و از طرف
ديگر بيرون آوريد .انتهاي لوله را در محلي امن قرار دهيد كه آب اضافي را از چاله خارج كند
و باعث فرسايش خاك نشود .فراموش نكنيد كه انتهاي لوله بايد باز بماند .بهارتفاع  2/5تا 5
سانتيمتر روي لوله سنگريزه بريزيد و آن را بپوشانيد.
 .5لبههاي اليهي فيلتر را كه از چاله بيرون مانده است روي كل سيستم تا كنيد و سطح
چاله را بپوشانيد.
 .6روي آن را با خاك سطحي بپوشانيد .با چند ضربهي پا خاك را فشرده كنيد و با
شنكش سطح آن را صاف كنيد.

ذخيره كردن آب جمعآوريشده

در سيستم ذخيرهي آب باران از يك تانكر بهعنوان مخزن ذخيرهي آب استفاده ميشود.
بهترين منبع آب ،پشتبام خانه است .براي انتقال آب از روي بام به مخزن ،يك لوله برداريد،
يك س ِر آن را به انتهاي ناودان و س ِر ديگر آن را به مخزن وصل كنيد .بهاينترتيب ميتوانيد
آب باران را براي فصلهاي خشك سال در مخزن ذخيره كنيد .در زمان مناسب ميتوانيد آب
را با استفاده از پمپ ،يا نيروي گرانش بهسوي جويها هدايت كنيد .براي اين كار ميتوانيد
از شلنگهاي معمولي يا سيستم قطرهاي استفاده كنيد .براي اطالعات بيشتر دربارهي
سيستمهاي مخزندار به فصل  7رجوع كنيد.

سوار كردن اجزاء
اجزاء استاندارد سيستمهاي مخزندار:
√ √مجراي ورود آب به مخزن و خروج آب از آن
√ √دريچهي مخصوص تميز كردن لوله در صورت گرفتگي
1- sock filter
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√ √لولهي سرريز كه آب اضافي را بهشكل كام ً
ال كنترلشده به خارج از سيستم هدايت
ميكند
√ √هواكش يا بادخور كه به پر و خالي شدن مخزن كمك ميكند
√ √دريچهي دسترسي در باالي سيستم براي سرويسكاري لولهها
√ √تجهيزاتي براي جلوگيري از ورود جانوران به مخزن
مخزن شما ممكن است فوالدي ،پالستيكي ،سيماني ،چوبي يا سنگي باشد .بيشتر موادي
كه در ساخت مخزن بهكار ميروند اثرات زيستمحيطي جبرانناپذيري بههمراه دارند ،و
بهطور غيرمستقيم در پايداري منظر اثر ميگذارند .براي كاهش اين اثرات زيستمحيطي،
سعي كنيد بههيچوجه از مخزنهاي پي وي سي استفاده نكنيد .رايجترين مادهاي كه براي
ساخت اين قبيل مخزنها بهكار ميرود پلياتيلن متراكم )HDPE( 1است ،كه تقريباً
غيرسمي است و آثار زيستمحيطي آن از بهترين مواد پالستيكي هم كمتر است .اين ماده
نسبتاً ارزانقيمت است ،ولي ظاهر مناسبي ندارد ،براي رفع اين مشكل ميتوانيد مخزن را با
ن حصار بكشيد .براي صرفهجويي در هزينهها ميتوانيد از مخزنهاي
گياهان بپوشانيد يا دور آ 
دستدوم (فوالدي يا پلياتيلن متراكم) استفاده كنيد.
ساخت مخزن

ساخت مخزن براي كساني كه با كارهاي فني آشنا هستند چندان سخت نيست .ولي اگر
شما تعويض واشر شيري كه چكه ميكند را آشنايي با لولهكشي ميدانيد ،بايد گفت كه اين
كار به اين آساني هم نيست .اگر فكر ميكنيد براي اين كار آماده هستيد ،حتماً از انجام آن
لذت خواهيد برد و تجربيات خوبي كسب ميكنيد .در اينجا بهطور اجمالي به نحوهي ساخت
مخزن ميپردازيم .فراموش نكنيد :اگر از مهارت خود در لولهكشي مطمئن نيستيد ،بهتر است
از افراد متخصص و حرفهاي كمك بگيريد.

1- high density polyethylene
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انتخاب مخزن

قبل از هر كاري محل قرار گرفتن مخزن را انتخاب كنيد .مخزن شما ممكن است باالي سطح
زمين (اين نوع مخزنها ظاهر چندان زيبايي ندارند ،ولي ارزانتر هستند و بهطوركلي به ساير
انواع مخزن ترجيح داده ميشوند) يا زير زمين (اين نوع مخزنها گرانتر هستند ،عالوهبراين
ممكن است به هر دليلي جابهجا شوند يا آب موجود در آنها سرريز شود و تانكر در آب شناور
شود) قرار داده شود .در اينجا با فرض اينكه مخزن شما باالي سطح زمين قرار داشته باشد،
ث را ادامه ميدهيم.
بح 
در بهترين حالت ،ساختمان اصلي روي يك تپه قرار دارد و منظ ر روي سراشيبي ساخته
ميشود .در اين حالت مخزن نزديك ساختمان اصلي قرار ميگيرد تا بهكمك نيروي جاذبه
آب به نقاط مختلف منظر منتقل شود .اگر مخزن پايينتر از ساختمان اصلي قرار داده شود
براي انتقال آب به نقاط مرتفعتر بايد از يك پمپ برقي كوچك استفاده كرد.

X

نكات زير را بهخاطر بسپاريد:

√ √دقت كنيد مخزن در جايي قرار داده شود كه خاك آن مشكلي نداشته و پايدار باشد (براي
مثال نبايد مخزن را در جايي قرار داد كه خاك آن دستكاري شده است) .به ياد داشته باشيد
كه وزن  3786ليتر آب تقريباً معادل وزن دو خودرو است.
√ √در اطراف مخزن فضاي كافي براي تردد و سرويسكاري بگذاريد.
√ √دقت كنيد خاك اطراف مخزن از همهي جهات به اطراف شيب داده شود.
تعيين ظرفيت مخزن

بعد از تعيين نوع مخزن ،ظرفيت آن را مشخص كنيد .براي تعيين ظرفيت مخزن ميتوان از
روشهاي كام ً
ال تخصصي استفاده كرد ،ولي در يك حساب سرانگشتي ميتوانيد حجم مخزن
را حداكثر  18927ليتر برآورد كنيد .اينكه در دورهي خشكي اين مقدار آب پاسخگوي نياز
منظر شما خواهد بود يا نه ،به وسعت منظر ،آب مورد نياز گياهان ،نوع اقليم ،نوع خاك و
عوامل ديگر بستگي دارد .بااينوجود هنوز هم مطمئنترين راه اين است كه بهفكر استفاده از
منابع آب شهري نيز باشيد تا منظرتان بيآب نماند .بههميندليل نيز در فصلهاي  7و 10
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اطالعات كامل دربارهي سيستمهاي آبياري متداول ارايه شده است.
نصب مخزن

روش نصب مخزن به جنس آن بستگي دارد .احتماالً براي جابهجا كردن مخزن به كمك
دوستان و حتي تجهيزات سنگين نياز خواهيد داشت .در اينجا روشهايي براي نصب هر نوع
مخزن ارايه شده است:
√ √مخزن پالستيكي :مخزن پالستيكي را روي يك اليهي فشرده و مسطح به ضخامت
 2/5-5سانتيمتر از سنگريزههاي نخودي ريز (گرد) يا ماسه (ولي دقت كنيد ماسه بر اثر
جريان آب شسته نشود) قرار دهيد.
√ √مخزن فوالدي/استيل :براي خشك نگاهداشتن كف مخزن ،آن را روي يك اليهي
فشردهي پوشيده از سنگريزههاي درشت قرار دهيد تا كف آن ديرتر زنگ بزند.
√ √مخزن سيماني :اگر ميخواهيد مخزن سيماني يا مخزنهاي ديگر نصب كنيد ،از يك
پيمانكار باتجربه كمك بگيريد.
توزيع آب

اگر اختالف ارتفاع بهاندازهاي است كه ميتوان از نيروي جاذبه براي انتقال آب استفاده كرد از
شلنگ يا سيستم قطرهاي براي آبياري گياهان استفاده كنيد (دقت كنيد كه سيستمقطرهاي
حتماً فيلتر داشته باشد تا ورود ذرات ريز از مخزن به سيستم باعث گرفتگي آن نشود) .اگر از
پمپ استفاده ميكنيد ميتوانيد آب را با استفاده از شلنگ ،سيستم قطرهاي يا حتي سيستم
باراني (آبفشان) به ريشهي گياهان منتقل كنيد.
هنگام راهاندازي مخزن ،بايد به نكاتي دربارهي وصل كردن وروديها ،خروجيها،
زهكشها و ساير لولهها به تانكر توجه كرد .براي مثال ،بايد بين دريچهي ورودي و
نشانگر بيشترين ارتفاع آب در مخزن فاصلهاي وجود داشته باشد تا از برگشت آب به
درون لولهي ورودي پيشگيري شود ،و همچنين اگر لولهي زهكش بادقت جانمايي شود،
ميتوان لجن انباشته شده در كف مخزن را بهجاي خارج كردن از باالي مخزنبهآساني
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از پايين آن خارج كرد .در اينجا فرصت پرداختن به جزئيات مربوط به اين سيستمها و
ساير پيچيدگيهاي طراحي و اجراي آنها وجود ندارد .اگر خودتان ميخواهيد اين كار را
انجام دهيد ،بهتر است كتاب «ذخيرهسازي آب :تانكرها ،مخازن ،حوضچهها و سفرههاي
آبي »1نوشتهي آرت لودويگ 2را مطالعه كنيد.

بازيافت آب با استفاده از جمعآوري آب خاكستري

3

در سيستمهاي آب خاكستري از آب مصرفي ماشينهاي ظرفشويي ،لباسشويي و گاهي
آب وانها و حمامها (توجه داشته باشيد كه از پساب سرويسهاي بهداشتي براي اين منظور
استفاده نميشود) استفاده ميشود .اين آب با استفاده از سيستم لولهكشي از قسمتهاي
مختلف خانه جمعآوري و به منظر منتقل ميشود.
گاهي امكان استفاده از آب خاكستري وجود ندارد .براي استفاده از اين منبع آبي ،شرايط
زير الزم است:
√ √بتوان براي انتقال اين آب به منظر از سيستم لولهكشي استفاده كرد
√ √خاك منظر بافت معمولي داشته باشد
√ √آبوهواي محل معتدل باشد (خيلي سرد يا خيلي مرطوب نباشد)
√ √قبول كنيد كه براي استفاده از چنين سيستمي الزم است كمي وقت صرف تعميرونگهداري
آن شود (رجوع كنيد به فصل )10
استفاده از آب خاكستري در برخي مناطق غيرقانوني است و حتي در مناطقي كه امكان
استفاده از اين منبع آبي وجود دارد روند قانوني آن بسيار پيچيده و سخت است .براي مثال
در برخي مناطق براي اين كار ،مجوز رسمي ساخت الزم است.
براي آبياري درختان ميوه و همچنين گياهان زينتي ميتوان از آب خاكستري
استفاده كرد ،ولي به داليل بهداشتي بهتر است از اين آب براي آبياري سبزيجات و
1- Water Storage: Tanks, Cisterns, Aquifers, and Ponds
2- Art Ludwig
3- graywater system
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ساير گياهان مثمر كه محصوالت خوراكي دارند استفاده نشود .باوجود آنكه تابهحال به
تاييد كارشناسان ،گزارشي مبني بر بيماري يا ناراحتي افرادي كه با آب خاكستري در
تماس هستند بهدست نرسيده است ،بهتر است در صورت استفاده از اين منبع آبي دقت
الزم بهعمل آيد .براي پيشگيري از مشكالت احتمالي بهتر است اجازه ندهيد آبهاي
خاكستري در سطح زمين جاري شوند و در آبياري باراني و يا شلنگي از اين منبع آبي
استفاده نكنيد.
اگر از آب خاكستري براي آبياري منظر استفاده ميكنيد ،به مواد موجود در
پسابي كه از راهآب سرويسها يا آشپزخانه وارد منظر ميشود توجه كنيد .سعي كنيد از
شويندههاي طبيعي و سازگار با محيطزيست استفاده كنيد .اگر كهنهي كودكتان را در
روشويي سرويس بهداشتي يا حمام ميشوييد ،پساب حاصل را به سيستم آب خاكستري
نفرستيد .از ريختن مواد دارويي و ساير مواد شيميايي مضر در سينك دستشويي يا
ظرفشويي جدا ً خودداري كنيد چون اين مواد به منظر شما آسيبهاي جدي ميرسانند.

انتخاب يك سيستم آب خاكستري
اين سيستمها انواع مختلفي دارند .سادهترين آنها شامل لوله يا شلنگي است كه آب
سينكهاي آشپزخانه ،روشوييها و ماشينهاي لباسشويي را به باغچه منتقل ميكند.
ميتوان از انواع پيچيدهتر و البته گرانت ِر اين سيستمها نيز كه با رايانه برنامهريزي ميشوند
در منظر استفاده كرد .بااينوجود اطالعات بهدست آمده نشان ميدهد ،سيستمهاي ساده
بهتر كار ميكنند .سيستمي كه در اين قسمت به توضيح آن ميپردازيم يكي از طرحهاي
آرت لودويگ ،از متخصصين سيستمهاي آب خاكستري است.
شكل ( 7-6در فصل  )7شكل اين سيستم را نشان ميدهد .لولهاي به راهآب روشويي
سرويس بهداشتي متصل است و پساب آن را بهسوي باغچهاي كه با خاكپوش پر شده و
چند گياه در آن كاشته شده است هدايت ميكند -اين سيستم فاقد فيلتر ،تانكر ،پمپ ،شير،
دستگاه كنترل ،و ساير انواع تجهيزات مدرن و پيچيده است .ساخت و نگهداري اين سيستم
بسيار ساده است .ميتوانيد براي بهرهبرداري از منابع آب خاكستري از همين سيستمهاي
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ساده شروع كنيد و كمكم سيستم خود را توسعه دهيد .اگر به سيستمهاي پيچيده عالقهمند
هستيد ميتوانيد براي اطالعات بيشتر به كتاب لودويگ با عنوان «آبادي در دل كوير با
استفاده از آب خاكستري »1يا سايت اينترنتي  www.oasisdesign.netرجوع كنيد.

ساخت يك سيستم آب خاكستري
در اينجا به نحوهي ساخت يك سيستم سادهي آب خاكستري ميپردازيم (براي بهدست
آوردن ديدكلي از سيستم به شكل  7-6در فصل  7رجوع كنيد):
 .1يك منبع مناسب آب خاكستري تهيه كنيد .براي مثال ،راهآب روشويي سرويس
بهداشتي.
 .2سوراخي در ديوار مجاور منبع آب بكنيد (دقت كنيد به سيستم لولهكشي يا سيمكشي
ساختمان آسيبي نرسانيد) و يك لوله از خروجي راهآب روشويي به محل سوراخ بكشيد.
 .3لوله را از بيرون ساختمان پاي درخت يا هر گياهي كه دوست داريد بكشيد (توجه
كنيد لوله در مسير شيبدار قرار گيرد تا آب در آن جريان پيدا كند).
 .4گودالي در زمين حفر كنيد و يك تانكر پالستيكي (بهظرفيت  19ليتر) در گودال قرار
دهيد.
 .5در ديوارهي تانكر تعدادي سوراخ ايجاد كنيد و لولهي آب خاكستري را از سوراخي

در باالي تانكر به آن وصل كنيد .اين تانكر در واقع نقش يك مخزن تعادل 2را دارد و آب را
بهآرامي به خاك اطراف (محدودهي ريشهي گياهان) منتقل ميكند.
 .6حوضهي آبريز مجاور محل قرار گرفتن اين تانكر را با خاكپوش درشت پر كنيد.
 .7در انتهاي لولهي خروجي ،كه از راهآب روشويي به تانكر كشيدهايد ،يك توري مناسب

نصب كنيد تا حشرات نتوانند از باغچه وارد حمام شوند .اگر يك حوضهي آبريز پاسخگوي
ميزان آب توليد شده در سيستم آب خاكستريِ شما نيست ،سيستم لولهكشي را كمي گستردهتر
كنيد و بر تعداد انشعابها بيافزاييد (در ترازبندي و شيببندي لولهها دقت كنيد) ،بهاينترتيب
آب در قسمتهاي بيشتري از منظر توزيع ميشود .براي اطالعات بيشتر دربارهي سيستمهاي
1- Create an Oasis with Greywater
2- surge tank
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پيچيدهتر به ابتداي همين فصل و قسمت «انتخاب يك سيستم آب خاكستري» رجوع كنيد.

X

مراحلي كه در اين قسمت شرح داده شد ،خالصهاي از دستورالعملهاي واقعي

مربوط به طراحي و ساخت يك سيستم آب خاكستري است .بنابراين بهتر است پيش
از انجام چنين كاري كمي تجربه كسب كنيد .اين بهمعناي آن نيست كه ساخت چنين
سيستم سادهاي از توانايي كساني كه كمي با كارهاي فني آشنايي دارند خارج است ،ولي
اگر ميخواهيد سيستم پيچيدهتري داشته باشيد بهتر است كمي بيشتر مطالعه كنيد و
در صورت نياز از افراد متخصص كمك بگيريد.

نگاهي كلي به سيستمهاي آبياري دائمی

ممكن است مانند بيشتر مردم متوجه شويد كه براي آبياري منظر خود به آب لولهكشي و آب

باران (بهعنوان منبع آبياري كمكي) نياز داريد و اين به معني استفاده از يك سيستم آبياري
دائمي است .الزم نيست نگران پيچيدگي اين سيستمها باشيد .اين سيستمها از مجموعهاي

شكل  8-1شماي كلي يك سيستم آبياري.
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از شيرها ،لولهها ،آبفشانها و لولههاي مخصوص آبياري قطرهاي تشكيل ميشوند .در اين
قسمت كمي بيشتر با بخشهاي مختلف سيستمهاي آبياري دائمي و نحوهي اتصال آنها به
يكديگر آشنا ميشويد (شكل  8-1را ببينيد).
سعي كنيد مرغوبترين تجهيزات را براي سيستم آبياري خود بخريد .به فروشگاههاي
معتبري برويد كه مخصوص افراد حرفهاي و متخصص هستند تا بتوانيد محصوالت
باكيفيتتري تهيه كنيد .ممكن است پول بيشتري براي خريد اين قبيل تجهيزات بپردازيد،
ولي سيستم شما دوام و كيفيت بيشتري خواهد داشت و پايدارتر خواهد بود.

گرفتن انشعاب :نقطهي اتصال

1

اصلي آب انشعاب ميگيريد ،نقطهي اتصال ناميده
محلي كه در آن سيستم شما از لولهي
ِ
ميشود .در بيشتر موارد براي اين كار لوله از وسط بريده ميشود و يك سهراهي در محل
برش به لولهي اصلي وصل ميشود.
نقطهاي را بهعنوان نقطهي اتصال انتخاب كنيد كه تا حد امكان به كنتور آب
يا شبكهي آب شهري نزديك باشد .دراينصورت فشار و حجم آبي كه در منظر توزيع
ميشود بيشتر خواهد بود .سيستم خود را به شيرهايي كه در حياط منزل وجود دارند
وصل نكنيد ،بهخصوص اگر منبع آب شيرين باشد.
انشعابگيري از خط لولهي اصلي آب ممكن است كمي سخت باشد ،بنابراين
بهتر است حتي اگر خودتان قصد اجراي بقيهي سيستم را داريد ،براي اين كار از افراد
متخصص كمك بگيريد.

تميز نگاهداشتن سيستم :استفاده از فيلتر
اگر منبع آب شما آلوده باشد ،ممكن است سنگريزه و آشغال وارد سيستم و باعث گرفتگي
1- point of connection
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شيرها و لولهها شود .بهتر است با افراد متخصص مشورت كنيد تا اگر منبع آب شما آلوده است از
فيلترهاي مناسب براي صاف كردن آب استفاده كنيد .منابع آب شهري عموماً تميز هستند و چنين
آلودگيهايي ندارند ،ولي آب چاه و منابع سازمانهاي خصوصي كوچك معموالً آلوده هستند.
در برخي منابع آبي باكتريِ جرم آهن وجود دارد و ميتواند مشكالت اساسي
در سيستمهاي آبياري بهويژه سيستمهاي قطرهاي ايجاد كند .هرچند اين باكتري براي
انسان سمي و خطرناك نيست ،ولي رفع آن و پاكسازي سيستم از اين باكتري تقريباً
غيرممكن است .اگر آب شما رنگ ،بو و مزهي آهن ميدهد يا مادهي لزجي در تاسيسات
و لولهها ديده ميشود ،منابع آبي را بررسي كنيد و ببينيد علت آن چيست.

توزيع آب :لولههاي اصلي و شيرهاي آب
لولهي اصلي ،يك لولهي زيرزميني است كه آب را به شيرهاي كنترل انتقال ميدهد .برخالف
لولههاي فرعي كه جريان آب در آنها بهواسطهي شيرهاي كنترل ،قابل تنظيم است ،آب در
لولهي اصلي همواره با يك فشار ثابت جريان دارد .قطر لولهي اصلي بايد حداقل  2سانتيمتر
باشد ،ولي از آنجايي كه در سيستم به آب فراواني نياز داريد ميتوان قطر اين لوله را تا 2/5
سانتيمتر يا بيشتر افزايش داد.
خطوط اصلي معموال در عمق  46سانتيمتري -در مناطق سردسير در عمق بيشتر -سطح
ي وي سي هستند كه براي محيطزيست بسيار
زمين دفن ميشوند .اين لولهها از جنس پ 
خطرناك است .بهتر است بهجاي لولههاي پيويسي از لولههاي پلياتيلني پليمري كه از لحاظ
زيستمحيطي بهمراتب كمخطرتر هستند استفاده شود.
در نزديكي شيرهاي كنترل يا هر جايي از منظر كه به جريان مداوم آب نياز داريد ،شير آب
(شيرهايي كه ميتوان به آنها شلنگ وصل كرد) نصب كنيد.
براي ايمني و دوام بيشتر بايد انشعابات عمودي -1لولههايي كه بهشكل عمودي
1- risers
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از لولهي اصلي منشعب ميشوند و براي تغذيهي شيرهاي آب از خاك بيرون ميآيند-
فلزي باشند نه پالستيكي (در هرجاي ديگري هم كه لولهها بيرون از خاك باشند بايد از
لولههاي فلزي بهجاي لولههاي پالستيكي استفاده شود) شيرهاي آب را با استفاده از يك
ميلهي چوبي محكم كنيد يا آنها را به يك شيء ثابت ،مثل ساختمان اصلي تكيه دهيد
و با بست محكم كنيد تا وقتي شلنگ را ميكشيد از جا كنده نشوند.

ايمن نگاهداشتن سيستم :تاسيسات بازدارندهي جريان برگشتي آب

1

براي جلوگيري از ورود آب آلودهي آبياري به منابع آب خانگي ،در بيشتر مناطق نصب
دستگاههاي دائمي كه مانع از جريان برگشتي آب به سيستم ميشوند الزامي است .دستگاه
بازدارندهي جريان برگشتي آب يك شير يكطرفهي ساده است كه به آب اجازه ميدهد فقط
در يك جهت حركت كند و مانع از حركت آن در جهت عكس ميشود.
برخي انواع اين دستگاهها در نقطهي اتصال كه قب ً
ال دربارهي آن توضيح داده شد نصب
ميشوند .اين دستگاهها فشارشكن ،2كاهندهي فشار يا شي ِر يكطرفهي 3ناميده ميشوند.
نوع ديگري از اين دستگاهها بهطور جداگانه روي هر شير نصب ميشود كه به آن خالءشكن
اتمسفري 4ميگويند .نصب خالءشكن اتمسفري از نصب انواع ديگر اين دستگاهها آسانتر
است و اگر تعداد شيرها زياد نباشد چندان هزينهبر هم نيست.

X

در اينجا بدون پرداختن به جزئيات ،يادآوري ميشود كه هر يك از انواع دستگاههاي

بازدارندهي جريان برگشتي آب بهشكل متفاوت و در سطح خاصي از سيستم محافظت
ميكنند .بنابراين بهتر است براي انتخاب دستگاه مناسب با شهرداري منطقه و
سازمانهاي مربوطه تماس بگيريد و از آنها كمك بخواهيد .در بيشتر مناطق براي
نصب اين دستگاهها به مجوز نياز است .همچنين الزم است يك تكنسين متخصص در
تعميرونگهداري از اين دستگاهها ،سالي يك بار سيستم شما را كنترل كند.
1- backflow prevention devices
2- pressure vacuum breaker
3- double check valve
4- atmospheric vacuum breaker
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كاهش فشار :رگالتور/تنظيمكنندهي فشار
تنظيمكنندهي فشار (رگالتور) يك دستگاه مكانيكي ساده است كه براي تنظيم فشار آب ،روي
منبع اصلي آب نصب ميشود .اگر فشار آب ورودي به سيستم از  550تا  690كيلو پاسكال
بيشتر است ،براي پيشگيري از آسيب ديدن سيستم در نقطهي اتصال يك تنظيمكنندهي
فشار نصب كنيد .فشار اضافي ممكن است باعث كنده شدن س ِر آبفشانها يا جدا شدن
قطرهچكانها از لولهها شود .هريك از اين اتفاقات بهنوبهي خود باعث هدر رفتن آب ميشود.

كنترل :شيرهاي ناحيهاي
هر ناحيه سطح فيزيكي تعريفشدهاي از منظر است كه شير جداگان هاي آن را تغذيه ميكند.
به اين شيرها ،شيرهاي ناحيهاي ميگويند كه ميتوان آنها را مستقل از سيستم باز و بسته
كرد .اين شيرها ممكن است دستي يا خودكار باشند .يك دستگاه كنترل الكتريكي ،برق الزم
(معادل  24ولت) براي فعال شدن شيرهاي خودكار را با استفاده از كابلهاي زيرزميني تامين
ميكند .شيرها با استفاده از يك لولهي چندشاخه (مانيفولد )1در يكجا دسته ميشوند .اين
چندشاخهها در يك يا چند قسمت از منظر قرار ميگيرند .شيرهاي دستي روي سطح زمين
نصب ميشوند تا دسترسي به آنها آسان باشد .شيرهاي خودكار در جعبههاي مخصوص
پالستيكي در زير زمين قرار داده ميشوند.

X

ناحيهبندي منظر به داليل زير انجام ميشود:

√ √نياز آبي :ميتوانيد منظر و گياهان موجود در آن را برطبق نياز آبي آنها به نواحي
آبي 2مختلف تقسيم كنيد .در اين تقسيمبندي هر ناحيه به يك شير جداگانه مجهز خواهد
بود و گياهان هر ناحيه برطبق نياز آبيشان آبياري ميشوند .بهاينترتيب مشكل آبياري
بيشازاندازه يا ناكافي هم رفع ميشود.
√ √آفتابگيري :ميتوانيد شيرهاي مجزايي براي قسمتهاي آفتابگير ،سايهگير ،بادخيز
يا پوششهاي گياهي زير درختان كه برخي به آبياري بيشتر و برخي به آبياري كمتر نياز
1- manifold
2- hydrozone
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دارند ،در نظر بگيريد.
√ √مديريت سيستم آبرساني :وقتي بخشي از منظر آنقدر وسيع است كه نميتوان از يك
شير براي آبياري آن استفاده كرد ،ميتوان منظر را به قسمتهاي كوچكتري تقسيم و براي
هر قسمت از شير مجزايي استفاده كرد و بهترتيب هر قسمت را بهطور جداگانه آبياري كرد.

انتقال آب به آبفشانها :لولههاي فرعي
لولههاي زيرزميني كه آب را از شيرهاي اصلي به قطرهچكانها و آبفشانها منتقل ميكنند لولههاي
فرعي ناميده ميشوند .مانند لولههاي اصلي ،اين لولهها نيز غالباً از جنس پيويسي هستند .ولي
اگر بتوانيد بهجاي لولههاي پيويسي از لولههاي پلياتيلني پليمري استفاده كنيد خيلي بهتر است.
اين لولهها تاثير كمتري بر محيطزيست دارند .فشار آبي كه در لولههاي فرعي جريان دارد به اندازهي
فشار آب لولههاي اصلي نيست .بنابراين الزم نيست اين لولهها بهاندازهي لولههاي اصلي مقاوم و
محكم باشند .اين لولهها را ميتوان در عمق  30سانتيمتري از سطح زمين دفن كرد.

استفاده از آب :سيستمهاي آبياري باراني و قطرهاي
آبفشانها و قطرهچكانها نقاط انتهايي سيستمهاي آبياري هستند و آب را به گياهان منتقل
ميكنند .آبفشانها آب را از لولههاي زيرزميني ميگيرند و به فضاي اطراف ميپاشند.
قطرهچكانها آب را از لولههايي كه بين خاك منظر و خاكپوش پاشيدهشده روي آن ،قرار
دارند ميگيرند و آن را بهكندي در خاك اطراف آزاد ميكنند .در بخشهاي بعدي ،هر دو
نوع آبياري بهطور كامل توضيح داده ميشود .براي اطالعات بيشتر به بخش «رعايت مفاهيم
پايداري در سيستمهاي آبياري دائمي» رجوع كنيد.
سيستمهاي آبياري باراني

اگرچه سيستمهاي آبياري باراني در مقايسه با سيستمهاي قطرهاي چندان كارآمد نيستند،
براي آبياري چمن يا زمينهاي وسيع پوشيده از گياهان پوششي ،مناسب هستند (بااينوجود
اين نوع آبياري گزينهي مناسبي براي طراحي منظرهاي پايدار نيست) .اگر بهدليل استفاده از
گياهاني كه در اينجا به آنها اشاره شد مجبور به استفاده از سيستم آبياري باراني هستيد،
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ن بكاهيد.
سعي كنيد با افزايش كارآيي سيستم تا جاي ممكن از آثار سوء آ 
آبفشاني را انتخاب كنيد كه متناسب با شرايط شماست .توجه داشته باشيد كه آبفشانها يا
بهشكل ثابت روي سطح زمين نصب ميشوند 1يا در زير زمين مخفي هستند و با فشار آب از زمين
بيرون ميآيند .2در اينجا به چند نوع از اين آبفشانها و نحوهي استفاده از آنها اشاره ميكنيم:
√ √آبفشانهاي افشانهاي :3اين آبفشانها براي فضاهاي كوچك بسيار مناسب هستند
و آب را تا شعاع  4/5متري به اطراف ميپاشند .آبفشانهاي افشانهاي داراي نازلي
(آبپخشكن) ثابت هستند كه آب را در الگويي دايرهايشكل و قوسي (پنكهايمانند) توزيع
ميكند.
√ √آبفشانهاي چرخشي :4اين آبفشانها مكانيسم چرخدندهاي دارند و آب را با حركت
دوراني در منظر توزيع ميكنند .اين آبفشانها (در مقايسه با آبفشانهاي افشانهاي) آب را
يكنواختتر و آهستهتر در سطح زمين پخش ميكنند .وقتي قطرات آب پاشيدهشده از س ِر
آبفشان درشتتر باشد ،احتمال آنكه وزش باد ذرات آب را با خود ببرد ،كمتر است .اين نوع
آبفشانها بهدليل آنكه آب را تا فواصل دور (تا شعاع  6تا  12متر و بيشتر) پرتاب ميكنند
براي زمينهاي بزرگ مناسب هستند.
√ √آبفشانهاي ضربهاي :5اين آبفشانها از يك بازوي گردان براي شكستن جريان آب و
توزيع آن در يك پهنهي وسيعتر استفاده ميكنند .مدلهاي قديمي باوجود آنكه سروصداي
زيادي دارند بسيار كارآمد هستند( .فراموش نكنيد منظر پايدار منظري آرام و بيسروصدا
است ).كاربرد آبفشانهاي ضربهاي نيز مشابه آبفشانهاي چرخشي است.
هرگز چند آبفشان مختلف را به يك شير وصل نكنيد .زيرا الگوي پوششدهي
و ميزان آبرساني هر يك از اين آبفشانها با يكديگر متفاوت است.

1- aboveground sprinklers
2- pop-up sprinklers
3- spray heads
4- rotor heads
5- impact heads
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سيستمهاي آبياري قطرهاي
اگر سيستم آبياري قطرهاي طراحي مناسبي داشته باشد و بهدرستي نصب شود ميتواند به
پايداري منظر شما كمك بسيار كند .اين سيستم هم به صرفهجويي در مصرف آب كمك
ميكند و هم باعث رشد بهتر گياهان ميشود:
√ √سيستمهاي قطرهاي آب را با استفاده از قطرهچكانهاي كوچك در منظر توزيع ميكنند.
محل هر يك از اين قطرهچكانها در طول لولهها بهنحوي طراحي شده است كه جريان آب
در همهي آنها يكنواخت باشد.
√ √قطرهچكانها يا از قبل روي لولههاي پلياتيلني پرس ميشوند يا بهطور جداگانه تهيه و
روي آنها نصب ميشوند .بهدليل آنكه قطرهچكانهاي نوع اول محكمتر هستند و احتمال
جدا شدن آنها از لولهها كمتر است ،استفاده از اين نوع قطرهچكانها بيشتر توصيه ميشود.
√ √قطرهچكانها آب را با سرعت بسيار كم -معموال  2تا  4ليتر در ساعت -در منظر توزيع
ميكنند .در اين روش آب بدون اينكه در هوا پخش شود بهطور مستقيم در خاك نفوذ ميكند.
√ √استفاده از فيلترهاي مناسب به افزايش طولعمر سيستم كمك ميكند ،زيرا حتي ورود
ذرات بسيار ريز هم ممكن است باعث گرفتگي روزنههاي كوچك قطرهچكانها شود.
√ √فيلترهاي وايشكل 1با توريهاي  150مشي (چشمه) براي اين منظور بسيار مناسب
هستند( .حتي آبهاي سنگين نيز ممكن است باعث گرفتگي و انسداد قطرهچكانها شوند،
بنابراين بهتر است پيش از استفاده از اين سيستمها منبع آبتان را بررسي كنيد).
√ √فشار آب در سيستمهاي قطرهاي در حدود  140تا  200كيلو پاسكال است .بهدليل آنكه
فشار آب ورودي به اين سيستمها خيلي كمتر از سيستمهاي آبياري ديگر است ،بايد روي هر
شير يك رگالتور كوچك نصب شود تا بتوان فشار آب را در سيستم تنظيم كرد.
√ √اختالف ارتفاع در قسمتهاي مختلف منظر در دقت توزيع آب تاثير ميگذارد .در چنين
شرايطي معموالً آب در نقاط كمارتفاع جمع ميشود .اگر اختالف ارتفاع در قسمتي از منظر
شما بيش از  90تا  150سانتيمتر است و سيستم آبياري آن قسمت از يك شير تغذيه
ميشود ،يا آن قسمت را به دو بخش پست و مرتفع تقسيم كنيد يا از قطرهچكانهايي استفاده
1- wye type
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كنيد كه فشار آب در آنها با توجه به تغيير ارتفاع تغيير ميكند .در چنين شرايطي اين
قطرهچكانها بهمراتب بهتر از قطرهچكانهاي معمولي عمل ميكنند.
√ √لولههاي سيستم آبياري قطرهاي معموالً روي سطح زمين نصب ميشوند و روي آنها با
خاكپوش پوشانده ميشود .ولي بعضي از انواع اين لولهها در زير خاك دفن ميشوند .لولهها
با استفاده از بستهاي مخصوص روي زمين محكم ميشوند تا از البهالي خاكپوش بيرون
نزنند .اين بستها در فواصل  90سانتيمتري نصب ميشوند.

زمانبندي مناسب :دستگاههاي خودكار كنترل آبياري
اگر سيستم آبياري شما خودكار است ،ميتوانيد دستگاه كنترل آن را در گاراژ يا هر مكان ديگري
كه دسترسي به آن آسان است و ميتوان بهخوبي از آن محافظت كرد ،نصب كنيد .همچنين
ميتوانيد آن را در فضاي باز (خارج از خانه) قرار دهيد تا وقتي در منزل نيستيد ،امكان دسترسي به
آن براي باغبانها و ديگران وجود داشته باشد .براي اطالعات بيشتر دربارهي دستگاههاي كنترل
هوشمند و غيرهوشمند و نحوهي انتخاب يك دستگاه كنترل مناسب به فصل  7رجوع كنيد .در
صورت امكان بهتر است از دستگاه كنترل هوشمند استفاده كنيد ،اين دستگاهها بسيار كارآمد
هستند و به صرفهجويي در مصرف آب و همچنين هزينههاي ديگر منظر كمك بسيار ميكنند.
نصب حسگر باران -1ظرفي كوچك كه در فضاي باز قرار داده ميشود و جريان آب
در سيستم را تا زمان قطع بارندگي و خشك شدن هوا ،قطع نگاهميدارد -ميتواند مفيد
باشد .كار كردن آبفشانها در زمان بارندگي باعث هدر رفتن آب ميشود.

استفاده از روشهاي آبياري پايدار در سيستمهاي آبياري دائمي

براي تهيهي اين كتاب بيشتر سيستمهاي آبياري موجود (تا سال  )2009بررسي شد .طراحي

و عملكرد اغلب اين سيستمها در سطح پايينتري نسبت به استانداردهاي پذيرفتهشده
قرار دارد .حال آنكه براي طراحي و سرهمبندي يك سيستم خوب به دانش و اطالعات
1- rain sensor
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چنداني نياز نيست .براي انجام اين كار ميتوان از اصول طراحي اين سيستمها شروع كرد .در
بخشهاي بعدي به اين اصول خواهيم پرداخت.

يكنواختي توزيع آب

1

سعي كنيد يك قطعهي مربعيشكل از منظر را با استفاده از آبفشانهايي كه آب را بهشكل
كماني روي منظر ميپاشند ،پوشش دهيد .اگر كمي ديد هندسي داشته باشيد با يك نگاه
متوجه ميشويد كه پوششدهي آبياري -يا همان يكنواختي توزيع آب -در اين سيستم
نميتواند نياز آبي منظر را بهطور كامل برآورده كند.
با فرض اينكه آب به بهترين شكل ممكن در منظر توزيع شود ،حداكثر ضريب يكنواختي
توزيع آن  70درصد خواهد بود و اين به معني آن است كه بخش وسيعي از منظر آب كافي
دريافت نميكند .براي جبران اين مشكل بايد زمان آبياري را آنقدر افزايش دهيد تا آب از
مناطق سيرابشده به مناطق خشك جريان يابد .اين سيستم چندان پايدار نيست بههمين
دليل سيستمهاي قطرهاي بيشتر مورد توجه قرار دارند .يكنواختي توزيع آب در سيستمهاي
قطرهاي  100درصد است.
براي آنكه آب بهطور يكنواخت در منظر توزيع شود ،آبفشانها را طوري جانمايي
كنيد كه محدودهاي كه هر يك پوشش ميدهد تاحدودي بر محدودهي ديگر همپوشاني
داشته باشد ،مانند شكل  .8-2در اين شكل هر نقطه نشاندهندهي يك آبفشان و
اعداد نمايانگر تعداد آبفشانهايي هستند كه هر يك از قسمتهاي مشخصشده را
آبياري ميكنند .اين نوع آرايش همپوشاني سربهسر 2ناميده ميشود و براي آنكه سيستم
عملكرد مناسبي داشته باشد ميتوان از آن استفاده كرد .درغيراينصورت احتمال وجود
نقاط خشك ،هدر رفتن آب و بيمار شدن گياهان وجود دارد.

1- distribution uniformity
2- head to head coverage
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شكل  8-2يكنواختي توزيع آب

طراحي سيستم آبياري قطرهاي پاي هر گياه يا در همهي سطوح كاشت
نصب يك يا دو قطرهچكان پاي هر گيا ِه تازه كاشتهشده روش چندان مناسبي براي ساختن يك
سيستم آبياري قطرهاي نيست .طوقهي گياه ،بهخصوص در گياهان مقاوم به خشكي ،1آخرين
قسمت دريافتكنندهي آب است ،چرا كه وجود آب در اين قسمت باعث رشد عوامل بيماريزا
ميشود و اين عوامل در نهايت گياه را از بين ميبرند .همچنين اگر در قسمتهاي مختلف
سيستم بالغ ريشهي گياه قطرهچكان وجود نداشته باشد ،گياه نميتواند آب كافي دريافت كند
(براي مشاهدهي محل دقيق قرار گرفتن ريشهها به شكل  9-1در فصل  9رجوع كنيد).

X

بهترين راه براي طراحي سيستم آبياري قطرهاي ايجاد شبكهاي متشكل از چندين

قطرهچكان است .براي ايجاد اين شبكه از لولههايي استفاده ميشود كه قطرهچكانها
از قبل روي آنها نصب شده است .قطرهچكانها بايد در فواصل معيني از هم روي
لولهها نصب شوند (معموال  30تا  60سانتيمتر) .لولهها نيز بايد به موازات هم در زمين
كشتشده قرار داده شوند (در هرجايي كه احتمال رويش ريشهها وجود دارد) ،به شكل
 8-3رجوع كنيد .در اين روش شكل آبرساني به منظر شبيه به زماني است كه باران
ميبارد .ميتوان گفت كه آبرساني بهصورت كام ً
ال يكنواخت انجام ميشود.

استفاده از سيستمهاي زهكشي پايدار
سيستمهاي بهرهبرداري از آب ،آب باران را در منظر نگاه ميدارند و سيستمهاي زهكشي آن
1- drought tolerant

225

226

بخش سوم :صرفهجويي در مصرف آب در سيستمهاي آبياري و جمعآوري و هدايت پسابها

شكل  8-3شبكهي آبياري قطرهاي

را به خارج از منظر هدايت ميكنند .اين فرآيند كمي عجيب بهنظر ميرسد ،اين طور نيست؟
بايد پذيرفت كه در سيستمهاي زهكشي متداول كه سيستمهاي بهرهبرداري از آب باران
(فراموش نكنيد اين سيستمها دوستدار محيطزيست هستند) در آنها جايگاهي ندارند،
منابع آبي بهميزان قابلتوجهي هدر ميرود .در ابتدا تصور آن بود كه سيستمهاي زهكشي
ابزارهايي مناسب براي جلوگيري از آبگرفتگي منازل هستند ،ولي بهمرور زمان مشخص شد
آبي كه از طريق اين سيستمها به خارج از منظر هدايت ميشود منبعي ارزشمند است و با اين
كار نهتنها از مشكالت منظر كاسته نميشود بلكه مشكل آبگرفتگي معابر نيز به مشكالت
موجود اضافه ميشود.
در سيستمهاي زهكشي متداول ،خاك طوري شيببندي ميشود كه آب باران به نقاط
پست دور از خانه و دريچههاي جمعكنندههاي اصلي/حوضچههاي گيرنده هدايت شود.
قسمتي از اين آب نيز از طريق لولههاي زيرزميني به خيابان منتقل ميشود .اين آب عالوهبر
اينكه باعث آبگرفتگي معابر و خيابانها ميشود ،تمام آاليندهها را با خود ميشويد و به
نهرها ،درياچهها و ساير منابع آبي منتقل ميكند .اگر اين سيستم فقط آب اضافي را به خارج
از منظر هدايت كند ،ميتوان گفت كه مفيد است ،ولي متأسفانه اين سيستم پيش از آنكه
بتوان از آب بهرهاي برد همهي آن را از منظر دور ميكند.
بااينوجود براي جلوگيري از آبگرفتگي و خسارات ناشي از آن در بيشتر منظرها به
نوعي سيستم زهكشي نياز است .بنابراين بهتر است اگر قصد داريد از يك سيستم زهكشي
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در منظرتان استفاده كنيد به پايداري طرح مورد نظر دقت كنيد .در بخشهاي بعدي بيشتر
به اين موضوع خواهيم پرداخت.

طراحي سيستم زهكشي
با در نظر گرفتن عملكرد دومنظورهي سيستمهاي زهكشي در منظرهاي پايدار (نگاهداشتن
آب در منظر تا حدي كه باعث آبگرفتگي و ايجاد خسارت نشود) ،در اينجا به مراحل
طراحي يك سيستم زهكشي ميپردازيم:
 .1منبع آب را مشخص كنيد .منظرتان را بررسي كنيد و ببينيد روانآبهاي سطحي از
كجا ميآيند و چگونه در منظر جاري ميشوند .بخش «يافتن منابع آبي» در ابتداي اين فصل
را مرور كنيد .در زمانيكه اين كار را انجام ميدهيد بايد به روانآبهاي سطحي بهعنوان
يك مشكل بالقوه نگاه كنيد نه يك منبع آبي ،ولي فراموش نكنيد كه اصول هيچ تغييري
نميكنند .اگر با بارندگيهاي منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد ،نحوهي جاري شدن
روانآبها و سيستمهاي رايج زهكشي منطقه آشنا نيستيد از همسايهها پرسوجو كنيد.
 .2مقصد آب را مشخص كنيد .نقاط خروجي آب از منظر و همچنين نقاط پستي را كه آب
در آنها جمع ميشود ،مشخص كنيد .اگر نقاط پست پس از پر شدن از آب باعث سست
شدن سطوح شيبدار شوند و خسارت بهبار آورند ،مشكلساز هستند ،ولي اگر بهشكل نقاط
ماندابي عمل كنند و آب را در منظر نگاهدارند بسيار مفيد هستند( .براي اطالعات بيشتر
دربارهي نقاط ماندابي به بخش «انتخاب اجزاء مناسب» در اين فصل رجوع كنيد).
 .3مكانهاي مناسب براي بهرهبرداري از آب باران را تعيين كنيد .براي آشنايي بيشتر
با روشهاي حفظ آب در منظر به فصل  7و بخش اول اين فصل رجوع كنيد.
 .4همهي مشكالت مربوط به ايمني را مشخص كنيد .ملكتان را بررسي كنيد و مطمئن
شويد از نظر زمينشناختي استحكام الزم را دارد (از مشاور زمينشناس كمك بگيريد) .براي
جلوگيري از فرسايش و شسته شدن خاك ،آب را بهطرف پيادهروها يا قسمتهايي كه از
استحكام خوبي برخوردارند هدايت كنيد .انشعابهايي را براي سرريز شدن قسمتي از آب
جريانهاي سنگين در نظر بگيريد.
 .5طرح زهكشي را متناسب با طرح كلي منظر انتخاب كنيد .دربارهي محل قرار گرفتن
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گياهاني كه آب مورد نياز منظر را مصرف ميكنند فكر كنيد و تاثيري را كه سيستم زهكشي
بر پاسيو ،مسيرهاي تردد ،زمينهاي پوشيده از چمن و ساير قسمتهاي منظر ميگذارد
بررسي كنيد.
 .6سعي كنيد منظرتان را بدون استفاده از لوله زهكشي كنيد .وقتي لولهها ميگيرند،
آب در لوله برميگردد و باعث آبگرفتگي ميشود .اگر بتوانيد منظرتان را طوري شيببندي
كنيد كه در صورت آبگرفتگي ،آب بدون اينكه آسيبي به ملك برساند در سطح آن جاري
شود ،كارتان خيلي راحت ميشود .اگر عمليات شيببنديدرست انجام شود الزم نيست ديگر
نگران گرفتگي لولهها و آبگرفتگي منظر باشيد ،تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه
سطح منظر را به اندازهي كافي از گياهان مختلف بپوشانيد تا خطر فرسايش و شستهشدن
خاك كاهش يابد .در مناطقي كه آبوهواي سرد دارند ،آب بر اثر يخبندان در لولهها يخ
ميزند و همين گرفتگي سيستم زهكشي را بهكلي مختل ميكند .در اين مناطق در بيشتر
موارد زهكشي سطحي به ساير انواع آن ترجيح داده ميشود.
 .7دريچههاي جمعكنندههاي اصلي/حوضچههاي گيرنده را در نقاط پست قرار دهيد
و براي تخليه ،آنها را با استفاده از لولههاي زهكش زيرزميني به مكاني مناسب متصل

كنيد .دقت كنيد اين نقاط پست حداقل در فاصلهي  3متري و در صورت امكان در فواصل

دورتري از ساختمان اصلي قرار گيرند .سيستم لولهكشي را طوري طراحي كنيد كه با ريشهي
گياهان برخورد نكند و سعي كنيد شيارها را در جهت شيبها حفر نكنيد ،زيرا درغيراينصورت
ح كنارهي دريچهي همهي جمعكنندههاي/
بستر آنها با اولين بارش شسته ميشود .سط 
حوضچههاي گيرنده را براي ايجاد آبگيرهاي كوچك و همچنين فرصت نفوذ آب در خاك چند
سانتيمتر باالتر از سطوح پيراموني قرار دهيد .دقت كنيد كه سطح لبهي دريچهها از سطح كف
ساختمان اصلي و ساير سازهها پايينتر باشد .در مكانهايي كه دريچهها دور از مناطق پرتردد و
پرترافيك قرار دارند ،بهجاي ميلههاي صاف آنها را با شبكههاي فلزي دهليزيشكل بپوشانيد تا
شاخوبرگ گياهان باعث مسدود شدن دريچهها نشوند.
 .8قبل از اجراي طرح ،آن را در سايت ارزيابي كنيد.
برخالف ساير عوارض سطحي منظر ،شيببندي خاك و سيستم زهكشي ،نهايي
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هستند و بعد از اجرا ،تغيير آنها تقريبا غيرممكن است .اگر ذرهاي به منطق ،ايمني يا
قانوني بودن كاري كه ميخواهيد انجام دهيد شك داريد ،بهتر است با يك متخصص
مشورت كنيد.

X

فراموش نكنيد كه در پشت ديوارهاي نگهدارنده و هرجاي ديگري كه آبهاي

زيرزميني وارد ساختمان اصلي ميشوند از زهكش فرانسوي استفاده كنيد .زهكش فرانسوي
آبراههاي است كه يك لولهي زهكشي متخلخل در كف آن قرار دارد -نمونهي معكوس
زهكش هلندي كه در ابتداي اين فصل به آن اشاره شد .اين زهكش نيز مانند زهكش
هلندي با يك اليه فيلتر پوشانده ميشود كه مانع از ورود خاك به سيستم ميشود و امكان
نفوذ آب به آن را مهيا ميكند .آبراههاي كه اين زهكش در آن قرار دارد از سنگهاي
خردشدهي درشت پر ميشود تا آب بتواند از اطراف به داخل آن نفوذ كند .آب در داخل
لوله جاري ميشود و براي آنكه بتوان از اين آب (بدون ايجاد هيچ نوع خطري براي منظر)
استفاده كرد ،به مكان مناسبي منتقل ميشود( .در يك كالم زهكشهاي فرانسوي آبهايي
را كه ممكن است براي منظر مشكلساز شوند جذب و به خارج از منظر هدايت ميكنند
درحاليكه زهكشهاي هلندي آب را از نقاط ديگر ميگيرد و امكان نفوذ آن را در منظر
فراهم ميكنند).

نصب و نگهداري سيستم زهكشي
اگر شيببندي خاك بهدقت انجام شود ،الزم نيست نگران نصب سيستم زهكشي باشيد -ولي
اين كار فعاليت فيزيكي زيادي ميبرد:
√ √لولههاي زهكشي بايد در زمين دفن شوند ،بنابراين الزم است تعداد زيادي گودال حفر
و پر شود.
√ √براي آنكه لولههاي نصبشده در سطوح شيبدار بهطور كامل تخليه شوند ،شيب آنها
بايد يكنواخت باشد( .حداقل  3ميليمتر تغيير ارتفاع بهازاء هر  30سانتيمتر لوله) .بنابراين
الزم است در حين لولهگذاري شيب را با استفاده از يك تراز بررسي كنيد.
√ √تا جاييكه ممكن است از راكد ماندن آب جلوگيري كنيد.
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√ √بايد قبل از فصل بارندگي لوازم و اتصاالت مورد نياز براي سرويسكاري و نظافت سيستم
را آماده كنيد .براي تميز كردن سيستم ميتوانيد از آب پرفشار استفاده كنيد.
بهتر است از لولههاي معمولي كه ديوارههاي سخت و هموار دارند استفاده كنيد.
تميز كردن اين لولهها بهمراتب آسانتر از تميز كردن لولههاي خرطومي است.
براي آنكه به سيستم زهكشي كمك كنيد كارآيي خود را حفظ كند الزم نيست كارهاي
زيادي انجام دهيد .با يك بار شستشوي لولهها در سال ،سيستم شما سالم ميماند .براي
جلوگيري از مسدود شدن دريچهي جمعكنندههاي اصلي/حوضچههاي گيرنده سعي كنيد
اطراف آنها را هميشه تميز نگاهداريد .هر چندوقت يكبار نقاط خروجي لولهها را بررسي
كنيد تا از عدم فرسايش خاك در محل خروج آب مطمئن شويد.

فصل 9

مدیریت آب :نیمهي دیگر معادلهی آبیاری
در این فصل میخوانیم:

• طراحی منظري با مصرف بهينهي آب
• شناخت و انتخاب بهترین برنامهي آبیاری
• نکاتی ساده براي مدیریت آب
اگر همچنان قصد داريد هر روز منظرتان را آبیاری كنيد؛ طراحي يك سیستم آبیاری با
مصرف بهينهي آب ،براي شما کافی نیست .نیمهي دیگر این معادله مديريت مصرف آب است
كه به شما بستگي دارد .مدیریت هوشمندانهي مصرف آب در منظر كار چندان پیچیدهاي
نیست .با این کار هم در مصرف آب صرفهجویی میشود و هم از محیطزیست حفاظت
ميشود .فراموش نكنيد که مدیریت بهينهي مصرف آب تنها محدود به سیستمهاي آبیاری
پیشرفته نميشود ،بلکه در آبیاری دستی نيز بايد به آن توجه كرد.
براي آنكه بتوانيد تفاوت بين شرايط آبوهوايي و نيازهاي آبي گياهانتان را جبران كنيد
به آبياري كمكي نياز داريد ،مگر اينكه منظرتان را طوري طراحي كرده باشيد كه از آبياري
كمكي بينياز باشد .براي آنكه بتوانيد اين كار را بهنح و احسن انجام دهيد الزم است برخي
اصول را در روشهاي آبیاری خود رعايت كنيد و دربارهي ميزان و زمان مناسب آبياري
تصميمات درست بگيريد.
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اولین گام ،طراحی منظري است که نياز چنداني به آب نداشته باشد .سپس اگر شرايط منظر
مساعد بود ميتوان از روشهاي بهرهبرداري از آب باران در منظر استفاده کرد ،بهاينترتيب
نيازي نيست براي آب مصرفي هزينهاي پرداخت شود (رجوع كنيد به فصل  .)8در گام بعدی،
اگر منظرتان مجهز به يك سیستم آبیاری است ،سعي كنيد بيشترين استفاده را از آبياري
قطرهاي ببريد ،و درصورتيكه از سيستم آبياري باراني استفاده ميكنيد ،از آبفشانهاي
مناسب و دستگاه كنترل هوشمند آبياري استفاده كنيد( .براي اطالعات بيشتر دربارهي
سيستمهاي آبياري به فصلهاي  7و  8رجوع كنيد ).و در نهایت تالش كنيد بهخوبي مصرف
آب منظرتان را مدیريت كنيد.

طراحی منظری با مصرف بهينهي آب

استفاده از گیاهان سازگار با شرايط منظر ،پوشاندن سطح خاک با یک الیهي محافظ
خاكپوش و طراحي يك سیستم بهرهبرداري از آب باران ،زمینهی مناسب را برای صرفهجوي

در مصرف آب فراهم میکند .در چنين شرايطي ،شما نيز امكانات الزم براي مديريت بهينهي
مصرف آب را در اختيار داريد.

انتخاب گیاهان سازگار با اقلیم منطقه

میتوانید منظر پایداری بسازيد كه اص ً
ال به سیستم آبیاری یا مدیریت مصرف آب نياز نداشته
باشد .براي ساخت چنين منظري ابتدا به شناسايي گیاهان بومی منطقهاي كه در آن زندگي

ميكنيد بپردازید .ببینید كه آیا این گیاهان نیاز منظر شما را برآورده میكنند .اگر اينطور
باشد ،شما در مسیر طراحي پایدارترین نوع منظرهاي پایدار يعني منظري بومی هستید كه
به آبياري نيازي ندارد.
سري به يك گلخانه در نزديكي محل زندگي خود بزنيد یا با چند كارشناس دربارهي امكان
انتقال پوشش گياهي بومي منطقه به داخل منظرتان مشورت كنيد .اگر با توجه به اطالعاتي
كه جمعآوري كردهايد ،این کار بهنظرتان عملی است ،پس نصب سیستم آبیاری را فراموش
کنید و کاشتن گياهان بومي را شروع کنید!
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X

براي آنكه منظرتان از آبياري بينياز باشد الزم نيست کام ً
ال بومی باشد .گیاهان هر

منطقهاي از جهان که شرایط آبوهوایی آن مشابه منطقهي شما است ،براي منظرتان
مناسب هستند .گیاهانتان را بهدقت انتخاب کنید؛ براي اطالعات بيشتر به فصلهاي
 17 ،16و  18رجوع كنيد.

دقت در انتخاب محل کاشتن گیاه
پس از انتخاب گیاه مناسب و سازگار با شرایط آبوهوايي منطقه ،باید محل مناسب کاشت
آن را هم شناسايي کنید .بهترین روش دستهبندی گیاهان بر اساس شباهت آنها از لحاظ
نياز آبي است .در اين روش در واقع منظرتان را به نواحی آبي مختلف تقسيم ميكنيد .به
عبارت دیگر ،منظر را طوری طراحی ميکنید که گیاهان با بیشترین و كمترين نیاز آبي ،در
فضاهای جداگانه قرار گيرند و سيستم آبياري هركدام از اين فضاها شیر جداگانهای داشته
باشد .گیاهاني كه نیاز آبي آنها متفاوت است را هرگز با يکدیگر ترکیب نکنید؛ چون با اين
كار همیشه برخي از گیاهان بیش از نیاز و برخی کمتر از نیازشان آب میخورند.

زمينهاي چمن و خاكپوش
زمينهاي چمن عالوهبر اينكه هزاران لیتر آب مصرف ميكنند ،مشكالت ديگري نيز بهدنبال
دارند .اين زمينها در واقع پرمصرفترين اجزاء منظر هستند .اگر نمیتوانید آنها را حذف
کنید ،حداقل آنها را کوچکتر کنید؛ و اگر این کار را هم نمیتوانید بکنید ،سعی کنید
سیستم آبیاری منظر را خوب سازماندهی کنید .شرایطی فراهم کنید که هوا با خاک زمين
چمن ترکیب شود (زمين چمن هوا بکشد) و يك يا دو بار در سال كاهبرگها را جمعآوري
كنيد تا آب بتواند در خاك نفوذ كند.

X

قابليت خاكپوش در ذخیرهي آب را ناديده نگيريد .یک الیهي  7-8سانتیمتری

از خاكپوش آلی (ارگانيك) ميتواند مصرف آب را تا  50درصد یا بیشتر کاهش دهد.
استفاده از خاكپوش مزایای دیگری نیز دارد ،برای اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع
کنید.
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تعریف برنامهي آبیاری

برای آنكه بتوانيد مصرف آب را بهخوبي در منظر خود مديريت كنيد ،باید براي منظرتان
یک برنامهي آبیاری تعريف كنید .برنامهي آبیاری در واقع ميزان آب مورد نياز گياهان و زمان
آبياري را تعيين ميكند .يك برنامهي آبیاری خوب ،به شما كمك ميكند آب را بدون جاري
شدن روانآب يا پاشيدن گل به اطراف ،دقيقاً به محل مورد نظر خود انتقال دهيد ،و به هر

گياه بهاندازهي مورد نياز آب برسانيد.
مطالعهي این بخش به شما کمک میکند نيازهاي آبي منظرتان را بهتر بشناسيد ،برنامهاي
براي آبیاری منظرتان تعريف كنيد که متناسب با نيازهاي آبي آن باشد و بتوانيد آن را با توجه
به تغيير فصلها ،شرايط خاک و دیگر عوامل تنظيم كنيد.

ریشهها

اولین قسمت از كار شما اين است كه بدانيد كدام بخش از گياه را بايد آبياري كنيد .حتماً

كتاب علوم مدرسه را به ياد داريد :عمق ريشهها بهاندازهي ارتفاع درخت و گسترش عرضي
آنها بهاندازهي تاج درخت است.
همانطور که در شكل  9-1میبینید ،گسترش عرضی ریشههاي درخت (و البته درختچهها
و گياهان چندساله) ،بسیار فراتر از تاج درخت است و حجم بيشتري از ریشهها در عمق
 45سانتیمتری سطح خاک گسترده ميشوند .البته موارد استثناء هم وجود دارد ،برخي
درختها از همان قانون كتاب علوم مدرسه پيروي ميكنند .شرايط خاص خاک یا هر نوع
شرایط غيرعادي ديگري ممكن است باعث افزايش رشد طولي ریشهها در مقايسه با رشد
عرضي آنها شود ،يعني عمق ريشهها از گستردگي آنها بيشتر باشد .شكل  ،9-1تصويري
كلي از آنچه در زیر خاک اتفاق میافتد ارايه میدهد.

X

نتایج حاصل از آبیاری (و كارهاي ديگري كه در منظرسازی انجام ميشود) بسيار

جدي و حائزاهميت است .اگر تابهحال منظرتان را تا عمق زيادي از خاك آبیاری ميکردید،
در حقيقت بههزینهي خودتان مشغول افزايش حجم آبهای زیرزمینی بودهايد! اگر فقط
پای گیاه را آبیاری میکرديد و فضای اطراف آن را نادیده میگرفتید ،به گیاه آسیب
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میرسانديد .آبیاری کارآمد ،آبیاری است كه کل ریشه را در برگیرد و از عمقی که ریشه
در آن نفوذ کرده ،پایینتر نرود .بهبيانديگر سطح آبیاری بايد وسیع و كمعمق باشد .اين
كار را ميتوان با استفاده از آبفشانها و قطرهچكانهايي كه روي يك شبكهي آبياري
نصب ميشوند و همچنين بهكمك آبياري دستي انجام داد.

شكل  9-1شبکهي ریشه

تعيين میزان آب مورد نیاز منظر

بيشتر مردم از اينكه چيزي را پرورش بدهند و نيازهاي آن را برآورده كنند لذت ميبرند ،از
آنجایی که آبياري گياهان نيز حس مشابهي در افراد بهوجود ميآورد ،ميتوان گفت كه اين
قسمت از كارهاي منظر موردعالقهي عموم است .فراموش نكنيد كه ترکیب عالقه به پرورش
گياهان و نداشتن اطالعات و دانش ضروري براي اين كار ،نتیجهای جز هدر رفتن آب و از
بين رفتن گياهان ندارد.
میزان آبی که باید به گیاه داده شود به عمق ریشههای گیاه ،نوع خاک منظر و سرعت و
توانايي سيستم آبیاری (باراني ،قطرهاي يا دستي) در آبرساني به گياه بستگي دارد .تناوب
و میزان آبیاری به عوامل بسیار دیگری نیز وابسته است .برای آنكه زمان مناسب آبیاری و
بهبيانديگر فاصلهي بين دو آبياري را تعيين كنيد ،پس از يك آبياري كامل ،گياه را زير نظر
بگيريد تا نشانههاي نياز به آبياري مجدد در آن پيدا شود .ميتوانيد از اين اطالعات براي
تعريف برنامهي آبیاری فصلی استفاده کنید( .براي آشنايي با روشهاي تشخيص عالمتهاي
نياز گياهان به آب به قسمت بعدی رجوع کنید).
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مشاهده و بررسی گیاه

الزم نیست براي آنكه متوجه نياز آبي گياهان منظرتان شويد ،اطالعات زیادی جمعآوری
كنيد يا اعداد و ارقام فراوانی را جمع و تفریق کنید .نشانههای سادهي موجود در آبوهوا،
خاک و خو ِد گیاهان ،اطالعات الزم براي تعيين زمان آبياري را به شما ميدهند.
به نشانههاي كمآبي در گياهان توجه كنيد ،مثل كدر شدن برگها ،کندی رشد
و ريختن برگهای كهنهتر (كه معموالً در قسمتهاي پاییني گياه قرار دارند) .در صورت
مشاهدهي هر یک از این نشانهها ،خاک را بررسی کنید .اگر خاک تا عمق  15تا 30
سانتیمتری خشک بود ،به گیاه آب بدهید و فاصلهي بين زمانهاي آبياري را چه روي
دستگاه كنترل آبياري و چه در ذهنتان كمتر كنيد .اگر با وجود نشانههاي باال ،خاک
مرطوب بود ،دورهي تناوب آبیاری را طوالنيتر کنید( .جالب است بدانيد عالمتهاي
کمآبی و پرآبي یکسان هستند).
به آبوهوا نیز توجه كنيد .اگر باد ميوزد ،يا هوا گرموخشک است ،به گیاهان سري بزنید و
رطوبت خاك آنها را بررسي كنيد .در واقع اگر شما تشنه باشید ،گیاهان هم ممکن است
تشنه باشند.
اجازه ندهید گیاه آنقدر بيآب بماند که به مرحلهي پژمردگي برسد .پژمردگی
آسيبهاي جدي به گياه ميرساند و جبران آن سخت است.
چگونه از تبخير و تعرق 1به سود خود استفاده كنيم؟

تبخير و تعرق ترکیبی است از تبخیر آب از سطح خاک و تعرق آب از طريق برگ گياهان.
اين فرآیند معرف میزان آبي است كه منظر شما در يك شرایط آبوهوایی مفروض مصرف
ميكند .عوامل بسیاری از جمله دما ،رطوبت ،وزش باد ،درجه ابرناكي ،زمان سال ،اندازه /سن/
شرایط گیاه در این فرآیند موثر هستند.
1- evapotranspiration
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اگر از اين روش براي آبیاری منظر خود بهره بگيريد ،میتوانيد بهمیزان قابلتوجهی در
مصرف آب صرفهجویی کنید .ميتوانيد براي آگاهي از ميزان تبخير و تعرق در زمان شروع
آبياري منظر با سازمان هواشناسي منطقه تماس بگیرید و برنامهي آبياري منظر را مطابق بر
اطالعات بهدستآمده تنظیم کنید .براي مثال اگر میزان تبخير و تعرق طی هفتهي گذشته
 3سانتیمتر بوده است ،شما میتوانید از اطالعات مربوط به برنامهي آبياري که در جدول
ممیزی آب تعریف کردهاید (به بخش «ممیزی آب» رجوع کنید) بهنحوي برای تنظیم مدت
زمان آبياري استفاده كنيد كه اين  3سانتیمتر جبران شود .در بخش بعدی ،با نحوهي انجام
اين كار بيشتر آشنا ميشويد.
اگر از دستگاه كنترل هوشمند استفاده ميكنيد ،الزم نيست اين بخش را بخوانيد.
دستگاه كنترل با استفاده از اطالعات سازمانهاي هواشناسي محلي ،بهطور خودكار
تنظيمات الزم را انجام ميدهد.

شرایط خاک :رابطهي سرعت بارش 1با سرعت نفوذ آب

2

هر نوع خاکی آب را با سرعت ويژهاي جذب ميكند كه به آن سرعت نفوذ آب در خاك
ميگويند .در خاكهاي رسي كه از ذرات ريز و بههمچسبیده تشکیل شدهاند ،سرعت جذب
خالی پر از هوا در البهالي ذرات،
آب کمتر است .خاکهای شنی ،با ذرات درشتتر و فضاهای
ِ
سریعتر آب را جذب میکنند .در خاکهای شنی ،آب بیشتر بهشكل عمودي و در جهت
نيروي جاذبه حركت ميكند ،درحاليكه در خاکهای ُرسی حركت آب بیشتر افقي است.
سرعت نفوذ آب در خاک لومی (گلداني) متوسط است .جدول زیر تفاوت سرعت نفوذ آب در

خاكهاي مختلف را نشان میدهد.
هر سیستم آبیاری آب را با سرعت ویژهای به خاک انتقال میدهد كه به آن سرعت بارش
ميگويند .همانطور که احتماالً حدس زدهاید ،سرعت بارش باید کندتر از سرعت نفوذ آب
در خاک باشد؛ درغیراینصورت روانآب جاري خواهد شد.
1- precipitation rate
2- infiltration rate
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نوع خاک

سرعت نفوذ آب (سانتیمتر در ساعت)

خاک رسی

 0/5تا 1

خاک گلدان (لومی)

 1/3تا 3

خاک شنی

 3تا 5

جدول  9-1سرعت نفوذ آب در انواع مختلف خاک

اگر از آبفشان (آبياري باراني) استفاده ميكنيد ،اعداد زير را بهخاطر بسپاريد:
√ √میزان انتقال آب ،در آبفشانهاي افشانهاي 3 ،تا  10سانتیمتر در ساعت است.
√ √میزان انتقال آب ،در آبفشانهاي چرخشی و ضربهای 0/5 ،تا  3سانتیمتر در ساعت
است( .این آبفشانها برای آبیاری خاکهای سخت بسیار مناسب هستند ،زیرا سرعت انتقال
آب در آنها كم است).
برای جلوگیری از جاري شدن روانآب در منظر سیستم خود را طوری طراحی کنید که
سرعت بارش کمتر یا برابر سرعت نفوذ آب در خاک باشد .اگر نتوانستيد اين كار را انجام
دهيد ،میتوانید با استفاده از دستگاه کنترل خودكار آبياري ،فواصل بين پاشيده شدن آب
روي منظر را كمي طوالنيتر كنيد تا آب فرصت كافي براي نفوذ در خاك را داشته باشد.
(سرعت بارش در سیستمهاي آبیاری قطرهای بسيار كم است ،بنابراين حتي در خاكهاي
سخت و سنگين هم امكان جاري شدن روانآب وجود ندارد).
توجه به ظرفیت نگهداری آب

خاکهای مختلف همچنین از لحاظ ظرفیت نگهداری آب و سرعت از دست دادن آن (خشک
شدن) با یکدیگر تفاوت دارند ،به این ویژگی خاك ،ظرفیت نگهداری آب گفته ميشود.
اگر خاك منظر شما شنی است ،بهتر است آبياري منظر را بسته به نوع گياهان و شرايط
آبوهوايي هر دو تا هفت روز يكبار انجام دهيد؛ در خاکهای لومی (گلداني) ،فاصلهي زمانی
بین دو آبیاری (دور آبياري) سه تا یازده روز است؛ و در خاکهای رسی ،این فاصله به سه تا
پانزده روز ميرسد.

فصل  :9مديريت آب :نيمهي ديگر معادلهي آبياري

مميزي آب

1

هدف اصلی از ممیزی آب تشخیص اين است که آیا سیستم آبیاری شما بهترين بازدهي و
بهرهوري را دارد يا خير و براي افزايش اين بازدهي چه اصالحات و تنظیمات جديدي الزم
است .پس از اعمال تغییرات و اصالحات الزم ،برنامهاي تعريف ميشود كه به سيستم آبياري
كمك ميكند گیاهان منظر را شاداب و سالمت نگاهدارد و از هدر رفتن آب جلوگيري كند.
برای این کار میتوانید از سازمان آب منطقهي خود کمک بگیرید یا بهتنهايي براي مميزي
آب اقدام كنيد.

X

زمان الزم براي تکمیل یک برنامهي ممیزی ساده ولي كارآمد ،در حدود يك ساعت

است .از چنین برنامهاي میتوان در سیستمهای آبياري باراني دائمی یا حتي سیستمهاي
بسیار سادهي باراني (بهشكل آبفشاني كه در انتهاي يك شلنگ نصب ميشود) ،استفاده کرد.
 .1میزان مصرف آب منظر را ارزيابي كنيد .مصرف آب منظر را (از روي قبض آب ماهيانه)

در یکي از ماههاي گرم سال با یک دورهي زمستانی که اص ً
ال آبیاری نداشتهاید ،مقایسه کنید.
تفاوت بین این دو رقم ،میزان مصرف تقریبی منظر شما را نشان میدهد.
 .2وضعيت كلي منظر را ارزيابي كنيد .ببینید آیا میتوان زمينهاي چمن یا گیاهان
پرمصرف (آب) را در برخی قسمتها حذف کرد ،از روشهاي بهرهبرداري از آب باران استفاده
كنيد ،یا بستر گیاهان را با خاكپوش بپوشانید .هرکدا م از این كارها میتواند مصرف آب منظر
را بهمیزان قابلتوجهي کاهش دهد.
 .3در سیستم آبياري بهدنبال نشتی ،پاشيدن بيشازاندازهي آب از آبفشانها،

قطرهچكانها و نازلهاي (آبپخشكن) کج شده بگرديد و آنها را تعمير كنيد .براي
اطالعات بيشتر به فصل  10رجوع كنيد.
 .4آبفشانهاي سيستم آبياري باراني را با استفاده از چند قوطی کنسرو آزمایش

کنید .2تعدادی قوطی کنسرو (براي يك منظر متوسط در حدود هشت قوطی کنسرو كافي
1- water audit
2- catch-can test
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است) تهيه كنيد و آنها را در نزديكي آبفشانها و در فواصل بین آنها قرار دهید .سیستم
را دقیقاً بهمدت پانزده دقیقه روشن کنید .سپس با خطکش ،آب موجود در قوطیها را اندازه
بگیرید .اگر اختالف آب موجود در قوطیها (قوطيهاي نزديك به آبفشانها و قوطيهاي
دور از آبفشانها) بیشتر از  30درصد بود ،براي افزايش پوششدهي منظر ،فاصلهي بين
آبفشانها را تغییر دهید .براي اطمينان از عملكرد مناسب سيستم ،آزمايش را دوباره تکرار
کنید؛ ارتفاع آب موجود در هر يك از قوطیها را اندازه بگیرید .اندازههای بهدستآمده را
با هم جمع بزنيد و عدد بهدستآمده را بر تعداد قوطیهای کنسرو تقسیم کنید ،سپس در
عدد  4ضرب کنید تا سرعت بارش بهازاء هر سانتیمتر در ساعت بهدست آید .از رقم حاصل
برای طراحی و تنظیم یک برنامهي آبیاری منظر استفاده کنید (به قسمت بعد رجوع کنید).
 .5دستگاه كنترل آبياري را بررسي كنيد (اگر چنين دستگاهي در منظر دارید) و

برنامهي مربوط به هر يك از نواحي آبياري منظر را یادداشت کنید.

 .6بر طبق اطالعات جديدي كه بهدست آوردهايد ،یک برنامهي آبياري جديد به
دستگاه كنترلتان بدهيد يا برنامهي آبیاری دستيتان را كمي تغيير دهيد.

 .7مصرف آب قبض جديد را با قبض قديمي مقايسه كنيد ،تا ببينيد چقدر

صرفهجويي كردهايد.

برنامهي آبياري
از اطالعات مربوط به سرعت نفوذ آب در خاك براي تنظيم يك برنامهي آبیاری مناسب
استفاه كنيد؛ سپس برنامهي جديد را به دستگاه كنترل آبياري بدهيد ،یا درصورتیکه آبیاری
منظر را به روش دستی انجام ميدهيد ،تغییرات الزم را در آن اعمال کنید .در اینجا فرض
بر اين است كه شما از دستگاه كنترل آبياري استفاده ميكنيد ،ولي اگر آبياري منظر را به
روش دستي انجام ميدهيد ،مسئلهاي نيست ،ميتوانيد برنامهي جديد را روي يك تكه كاغذ
بنويسيد و طبق آن عمل كنيد.

X

برای آنكه بتوانيد واقعاً در مصرف آب صرفهجويي كنيد ،بايد برنامهي دستگاه

کنترل آبياري را حداقل چهار بار در سال ،با تغییر فصلها ،تجديد كنيد .بهترین حالت آن
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است که با هر تغییر قابلتوجهی در وضعیت آبوهوا ،تنظيمات دستگاه کنترل را تغيير
ل هوشمند بهطور خودکار اين تغییرات را در نحوهي آبياري
دهيد .دستگاههاي کنتر 
منظر اعمال ميكنند .اگر در منظرتان چنين دستگاهي داريد ،الزم نيست اين بخش را
بخوانيد .ولی اگر از يك دستگاه كنترل معمولی استفاده ميكنيد ،این اطالعات به شما
کمک بسياري میکند:
 .1سرعت نفوذ آب در خاك را مشخص كنيد .برای اطالعات بيشتر ،به قسمت چهارم از
بخش ممیزی آب در همین فصل رجوع کنید.

 .2یک برنامهي پايه برای نواحي چمنکاریشده كه معموالً بيشترين مصرف آب را
در منظر دارند ،تنظیم کنید.

 .3اين برنامهي پايه را وارد دستگاه كنترلتان كنيد.

 .4همچنان كه شرايط زمين چمن را در حين اعمال برنامهي جديد آبياري مشاهده

ميكنيد ،تنظيمات نهايي برنامهي آبياري را انجام دهيد.

X

برنامهي پايه ،نشاندهندهي متوسط آب مصرفي منظر است ،ولي اين برنامه تنها

نقطهي شروع مدیریت مصرف آب در منظر بهشمار ميآيد .وظيفهي شما این است که با
هر تغییر چشمگیري در شرایط آبوهوایی (وزش باد ،تغيير دما ،تابش خورشید ،درجهي
سرعت نفوذ آب

بهار

(سانتیمتر در ساعت)

( 2سانتیمتر/هفته)

تابستان

( 3سانتیمتر/هفته)

زمستان

( 1/5سانتیمتر/هفته)،

بهازاء هر دقیقه آبیاری

بهازاء هر دقیقه آبیاری

بهازاء هر دقیقه آبیاری

1

88

116

58

2/5

45

60

25

4

30

40

20

5

22

30

15

6

17

25

12

7

15

20

10

10

12

15

7

جدول  9-2جدول برنامهي پايهي تنظیمات دستگاه كنترل آبياري زمينهاي چمن
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ابرناكي ،بارندگي و ساير عوامل موثر در نیاز آبی منظر) ،دستگاه كنترل آبياري را دوباره
تنظیم و برنامهریزی کنید .در جدول  9-2اطالعات مفیدی در اين زمينه ارايه شده است.
اعداد جدول  9-2را در زمانبندي آبیاری هر يك از شیرهاي تحت كنترل دستگاه كنترل
آبياري وارد كنيد .زمان آبیاری را روي سه روز در هفته تنظیم کنید (براي مثال دوشنبه،
چهارشنبه و جمعه) و با تغییر فصلها ،اعداد مربوط به آن فصل را وارد کنید.
این اطالعات با فرض داشتن سه دورهي آبیاری در هفته ،که ایدهآل بيشتر
زمينهاي چمن است ،تنظیم و ارايه شده است .اگر دفعات آبياري شما کمتر یا بیشتر از
سه روز در هفته است ،زمان آبیاری (طول مدت آبياري) را طوری تنظیم کنید که بسته
به فصلي كه در آن هستيد ،رقم كل آبرساني به منظر بر حسب سانتيمتر در هفته،
تغييري نكند و معادل همان عددي باشد كه در ابتداي هر يك از ستونها در جدول
باال ذكر شده است .فراموش نكنيد که این میزان در فصول مختلف سال متفاوت است.
با توجه به شرایط آبوهوایی منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد ،ممكن است نیاز آبی
منظر شما کم یا زياد شود؛ بههميندليل بهتر است براي آگاهي از ميزان تبخير و تعرق
با سازمان هواشناسي منطقه تماس بگیرید.
برای فضاهای گلکاریشده ،و دیگر فضاهایی که چمن نیستند ،و براي آبرساني به
آنها از روش آبياري باراني استفاده میشود ،ابتدا تعيين کنید که نياز آبي آنها در مقايسه
با زمينهاي چمن ،بيشتر يا كمتر است .سپس ميتوانيد با در نظر گرفتن نياز آبي آنها
اطالعات جدول برنامهي پايه را تغيير دهيد .به شرایط گیاهانتان توجه كنيد و هر چند
وقت يكبار رطوبت خاک را بررسي کنید ،و سپس بر طبق شرايط موجود تغييرات الزم
را بهوجود آوريد.

X

در برخی مناطق براي صرفهجويي در مصرف آب ،قوانين مربوط به مصرف بهينهي

منابع آبي در آبیاری در تمام طول سال اجرا ميشود ،ولي در مناطق ديگر اين قوانين
فقط در فصلهاي خاصي از سال یا زمان خشکسالی و کمآبی اجرا ميشوند .از جمله

فصل  :9مديريت آب :نيمهي ديگر معادلهي آبياري

قوانين رایج براي مصرف بهينهي منابع آبي ميتوان به محدود کردن آبیاری به ساعات
خاصي از روز (خودداري از آبیاری در ساعات گرم روز) یا روزهای خاصي از هفته ،انتخاب
نوع تجهیزات بهكاررفته در سيستم آبياري بر طبق قوانين و مقررات موجود ،و ممنوع
كردن آبیاری گیاهان پرمصرف و زمينهاي چمن اشاره كرد .برای اطالعات بیشتر با
سازمان آب منطقه تماس بگیرید.

آبیاری هوشمندانه :چند نکتهي کلی

در اینجا به نکاتي اشاره ميكنيم که با توجه به آنها ميتوان تا حدودي از آبیاری بهينهي
منظر مطمئن بود.
√ √بهترین زمان آبیاری ،صبح زود است ،چرا كه میزان تبخیر آب بهدليل دماي هوا و جريان
باد ،کمتر است و البته در آن زمان فشار آب بيشتر است .آبیاری صبحگاهي ،رطوبت مورد
نیاز گیاه را در طول روز تامین میکند .و باالخره اينكه وقتي صبح زود به گياه آب داده شود،
خوبرگ آن زمان کافی برای خشک شدن دارند و بهاينترتيب احتمال ابتال به بیماریهایي
شا 
كه بر اثر خیس ماندن گياه در طول شب بهوجود ميآيند نیز کاهش میيابد.
سنج خاک یا بیلچه امتحان کنید.
√ √قبل از آبیاری رطوبت خاک را با استفاده از دستگاه رطوبت ِ
√ √وقتی باد میوزد ،آبیاری نکنید.
√ √یک حسگر باران روی دستگاه کنترل آبياري خود نصب کنید ،تا در زمان بارندگی
سيستم آبياري بهصورت خودكار قطع شود.
√ √تنها درصورتيكه مطمئن هستيد آب از روي كفسازيها به داخل باغچه جريان مييابد
و پاي درختان و گياهان ميرسد ،آنها را آبپاشي كنيد.
√ √گیاهانی را که آثار کمآبی خیلی زود در آنها بروز ميكند ،مشخص كنيد و از آنها
بهعنوان شاخص نیاز ساير گياهان منطقه به آبیاری استفاده کنید.
√ √علفهای هرز را وجین کنید ،زيرا مصرف آب آنها زياد است.
√ √در مصرف کود زیادهروی نکنید .گیاهانی که سریع رشد میکنند نسبت به آنهایی که
رشد آرامی دارند ،بیشتر آب مصرف میکنند.
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راهکارهای موجود در مناطق مختلف برای صرفهجویی و حفاظت از منابع آبی
در بیشتر مناطق ،بهخصوص مناطقی که آبوهوای گرموخشک دارند ،برای کاهش
مصرف آب در منظر مطالعات بسياري انجام شده است .برخی سازمانها نیز -مانند سازمان
آب هر منطقه -امکانات و تسهیالت مختلفي را بهصورت رایگان در اختيار شهروندان
قرار میدهند تا به آنها در كاهش مصرف آب كمك كنند .از آن میان میتوان به انواع
چكليستهای ممیزی و سایر ابزار موثر در صرفهجویی آب مانند آزمایش قوطی کنسرو،
ابزار اندازهگیری رطوبت خاک و همچنین خاكپوش بازیافتی ارزانقیمت اشاره کرد .در
کنار چنین ابزارهایی این سازمانها از راهکارهایی مانند برگزاری کالسهای آموزشی یا
برنامههای بازدید از باغچهها و منظرهای نمونه و همچنین وسایل کمکآموزشی (کتاب،
لوح فشرده) نیز بهره میگیرند.

فصل 10

تعميرونگهداری سیستمهاي آبیاری
و بهرهبرداري از آب باران
در این فصل میخوانیم:

• مراقبت از سیستمهاي بهرهبرداري از آب باران
• نگهداري از سیستمهاي آبیاری دائمی
• چگونه با مشكالت و مسايل آبياري كنار بياييم
ب باران طراحی خوب و مناسبی داشته باشند ،به
اگر سیستمهای آبیاری و بهرهبرداري از آ 
مراقبت کمی نیاز دارند .بااینحال كوتاهي در محافظت و نگهداری از این سیستمها منجر به
هدر رفتن آب و از بين رفتن منظر میشود .البته الزم نيست هر روز به اين سیستمها سر بزنيد،
ولي حتی بهترين سیستمها نيز به مراقبت نیاز دارند .در این فصل بيشتر به اين موضوع خواهيم
پرداخت .مطمئن باشيد كه نگهداري از اين سيستمها بههيچوجه کار پیچیدهای نیست.

چطور بهخوبي از سیستم بهرهبرداري از آب باران در منظر نگهداري
كنيم

یکی از مزایای جانبی سيستمهاي بهرهبرداري از آب باران ،نیاز اندک آنها به تعميرونگهداری
است .در مقایسه با كارهايي که باید براي حفظ عملكرد بهينهي سیستمهاي آبیاری پیشرفته
انجام شود ،بهجرات ميتوان گفت كه سيستمهاي بهرهبرداري از آب باران نياز چنداني به
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تعميرونگهداري ندارند .بااينوجود در اين سيستمها نيز قسمتهایی وجود دارد كه بايد
بهخوبي از آنها مراقبت شود .در بخشهای مختلف اين فصل به نکاتی كه بايد براي نگهداري
از سيستمهاي مختلف در نظر داشت خواهيم پرداخت.

نگهداري از سیستمهای بدون مخزن
یک سیستم بدون مخزن از قسمتهاي مختلفي مانند جويها ،آبراهههاي خشک و گودالهاي
نفوذپذير تشكيل ميشود كه طراحي همهي آنها تا جاي ممكن شبيه به پستيوبلنديهاي
طبيعي زمين است .یکی از مهمترین كارهايي كه بايد براي نگهداری از این سیستمها انجام
شود ،بررسی همهی قسمتهاي سيستم پس از هر بارندگي است .دراينصورت اگر قسمتي
از سيستم تخريب شده باشد یا با گلوالی پر شده باشد ،ميتوان مشكل پيشآمده را رفع
كرد .دقت كنيد كه آب به همان قسمتي كه مور د نظر شماست هدايت شود و درصورتلزوم
بالفاصله كار شيببندي و فشردهسازي خاك را تكرار كنيد و در قسمتهايي كه خاك سست
و ضعيف است ،از چند تكه سنگ براي محكمكردن آن استفاده كنيد.

X

اين كار بهخصوص در سیستمهای جدید ،اهمیت بسياری دارد .زيرا ممکن است الزم

یوبلندیهای زمین را تغییر داد تا آب در مسیر مور د نظر جریان یابد .بااينوجود
باشد پست 
سیستمهای قديمي نيز ممكن است گاهی به تغییر و تنظیمات جدید نیاز داشته باشند .چرا
كه جانوران جونده و نقبزن یا تغییراتي كه بهمرور زمان بهدليل انباشته شدن گلوالي در
پستیوبلندیهاي زمين بهوجود ميآيد ،بر عملكرد سيستم موثر هستند .اگر در جويها،
گیاه کاشتهاید ،سعی کنید به گیاهان رسيدگي كنيد و آنها را در شرایط مطلوب نگاهدارید.
گياهان خاک را با استفاده از ريشههاي خود محكم ميكنند و مانع از فرسايش آن ميشوند.

رسيدگي به سیستمهای مخزندار
سیستمهای بهرهبرداري از آب مخزندار از یک مخزن یا تانکر و يك سیستم انتقال آب
تشکیل ميشوند .اگر بخواهيد حجم زيادي آب ذخیره كنيد بايد مراقب باشيد اين آب
مشكلي در منظر بهوجود نياورد .بنابراین هر چند وقت يكبار ميزان رسوب موجود در مخزن
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را كنترل كنيد و درصورتلزوم آن را تميز کنید .سيستمهاي دفع جانوران موذي را هم
بهطور مداوم كنترل كنيد تا حشرات موذي نتوانند وارد سيستم شوند .درپوشها و دریچههای
ن نیافتد و دچار خفگي نشود.
دسترسی به مخزن را بسته نگاهدارید تا کسی در آ 

نظارت بر سیستمهای آب خاکستری
سیستمهای آب خاکستریِ ساده ،شامل لولههایی هستند که آب را با استفاده از نیروی جاذبه
از منبع (براي مثال ماشین لباسشویی) به گیاهان ميرسانند .اين سيستمها بهندرت به
تعمیر نیاز پيدا ميكنند ،مگر اينكه چربيها و زبالهها باعث گرفتگي لولههاي سيستم شوند
(با فرض اينكه اين لولهها در كل سيستم روي سطوح شيبدار قرار داشته باشند) .در این
سیستمها ،برگشت آب به داخل منبع نشاندهندهي این است که سیستم باید تعمیر شود.

X

مطابق بر قانون ،آبهای خاکستری نباید روی سطح زمین جاری شوند .اگر چنین

اتفاقی بيافتد ،احتماالً به معني آن است كه شما بيش از توان جذب خاك به آن آب
دادهايد ،یا ممكن است بارندگي شدید ،خاک را اشباع کرده باشد .دراينصورت براي
افزايش ظرفیت سيستم آن را به قسمتهاي ديگر منظر نيز گسترش دهيد ،يا آب اضافي
را به سيستم فاضالب هدايت كنيد.
بسیاری از سیستمهای سادهی آب خاکستری به حوضچههای زیرزمینی كه با خاكپوش
پر ميشوند ،ميريزند .این حوضچهها باید هر سال تخليه شوند و پس از پاكسازي دوباره پر
شوند .این سیستمها گاهی باید با آبِ تمیز ،شسته و آبکشی شوند .براي جرمگيري و رفع
گرفتگي لولهها الزم است هر چند وقت يكبار آنها را با آب پرفشار شست .سیستم نباید بوی
بد و نامطبوع بدهد؛ بوی بد نشانهی گرفتگي و باال زدن آب در لولهها است .اگر فکر میکنید
ممکن است چیزی در لولهها گیر كرده باشد با استفاده از جریان آب پرفشار لولهها را بشویید.
سالمت گیاهانی را که با آب خاکستری آبیاری میشوند ،زير نظر داشته باشید .اگر بهنظر
میرسد که مواد موجود در آب خاکستری ،آنقدر زياد است كه مانع از رشد مناسب گياهان
ميشود ،هر از چندگاهی گیاهان را با آب سالم و پاکیزه آبیاری کنید .برگهایی که نوک آنها
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خشک شده است ،نشانهي چنین وضعیتی هستند (اين برگها نشانهي تشکیل بلورهای نمک
در خاک هستند) .پژمردگی و رشد ضعيف گياهان نيز از دیگر نشانههای نامطلوب آبیاری با
آب خاکستری است.
با وجود آنکه تاكنون هیچ گزارشي مبني بر بیماری افراد بهدليل تماس با
آب خاکستری ثبت نشده است ،ولي بهتر است براي نظافت سیستم بهدليل تماس با
باکتریها و بسیاری عوامل بيماريزاي دیگر از دستکش استفاده كنيد و پس از تمام
شدن كارتان حتماً استحمام کنید.

نگهداري و نظارت بر عملکرد سیستم آبیاری دائمی

در این بخش اطالعات مفیدی دربارهي بررسي وضعيت قسمتهای مختلف سیستمهاي
آبیاری و تعمیرونگهداري آنها ارايه میشود .صرف چند ساعت ،آن هم دو یا سه بار در طول
فصل رويش ،برای بررسی سیستمهاي آبیاری ،تاثیر چشمگیری در عملکرد اين سيستمها،
قبض آب ماهيانه و سالمت منظر شما دارد .با اين كار ميتوانيد بهميزان قابلتوجهي در
مصرف آب صرفهجويي و به حفظ محیطزیست و منابع آن كمك كنيد .بهجز تعمیر تجهيزات
بازدارندهي جريان برگشتي آب كه براي آن بايد حتماً از افراد متخصص كمك بگيريد ،تعمیر
سایر بخشهاي سيستم اص ً
ال کار پیچیدهای نیست.
بررسی سیستم آبیاری را از نقاطی که شدیدا ً خشک یا مرطوب هستند و قسمتهايي که
گیاهان ،سالمت و شادابی معمول را ندارد و نشانههایي از بیماري و پژمردگی در آنها دیده
میشود ،شروع کنید .در این بخش ،با روشهاي تعمیر هر جزء از سیستم آبياري ،بهطور
کامل آشنا ميشوید.
پیش از آنکه تعمیر سيستم را شروع کنید ،جریان آب را قطع کنید و هنگام
کار گلوالی و رسوبات قسمتي را که تعمیر میکنید ،پاک کنید :چون با وجود آنها کار
شما سختتر میشود.
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تاسيسات بازدارندهي جريان برگشتي آب
دستگاه بازدارندهي جریان برگشتی آب ،يك شی ِر یکطرفه است که مانع از ورود آب آلودهي
آبياري به منابع آب خانگي ميشود .اين دستگاه اغلب بهشكل یک فشارشكن ،كاهندهي
فشار يا شير يكطرفهي دوقلو 1است كه در ابتدای سیستم آبیاری نصب ميشود .اگر
در سیستم آبیاری شما ،اين دستگاهها در مرکز سیستم قرار دارند ،بهتر است هر سال
یک متخصص آنها را بررسی و تعمیر کند .اگر روی هر شير يك خالءشكن اتمسفري
نصب شود ،ديگر نيازي به سرویس ساالنه هم نیست.

رگالتور/تنظيمكنندهي فشار
رگالتور/تنظيمكنندهي فشار در ابتدای سیستم ،در کنار دستگاههاي بازدارندهي جريان
برگشتي آب نصب ميشود ،و وظیفهي آن کنترل فشار آب است .اگر آبفشانها نشتی دارند
یا اينكه آبفشانها و قطرهچكانها پيوسته از جا درميآيند ،احتماالً دستگاه تنظیم فشار آب
در سیستم درست کار نمیکند .این تنظیمکنندهها ،در حدود ده سال عمر میکنند ،البته اگر
آب ورودی به سیستم ناخالصي (رسوبات و ذرات ریز) داشته باشد ،عمر آنها كوتاهتر میشود.
یک فشارسنج به محل اتصال شلنگ به شیر وصل کنید و رگالتور آن را تنظیم
کنيد .اگر نتوانستيد فشار را درست تنظیم كنيد ،رگالتور را تعویض کنید.

شیرهای ناحیهای
شيرهاي ناحيهاي ،شيرهاي مجزايي هستند كه بهشكل خودکار یا دستی ،آبفشانها یا
قطرهچكانها را تغذيه ميكنند و آنها را بهكار مياندازند .به هر ناحیه از منظر یک شیر
اختصاص داده ميشود (مجموعهی آبفشانها یا خطوط آبیاری قطرهای که با يك شیر
کنترل میشوند) .اين شيرها يا روي زمين/سطح خاک (شیرهای دستی و برخی انواع
شيرهاي خودكار) يا در محفظههایی در زیر خاک (فقط شيرهاي خودكار) قرار داده میشوند.
1- double check valve
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در تاسيسات زيرزميني ،داخل محفظه بايد خشك بماند ،و در صورت آبگرفتگي بايد نقاط
نشتی شناسايي و رفع شوند .گاهی اوقات اتصاالت شیرهاي خودكار (برقي) باز میماند كه
معموالً بهدلیل نفوذ ذرات ریز به ورودی ُسلونوئيدی 1است .رفع اين مشكل بسيار آسان است.
برای این كار ابتدا شير را ببنديد .سپس بخش ُسلونوئيدی (قسمتی که سیمها به آن متصل

هستند) را برداشته و بهآرامی ذرات را از روي ورودياي كه روي بدنهي شير قرار دارد پاك كنيد.
عامل دیگر بروز چنین مشكلي ،سوراخ شدن ديافراگم است .س ِر (قسمت باالیي) شیر را برداريد،
ن را تعویض کنید.
دیافراگم پالستیکی را بررسی کنید و در صورت وجود سوراخ یا پارگي ،آ 
هر چند وقت يكبار ،بخش ُسلونوئيدی دچار مشکل میشود .ميتوانيد براي اطمينان بيشتر

قطعووصل آن را
در چنين مواردي آن را به مبدل  25ولتي دستگاه كنترل آبياري وصل كرده و 
بررسي كنيد .در صورت مشاهدهي هر گونه خرابي بهتر است آن را تعویض کنید.
اگر جوندگان محفظهي شیر را با خاک پر کردند ،آن را تمیز کنید .وقتي اين كار را انجام
ميدهيد ،شیر را باز كنيد (از شير تخليهي دستي 2كه روي شير قرار دارد و بهشكل يك اهرم
يا پيچ هواگيري است ،استفاده كنيد) و سپس دستگاه کنترل جریان را تنظیم کنید (معموالً
بهشكل یک دستهي چليپايي است كه روی شیر قرار دارد) تا بهاینترتیب آب کافی وارد
آبفشانهاشود .دستگاههاي كنترل جریان معموالً تا آخرین حد باز گذاشته ميشوند ،ولي
در مواردی ممكن است بخواهيد جریان آب را در كل منطقه کاهش دهيد ،كه دراينصورت
اين دستگاهها به مقدار كمي بازگذاشته ميشود.
بخش دیگری از سیستم که گاهی دچار مشكل ميشود ،سیمکشی است که بخش
ل وصل میکند .نقاط حساس سيستم ،اتصاالت ضدآبی
ُسلونوئيدی شیر را به دستگاه کنتر 

هستند که سیمهایی را که از دستگاه كنترل خارج میشوند به سيمهاي بخش ُسلونوئيدی
وصل ميكنند (اين سيمها معموالً از زیر زمين وارد محفظهي شیر میشوند) .اگر اتصالها قطع
شدند یا بهدليل استفاده از لنتهای سيمكشي ،وضعيت مناسبي ندارند آنها را تعویض کنید.

X

گاهی سیمکشیهای زيرزميني بهدليل فعالیت جانوران یا حفاريهاي بیدقت آسيب
1- solenoid
2- manual control
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ميبينند .اگر یک یا تعدادی از شیرها را نتوان با استفاده از دستگاه کنترل باز كرد،
احتمال بروز چنين مشكلي وجود دارد .اگر نتوانيد از روي تغييراتي كه بهدليل فعاليت
جوندگان زيرزميني در سطح زمين بهوجود ميآيد ،مشكالتي از اين قبيل را رديابي كنيد،
كارتان كمي سخت ميشود .بهتر است بهجاي اينكه همه جاي حياط را بكنيد با يكي
از شركتهاي متخصص آبياري تماس بگيريد تا بدون دردسر با استفاده از دستگاههاي
الكترونيكي محل مشكل را پيدا كنند.

دستگاههاي کنترل
اين دستگاههاي جدید و پیشرفته بهندرت دچار مشكل میشوند .بیشتر اين دستگاهها فقط
در صورتي از كار ميافتند كه بهدقت برنامهریزی نشوند( .اين برنامهريزي شامل تنظیم زمان
و دیگر اطالعاتي است که به دستگاه داده ميشود) .اگر سیستم بهطور خودکار فعال نشد،
بهترین کار این است که با استفاده از کتابچهی راهنما يك بار ديگر به آن برنامه بدهيد .اگر
این کار هم فایدهای نداشت ،دستگاه را به تعميرگاه مجاز ببريد.
قطعی چند ساعتی برق ،باعث از كار افتادن باتریهای کمکی (پشتیبان) ميشود،
در نتيجه برنامهاي كه از پيش به دستگاه داده شده نيز پاک ميشود .راهحل آن ساده
است .باتریها را عوض کنید و دوباره برنامه را وارد کنید( .حتماً از روي برنامه يك نسخه
تهیه كنيد تا بتوان در چنين شرايطي از آن استفاده كرد).

X

یکی از مهمترین وظایف شما ،در طراحی و نگهداری از یک منظر پایدار ،این است

که حداقل چهار بار در سال با تغيير فصلها براي تامین آب مورد نياز گياهان ،برنامهي
جديدي به دستگاه كنترل بدهيد .برای اطالعات بيشتر به فصل  9رجوع کنید (البته اگر
از دستگاه کنترل هوشمند استفاده كنيد ،نيازي به اين كار نيست).
گاهی ممکن است ،بهنظر برسد که دستگاه کنترل خوب کار نمیکند ،درحاليكه مشكل از اتصالي
در سیمکشیها یا شير دستگاه است .اگر حداقل یکي از شیرها كار نميكند ،با استفاده از یک
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ولتمتر ،ولتاژ نوار ترمينال 1درون دستگاه کنترل را اندازه بگیرید .این نوار باید  24ولت برق به هر
يك از شیرهاي متصل به دستگاه کنترل منتقل كند تا دستگاه طبق برنامه عمل كند .اگر ولتاژ
اندازهگيريشده درست و کافی باشد ،ولي باز هم شير كار نكند ،بايد ولتاژ را در ورودی شیر اندازه
گرفت .اگر ولتاژ شیر مناسب باشد ،در اینصورت مشكل از بخش ُسلونوئيدی یا خود شير است؛ ولي

اگر ولتاژ برقي كه به شير منتقل ميشود كافي نباشد ،در سیمکشی اشکالي وجود دارد.

حسگر باران ،كه بهشكل فنجاني است كه روي بام (یا هر نقطهي دیگري كه در معرض
بارش مستقیم قرار دارد) کار گذاشته میشود ،دستگاه کنترل را بهطور موقت در زمان بارش
باران قطع ميكند .اين حسگر ممکن است گاهي عملکرد کل سیستم را بههم بزند .حسگر
را از سيستم جدا و عملكرد دستگاه را بدون آن بررسي كنيد .اگر سیستم کار کرد ،اشكال
از حسگر باران است .گاهي محفظهي سنجش حسگر باران از برگهای خشک پر میشود،
بهتر است هر چند وقت يكبار آن را تمیز کنید.
هرگز دستگاه کنترل را به جریاني که وسایل پرمصرف مانند ماشینهاي
لباسشویی هم به آن متصل هستند وصل نکنید .افزایش ناگهاني شدت جريان در هنگام
روشن كردن این وسایل ممکن است قطعات الکترونیکی دستگاه کنترل را بسوزاند.

فیلترها و رگالتورها (تنظیم کنندههای) سیستم آبیاری قطرهای
هر يك از نواحي منظر كه براي آبیاری آنها از سيستم قطرهای استفاده ميشود ،مجهز به
سيستمي 2هستند كه روی شیر مربوط به آن ناحيه نصب ميشود .این سيستم شامل يك
رگالتور کوچک برای کاهش فشار آب ورودی و همچنین یک فیلتر برای جدا کردن ذرات
موجود در آب است (اين ذرات گاهي باعث مسدود شدن قطرهچكانها ميشوند) .رگالتور اين
سيستم عموماً نياز چنداني به تعمير و سرويسكاري ندارد ،ولی تمیز کردن فیلترها بهویژه
اگر آب جاري در سيستم تميز نباشد ،ضروری است .د ِر محفظه را باز کنید و کارتریج را از آن
خارج کنید ،مراقب باشید که سنگریزهها و جرم روي فيلتر داخل محفظه نریزند .کارتریج
1- terminal strip
2- drip setup
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را بشویید ،براي اين كار میتوانید از یک مسواک كمك بگيريد .کارتریج و محفظه را آب
بکشید ،دوباره همهچیز را سر جای خود بگذارید و مراقب باشید که آنها را خیلی محکم و
سفت نکنید ،شیر را باز کنید و در صورت وجود نشتی آن را رفع كنيد.

لولهها و قطرهچكانها
در سیستم آبیاری قطرهای ،قطرهچكانها ،يا روي لولههای پالستیکی سیاهرنگ پرس میشوند
یا بهطور جداگانه روي آنها نصب ميشوند .این لولهها معموالً بين خاک و خاکپوش قرار
ميگيرند ،بههمين دليل ممكن است بر اثر وجين كردن علفهاي هرز ،رفتوآمد و همچنين
فعالیت جانوران مختلف آسيب ببينند.

X

برای بررسي لولهها و قطرهچكانها ،سیستم را فعال كنيد و بهدنبال ،قسمتها یا اجزائی

بگرديد که درست كار نميكنند .ممکن است متوجه نشتيهايي شويد كه آب از آنها مانند
فواره از لوله بيرون ميزند ،دراینصورت ،احتمال دارد يكي از قطرهچكانها از لوله جدا
شده باشد .براي رفع اين مشكل ميتوانيد يك قطرهچكان ديگر در سوراخ لوله كار بگذاريد.
همچنين ميتوانيد درپوشی روی آن قرار دهيد و آن را ببندید ،سپس سوراخ جدیدی در
نزديكي آن ایجاد کنید و قطرهچكان را در داخل سوراخ جاگذاري كنيد .اگر جانوران جونده
لوله را سوراخ کردند ،قسمت آسیبدیده را از لوله جدا کنید و يك تکهی جدید جایگزین
آن کنید .براي اين كار از دو كوپلر 1كه با فشار در هم چفت ميشوند 2استفاده كنيد .دقت
كنيد وقتي لوله را ميبريد ،خاك و ذرات ريز ديگر وارد سيستم نشوند.
با وجود استفاده از فيلترهاي مناسب ،گاهي ممكن است قطرهچكانها از كار بيافتند.
اگر در منظرتان گیاهی پژمرده شده یا در حال پژمردگی است ،نشانهي آن است كه یکي
از قطرهچكانها مسدود شده است .در چنين شرايطي برخي انواع قطرهچكانها را ميتوان
جدا و تمیز کرد ،ولي انواع دیگر اين قابليت را ندارند و باید آنها را تعویض کرد( .بهترين
1- coupler
2- friction fitted
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نوع قطرهچكانها ،قطرهچكانهايي هستند كه خودشان عمل پاكسازي را انجام ميدهند)1
اگر قطرهچكان روی لوله نصب شده است ،قطرهچكان آسيبديده را با يك قطرهچكان سالم
تعويض كنيد( .همیشه تعدادی قطرهچکان اضافی برای چنین مواقعی داشته باشید) .اگر
قطرهچكان روي لوله پرس شده است ،آن را مسدود كنيد و در كنار محل قرار گرفتن
قطرهچكان قديمي سوراخي روي لوله ايجاد كرده و قطرهچكان جديد را در آن كار بگذاريد.
بعد از چند سال ،لولههای سیستم آبياري قطرهای در زیر خاک مدفون میشوند ،اگر بخواهید
میتوانید دوباره آنها را روی سطح خاک بیاورید ،ولی اگر در همان وضعیت بمانند هم مشكلي
ایجاد نمیشود( .بهخصوص اگر از قطرهچکانهای نصب شده روي لولهها 2استفاده ميكنيد
كه ميتوان آنها را در زير خاك دفن كرد) .گاهی رشد ریشهي درختان ،به لولههای سیستم
آبياري قطرهای آسیب میرساند ،بخش آسیبدیده را جدا و آن را با لولهي جدید تعويض كنيد.
دو س ِر لولهي جديد را با استفاده از اتصاالت 3متصل به دو انتهاي لولهي قديمي به آن وصل
كنيد .لولهي میانی را کمی بلندتر بگیرید تا كشيده نشود و حداقل چند سال برايتان كار كند.

سیستمهای آبياري بارانی
يك روز آفتابي و گرم را براي راه انداختن اين سيستم انتخاب كنيد .شيرها را يكييكي باز
كنيد و بهدنبال نازلها (آبپخشكن) و سرهاي شکسته ،جرم گرفته ،داراي جهتگيري
پیچ
نامناسب ،قوي و ضعيف (از نظر ميزان آبي كه به هوا ميپاشند) بگرديد .با استفاده از ِ
روی آبفشانها ،فاصلهي آبپاشی مناسب را تنظیم کنید.
تنظیم آبفشانهاي چرخشی ،4كمي پيچيده است ،بنابراین برای تنظیم محدودهي
آبپاشی آنها بهتر است به دفترچهي راهنما رجوع کنید .س ِر آبفشانها را بايد طوري
تنظيم كرد كه تمام قسمتهاي منظر به يك اندازه آبپاشي شوند .براي اين منظور
بايد پايهاي كه س ِر آبفشان روي آن قرار ميگيرد كام ً
ال عمود باشد ،درغيراينصورت،
1- self-cleaning
2- in-line emitter
3- drip coupler fittings
4- rotor heads
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آبپاشي بهطور نامنظم انجام ميشود.
ضمن
میتوانید نازلها (آبپخشكن) را براي تمیز یا تعویض کردن باز و جدا 1كنيد .در
ِ

انجام اين كار ،همچنين ميتوانيد صافي 2نازل را كه معموالً در زير آن قرار دارد ،برداشته و
تمیز کنید .اگر وقتي سيستم بهكار افتاد ،آب از سر آبفشان نشت كرد (در قسمتي بهجز
محل اصلي خروج آب) ،الزم است واشر داخل درپوش آبفشان 3را تميز يا تعويض كنيد.
اگر آب باز هم از آبفشاني كه در پستترين نقطهي ناحيهي آبياري قرار دارد نشت ميكند،
بهدنبال نشتي در شير كنترل بگرديد .اگر شير كنترل هم نقصی نداشت ،احتماالً مدتی پس
از قطع سیستم آبیاری ،آب باقيمانده در لولهها از آنها بیرون میريزد .برای حل این مشكل،
یک شير يكطرفه روی س ِر آبفشان نصب کنید.

سیستم آبیاری را زمستاني كنيد

آیا تابهحال توجه کردهاید که تکههای یخ بزرگتر از میزان آبی هستند که در قالب
ریخته بودید؟ بر خالف آنچه در مورد بيشتر مواد رخ ميدهد ،آب وقتی یخ میزند،
منبسط میشود .چنین اتفاقی در سیستم آبیاری هم میافتد .بنابراین اگر در منطقهاي
زندگی میکنید كه زمستانهای سخت و سرد دارد ،باید در پایان فصل گرم آب سیستم
آبیاری را تخلیه کنید تا لولهها و ساير تجهيزات بر اثر يخزدگي آسيب نبينند.
در يك سيستم آبياري مناسب براي آبوهواي سرد ،شیب همهي لولهها بايد بهسوي
شیرهای تخلی ه که در نقاط پست منظر قرار دارند باشد؛ بهاینترتیب با باز کردن شیرها آب
موجود در لولهها بهسرعت تخلیه ميشود -مگر اينکه آب درون لولهها در حال یخ زدن
باشد .اگر سیستم شما شیر تخلیه ندارد ،از یک کمپرسور 4براي خارج كردن آب داخل
لولهها استفاده کنید .در هر دو صورت مطمئن شوید که لولهها (قبل از آنکه هوا سرد
شود) کام ً
ال تخلیه شدهاند .بعد از تخلیهي همهی لولهها ،شیر اصلی را که در نقطهي 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 ايجاد مانع در برابر آبفشانها ميشود و از رسیدن آب به نقاطي

كه در آن سوي گياه قرار دارند جلوگيري ميكند .در حقیقت بهتر است گیاهی در اطراف
آبفشانها وجود نداشته باشد .الزم نيست گياهان نزديك به آبفشانها را از ريشه
بكنيد ،فقط گاهي شاخوبرگ مزاحم آنها را هرس كنيد.
وقتی کار بررسی سیستم آبياري باراني تمام شد ،با استفاده از چند قوطي كنسرو ،ميزان
پوششدهي سيستم را بررسي كنيد .در فصل  ،9روش انجام اين کار بهطور كامل شرح داده
شده است.

چطور با شرایط خاصی که در آبیاری منظر پیش میآید کنار بیاییم

بیشتر مردم ،سیستم آبیاری نسبتاً سادهای دارند و آب مورد نیاز آبیاری خود را از منابع
آب شهری تامین میکنند .اما حرکت در مسیر پایداری معموالً ما را با شرایط خاصی مواجه
میکند .در اینجا ،به نکاتی دربارهی مدیریت شرایط و تجهیزات خاص آبیاری خواهیم

پرداخت.

نگهداری از چاهها و سیستمهای تصفیه
اگر آب منظر از یک حلقه چاه خصوصی تامین میشود ،الزم است همواره با فردی مطلع
و آگاه در زمینهی 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 حوزهی تصفیه و رفع مشکالت آب
هم در تماس باشید.

رفع مشکالت خاص آب
جرم آهن که منشاء باکتریایی دارد شامل میکروارگانیسمهایی است که در برخی منابع تامین
آب زندگی میکنند .این موجودات داخل لولهها ،شیرفلکهها ،آبفشانها ،قطرهچكانهاي
سیستم آبیاری قطرهای و دیگر بخشهای سیستم آبیاری رشد میکنند و تکثیر میشوند.
اگر در لولههای شما جر ِم لزجی به رنگ سبز مایل به قهوهای دیده میشود ،این موجودات
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به سیستم شما راه پیدا کردهاند .از بین بردن این موجودات کار سادهای نیست .بهترین راه
ی بهجای سیستمهای آبیاری قطرهای و آبفشانهای کوچک
استفاده از آبفشانهای معمول 
(مینیآبفشانها) است که امکان مسدود شدن سوراخهای آنها بسیار زیاد است.
آب سخت هم میتواند گاهی بر عملکرد سیستم و تجهیزات آبیاری اثر بگذارد .از آنجایی
که داخل تجهیزات معموالً خشک نمیشود ،مواد معدنی که در آب سخت محلول هستند در
داخل سیستم باقی میمانند و به تجهیزات راه پیدا میکنند .اگر آب امالح زیادی داشته باشد،
دراینصورت مجبور هستید هر چند وقت یکبار آنها را تعویض کنید .تصفیهي آب معموالً در
آبیاری عملی نیست ،چون حجم آبی که استفاده میشود ،بسیار زیاد است .آب کثیف میتواند
بهترین سیستم آبیاری را هم به یک معضل همیشگی تبدیل کند .نصب فیلتر در محل
اتصالها میتواند کمک موثری باشد :در اینباره میتوانید با کارشناسان نصب و راهاندازی
سیستمهای آبیاری هم مشورت کنید .بهطور منظم فیلترها را تمیز کنید و از شیرفلکههایی
استفاده کنید که در برابر آلودگی مقاوم هستند (به این شیرفلکهها ،شیرفلکههای آبهای
کثیف 1هم میگویند ،چون برای عبور حجم زیاد آلودگی مناسبتر هستند).

1- dirty water valves
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بخش چهارم
طراحي آسان سختمنظر:

ساخت اجزاء و عناصر بينظير
بدون تخريب محيطزيست

در این بخش ...

اشیاء و عناصر غیرجاندار یک منظر را سختمنظر میگویند :پاسيوها ،سکوها،

دیوارهای نگهدارنده ،مسیرهای تردد و موارد مشابه جزو عناصر سختمنظر هستند.
یکی از عوامل انطباق منظر با اصول پایداری ،تاکید و توجه به سیستمهای زندهی
آن است ،اما بههرحال در هر ملکی وجود سختمنظر نیز ضروری است.

عنوان بخش مشخص است ،در این بخش روشهای ساخت و
همانطور که از
ِ
طراحی سختمنظر بدون آنکه آسیبی متوجه محیطزیست شود ،معرفی میشوند .در

این بخش به نحوهی طراحی و ساخت مسیرهای تردد ،حصارها و دیوارها ،سازههای
نگهدارنده ،سازههای چوبی مانند آالچیقها/سایهبانها و سکوها و حتی عناصر زينتي
مانند آبنماها و سازههای هنری خواهیم پرداخت .در این قسمت روشهایی ارايه
میشود که بهکمک آنها میتوان هر یک از این سازهها را به اجزائی کاربردی تبدیل

کرد که دهها سال در خدمت کاربران قرار دارند و قابلاستفاده هستند .در ادامه همچنین

به راههای آمادهسازی سایت و نگهداری از عناصر طراحیشده خواهیم پرداخت.

فصل 11

آمادهسازی سایت
در این فصل میخوانیم:

• رعایت نکات ایمنی كار
• دقت در محل قرار گرفتن تاسيسات عمومی (مانند برق و تلفن)
• از ضايعات تخريب بهعنوان مصالح پايدار استفاده كنيم
• عمليات خاك :شيببندي ،زهكشي
• مبارزه با علفهای هرز به روشهای پایدار
احتماالً با خواندن مطالب بخش دوم كتاب به اين نتيجه رسيدهايد كه طراحي منظرپايدار كار
دشواري است و ممكن است هرگز موفق به انجام آن نشويد .تصميم شما هرچه باشد (خودتان
كار طراحي را شروع كنيد يا آن را به افراد متخصص بسپاريد) هدف آن است كه با هر يك از
مراحل آمادهسازي سايت و كارهايي كه بايد در اين مراحل انجام شود ،آشنا شويد .حتي اگر
براي انجام اين كار از افراد باتجربه كمك بگيريد،آگاهي از مراحل كار و عملكرد سيستمهاي
مختلف ،به شما كمك ميكند بدانيد چه نوع خدماتي دريافت خواهيد كرد و بهاينترتيب در
آينده با مشكالت كمتري مواجه ميشويد.

اول ایمنی ،بعد كار

منظرسازي ،کار سنگیني است و ابزارها و تجهیزات بهكاررفته در آن بسيار
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بزرگ ،سخت ،بُرنده و قدرتمند هستند .خوشبختانه از آنجايي كه هدف ما طراحي
منظري پايدار است ،خطر استفاده از مواد سمي وجود ندارد .بااينوجود براي اينكه هيچ
خطري شما و اطرافيانتان را تهديد نكند بايد به نكات بسياري توجه كنيد:
√ √تمیز نگاهداشتن محل کار .سعی کنید همهي مسیرهاي دسترسي ،فضاهايی كه در
آنها مشغول به کار هستيد و قسمتهاي ديگر منظر را تميز نگاهدارید .از تلانبار کردن
ابزارها روی هم خودداري کنید ،ابزارهاي تیز و بُرنده را بهحال خود رها نكنيد و روي گودالها
را بدون نصب عالمت خطر باز نگذاريد .فراموش نكنيد که كودكان یا حتی بزرگساالن ممکن

است در طول روز به محل کار شما بیایند يا از آنجا عبور كنند ،پس هر روز به گوشهوكنار
سايت سر بزنيد و سعي كنيد همهچيز را مرتب و منظم نگاهداريد.
√ √لباس مناسب و ایمن بپوشید .چکمههای مخصوص (از پوشيدن دمپايي جدا ً خودداري
كنيد) و لباسهای پوشیده و نسبتاً ضخیم بپوشید .دستکش ،عینک ایمنی ،ماسک (ضد
گردوغبار) و كمربند محافظ ستون فقرات 1را فراموش نکنید.
√ √براي بلند کردن اشیاء ،فشار را به پاها منتقل کنید .هنگام بلند کردن اجسام سنگین،
روی آنها خم نشوید .کمرتان را صاف نگاهداريد ،روی زانوها بنشينيد (خم شويد) ،جسم را
ن را بلند کنید .از دیگران کمک بگیرید.
بغل كنيد و در حال بلند شدن از روي زانوها آ 
√ √ روش استفاده از ابزارها را ياد بگيريد .دستورالعمل استفاده از هر ابزار را پيش از

بهكار بردن آن بخوانید .براي استفاده از دستگاهها و تجهیزات سنگینی که اجاره میکنید
حتماً يك دورهي آموزشي بگذرانيد.
√ √ابزارها و تجهیزات را در شرایط خوب و وضعيت ایمن نگاهدارید .دقت كنيد حفاظهای
ایمنی سر جای خود قرار داشته باشند .بهدنبال سيمهاي فرسوده و بدون پوشش مناسب،
برش ُكند (اين ابزارها از آنجايي
تیغههایي كه خوب در غالفشان محكم نميشوند و ابزارهای ِ
كه تصور ميشود ديگر خطري ندارند ،از ابزارهاي برش تيز بسيار خطرناكتر هستند) بگرديد.
√ √از يك قطعكنندهي جريان خطاي زمين ( 2)GFCIاستفاده کنید .این وسیله ،ابزار
مطمئنی است که بهمحض ايجاد مدار کوتاه ،جریان برق ورودی به تجهیزات الکتریکی را قطع
1- back brace
2- ground fault circuit interrupter
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میکند تا خطري براي كاربر بهوجود نيايد.
√ √هرگز تجهیزاتی را که مخزن بنزين دارند ،وقتی هنوز روشن و گرم هستند ،پُر

نکنید .توجه داشته باشيد كه از سوخت بايد در محفظههای استاندارد و در مکان مناسب و
ايمن نگهداری کنید.
√ √از تماس با بتن خیس خودداری کنید .تماس پوست بدن با بتن ممكن است باعث
مسمومیت شود .بنابراین حتماً از چکمه و دستکش پالستیکی استفاده كنيد.
√ √از درختها باال نرويد .اين كار را به افراد ماهر بسپارید.

√ √اگر در مكاني کار میکنید که پوشیده از علفها و گیاهان خشک است ،حتم ًا

کپسول آتشنشانی همراه داشته باشید .از ابزارهاي فوالدی که در اثر برخورد با سنگها،
ممكن است جرقه توليد كنند و موجب بروز آتشسوزی شوند ،استفاده نکنید.
√ √جعبهي کمکهای اولیه را فراموش نکنید .شماره تلفن اورژانس را بهخاطر بسپاريد و اگر
ميخواهيد كاري انجام دهيد كه ممكن است خطرساز باشد ،خانواده را در جریان قرار دهيد.
√ √كودكان و حیوانات خانگی را از مكانهاي پرخطر دور نگاهدارید ،آنها خطرات را
درك نميكنند.

√ √مراقب کارگران پیمانکار طرف قرارداد هم باشید .برخي پیمانکاران آموزشهای الزم
را دربارهي رعايت نكات ایمنی به کارگران خود نمیدهند .بهتر است آنها را تحتنظر داشته
باشید و بر كارهايشان نظارت كنيد.
√ √فقط کارهایی را كه از عهدهي آنها برميآييد انجام دهید .کمک گرفتن از افراد
متخصص و باتجربه خیلی بهتر از آن است که به خود آسیب برسانید.

مكانيابي سيمها و لولههاي تاسيسات عمومي پيش از شروع كندن
منظر

سيمها و لولههاي خدمات عمومي هم از زير و هم از روي زمين به منظر كشيده ميشوند .پيش

ل قرارگرفتن لولههاي گاز ،آب و فاضالب و همچنين كابلهاي برق و تلفن
از كندن زمين ،بايد مح 
را مشخص كنيد .گاهي ممکن است حقوق ارتفاقي در منظرتان در نظر گرفته شده باشد (حقوق
قانوني دسترسي شركتها و موسسات خدمات عمومي به منظر شما) كه بايد آنها را رعايت كنيد.
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ل قرار گرفتن كابلها و لولههاي
پيش از شروع کار در منظر ،بايد حتماً مح 
خدمات عمومي را مشخص کنید ،زيرا برخورد تصادفي با آنها ممکن است خسارات جانی
جبرانناپذيري بهدنبال داشته باشد .اگر اين كابلها و لولهها آسيبي ببينند ،شما موظف
هستيد عالوهبر پرداخت هزينهي تعمير آنها ،جريمهي سهلانگاري خود را نيز به موسسات
و شركتهاي حقوقي بپردازيد .برخورد با لولههاي گاز باعث انفجار ،با سيمهاي برق منجر به
برقگرفتگی و با كابلهاي تلفن باعث قطع شدن خطوط تلفن كل منطقه ميشود.

X

پس از مکانیابی و عالمتگذاری محل عبور سیمها و لولههاي خدمات عمومي،

نقشهي سادهای از آنها تهیه کنید و محل هر يك را دقیقاً مشخص کنید ،زيرا ممکن

است در حین ساخت ،نشانهها و عالمتها جابهجا يا بهكلي پاك شوند.

تماس با ادارهي خدمات محلی
چند روز پيش از شروع کار كندن منظر ،با ادارهي خدمات محلی هماهنگی الزم را انجام دهيد تا
ل عبور كابلها و لولههاي خدمات عمومي به ملك شما سري بزنند .وقتي
براي عالمتگذاری مح 
با اين ادارات تماس ميگيريد آنها براي شما توضيح ميدهند كه چگونه بايد محدودهي قرار
گرفتن تاسيسات مربوط به خدمات عمومي را مشخص كنيد تا ماموران آنها بتوانند بهراحتي
كار عالمتگذاري را انجام دهند .معموالً چند روز (دو يا سه روز) بعد ،این افراد در محل حاضر
ميشوند و به عالمتگذاری ملک شما میپردازند .پس از تمام شدن اين مرحله از كار بهآسودگي
میتوانید کار خود را شروع کنید .این كار از لحاظ قانونی الزامياست.

انجام عمليات تخريب منظر

اولين كاري كه هر طراح منظر انجام ميدهد ،تخريب منظر است .اين كار عموماً بهكمك
ماشينهاي سنگين مانند تراكتور انجام ميشود .البته اين در صورتي است كه منظر بسيار
بزرگ باشد .اگر ابعاد منظرتان چندان هم وسيع نيست به محيطزيست استراحتي بدهيد و از

ابزارهاي دستي براي اين كار استفاده كنيد.
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دفع زبالهها به روشي پایدار و سازگار با محيطزيست
در گذشته براي دفع نخالههاي حاصل از تخريب منظر ،آنها را پس از جمعآوری به گودالهاي
دفن زباله 1ميفرستادند .امروزه میدانیم هیچ زبالهاي از بین نمیرود ،بلکه آنچه ما بهعنوان
زباله دفع میکنیم ،در جای دیگري مشکالت فراوان بهوجود میآورد.
بهجای آنکه به همهي بخشهای فعلی منظرتان به چشم زباله نگاه كنيد ،ببینید آیا
ميتوان از برخي از آنها براي ساختن منظر جدید استفاده كرد :مانند خاک ،درختان،
تکههای بتنی خردشده ،آجرهاي بهكار رفته در پاسيوي قديمي ،گیاهان مفيد و اشيائي
كه ميتوان از آنها براي تزيين منظر استفاده كرد .اين اشیاء و مصالح دورريختني را کنار
بگذارید تا بعدا ً از آنها دوباره استفاده کنید.
سعي كنيد تا جايي كه ميتوانيد به بازيافت زبالهها كمك كنيد ،براي مثال زبالههاي گیاهی را
ت آنها را به موسسات مربوطه بفرستيد( .براي
از ساير زبالهها جدا كنيد و براي تهيهي کمپوس 
اطالعات بيشتر دربارهي فعاليتهايي كه در زمينهي بازيافت در منطقهي شما انجام ميشود،
ميتوانيد با چند موسسهي مختلف تماس بگيريد) خاک ،بتن و فلزات قابلبازیافت را از زبالههای
معمولی جدا کنید .حتي اگر شما نتوانيد از اين مواد استفاده كنيد ،ممکن است ديگران بتوانند.
زمین منظر و گیاهان موجود در آن را همانطور حفظ كنيد

X

دقت كنيد وقتی منظر قدیمی را تخريب میکنید ،به پوشش گياهي موجود آسيبي

نرسانيد .براي مثال ميتوانيد خطوط آبیاری قطرهای را (سايهي بيرونيترين آستانهي
رويش شاخوبرگ درخت روي زمين) با عالمتگذاری یا حصارکشی موقت مشخص كنيد.
این عالمتها به کارگران هشدار میدهند که در اين قسمتها از ماشینهای سنگین
استفاده نکنند ،در هنگام استفاده از ابزارهای معمولی بيشتر مراقب باشند و زياد در این
توآمد نکنند .از قرار دادن مصالح ساختماني زیر درختان ،خودداري کنید.
مناطق رف 
پيش از شروع منظرسازی ،شاخوبرگ درختان بزرگ را هرس کنید .وقتي کارگران مجبور
1- landfill
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نباشند آهسته و بادقت از البهالي گياهان منظر رفتوآمد کنند ،هم هزينهي كمتري براي
ساخت منظر صرف ميشود و هم كار كردن در منظر آسانتر ميشود .ميتوانيد درختان را
هر زمان كه بخواهيد ،پیش از شروع ساخت منظر جدید ،هرس كنيد.
در انتخاب شركتها يا باغبانهايي كه وظيفهي نگهداري از درختان را بهعهده
دارند ،دقت کنید .یک اشتباه میتواند حاصل صدها سال را در یک دقیقه از بین ببرد.
براي جلوگيري از فرسايش و شسته شدن خاك از روي تپههاي كوچك بر اثر بارش باران،
با استفاده از بستههاي كاه يا انواع ديگر حصارها که براي جلوگيري از رانش ِگلوالي مورد
استفاده قرار میگیرند ،پاي تپهها حصار بكشيد( .برای آشنایی بيشتر با روشهای کنترل
فرسایش به فصل  14رجوع کنید) فراموش نكنيد كه اين كار از الزامات قانوني كار در هر
منظري بهشمار ميآيد .از ايجاد هر گونه تغييري در مكانهایی که محل زندگی جانوران یا
پرندگان هستند ،خودداري کنید .آبراهههاي طبيعي را با خاكريزي مسدود نكنيد.

عمليات خاك :شيببندي و هموارسازي

زمین و خاک از مهمترین اجزاء تشكيلدهندهي هر منظر پايدار بهشمار ميآيند .نحوهي

شيببندي خاک منظر مشخص میکند که خاك چهمدت آب را در خود نگاه میدارد ،آب
چگونه روی سطح جاری میشود و آیا بهخوبی جذب خاک ميشود يا بهشكل روانآب روی
سطح خاک جاري و منجر به فرسایش ،آبگرفتگي و آلودگی میشود .بهكمك شيببندي
خاك ،ساختمان خانه از آبگرفتگي مصون میماند ،فضاهايي ايجاد ميشود كه ميتوان
بهخوبي از آنها استفاده كرد و زمینهای بيشكل و بدون قواره به زمینهایی زيبا و
قابلبهرهوري تبدیل میشوند.

X

شيببندي خاك فقط یکبار انجام ميشود ،بنابراين بهتر است نهایت سعی خود را

بهكار بنديد تا این کار درست انجام شود ،چرا كه بعد از کاشت دیگر نمیتوان آن را اصالح
كرد .بنابراين داشتن اطالعات الزم دربارهي روشهاي شيببندي خاک اهمیت بسياري
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دارد .در فصل  8بيشتر به زهكشی و شيببندي خاک خواهيم پرداخت .برای اطالعات
بيشتر ميتوانيد به اين فصل رجوع کنید.

شيببندي خاك به روشهاي پايدار و سازگار با محيطزيست
رويكرد پایداری در شيببندي خاك آن است كه تا جايي كه امكان دارد از جابهجا كردن
خاک بپرهيزيد (چرا كه خاک بر اثر جابهجا شدن آسیب میبیند) و براي اين كار دلیلی
قانعكننده داشته باشيد :براي مثال نگاهداشتن آب در منظر ،جلوگیری از فرسایش خاک
و محافظت از خانه در برابر آبگرفتگي .در اینجا به برخي اصول اولیهي شيببندي خاك
ميپردازيم:
√ √همهي شيبها و سطوح موجود در منظر را با استفاده از يك دوربين نقشهبرداري 1بررسی
کنید؛ سپس براي عمليات شيببندي برنامهريزي كنيد و روشي را انتخاب كنيد كه به شما
در رسيدن به هدفتان كمك ميكند.
√ √اگر در منظر قسمتي وجود دارد كه خاك آن بهنظر كمي سست و ناپايدار است با یک
زمینشناس مشورت كنيد .هرگز از سيستمهاي بهرهبرداري از آبباران یا تراسبندی در مناطقي
كه خاك سست و ناپايدار دارند استفاده نکنید( .براي اطالعات بيشتر به فصل  8رجوع كنيد).
√ √اجزاء مطلوب موجود در منظر ،مانند درختان یا ساير اکوسیستمهای طبیعی ،را شناسايي
كنيد و عمليات شيببندي خاك را متناسب با آنها انجام دهيد .مناطق حفاظتشده را با
حصارکشی از دیگر مناطق جدا کنید .تا جايي كه ممكن است سعي كنيد از شكل طبيعي
زمين پيروي كنيد ،آن را بازسازي كنيد ،يا از اطالعات ارايهشده در فصل  7براي طراحي
سيستمهاي بهرهبرداري از آبباران استفاده كنيد .در چنين سيستمهايي با ايجاد تغييراتي
در خاك ميتوان شرايطي فراهم كرد كه حجم بيشتري از آب جذب آن شود.
√ √از زير و رو كردن خاك با استفاده از ماشينآالت سنگين بپرهيزيد ،چرا كه اين كار ساختار
خاک را تخريب ميكند .همچنین اگر میتوانید خاک را با ابزارهاي دستي شيببندي و
هموارسازي کنید ،از ماشينهاي 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 میرساند .پس صبر کنید تا خاک خشک
شود.
√ √هرگز به خاک رس ،شن اضافه نکنید :مگر آنکه بخواهید از مخلوط چسبناک حاصل
براي ساختن دیوار استفاده كنيد.
√ √پيش از آنکه خاک اطراف درختان بالغ را هموارسازي و شيببندي کنید با یک
درختشناس مشورت کنید.
√ √مگر در شرايط خاص ،هرگز به خاک ،مواد اصالحكننده 1اضافه نکنید .در زمان کاشت و
ِ
خاک نواحي كشتشده ،کمیکمپوست زنده 2و قارچ
نه در زمان هموارسازي و شيببندي به
ميكوريزا/همزیست 3اضافه کنید( .برای اطالعات بیشتر دربارهي آمادهسازی خاک به فصل 16
رجوع کنید).
√ √برای ایجاد تغییرات اساسی در شيب خاک ،بیرونیترین الیهي خاک (خاك سطحي) را
بردارید ،الیهي زیرین خاک را هموارسازي و شيببندي کنید و دوباره الیهي باالیی را سر
جاي خود قرار دهيد .این كار ،تاثير بهسزايي در رشد گیاهان خواهد داشت.

وارد و خارج كردن خاك
ت خارج کنید .دراينصورت بهتر است ،محل مناسبی
گاهی مجبور ميشويد خاک منظر را از ساي 
برای آن پيدا كنيد .سعي كنيد خاك منظر را به جایی منتقل كنيد که بتوان از آن برای اصالح
خاک سايتهاي آسيبديده استفاده كرد ،نه اینکه با اين كار مشکالت جدیدی بهوجود آورد.
اگر باید به خاک منظر خاک تازه اضافه کنید ،حتماً دربارهي منبع آن تحقيق كنيد ،حتی توصيه
ميشود در زمان خريد از فروشنده بخواهيد یک آزمایش کامل خاک انجام دهد.

X

بهتر است تا جايي كه امكان دارد از اضافه کردن خاک به منظر یا خارج كردن

خاك از آن خودداري كنيد .حذف يا اضافه كردن خاک عالوهبر اینکه فرآیندهایی
1- amendment
2- living compost
3- mycorrhizal fungi
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انرژيبر هستند (سوختهای فسیلی) ،در ساختار خاک منظر يا مناطق دیگر اختالل
ایجاد میکنند .همچنين ،با انتقال خاک (خاك سطحي) از بيرون سايت به داخل آن،
احتمال انتقال بذر برخي علفهای هرز جدید ،بیماریها و حتی مواد سمیبه منظر نيز
وجود دارد.
هنگامیکه قسمتي از منظر باید هموار شود ،سعی کنید بین خاكريزي يا
خاكبرداري نوعي تعادل برقرار کنید تا بهاينترتيب نیازی به انتقال خاك به داخل يا
خارج منظر نباشد .بهبياندیگر ،خاک اضافي را از یک قسمت برداريد و از آن در قسمت
دیگر استفاده کنید .براي مثال ميتوانيد پيش از ساخت پاسيو براي هموار كردن خاك و
كفسازي از همين روش استفاده كنيد .دقت كنيد از قسمتهاي زيرين سطوح شيبدار
خاکبرداری نشود ،با جابهجا كردن خاك به ریشهی درختان آسيبي نرسد (ريشهها
نبايد از خاك بيرون بزنند يا در زير حجم زيادي از خاك فشرده شوند) ،الگوهاي طبيعي
زهكشي خاك مختل نشود و لولهها و سیمهای تاسیسات از خاک بیرون نزند.

روشهاي آلي مبارزه با علفهای هرز

علفهای هرز در هر منظري پیدا میشوند .کنترل علفهای هرز کار سختی است چون اين
گياهان بهمرور زمان به گیاهانی مهاجم ،قوي و داراي رشدی سریع و پنهان تبديل ميشوند.
بهطورکلی علفهای هرز گياهاني مزاحم بهشمار ميآيند .اگر پیش از آنکه ساخت و طراحی
منظر را شروع کنید ،با آنها مبارزه نکنید و آنها را تحت کنترل در نیاورید ،سر و کلهی آنها
خیلی ناگهانی در همهجاي منظر شما پیدا میشود و همهچیز را بههم میریزند .علفهای هرز
یکساله در فصل بذرپاشی (در نتیجهي انتشار و توزیع بذرها و دانهها) دوباره ظاهر میشوند
و علفهای هرز چندساله از ریشههای قدیمیدوباره میرویند.
بهترین روش و آسانترین روش برای مبارزه با علفهای هرز ،از بین بردن آنها در همان
مراحل اولیهي آمادهسازی سایت است .مبارزه با علفهای هرز و از بین بردن آنها در همان
مراحل اولیه ،باعث صرفهجویی در زمان و انرژی میشود ،و دیگر نیازی به مبارزه با آنها بعد
از احداث و استقرار منظر نخواهد بود.
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فراموش نکنید که علفکشها به محیطزیست آسیب میرسانند ،بنابراین باید از روشهایی
که با اصول و معیارهاي پایداری سازگار هستند برای کنترل علفهای هرز استفاده کنید .در
بخشهای بعدی آنچه که الزم است دراینباره بدانید ،ارايه میشود.

چرا باید علفکشها را کنار بگذاریم؟
چندین دهه است که از علفکشها برای از بین بردن علفهای هرز استفاده میشود و در این
مدت زمین ،آسیبهای بسیاری دیده است ،بااینحال علفهای هرز بههمان فراوانی گذشته
هستند .بهاینترتیب ما نه تنها در این مبارزه موفقیتی بهدست نیاوردهایم ،بلکه متضرر هم
شدهایم ،و این نمونهی دیگری از ناکارآمدی روشهای مرسوم است.

X

علفکشهای رایج ،تاثیر قابلتوجهی بر محیطزیست دارند ،برای مثال باعث

مسمومیت دوزیستها و ماهیها میشوند .استفاده از این علفکشها در سالمتی انسانها
نیز مشکلآفرین است و باعث بروز برخي بیماریهای مزمن و حاد میشود که دلیل اصلی
آنها استفاده از این علفکشها شناسایی شده است .از دیگر نتایج استفادهی بیرویه
از این علفکشها ،مقاوم شدن علفهای هرز در برابر آنها است که باعث شکلگیری
علفهای بسیار مقاومی شده است که هیچ عاملی نمیتواند رشد و تکثیر آنها را کنترل
کند .از آنجایی که میتوان گزینههای کام ً
ال بیخطری را جایگزین علفکشهای مرسوم
دلیل منطقی برای استفاده از این مواد سمی وجود ندارد.
کرد ،دیگر هیچ
ِ

روشهای کنترل و دفع علفهای هرز (سازگار با محیطزیست و منطبق بر
اصول پایداری)

اگر با سایتی روبهرو شوید که سرتاس ِر آن را علفهای هرز پوشانده است ،بهخصوص اگر

تصمیم گرفته باشید از علفکشها استفاده نکنید ،کام ً
ال دلسرد میشوید و گاهی ممکن است
موضع پایبندی به اصول پایداری عقب بکشید .هیچکس دوست ندارد
وسوسهشوید و کمی از
ِ
تمام تابستان خود را صرف شنکشی و وجين علفهای هرز کند.
خوشبختانه ،روشهایی در باغبانی ابداع شده است که کام ً
ال سازگار با محیطزیست و
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منطبق بر اصول پایداری هستند و میتوان آنها را جایگزین استفاده از علفکشها کرد.
استفاده از سرکهی باغبانی

1

استفاده از سرکههای باغبانی روش مناسبی برای از بین بردن علفهای هرز ،بدون استفاده
از مواد شیمیایی است .البته این ماده نمیتواند همهی انواع علفهای هرز را از بین ببرد،
ولی در معدوم کردن بسیاری از آنها ،مخصوصاً علفهای جوان و ضعیف بسیار کارآمد است.

X

سرکهی باغبانی از سرکههای معمولی قویتر است ،پس با احتیاط از آن استفاده

کنید (الزم است همان نکاتی را که دربارهی اسیدهای قوی رعایت میکنید در استفاده از
سرکهی باغبانی نیز در نظر داشته باشید) .کارآمدی این ماده بهقدری است که علفهای
هرز چند ساعت پس از پاشیدن آن ،از بین میروند .مدتی پس از استفاده از این ماده،
سايت شما بوی ساالد میدهد ،ولی در عوض سرکه برای محیطزیست بیخطر است.
این سرکه را میتوانید از برخی فروشگاههای محصوالت باغبانی یا گلخانهها تهیه کنید.
در زمان نگارش این کتاب ،بحثهایی دربارهی ثبت سرکهی باغبانی بهعنوان علفکش وجود
داشته است .امید است این موضوع در زمان چاپ کتاب حل شده باشد.
از بین بردن علفهای هرز با استفاده از پاشیدن خاکپوشهای الیهای

2

در این روش ،در حقیقت علفهای هرز زیر الیههای خاکپوش خفه میشوند .ابتدا همهی
علفهای هرز موجود در سطح منظر را با استفاده از کجبیل بکنید ،سپس سطح خاک را با دو
یا سه الیه مقوای موجدار بازیافتی بپوشانید .لبهی مقواها را روی هم بیاندازید و روی آنها آب
بگیرید تا کام ً
ال خیس شوند و سپس روی آنها را با یک الیهی  8-9سانتیمتری خاکپوش
آلی (برای مثال تراشههای چوب/خردهچوب) بپوشانید .بگذارید منظر چند ماهی به همین
شکل باقی بماند .تجربه ثابت کرده است که خاکپوش الیهای از بسیاری از علفکشها برای
1- horticultural vinegar
2- sheet mulching
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از بین بردن علفهای هرز کارآمدتر و موثرتر است( .برای مشاهدهی شکل خاکپوش الیهای
به فصل  16رجوع کنید)
از حیوانات گیاهخوار یا روشهای دیگر برای کنترل علفهای هرز استفاده کنید

چهارپایان علفخوار هم گزینهی خوبی برای از بین بردن علفهای هرز هستند .البته
درصورتیکه بتوانید از آنها در محل ساخت منظر نگهداری کنید .استفاده از حیوانات،
فایدهی دیگری هم دارد ،و آن کودپاشی همزمان با دفع علفهای هرز است.
روش دیگر از بین بردن علفهای هرز ،سوزاندن آنها یا استفاده از ابزارهای ویژهای است که
با استفاده از بخار یا حرارت عمل میکنند .البته کندن علفهای هرز ،روشی است که همواره
میتوان از آن استفاده کرد.

فصل 12

آشنايي با اجزاء اصلي سختمنظر و فضاهاي بيروني
در این فصل میخوانیم:

• انتخاب نوع کفسازيها
• ساخت دیوارها ،حصارها و انواع دیگر حفاظها
طراحي فضاهاي بيروني سرپوشیده
•
ِ
• انتخاب نوع كفسازي مناسب براي مسيرهاي تردد و پلهها
• ساخت یک فضاي بیرونی مطابق بر معیارهای پایداری
وجود اجزائي مانند محلي براي استراحت و آرامش ،مسيرهاي تردد و پلههاي ايمن و همچنين
حفاظهاي مناسب در هر منظر الزم است .به چنين بخشهايي از منظر سختمنظر ميگويند.
سختمنظرهای متداول عموماً عامل ایجاد بینظمی ،نیازمند مراقبت فراوان و مشکلزا
هستند .اجزاء سختمنظر معموالً از موادی ساخته میشوند که منابع تامين محدودی دارند،
ممکن است آالینده یا سمی باشند ،تجدیدپذیر نيستند ،انرژی زيادي صرف توليد و انتقال
آنها به بازارهاي مصرف ميشود و بهطور غيرمستقيم باعث آلودگی آبوهوا میشوند.
ولي سختمنظر پایدار ،تاكيد بیشتري بر كاربرد گیاهان و اجزاء طبيعي و زنده دارد
تا استفاده از اجزائي که از بتن ،فوالد ،پالستیک یا هر مادهي مصنوعي ديگري ساخته
ميشوند .بااينوجود حتی سختمنظرهايي كه با رعايت اصول پایداری ساخته ميشوند نیز بر
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محیطزیست تاثیر نامطلوب دارند .بههميندلیل ،بهتر است تا حد ممكن از ساختن سختمنظر
در منظر خودداري كنيد .البته مواد و روشهای جایگزینی نيز وجود دارند که این آثار نامطلوب
را کاهش میدهند و با بهکارگیری آنها ميتوان اجزائی کارآمد و زیبا به منظر افزود.
در این فصل به چند نمونه از سختمنظرهاي متداول که افزودن آنها به منظر هم بر زیبایی
آن ميافزايد و هم كيفيت عملکرد آن را افزايش ميدهد ،ميپردازيم .ميتوان با انتخاب مصالح
مناسب و رویکردي منطقي ،سختمنظری طراحي كرد که هیچ اثر نامطلوبی بر محیطزیست ندارد.

آشنايي با انواع کفسازی

طراحان منظر ،كار خود را برحسب نقشهي پايه يا همان کف انجام ميدهند .بهاینترتیب

نقشهي منظر ،نموداری است که چيدمان کف منظر را نشان میدهد .كفسازي ،چه براي
مهمی در طراحی و ایجاد سختمنظر

پاسيو ،چه براي سكو یا هر سطح دیگری ،نقطهي شروع
بهشمار ميآيد .در بخشهاي بعدی این فصل اصول اولیهي كفسازي مناسب و همچنین
چند نمونه از انواع كفسازيهاي پایدار معرفی میشوند( .براي اطالعات بيشتر دربارهي
ساخت انواع کفها به فصل  14رجوع كنيد).
کفسازی منظر باید زیبا باشد ،مناظر نازيبا با اصول پايداري منطبق نيستند .پیدا کردن
مصالحي که منظر شما را تكميل ميكنند و با معماری خانهي شما هماهنگ هستند و به
محیطزیست آسيبي نميرسانند ،کار سختي نیست.

مباني كفسازي
برخالف دیگر عناصر سختمنظر ،کفها باید بهگونهاي طراحی و ساخته شوند که در برابر
عبورومرور و رفتوآمد مقاوم باشند .مواد مختلفي وجود دارد که ميتوانيد از ميان آنها يكي
را براي اين منظور انتخاب کنید (بسیاری از این مواد آسيبي به محیطزیست نميرسانند).
بسیاری از موادی که در کفسازی بهکار ميروند ،با توجه به اصول پایداری ،اثرات منفی و
نامطلوبي بر محیطزیست دارند .اقداماتي که برای تامين و استخراج این مواد انجام ميشود نیز
جزو عواملی هستند که اثر تخریبی بر محیطزیست دارند :مانند استخراج از معادن روباز ،قطع
درختهاي جنگل ،الیروبی بستر رودخانهها و استخراج از منابع نفتی .فرآیندهای تبدیل مواد
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خام به محصول نهایی نیز عموماً فرآیندهایی انرژیبر هستند كه باعث تغييرات عمده در آبوهوا.
ت و تهديد سالمت کارگران ميشوند .نصب این محصوالت نیز مستلزم بهكارگيري
ايجاد مسمومي 
تجهیزات سنگین است كه با سوختهای فسیلی كار ميكنند و آلودگي صوتي توليد ميكنند.
برای مراقبت و نگهداری از این سطوح نیز مواد شیميایی و انرژی فراوانی مصرف میشود.
توجه داشته باشید که برخي مواد موجود در بازار که گواهینامههاي جعلي
زیستمحیطی دارند ،در حقيقت باعث تخريب محیطزیست ميشوند .از آن جمله
ميتوان به الوارهای پالستیکی ،چمنهای مصنوعی (پالستيكي) و خاکپوشهایی که
از خردههاي الستیکهای فرسوده تهیه میشوند ،اشاره كرد .الوارهای پالستیکی چندان
مضر نیستند ،ولی چمنهای مصنوعی و خاکپوشهایي كه از الستيكهاي فرسوده تهيه
ميشوند ،برای محیطزیست بسيار خطرناک هستند.

X

سعی کنید تا حد امكان از مواد طبیعی استفاده کنید که نیاز کمتری به فرآوري،

نگهداری و مراقبت دارند .با استفاده از این مواد ،ميتوان سازههایی ساخت که دوام و
طولعمر بیشتری دارند .بر طبق اصول پايداري ،طولعمر باال یکی از بهترين ويژگيهاي
هر ماده است ،چرا كه ميتوان چندين سال از وروديهاي اوليه بهره گرفت.

تفاوت بتن و سیمان
بتن و سیمان دو مادهي متفاوت با ویژگیهای مختلف هستند .بيشتر وقتها حتی
كارشناسها هم متوجه فرق بین این دو ماده نميشوند .بنابراین اگر بتوانيد با تفاوت اين
دو ماده آشنا شويد ،جزو اولین کسانی هستيد که از اين راز سر در ميآوريد.
√ بتن تركيبي از سنگدانه( 1سنگهای خردشده) ،شن ،سیمان پُرتلَند 2و آب است.

√ سیمان یکی از مواد تشکیلدهندهي بتن است .با اضافه كردن آن به مخلوط

1- aggregate
2- portland cement
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سنگدانه ،شن ،ماسه و آب میتوان براي ساختن پاسيو ،بتن ساخت.
تولید سیمان برای تهيهي بتن ،فرآیندی فوقالعاده انرژیبر است و حدود  5تا 10
درصد از ميزان کربني كه در سطح جهان منتشر ميشود ،محصول این فرآیند است.
براي بهینهسازی این فرآیندها تاكنون تالشهاي بسياري شده است و ميزان انتشار كربن
و همچنين انرژي مصرفي در اين فرآيندها تا حدودي كاهش يافته است .فناوریهای
جدید مثل نانو-بتن (محصولی که با نوع خاصی از سیمان که اثرات زیستمحیطی آن
بسیار ناچیز است ساخته ميشود) نویدبخش موفقیتهای بیشتر در این حوزه هستند.
از دیگر پیشرفتهای این حوزه میتوان به توليد نوعي بتن به نام بتن فتوکاتالیتيک

1

اشاره کرد كه میتواند آلودگیهاي هوا را جذب کند.
جاري شدن آب باران روي كفهاي بتني يكي از جنبههای منفی کاربرد آنها در کفسازی
ی نهرها ميشود .در واقع آب باران بهدلیل آنكه
است ،زیرا باعث راه افتادن سیالب و آلودگ 
در سطوح بتني نفوذ نميكند ،جاري ميشود ،روي سطح خیابان میریزد و آلودگيها را با
خود شسته و به آبراههها منتقل ميكند .براي حل اين مشكل ميتوان از مواد نفوذپذير براي
كفسازي استفاده كرد .ولي اگر كفسازيهاي شما نفوذناپذير هستند ،ميتوانيد آبهاي
جاريشده را جمعآوري و از آنها برای آبیاری باغچههاي گل استفاده كنيد يا آنها را به
بيوجويها (جويهاي زيستي) منتقل كنيد( .برای اطالعات بیشتر دربارهي مواد نفوذپذیر
به بخش «استفاده از مواد ایمن و سازگار با محیطزیست» و براي آشنايي با روشهای
بهرهبرداري از آب باران به فصل  8رجوع کنید).

استفاده از مواد ایمن و سازگار با محیطزیست
در این بخش به معرفی چند نوع پوشش مختلف براي کفسازی میپردازيم .هیچکدام از
این پوششها عالی و بینقص نیستند ،ولي هر كدام ویژگیهایی دارند که آسيب کمتری به
محیطزیست ميرساند.
1- Photocatalytic
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بتن ريخته ( بتن درجا)

طراحي پاسيو با کف بتنريزيشده یکی از روشهای قدیمی ساخت سطوح هموار در
فضاهاي بيروني است .بتن را میتوان به روشهای مختلفی مثل رنگکردن ،بافتدار کردن،
طرحدار کردن و سنگریزهپاشی ،تزيين کرد .در قسمتهايي که ميخواهيد سطوح بادوام
و ارزانقیمت بسازيد از بتن استفاده کنید .البته مطالبی را که دربارهي استخراج مواد اوليه
از معادن طبيعي و انتشار کربن گفته شد ،فراموش نکنید و قبل از آنكه سریعاً بهسراغ بتن
برويد و آن را انتخاب کنید ،گزینههای جایگزین را هم از نظر بگذرانید.
خاکستر بادی( 1از ضايعات حاصل از سوزاندن زغالسنگ در نیروگاهها) ،بتن را
محکمتر ميكند و شكل ظاهري و عملكرد آن شبيه بتن معمولی است .اگر بتوانيم از اين
ماده استفاده كنيم ،نهتنها از محصولی بیمصرف استفادهي مفيد کردهایم (کاهش تولید
زباله) ،بلکه انتشار دیاکسیدکربن هم کاهش مييابد.
بلوكهاي كفسازي

اين بلوكها ،نفوذپذیر نیستند ،ولي در نوع خاصي از آنها حفرههایی وجود دارد که باعث
ميشود آب باران با سرعت  2/5سانتیمتر در ساعت در سطح اين مواد فرو رود .از آنجا
که ميتوان از این مواد چندين بار استفاده كرد ،جزو مواد ماندگار 2بهشمار ميآيند (برای
اطالعات بیشتر دربارهي این مواد به فصل  2رجوع کنید) .این نوع كفسازي برای استفاده
در مسیرهای دسترسي پاركينگ ،مسيرهاي تردد و پاسيوها مناسب است.
بتن نفوذپذیر

همان بتن ريخته (درجا) است ،با اين تفاوت که در ترکیب آن از شن استفاده نميشود (فقط
سنگهاي خردشده ،سیمان پرتلند و آب) .شكل نهايي آن شبیه یک کیک برنجی بزرگ
است .حفرههاي موجود در البهالي سنگهاي خردشده ،آب را با سرعت  700سانتیمتر در
1- fly ash
2- heritage material
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ساعت در خود جذب ميكنند.
اين نوع بتن بهخوبي وزنهاي سنگين را تحمل ميكند ،بنابراین ميتوان از آن در مسيرهاي
پر رفتوآمد و محل عبور وسایل نقلیه استفاده كرد .این بتن را هم ميتوان رنگ كرد و هم
ميتوان براي زيبا و هموارتر شدن ،سطح آن را كمي ساييد.
برای اطالعات بیشتر دربارهي این نوع بتن میتوانید به سایت
 www.perviouspavement.orgیا  www.concretenetwork.comرجوع کنید.
ا ِرب ِنايت

1

اين ماده كه بهتازگي به بازار معرفي شده است ،شامل تكههاي شکستهي بتن است كه از
ضايعات و ن ُخالههاي ساختماني تامين ميشود و بهشكل سنگالشه براي كفسازي مورد
استفاده قرار ميگيرد.

X

ارب ِنايت در واقع مادهي بیمصرفي است كه استفادهي مجدد از آن در كفسازي جز

آثار بهجا مانده از حملونقل ،هيچ اثر مخربي برمحیطزيست ندارد .این ماده را میتوان
رنگ کرد یا با همان رنگ اصلي بهکار گرفت .تقریباً در هر جايي دسترسي به اين ماده
امكانپذير است (بهخصوص در محل تخريب ساختمانهای قدیمی).

پوششهاي زنده يا همان گياهان پوششي

2

طراحي سطحي پوشيده از پوششهاي زنده ،روشي سازگار با محيطزیست است .از گیاهان
پوششي ميتوان به گياهان کوتاهقدي (کمارتفاع) مانند آویشن ،بابونه ،3بومادران 4و چمنهاي
معمولی اشاره كرد .این گیاهان اگر كوتاه نشوند ،بهشكل يك علفزار زيبا و طبیعی در منظر شما
رشد ميكنند .ولي اگر آنها را بزنيد ،بهشكل يك زمين چمن معمولي درميآيند كه ميتوان
1- urbanite
2- living ground covers
3- chamomile
4- yarrow
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بهعنوان زمين بازي يا براي استراحت و قدم زدن از آن استفاده كرد .تقريباً همهي گیاهان
پوششي به كمي کوددهي و آبیاری نياز دارند ،ولي نه بهاندازهي زمينهاي متداول چمن.
در استفاده از چنین پوششهايي زیادهروی نکنید .مث ً
ال در قسمتهاي پر رفتوآمد
استفاده از چنين پوششهايي بهجای سطوح سخت ،بهویژه اگر مرطوب باشند ،مشکالتی
ایجاد میکند .بنابراین سعی کنید از این پوششها بیشتر در محوطهي بازی و مكانهاي
كمرفتوآمد استفاده کنید.
سكوهاي چوبي

سكوهاي چوبي از مواد طبیعی و تجدیدپذیری ساخته ميشوند که انرژی مصرفي براي توليد
آنها نسبتاً كم است .اگر ميخواهيد منظر شما يك منظر واقعاً پايدار باشد چوبی که براي اين
منظور استفاده ميكنيد بايد بهروشي كام ً
ال پايدار و تاييدشده (سازمانها و موسسات پايبند
به اصول پايداري) تهيه شود.
چه نوع چوبي؟

ميتوانید برای ساختن سكوهاي منظر از چوبهای محلی که با روشهای سازگار با محیطزیست
تهیه میشوند ،استفاده کنید .براي مثال اقیاقیای معمولي ،1از درختهاي خودرويي 2است که
میتوان پس از قطع و خرد کردن ،از آن بهجاي چوبهاي صنعتي فرآوريشده استفاده کرد .از
ويژگيهاي چوب اين درخت ميتوان به دوام و البته غيرسمي بودن آن اشاره كرد .براي تهيهي
تبُرهاي (كساني كه چوب درختان را به الوار تبديل ميكنند)
الوار اين چوب ميتوانيد از درخ 
محلي كمك بگيريد .اقاقياي معمولي ،چوب سختي دارد و کار با آن كمي سخت است ،ولي
غيرممكن هم نيست .براي اين منظور ميتوانيد از الوارهای بازیافتی هم استفاده کنيد.

الوار پالستیکی
الوارهای پالستیکی كه براي ساختن سكوها در منظر از آنها استفاده ميشود ،از بطريهاي
1- black locust
2- weedy tree
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پالستيكي ،کیسههای پالستیکی ،و نخالههای چوبي ساخته میشوند .اين الوارها تقریباً شبیه
چوب هستند .وقتي هوا گرم است بوی خاصي از آنها در فضا پخش ميشود و اگر رنگ تیرهای
داشته باشند ،ممكن است خیلی داغ شوند (راه رفتن روي آنها با پاي برهنه ممكن نيست).
خاكپوش

خاکپوش ،بهترین و سازگارترین پوشش کف براي منظرهاي پايدار است .اين ماده را حتي
ميتوان از خردهچوبهای حاصل از قطع درختان ،كارهاي نجاري و بسیاری مواد طبیعی ديگر
نيز تهيه كرد .خاکپوشها موادي زيستتجزبهپذير 1هستند ،انرژی مصرفي براي توليد آنها كم
است ،برای خاک و گیاهان مفید هستند ،بوي خوبي دارند ،آب بهراحتي در آنها نفوذ ميكند،
مانع از رشد علفهای هرز ميشوند و از ریشهي گیاهان بهخوبي مراقبت ميكنند .خاکپوش،
پوشش بسیار مناسبي برای قسمتهاي بيشكل بهشمار ميآيد و قيمت آن در مقايسه با مواد
ديگري كه براي كفسازي استفاده ميشود بسيار ارزان است .استفاده از خاكپوش در منظر بسیار
آسان است .براي اين كار كافي است آن را خیس كنيد و با شنكش روی سطح زمين پخش کنید.

X

سطوح پوشيده از خاکپوش برای چيدن صندلی چندان مناسب نیستند ،زيرا

پایههای صندلیها و همچنين پاي كساني كه از آنها استفاده ميكنند در خاک مرطوب
فرو ميرود .اين سطوح برای تردد معلولین نيز مناسب نیستند .فراموش نكنيد كه اين
پوشش بهمرور زمان تجزیه میشود و مواد آلی و عناصر غذايي موجود در خود را به
خاک ميدهد ،بنابراين رفتهرفته از ضخامت آن كاسته ميشود و بهتر است هر چند سال
یکبار ،يك الیهي جديد به آن اضافه شود.
سنگریزه و سنگهای خردشده

این مواد از آنجاييکه از بستر رودخانهها یا معادن به مكانهاي مورد نظر منتقل میشوند ،به
محیطزیست آسیب میرسانند .از طرفي سطوحی که با اين مواد پوشانده ميشوند ،علفهای
1- biodegradable
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هرز را به خود جذب ميكنند و کنترل آنها بسيار سخت است .تا جاييكه ميتوانيد كمتر از
اين پوششها استفاده كنيد .تنها در مكانهايي كه سادگی ،نفوذپذیری و صدای خشخش
آنها زير پا مطلوب و خوشایند است ،از اين پوششها استفاده کنید.

مراقبت و نگهداري

سطوح كفسازيشده ،معموالً به مراقبت زیادی نیاز ندارند ،مگر اينکه آنها را رنگ كنيد .بهتر
سمی و آالیندههاي بسياري در ساختار

است بهجای آنکه براي خرید رنگ و بتونه ،که ترکیبات
آنها وجود دارد ،هزينهي اضافي پرداخت كنيد ،سطح كفسازيها را به همان شكل سادهي خود
غیرسمی و

رها كنيد .اگر مجبور هستید از نوعي پوشش نهایی استفاده کنید ،بهتر است از مواد
موادی که ميزان تركيبات آلي فرار 1آنها كم است ،استفاده کنید( .همانطور كه قب ً
ال هم اشاره
شد ،تركيبات آلي فرار ،مواد شیميايی و آالیندههاي بسيار قوي هوا هستند .اين تركيبات پس از
اينكه در معرض هوا قرار گرفتند از سطح بسیاری پوششهای نهایی متصاعد ميشوند).
گياهان پوششي نيز مانند همهي گياهان به وجين ،آبياري و مراقبتهاي ديگر نياز دارند.
پس گياهاني را انتخاب كنيد كه با منطقهي شما سازگار هستند و پيش از آنكه تصميم به
كاشت بگيريد دربارهي نيازهاي آنها ،تحقيق كنيد.
پاسيوهايي که كف آنها بتنی است به مراقبت خاصي نياز ندارند ،فقط بايد هر چند وقت
يكبار آنها را جارو كرد .سكوهای چوبی به مراقبت بیشتری نیاز دارند و بايد هر چند وقت
یکبار ،آنها را با آب پرفشار بشویید ،2سمباده بكشيد و دوباره جال بزنید .سكوهایی که براي
ساختن آنها از الوارهاي پالستيكي استفاده ميشود ،فقط به شستوشو نیاز دارند.

پاسيو يا سكو ،كدام براي منظر شما مناسبتر است؟
اگر زمينتان شیب ِ تندی دارد ،بهتر است در آن از سكو استفاده کنید ،ولی اگر زمينتان
موبیش مسطح و مقاوم (خاک آن سست نیست) است ،قطعاً پاسيو ،گزینهي بهتری است.
ک
مواد و مصالحی که براي ساختن پاسيو بهکار میروند بهمراتب ارزانتر هستند ،ساختن آن
1- VOC
2- power washing
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آسانتر است و دوام و طولعمر آن نیز در مقايسه با سكوها بيشتر است.
اگر زمينتان شیب داشته باشد ،برای ساختن پاسيو ،باید اول سطح آن را هموار (شیب آن
را بگیرید) و خاك آن را مقاومسازی کنید تا بتواند وزن پاسيو را تحمل کند .اين كار بسيار
هزينهبر است و با فرآیندهایی همراه است كه به محیطزیست آسيب ميرسانند .در چنین
شرایطی ،بيترديد ساختن سكو گزینهي بهتری است.
اگر در منطقهاي زندگی میکنید ،که احتمال آتشسوزی وجود دارد ،حتماً با
سازمانهای مربوط تماس بگيريد و قوانین منطقه را بررسي كنيد( .برای اطالعات بيشتر
دربارهي روشهای مهار آتش و پيشگيري از آتشسوزي به پیوست رجوع کنید).

تقسيمبندي فضاها با استفاده از دیوار ،حصار و دیگر جداکنندهها
دیوارهای منظر را ميتوانيد از گیاهان یا مواد و مصالح ساختمانی بسازيد .اگر در كنار دیوارتان
يك سطح كفسازيشده و يك سقف نيز بسازيد ،یک فضاي بیرونی 1طراحي كردهايد كه در
قسمت «استفاده از اجزاء پايدار سختمنظر برای ساختن فضاهاي بيروني» در همين فصل
بيشتر به آن خواهيم پرداخت .بنابراين دیوارها تنها به محدودهي بيروني منظر شما محدود
نميشوند ،بلکه در خود سايت هم ميتوانيد از آنها براي ساختن فضاهاي بيروني استفاده
کنيد و فضا را به قسمتهای کوچکتر تقسیم کنید.
اگر میخواهید همسایهها به ملک شما دید نداشته باشند یا تصميم داريد یک حیاط یا
باغ دیوارکشیشده (محصور) بسازيد ،براي اين منظور از دیوار يا حصار استفاده کنید .برای
داشتن یک حریم کام ً
ال خصوصی و محصور ،ارتفاع دیوارها یا حصارها ،حداقل باید 1متر و
 80سانتیمتر باشد.

X

ديوارها و حصارها ،خرداقلیمها را تغییر میدهند .عموماً یک طرف اين سازهها آفتابگير

و طرف ديگر سايهگير است ،اين سازهها مسير عبور باد را ميبندند يا جهت آن را تغيير
1- outdoor room
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ميدهند ،گاهی اوقات گرما را جذب و گاهي آن را بازتاب ميكنند .اگر بتوان ديوارها را درست
طراحي كرد ،ميتوان از همهي این ویژگیها بهشكل مطلوب استفاده كرد ،ولي اگر ندانيد
با ساختن آنها چه تغييراتي در منظر بهوجود ميآوريد ممكن است با مشکل مواجه شويد.
برای آنكه بتوانيد مانع ورود یا خروج افراد و حیوانات به منظر خود شويد باید از موانع
مناسب استفاده کنید .از ميان انواع حصارها ،گیاهان و درختچههای خاردار يا پرپشت و انبوه
که عبور از آنها تقريباً غيرممكن است ،بهترین گزينهها هستند .اين نوع حصارها از اصول
پایداری نيز پيروي ميكنند ،يعني هيچ ضرري براي محيطزيست ندارند .البته توجه داشته
باشید که افراد كنجكاو و جانوران کوچک ،باالخره راهی برای ورود به ملک شما پیدا میکنند.
برای ایمنی کامل ،ميتوانيد از دیوارهای سنگی ،آجری یا حصارهای يكتكهي (سرتاسري)
فوالدي (قابلبازيافت) ،استفاده کنید .در این بخش انواع دیوارها و حصارهايي که ميتوانید
در منظر استفاده کنید ،معرفی میشوند .در فصل  14نيز نکاتی دربارهي ساخت دیوارهای
پايدار (سازگار با محیطزیست) ارايه میشود.
دیوارهای مستقل (آزاد)1

این دیوارها ،دیوارهایی هستند که فضای مورد نظر را محصور میکنند ،تا ایمنی آن تامين
و حریم آن رعايت شود؛ البته این دیوارها در بهبود شرايط خرداقلیمها نيز موثر هستند .اگر
ميخواهيد دیوارهایی بسازيد که اثرات زیستمحیطی بسيار كمي داشته باشند ،دیوارهای
گلی را به شما پيشنهاد ميكنيم .برای ساختن چنین دیواری ميتوانید ،خاک قرمز 2را
بهشکل خشت (آجر) خام 3درآوريد ،آجرها را روی هم بچينيد و دیوارتان را بسازید .همچنين
ميتوانيد خاک را در قالبهای چوبی موقتی بریزید تا کوبیده شود و شكل موردنظر شما را
به خود بگيرد یا دیوارهاي کاهگلی بسازید .برای ساختن دیوارهای جديدتر (ساختوسازهای
شهری) ،ميتوانید از بلوکهای گلي-سیمانی که بهتازگي وارد بازار شده ،استفاده کنید .این
ويژگي عضو سازهاي كه از كف روي پي نصب است،ولي در راستاي ارتفاع خود مقيد نشده است1- freestanding .
2- aka soil
3- adobe block
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بلوکها از مواد طبیعی ساخته ميشوند ،قسمت عمدهي ترکیبات آنها را مواد بازیافتي
تشكيل ميدهد و براي تولید آنها در مقايسه با بلوکهای بتنی متداول انرژی کمتری مصرف
ميشود .فراموش نكنيد ،گياهان پرچيني و رونده (پيچها) نيز براي اين منظور بسيار مناسب
و كارآمد هستند.
البته ميتوانید از مواد رايج براي اين كار مانند چوب ،فلز ،یا مصالح بنایی (مانند آجر،
سنگ ،بلوکهای بتنی یا گچ) هم استفاده كنید .دیوارهایی که با مصالح بنایی ساخته
میشوند ،محکم و بادوام هستند ،اما معموالً نسبت به انواع دیگر دیوارها ،هزینهي ساخت و
اثرات زیستمحیطی بيشتري دارند .براي ساختن اين دیوارها از موادی مانند سیمان استفاده
میشود و همانطور كه قب ً
ال اشاره شد ،توليد و استفاده از اين مواد آسيبهاي فراواني به
محيطزيست ميزند.

دیوارهای نگهدارنده
دیوارهای نگهدارنده ،مانع از فرو ريختن خاکهای سست در مناطق شیبدار ميشوند و
از آنها ميتوان برای افزایش فضای قابلاستفاده در منظر استفاده کرد .ساختن دیوارهای
نگهدارنده به ارتفاع  60سانتیمتر یا کمتر ،بسیار آسان و کمدردسر است ،ولی براي ساختن
دیوارهای بلندتري كه بايد وزن و بار قابلتوجهی را تحمل کنند ،بهتر است بيشتر دقت شود.
نصب اين ديوارها ازآنجاكه هم نقش سازهاي دارند ،هم نقش كاربردي و هم از نظر زيبايي
در منظر بسيار موثر هستند ،كمي پيچيدهتر و سختتر است.
مواد پایداری (سازگار با محيطزيست) که ميتوان از آنها براي ساختن دیوارهای
نگهدارنده استفاده کرد ،عبارتند از ا ِرب ِنايت ،سنگهاي الشه و سنگهاي موجود در سايت.
يكي از روشهای جدید ديواركشي بدون استفاده از مالت استفاده از دیوارهاي پيشساخته

1

است (شكل  )12-1كه از بتن ساخته میشوند .اين ديوارها از قطعاتي تشكيل ميشوند كه
بدون استفاده از مالت روي هم سوار ميشوند و ميتوان آنها را از جايي جمع و در جاي
ديگر استفاده كرد ،و بههمين دليل جزو مواد ماندگار 2بهشمار ميآيند .ميتوانيد برای ساختن
1- segmental retaining wall
2- heritage material
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دیوارهای کمارتفاع که الزم نيست فشار چنداني را تحمل کنند از خشتهای خام نيز استفاده
کنید ،البته توجه داشته باشید که مهاركردن خاک با استفاده از خاک بیشتر فرق زيادي با
نداشتن ديوار نميكند.
براي ساختن دیوارهایي كه ارتفاع بيشتري دارند ،ميتوانيد از تیرهای چوبی ،ديوارههاي
جداساز ،1چوبهای بازیافتی و کندههای چوب هم استفاده کنید .اگر از چوبهای فرآوريشده
استفاده میکنید ،نوعي را انتخاب کنید که براي فرآوري آن از آرسنیک استفاده نشده باشد.
براي دیوارهای بلند و ديوارهايي كه روي آنها نوعي بار اضافي وجود دارد (سطح،
شیبدار است) باید از دیوارهاي حائل طرهای 2استفاده کنید .این دیوارها از یک پی و یک
بدنه تشکیل ميشوند .براي دیوارهايي که ارتفاع آنها بیشتر از  120سانتیمتر است
(با احتساب پی) ،یا قسمتهايي که حجم خاک اضافی پشت دیوار زياد است ،حتماً از
یک مهندس عمران برای طراحی دیوار مورد نظر کمک بگیرید .به جواز ساختتان نيز
توجه كنيد.

شكل  12-1دیوارهاي پيشساخته
1- landscape ties
2- cantilever wall
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چطور مثل افراد متخصص مسير باد را ببنديم
اگر سایت شما در منطقهای بادخيز واقع شده است ،باید برای هدايت جريان باد یا ایجاد
مانعي در برابر آن فكري بیاندیشید .با اين كار نهتنها رفاه و آسایش خود را افزایش
میدهيد ،بلکه نیاز به گرمایش و سرمایش را نيز در خانه کاهش میدهيد .درختها و
درختچهها ابزاری مناسب برای مقابله با جريان باد هستند ،اين گياهان بهخوبی انرژی
باد را جذب میکنند .حصارها و دیوارهای یکتكه (سرتاسري) با ایجاد جریانهای
گردابي ،1وضعیت را در طرف پناه ديوار 2بدتر میکنند .بنابراين حصارهایي كه يكتكه
نيستند (ميلهاي یا مشبك) و حصارهايي كه لبهي بااليي آنها زاويهدار است و ميتوانند
جهت وزش باد را تغيير دهند در چنين شرايطي خيلي بهتر عمل ميكنند.

حصارها و انواع دیگر حفاظها
حصارها هم مانند دیوارها برای محصور کردن فضاها و تعريف حریمهاي خصوصي و تامين
امنیت آنها بهکار ميروند .گیاهان بهدليل سازگاري با اصول پایداری بهترین گزینه برای
ساختن حصارها بهشمار ميآيند ،گياهان ميتوانند براي ايجاد حریمهاي خصوصي معجزه
كنند .گياهان پرچیني و پيچها ارزان هستند و كسي نميتواند روي آنها نقاشي بكشد يا
آگهي بچسباند ،و مزایا و فواید زیستمحیطی فراوانی دارند.
اگر به حفاظهای محکمتري نیاز دارید ،ميتوانید از حصارهای چوبی كه به روشهاي
پايدار و تاييدشده تهيه ميشوند يا تیرهای چوبی که براي فرآوري آنها از مواد سمی استفاده
نميشود استفاده کنید .براي پر كردن سوراخهايي كه اين تيرها در داخل آنها قرار داده
ميشوند از نوعي بتن كه حجم بااليي از آن را خاكستر بادي تشكيل ميدهد ،استفاده كنيد.
متاسفانه پيدا كردن الوارهای تاييدشده در بازار آسان نيست و احتماالً براي پیدا کردن آنها
با مشکل مواجه خواهید شد .بااینحال حتی اگر مجبور به خرید الوارها یا تیرهایي شويد كه
تاييديه ندارند ،باز هم كااليي خریدهاید که طبیعی است و خيالتان راحت است كه تا حد
ممكن از تخريب محيطزيست خودداري كردهايد.
1- eddy effect
2- lee side
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تیرهای جدیدي كه براي ساختن حصارهاي چوبي بهكار ميروند با استفاده از
يك مادهي شيميايي غيرسمي به نام مس چهارگانهی قلیایی( 1ا ِی سی کیو) فرآوري
ميشوند .این چوبها بسیار مطمئنتر و کمخطرتر از چوبهایی هستند که در فرآوري
آنها از آرسنیک استفاده ميشود .بااينوجود هنوز هم نگرانیهایی دربارهي خوردگی
بستهاي نصبشده روي حصارها در تماس با ا ِی سی کیو وجود دارد .بنابراین اگر از
این محصول استفاده میکنید ،از بستها و سختافزارهای مناسب و سازگار با اين ماده
استفاده کنید ،درغیراینصورت ،حصار خیلی زود از هم باز ميشود و فرو میریزد و اين
بههیچوجه منطبق بر اصول پایداری نیست.
اگر میخواهید حصارهاي چوبی منظرتان را تعویض کنید ،بهتر است قبل از آنکه
کل سیستم را از جا کنده و حصار جدیدی جای آن نصب كنيد ،حصارها را بررسی کنید،
و الوارها و تختههای سالم را جدا كنيد .دراینصورت تنها كافي است الوارهای فرسوده و
تیرهایی را که در شرایط خوبی نیستند ،با الوارهای جدید ،عوض کنید .استفاده از ميلهها
یا تیرهای فوالدی را هم در نظر داشته باشید ،و فراموش نكنيد دوام و طولعمر آنها،
خیلی بیشتر از انواع چوبی است.
استفاده از حصارهای فوالدی نيز بسیار رايج است .اين حصارها قيمت مناسبي دارند و با
اصول پایداری نيز سازگار هستند .هرچند فرآيند توليد فوالد بسيار انرژيبر است ،ولي فوالد
خود یک محصول بازیافتی است که چندين بار ميتوان آن را بازیافت كرد ،بنابراين ميتوانید
مطمئن باشید که اگر حصارتان کهنه و فرسوده شود ،باز هم مفید و قابلاستفاده است.

مسقف کردن قسمتهاي مختلف سختمنظر

سقفها چه از نوع گیاهی و زنده یا مصنوعي و ساختهي دست انسان ،نقش مهمي در تامين
سرپناه ،سایه ،حریم و فضایی محصور دارند .سقفها هم مانند دیوارها و کفها قسمتي از
1- alkaline copper quaternary
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فضاهاي بیرونی را تشكيل ميدهند (به قسمت «استفاده از سختمنظر پایدار براي طراحي
و ساخت فضاهاي بيروني» در انتهای همين فصل رجوع کنید) .در این قسمت به جزئیات
بيشتري دربارهي سقفسازی در منظر خواهيم پرداخت.

سقفهاي ساختهشده
آسمان سقف زيبايي است :پر نقشونگار ،جذاب ،بادوام ،ساختهشده از مواد و مصالح بومي ،سازگار
با هر نوع معماری و از هم ه مهمتر رایگان .با همهي این مزایا ،گاهي آسمان ويژگيهايي را كه ما از
یک سقف ميخواهيم ندارد؛ جلوي آفتاب و باران را نميگيرد ،شرايط خرداقلیم را تغییر نمیدهد،
و آن حس آسایش و امنیتي كه در زير سقف به انسان دست ميدهد را تامين نميكند.
سقفهاي زيبا و منطبق بر اصول پایداری ممکن است از چوبهای بازیافتی ،تختههاي
چوبي كه در رودخانهها سرگردانند ،شاخههاي درختها ،پارچههاي برزنتي یا فلز ساخته
شوند (استفاده از فلز در مناطقی که خطر آتشسوزی وجود دارد ،بسیار مناسب است).
برعكس تاج درختها كه بهآساني ميتوان از آنها بهعنوان سقفي طبيعي استفاده كرد ،براي
ِ
طراحي و ساخت سقفهاي ديگر داشتن مهارتهاي الزم و همچنين رعايت استانداردهای
ساختوساز ضروري است.
نوعي سقف در منظرها احداث ميشود كه به آن سقف آالچيقي (نوعي داربست )1ميگويند
(تصویر  .)12-2از سقفهاي آالچیقي فقط برای سایهگير كردن قسمتي از منظر استفاده
ميشود ،ولي درعينحال هوا و نور بهراحتی از آنها عبور ميکنند.
وقتي ميخواهيد براي ساختن فضايي مسقف در منظر خود تصميم بگيريد به نكات زیر
توجه كنید:

√ √مطمئن شوید که واقع ًا به چنین سقفی نیاز دارید .در مناطقی با آبوهواي سرد و
مهآلود ،بيشتر به سقفی نیاز دارید که نور و گرما بهراحتی در آنها نفوذ كند ،نه سقفی که
روي منظر سایه بیاندازد.
√ √اگر دوست دارید در هنگام بارش باران بیرون از خانه باشید يا در مناطقی با

1- pergola
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آبوهوای مرطوب زندگی میکنید از سقفهاي ضدباران استفاده کنید .فراموش نكنيد
برای آنكه سازهي شما در برابر باد مقاوم باشد ،باید کام ً
ال مسقف باشد .برای اطالعات بیشتر
در اینباره با يك معمار منظر مشورت کنید.
√ √به چه ميزان فضاي سایهگير در منظر نیاز دارید؟ با تغییر تراکم ساختار سقف ،ميتوانید
بین  10تا  100درصد سایه روي منظر بياندازيد .اگر از بادگیر كركرهاي 1برای ایجاد سایه
استفاده میکنید ،آن را عمود بر جهت تابش خورشيد جاگذاری کنید .وقتی سازه را جاگذاری
میکنید ،مسيري را كه خورشید در طول روز در آسمان طي ميكند در نظر داشته باشید و
فراموش نکنید که موقعيت خورشید در فصلهاي مختلف تغيير ميکند .تنظيم سايه ،فضای
پاسيو و خانه را به فضايي مطلوب تبديل ميكند و به صرفهجويي در مصرف انرژی كمك ميكند.
√ √ارتفاع سقف را متناسب با عناصر و سازههای پیرامونی تنظیم کنید و توجه داشته باشيد

كه ارتفاع سقف در احساسي كه شما نسبت به محيط خود داريد بسيار موثر است .سقفهای
بلند احساس آزادی و سقفهای کوتاه ،احساس راحتی و آسایش به انسان ميدهند.
√ √سقفها را رنگ نکنید .رنگ کردن هزینهبر و مستلزم مصرف منابع است .از همه بدتر
زمانی است که براي تجديد رنگ سقف مجبور هستيد يك پيچ (گياه رونده) بالغ را از روي آن
جدا كنيد .چوبهاي رنگنشده كه جلوهاي طبيعي دارند هم براي اين منظور مناسب هستند.
√ √اگر میخواهید روي سقفی كه طراحي كردهايد از پيچها (گياه رونده) استفاده كنيد،

در انتخاب نوع آن دقت کنید .قسمت زيرين پيچها معموالً پوشيده از شاخوبرگهاي خشك
است ،گیاهی را انتخاب کنید که از پایین هم نمای خوبی داشته باشد .فضا را طوری طراحی
کنید ،که حشرات يا شاخوبرگ پيچها در ظرف غذاي شما نیافتند .اگر ميخواهيد در زمستان
نور خورشيد از سقف شما به داخل نفوذ كند ،از پيچهاي خزانكننده استفاده كنيد .براي
استفادهي بيشتر از سازهي خود از پيچهاي مثمر ،مانند انگور (درخت مو) استفاده كنيد.

X

براي اطمينان از اينكه سازهي مسقف را در منطقهي مجاز از ملك خود ميسازيد

آییننامههای محلی را بررسي کنید و در صورت لزوم جواز ساخت بگيريد.
1- parallel louver

289

290

بخش چهارم :طراحي آسان سختمنظر :ساخت اجزاء و عناصر بينظير بدون تخريب محيطزيست

تصوير  12-2ايواني با سقف آالچيقي

سقفهاي زنده :درختها

چهچیزی از يك درخت پایدارتر ،بادوامتر و زیباتر است؟ سقف يا طاق دیگری را نام ببرید که
دیاکسیدکربن بگیرد و اکسیژن پس بدهد ،هوا را بهكمك فرآيند تبخیر خنک کند ،با انرژی
آفتاب کار کند ،ارزان باشد ،زيستگاه پرندگان و موجودات زندهي ديگر باشد ،قرنها عمر کند،
باال رفتن از آن هیجانانگیز باشد ،گل و ميوه بدهد.
ميتوانيد با کاشتن درختها در اطراف پاسيو و ساير سازهها ،از سايهي آنها استفاده کنید،
یا سكو و پاسيوي خود را زیر درختهاي موجود در منظر بسازيد و از خنکی و سایهي آنها
لذت ببرید.

X

از كاشتن درختهاي ظریف و ضعیف که ممکن است با وزش باد از جا کنده شوند

یا درختهایي که سیستم ریشهي آنها ،ممکن است باعث بلند شدن کف پاسيو یا سكو
شود ،خودداري کنید .مثل هميشه دقت كنيد از گیاهان و درختهایي استفاده کنید که
با آبوهوای منطقهي شما و خاک آن سازگار باشند .همچنین در انتخاب محل کاشت،
دقت کنید تا بتوانيد در محل دلخواه ،سایه داشته باشید .حتماً اندازهي نهايي درخت را
در نظر بگيريد.

فصل :12آشنايي با اجزاء اصلي سختمنظر و فضاهاي بيروني

درختهاي خزانكننده (که با شروع فصل زمستان برگهایشان میریزند) بهطور طبیعی در
تابستان سایهي الزم را تامين میکنند و در زمستان بهدلیل بیبرگی؛ به نور خورشيد اجازهي
نفوذ ميدهند ،این یکی از ویژگیهای بسیار جالب درختها است .درختهاي هميشهسبز
هم ،اگرچه در طول زمستان جلوی نفوذ آفتاب را میگیرند ،ولی سقف خوبی میسازند ،و در
تمام طول سال ميتوانید از سایهي آنها استفاده کنید.

بامهاي سبز
یکی از جالبترین اجزاء منظرهاي پایدار ،بامهاي زنده يا همان بامهاي سبز هستند (تصویر
 .)12-3این بامها از گیاهانی که نياز آبي كمي دارند و عمق ريشهي آنها كم است ،پوشيده
ميشوند .این دو بخش (خاک و گیاه) با استفاده از سازههای نگهدارنده و اليههاي ضدآب
روی بام قرار داده میشوند؛ یا در گلدانهای پالستیکی بازیافتی مخصوص ،کاشته میشوند.
بام سبز ،بام را به یک اکوسیستم زیبا تبدیل میکند .این بامها در ابعاد و اندازههای مختلف و
در همهجا دیده میشوند :از سقفها و سایهبانهای کوچک پوشیده از گیاهان گوشتي گرفته
تا بامهای بزرگ چند هکتاری (بزرگترین بام سبز جهان ،روی بام شرکت فورد 1در مساحتی
بیش از ده هکتار ،احداث شده است .در برخی مناطق ،احداث بامهاي سبز با معافيتهاي
مالیاتی همراه است).
بامهای سبز عالوهبر زیبایی چشمنواز ،مزایای زیستمحیطی ديگري نيز دارند:
√ جذب آب باران و آالیندهها و جلوگيري از راه افتادن سيالب در خیابانها
√ جذب دیاکسیدکربن و تولید اکسیژن
√ خنک کردن هوای داخل و خارج خانه
√ افزایش طولعمر بام
√ تولید محصوالت خانگي و گیاهان تزیینی
√ ايجاد سطوح زندهي زیبا

1- Ford Motor Company
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تصوير  13-3نمونهي يك بام سبز

پيش از انتخاب بام سبز و کاشتن گیاه روی پشتبام ،به نكات زير توجه کنید:
√ ساختن بام سبز ،کاري تخصصی است ،پس حتماً با یک متخصص مشورت كنيد و از او
کمک بگیرید.
√ بامهای سبز ،بامهایی سنگین هستند ،پس مطمئن شوید خانهي شما ميتواند این وزن
سنگین را تحمل کند .مهندسان سازه ميتوانند در تشخیص این مسئله به شما کمک کنند.
بههیچوجه این مسئله را نادیده نگیرید ،درصورتیکه احداث سازههای تقويتكننده برای تحمل
وزن بام ،الزم باشد ،هزینهها باال ميرود و ممکن است ديگر داشتن بام سبز مقرونبهصرفه نباشد.
√ بامهای سبز درصورتیکه خوب محکم نشده باشند ،ممکن است ريزش کنند.
√ بامهای سبز ،اگرچه هزینهبر هستند و نصب آنها كاري نسبتاً دشوار است ،ولی مزایای
بسياري براي محيطزيست و انسانها دارند.

مسیرهای دسترسي و پلهها

طراحی منظر باید بهگونهای باشد که حرکت در آن و رفتن از جايي به جاي دیگر تا حد ممکن
راحت باشد .بنابراین باید در طراحی مسیرهای دسترسي دقت شود ،اين مسیرها بخشهايي

از سختمنظر هستند که دسترسی شما به قسمتهای مختلف منظر را امكانپذير میکنند.

فصل :12آشنايي با اجزاء اصلي سختمنظر و فضاهاي بيروني

در این بخش اطالعاتی ارايه میشود که به شما در طبقهبندی انواع مسیرها و محل مناسب
جانمايي آنها ،با استفاده از مواد و مصالح پايدار و سازگار با محیطزیست کمک میکند( .برای
اطالعات بیشتر دربارهي ساخت اين سازهها به فصل  14رجوع کنید).

چطور در مسیرهایي قدم بزنيم كه مطابق بر اصول پایداری ساخته شدهاند؟
مسیرهای دسترسي ،قسمتي از سختمنظر هستند که افراد با استفاده از آنها بهراحتي و
در ايمني كامل از بخشي از منظر به بخش دیگر میروند .اين مسيرها همچنین نقش عناصر
بصري را ايفا كرده و به ذهن و چشم كمك ميكنند ما را در منظر هدايت كنند .مسیرهاي
دسترسي از اجزاء بسیار مهم منظر بهشمار ميآيند.
مسیرهای دسترسي مناسب و کاربردی ،یا مستقیم هستند یا انحراف کمی دارند ،تا حد
امكان هموار هستند و شیب ندارند .مسیرهاي دسترسي را در راستاي مسيرهاي طبیعی
حرکت 1طراحي كنيد ،بهاينترتيب افراد براي تردد از مسيرهاي طراحيشده استفاده ميكنند
و بهسراغ مسیرهای دیگری که به نظرشان راحتتر و بهتر هستند نميروند .در مسیرهای
پررفتوآمد ،از مواد مقاوم و ضدضربه استفاده کنید ،برای مسیرهای كمتردد از مواد ارزانتر و
پوش خردهچوب استفاده کنید.
كفپوشهاي تهيهشده از مواد آلي مانند خاک ِ
مسیرهای دسترسي باید بادوام و بیخطر باشند ،این بهمعناي آن است كه شما به
مسیرهایي هموار و يكپارچه نياز داريد كه سطح آنها از مواد مقاومي مانند بتن ،آجر،
موزاييك یا سنگهاي الشهي مالتريزيشده پوشانده ميشود.
برای کاهش اثرات زیستمحیطی ناشي از عمليات كفسازي ميتوانيد آجرها یا
بلوکها را با استفاده از ماسه در مكان مورد نظر جانمايي كنيد (بهاینترتیب ميتوان
دوباره از آنها استفاده كرد) .همچنين ميتوانيد براي كار گذاشتن كفپوشها از بتن
حاوی خاکستر بادی (که از ضايعات بهشمار ميآيد و با استفاده از آن ميتوان ميزان
انتشار دیاکسیدکربن را تا حد قابلمالحظهاي کاهش داد) استفاده كنيد .در قسمتهای
1- natural lines of travel
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کمرفتوآمد ،از تكسنگهايي 1كه به فاصلهي يك قدم از هم كار گذاشته ميشوند يا
از ا ِرب ِنایت (بتن بازیافتی) استفاده کنید .برای اطالعات بیشتر در این زمينه به قسمت
«استفاده ازمواد ایمن و سازگار با محيطزيست» در ابتدای این فصل ،رجوع کنید.
برای نورپردازی مسیر از المپهای كممصرف استفاده کنید( .برای اطالعات بیشتر دربارهي
نورپردازی فضاهای بیرونی به فصل  13رجوع کنید ).مسیر دسترسی به در ورودي ساختمان
یا آالچیق یکی از پررفتوآمدترین مسیرهاي منظر است و نورپردازي مناسب آن از اهميت
بسیار برخوردار است ،چرا كه رفتوآمد در این مسیر باید آسان ،ایمن و خوشایند باشد .این
مسیر بايد بهاندازهي كافي عريض باشد ( 140سانتيمتر) بهطوريكه دو نفر بتوانند بهراحتی
در آن در کنار هم راه بروند .اين مسير همچنين بايد روشن ،ايمن و هموار باشد.

اختالف ارتفاع :پلهها و رمپهای 2پایدار
از پله ،زمانیکه زمين شیب تندي دارد و حركت روي آن سخت است ،استفاده میشود؛
پلهها مسیری کنترلشده برای باال و پایین رفتن فراهم میکنند .از رمپها وقتي شيب ماليم
باشد بهجاي پله استفاده ميشود .البته حركت وسایل چرخدار هم روی رمپها آسانتر است.
رمپها در مقايسه با پلهها کمخطرتر هستند زيرا خطر سقوط از روي آنها وجود ندارد.
پلهها و رمپها باید عریض و مسطح باشند و لبههای آنها بايد بهخوبی لبهگذاری( 3براي
مثال با استفاده از سنگهاي مخصوص) شود تا حاشیهي آنها مشخص باشد .نردهكشي نيز
از ديگر اقداماتي است كه براي تامين ايمني تردد از پلهها و رمپها الزم است .بهدليل ناهموار
بودن سطح و اختالف ارتفاع ،ایمنی یکی از مهمترین نکاتی است که باید در نظر گرفته
شود .بااينوجود مجبور نیستند از روشهای غيرپايدار در طراحي آنها استفاده کنید .تا
زمانیکه خطري وجود نداشته باشد ،مواد طبیعی عموماً مانند مواد پيشرفتهي ديگر ميتوانند
پاسخگوي نياز منظر شما باشند.
1- stepping stone
2- ramp
3- edging
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در گذشته براي ساختن پلهها (و دیوارها) از ریلهای خطوط راهآهن (تراورس)
استفاده میشد .اين ريلها پس از اينكه بهدليل خرابي يا فرسودگي از مسیر خارج
میشدند ،براي مصارفي از اين قبيل مورد استفاده قرار ميگرفتند .البته استفاده از این
ریلها ،مشكالتي نیز بههمراه داشت که از آن جمله ميتوان به سنگین بودن و دشواری
بریدن آنها اشاره کرد .از همه بدتر اينکه ریلها آغشته به کرئوزوت (روغن قیر /قطران)

1

بودند .اين ماده برای سالمتي انسان مضر است .گزینههای بهتری که براي ساختن پله
ميتوانید از آنها استفاده کنید عبارتند از:
√ ا ِرب ِنایت ،سطحي صاف و هموار دارد ،قطر آن حدودا ً  10سانتیمتر است ،کار گذاشتن آن
آسان است و زیبا است( .خراب كردن پاسيو قدیمی منظر كه دیگر نیازی به آن ندارید ،روشی
فوقالعاده پایدار براي تامين اين مواد است).
√ ديوارههاي جداساز ،گزینهي چندان مناسبی نیستند .براي مثال ميتوان به چوبهای
مقاوم و فرآوریشده ،پالستیکهای بازیافتی ،پالستیکهای ذوبشده (ضايعات پالستيكي
خودروها) ،الوارهای چوبی (مقاوم در برابر پوسيدگي) که محصول برداشتهای مناسب و
صحيح از جنگلها (بدون اينكه آسيبي به محيطزيست برسانند) يا درختهاي شهری
هستند ،اشاره كرد .از ميان مواد نامبرده ،ميتوان گفت گزینهي آخر که از درختهایي مثل
اقاقیای معمولي ،2بلوط سفيد ،3سدورس ،4یا سرو 5تهيه میشود ،گزینهي مناسبتری است،
زيرا افزودنیهای شیميايي ندارد و پالستیکي نیست.
√ سنگهای موجود در سایت یا اطراف آن .سنگ مادهای طبیعی است ،انرژي كمي
سمی نیست و جلوهي زیبايي دارد.

صرف تهيهي آن ميشود
√ بتن ،اگر ميخواهيد آسيب كمتري به محيطزيست برسانيد ،بهتر است از بتنی که درصد
خاکستر بادی باالتري دارد استفاده كنيد .حتی ميتوانيد از بتنهای جدیدي استفاده كنيد
كه آالیندهها و کربن موجود در هوا را جذب ميكنند.
1- creosote
2- black locust
3- white oak
4- cedar
5- cypress
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شكل  12-4نقشهي يك فضاي بيروني

همانطور که ميبينيد ،هیچيك از این گزینهها كام ً
ال بينقص نیستند ،ولی در مقايسه با
مواد و مصالح ديگر گزينههاي بهتري هستند.

استفاده از سختمنظر پایدار براي طراحي و ساخت فضاهاي بيروني

اجزاء بهكار رفته در سختمنظر با گياهان موجود در منظر ترکیب میشوند و فضاهای
بیرونی را بهوجود ميآورند ،فضاهایی که هر کدام (مانند فضاهای تعریفشده در ساختمان)
کاربردخاصی دارند :محل غذا خوردن ،سرگرمی و کار .شاید با شنیدن عبارت فضاهای بیرونی
با کاربريهای خاص ،سریعاً بهفكر باغهای بسیار مجهز و مدرن با سالنهاي ورزشي ،استخر،
سالن نمایش و غذاخوری بيافتيد .اشتباه نکنید ،فضاهای بیرونی پایدار و کارآمد ،بههیچوجه
شبیه آنچه در گذشتهي نهچندان دور و تا حدودی امروز شاهد آن هستیم ،نیستند .در شكل
 12-4ميتوانيد نقشهي يك فضاي بيروني را ببينيد.
بسياري از فضاهاي بيروني متنوعتر و پركاربردتر از فضاهاي داخلي هستند ،اين فضاها
گاهي كاربردهاي چندگانهاي دارند که بههیچوجه نميتوان آنها را در فضاهای داخلی
خانه برآورده کرد .از جمله كاربردهاي چندگانهي اين فضاها ميتوان به ايجاد مكاني برای
استراحت ،استفادهي مفيد از روشنايي و جذب آب باران اشاره كرد.
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پارکینگ در فضاي باز

بهنظر میرسد که خودروها هميشه بخشی از زندگی ما را تشكيل ميدهند ،بنابراين الزم
است به فكر محلي برای نگهداري آنها باشيم .در اینجا به روشهايي براي کوچکتر
کردن فضای پارکینگها و همچنین افزايش سازگاری آنها با محیطزیست ميپردازيم.
√ جاري شدن آب در مسیرهای تردد خودروها باعث راه افتادن سیالب و آلودگی منابع
آبي ميشود .برای پيشگيري از این مشكل ،بهتر است از بتن نفوذپذیر یا بلوكهاي
كفسازي نفوذپذیر استفاده شود .بهاینترتیب آب باران جذب شده و بهجای آنکه وارد
راهآبها شود ،گیاهان از آن استفاده میکنند.
گزینهي مناسب دیگر برای جلوگیری از راه افتادن سیالب ،استفاده از كفپوشهاي گياهي
است كه روي صفحههای پالستیکی بازیافتی النه زنبوری (مشبك) ميرويند .با استفاده از
این سیستم مسیر تردد خودرو بسیار زیبا ميشود .برای اطالعات بیشتر به فصل  14رجوع
کنید.
√ کفپوشی از خاکپوش یا سنگریزه .هر دو گزینه نفوذپذیر هستند و اثرات
زیستمحیطی خاکپوش بسیار کمتر از بتن یا دیگر انواع رایج کفپوش است .فقط
توجه داشته باشید که سنگریزهها محل خوبی برای رشد و تكثير علفهای هرز هستند.
اجزاء تشکیلدهندهي فضاهای بیرونی هم مانند اجزاء فضاهای درونی همان کف ،دیوارها،
سقف و مسیرهاي دسترسي هستند .تنها تفاوت اين دو فضا آن است که در فضاهای بیرونی،
تعريف فضاها بهدقت و وضوح فضاهای داخلی نیست .دیوارهای نیمهشفاف ،حريمهاي
خصوصي محدودتر و درهاي كمتر برای تقسیم فضاها از ويژگيهاي فضاهاي بيروني هستند.
مواد و مصالحی که براي ساختن فضاهای بیرونی بهکار میروند ،تنوع بسیاری
دارند و ممکن است کام ً
ال با مصالح بهكار رفته در ساخت فضاهای داخلی متفاوت باشند.
البته ميتوان براي هماهنگ كردن فضاهاي داخلي و بيروني از برخي مواد بهكاررفته در
داخل ساختمان (مانند کفسازیهاي مقاوم به شرايط آبوهوايي سخت) براي فضاهاي
بيروني نيز استفاده كرد.
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فضاهای بیرونی ،باید طوري طراحي شوند كه مانند بخشی از طبیعت بهنظر بيايند.
استفادهي بيشازاندازه از سازهها ،تركيبها و وسایل ساختهي دست انسان ،نهتنها از لحاظ
زیستمحیطی مضر است ،بلکه باعث ايجاد فضاهایی میشود که بيشتر شبیه فضاهای داخلی
هستند (نه جزئی از طبیعت) .از مهمترين داليل طراحي منظر نزدیکی به طبيعت است ،پس
چرا با استفاده از مصنوعات بشری آن را خراب کنیم؟
کاربرد بسیاری از فضاهای بیرونی ،مشابه فضاهای داخلی است .پاسيو ،نوعی سالن
غذاخوری و نشیمن است .زمين چمن چیزی شبیه به اتاق بازی است .باغچهي سبزیجات
یا باغ ميوه ،همان محل نگهداری میوهها و سبزیجات است .در قسمتهای بعدی اطالعات
بیشتری دربارهي فضاهای بیرونی متداول ارايه میشود.

فضایي براي استراحت و سرگرمی

این فضا معموالً بهتر است در پاسيو یا سكوي منظر که در واقع قسمت مرکزي (محل انجام
بسیاری از فعالیتهای فردی و گروهی) آن محسوب میشود ،قرار بگیرد.
همانطور که یک اتاق نشیمن داخلی ،کاربريهای فراوانی دارد از اتاق نشیمن بیرونی هم
ميتوان براي انجام كارهاي بسیاری استفاده کرد .این فضا ميتواند بسته و خصوصي یا باز و
وسیع باشد.
در اینجا به نکاتی برای ساختن یک اتاق نشیمن کارآمد ،سازگار با محيطزيست و زیبا

ميپردازيم:
√ √فضا و امکانات مناسب و کافی (بسته به تعداد افرادي كه از آن استفاده ميكنند).

درست است که کوچک بودن یکی از معیارهای پایداری است اما فضا را به اندازهي كافي
بزرگ تعریف کنید تا همه بتوانند از آن استفاده كنند .مساحت اتاق نشیمن در منظر بايد
حدودا ً  12مترمربع (طول و عرض  )3/5باشد.
√ √يك گوشهي خلوت را انتخاب كنيد .سعی کنید فضایی که به اين كاربري تخصيص
میدهید خيلي به خانه نزديك نباشد .بهاینترتیب بیشتر در طبیعت غرق میشوید و كمي
از زندگي خستهكنندهي روزمره دور ميشويد.
√ √خرداقلیمها را در نظر بگیرید .به كاربري مورد نظر خود و همچنين زمان آن دقت
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كنيد و شرايط خرداقلیمهای اطراف خانه را بررسی کنید .سپس اتاق نشيمنتان را در
جای مناسب قرار دهید .اگر از این فضا در بعدازظهرهای گرم بیشتر استفاده ميکنید ،آن
را در بخش شمالی یا شرقی خانه بسازید تا دور از خورشيد سوزان بماند .اگر قرار است که از
اين فضا ،صبحهای زود و برای صرف صبحانه استفاده شود بهتر است آن را در بخش شرقی
بسازيد تا آفتاب صبحگاهی آنجا را گرم کند.
√ √شدت باد را بررسی کنید .اتاق را در پناه سازههای موجود ،درختها و درختچهها
بسازید یا با طراحي دیوار و حصار یا کاشت گیاهان مناسب از شدت باد بكاهید.
√ √نزدیکی به ساختمانهای همسایه ،سروصدای خیابان ،بو ،قسمتهاي پرتردد و

منظرههاي دور و نزدیک را در نظر بگيريد .اگر مناظر نامطبوع ،بو ،سروصدا و اين قبيل عوامل
آزاردهنده شما را احاطه کنند ،احتماالً تمایلی به استفاده از این فضای بیرونی نخواهید داشت.
√ √ارتباط اين اتاق را با فضاهای داخلی در نظر بگيريد .براي مثال بهتر است این فضا در
نزديكي آشپزخانه باشد تا اتاقهای خواب.

آشپزخانه
آشپزی در بیرون از خانه ،نوعي سرگرمی بهشمار ميآيد ،با اين كار آشپزخانهي داخلي تميز
ميماند و انرژي كمتري مصرف ميشود .اگر قصد دارید در منظر خود ،سختمنظري بهشكل
آشپزخانه (جایی برای پختوپز) داشته باشید ،به نکات زیر توجه کنید:
√ √آن را ساده طراحي كنيد .یک آشپزخانهي ساده با وسایل و تجهیزاتی که آسيب زيادي
به محيطزيست نميرسانند ،کام ً
ال با اصول پایداری سازگار است.
√ √بهتر است بهجای گاز ،از زغال برای پختوپز استفاده کنید ،هرچند نميتوان گفت اثرات
نامطلوب زیستمحيطي ندارد ،ولی بهتر از گاز است .البته روش بهتر و موثرتر ،استفاده از یک
اجاق خورشیدی است.
√ √اگر در این آشپزخانه ،ظرفشویی دارید ،ميتوانید آب خاکستری آن را به منظر هدایت
و از آن برای آبیاری استفاده کنید .برای اطالعات بيشتر دربارهي استفاده از آب خاکستری
به فصل  8رجوع کنید.
√ √از روشناييهاي خورشیدی استفاده کنید.
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√ √از مواد طبیعی مثل كاهگل ،خشت خام و سنگ براي ساختن آن استفاده کنید.
√ √آشپزخانهي منظر را نزدیک آشپزخانهي خانه بسازید ،تا همهي وقتتان صرف جابهجا
كردن مواد غذایی يا ابزار و وسایل آشپزی نشود.
√ √آشپزخانهي منظر را در جایی بسازيد که جريان باد ،بو و دود را از قسمتهاي مسكوني
دور كند.
√ √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 درختهایي که به پایین خم شدهاند یا سازههایی که ممکن است آتش بگیرند،
آشپزی نکنید.

ورزش و سرگرمی
سرگرمی نیاز دارند .این

بچهها ،بزرگترها و حتی حیوانات خانگی به فضایی برای بازی و
امکانات باید روی زمينهای هموار (با پوششي بيخطر) و دور از فضاهای آرام یا گیاهان
آسیبپذیر طراحي شوند.
زمينهاي چمن ،فضاي مناسبي براي بازی و سرگرمی هستند ،و هیچ مشکلی از لحاظ
ایمنی ،دوام و کارآیی ندارد .از علفزارهایی که از بومادران ،جگن 1یا علفهای بومی پوشيده
شدهاند نيز ميتوان بهعنوان زمين بازي استفاده کرد .اين چمنزارها در مقايسه با زمينهاي
چمن ،با اصول پایداری سازگارترند.

X

براي طراحي زمينهای ورزشي مانند زمين والیبال یا بدمينتون معموالً به فضایی

بزرگ (بهترتیب  1/35×2/40متر و  0/90× 1/80متر) نیاز است .برخي زمينهای ورزشي
مانند زمين تنیس ،چندان بر اصول پايداري منطبق نیستند .مصرف منابع (طبیعی) در
این زمينها بسیار باال است و به مراقبت و نگهداری دائمی نیاز دارند .استخرهای شنا هم
بهدليل مصرف باالی انرژی و آب بههيچوجه با اصول پایداری سازگار نیستند .بهتر نيست
1- sedges
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از امکانات عمومی محلی استفاده و در هزینهها صرفهجویی کنید!

فضاي خصوصي و شخصي
از این فضاها برای تجدید قوا ،استراحت و کتاب خواندن استفاده میشود .این فضاها باید
ساکت ،آرام و زیبا باشند .این فضاها را ميتوان طوری طراحی کرد كه طبیعیتر جلوه كنند
و وابستگی کمتری به فناوری داشته باشند .فضایی که کف آن با خاکپوش پوشانده شده
است و گیاهان و گلهای زیبا آن را احاطه کردهاند ،بسیار مناسب ،زیبا و البته منطبق بر
اصول پایداری است .بد نيست در ميان این گیاهان ،بوتههایی با ميوههای خوراکی (گياهان
مثمر) هم بکارید.
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فصل 13

تجهیز و زیباترکردن سختمنظر با استفاده از اجزاء
کاربردي و جالب
در این فصل میخوانیم:

• طراحي فضای استراحت با استفاده از مبلمان پايدار (سازگار با محيطزيست)
• نورپردازی پايدار (سازگار با محيطزيست)
• آبگيرها ،نهرها و دیگر اجزاء آبی منظر
• فضايي براي کار كردن و نگهداری از لوازم و ابزارها به منظر بيافزاييد
• ساختن آشیانه برای حیوانات خانگی و نگهداری از آنها
در این فصل انواع ديگري از عناصر سختمنظر معرفی و مباحث طرحشده در فصل  ،12ادامه
داده ميشود .منظر پایدار ،منظري نيست که همهي زيباييها و امكانات آن قربانی انطباق با
اصول پایداری شوند .هنر آن است كه در پي روشها و رویکردهایی باشيم که در كنار لذت
بردن از زيباييها و امكانات منظر به ما در حفظ و نگهداري از محيطزيست كمك ميکنند.

استفاده از مبلمانی خوب و راحت بدون ویران کردن جنگلها

منظر ،محلی برای استراحت ،تفريح و سرگرمي است ،پس براي آنكه بتوان مدتي در آن

وقت صرف كرد به مکاني مناسب و راحت برای نشستن یا دراز کشیدن نياز 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 كنيد

که از چوب درختان جنگل و بهكار گرفتن كودكان بيگناه ساخته شده است .مبلماني كه
براي ساختن آن سوختهای فسیلی مصرف شده و حجم گستردهاي دیاکسیدکربن در
هوا منتشر شده است .گزینههای جایگزین مناسبی برای این محصوالت وجود دارد كه در
اینجا به تعدادی از آنها اشاره ميكنيم:
√ √با استفاده از وسایل و ابزارهاي بیمصرفی که در خانه دارید ،مبلمان بسازید .فرض
کنید که مجبور هستید ،درختی را بنا به دالیلی ،قطع کنید .اگر میتوانید ،از چوب آن برای
ساختن نیمکت یا میز و وسایلی از این قبیل استفاده کنید .اگر خرد کردن تنهي درخت و
شکل دادن به آن برايتان کار سختی است و از پس آن برنمیآیید ،به فکر پرورش بامبو
خوبرگهاي هرسشدهي درختهاي میوه ،برای ساختن این وسایل باشید.
یا استفاده از شا 
همچنين ميتوانيد این وسایل و مبلمان را با استفاده از سنگهای محلی موجود یا كاهگل
بسازيد ،براي اين كار كافي است با دست به گل شکل دهيد (شكل نیمکت) و سپس روی آن
را با مخلوط طبیعی آرد سفید پختهشده ،1خاک و كاه بپوشانید .براي تهيهي خشتهای خام
و خاک کوبیدهشده 2نيز میتوانید از خاک اضافی موجود در سایت استفاده کنید.
√ √مبلمان دستدوم بخرید .سعی کنید چند نیمکت یا صندلی دستدوم خوب پیدا کنيد
و بخرید .هم ميتوانيد از ظاهر كهنه و زنگزدهي آنها همانطور كه هست استفاده كنيد،
هم ميتوانيد آنها را رنگ كنيد (رنگهاي غيرسمي).
√ √از موادی که کمترین اثر نامطلوب را بر محیطزیست دارند ،استفاده کنید .عموماً
ميتوان با کمی جستجو ،مصالحي مانند بستههای كاه ،چوب درختهاي پرورشدادهشده
يا الوارهای بازیافتی را تهيه كرد .براي ساختن يك كاناپهي بزرگ و راحت ،كافي است چند
بسته كاه را در کنار هم بچينيد و روی آنها را با پوشش خاكي 3بپوشانید .با چوبهای
بازیافتی میتوانید تقریباً هر نوع مبلماني بسازید .همچنین میتوانید بهدنبال نجاریهايي
بگرديد كه در نزديكي محل زندگي شما از همين چوبها براي ساختن مبلمان استفاده

ترکیب خاک رس :سنگدانههاي ريز و الیاف گیاهی (نی ،کنف(

1- cooked white flour
2- rammed earth
3- earthen plaster
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ميكنند و از آنها خريد كنيد( .فراموش نكنيد ،حمایت از صنایع و بازار محلی نيز یکی از
اصول پایداری است).
√ √مبلمانهای «سبز» موجود در بازار را بخرید .بسیاری از تولیدکنندگان مبلمان،
امروزه براي طراحي و ساخت محصوالت خود از روشهاي كام ً
ال پایدار استفاده ميكنند.

ميتوانيد اين محصوالت را با قیمت مناسب تهيه كنيد .با جستجو در اینترنت میتوانید،
اطالعات خوبی در اینباره كسب کنید.

نورپردازی بهروشي كام ً
ال سازگار با محیطزیست

چرا خودتان را بهزحمت بیاندازید و منظرتان را نورپردازی کنید؟ نورپردازی انرژی زیادی
مصرف میکند و ابزار و تجهیزات پیشرفتهای الزم دارد .ويژگي اصلي شب ،تاريك بودن آن
است ،پس چه نيازي است منظر را از نورهاي رنگارنگ پر كنيم! بااينوجود اگر منظر كمي
روشن باشد ،بد نیست.

X

نورپردازی زیاد و بیهدف بههيچوجه مناسب نیست (اتالف هزينه است) ،ولی استفاده

از روشنايي منطقهاي در مكانهايي كه در مسير تردد اختالف ارتفاعي وجود دارد،
مناسب و ضروری است .روشناییهايي كه براي تامین امنيت در منظر نصب ميشوند نيز
اگر بهگونهاي طراحي شوند كه فقط در زمانهاي الزم منظر را روشن كنند ،بسيار معقول
و منطقي هستند .اين نوع نورپردازيها از لحاظ اقتصادي نيز كام ً
ال توجيهپذير هستند.
نکت هي اصلی و کلیدی در نورپردازی منظرهاي پایدار ،عبارت است از نورپردازی بهروشي
مناسب ،با ابزارهای مناسب و بهمیزان الزم و کافی.

سازههای خاکی
پیشینهي استفاده از خاک برای ساختن دیوارها ،نیمکتها و حتی خانهها به آغاز تمدن
بشري برمیگردد .خاک بیش از هر مادهي دیگری روی زمین یافت میشود ،شکل دادن
به آن آسان است ،براي كاربرد آن به هیچ انرژی دیگری جز انرژي مكانيكي (كه در

305

306

بخش چهارم :طراحي آسان سختمنظر :ساخت اجزاء و عناصر بينظير بدون تخريب محيطزيست

بازوهاي شما نهفته است) نیاز نيست ،کام ً
ال طبیعی است ،هر سازهای را ميتوان با آن
ساخت و پس از پایان دورهي مصرف ،دوباره به همان مادهي اولیه تبدیل میشود .اگر
بتوانيم از سازههاي خاكي در برابر عواملي مانند رطوبت هوا محافظت كنيم (ميتوان از
آستريهاي 1غيرشيميايي مخصوص اين كار استفاده كرد) دوام و پایداری این محصوالت
فوقالعاده است.
در اینجا به چند نوع مختلف از مصالح سازندهي سازههاي خاكي ميپردازيم:
√ كاهگل .تركيبي از خاک ،كاه و آب است که میتوان با دست آن را به هر شکلی
درآورد .اين ماده يكي از سادهترین و درعينحال پركاربردترين انواع مصالح خاکی است.
بهراحتی میتوان آن را به شکلهای غیرهندسی و هندسی درآورد.
√ خشت خام .ترکیب آن شبيه به کاهگل است ،ولي آن را به شکل واحدهای بزرگ
آجريشکل درميآورند .اين واحدها كه به آنها خشت گفته ميشود با استفاده از مالت
روی هم چیده میشوند.
√ خشتهای خام بزرگ .2در اين روش از لولههای انعطافپذیر و بلند استفاده
میكنند .داخل لولهها خاک میریزند تا خاك بهشكل استوانه درآيد .سپس اين استوانهها
را براي ساختن ديوارهاي نگهدارنده و سازههای مشابه روي هم ميچينند.
√ خاک کوبیدهشده .خاکی است که بین دو قالب چوبی موقت بهدقت كوبيده
ميشود .وقتی قالب برداشتهشود ،دیواري بهجا ميماند كه سطح آن كام ً
ال صاف است
و ساختاري راست و محكم دارد.
√ بستههاي كاه .بستههاي كاه روي هم چيده ميشوند ،سپس روي آنها با پوشش
خاكي یا مواد دیگر پوشانده ميشود .مصالح و مواد اصلي بهكاررفته در این روش مصالح
خاكي نیستند ،ولي مصالح خاكي نيز در آن دخيل هستند.
میتوانید از هر کدام از این روشها برای ساختن دیوارهای مستقل (آزاد) ،نیمکت،
صندلی ،سازههای کوچک و حتی مجسمه استفاده کنید

1- sealer
2- super adobe
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براي تامين روشنايي منظر ،ميتوان از دو روش استفاده كرد كه هر دو كام ً
ال با محیطزیست
سازگار هستند :استفاده از یک ترانسفورماتور(مبدل) برای کاهش ولتاژ و رساندن آن به ولتاژ
مناسب (يعني  12ولت) يا استفاده از المپها و صفحات (پنلهای) خورشیدي.
استفاده از انرژی خورشیدی ،از نظر سازگاري با محيطزيست ،يكي از بهترین
روشهاي تامين انرژي بهشمار ميآيد ،ولي نميتوان به روشنايي تجهيزاتي كه
درحالحاضر در بازار موجود است ،بهویژه اگر اين تجهيزات در مكانهایی نصب شوند که
در طول روز آفتاب کافی به آنها نميرسد ،چندان اميدوار بود .در چنين شرايطي بهتر
است از سیستمهای کممصرف (با ولتاژ پايين) استفاده شود.
عالوهبر ترانسفورماتور ،یک سیستم کمولتاژ ،از قسمتهاي ديگري مانند نوعي دستگاه
کنترل برای خاموش و روشنکردن چراغها ،سیمکشیهاي زیرزمینی برای ارسال انرژي مورد
نياز به تجهیزات در قسمتهای مختلف منظر ،و البته خود تجهيزات و روشناييها تشکیل
ميشود (شكل  .)13-1ترانسفورماتور در مكاني دور از مسيرهاي تردد در داخل یا خارج از
خانه نصب ميشود ،این قسمت در واقع قلب سيستم نورپردازي است.
دستگاه کنترل ممکن است يك کلید دستي باشد كه در داخل خانه نصب ميشود (براي
اين كار از افراد متخصص كمك بگيريد) یا تایمری (زمانسنج) باشد كه روی ترانسفورماتور
نصب ميشود و چراغها را در زمانهاي تنظیمشدهاي خاموش یا روشن میکند .همچنين
ميتوان از يك ُفتوسِ ل( 1حسگر نوري) استفاده كرد كه هنگام غروب و طلوع خورشید،
چراغها را روشن یا خاموش میکند .اگر میخواهید يك سیستم خودکار داشته باشید از
ترکیب یک حسگر نوري و يك تایمر (زمانسنج) استفاده کنید .بهاينترتيب بدون توجه به
تغيير طول روز در فصلهاي مختلف و بدون نياز به برنامهي زمانبندي جديد ،چراغها بهشكل
خودكار با تاريك يا روشن شدن هوا خاموش و روشن ميشوند .با استفاده از تایمر (زمانسنج)
نيز در واقع زمان خاموش شدن چراغها را مشخص میکنید؛ مثال بهتر است چراغها در هنگام
1- photocell
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نیمهشب خاموش شوند ،تا بهاینترتیب هم مشکل روشن ماندن چراغها در تمام طول شب
حل شود و هم در مصرف انرژی صرفهجویی شود.
ميتوانيد الگوی نورپردازی منظر خود را بهدلخواه تغيير دهيد (مث ً
ال درختها را رو به باال
نورپردازي كنيد یا نوري ماليم از باال به سطح استخرها يا حوضچهها بتابانيد) ،ولي نورپردازی
مسیرهاي دسترسي و همچنين روشن نگاهداشتن منظر براي تامين امنیت آن ،تنها شكلي از
نورپردازي است كه از ديدگاه پایداری (سازگاري با محيطزيست) توجيهپذير است.
برای نورپردازی منظر (امنیتی و ایمنی) ،میتوانید از المپهای خورشيدي که به
حسگرهاي حرکتي مجهز هستند استفاده کنید .این المپها را میتوانید روی بام خانه
نصب كنيد .از نصب نورافکنهای بزرگ كه در هنگام استفاده از منظر روشن ميشوند و فضا
را تا حد غيرقابلتحملي روشن و گرم ميكنند خودداري كنيد؛ روشنايي بيشازاندازهي این
نورافکنها همچنین ممکن است موجب اختالل در چرخهي زندگی جانوران بومي شود.

شكل  13-1اجزاء يك سيستم نورپردازي كمولتاژ
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مواد دور ریختنی یا ابزار کارهای هنری
ش برای ترکیب هنر با منظر ،استفاده از مواد و وسایل اضافی و دورریختنی
پایدارترین رو 
است .حجم موادی که هر روز به مراکز بازیافت زباله منتقل میشوند آنقدر زياد است،
كه برای ساختن مجسمه یا تزیین دیوارها و كفسازيها و سازههای ديگر منظر الزم
نيست نگران مواد اوليه باشيد .در اینجا به برخي از موادی که ميتوان برای تزیین منظر
از آنها استفاده كرد ،اشاره ميكنيم.
√ تزيين لبهي مسیرهاي دسترسي با استفاده از توپهای بولینگ
√ گلدانهای تزیینی که از بههم چسباندن چراغهای ماشین درست میشوند
√ استفاده از اشياء جالب دورريختني در کفسازیها
√ گلدانهای زيباي بونسای 1که با استفاده از لنت ترمز ماشینهای سنگین ساخته
ميشوند
√ گیاهانی که در چکمههاي باغباني کهنه کاشته ميشوند
√ مجسمههايي كه از سر عروسکها ،قوطیهای خالي قهوه ،میوههاي پالستيكي و
اسباببازیهای كهنه درست ميشوند
با قوهي تخیل قوي ،ميتوان هر چيزي را به اثر هنری تبديل كرد .برای پیدا کردن
این مواد میتوانید به محل فروش ابزارهای دستدوم یا انباری خانههاي قديمي برويد.
امروزه موسساتي وجود دارند كه از اين مواد براي ساختن آثار هنري زيبا و با ارزش
استفاده ميكنند .در برخي از اين موسسات کالسهای آموزشی در این زمینه برگزار
میشود .اگر فكر ميكنيد خودتان استعداد اين كارها را نداريد ،كودكانتان را به ساختن
اين قبيل كاردستيها تشويق كنيد.

X

سیستمهای روشنايي منظر دو اثر نامطلوب بههمراه دارند :مصرف انرژی و آلودگی

نوری .آلودگی نوری عبارت است از ایجاد اختالل در تاریکی شب با روشنایی مصنوعی،
2

این آلودگی باعث پنهان شدن ستارهها از ديد ستارهشناسها ،بروز اختالل در اکوسیستمها
1- bonsai
2- light pollution
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و حتی بروز اختالل در سالمتي ميشود .خوشبختانه راهحل این مشكل بسیار آسان است.
√ √از المپهاي كممصرف که مصرف برق آنها كسری از برق مصرفی المپهاي معمولي
است ،استفاده كنيد .در مکانهایی که به نور زياد نیاز نیست ،میتوانید از المپهاي خورشيدي
استفاده کنید كه نور آنها معموالً بسيار ضعیف است .چراغها را وقتی روشن کنید که الزم
است و آنها را تمام شب ،روشن نگذاريد؛ برای این کار همانطور که قب ً
ال توضيح داده شد
میتوانید از حسگرهاي نوري یا تایمر (زمانسنج) استفاده کنید .اگر برق خانهي شما با
استفاده از سلولهای فتوولتاییک تامين ميشود ،روشن ماندن چراغها هزینهاي ندارد.
√ √انجمن بینالمللی آسمان تاریک( 1آی دی ا ِی) ،دستورالعملهایی برای نورپردازی منظر و
همچنين استفاده از تجهیزات مناسب نورپردازي ارايه داده است .براي اطالعات بيشتر ميتوانيد
به سایت  www.darksky.orgرجوع كنيد .ولتاژ سيستم را پایین نگاهدارید ،نور را ب ه باال
هدايت نكنيد ،برای محافظت از نوری که به پایین هدایت میشود ،روی همهي المپها سایهبان
(محافظ) قرار دهيد ،چراغها را در مواقعی که كاري در منظر نداريد ،خاموش کنید.

سازههاي آبي :آبگيرها ،آبراههها و آبشارها

بيشتر مردم ،آب را دوست دارند؛ شاید به اينخاطر كه زندگي ما به آن وابسته است ،دو سوم
بدن ما را آب تشکیل ميدهد ،یا شاید هم فقط بهخاطر اينکه آب فوقالعاده زیبا است .دلیل
این عالقه هرچه باشد ،افزودن یک سازهي آبي ،كوچك يا بزرگ ،احساس خوب و خوشایندی در
منظر بهوجود میآورد .هیچچیز نمیتواند جایگزین آب در منظر شود ،و شاید حتی بتوان گفت
هیچ منظري بدون آب منظر نميشود ،حتي اگر سازهي آبي آن بسيار كوچك و ساده باشد.

X

براي ساختن سازههاي آبي بايد از منابع مختلفي استفاده كرد .اين سازهها بايد

بهطور مداوم با آب تازه پر شوند (دقيقاً مانند يك زمين چمن) و برای پمپاژ آب به آنها
برق مصرف میشود .بنابراين ممكن است ایجاد سازههای آبی ،عملی افراطی و ضد اصول
)1- International Dark-Sky Association (IDA
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پایداری باشد ،ولی اگر این سازهها درست بهکار گرفته شوند؛ دارای مزایای زیستمحیطی
نيز هستند که نقاط ضعف آنها را تا حدودي جبران میکند.
در مناطقي که فاقد منابع آب طبیعی هستند ،وجود آبگير یا آبراهي در حياط پشتي خانه،
حالوهواي محيط را بهكلي تغيير ميدهد .چنين مكاني محل اجتماع و زندگي پرندگان،
قورباغهها و انواع حشرات است (بسیاری از آنها سودمند هستند) .با توجه به اينکه گسترش
شهرها ،بسیاری از زیستگاههای طبیعی را از بين برده است ،وجود سازههاي آبي در منظرها
ميتواند تا حدودي مشكلگشا باشد.

اجزاء سازههای آبی پایدار (سازگار با محيطزيست)
براي آنكه بتوان از زيبايي آب در منظر استفاده كرد ،به نوعي محفظهی نگهدارنده آب نياز
است :يك فواره ،يك گلدان سرامیکی ،یک دریاچهي پیشساخته از جنس پالستيك يا بتن
كه در زمين كار گذاشته ميشود (ترجیحاً بتن) ،یا يك آبراهه .در برخی از این سازههای آبی،
نه گیاهان آبی خاصي پرورش داده ميشوند و نه ماهيهاي مختلفي نگهداري ميشوند ،ولي
یک منظر پايدار محل احياء محيطزيست است ،بنابراین بهتر است زيستگاه جانداران مختلف
باشد .گیاهان و ماهیها در خدمت یکدیگر هستند و توازن اكوسیستم آبي را حفظ میکنند.
سازههای آبی میتوانند رسمي يا غيررسمي ،مصنوعی یا طبیعی ،ساده یا پیچیده باشند.
ميتوان آنها را طوري طراحي كرد كه براي مثال یک چشمهي جوشان به يك نهر کوچک
بريزد و از آنجا به يك آبگير زيبا بپيوندد .صدای آب خوشایند و دلپذیر است و تا حدودی
سروصداهای اطراف را پوشش ميدهد .یک فواره میتواند مهمترین بخش تزیینی منظر شما
باشد .قابلیتهای فضاهاي آبي در منظرپایانناپذير هستند.

سازههای آبی منفعل و فعال
یک سازهي آبی منفعل 1ساکن است و پمپ ندارد؛ مثل یک گلدان پر از آب با یکی دو شاخه
1- passive water feature
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گیاه .از آنجایی که این سازهها ،انرژی كمي مصرف میکنند ،بهترین گزینه براي منظرهاي
پايدار هستند ،و بدون اينكه اثرات منفي يا هزينههاي باال بههمراه داشته باشند ،باعث ایجاد
احساس آرامش در منظر ميشوند.
یک سازهي آبی فعال ،1سازهای است که در آن برای بهحرکت درآوردن و جابهجا كردن آب
(براي تصفیه یا استفاده از زيبايي جريان و صداي آب) از پمپ استفاده میشود .کارآمدترین
فیلتر برای یک سازهي آبی فعال؛ یک الیهي  25سانتیمتری از سنگهای درشت (به قطر 2
تا  5سانتیمتر) در کف آبگير است (شكل  .)13 -2در کف این الیه ،لولههای مکندهي پی
وی سی قرار دارد .اين لولهها آب را از میان سنگریزهها جذب و آن را با استفاده از يك فواره
(پرتابكنندهي آب) 2یا آبشار 3دوباره به سازهي آبي برميگردانند (درست است که لولههای
پی وی سی چندان بر اصول پایداری منطبق نیستند ،ولی از لولههاي ديگر نمیتوان برای
این کار استفاده کرد ).باکتریهایی که در البهالي سنگریزهها زندگی میکنند ،آلودگیهاي
موجود در آب را ميبلعند و بهاینترتیب آن را تصفیه میکنند.
برای زنده نگاهداشتن باکتریها در سازهي آبی فعال ،باید از يك پمپ کوچک و کمحجم،
ولي كارآمد استفاده كنيد .اين پمپ بايد دائماً روشن باشد .واضح است که همهي پمپها
با برق کار میکنند ،ولي یک پمپ  50تا  100واتی هم میتواند آب یک آبگير کوچک را
بهخوبي جابهجا کند .آبگيرها و آبشارهاي بزرگتر به پمپهای بزرگتر نیاز دارند .بنابراين
بهتر است که يك آبگير کوچک براي منظرتان طراحي كنيد .مزاياي آبگيرهاي بزرگ و
كوچك فرق چنداني با هم ندارند.
در بهترين حالت ميتوان براي تامين برق مورد نياز پمپها در منظر از انرژی آفتاب
استفاده كرد .برخي پمپهای کوچک ،خود مجهز به صفحات خورشيدي هستند و ميتوان از
آنها برای جابهجا كردن حجم کوچکی از آب استفاده كرد .توان اين پمپها براي راه انداختن
فیلترهاي نصبشده در زير اليهي پوشيده از سنگریز ه يا تسريع جريان آب كافي نيست.
1- active water feature
2- jet of water
3- waterfall
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شكل  13-2يك آبگير كوچك مجهز به فيلتر (در زي ِر اليهي پوشيده از سنگریزه)

مراقبت از سازههای آبی
متعادلسازي سازهي آبي ،كه بهتازگي در منظر نصب شده است ،كمي طول میکشد .ميزان
عناصر غذايي موجود در آب و همچنين ميزان مواد قلیایی 1كه از جدارهي آبگير به داخل
آب نشت ميكنند ،باید پيش از آنكه موجودات زندهي دائمیبه آبگير اضافه شوند ،متعادل
شوند .در ابتدا ممكن است با رشد غيرقابلكنترل جلبکی مواجه شويد ،ولی نگران نباشيد ،با
گذشت زمان شرايط متعادل میشود.
براي ايجاد تعادل مطبوع در آبگير ،كارتان را با كاشت چند سنبل آبی 2شروع
كنيد .اين گياهان به سرعت رشد میکنند و مواد مغذی و آالیندهها را جذب میکنند.
پس از آنکه سرعت رشد اين گیاهان کاهش یافت ،آنها را بچينيد و گياهان و جانوران
دائمیرا وارد آب کنید .گونههای گیاهی بسیاری وجود دارند که میتوانید از بين آنها
گياهان موردنظر خود را انتخاب کنید .حتماً تعدادي ماهیقرمز 3و ماهی حشرهخوار 4به
1- alkalis
2- water hyacinth
3- goldfish
4- mosquito fish
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آب بياندازيد تا جلوی تخمگذاری 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 خودكفا خواهد شد.
نگهداری مداوم از سازههاي آبي شامل پر کردن مخازن آب (تعویض ساالنهي حدودا ً نیمی
از آب) ،تمیز کردن و گرفتن زبالهها ،غذا دادن به ماهیها در تابستان (اگر ماهي داشته
باشيد) ،و مراقبت از پمپ است .فیلترهاي نصبشده در زير اليهي سنگریزهای بدون نیاز به
مراقبت و تعویض ،چندین سال کار میکنند ،ولي بهترین پمپها هم بايد هر یک یا دو سال
تعویض شوند.

چطور پاي جانوران موذي را از منظر ببريد
اين جانوران با واژگون كردن گلدانها ،شكستن ساقههاي گیاهان زیبا ،خوردن ماهیهای
تزييني گرانقيمت به منظر شما خسارت ميزنند و آن را به یک خرابه تبدیل ميکنند .هيچ
راهي براي مقابلهي صددرصد با اين جانداران موذي وجود ندارد ،ولي در اينجا به برخي
روشهاي متداول اشاره ميكنيم:
√ √از گلدانهای کوچک و سبک که بهراحتی واژگون ميشوند ،استفاده نکنید .از
گلدانهای بزرگ استفاده کنید که جانوران نمیتوانند بهراحتی آنها را واژگون کنند.
√ √حفرهای برای پنهان شدن ماهیها ،در نظر بگیرید .براي اين كار ميتوانيد یک
لولهي سفالي بزرگ در کف آب قرار دهيد يا با استفاده از چند آجر ،حفرهاي غارمانند بسازيد
و براي آنكه فرو نريزد روي آن يك گلدان سنگين قرار دهيد .اگر لبهي آبگيرتان پيشآمده
يا كنگرهدار باشد نيز امكان دسترسي جانوران به سطح آب وجود نخواهد داشت.
√ √ماهیهای تیرهرنگ انتخاب کنید .این ماهیها کمتر به چشم شكارچيها میآیند.
ماهیهای قرمز خیلی برای آبگير مناسب هستند ،فقط سعی کنید آنهایی را که تیرهتر
هستند ،انتخاب کنید .همچنین بهتر است از ماهیهای حشرهخوار که معموالً چندان بهچشم
نمیآیند ،استفاده کنید.
√ √کمیاز فناوری كمك بگيريد .میتوانید از آبفشانها یا فوارههایی که حسگر حرکتی
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دارند ،حصارهای الکتریکی ،یا توریهاي مرغي (آن را روی سطح آب بكشيد) استفاده کنید.

محیطهای آبی طبیعی
اگر آنقدر خوششانس هستيد كه در ملکتان یک برکه یا نهر طبیعی دارید ،باید
به برخي نكات توجه كنيد .بر طبق قوانين دولتي ،اعمال هرگونه تغييرات ،آلوده كردن،
خاکبرداري ،ايجاد اختالل ،يا تخريب این جریانها و حیات موجود در آنها غیرقانونی
است .پس فقط از عبور آنها از ملک و منظر خود لذت ببرید.
اگر آبراههی طبیعی موجود در منظرتان آسیب دید و خواستيد آن را ترمیم و بازسازی
کنید ،بايد به سازمانها و موسسات مسئول مراجعه كنيد و كار را به افراد متخصص بسپاريد.
گاهي این سازمانها هزينهي بازسازيهاي انجامشده را نيز ميپردازند .درست است كه نهرها
و بركههاي طبیعی بسیار زيبا هستند ،ولي به مراقبت زیادی نیاز دارند.

فضايي براي کار كردن و نگهداری از لوازم و ابزارها به منظر بيافزاييد

هيجان طراحي يك منظر جديد ،گاهي باعث سهلانگاري در طراحي برخي اجزاء بهظاهر
معمولي ،ولي كاربردي منظر مانند میزها و قفسههاي نگهداري گلدانها ،سطلهاي زباله و
ابزارهای باغبانی ميشود .برای باغبانهاي حرفهاي اين اجزاء از اهميت بسياري برخوردار
هستند ،ولي برای کسانی که زياد اهل باغبانی نیستند ،دسترسي به اين اجزاء بنا به نياز
تعريف ميشود و ميتوان آنها را در جايي دور از مسيرهاي عبور و مرور قرار داد .درهرحال،
طراحی اين فضاهای مفید را در منظر فراموش نكنيد.
یکی از بهترین روشهاي نگهداری از ابزار و وسایل باغبانی طراحي سازههاي کاهگلی با
طاقهاي قوسدار پوشيده از بامهاي سبز و زيبا است .چنین سازهای زیبا و منحصربهفرد است
و مواد و مصالح مورد نياز براي ساختن آن معموالً در خود سایت یافت میشود.
ساختن چنين سازهاي بسيار آسان است و منابع اطالعاتي بسياري دربارهي نحوهي ساختن
سازههاي کاهگلی وجود دارد .فراموش نكنيد که کاهگل تنها گزینهي موجود نیست؛ بلکه
میتوانید از آجر (خشت خام) ،بستههاي كاه یا خاک کوبیدهشده نیز استفاده کنید .همچنین
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میتوانید از چوبهای بازیافتی ،ریلها و نردههای فلزی دستدوم ،یا هر چیز دیگری که در
دسترس و مناسب است ،برای ساختن چنين فضايي استفاده کنید.

X

دقت كنيد کف کارگاه باید هموار ،مسطح و یکپارچه باشد .همچنین اگر سروصدای

آن زیاد است ،بهتر است از خانه ،فضای استراحت و خانهی همسایهها دور باشد.
خيلي خوب است اگر بتوانيد یک فضای سرپوشیدهي  2/5×3متري را به اين
كار اختصاص دهيد ،ولي اگر چنین فضایی در سايت خود نداريد ،از فضاهای دیگر مانند
امتداد حصارها ،زیر پيشآمدگي لبهی بام یا یکي از گوشههاي بدوناستفادهي منظر
استفاده كنيد .یک قفسه یا کابینت كمعرض ،محل بسیار مناسبي برای قرار دادن ابزار
و لوازم باغبانی است .جلوي هر يك از اين فضاها در حدود یک متر فضای خالي در نظر
بگیرید تا دسترسی به آنها آسان باشد.
فضاهاي مخصوص انجام كارهاي باغباني ،مانند گلخانهها به شما در تكثير گياهان و پرورش
محصوالت خانگي كمك ميكنند .این سازهها را میتوان با استفاده از ضايعات آهن ساخت .در
اين فضاها ميتوان یک سینک ظرفشویی قدیمی نيز نصب كرد و از پساب حاصل از شستن
سبزیجات و گلدانها براي آبياري منظر استفاده كرد (با این فرض که مواد سمیو شیمیایی
به داخل اين سينكها ريخته نميشود).

حیوانات خانگي

شاید نگهداري دام و طیور در منظر بهنظر زیادهروی بیاید ،ولی با اين کار ميتوان در ازاي

برداشت محصوالت خوراكي از منظر از كودهاي حيواني براي تامين مواد غذايي مورد نياز
گياهان استفاده كرد .اين روش در واقع شبيه به روشهای کشاورزی قدیمیاست و یکی از
اصول اساسي كشاورزي پايدار 1بهشمار ميآيد .بر روي كرهي زمين ،حیات حیوانات و گیاهان
1- permaculture
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به یکدیگر وابسته است و اگر نخواهيد در منظرتان دام و طيور پرورش دهيد ،مجبور هستید
از کودهای گرانقیمت برای تامين مواد مورد نياز گياهان منظر استفاده کنید .اگر بپذيريد که
حیوانات خانگي را در منظر خود نگهداري كنيد ،هم منظري پربارتر و زيباتر خواهيد داشت
و هم ميتوانيد از محصوالت حيواني بهره ببرید.

قفس متحرک طیور
مرغها ،حیوانات مفیدی برای منظر هستند .آنها باعث بارور شدن منظر ميشوند ،علفهاي
هرز را وجين ميكنند ،آفات را نابود ميكنند ،به منظر كود ميدهند و تخم ميگذارند!
قفسهای قدیمی نگهداري اين پرندگان ،اتاقکهایی بسیار محکم و مقاوم در ابعاد  1×2متر
بودند كه آنها را از حملهي جانوران شکارچی حفظ ميكردند .امروزه اين قفسها بهروش
ديگري ساخته ميشوند كه بهمراتب بهتر از روش قديمي است .در واقع كاربري قفسهاي
جديد تنها به محل نگهداري اين پرندگان محدود نميشود.
قفس متحرک يك قفس توری معمولي با چهار چرخ و بدون کف است .معموالً در داخل آن
آشیانهاي براي تخمگذاری نيز در نظر گرفته ميشود .ابتكاري كه در ساخت اين قفس جديد
بهكار رفته و آن را از قفسهاي قديمي متمايز ميكند ،باز بودن کف آن است .بهاینترتیب
مرغها بذر علفهای هرز را میخورند و عناصر غذايي ارزشمندی به خاک تحویل میدهند .این
قفس را میتوان هر چند هفته یکبار به نقطهي جدیدی از منظر منتقل کرد تا بهاينترتيب

شكل  13-3يك قفس متحرك
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همهي قسمتهاي منظر از حضور این پرندگان بهره ببرند .شكل  13 -3نمایی از این قفس
متحرک را نشان میدهد.

خرگوشها
خرگوشها به سودمندی مرغها نیستند ،ولي جانوراني دوستداشتنی هستند و کود خوبي
هم توليد ميكنند .قفس خرگوش اتاق کوچكی است که از نوعي توری محکم (قطر سیمهاي
آن  2تا  5ميليمتر است) ساخته ميشود( .برخی از کارشناسان معتقدند توری کف قفس
خرگوشها باید نازکتر باشد ).این قفس باید يك سقف ضدآب و چهار پایه به ارتفاع تقريباً
يك متر داشته باشد تا باالتر از سطح زمین قرار بگيرد و از حملهي جانوران شکارچی محفوظ
بماند .براي ساختن این قفس ،بهتر است از چوب ،بهویژه چوب رنگ شده استفاده نکنید،
چون جویدن آن میتواند برای خرگوشها مشکلساز شود.

فصل 14

ساخت سختمنظر پایدار
در این فصل میخوانیم:

• استفادهي کمتر از ماشینآالت باغبانی
• ايمن و منظم نگاهداشتن سايت
• جلوگیری از فرسايش و روشهای کنترل آن
• طراحی سطوح كفسازيشده و انواع آن
• روشهای ساخت دیوارهای گلی و دیوارهای نگهدارنده
ساختوسا ِز منطبق بر اصول پایداری عبارت است از :استفادهی کمتر از تجهیزاتی که با برق
یا سوختهای فسیلی کار میکنند ،خرید و استفاده از محصوالت محلی ،بررسی همهی مواد
و مصالح از لحاظ اثرات زیستمحیطی ،حفظ ویژگیها و شرایط موجود در سایت و ساخت
سازههای بادوام .پایبندی به این اصول و رعایت آنها کار سختی نیست (البته بهجز کنار
گذاشتن تجهیزاتی که با برق یا سوختهای فسیلی کار میکنند و انجام کارها بهکمک آنها
بهمراتب آسانتر است) ،ولی مستلزم دقت و توجه است .حاصل این تالشها و رعایت اصول
پایداری ،منظری زیبا و سختمنظری آراسته است که نظم و تعادل موجود در طبیعت را برهم
نمیزنند و هیچ اثر نامطلوب و آالیندگی ندارند.
در این بخش ،به جنبههایی از تطابق عناصر مختلف منظر و اجزاء سختمنظر با اصول
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پایداری خواهیم پرداخت و روشهای مدیریت و سازماندهی سایت ،کفسازی و ساخت انواع
دیوارها را شرح خواهیم داد .همچنین با معرفی روشهای متنوع ساخت تالش میکنیم
فرآیند ساخت را تاحدامکان به فرآیندی منطبق بر اصول پایداری و سازگار با محیطزیست
تبدیل کنیم .برای آشنایی با مصالح پایدار به فصل  12رجوع کنید.

حذف سوختهای فسیلی از فرآیند ساخت

ِ
سخت مربوط به ساخت
ماشینآالت باغبانی سنگین مانند تراکتورها بسیاری از کارهای

منظر را (مانند جابهجایی خاک و سنگ) تسهیل و تسریع میکنند .متاسفانه این ماشینها
اثرات نامطلوبی بر محیطزیست دارند و اگر هزینهی ساخت ،خرید یا اجاره و همچنین تامین
سوخت ،تعمیر و در نهایت دور انداختن آنها را درنظر بگیرید ،متوجه میشوید که خیلی هم
ابزارهای کارآمدی نیستند.
در کتاب «راهنمای ساخت سازههای سبز در منظر ،»1برآورد شده است که یک بیل
مکانیکی میتواند  15مترمکعب خاک را در کمتر از دو دقیقه حدود  180متر جابهجا کند
(کاری که برای انجام آن هشت کارگر باید یک روز کامل کار کنند) .ولی مصرف انرژی
ماشین ،چهار برابر نیروی کار انسانی است .عالوهبراین سوخت ماشین تجدیدپذیر نیست
و باعث انتشار آالیندهها و تولید سروصدا هم میشود ،درحالیکه انرژی مصرفی کارگرها
تجدیدپذیر است.
در استفاده از ماشینآالت باغبانی ،نکتهی دیگری که حتماً باید مورد توجه قرار گیرد،
آالیندگی است (آلودگی حاصل از  2ساعت کار با یک ارهی برقی بیشتر از آلودگی ناشی
از  4هزار کیلومتر رانندگی است)؛ سروصدا ،آسیبهایی که خاک در نتیجهی تحمل وزن
ماشینهای سنگین میبیند ،تخریبهای ناشی از فعالیت کارخانههای سازندهی تراکتور،
پمپهای بنزین ،تعمیرگاهها و پارکینگهای نگهداری ماشینآالت کهنه و ازکارافتاده ،همگی
از مواردی هستند که به ما یادآوری میکنند چرا نباید بیش از حد نیاز از ماشینآالت و
تجهیزات انرژیبر استفاده کنیم.
1- Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors

فصل :14ساخت سختمنظر پايدار

ماشینآالت برقی ،مانند ارهبرقی و ماشین چمنزنی در مقایسه با ماشینهایی که
با سوختهای فسیلی مانند بنزين و گازوئیل کار میکنند ،کارآمدتر هستند .اگر مجبور
هستید از ماشینآالت باغبانی استفاده کنید ،بهتر است بدانید ماشینهای کوچکتر
نسبت به انواع سنگینتر ،کارآیی بیشتری دارند.
نتیجه اینکه بهتر است کارها را تا حد امکان بهصورت دستی انجام دهید .این کار هم بهنفع
شما و هم بهنفع محیطزیست است .درست است که انجام کارها بهشکل دستی ،زمانبرتر
است ،ولی در عوض مزایایی دارد که ارزش آنها کمتر از زمان نیست.

مدیریت سایت

بسیاری از سایتهای ساختوساز ظاهری نامنظم و نازیبا دارند و بسیار خطرناک هستند،
درحالیکه اگر کمی سلیقه و نظم به خرج دهید ،گام ارزشمندی در حفاظت از محیطزیست،
احترام به حقوق همسایهها و تسهیل کار خود برداشتهاید.

انبار و نگهداری مصالح و تجهیزات
قبل از هر چیز بهتر است بدانید که یکی از اصول طراحی و ساخت منظری پایدار ،عدم
استفاده از مواد سمی در منظر است .البته توجه داشته باشید که مواد و مصالح غیرسمیهم
گاهی ممکن است خطرساز باشند .نکات زیر را بهخاطر بسپاريد:
√ √کودها ،رنگها و مواد شیمیایی را از مسیرهای عبور آب دور نگاهدارید.
√ √مراقب ابزارها و وسایل مختلف باشید .آنها را در یک محل مشخص و بسته نگهداری
کنید.
√ √وقتی از ماشینآالت باغبانی استفاده نمیکنید ،سوییچ را از روی آنها بردارید.
√ √تا جای ممکن سعی کنید ،تجهیزات ،ماشینآالت ،ابزارها و مصالح مورد نیازتان را در
بخشی از ملک که كفسازي شده ،نگاهدارید .بهاینترتیب خاک تحت فشار آنها کوبیده و
فشرده نمیشود و ریشهی درختان آسیب نمیبیند.
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کنترل سروصدا و گردوخاک
همهی ما زندگی یا کار در حوالی سایتهای ساختمانی را تجربه کردهایم ،و میدانیم که
ساختوساز چه فعالیت پر سروصدایی است.

X

سروصدا آسایش محیطزیست را برهم میزند .در طبیعت ،سروصدا نشانهی خطر

است .حیوانات و حتی انسان در برابر سروصدا واکنش نشان میدهند .این واکنشها
ی برای مقابله یا فرار هستند .راهحل این مشکل
نشاندهندهي نگرانی و اضطراب و آمادگ 
آن است که تا حد امکان از ابزارهای پرسروصدا استفاده نکنید یا اگر مجبور به استفاده
از آنها هستید ،حتماً به ساعتهای مجاز فعالیت و دیگر دستورالعملهای مربوطه توجه
کنید.
گردوخاک نیز یکی دیگر از عوامل برهمزنندهی آسایش است ،ولی کنترل آن واقعاً کار سختی
نیست .از کار کردن با خاکی که کام ً
ال خشک است بپرهیزید ،از ماشینهایی مانند روتوتیلرها

1

که با زیر و رو کردن خاک ،گردوخاک زیادی به هوا بلند میکنند (و برای خود خاک هم
مضر هستند) استفاده نکنید؛ همچنین از محفظههای جمعآوری گردوخاک 2که در بیشتر
مصالحفروشیها بههمراه ارهها و ابزارهای مشابه عرضه میشوند ،استفاده کنید.

محافظت در برابر فرسایش در زمان ساخت و پس از آن

آیا در خاک منظر ،ترکهای موازی بزرگی مشاهده میکنید؟ آیا درختان یا تیرهای چراغ برق
در خاک منظر و اطراف آن کج شدهاند؟ آیا در خاک منظر شیارهایی مشاهده میکنید که

ر ّد عبور آب را نشان میدهند؟ آیا آب باران در بخشهایی از منظر به شکل سیالب درآمده
و الیههای خاک را با خود میشوید؟ اگر منظر شما چنین شرایطی دارد ،خاک آن شدیدا ً در
معرض خطر فرسایش قرار دارد .وقتی باران ببارد ،دیگر برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از
ن و مشکالت فرسایشی خیلی دیر است ،پس بهتر است همین حاال برای جلوگیری از بروز
آ
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 سطحی ،1این نوع فرسایش زمانی اتفاق میافتد که آب خاك سطحي را با خود
شسته و ببرد.
√ √رانش خاك (زمين) ،2که در آن حجمهاي بزرگی از خاك دامنهی سطوح سراشيب َکنده
شده و ریزش میکنند.
هر دو نوع فرسایش ،بسیار مخرب و خطرناک هستند و هرکدام راهبردهای کنترلی خاص
خودشان را دارند.
سطوح لخت (بدون هیچ
اولین مرحله از ساخت اجزاء سختمنظر عموماً شامل ایجاد
ِ
نوع پوشش گیاهی) پوشیده از خاک است .در بسیاری از مناطق محافظت از خاک در برابر
شسته شدن در زمان انجام عملیات ساختوساز در منظر اجباری است و روان شدن گل از
منظر به داخل خیابان با جریمههای سنگین همراه است.
بعد از مرحلهی ساخت ،توجه شما معموالً باید به جلوگیری از فرسایش در منظ ِر ساختهشده
معطوف شود .اگر در زمان ساخت منظر دقت الزم و نکات کلیدی را بهکار گرفته باشید،
مشکل فرسایش برای همیشه مرتفع خواهد شد ،ولی اگر در منطقهای زندگی میکنید که
خاک سستی دارد ،محافظت از خاک منظر دربرابر فرسایش به یکی از فعالیتهای همیشگی
شما تبدیل میشود .اطالعات ارايه شده در این بخش به شما برای حل مشکالت ناشی از
فرسایش در کوتاهمدت و درازمدت کمک میکند.

کنترل فرسایش سطحی
در طول اجرای پروژهی منظر ،باید نکات مربوط به محافظت از خاک دربرابر فرسایش را
همواره در نظر داشته باشید .در طراحی سعی کنید تاحدامکان سطوح پوشیده از خاک
1- surface erosion
2- landslide
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کمتری ،بدون محافظ و لخت رها شود .خاک لخت بهراحتی شسته میشود ،باد آن را با
خود میبرد ،یا به گلوالیِ لغزنده تبدیل میشود .در مناطقی که حتماً باید هموارسازی و
شیببندی انجام شود ،استفاده از راهبردهای زیر موثر است (برای مشاهدهی نمایی کلی به
شکل  14-1رجوع کنید):
√ √دقت کنید که هر نوع هموارسازی یا شیببندی ،دائمی یا موقتی ،آب را به محلی هدایت
کند که کنترل آن امکانپذیر باشد.
سطح زمین را که خود محصول عوامل طبیعی هستند،
√ √تاحدممکن سعی کنید عوارض
ِ
تغییر ندهید.
√ √از هدایت همهی جریانهای 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 پاییندست) به
کجا میریزد.
ل فرسایش مانند بستههای کاه ،حصاركشي براي جلوگيري از رانش
√ √با استفاده از ابزارهای کنتر 
ِگلوالي و سایر راهبردهای موجود کاری کنید که تنها آب زالل و پاک (عاری از هرگونه گلوالی)
از سایت شما خارج شود( .این راهبردها را در قسمتهای بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد).
√ √اگر میخواهید سطوح شیبدار در فصلهای بارانی در برابر فرسایش دوام بیاورند ،پیش
از شکلگیری منظر دائمی ،با روشهای معمولی یا با استفاده از جریان پرفشار آب روی آنها
بذر برخی گیاهان موقتی را بپاشید ،یا روی آنها را با خاکپوشی از علفهای خشک (یونجه)
و کاه بپوشانید( .برای اطالعات بیشتر به بخش هیدروسیدینگ –1پاشیدن بذر با استفاده از
جریان آب پرفشار  -در انتهای فصل رجوع کنید).
در مکانهایی که خطر جاری شدن روانآب کم است (مانند سطوح کمشیب یا
خاکهای پایدار) میتوان یک الیهی  8-6سانتیمتری از خاکپوش آلی (ارگانيك) بازیافتی
معمولی را روی سطح پخش کرد و پس از پایان فرآیند کاشت آن را بی هیچ دردسری در
جایاش رها کرد ،بهاینترتیب خاک به سادگی از خطر فرسایش مصون میماند.
1- hydroseeding
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شکل  14-1راهبردهای کنترل فرسایش

ی مخصوص کنترل فرسایش
الیاف بافتهشده ِ

این نوع پوششها عموماً بهشکل روکشهایی از الیاف کنف ،پوست نارگیل ،کاه ،و برخی مواد
طبیعی دیگر هستند که روی خاک لخت پهن میشوند ،تا مانع از شسته شدن خاک در فصل
بارش شوند .از این روکشها میتوانید برای پوشاندن سطوح شیبدار یا هر جای دیگری که
خاک آن در معرض خطر فرسایش قرار دارد ،استفاده کنید .این روکشها چند سالی دوام
میآورند و بهمرور زمان تجزیه شده و بهشکل مواد آلی جذب خاک میشوند و کیفیت آن را
بهبود میدهند .تا آن زمان ،گیاهان منظر شما رشد کافی کردهاند و میتوانند از خاک منظر
در برابر فرسایش محافظت کنند.
استفاده از این محصول بسیار ساده است .سطح محدودهی موردنظر را هموار کنید؛ چالههای
کمعمقی در باالی سطح شیبدار ایجاد کنید .انتهای روکش را در چاله قرار دهید و روی آن را
با خاک بپوشانید .سپس توپ روکش را بهطرف پایین سطح شیبدار باز کنید تا کام ً
ال روی آن را
بپوشاند .برای پوششدهی بهتر لبههای روکش را در محلهایی که یک توپ تمام میشود ،روی
هم بیاندازید .با استفاده از گیرههای فلزی مخصوص خاک (شبیه گیرههایی که برای ثابت کردن
لولههای سیستم آبیاری قطرهای در محل استفاده میشود) ،روکش را روی خاک محکم کنید.
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بستههای کاه و دیگر راهبردهای کنترل فرسایش خاک

بستههای کاه ،یکی از بهترین راههای متوقف کردن و تصفيهي آبی هستند که از دامنهی
سطوح شیبدار سرازیر میشود و خاک را با خود میشوید .بستههای کاه ،لولههای
سوسیسیشکلی هستند که قطر آنها در حدود  25سانتیمتر است .این لولهها با کاه ،ساقهی
برنج ،کمپوست یا مواد آلی و طبیعی دیگر پر میشوند .برای کارگذاری این لولهها آنها را
در چالههایی به عمق حدودا ً  8سانتیمتر ،قرار میدهند .این لولهها را باید عمود بر سطح
شیبدار و در ردیفهای موازی به فاصلهی  3تا  6متر از یکدیگر کار گذاشت .بهتر است در
سطح شیبدار توجه شود تا بستهها تراز باشند .سپس
زمان جاگذاری لولهها به خطهای تراز
ِ
با میخهای چوبی آنها را در خاک محکم کنید .آبهای آلودهی سطحی با عبور از بستههای
کاه ،تصفيه شده و صاف میشوند .لولههای رسوبگير 1که دارای قابلیت استفادهی مجدد
هستند نیز عملکرد مشابهی دارند ،و میتوان بیش از یکبار از آنها استفاده کرد.
در پای سطح شیبدار هم میتوان بهعنوان آخرین روش جلوگیری از فرسایش خاک از
لوالی ،نوار بلند و کمارتفاعی از
حصارکشیهای مخصوص گلوالی استفاده کرد .حصار گ 
الیاف تركيبي مواد مصنوعي 2است که محکم به یکدیگر بافته شدهاند و قسمتی از آن در
یک چاله محکم شده و با میخهای چوبی راست نگاهداشته میشود .اگر خاک به پایین سطح
شیبدار رانش کند ،پشت حصار گلوالی گیر میکند .معموالً نميتوان از اين حصارها مجددا ً
استفاده كرد .سدهای تنظيمي 3صفحههای چوبی یا موانع کوچک دیگری هستند که در مسیر
آبراههها قرار داده میشوند تا جریان آب را کند کنند .حوضچههای تهنشست گلوالی و
رسوبات ،4چالههایی هستند که در پایین سطوح شیبدار حفر میشوند و آب گلآلود را پیش
از آنکه فرو بریزد در خود نگاه میدارند تا گلوالی موجود در آن تهنشین شود.

هیدروسیدینگ یا بذرپاشی با استفاده از آب پرفشار
در روش هیدروسیدینگ (بذرپاشي با آب) ترکیبی از بذر ،به همراه تركيب دوغابيشكل

5

1- sediment tube
2- synthetic
3- checkdams
4- sedimentation basins
5- slurry
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شامل تراشههای چوب ،کود و مادهای که این مواد را به هم میچسباند با دستگاهی (که آن
را با یک وسیلهی نقلیه حمل میکنند) ،تا فاصلهی  15متری پرتاب میشود و بهاینترتیب
خاک بذرپاشی میشود .این تركيب ،از بذرها و سطح شیبدار در برابر فرسایش محافظت
میکند .این روش بسیار سرگرمکننده است ،از طرفی اگر از بذرهای مناسب شرایط منظر
خود استفاده کنید ،راهحلی کمهزینه و سریع است.
گیاهانی که خاک را در جای خود نگا ه میدارند

بهترین روش کنترل فرسایش ،کاشت گیاهان مقاوم با ریشههای وسیع و گسترده است که
ذرات و دانههای خاک را در کنار هم نگاهمیدارند .این روش ،همان روشی است که طبیعت
برای مقابله با فرسایش خاک بهکار میگیرد؛ روشهای دیگر ،در واقع راهحلهایی موقتی
هستند که تا پیش از رویش گیاهان بهکار میروند.
خوبرگ و انبوه دارند ،مانند مانع عمل
در زمان بارندگیهای شدید ،گیاهانی که تاجی پر شا 
میکنند و از شدت باران میکاهند ،همچنین گیاهانی که ریشهای گسترده دارند ،بهکمک
ریشهها ،ذرات خاک را در کنار هم نگا ه میدارند .این دو نوع گیاه ،مناسبترین گیاهان برای
کنترل فرسایش هستند .برای گیاهان جدید منظر خود یک سیستم آبیاری مناسب (قطرهای
یا بارانی) انتخاب کنید( .برای اطالعات بیشتر دربارهی روشهای آبیاری به فصل  7رجوع
کنید).

جلوگیری از رانش خاک (زمين)
رانش خاک در برخی زمینها بسیار شایع است .اگر احتمال میدهید زمین شما جزو این
دسته از زمینها باشد ،حتماً با یک زمینشناس تماس بگیرید و از او مشاوره بخواهيد.

X

جلوگیری از رانش در برخی زمینها و شرایط زمینشناختی تقریباً غیرممکن است،

ولی برای جلوگیری از رانش خاک و بروز فاجعه در خاکهای نسبتاً پایدار راهکارهای زیر

ارايه میشود:
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√ √از تراسبندی 1سطوح شیبدار اجتناب کنید ،زیرا با این کار آب باران بیشتر در اين
سطوح جذب میشود( .تراسبندی سطوح شیبداری که خاک پایدار دارند ،روشی مناسب
است ،ولی در خاکهای سست و ضعیف فاجعهبار است).
√ √برای جمعآوری و هدایت پسابها ،از یک سیستم مناسب استفاده کنید ،تا آبی که از روی
پشتبام جاری میشود و روانآبهای سایت بهخوبی مهار شوند و از سطوح شیبدار دور بمانند.
√ √بدون مشورت با افراد متخصص ،هیچ نوع سازه یا دیوار نگهدارندهاي نسازید.
√ √از کاشت چمن 2روی سطوح شیبدار خودداری کنید ،زیرا اين پوششها به تعداد
ساقههایشان راه برای نفوذ آب به داخل خاک ایجاد میکنند (درحالیکه بوتهها و
درختچههای معمولی ،فقط یک ساقه دارند که وارد خاک میشود) .ساقههای تیغهمانن ِد
هر یک از آنها مانند ِ
قیف کوچکی عمل میکند و آب را به درون خاک هدایت میکند.
بهاینترتیب خاک کام ً
ال از آب اشباع میشود و احتمال رانش آن افزایش مییابد.

طراحی و ساخت سطوح كفسازيشده برای پاسيوها ،مسیرهای
تردد و ...

کفسازی از بخشهای ضروری سختمنظر بهشمار میآید و هر منظری به سطوحی ایمن و
بادوام نیاز دارد .راهحلهای زیستی ،مانند گیاهان پوششی 3گزینههای بسیار مناسبی هستند،
ولی گاهی به سطوحی مستحکمتر و مقاومتر نیاز است .برای اطالعات بیشتر دربارهی انواع
مصالح موجود برای ساخت سختمنظر به فصل  12رجوع کنید.

ساخت پاسيو با کف بتنی

X

در اینجا اطالعاتی مهم دربارهی ساخت یک پاسيوي بتنی ارايه میشود ،بهتر است

برای این کار از افراد متخصص کمک بگیرید ،اما اگر ترجیح میدهید این کار را بهتنهایی
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 میتواند منجر به مسمومیت شود،
خودداری کنید.
√ √آمادهسازی خاک .اگر خاک رونده 1یا سست است ،یک الیه شنوماسه یا نوعی مصالح
زیرسازی دیگر در زیر قالب 2بریزید تا از آن محافظت کند .درهرحال باید پاسيويتان را روی
خاک فشرده بسازید ،تا پس از کفسازی ،خاک نشست نکند.
√ √قالبها و بلوکها را با دقت جاگذاری کنید .دقت کنید بهازا ِء هر  30سانتیمتر0/5 ،
سانتیمتر اختالف سطح وجود داشته باشد ،تا آب یکجا جمع نشود و روی سطح جاری و از
کفسازی دور شود .قالبها را با دقت در کنار یکدیگر محکم کنید تا در زمان ریختن مالت
(دوغاب) نچرخند و حرکت نکنند.
√ √از مخلوطهای بتن آماده استفاده کنید .این کار تا حد زیادی باعث صرفهجویی در
انرژی میشود .شما قطعاً وقت کافی برای مخلوط کردن ،قالبریزی و پرداخت و مسطحکردن
سطح را بهتنهایی یا حتی با یک دستیار ندارید.
√ √سعی نکنید خودتان بتن ریختهشده را صاف و پرداخت کنید .این کار به ظرافت و
دقت بسیاری نیاز دارد و خیلی پیچیدهتر و سختتر از آن است که بهنظر میآید .اگر تابهحال
این کار را انجام ندادهاید ،حتی اگر مراحل قبلی را خودتان انجام میدهید برای این مرحله از
افراد متخصص کمک بگیرید.

زيرسازي بتنی
جاگذاری بلوکهای كفسازي روی
ِ

در محلهایی که به کفسازی دائمی ،محکم و مقاوم نیاز است ،یکی از روشهای موجود
آن است که با استفاده از مالت قطعات سنگفرش ،آجر ،سنگالشه یا موزاییک را روی
یک سطح بتنی جاگذاری کنید .بااینوجود این روش باعث افزایش هزینهها و آسیبهای
زیستمحیطی میشود ،چراکه بههرحال بتن مصرفی باید از منبعی تامین شود .همچنین
کارگذاری این بلوکها با استفاده از مالت و دوغاب ،امکان استفادهی مجدد از آنها را در
آینده از بین میبرد.
1- expansive
2- slab
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ضخامت سطح بتنی زیرین باید  10سانتیمتر باشد .پیش از آنکه بلوکهای مورد
نظر را روی آن کار بگذارید ،با استفاده از یک جاروی مخصوص روی سطح بتن خیس
خراشهایی ایجاد کنید تا بتوانید با استفاده از یک مالت (دوغاب) نسبتاً رقیق  1بلوکها
سطح بتنی بچسبانید (محکم کنید) .اگر بتن را روی خاک رونده (خاک رس
را روی
ِ
چسبنده که بر اثر تغییر میزان رطوبت بهراحتی جابهجا میشود) میریزید ،یک بستر
شنوماسهای در زیر سطح بتنی ایجاد کنید ،و یک شبکهی فوالدی با میلگردهای
شمارهي  2 3در فاصلهی  60سانتیمتری از کنارهها روی آن قرار دهید تا مانع از ترک
خوردن سطح بتنی شود.
اگر خاک شما مقاوم و پایدار است ،نیازی به میلگردهای تقویتکننده ندارید.
دراینصورت سطح بتنی را در آینده میتوان بهصورت ا ِرب ِنایت بازیافت و مجددا ً استفاده
کرد .بدون میلههای تقویتکننده ،احتمال ترک خوردن بتن وجود دارد ،ولی فراموش
نکنید این مسئله در برابر کمک به حفظ محیطزیست و رعایت اصول پایداری ،بهای
ناچیزی است.

جاگذاری بلوکهای كفسازي روی شنوماسه
نوماسه بهمراتب ارزانتر از
جاگذاری بلوکهای كفسازي روی سطحی پوشیده از ش 
آمادهسازیِ سطحی بتنی و جاگذاری بلوکها بر روی آن است .همچنین در حالت اول
میتوان از بلوکها چندین بار در مکانهای دیگر استفاده کرد .در این حالت آب از شکاف
بلوكها عبور کرده و به درون خاک نفوذ میکند ،بهاینترتیب ،روانآب کمتری در سطح
منظر جاری میشود .از نقاط منفی این روش نیز میتوان به نشست یا جابهجایی بلوکها با
گذشت زمان اشاره کرد که باعث ناهموار شدن سطح و بهدنبال آن دشواری تردد و ایجاد خطر
میشود .البته تنظیم مجدد قسمتهای فرو رفته یا جابهجا شده آسان است؛ باید بلوکها را
بردارید ،شن بیشتری زیر آنها بریزید و دوباره آنها را جاگذاری کنید.
1- thin-set
2- #3 steel rebar
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معموالً یک الیهی  8تا  10سانتیمتری از ماسه مناسب و کافی است .اگر بستری
محکمتر میخواهید ،به ماسه سیمان پرتلند( 1حدود  10درص ِد حجم) و آب کافی
بیافزایید تا مخلوطی مرطوب و نمناک ،ولی نه کام ً
ال خیس به شما بدهد( .این بلوكها را
دوباره میتوان استفاده کرد چون به بست ِر ماسه/سیمان نمیچسبند).

نصب کفپوشهای گیاهی

2

ایجاد کفپوش گیاهی در مسیر حرکت خودرو یا فضاهای دیگر ،این سطوح را به
بسترهایی نفوذپذیر تبدیل میکند ،دراینصورت آب بهجای آنکه در سطح منظر جاری
و وارد جویهای آب شود ،جذب خاک میشود و به مصرف گیاهان میرسد .معموالً در
کفپوشهای گیاهی از چمن استفاده میشود ،بااینوجود هیچ قانونی کاشت گیاهان بومی
را منع نمیکند .نمایی از یک سیستم کفپوش گیاهی در شکل  14-2نشان داده شده
است.
کفپوشهای گیاهی فراوانی در بازار وجود دارد و هر تولیدکنندهای روش نصب خاص
خود را دارد .روش کلی عبارت است از :گودبرداری به عمق  30سانتیمتر یا بیشتر؛ افزودن
یک الیه از نوعی مصالح پایه 3مانند سنگهای خردشده در کف منطقهی گودبرداریشده
که میتواند وزن خودرو را تحملکند؛ افزودن یک الیه خاک مرغوب و غنی ،قرار دادن یک
الیهی محافظ مانند پالستیک یا بتن روی این خاک؛ اضافه کردن خاک بیشتر (و در برخی
موارد ماسه)؛ و در نهایت بذرپاشی یا چمنکاری.
اگر گیاهی بکارید که به آبیاری مداوم نیاز داشته باشد ،میتوانید از یک سیستم آبیاری
بارانی استفاده کنید .بااینحال بهتر است گیاهانی را انتخاب کنید که نیازی به آبیاری ندارند
و بارش طبیعی برای تامین آب مورد نیاز آنها کافی است.

1- portland cement
2- vegetated paving system
3- base material
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شکل  -14-2نمونهی یک کفپوش ِ گیاهی

کفسازی با مواد و مصالح دیگر
اگر میخواهید از كفسازياي استفاده کنید که نصب آن آسان است میتوانید از مصالحی
مانند سنگریزه 1و گرانیت خردشده 2استفاده کنید .البته دقت داشته باشید که نباید از این
مصالح در سطوح شیبدار استفاده کرد؛ چون ممکن است از باالی سطح شیبدار به پایین
بلغزند و راه رفتن روی آنها خطرناک باشد؛ از این مصالح فقط میتوان در سطوح کام ً
ال
مسطح یا با شیب ناچیز استفاده کرد.
بسیاری از مردم برای جلوگیری از رشد علفهای هرز ،در زیر الیهی سنگریزه
از یک الیهی محافظ استفاده میکنند .استفاده از این محصوالت ،کار چندان درستی
نیست ،زیرا بذر علفهای هرز در خاک وجود ندارد ،بلکه از باال روی سطح خاک پاشیده
میشود .این بذرها در الیههای محافظ ،ریشه میگسترانند و رشد میکنند .بهاینترتیب
ریشهکن کردن آنها سختتر میشود و عموماً صاحبان منظر مجبور میشوند از روش
سمپاشی استفاده کنند .گرد حاصل از سنگریزهها هم میتواند تعادل شیمیایی خاک را
بر هم بزند و به گیاهان آسیب برساند .پیش از استفاده از سنگریزهها ،آنها را بشویید.
1- gravel
2- decomposed granite
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این کار را روی یک سطح کفسازی شده انجام دهید ،تا آب آلوده به درون خاك نفوذ
نكند و پس از آنكه رسوب موجود در آن در رسوبگيرهاي نصب شده جمع شد بتوانيد
آن را از منظر دور كنيد .دقت كنيد كه فقط آب زالل و پاك از منظر خارج شود.
برای كفسازي سطح ،ابتدا بستر زیرین آن را آماده کنید؛ و توجه داشته باشید که آب باران
به کجا میرود .سپس سنگریزهها یا گرانیت خردشده را روی بستر بریزید .اگر از سنگریزه
استفاده میکنید ،ضخامت الیهی مورد نظر در بیشتر موارد ،نباید بیش از  3سانتیمتر باشد،
زیرا هرچه عمق الیهی سنگریزه بیشتر باشد راه رفتن روی آن سختتر است.
ضخامت الیهی پوشیده از گرانیت خردشده باید حدود  8-10سانتیمتر باشد .خاک
را بکنید و آن را برای پخش کردن گرانیت آماده کنید .همچنین میتوانید از صفحات
مخصوصی که از الوارهای پالستیکی بازیافتی تهیه میشوند ،استفاده کنید ،دراینصورت
سطح گرانیتپاشیشده بهطور کامل یا تا حدودی باالتر از سطح خاک قرار میگیرد .با
شنکش قطعات خردشدهی گرانیت را روی سطح پخش و سطح را هموار کنید .سپس سطح
ِ
مخصوص چمن که با آب پر شده است ،روی آن بکشید تا
غلتک
را آبپاشی کنید و با یک
ِ
خردهگرانیتها در محل خود ثابت شوند .بر خالف سنگریزه (شن و ماسه) ،گرانیت خردشده
یک سطح کامال محکم فراهم میکند .بسیاری از مردم پیش از پخش کردن و فشردهسازی
گرانیت ،به آن سیمان پرتلند یا مواد تثبیتکنندهی دیگر اضافه میکنند .این کار دوام سطح
را بیشتر میکند ،ولی دیگر نمیتوان از مواد بهکار رفته استفاده کرد.

انتخاب خاکپوش
یک الیهی  8-10سانتیمتری از تراشههای چوب (خردهچوب) یا دیگر خاکپوشهای آلی
(ارگانيك) برای مناطق کم رفتوآمد بسیار مناسب است .هرچند در گزینههای پیشنهادی
این کتاب ،خاکپوش آخرین گزینهی مطرح شده است .در مواردی که دوام سطح خیلی
برایتان اهمیتی ندارد ،خاکپوش بهترین گزینه است.
پوشاندن سطح با خاکپوش ،بسیار آسان است ،مواد را روی سطح پخش کنید و آن را
با شنکش یکنواخت کنید .برای جلوگیری از پاشیده شدن خاکپوش روی قسمتهای
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كفسازيشده 8 ،سانتیمتر از دور تا دور کنارههای سطح مورد نظرتان را کمی عمیقتر کنید.
زیر سطح خاکپوشپاشی شده ،هیچ چیزی قرار ندهید .الیههای محافظی که برای کنترل
رشد علفهای هرز در بستر خاکپوش قرار داده میشوند ،کار وجین این علفها را سختتر
میکنند .همچنین این صفحههای پالستیکی ،مانع از نفوذ آب در خاک میشوند .اگر مشکل
علفهای هرز در منظر شما جدی است ،سه یا چهار الیه مقوای موجدار بازیافتی روی سطح
خاک بگذارید و سپس روی آن را با خاکپوش بپوشانید.

چگونه با رعایت اصول پایداری ،پله بسازیم

ابتدا سری به فصل  12بزنید تا با مصالح سازگار با محیطزیست و اصول پایداری ،بیشتر آشنا
شوید .در اینجا به نکاتی دربارهی ساخت پلههای ایمن و پایدار خواهیم پرداخت:
√ √اگر پلههای منظرتان را از سنگ میسازید ،سنگهای بزرگتر را مستقیماً و بدون استفاده
مصالح بهکاررفته استفاده کنید.
از بتن در خاک کار بگذارید ،بهاینترتیب میتوانید دوباره از
ِ
√ √اگر از سنگهای کوچکتر و ناپایدارتر (که ممکن است جابهجا شوند) استفاده میکنید،
دقت کنید که پلهها بهکمک پایههای محکم بتنی که در سیستم آنها از فوالد کافی استفاده
شده است ،کام ً
ال در جای خود استوار شوند .بهاینترتیب احتمال جابهجایی و ترک خوردن
آنها تا حد قابلتوجهی کاهش مییابد.
√ √قرار دادن میلگرد در پلهها هم ایدهی بدی نیست ،زیرا پلهها جزو سازههایی هستند که
ممکن است ترک بردارند یا جابهجا شوند .البته با این کار دیگر بهراحتی نمیتوانید آنها را
بازیافت و مجددا ً استفاده کنید ،ولي دوام آنها بیشتر خواهد شد.

ساخت دیوارهای گلی (خاکی)

فصل  12به شما در انتخاب مصالح مورد نیاز برای ساخت دیوارها و حصارها کمک میکند.

بنابراین در اینجا بیشتر به روشهای پایدار (سازگار با محیطزیست) پرداخته میشود.
این دیوارها ،انواع گوناگونی دارند .در بخش بعدی ،به نکاتی دربارهی ساخت سه نوع از
رایجترین انواع دیوارهای خاکی میپردازیم .این روش ،روشی ساده برای ساختن قسمتی
از سازههای منظر است که در بیشتر پروژهها ساخت آن کار سختی بهشمار میآید .برای
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اطالعات بیشتر به سایت  www.greenhomebuilding.comرجوع کنید.

انتخاب خاک مناسب
لومی ماسهای 1است .خاکی غیررونده (یعنی
خاک مناسب برای ساخت سازههای خاکی ،خاک
ِ
خاکی نیست که حجم آن بهراحتی افزایش یا کاهش پیدا کند و ترک بردارد) ،با محتویات آلی
ن بی ا ِس)،
(اورگانیک) اندک است .مطابق بر استانداردهای سازمان ملی استاندارد آمریکا( 2ا ِ 
لومی خوب ،خاکی است که  17درصد حجم آن خاک رس 25 ،درصد گلوالی 19 ،درصد
خاک ِ
ماسهی دانه درشت و  42درصد ماسهی ریز باشد( .البته این ارقام را باید کمیتغییر بدهید تا
به  100درصد برسید .بههرحال دقت کنید درصد کل شما بیشتر از  100نشود زیرا با مشکالت
ساختاری مواجه خواهید شد ).معموالً براي افزایش مقاومت سازه ،به مخلوط کاه اضافه میکنند.
حجم آب باید تقریباً  10درصد حجم کل خاک باشد ( 7درصد برای خاک کوبیدهشده).
اگر میتوانید بدون اینکه آسیبی به محیطزیست برسانید از خاک منظر خود استفاده
کنید ،در انجام این کار درنگ نکنید .این خاک را میتوانید از همان نقطهای که قرار است
توسازی در آن صورت گیرد ،تامین کنید .استفاده از خاک موجود در منظر ،روشی
ساخ 
کام ً
ال منطبق با اصول پایداری است .درهرحال فرقی نمیکند خاکتان را از چه منبعی تامین
میکنید ،مهم کیفیت خاک است.
وقتی آجرها را میسازید ،با اضافه کردن امولسیون آسفالتی 3به گل با درصد ترکیب 4
درصد کل حجم ،خاک را ضدآب کنید (البته این ماده دارای مبنای نفتی است و از لحاظ
زیستمحیطی مشکلدار است) .این کار دوام خشتها را افزایش میدهد .همچنین میتوانید
با افزودن سیمان پرتلند (حداکثر  6درصد کل حجم) مادهای ضدآب و مقاوم بسازید .توجه
داشته باشید که افزودن این مواد ،امکان استفادهی مجدد و بازیافت مصالح بهکاررفته در
دیوار را کاهش میدهد ،ولی بههرحال ساخت چنین دیواری بهجای دیوارهای بتنی و سایر
دیوارهای رایج ،از لحاظ زیستمحیطی بهمراتب کمخطرتر است.
1- sandy loam
2- National Bureau of Standards
3- asphaltic emulsion
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بهتر است بهطور آزمایشی یک بلوک بسازید تا مطمئن شوید مخلوط خاک ترک
نمیخورد .درصورتیکه نتیجهی 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 برمیدارد درصد ماسه را افزایش دهید.

پی استوار و یکپارچه
ساخت یک ِ

اساس آنها وابسته
دوام و ماندگاری دیوارهایی که میسازید به استحکام و یکپارچگی پی و
ِ

است .در خاکهای مقاوم و پایدار که توان تحمل وزن زیادی را دارند (و تغییر رطوبت ،باعث
افزایش یا کاهش حجم آنها نمیشود) در انتخاب نوع و اندازهی پی محدودیتی ندارید .در
خاکهایی که مقاومت و پایداری کمتری دارند برای ساخت پیهای بادوام بهتر است از یک
مهندس کمک بگیريد.

X

دیوارهای گلی معموالً روی پیهای بتنی استوار میشوند ،ولی میتوان آنها را روی

تحمل دمای
پی دیوار باید
سنگ یا هر نوع مصالح ضدآب
ِ
طبیعی دیگری نیز ساختِ .
ِ
زیر صفر درجه (دمایی که آب در خاک یخ میزند) و وزن دیوارها را داشته باشد .برای
دیواری که ارتفاع آن کمتر از  60سانتیمتر است ،پی به عرض  30تا  45سانتیمتر و
به عمق  20تا  30سانتیمتر مناسب است .البته بسته به شرایط خاک ،ممکن است در
برخی موارد الزم باشد پیهای بزرگتری 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 ساختوسازی ،قوانین و مقررات منطق ه را بررسی کنید.

اندودكاري يا نازككاري ديوار
یک دیوار گلی ،بهطور طبیعی ضدآب نیست ،ولی پوشاندن آن با یک الیه اندو ِد طبیعی
(منظور پوششهاي رایج که پايهي سیمانی دارند و استفاده از آنها با عوارضی مانند نم و
حتی نشست و خرابی سازه همراه است ،نیست) دوام آن را بیشتر میکند .همچنین میتوانید
از این دیوارها با سفال ،کاشیهای محافظ یا كالهكهای چوبی در برابر باران ،بهویژه در
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اقلیمهای بارانی و مرطوب محافظت کنید.
دستورالعملهای مختلفی برای تهیهی پوشش نهایی مورد نیاز دیوارهای گلی وجود دارد
(پوششهایی که با محیطزیست هم سازگار هستند) .این پوششها ،مخلوطی از خاک و مواد
دیگری مانند شنوماسه ،کاه ،خمیر آرد پختهشده و انواع مختلف فضوالت حیوانی هستند،
ولی عموماً مواد سیمانی یا هر مادهی دیگری که دیوار را آببندی میکند در آنها بهکار
نمیرود .زیرا این دیوارها باید نفس بکشند و درغیراینصورت اجزاء آنها از هم جدا شده و فرو
میریزند .در کتاب «خانهی دستساز »1اطالعات خوبی در این زمینه ارايه شده است .کتاب
«روکشها و اندودهای طبیعی »2نیز اطالعات مفیدی در این زمینه ارايه میدهد.

ساخت دیوار
در این بخش به انواع روشهای ساخت ،که در ساخت انواع مختلف دیوارها مناسب هستند؛
اشاره میشود.
خشت خام

خشت خام ،خاکی است که بهصورت آجرهای بزرگ و پختهنشده قالب زده میشود تا خشک
و کام ً
ال محکم شود .تهیهي این خشتها کار سختی نیست ،اگر به خشتهای آماده دسترسی
نداشتید ،خودتان هم میتوانید آنها را آماده کنید:
 .1یک زمین خالی با سطح هموار آماده کنید تا بتوانید خشتها را برای خشک شدن

در آفتاب قرار دهید .حمل این خشتها کار سختی است ،پس سعی کنید اگر خودتان آنها
را تهیه میکنید ،این کار را در نزدیکی محل نصب آنها انجام دهید .یک روز گرم و آفتابی را
برای اینکار در نظر بگیرید.
 .2قالبهای چوبی چهارگوش کمعمقی به عرض  20سانتیمتر و طول  40سانتیمتر

بسازید .این ابعاد برای بیشتر کاربریهای منظر مناسب هستند ،حمل قالبهای بزرگتر
از این بسیار سخت خواهد بود .توجه داشته باشید که ارتفاع این قالبها باید  10سانتیمتر
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.
 .3خاک را با آب مخلوط کنید تا خمیری یکنواخت بهدست آید .هر قالب 20×40×10
سانتیمتری ،حدود  9480سانتيمترمکعب خاک الزم دارد .بهاینترتیب برای ساخت 80
بلوک به حدود  76×104سانتيمترمکعب خاک نیاز دارید .برای ساخت این تعداد خشت به
حدود  283تا  246لیتر آب نیاز دارید.
 .4قالبها را روی سطح صاف قرار دهید و کمیآب به آنها بپاشید .و سپس گل را در
آنها بریزید.

یک الیهی نازک ماسه روی محل قرارگرفتن قالبها بریزید تا خشتها به زمين
نچسبد.
 .5قالبها را تکان بدهید تا حبابهای هوا از مخلوط شما خارج شوند و سپس آنها را
یک ساعت بههمان حال رها کنید و پس از گذشت این زمان بهآرامیقالب را از خشت
جدا کنید.

 .6بگذارید خشتها حدود سه روز ،زیر آفتاب بمانند تا کام ً
ال خشک شوند و بدون

اینکه بشکنند ،بتوان آنها را جابهجا کرد .خشتها را لبهبهلبه کنار هم بچینید تا در فضا
صرفهجویی شود .البته توجه داشته باشید که خشتها را طوری بچینید که بین آنها فضایی
خالی وجود داشته باشد تا هوا بتواند از میان آنها عبور کند و خشتها خوب خشک شوند.

X

حداقل دو هفته خشتها را در آفتاب بگذارید تا برای استفاده ،آماده شوند.

وقتی خشتها آماده شدند ،مراحل زیر را دنبال کنید تا یک دیوار غیرنگهدارنده 1با ارتفاع
کمتر از  60سانتیمتر بسازید .ابتدا پی را بسازید (به قسمت «ساخت یک پی استوار و
یکپارچه» در ابتدای همین فصل رجوع کنید) .سپس دو تیر چوبی بلند را در دو انتهای پی
1- nonretaining wall

فصل :14ساخت سختمنظر پايدار

در زمین فرو کنید .بین این دو تیر چوبی ،دقیقاً نزدیک همانجایی که قرار است ،بلوکها را
کار بگذارید؛ یک ریسمان تراز بکشید .این ریسمان به شما کمک میکند ،دیواری صاف و تراز
بسازید .بلوکها را مانند آجر ،طوریکه با یکدیگر همپوشانی داشته باشند ،روی هم بچینید.
حاال با مالت ،بلوکها را در محل محکم کنید .میتوانید از مالت سیمان معمولی استفاده
کنید .البته میتوانید برای ساخت دیواری کام ً
ال منطبق با اصول پایداری ،از همان مالت گلی که
برای ساختن بلوکها استفاده کردید ،بهره بگیرید( .ابتدا خاک خشکی را كه میخواهید استفاده
کنید الک کنید تا سنگها و آشغالهای موجود در آن جداشوند) ضخامت الیهی مالت باید
حدود  1تا  1/5سانتیمتر باشد .یک میلگرد شمارهی  13را بهصورت افقی ،در مالت بین الیههای
ت قرار دهید .اگر از پی بتنی استفاده میکنید ،میلگردهایی را بهصورت عمودی و
مختلف خش 
به ارتفاع دیوار به فاصلهی  120سانتيمتر از هم در داخل بتن کار بگذارید( .دراینصورت باید
سوراخهایی در خشتها یا بلوکها ایجاد کنید تا میلگردها از میان آنها رد شوند).
ِ
خاک کوبیدهشده

دیوارهایی که با خاک کوبیدهشده ساخته میشوند بسیار زیبا هستند .در اینجا به دستورالعمل
کوتاهی دربارهی ساخت این دیوارها میپردازیم .ابتدا پی را بسازید (به بخش «ساخت یک پی
استوار و یکپارچه» رجوع کنید) .سپس دو ورقه چوب مقاوم و کمارتفاع را موازی با هم روی
پی قرار دهید .برای این کار از ورقههايي به ضخامت  5و عرض  30سانتیمتر استفاده کنید
و آنها را بهصورت عمودي روی پی قرار دهید .ارتفاع دو تخته نباید از  60سانتیمتر بیشتر
باشد (برای ساخت دیوار بلندتر ،تختهها را روی قسمت ساختهشدهی دیوار باالتر ببرید) .برای
آنکه دو تخته را بههم وصل کنید ،چند الوار به ضخامت  5و عرض  10را بهصورت عمود بر
تختهها ،به فاصلهی  1متر از هم ،از بیرون در طول تختهها پیچ کنید .برای آنکه قالب شما
بتواند فشار ناشی از کوبیده شدن خاک را تحمل کند ،هر  60-90سانتیمتر ،یکياز همين
الوارها را با زاویهی  45درجه از زمین به باالی تختههای عمودي تکیه دهید .این الوارها را
با استفاده از میخهای چوبی مقاومی که در زمین فرو کردهاید در جای خود محکم کنید.
1- #3 rebar
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سپس خاک را در قالب بریزید و با دست آن را بكوبيد (کار سختی است ولی کام ً
ال با اصول
پایداری سازگار است) ،همچنین میتوانید با یک کوبهی بادی (پنوماتیکی) 1آن را بكوبيد.
مطمئن شوید که کنارهها و گوشهها حتما فشرده شدهاند ،البته مراقب باشید به دیوارههای قالب
ضربه نزنید .وقتی کوبه پس از برخورد با سطح خاک برگشت بخورد ،خاک بهقدر کافی فشرده
شدهاست 24 .ساعت به خاک فرصت دهید تا کام ً
ال نشست کند و بعد قالب را باز کنید.
در ادامه ،قالب را روی دیوار ساختهشده باال ببرید و دوباره مراحل قبلی را تکرار کنید تا
دیوار به ارتفاع دلخواه برسد .میتوانید برای آنکه دیوارتان جلوهای زیبا و الیهالیه پیدا کند،
از الیههای رنگارنگ خاک استفاده کنید.
کاهگل

یک دیوار کاهگلی (شکل  )14-3از تودههایی از گل که در محل مورد نظر روی هم مالیده
میشوند و سپس به اندازه و شکل دلخواه در میآیند ،تشکیل میشود .این روش آزادی عمل
بسیاری برای بهکار بردن سلیقهی هنری در اختیار شما قرار میدهد ،بنابراین این دیوارها
عموماً ظاهری منحنیشکل و زیبا دارند و میتوان آنها را به روشهای مختلفی تزيین کرد.
مرحلهي اول ساخت دیوارهای کاهگلی ،مخلوط کردن خاک ،کاه و آب است .روش قدیمی
انجام این کار شامل ریختن مواد در یک گودال و لگد کردن آنها است .شما میتوانید مواد
را روی یک سطح بتنی ،یک تکه پارچهی برزنتی یا یک تخته چندال با هم مخلوط کنید.
برای مخلوط کردن ،آب را کمکم به خاک اضافه کنید و آن را ورز دهید تا تبدیل به خمیری
یکنواخت ،ولی نهچندان رقیق شود .سپس کاه را به آن اضافه کنید (به ازاء هر  0/02متر
مکعب  0/9کیلوگرم کاه اضافه کنید) و آنها را کام ً
ال مخلوط کنید .وقتی ترکیب سخت شد
و جدا کردن و کندن تودهای از آن دشوار بود ،مخلوط آمادهی استفاده است.
حاال میتوانید تودههای خاک مرطوب را برداشته و آنها را روی هم قرار دهيد تا بهشکل
یک دیوار درآیند .برای آنکه بهراحتی بتوانید این تودهها را از محل تهیهیگل به محل دیوار
جابهجا کنید بهتر است آنها را کوچک انتخاب کنید .برای آنکه تودهها خوب بههم بچسبند
1- pneumatic tamper
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شکل  14-3نمونهای از یک دیوار کاهگلی

از یک ماله 1برای فشرده کردن تودهها روی هم استفاده کنید ،بهاینترتیب الیهها بهتر روی
هم قرار میگیرند و دیوار شما یکدست میشود.

X

زمانیکه مشغول ساختن دیوار کاهگلی هستید ،همهی درزها ،حفرهها یا فضاهای

خالی را که ممکن است باعث سست شدن سازه بشوند ،پُر کنید .اگر بتوانید روی سازهی

ساختهشده بنشینید و کار را ادامه دهید بهتر است ،زیرا وزن شما باعث میشود که تودهها
روی هم فشرد ه شوند و فضای خالی بین آنها پُر شود .مراقب باشید که بیشازاندازه
به دیوار کاهگلی فشار نیاورید ،زیرا فشار اضافی ،دیوار را به یک تودهی ژالتینی تبدیل
میکند که استحکام الزم را ندارد .سطح دیوار را همانطور زبر و ناهموار رها کنید و سعی
نکنید سطح را چندان صاف و صیقلی کنید ،بهاینترتیب دیوار زودتر خشک میشود،
همانطورکه میدانید سطح صاف و هموار رطوبت را در زیر خود نگاهمیدارد .وقتی دیوار
را با روکش و پوشش خاكي 2میپوشانید زبری آن از بین میرود .اجازه ندهید تا زمانی
که مشغول ساخت دیوار هستید دیوار خشک شود؛ دراینصورت الیههای کاهگل خوب
1- cobber thumb
2- earthen plaster
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روی هم نمیچسبند .اگر سطح خشک شد ،حتماً پیش از اضافه کردن الیهی 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.

سازههای نگهدارنده

مهار خاک (ساخت سازههای نگهدارنده) دالیل مختلفی دارد ،یکی از رایجترین دالیل آن

هموارسازي سطح شیبدار است .در ساختن دیوارهای نگهدارنده باید خیلی دقت کنید،
درغیراینصورت با مشکالت فراوانی مواجه خواهید شد.
اگر میخواهید دیوار نگهدارندهاي با ارتفاع بیش از  120سانتیمتر بسازید (ارتفاع
از پی تا باالی دیوار) ،یا اگر پشت دیوار سطح شیبداری وجود دارد (که بار اضافی 1نامیده
میشود) ،حتماً با یک مهندس عمران مشورت کنید .همچنین توجه داشته باشید که
برای ساخت دیوارهای بلندتر به مجوز ساخت نیاز دارید.

راهحلهای سازگار با محیطزیست برای حل چالش دیوارهای نگهدارنده
ابتدا بهدنبال راهحلهای زیستی برای مهار کردن سطوح شیبدار باشید .اگر سطح شما،
شیب تدریجی دارد ،گیاهان پوششی که عمق ریشههای آنها زیاد است (یا حتی بوتهها و
درختچههای بلند) ،میتوانند خاک را در محل نگاهداشته و مانع از رانش آنشوند.

X

گیاهانی را انتخاب کنید که با اقلیم شما سازگار هستند و قابلیت کنترل فرسایش هم

دارند .این گیاهان عموماً ریشههایی عمیقتر و محکمتر از گیاهان معمولی دارند ،به آب

زیادی ،بیشتر از آنچه بهطور طبیعی در اثر بارش دریافت میکنند ،نیاز ندارند و گیاهانی
روش شناسایی این گیاهان ،مشورت با یک متخصص علم
بادوام و پایدار هستند .بهترین ِ
باغبانی یا متخصص منظر است .کتابهای باغبانی و اینترنت هم منابع خوبی بهشمار
1- surcharge
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میآیند ،ولی هیچیک جایگزین خوبی برای تجربهی متخصصین محلی نیستند.

ساخت دیوارهای نگهدارندهي سنگی
سنگها یکی از پرکاربردترین مصالح در طراحی منظر ،بهویژه در ساخت دیوارهای نگهدارنده،
روی سطوح شیبدار هستند .حتی اگر در منظرتان به اندازهی کافی سنگ ندارید ،میتوانید
از منابع محلی استفاده کنید .انرژی کمی صرف تهیهی سنگها میشود ،همچنین سنگها
بادوام هستند و آسیبی به محیطزیست نمیرسانند .از آنجایی که سنگها عموماً وزن زیادی
دارند ،حملونقل آنها کمی هزینهبر است.
اگر خاک شما پایدار و مقاوم است و دیوار شما خیلی بلند نیست ،کار ساخت را با ایجاد یک
پی بتنی استفاده
پی سنگی در خاک شروع کنید .اگر خاک منظر شما سست است ،از یک ِ
ِ
کنید و برای طراحی دیوار با یک مهندس عمران ،مشورت کنید .در اقلیمهای سرد ،پی را در
عمق بیشتری بنا کنید ،زیرا درغیراینصورت احتمال هوازدگی 1سنگهایِ پی و نشست و
فرو ریختن دیوار زیاد است .پایدارترین دیواری که (کمترین اثرات زیستمحیطی) میتوان
ساخت ،دیواری سنگی است که در ساخت آن سنگها ،بدون مالت روی هم چیده میشوند.
این دیوارها به سطح شیبدار تکیه داده میشوند .شیب این دیوارها عموماً  30سانتیمتر به
ازاء هر  1تا  1/5متر ارتفاع دیوار است.
توجه داشته باشید که ساخت این دیوار ،به مهارت و توان فیزیکی بسیاری نیاز
دارد .استانداردهای ساختوساز منطقه را هم فراموش نکنید.

چيدن بلوکها روي هم براي ساختن دیوارهای نگهدارنده
دیوارهایی که با بلوکهای متداول بتنی ،روی پیهای ریختهشدهی بتنی ساخته میشوند،
دیوارهایی هستند که ساخت آنها باید به افراد حرفهای یا حداقل ماهر واگذار شود .خوشبختانه،
در طول چند دههی گذشته محبوبیت دیوارهای نگهدارنده ،که اجزاء تشکیلدهندهی آنها
1 freeze-thaw cycle
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بدون استفاده از مالت روی هم چیده و ثابت میشوند ،در حال افزایش است (شکل .)12-1
سر هم کردن و روی هم چیدن بلوکهای این دیوارها ،بسیار آسانتر از دیوارهای معمولی
است و از همه مهمتر اینکه میتوان این دیوارها را دوباره از هم جدا و در جای دیگر استفاده
کرد ،بههمین دلیل این دیوارها جزو مصالح ماندگار بهشمار میآیند .دیوارهای نگهدارندهي
پیشساخته ،همانطور که از اسم آنها پیدا است ،دیوارهایی آماده و بسیار محکم هستند که
هر کسی از عهدهی سوار کردن قطعات آنها بر میآید.
دیوارهای نگهدارندهي پیشساخته به پی و فونداسیون نیازی ندارند .این دیوارها روی یک
الیهی کمعمق که نقش تراز را ایفا میکند ،1ساخته میشوند .ضخامت این الیه که از سنگهای
خردشده تشکیل میشود 15و عرض آن  75سانتیمتر است (سنگهای خردشده در چالهای
که از قبل به ابعاد فوق حفر شده ریخته میشوند) .تراز بودن این الیه خیلی مهم است زیرا
تراز بودن دیوار به آن وابسته است .اولین ردیف بلوکها را روی سطح تراز بچینید ،سپس با
استفاده از دو تیرک چوبی و نخ (ریسمان) تراز ،ادامهی دیوار را بر مبنای ردیف اول باال ببرید.

X

در دیوارهای پیشساخته بر خالف دیوارهای معمولی ،از مالت استفاده نمیشود و

داخل بلوکها نیز با بتن پر نمیشود.
وقتی به تعداد موردنظر روی ردیف پایه ،بلوک چیدید ،با قرار دادن قطعات نبشی کار
ساخت دیوار را تمام کنید .پشت دیوار را با سنگریزه ،پر کنید .با توجه به نوع دیوار ،ممکن
است الزم باشد که یک زهکش فرانسوي (به فصل  8رجوع کنید) در پشت دیوار طراحی کنید
تا آب اضافی را به بیرون هدایت کند.
برای اطالعات بیشتر دربارهی ساخت دیوارهای نگهدارندهي پیشساخته ،به سایت
 www.concretenetwork.comرجوع کنید.

1- shallow leveling pad
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ساخت دیوارهای نگهدارندهي خاکی

X

ساخت دیوار خاکی برای مهار کردن خاک ،کار هوشمندانهای نیست؛ و برای این کار

قطعاً به سازهی محکمتری نیاز است .البته میتوانید دیواری کوتاه ،حداکثر  40سانتیمتر،

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 خشتهاي
بزرگ 1نامیده میشود .این روش ابداع جالب یکی از معماران پیشرو ،به نام نادر خلیلی
است .در این روش ،لولههای درازی را که از جنس الیاف بافتهشده و شبیه به نوعی کیسه
هستند با خاك پر میکنند و آنها را بهصورت حلقههایی روی هم قرار میدهند و سازههای
گلدانمانند و همچنین دیوارهای ساده یا نگهدارنده میسازند .در نهایت این کیسهها اندود (با
گچ) میشوند و سطح آنها پوشیده میشود .قدرت و دوام این مصالح ،بسیار زیاد است .برای
اطالعات بیشتر به سایت  www.calearth.orgرجوع کنید.

دیوارهای نگهدارندهي چوبی
دیوارهایی که از الوارهای چوبی ساخته میشوند ،اگر درست کار گذاشته شوند ،بسیار محکم
پی بتنی نیازی ندارند ،تنها الزم است یک ردیف از الوارها زیر
و زیبا هستند .این دیوارها به ِ
سطح خاک قرار گیرند .الوارها را خرد نکنید و آنها را درست مانند آجرچینی روی هم قرار
دهید و بههم وصل کنید .بهترین روش برای وصل کردن الوارها به هم ،سوراخ کردن دو یا
سه ردیف از آنها و عبور دادن یک میلگرد فوالدی شمارهی  24یا لولههای فوالدی گالوانیزه

3

از میان الوارها است .این آرماتوربندی (تقویت) نامرئی دیواری محکم میسازد.
برای ساختن دیوارهای بلندتر ،در فواصل یک تا دو متری از هم ،چند تی ر عمودی از
جنس همان الوارها به ارتفاع حداقل  60سانتیمتر (ترجیحاً  90سانتیمتر) جلوي دیوار در
1- super adobe
2- #4 steel rebar
3- galvanized steel pipe
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داخل خاک فرو کنید .راهبرد دیگر استفاده از مهارگيرهاي مدفون 1است .مهارگيرهاي مدفون
تیرهای بلندی هستند که در جهت شیب کار گذاشته میشوند تا برای مهار خاک ،در دیوار
قدرت فوقالعاده ایجاد کنند .همچنین میتوانید با حفر یک چاله و قرار دادن تیرکهای
مقاوم بسازید.

عمودی در آن و اتصال تیرکها با میلگرد به یکدیگر ،یک دیوار عمودی مستقل و
میتوانید با کمی خالقیت ،تغییرات مختلفی در الگوی اصلی بهوجود آورید و دیوارهای
متنوع و جالبی بسازید :دیوارهایی با صندلیهای متصل که درختان میوه روي آنها سایه
انداختهاند ،پلههایی که با دیوار ترکیب شدهاند و دیوارهایی با ویژگیهای خاص و جذاب دیگر.
بسته به مصالحی که بهکار میبرید و کیفیت ساخت دیوار ،دیوارهایی که با
الوارهای چوبی ساخته میشوند ،بین  10تا  20سال عمر میکنند .اگر پشت دیوار را با
سنگریزه پر کنید تا از تماس خاک و چوب جلوگیری شود ،دوام این دیوارها ،بیشتر
هم میشود.

1- deadmen

فصل 15

تعميرونگهداري اجزاء سختمنظر
در این فصل میخوانیم:

• صرفنظر کردن از پوشش نهایی سطوح
• تمیز کردن سطوح اجزاء سختمنظر
• نگهداري از سکوی چوبی
• چک کردن موارد ایمنی کلی
سختمنظر پایداری که هوشمندانه طراحی و خوب ساخته شده باشد ،به مراقبت چنداني نیاز
ندارد ،زیرا از موادی ساخته شده است که بدون نياز به مراقبت و نگهداري زياد ،دوام و ماندگاري
خوبي دارند .با وجود آنكه اين واقعيت كشف چندان جديدي هم نيست ،ولي بد نيست نگاهي
به اهرام کیجا ،1کانالها و آبراهههاي رومیها 2یا سازهی سنگی ا ِستون هِنج 3بياندازيم .درست
است كه اين سازهها ،همگي در حال نابودي و تخريب هستند ،ولي اين فرآيند هزاران سال
طول كشيده است .در ضمن نبايد فراموش كرد كه اين سازهها بهدليل آنكه بهخوبي طراحي و
ساخته شدهاند ،نيازي به تعمي رونگهداري ندارند .در این فصل خواهيد ديد ،براي تعمي رونگهداري
1- Giza Pyramids
2- Roman aqueducts
3- stonehenge
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سختمنظر پايداري كه بهخوبي طراحي شده است چه اقداماتي الزم است.

مراقبت از سطوح به روشي پایدار :یک راز بزرگ

X

رنگ زدن ،آستر زدن ،استفاده از رنگ چوب 1یا هر پوشش و روکش دیگری ممنوع.

البته موارد استثناء هم وجود دارد .مث ً
ال براي آنكه سازههای کاهگلی از باد و باران حفظ
شوند ،بايد سطح آنها را با استفاده از روکش يا پوششي طبیعی پوشاند .براي رنگ کردن
چوب یا بتن نيز ميتوان از رنگهای طبيعي كه در سطح نفوذ ميكنند ،استفاده كرد .پس از
آنكه سطح را كام ً
ال از رنگ پوشانديد ،به آن فرصت دهيد كمي هوا بخورد تا رنگ دلخواهتان
را بگيرد .نکتهي مهم و اساسی آن است كه از كاربرد مواد سمی و فرآیندهایي كه نیروی کار
فراواني صرف آنها ميشود ،خودداري كنيد .از مواد و مصالحي استفاده کنید که پوشش
یا روکش طبيعي دارند ،مثل سنگ ،چوب ،بتن ،آجر و موزاييک و آنها را به حال خود
بگذاريد تا بهمرور زمان کهنه و قدیمی شوند .این مواد بدون هیچ پوشش یا روکشي هم زیبا
هستند .اگر بخواهید آنها را پرداخت کنید ،هرگز از انجام كارهايي كه به تعمي رونگهداري
آنها مربوط ميشود ،رها نخواهيد شد.
حتي اگر از طرفداران محیطزیست هم نيستيد ،و صدمات و آسيبهاي ناشي از بهكار بردن
اين مواد سمي به محيطزيست هيچ اهميتي برايتان ندارد ،بهتر است به فكر زمان و انرژي
يوتعمير آنها كنيد باشيد و اينقدر به خودتان زحمت ندهيد.
بسياري كه بايد صرف نگهدار 

نظافت منظر :آبپاشي ،جمعآوري شاخوبرگها و جارو کردن

عقیدهي عموم بر آن است که شستن سطوح با استفاده از آب ،کاری غيراخالقي است که
باعث هدر رفتن آب میشود .بله ،تا حدودي همينطور است زيرا ميتوان اين كار را بدون هدر
دادن آب با استفاده از جارو هم انجام داد .البته همیشه استثناء وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد ،مصرف آب در منظرهایی که بهصورت دستی آبیاری میشوند (با
1- stain
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شلنگ) کمتر از منظرهایی است کهسیستم آبیاری خودکار دارند .فرض كنيد منظر شما هم
یکی از همين منظرها باشد و باغچههاي آن به آبياري نياز داشته باشند .اگر وقتي ميخواهيد
به باغچه آب بدهيد ابتدا آب را با فشار روي مسیرهای عبور و مرور كه در کنار باغچهها قرار
دارند بگيريد ،و اجازه بدهيد همين آب در باغچه سرازير شود و گلها را نيز سيرآب كند در
واقع دو بار از آب استفاده كردهايد .یک بار برای تمیز کردن و بار دوم برای آبیاری .اين روش
بهطور قطع از استفاده از جارو يا برگروب بهتر است .مزيت ديگر آبياري دستي آن است که
وقتي آب روي شاخوبرگ گياه پاشيده ميشود ،گردوخاک از روی آنها شسته میشود ،این
کار عمل فتوسنتز را تسهیل میکند ،چون برگها نور بیشتری دریافت میکنند ،همچنین
با این کار آفات از روي برگها شسته میشوند.
البته توجه داشته باشيد که اگر آبی که براي شستشوي سطوح از آن استفاده ميكنيد،
مستقيماً وارد سيستم زهكشي ميشود يا در آن زمان باغچهي شما واقعاً به آبياري نياز ندارد،
این کار بههیچوجه منطقی نیست و بدترین روش ممکن بهشمار ميآيد.
جارو کردن ،روشي قدیمی براي تمیز کردن منظر است .شما ميتوانيد از ساقه و برگ
گیاهان مختلف بهجاي جارو استفاده کنيد.

X

یکی از بدترین روشهای تمیز کردن منظر ،استفاده از برگروبهاي برقی است.

بسیاری از متخصصان منظرسازی ،همچنان اصرار دارند که استفاده از این دستگاهها نقش
اساسی در زنده نگاهداشتن منظر دارند ،ولي در حقيقت اينطور نيست .این دستگاهها
انرژی مصرف میکنند ،آلودگی صوتی و دود تولید میکنند و گردوخاک به هوا بلند
ميكنند( .استفاده از این دستگاهها در بسیاری از جوامع پیشرفته ممنوع شده است).

مزيت سکوها 1چيست؟

گاهی اوقات تنها سازهاي كه میتواند فضاي مسطح مورد نیاز شما را با هزینهای مناسب در
اختيارتان قرار دهد ،يك سكو است .اگر اين ويژگي هم نبود ،حتماً توصیه ميشد که اگر
1- deck
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ميخواهيد منظري پايدار داشته باشيد ،از ساختن سكو صرفنظر کنید .در آمریکا حدود 30
میلیون سكو وجود دارد ،بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه اين سازهها در بسياري خانهها
بهخصوص خانههایی که روي زمینهایی با شیب تند قرار دارند ،بسيار كاربردي هستند.
سکوهای چوبی ،در برابر حملهي آفات و عوامل بیماریزا و همچنین شرایط آبوهوایی؛
آفتاب و گذشت زمان بسیار آسیبپذیر هستند .سکوهایی که با مصالح دیگری مثل الوارهای
پالستیکی (رجوع كنيد به فصل  )12ساخته ميشوند ،بسیار کارآمدتر هستند و به مراقبت
کمتری نیاز دارند ،در واقع فقط باید هر چند وقت یکبار آنها را تمیز کرد .البته این الوارها
هم معموالً با قابهای چوبی تركيب میشوند و مشکالت و مسايل خاص خود را دارند.

موریانهها
در بسیاری از مناطق آبوهوايي ،موریانهها ،بيش از هر عامل ديگري صاحبان امالک را به
دردسر مياندازند .موريانهها همواره در حال جويدن چوب و آسیب رساندن به ساختمان خانه
یا هر چيز چوبي دیگری هستند كه در دسترس آنها باشد .سکوها هم از این قاعده مستثنی
نیستند و در واقع بیش از هر سازهي دیگری در معرض آسیب و حملهي موریانهها قرار دارند.
در گذشته ،براي مبارزه با موریانهها ،از مواد سمی استفاده ميشد ،اين مواد با وجود آنكه
در ريشهكن كردن موریانهها بسيار كارآمد هستند ،فقط موریانهها را از بین نمیبرند ،بلکه
به ساير جانوران و گياهان هم آسیب میرسانند .امروزه ،روشهای موثرتر و ایمنتری براي
كنترل اين آفات وجود دارد .در قسمت بعدي بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.
بهترین روش مبارزه ،پیشگیری است

X

اساسیترين راه مقابله با موریانهها ،پیشگیری از شيوع آنها است .اگر سکوی شما

مستعد هجوم موریانهها باشد ،همهي روشهای مبارزه با اين جانوران بیفایده است .پس
به این نکات توجه کنید:
√ √موریانهها عاشق رطوبت هستند ،پس خشک نگاهداشتن همهچيز ،شروع خوبی

براي کنترل آنها است .مراقب باشید که جهت آبفشانها به سمت سکو نباشد .نزدیک
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سکو ،گیاهانی بکارید که به آبياري چنداني نياز ندارند .توجه داشته باشید که همهي اجزاء
گیاه حداقل  60سانتیمتر با سکو فاصله داشته باشند .روانآبها را از محل قرار گرفتن سکو
دور نگاهدارید .از زیر گلدانیهای نفوذناپذير (آب) استفاده کنید و مراقب باشید آبی که به
گلدانها میدهید ،روی سکو نریزید یا اينكه جذب آن نشود.
√ √در ساخت سکو دقت کنید و مراقب باشید تا سکویی بسازید که کمتر در معرض

آسیب و خطر قرار دارد .براي مثال تماس بین خاک و سکو ،راه هجوم موریانهها را باز
ميكند .پايههاي سکو را در پیهاي بتنی قرار دهيد و آنها را روي تكيهگاههاي فلزی استوار
كنيد ،بهطوريكه انتهاي پايهها در هوا باشد و هيچ تماس مستقيمي بين پايهها و زمين وجود
نداشته باشد.
√ √هرگز در اطراف سکو ،چوب انبار نكنيد و ضايعات چوبي را در اطراف آن رها نكنيد.

موریانهها معموالً پيش از آنکه بهسراغ سازهي چوبی اصلي بروند ،از این ضايعات تغذیه میکنند.
تماس با افراد متخصص

متاسفانه ،گاهي پیشگیری هم جواب نميدهد و با وجود همهي تالشهايي كه ميكنيد،
نمیتوانید مانع از هجوم و خسارت موریانهها شوید .اگر هجوم موریانهها جدي و شديد است ،با
یک متخصص کنترل آفات که با اصول پايداري آشنايي دارد و از روشهايي استفاده ميكند که
تا حد امكان غيرسمی هستند ،مشورت كنيد و از او كمك بگيريد .فرقي نميكند از چه روشی
استفاده میکنید ،بههرحال موریانهها دوباره برميگردند .بنابراین بايد حداقل سالی یکبار همهي
سازههاي چوبي را بررسی کنید و اگر الزم باشد ،اقدامات ضروري را انجام دهيد .سوراخهاي
ب ،تونلهاي كوچك گلي ،چوبهايي كه از داخل خالي شدهاند و
ريز و تونلمانند در سطح چو 
دانههاي ريز شنمانند (فضوالت موريانهها) از نشانههاي وجود موريانهها هستند .گاهي از سگها
براي پيدا كردن محل زندگي موریانهها استفاده ميشود (البته نه هر نوع سگي).
شناخت انواع موریانه

اصلي موریانههای زیرزمینی 1که خیلی فراوان هستند و
این آفاتِ چوبخوار به دو گروه
ِ
1- subterranean termites
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موریانههاي چوبِ خشک 1که در مناطق و اقلیمهای گرم زندگی میکنند ،تقسیم میشوند .اين
دو گروه موريانه انواع مختلفي دارند كه ممكن است هر يك رفتارهاي متفاوتي از خود نشان دهند.
با افراد متخصص در زمینهي روشهای کنترل آفات با استفاده از مواد آلي (ارگانيك) مشورت
کنید تا اطالعات بیشتری دربارهي نوع آفات منطقهي خود و روشهاي مقابله با آنها بيابيد.
کنترل موریانههای زیرزمینی

این نوع موریانهها را معموالً با تلهگذاری (طعمهگذاری) در زیر زمین کنترل میکنند .امروزه
از روشهای غیرسمی ديگري نيز استفاده ميشود .برای مثال در روش س ِد شني ،2یک مانع
مکانیکی در اطراف سازههاي چوبی مستعد كشيده ميشود .این روش عبارت است از حفر
گودالی به عمق  10سانتیمتر و عرض  60سانتیمتر در زمين كه با شن و ماسه پر میشود.
توجه داشته باشید که از هر نوع ماسهای نمیتوانید براي اين كار استفاده کنید و ماسهي
مورد نظر شما ماسهاي با ابعاد خاص بهنام  16گریتی 3است .دانههاي اين نوع ماسه بزرگتر
از آن هستند که موریانهها بتوانند آنها را جابهجا کنند و کوچکتر از آن هستند که بتوانند
از آنها براي ساختن کانالهاي ارتباطي به پايههاي سکو استفادهکنند.
همچنین میتوانید پايههاي سکو و دیگر سازههاي چوبی مستعد و آسیبپذیر را با
درزپوشهای فلزی 4یا توریهای فوالدی ضدزنگ و ضدموریانه بپوشانید .در نصب و استفاده
از این نوع مصالح باید خیلی دقت كنيد ،چون موریانهها میتوانند از توريهايي كه ابعاد
سوراخهاي آنها  0/09سانتیمتر است ،عبور كنند.
ساير روشهای مقابله با اين آفات عبارتند از استفاده از نماتدها ،5اسید بوریک 6یا مواد
خشککننده 7مانند خاک سلیسدار( 8دياتومه) .البته روشهای سادهتري نيز مانند پیدا و

1- dry wood termites
2- sand barrier
3- 16 grit
4- metal flashing
5- nematodes
6- boric acid
7- desiccants
8- diatomaceous

فصل :15تعميرونگهداري اجزاء سختمنظر

خراب کردن النههای زیرزمینی آنها وجود دارد.
کنترل موریانههای چوب خشک

این موریانهها از هوا وارد چوب میشوند نه از زمین .پس از آنکه اين موريانهها وارد یک قطعه
چوب شدند ،شناسایی آنها تقریبا تا زماني كه قسمتي از سازهي چوبي فرو بريزد ،غیرممکن
است! بر طبق گزارشاتي كه تابهحال در اين زمينه ارايه شده است ،هیچ صاحبخانهاي
نمیتواند شخصاً براي ریشهکن کردن موریانههای چوب خشک اقدام كند و بهمحض
مشاهدهي اولین نشانههای هجوم این آفات باید با افراد متخصص تماس گرفت.
ت دادن 1چوب با گرمكنهای
برخي روشهای غیرسمی مبارزه با اين موریانهها عبارتند از :حرار 
بزرگ( ،انجام اين كار در مورد سکوهای بزرگ بهدليل وجود خطر آتشسوزي تقريباً غيرممكن
است) ،استفاده از تفنگهای گرمایش موضعي ،2سرد کردن 3چوب با استفاده از نیتروژن مایع،
عبور دادن سریع جریان برق از آنها و ارسال امواج میکرو (ريزموج) به داخل چوب.
دوددهی 4و سمپاشي (پوشاندن كل سازهي آسيبديده با نوعي چادر نايلوني
عايق و فرستادن گاز سمي در اين فضاي بسته و ايجاد شرايط مناسب براي چرخش اين
گاز در فضاي داخل چادر -)5رایجترین روشهای کنترل موريانهها -سمی و خطرناک
هستند .اين روشها آنقدر که طرفدارانشان ادعا میکنند روشهای کارآمدی نیستند.

قارچ دراي رات

6

این قارچها كه بر خالف نامشان در صورت وجود رطوبت ظاهر میشوند ،مانند سلولهای
سرطانی سرتاس ِر سکو توزیع ميشوند و آن را در مدت كوتاهي پودر ميکنند .برای شناسایی
این قارچها میتوان با استفاده از یک درفش یا پیچگوشتی 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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قسمتهای پوسیده یا میزان پوسیدگی مشخص شود ،ولي عموماً بخش عمدهي پوسيدگي
ناشي از اين قارچها به اين سادگي قابل تشخيص نيست.
همهي روشهایی که برای خشک نگاهداشتن سکو و محافظت از آن در برابر موریانهها گفته
شد ،در مورد اين قارچها هم موثر هستند .بنابراین کار خود را با از بين بردن عوامل رطوبتزا
در سکو شروع کنید .برگها و آشغالها را از البهالي الوارهاي سکو تمیز کنید .گلدانها را از
روی سکو جمع كنيد و دقت کنید که آب باران از روي پشتبام روي سطح سکو چكه نكند.
اگر چوب پوسيدهاي يافتيد ،سريعاً آن را از سکو جدا كنيد و همهي چوبهاي مستعد و در
معرض پوسيدگي را تعویض کنید.
استفاده از چوبهای فرآوريشده ،1بهترین روش برای جلوگیری از بازگشت
قارچها است .گفته میشود که برخی مواد شیمیایی سمی ،آستريها و درزگیرها نيز
براي اين منظور مناسب هستند ،ولي هنوز نميتوان دربارهي اثرگذاری و اثرات نامطلوب
زیستمحیطی آنها نظري قطعي داد.

نكات ديگري دربارهي مراقبت از سکوها

X

حتی اگر سکوی شما در معرض هجوم آفات یا بیماریها قرار ندارد ،باید هر چند

وقت يكبار اقداماتي براي مراقبت از آن به عمل آوريد .دراينجا به برخي از اين اقدامات
اشاره ميشود:
√ √هر چند وقت یکبار با آب پرفشار و محلول رقيقي از یک صابون لباسشویی
زيستتجزیهپذیر ،2سکو را بشویید.
√ √پس از شستشو ،با استفاده از چوب طبیعی سطح آن را بسيار ماليم سنباده بزنید( .از
چوب طبیعی استفاده كنید نه مواد پالستیکی یا کامپوزیتی) و اگر واقعاً الزم است با یک
درزگیر ،درزها را بگیرید( .هر چند درزگيرها آن قدری که توليدكنندگان آنها ادعا میكنند،
1- pressure-treated
(عملياتي كه براي مقاومسازي چوب با استفاده از تزريق برخي مواد محافظ و همچنين تحت فشار قراردادن آن انجام
ميشود)
2- biodegradable

فصل :15تعميرونگهداري اجزاء سختمنظر

موثر و کارآمد نیستند).
√ √اگر الزم بود از موا ِد زيستتجزیهپذیري كه براي از بین بردن قارچها بهكار ميروند،
استفاده كنيد.
√ √حداقل سالی یکبار ،کل سکو را براي شناسايي موریانهها ،قارچها ،چفتوبستهای
شلشده ،تماس با خاک ،تراشههاي چوب یا چوبهای شکسته و تاببرداشته بررسی کنید.

مراقبت از دیگر اجزاء سختمنظر

اجزائي كه بهعنوان سختمنظر در منظر گنجانده ميشوند ،تا حدودي تعيينكنندهي ميزان
مراقبت و نگهداري مورد نياز در منظر هستند .در این قسمت به روشهاي متداولي ميپردازيم
كه براي مراقبت از اجزاء مختلف سختمنظر ميتوان از آنها كمك گرفت.

وجین کردن قسمتهاي كفسازيشده
علفهای هرز از میان كفسازيها ،بهویژه آنهایی که با فاصله در کنار هم قرار ميگيرند رشد
ميكنند .وجود این فاصله موقعيت مناسبي براي رويش در اختيار آنها قرار ميدهد .اولين
راهحلي كه بهنظر ميرسد استفاده از علفکشها و سمپاشی اين مناطق است ،ولي از آنجا
كه در منظرسازي پايدار استفاده از مواد شيميايي آسيبرسان ممنوع است ،در اینجا مادهي
دیگری معرفی میشود که کام ً
ال بیخطر است و برای کشتن علفهای جوان بسيار كارآمد است.
این مادهي جادویی ،سرکه است .البته نه هر سركهاي .هرچند که سرکههاي
معمولي كه ميتوان آنها را از مغازههاي خواروبارفروشي تهيه كرد نيز ميتوانند علفهای
هرز بسیار جوان را از بين ببرند .سرکهی مورد نظر ما ،نوعي سرکهي باغباني است .این
نوع سرکه بهمراتب قویتر و اسيديتر از سرکهي خوراکی است و بههمين دليل در هنگام
استفاده از آن باید خيلي دقت شود؛ بااينوجود این سرکه برای محیطزیست بیخطر
است و ميتواند انواع مختلفی از علفهای هرز جوان را از بین ببرد .اگر در همان ابتدای
رويش ،جلوی رشد علفهاي هرز را نگیريد ،خيلي طول نمیکشد که مجبور ميشويد
زمان زیادی را صرف وجین کردن آنها کنید .این سرکه ،هیچ نوع عوارض جانبی ندارد و
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تنها مشكلي كه ممكن است با آن مواجه شويد ،بوي تند سركه است كه چند ساعتي در
منظرتان ميپيچد .بهتر است وقتي ميخواهيد از این سرکه استفاده كنيد ،چند ساعتی
حیوانات خانگی را در خانه نگاهدارید .الزم است بدانيد این محصول هنوز تاییدیهي
سازمان حفاظت از محيطزيست آمريكا 1را بهعنوان يك آفتکش ،دریافت نکرده است.

جاروكردن سطوح و فشردهسازی مجدد ذرات گرانيت خردشده
گرانیت خردشده ،مادهي دانهریزی است که روي سطوح ميريزند و سپس آن را با استفاده از
يك غلطك بزرگ فشرده ميكنند تا سطح هموار شود ،گاهي نيز از مادهي ديگري براي ثابت
كردن آن استفاده ميكنند .بهمرور زمان ذرات اين ماده از سطح جدا ميشوند (بهخصوص اگر
از مادهي دومي براي تثبيت آنها استفاده نشود) و بهاينترتيب ،هم ممكن است از لحاظ ايمني
خطرساز باشند و هم در اثر رفتوآمد اين ذرات به داخل خانه منتقل ميشوند .بهترين راه براي
جلوگيري از اين مشكالت آن است كه هر چند وقت يكبار اين سطوح را جارو بزنيم.
روش ديگر ،فشردهسازی مجدد سطح بهصورت دورهای است .هر چند وقت یکبار با
استفاده از غلطك چمنزنی که با آب پر شده است یا با یک كوبهي لرزشی 2سطح را دوباره
فشرده کنید .این دستگاه همانطور كه احتماالً حدس زدهاید ،یک صفحهي فلزی لرزان است
که تنها کاربرد آن ،فشرده و هموار كردن سطوح است .نحوهي استفاده از اين دستگاهها شبیه
به ماشينهاي چمنزنی است.
از ريختن آب روي این سطوح خودداري کنید ،چرا كه بهسرعت سطح را میشوید و
شیارهایی روی آن ایجاد میکند (بهخصوص اگر براي تثبیت آنها از مادهي ديگري استفاده
نشده باشد) .اگر پس از مدتي سطح خیلی ناهموار و خطرساز شد ،كل آن را از جا برداريد و
دوباره آن را روي سطح بريزيد و فشرده كنيد.

بررسي سیستمهاي روشنايي
هر چند وقت يكبار ،سیستمهاي روشنايي را بررسي كنيد و المپهای سوخته ،تجهیزات
1- EPA
2- vibratory place compactor

فصل :15تعميرونگهداري اجزاء سختمنظر

از کار افتاده یا سیمکشیهای قطعشده را تعويض کنید .فراموش نکنید که دو بار در سال
همزمان با تغییر ساعت رسمی (ساعت تابستانی و زمستانی) ،تایمرهای (زمانسنج) سیستم
را تنظیم کنید .براي اطالعات بيشتر دربارهي سيستمهاي روشنايي در سختمنظر به فصل
 13رجوع كنيد.

م زهکشی و کنترل فرسایش
پاکسازی و مراقبت از سیست 

X

یکی از مهمترین کارهايي كه بايد براي مراقبت و نگهداري از سختمنظر انجام

شود ،پيشگيري از آسیبها و خسارات ناشي از جاري شدن روانآبها است .بنابراين
بهتر است هر سال پيش از شروع فصل بارش ،ناودانها را تمیز کنید .برای تمیز کردن و
بيرون راندن زبالهها (جسد موشها ،مارها) از دريچههاي راهآب با استفاده از شلنگ ،در
آنها آب بگیرید.
سیستم زهكشی سطحي را بررسي کنید و اصالحات الزم را انجام دهید .دقت كنيد
که شیببنديهایي که در هنگام ساخت و طراحی منظر انجام ميدهيد (سيستم زهكشي
سطحي) ،ممکن است بر اثر عوامل مختلفی مانند جابهجايي خواسته يا ناخواستهي خاك،
رسوبگذاري ،نشست خاك ،رشد گیاهان ،انباشته شدن زبالهها و عوامل ديگر تغییر کنند.
همهي منظر را خوب بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه همهي سازههايي كه براي کنترل
فرسایش در منظر كار گذاشتهايد ،س ِر جاي خود قرار دارند و درست عمل ميكنند .فراموش

نكنيد كه انجام چنين بررسيهايي در زمان بارش باران تقريباً غيرممكن است ،پس زودتر
دست بهكار شويد.

بازرسی سایت

با گذشت زمان منظر دچار تغییر و تحوالتی میشود که از كنترل شما خارج است و ممكن
است خطراتي بههمراه داشته باشد .مراقبت هميشگي و توجه به نكات ایمنی در کاهش این
خطرات بسيار موثر است .در اينجا به برخي از اين نكات خواهيم پرداخت:
√ √زباله :محل انباشت زبالههايي را كه ممكن است باعث جمع شدن حيوانات و حشرات
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موذي ،آتشسوزی یا بهخطر افتادن کودکان شوند ،پيدا كنيد و هرچه زودتر تدبيري براي
آنها بيانديشيد.
√ √آتشسوزي :شاخوبرگهاي خشک و شاخههايي را كه بيشازاندازه رشد كردهاند يا
از روي درختها آویزان شدهاند ،هرس كنيد .مواد قابلاشتعال و اشیاء دیگری را که در
گوشهوکنار منظر افتادهاند و ممكن است باعث آتشسوزي شوند ،جمعآوري كنيد.
√ √ايمني و تردد :كفسازيهاي فرو نشسته ،آبفشانهايي كه از زمين بيرون زدهاند و
شاخههايي كه روي مسيرهاي تردد پيشروي كردهاند ،هر يك ممکن است باعث ايجاد
مشكالت و خطراتي در تردد شوند ،پس آنها را هر چه سريعتر اصالح کنید.
√ √ایمنی و درختان :این کار را به افراد متخصص بسپارید .سالی یکبار از یک درختشناس
معتبر كمك بگيريد ،تا شاخههای ضعیف و شکننده ،پوسیدگيهاي داخلي و مشکالت مربوط
به ریشهي درختان را شناسايي كند و پيش از آنکه كل يا قسمتي از درخت روي ساختمان
خانه ،خطوط برق يا افراد سقوط كند ،چارهاي براي آن بيانديشد.
√ √مشکالت لولهکشی :محلهای نشتی آب ،جاري شدن روانآب (که موجب لغزندگي سطوح
ميشود) ،بيرونزدگي آبفشانها (كه ممكن است پاي عابران به آنها گير كند) و جابهجا شدن
لولههاي آبياري قطرهاي را پيدا كنيد .هر سال تاسيسات بازدارندهي جريان برگشتي آب را
بررسي و سرويس کنید .اگر الزم شد از افراد متخصص کمک بگیرید .براي اطالعات بيشتر
دربارهي تعمي رونگهداري سيستمهاي آبياري به فصل  10اطالعات رجوع كنيد.
√ √محوطهي بازی کودکان :چفتوبستهاي شل و از جا درآمده ،لبههای تیز و شکسته،
خردهچوب و خردهشیشه ،و ترکها و رنگریختگیها (پوستههای رنگ) را بررسی و آنها
را تعمير يا تعويض کنید .منظر را از کندوهای عسل ،مدفوع حیوانات ،شیشههاي شکسته،
گیاهان سمی و خاردار پاکسازی کنید .دقت كنيد که دروازهها ،بهخصوص آنهايي كه در
اطراف استخر يا آبگير قرار دارند ،در زمان بازي كودكان بسته بمانند.

بخش پنجم
گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

در این بخش ...

منظر پایدار سیستم زندهای است که به گیاهان و كليهي اجزاء ديگر یک اکوسيستم زنده

وابسته است .تنها فايدهي گیاهان زیبایی آنها نیست .گياهان فايدههاي دیگری نيز دارند

كه از آن ميان ميتوان به تولید مواد غذايي ،جلوگیری از فرسایش خاك ،كاهش مصرف
انرژی در داخل خانه ،جذب حشرات مفید و بسیاری فايدههاي دیگر اشاره كرد .البته

گياهان زیبا هم هستند و زیبایی آنها هيچگونه مغایرتي با اصول پایداری ندارد.

در اين بخش خواهيد آموخت چگونه ميتوانيد از گیاهان بهخوبي استفاده كنيد،

گياهاني بكاريد كه در عين زيبايي به مراقبت كمي نياز دارند ،يا حتي زمين چمني
طراحی کنید که چندان به آبیاری و چمنزني نياز ندارد .در اين فصل با روشهاي

مراقبت از خاک و حیات موجود در آن آشنا ميشويد .همچنين ميآموزيد چگونه

گیاهان مناسب را براي منظرتان انتخاب کنید (كه شامل درختها و درختچهها نيز
ميشود) ،چگونه آنها را بكاريد ،و چگونه با تكيه بر روشهاي پايدار ،جديد يا قديمي،
از آنها مراقبت كنيد .دراین بخش به اصول اوليهي شناخت و كنترل آفات ،بیماریها

و علفهای هرز به روشهاي سازگار با محيطزيست نیز پرداخته شده است.

فصل 16

کاشت بذرها :مبانی كاشت گیاهان به روش پایدار
دراین فصل میخوانیم:

• انتخاب گیاه مناسب
• شناخت خاک (و روشهای مراقبت و كار با آن)
• تهيه و استفاده از کمپوست
• کاشت مناسب
• كمك به پایداري منظر با استفاده از خاکپوش
تنوع زياد گیاهان ،پیچیدگیهای مربوط به خاک و کود و دیگر رازهای ساخت و سازماندهی
قسمتهاي زندهي منظر ،موضوعات بسيار پيچيدهاي هستند كه كار با آنها سختيهاي
خاص خود را دارد .در این فصل با دنياي سیستمهاي زنده آشنا میشوید و اطالعات و
جسارت الزم برای کار کردن روي منظرتان را به روشهاي پایدار پيدا ميكنيد.

X

از آنجا كه انتخاب نادرست گیاهان ،یکی از مهمترین داليل هدر رفتن زحمات و

مواد اوليه (مصالح) است ،آشنايي با روشهاي صحيح انتخاب گياهان ،در بهبود عملكرد
زيستمحيطي منظر و همچنين صرف انرژي كمتر براي نگهداري از آن در درازمدت
بسيار موثر خواهد بود.
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انتخاب گیاهان ،مطابق بر اصول پايداری

اگر گیاهان را درست انتخاب کنید و با مهارت و آگاهی آنها را با هم تركيب کنید (دو اصل
مهم در بحث پايداري) ،ميتوانيد دهها و گاهي صدها سال بهعنوان سرمايههاي پايدار منظر
از وجود آنها لذت ببريد .كام ً
ال برعكس ،انتخاب نادرست گیاهان ،همواره باعث آزار و اذيت
است .رشد بيشازاندازه ،هجوم به ساير قسمتهاي منظر ،ايجاد خطر ،یا رشد كم و نامناسب
از جمله نتایج انتخاب نادرست گیاهان هستند .بنابراین در انتخاب درختان ،درختچهها و
گیاهان کوچکتر بسيار دقت كنيد .در ادامه ،به برخي نكات عملي كه بايد در انتخاب گياهان
منظر به آنها توجه كرد ،پرداخته ميشود( .برای اطالعات بيشتر دربارهي نكات مربوط به
طراحی گیاهان (گلها ،درختها و درختچهها) به فصلهاي  5و  6رجوع کنید).

گیاهان پایدار كداماند و مالك پايداري آنها چيست؟

X

عواملي وجود دارند که هر گیاهی را در عملكرد و شرايط خاص به گياه پايدار تبديل

ميكنند .گیاهي كه در یک موقعیت ،گیاهی پایدار است ،ممكن است در موقعيت ديگر
گیاهی مخرب باشد .در اینجا به نكاتي ميپردازيم که بهتر است در زمان انتخاب گیاه
به آنها توجه شود:
√ √هرچه ميتوانيد دربارهي قسمتهای مختلف منظر خود اطالعات كسب كنيد و گیاهان را
بهدقت و با توجه به میزان نور مورد نياز ،شرایط خاک و دیگر عوامل انتخاب کنید.
√ √گیاهانی را انتخاب کنید که با شرایط اقلیمیو آبوهوایی منطقهي شما سازگار هستند.
√ √گیاهانی را انتخاب کنید که طولعمر زيادي دارند ،تا بهاینترتیب مجبور نباشيد هر چند
وقت یکبار گیاهان جدید بکارید.
√ √گیاهانی را انتخاب كنيد که در برابر هجوم آفات و بیماریها مقاوم هستند .غالباً ميتوان
تشخيص داد كه منظر بيشتر مستعد چه نوع آفات و بيماريهايي است.
√ √سعي كنيد بیشتر از گیاهان بومیاستفاده کنید ،زيرا اين گیاهان میلیونها سال براي
هماهنگ شدن با شرايط اقليمي منطقهي شما فرصت داشتهاند .دقت كنيد که گیاهان
غیربومی فوقالعادهاي نيز وجود دارند که در مناطقي با شرایط آبوهوایی مشابه رشد میکنند
و براي منظر شما بسيار مناسب هستند.
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√ √از انتخاب گونههاي مهاجم و دردسرساز خودداري کنید .معموالً در مناطق مختلف،
ی دردسرساز وجود دارد .این فهرستها را جدی بگیرید.
فهرستي از گیاهان غیربوم 
√ √نیازهای گیاهان ،از قبيل نياز به آب و کود را در نظر بگیرید .حتی اگر گیاهان شما نیاز
چنداني به هیچکدام نداشته باشند.
√ √گیاهان را با توجه به نقاط ضعفشان غربال كنيد .برخي از اين نقاط ضعف عبارتند از
آسیبپذیري در برابر وزش باد ،قابلیت اشتعال باال ،خاردار بودن و مواردي از اين قبيل .از
كاشتن درختانی که ریشههای آنها ممكن است باعث ترك خوردن كفسازيها شود يا شیره
و گردهي آنها ممكن است براي كودكان مسموميت ايجاد كند ،خودداري کنید.

اطالعات بيشتر دربارهي گياهان
اطالعات زیادی دربارهي گیاهان وجود دارد كه بهراحتي قابلدسترسي است .از آنجايي كه
باغبانی یکی از پرطرفدارترین فعالیتهای سرگرمکننده است ،اطالعات بسياري در اين زمينه
موجود است .ولي بهتر است در انتخاب منبع اطالعات مورد نظر خود كمي دقت كنيد .در
اینجا به راههاي فوقالعادهاي براي آشنايي بيشتر با گياهان پرداخته شده است:
√ √گونههاي بالغ را از نزديك ببينيد .به ديدن گياهان بالغ در باغچههاي اجراشده برويد.
گياهاني كه در گلخانهها در گلدان نگهداري ميشوند همگی زيبا و شبیه به هم هستند و
اندازهي آنها با گياه بالغ بسيار متفاوت است .براي مثال يكي از آنها ممكن است تا ارتفاع
 30متري هم رشد كند ،درحاليكه رشد گياه ديگر ممكن است هرگز از  30سانتيمتر هم
بيشتر نشود.
در نمایشگاههاي گل و گياه معموالً گیاهان بالغ با دقت فراوان با هم ترکیب
ميشوند و در مجموعههاي زيبايي به نمايش گذاشته ميشوند .در اين نمايشگاهها افراد
متخصصي حضور دارند كه ميتوانيد دربارهي انتخاب گياهان منظرتان با آنها مشورت
كنيد و اطالعات الزم را بهدست آوريد .در پارکهاهم معموالً گونههاي مختلف گیاهی با
هم تركيب ميشوند كه ميتوان از آنها الگوبرداري كرد .در كوچههاي اطراف سايت قدم
بزنيد و گياهان را در منظرهاي همسايهها ببينيد تا با عملكرد آنها بيشتر آشنا شويد.
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√ √بهدنبال کتابهای باغبانی بگرديد كه براي منطقهي زندگي شما تهيه شدهاند.
هیچ منبعي بهخوبي یک دانشنامهي گیاهی نميتواند اطالعات مورد نياز شما را دربارهي
گونههاي ناشناختهي گياهي تامين كند.
لوگیاه و گلفروشیها،
√ √از اینترنت استفاده كنيد .بسیاری از پرورشدهندگان عمدهي گ 
وبسایتهای بزرگی دارند كه ميتوان اطالعات خوبي از آنها كسب كرد .براي بهدست آوردن
اطالعات بيشتر همچنین ميتوانيد به وبسايت دانشکدهي کشاورزی و باغبانی دانشگاه منطقهاي
كه در آن زندگي ميكنيد مراجعه كنيد .جستجوی خود را با نام علمیگیاهان آغاز كنيد.
√ √اجتماعی باشید .باغبانها از صحبت کردن لذت میبرند .میتوانید در گلخانهها ،باغها
و پارکهاسر صحبت را با آنها باز کنید .حتی ميتوانيد با كساني که در باغچهي منزلشان
مشغول باغبانی هستند همصحبت شوید .از دانش و اطالعات رایگانی که در اطراف شما وجود
دارد ،استفاده کنید.

فضای کافی برای رشد گیاهان در نظر بگیرید
نبايد به گیاهان به چشم اشیاء زیبايي که میتوان آنها را در گوش هوكنار منظر قرار داد ،نگاه
كرد .گیاهان موجودات زندهای هستند كه روش خود را براي بقاء بر روي اين كرهي خاكي دارند.
سرنوشت گیاهان کام ً
ال مشخص است و مجموعهاي از قواعد ژنتیکی ،ارتفاع ،گستردگي ،ميزان
رشد و بسیاری ویژگیهای ديگر آنها را مشخص میکنند .گياهان به نيازها و توقعات شما اهميتي
نميدهند .پذيرفتن اين مسئله كمي براي عالقهمندان گياهان سخت است ،ولي حقيقت دارد.
پس شما بهعنوان یک طراح منظر وظیفه دارید ،نيازهاي گياهان را بشناسيد و آنها را
برآورده كنيد .فرض كنيد درختچهاي را كه حداقل  6متر رشد عرضي دارد ،در فضايي به
عرض  1متر بكاريد .گياه بدون توجه به خواستهي شما رشد ميكند و شما مجبور هستيد
همواره آن را هرس كنيد .گياه را نميتوان مانند حيوانات تربيت كرد .بنابراين اين روند آنقدر
ادامه پيدا ميكند تا مجبورشويد گياه را جايگزين كنيد.
بيتوجهي به فضای مورد نیاز برای رشد گیاهان نتايج بسياري بهدنبال دارد كه در اينجا به
برخي از آنها ميپردازيم:
√ √مجبور ميشويد سخت در منظر کار کنید و هرگز از آن راضي نميشويد .هر چه
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گياهي كه انتخاب ميكنيد در مقايسه با فضايي كه در اختيار داريد بزرگتر باشد ،بيشتر
درگير كار در منظر ميشويد.
√ √گیاهان ازاین محدودیت فضا رنج میبرند .این گیاهان ،جلوهاي غیرطبیعی خواهند
داشت و ممکن است برخي از آنها هیچوقت گل ندهد.
√ √سطلزبالهی منظرتان همیشه پر از شاخوبرگهاي هرسشده است .اين زبالههای
گیاهی كه به آنها زبالههاي سبز ميگويند ،در واقع همان شاخوبرگ جوان گياه هستند كه
هنگام هرس كردن ،قطع ميشوند.
√ √هرس کردن گیاهان کار سخت و انرژیبري است .انرژی مصرفي دستگاههایي كه
براي هرس كردن از آنها استفاده ميشود و سروصدای آنها بسيار زیاد است .فراموش نكنيد
كه براي حملونقل اين زبالهها نيز انرژي مصرف ميشود.
این روش باغباني را میتوان باغبانی خصمانه 1نامید ،و باید گفت که امروزه اين روش بسيار
همهگیر شده است .در برخی منظرها بيش از  80درصد کاری که انجام میشود عبارت است
از هرس کردن گیاهان .این کار كام ً
ال غیرضروری است و نشانهي یک طراحی بد و غیراصولي
است (غيرپايدار).
البته ،راهحل اين مشكل بسیار ساده است .اندازههايي را كه در کتابهاي باغباني فهرست شده
است ،جدی بگیرید .گیاهانی را انتخاب کنید که اندازهي آنها براي فضايي كه براي كاشتنشان
در نظرگرفتهايد مناسب بوده و عملكرد مورد نظرتان را هم داشته باشند .بهاینترتیب میتوانید
بهجاي آنكه دائماً مشغول رسيدگي به منظر باشيد ،از تماشای تعادل موجود در آن لذت ببرید.

انتخاب گياهان سالم
فرض کنید که قرار است در گلخانه بین سه گیاه ،يكي را انتخاب كنيد -هر سه گیاه از یک
خوبرگ زیبا و بسيار پرپشت
گونه و در گلدانهای هماندازه .یکی از آنها بزرگ ،داراي شا 
ی هم آنقدر کوچک است که شاخوبرگ آن هنوز
است ،دیگری اندازهي متوسطی دارد و سوم 
از لبههاي گلدان باالتر نیامده است .کدام گلدان را انتخاب ميكنيد؟
1- adversarial horticulture
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بيشتر مردم ،گلدان اول را انتخاب میکنند ،چون فکر میکنند کام ً
ال رشد کرده و نیاز به
مراقبت کمتری دارد.این انتخاب در بيشتر موارد بدترین انتخاب ممكن است ،چون احتمال
دارد ریشههای گیاه به دلیل تنگ بودن فضاي گلدان در هم گره خورده باشند .ریشههايي كه
بهدليل محدود بودن فضاي داخل گلدان پیچ میخورد ،معموالً پس از قرار گرفتن در خاک
هم به رويش پيچشي خود ادامه میدهند و هرگز رشد طولي خوبي نخواهند داشت و گسترده
نميشوند .گیاهانی که در گلخانهها بسيار زيبا و پرپشت بهنظر میرسند ،عمر كوتاهتري دارند
و اگر چند سال بعد آنها را از خاک بيرون آوريد ،خواهيد ديد كه ریشههاي آنها رشد كمي
داشتهاند يا اص ً
ال رشد نكردهاند.

X

بهترین گزینه ،در بيشتر موارد ،گیاهی است که رشد متوسطی داشته است .اگراین

گیاه را با دقت از گلدان خارج کنید ،ریشههای کوچکی را میبینید که تازه از توپی ریشه
بیرون زدهاند و با جدارههای گلدان تماس پیدا کردهاند .ذرات خاک پيوستگي خوبي دارند
و ریشهها در هم گره نخوردهاند .ریشههاي اين گياه و همچنين خاكي كه آنها را احاطه
سادگي ريشههاي گياهان جوان از هم جدا نميشوند.
كرده است به
ِ
در اينجا به نكات ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد ،اشاره ميكنيم:
√ √به طوقهي گياه ،يعني جایی که ساقهي اصلی وارد خاک میشود ،توجه کنید .در اين
قسمت هم نباید هيچ ریشهي پیچخوردهاي ببینید.
√ √از انتخاب گیاهانی که ریشههای آنها از سوراخهای کف گلدان بیرون زده است ،خودداري
كنيد؛ این گياهان عمر بسيار كوتاهي دارند.
√ √بخشهای مختلف گياه را كه بيرون از خاک قرار دارند بررسي كنيد و بهدنبال گیاهانی
بگرديد كه ساختار خوبي دارند .روشن است که شما گیاهي با شاخههای شکسته ،متقاطع یا
رويِ هم افتاده نميخواهيد ،و ترجيح ميدهيد شکل کلی آن تاحدممكن متقارن باشد .بهدنبال
گیاهانی با جوانهها و غنچههای فراوان باشید .وجوداین جوانهها ،نشانهي قوي بودن گياه است.
√ √دقت كنيد که هيچ نشانهای از آفت یا بیماری در گياه وجود نداشته باشد .نشانههايي
مانند زردي بين رگبرگي یا هر تغييررنگ غیرعادی دیگری میتواند نشانهي كمبود مواد
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غدايي یا مشکالت دیگر باشد.

X

گياهان بسيار متفاوت هستند و قوانیني كه تا اينجا به آنها اشاره شد ،تنها چند

قانون کلی و عمومی براي انتخاب گياه سالم بهشمار ميآيند .هرگز تصور نکنید هر گیاهی
که براي فروش ارايه ميشود ،حتماً گياه خوبي است و شرايط خوبي دارد؛ چون ممکن
ت این طور نباشد ،پس پيش از خريدن هر گياهي خوب آن را بررسي كنيد.
اس 

انتخاب گياهاني كه بدون نياز به مراقبت خاص در منطقهي شما رشد ميكنند
گونههایی را انتخاب کنید که قوی هستند و با شرایط رشد منطقهي شما ،سازگاری دارند.
برخی گونههای گیاهی ،گونههایی ضعیف هستند.این مسئله ممكن است به دو دليل باشد:
یکی اينكه اين گونهها عموماً آنقدر از محیط طبیعی رشد خود دور ميشوند كه بهدليل
عدم سازگاري با اقليم جديد ،نميتوانند رشد خوبي داشته باشند و ديگر اينكه براي آنكه
ظاهري زيباتر داشته باشند با گیاه ديگري پیوند زده شدهاند و بهاينترتيب عملکرد و کارآیی
آنها فدای زیبایی ظاهری شده است.

X

توجه داشته باشید که گیاهان اصلی منظر شما ،گياهاني بادوام و سازگار با شرایط

اقلیمی منطقه باشند .برای انتخاب گياهان مناسب میتوانید با گلخانههاي محلی و
همسایهها مشورت و از تجربيات آنها استفاده كنيد .با انتخاب گیاهی که هرگز رشد
خوبي نخواهد داشت ،خود را درگیر نبردي دائمي براي حفظ و نگهداري از آن نكنيد .اين
روش كام ً
ال غيرپايدار و همچنين غيرضروري است.
شناخت گیاهان بومی

گیاهان بومی ،گیاهانی هستند که بهطور طبیعی در یک منطقه وجود دارند و در آنجا
رشدونمو ميكنند .این گیاهان بنا به خواست انسانها به محل استقرارشان منتقل نشدهاند،
بلکه خودبهخود در آنجا رشدونمو کردهاند.
ی در خالء رشد نميكند ،بلکه جزئی از مجموعهي بههم پيوستهي گیاهاني است
یک گیاه بوم 
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كه همه در کنار هم و با هم رشد میکنند .اين مجموعهي گیاهی نیز خود بخشی از اکوسیستم
پیچیدهتري است که از گياهان ،جانوران ،حشرات ،باکتریها ،قارچها ،آب ،خاک و حتی شرايط
ی کام ً
ال با شرایط محلی
آبوهوايي و دیگر عوامل موثر غیرمادی 1تشكيل ميشود .گیاهان بوم 
سازگاری دارند ،اين سازگاري تا اندازهاي است كه اين گياهان معموالً در بخش خاصی از
اکوسیستم محلی رشد میکنند ،بخشي مانند یک نقطهي مرطوب یا یک دامنهي آفتابگیر.
خاص محیط ویژهای هستند ،نسبت به جابهجايي (به
گياهان بومي بهدليل آنكه
ِ
محیطهاي دیگر) ،بسيار حساساند .این گیاهان در شرايط مناسب ،بدون نیاز به (نياز بسيار
اندك) آبیاری و کوددهی كمكي و دیگر مراقبتهای ويژه ،بهخوبي رشد ميكنند .این ویژگی،
در طراحي منظرهاي پایدار بسیار اهمیت دارد ،زیرا يكي از مهمترين اصول پایداری کاهش
منابع مصرفي است.
روند دائمي تخریب اکوسیستمها که امروزه با آن مواجه هستیم ،بر اهميت هر چه بيشتر
بازسازی اين محيطهاي طبيعي ميافزايد .استفاده از گیاهان بومی در منظر ميتواند در
برقراری تعادل مورد نظر موثر باشد .گیاهان بومی ،غذای مورد نیاز جانوران و حشرات محلی
را تامین میکنند؛ بنابراین با استفاده ازاین گیاهان در منظر ،گونههای بسیاری سود ميبرند.
در واقع منظري كه همهي گياهان آن ،گیاهان بومی هستند ،گزينهي فوقالعادهاي بهشمار
ميآيد .گیاهان بومی اگر در جاي مناسب کاشته شوند ،از زحمت باغبانی ميكاهند ،و در
مقایسه با گیاهان غیربومی به مراقبت بسيار كمي نياز دارند.
از طرف دیگر ،ميتوانيد در نواحي شهري و حومهای ،گیاهاني را كه بومي مناطقي
با شرايط آبوهوايي مشابه منطقهي شما هستند ،با گیاهان بومی منطقه تركيب کنید.
این گیاهان بر تنوع و جذابیت منظر شما ميافزايند .همچنين ميتوانيد از گیاهان
غیربومی ،در قسمتهايي كه گیاهان بومی نمیتوانند در آنها رشد كنند یا شرایط
رشدونمو در آن منطقه را ندارند ،استفاده كنيد .فراموش نكنيد که بيشتر گیاهان مثمر
غيربومی هستند ،ولی در منظرهاي پایدار جایگاه خاص خود را دارند.
1- nonmaterial
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باورهايي دربارهي گیاهان بومی
گروهي از مردم اعتقادات عجيبي دربارهي گیاهان بومی دارند .در اینجا به برخي از
آنها ميپردازيم:
√ گیاهان بومی نیازيبه مراقبت ندارند .اگر شما با ظاهر نامنظم باغچههاي طبيعي
مشكلي نداشته باشید ،براي نگهداري از گياهان بومي وقت زيادي الزم نيست .یک اکوسیستم
طبیعی براي تامين مواد غذايي مورد نياز ،مصالح الزم براي النهسازي جانوران مختلف ،و
بسياري نيازهاي ديگر به بقاياي گیاهان مرده و حتي برگهايي كه از درختان به زمين
ميافتند وابسته است .باغچهي شما هم میتواند ،عملکردی مشابه داشته باشد ،ولي اگر
ی کاشتهشده را کمی
میخواهید باغچه ظاهری مرتبتر داشته باشد ،بهتر است گیاهان بوم 
بیارایید .توجه كنيد که بقاياي گیاهان مرده میتواند محل مناسبي براي جذب حشرات و
جانوران مزاحم باشد و خطر آتشسوزی را نیز افزایش دهد.
√ گیاهان بومي هرگز بیماری و آفت نمیگیرند .گیاهان بومی هم با بیماریها و
آفات مخصوص خود مواجه هستند ،ولي تفاوت آنها با گياهان غيربومي در این است
که در بيشتر موارد ،ميتوان با بهكار گرفتن حشرات مفید و دیگر روشهاي طبیعی
مشکالتي از اين قبيل را تحت کنترل درآورد.
√ همهي گیاهان بومی ،در برابر بیآبی مقاوم هستند .گیاهی را در نظر بگیرید که
بومییک تاالب است .این گیاهان بيشك تحمل بیآبی را ندارند؛ پس نبايد چنین گیاهی
را در محلهایی که نیاز آبی آنها برآورده نمیشود كاشت .اگر در فكر صرفهجويي در مصرف
ی یا غیربومی.
آب هستيد ،گونههایی را که نياز آبي کمتری دارند انتخاب کنید ،بوم 
√ گیاهان بومیآسانتر/سختتر از گیاهان دیگر رشد میکنند .مشکالت رشد
به نوع گیاه و سازگاري آن با محلي كه در آن كاشته شده است ،بستگی دارد .گیاهانی
که در جای مناسب کاشته نميشوند ،از ناسازگاری با محيط زندگي خود رنج میبرند و
نگهداري از آنها دشوار است .این موضوع بهخصوص دربارهي گیاهان بومیكام ً
ال صادق
است .اگر یک گیاه بومی را در محل مناسب بکارید ،گیاهی سالم خواهيد داشت كه
نیازي به مراقبت زیاد ندارد و طولعمر آن زياد است.
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کار با گیاهان بومی

اگر میخواهید از گیاهان بومیاستفاده کنید ،ابتدا در این زمینه تحقیق کنید .به گلخانههايي
که گیاهان بومیدر آنها پرورش داده و نگهداري ميشوند سر بزنيد ،در كالسهايي كه در
اين زمينه برگزار ميشود شركت كنيد و كتابهايي دربارهي گياهان بومي مطالعه كنيد.
بااينحال موثرترين روش آن است كه به پوششهاي طبیعي منطقهاي كه در آن زندگي
ميكنيد سر بزنيد و زماني را صرف بررسي آنها كنيد تا از نزديك كنار هم قرار گرفتن
گياهان بومي را ببينيد و با عواملي كه به تداوم حيات آنها كمك ميكنند و همچنين
سازگاري اين گياهان با يكديگر آشنا شويد .بهاينترتيب ميتوانيد تصميم بگيريد كه آيا واقعاً
ميخواهيد از اين گياهان در منظر خود استفاده كنيد يا نه.
پس ازانجام اين كار ،شرایط منظر خود را بسنجيد تا مطمئن شويد كه اين شرايط براي
گياهاني كه در نظر داريد در منظر بكاريد مناسب است .خاک ،آب ،نورگير بودن و بسياري
شرايط ديگر از جمله مواردي هستند كه بايد از پيش سنجيده شوند .بسياري از منظرها
شرايط الزم براي كاشت گياهان بومي را ندارند .اگر در انجام كارها مشكل داريد با افراد
متخصص كه در زمينهي منظرسازی بومی تجربيات كافي دارند ،مشورت کنید.
کاشت گیاهان بومي باید در فصل مناسب (معموالً پاییز است ،ولی در مناطق مختلف
ممکن است متفاوت باشد) انجام شود .در اين مرحله نباید از کودها ،اصالحكنندههاي خاک یا
مواد ديگري كه ماهيت بستر كشت را تغيير ميدهند استفاده كرد ،مگراینکه واقعاً احساس
شود که گیاه به آنها نياز دارد .پس از کاشت و تا زمانیکه گیاه کام ً
ال پا بگیرد ،در آبیاری و
مراقبت از آن دقت كنید ،چون حتی گیاهان بومی هم وقتی جوان هستند ،به مراقبت نیاز
دارند .بعد از گذشت زمان كافي و استقرار گیاه ،از توجه و مراقبت بیشازاندازه خودداری
کنید( ،مراقبتهای مشابه مراحل اولیهي رشد) چون موادي كه این گیاهان از طبیعت
دریافت میکنند ،کام ً
ال برایشان کافی است.
اگر در نزدیکی یک منطقهي بکر طبیعی زندگی میکنید ،دربارهي گیاهان
بومیاي که در جامعهي گیاهی منطقهي زندگي شما یافت نمیشوند ،ولی میخواهید
از آنها در منظرتان استفاده کنید ،بيشتر دقت کنید .اگراین گیاهان از لحاظ ژنتیکی
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گیاهان واقعاً بومی ِمنطقه باشند ممکن است با آنها ترکیب شوند و بهاینترتیب
مشابه
ِ
آلودگی ژنتیکی بهوجود آورند.

X

هرگز برای بردن گیاهان بومی به منظر خود ،گیاهان مناطق طبیعی ،یا حتی گیاهان

کاشتهشده در منظرها و ملکهای خصوصی را از خاك بيرون نكشيد ،مگر اینکه مطمئن
باشید این اقدام شما به اکوسیستم بومی و طبیعی آسیبی نمیرساند ،يا بدانيد كه آن
گياه در حال نابودي است (براي مثال در يك سايت ساختماني قرار دارد).

از گیاهان مهاجم اجتناب کنید
برخي گیاهان آنقدر پردردسر هستند كه بهتر است هرگز در منظر شما پیدایشان نشود.
برخي گیاهان ممکن است فقط در طبیعت (جایی که رقابت بین گیاهان و جانوران گیاهخوار،
روند رشد آنها را کنترل ميكند) گياهان خوبي باشند و اگر به جای دیگري منتقل شوند،
عرصه را بر ديگر گياهان تنگ ميكنند .نوع اين گياهان در مناطق مختلف ،متفاوت است،
شما هم ممکن است اين گياهان را در منطقهي خود بشناسید .قرنها ،مردم گیاهان را از
گیاهان تازهوارد ،مشکلي
جايي به جاي دیگر میبردند و با وجود آنكه در بيشتر موار د این
ِ
براي پوشش گیاهی منطقه بهوجود نميآوردند برخي از آنها اكوسيستم منطقه را بهكلي
مختل ميكردند.این گیاهان ممکن است ،دیگر گیاهان بومی را از دایرهي رقابت حذف کنند،
خطر آتشسوزی را افزایش دهند ،باعث بیثباتی خاك در سطوح شيبدار شوند ،محل زندگی
حیوانات بومیرا تخريب کنند و به روشهاي مختلف باعث بهوجود آمدن خسارت شوند.
برای آشنایی با گیاهان دردسرسا ِز منطقهي خود میتوانید به گلخانههاي عرضهي گلوگیاه،
موسسات گیاهشناسی یا دانشگاههای منطقه مراجعه کنید .در آمریکا وبسایتی به آدرس
 www.usna.usda.gov/Gardens/invasives.htmlطراحی شده که در آن گیاهان
مهاجم مناطق مختلف (آمریکا) معرفی شده است.

X

برخي گونههاي گیاهان مهاجم هنوز در گلخانهها فروخته میشوند .اگر گیاهی براي

فروش گذاشته ميشود لزوماً به اين معني نيست كه آن گياه ،گياه خوب و مناسبي است.
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گونههاي مهاجم را بشناسيد و از خريدن آنها خودداري كنيد ،هر چقدر هم كه ظاهري
زيبا داشته باشند.

يك پال ِ
ِت گیاهي بسازید
پالت گیاهی ،در اصل فهرستی از گیاهانی است که برای پروژهي شما مناسب هستند .برای
طراحی قسمتهاي مختلف منظر میتوانید از این فهرست استفاده کنید ،گزینههای موجود
را کاهش دهید تا به سازگارترين و مناسبترین گزینهها برسید .این فهرست ،به شما فرصتی
ميدهد تا اطالعات خود را دربارهي گیاهانی که برای منظر شما و محیطزیست مناسب
هستند ،افزايش دهيد .در اینجا با نحوهي طراحي يك پالت گیاهی آشنا ميشويد:
 .1بررسی و شناسایی گیاهانی که میتوانید در فهرست خود از آنها استفاده کنید.

فهرستی از گیاهانی که با معیارهای موردنظر شما در نقاط مختلف منظر ،هماهنگی دارند ،تهیه
کنید .با گیاهانی که میشناسید یا دوست دارید ،شروع کنید .گیاهان را بر اساس نوع (چندساله،
درختچه ،درخت و موارد مشابه) ،اندازه ،محل احتمالی کاشت در منظر (درخت سایهانداز برای
پاسيو ،گياهان پوششی براي سطوح شیبدار) یا هر ويژگي دیگری که به نظرتان مهم است،
دستهبندی کنید .فهرست مشابهي نیز از گیاهانی که به آنها نیاز دارید ،تهیه کنید.
 .2گیاهان را از نزدیک ببینید .از محلهایی که گیاهان آنها کام ً
ال رشدیافته و بالغ هستند
بازدید کنید .به محلهایی بروید که ميتوان از نزدیک رفتارهای گیاهان ،اندازهی نهایی
آنها ،بو و همهی ویژگیهای مربوط به آنها را ديد .برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت
«اطالعات بیشتر دربارهی گیاهان» در ابتدای همین فصل رجوع کنید.

X

اندازهی نهایی گیاه یکی از مهمترین ویژگیها و نکاتی است که باید به آن توجه

داشت .با دیدن یک گیاه بالغ و رشدیافته میتوانید ،اندازهی نهایی آن را تشخیص دهید.
 .3فهرستتان را اولویتبندی کنید .وقتی فهرست کاملي از گیاهان تهیه کردید ،سعی
کنید با در نظر گرفتن عالقهی شخصی و حذف نمونههایی که بهدلیلی (اندازه ،رنگ و موارد
مشابه) مناسب منظر شما نیستند ،فهرستتان را اولویتبندی کنید.
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نمیتوانید همهی گیاهانی را که فهرست کردهاید ،استفاده کنید ،و برای داشتن منظری
زیبا و طرحی پایدار باید تعداد گونههایی که انتخاب میکنید ،منطقی باشد .برای این کار باید
فهرست را مختصر کنید.
دراینجا به نکاتی میپردازیم که به شما در مختصر کردن فهرست نهایی کمک میکنند:
√ √گیاهانی با رنگ ،بافت و شکلهای هماهنگ انتخاب کنید .به نکات ارايه شده در
فصل  5رجوع کنید تا مجموعهی 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 بههمان اندازه حائزاهمیت است.
√ √گیاهان را بر اساس نیاز آبی آنها انتخاب کنید .گیاهانی را انتخاب کنید که بر
اساس میزان نیاز به آب میتوان ،آنها را در یک گروه دستهبندی کرد ،به بیان دیگر میتوان
آنها را در یک ناحیهی آبی مشترک کاشت .گیاهانی که نیاز آبی متوسط دارند را در یک
ناحیه و گیاهانی که نیاز آبی کم دارند را در ناحیهي دیگر از منظر بکارید .سپس سیستم
آبیاری را طوری طراحی و نصب کنید که هر ناحیه بر حسب نوع گیاهان و نیاز آبی آنها
شیرفلکهی جداگانهای داشته باشد و بتوان بهطور مستقل آن را کنترل کرد .بهاینترتیب دیگر
برای آبیاری گیاهان پرمصرف (آب) ،گیاهان کممصرف در آب غرق نمیشوند ،یا برعکس.
(برای اطالعات بیشتر دربارهی مدیریت مصرف آب به فصل  9رجوع کنید).

X

√ گیاهانی را در فهرست خود نگاهدارید که اندازهی آنها با فضایی که

در اختیار دارید ،هماهنگ باشد .اگر فضای کافی برای رشد گیاهان در اختیار آنها

قرار دهید 40 ،درصد از مسی ِر طراحی منظری پایدار را طی کردهاید (حتی اگر همهی
کارهای دیگر را اشتباه انجام داده باشید) .زیرا انرژی ،هزینه ،وقت و زحمت زیادی صرف
هرس کردن گیاهانی میشود که برای محلی که در آن کاشته شدهاند مناسب نیستند.
هرس کردن گیاه برای کنترل اندازهی آن ،نشانهی طراحی ناموفق است .در مرحلهی
طراحی ،اندازهی نهایی همهی گیاهانی را که قرار است در منظر بکارید ،بررسی كنيد تا
این مشکل در همان مرحله رفع شود .برای اطالعات بیشتر به قسمت «فضای کافی برای
رشد گیاهان در نظر بگیرید» در ابتدای همین فصل ،رجوع کنید.
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√ √گیاهان دردسرساز را حذف کنید .هرگز فکر نکنید که گیاهان انتخابی شما ممکن
است نقاط ضعفی را که در کتابهای باغبانی به آنها اشاره شده است نداشته باشند .پاپيتال

1

شما هم مانند همهی گیاهان مشابه ،بدون توجه به خواستهی شما ممکن است روی دیوار
خانه شروع به رشد و باال رفتن کند .بنابراین با سختگیری تمام و بدون هیچ تردید و
مالحظهکاری ،گیاهان دردسرساز را از فهرست گیاهان حذف کنید .هر منطقهای مجموعهی
خاص گیاهان دردسرساز خود را دارد ،باغبانها معموالًاین گیاهان را میشناسند ،میتوانید
ی این گیاهان سوال کنید و طبق توصیه و راهنمایی آنها عمل کنید.
از آنها درباره 

رازهای پنهان در خاک

خاک ،همان ذراتي است که روی لباسهایتان مینشيند ،الیهاي زنده و حاوی مواد معدنی و
آلی ،هوا ،میکروارگانیسمها (موجودات ذرهبيني) و محلي براي رشد و گسترش ریشهها است.
سطحي سالم) را هوا و
جالب اينکه در حدود  50درصد از حجم خاكسطحي (البته خاك
ِ
بیشتر از  50درصد دیگر آن را مواد معدنی و تنها  5درصد از آن را مواد آلی مانند برگهای
پوسیده ،ریشهها و دیگر اجزاء و بخشهای قدیمیو فعلی گیاهان تشکیل میدهد.
میکروارگانیسمها یکی از عناصر بسیار مهم در ِ
خاک زنده هستند .میلیاردها باکتری سودمند،
ل حفظ
قارچ ،حشره و دیگر موجودات زندهای که در یک مشت خاک زندگی میکنند ،مسئو 
ی این میکروارگانیسمها نیز بهطبع یکی از
سالمت خاک و گیاه هستند .محافظت و تغذی ه 
اصلیترین وظایفی است که در منظرسازی پایدار باید به آن توجه کرد .هیچچیزی به اندازهی
خاک و حیات نهفته در آن در رشد گیاه موثر نیست.خاکها به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:
√ √خاک رسی :این خاک که عموم باغبانها از آن متنفر هستند ،از ذرات بسیار ریزی
تشکیل میشود .این نوع خاک معموالً چسبناک است ،کار کردن با آن مشکل است و آب
را بهمدت طوالنی در خود نگاه میدارد .این خاکها معموالً حاصلخیز هستند ،ولی گاهی
ممکن است در انتقال عناصر غذايي به گیاه مشکل داشته باشند .خاک رسی خیلی هم خاک
بدی نیست ،ولی باید نکات خاصی را دربارهی آن رعایت کرد.
1- ivy
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√ √خاک شنی :این خاکها از ذرات نسبتاً درشتی تشکیل میشوند ،و در نگاهداشتن آب و
عناصر غذايي در خودشان مشکل دارند .مانند خاکهاي رسی ،در خاکهای شنی هم بهتر
است از گیاهانی استفاده شود که با این خاک سازگاری دارند ،درغیراینصورت باید دائماً
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 خوششانس هستید زیرا خاكی دارید که هم توانایی نگهداری آب را دارد و
هم از لحاظ زهکشی و حاصلخیزی مناسب است .در این خاک میتوان هر گیاهی کاشت.
برای شناسایی بافت خاک ،یک مشت خاک را نمدار 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 درحالیکه از
بین انگشت اشاره و شست شما بیرون میریزد ،پیش از آنکه ذرات آن از هم جدا شوند
چقدر کش میآید .سپس با توجه به اطالعات زیر ،نوع خاک را مشخص کنید:
√ √رسی :این نوع خاک ،کام ً
ال چسبناک و لغزنده است .و پیش از آنکه اجزاء آن از هم جدا
شوند ،بین  2/5تا  5سانتیمتر کش میآید.
√ √خاک رسی-لومی :این خاک تا حدودی چسبنده است ،اما بیش از حدود  2/5سانتیمتر
کش نمیآید.
√ √خاک شنی-لومی :ذرات شن باعث میشوند کهاین خاک تا حدودی بلوري (دانهدانه)

1

باشد ،وجود خاک رس و الی 2باعث میشود که اين خاك کمینرم و چسبناک باشد .ذرات
این خاک بههم میچسبند ،ولی مانند خاکهای رسی در هوا کش نمیآیند.
√ √خاک شنی :این نوع خاک سست و دانهدانه است ،بههیچوجه چسبناک نیست .هرگز
بهشکل نوار درنمیآید و کش نمیآید.
1- gritty
2- silt
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باورهای رایج دربارهي مدیریت خاک و برداشتهای نادرست از آن
اولاینکه خاک بد وجود ندارد ،مگر خاکی که در نتیجهی فعالیتهای انسانها آلوده شده
باشد .خاکها را بر اساس بافت به انواع لومی ،شنی یا رسی (و انواع ديگر بسته به درصد
هر يك از اين سه نوع خاک) تقسیم میکنند .گیاهان در هر نوع خاکی رشد میکنند ،ولی
بیشتر پروشدهندهها خاک لومی را برای رشد گیاه مناسبتر میدانند .ولی اگر خاک منظر
شما شنی یا رسی بود چهکار باید کرد ،آیا باید آن را به خاک لومیتبدیل کرد؟ پاسخ منفی
است ،بیشتر تالشهایی که برای تغییر خاک میشود ،ناموفق هستند.
باور اول :باید با اضافه کردن اصالحكنندهها کیفیت خاک را بهبود دهید

یکی از باورهای قدیمی باغبانی ،این است که باید خاک را با افزودن اصالحكنندهها 1تقویت
کرد .این کار در بسیاری موارد ،وضعیت را بدتر میکند ،زیرا قابلیت نگهداری آب و همچنین
حاصلخیزی خاک را کاهش میدهد (مگر آنکه خاک خیلی شنی باشد) .این اصالحكنندهها
باعث میشوند خاک زودتر خشک شود ،آب باران را بیشتر جذب کند و در نتیجه گیاهان
در آب غرق شوند.
تنها روش صحیح افزودن اصالحكنندهها به خاک آن است که آنها را در کل ِ محدودهی
ریشهي گیاه بالغ اضافه کنید .این کار هم چندان عملی نیست مگر در مورد گیاهان خیلی
کوچک .حتی در چنین شرایطی هم بهنظر میرسد افزودن اصالحكنندهها در بیشتر موارد
مضر است ،تا مفید .با وجو ِد همهیآنچه گفته شد ،الزم است ترکیب خوبی از عناصر غذايي
آلی و میکروارگانیسمهاي (موجودات ذرهبيني) مفید ،بهویژه قارچهای ميكوريزا 2به خاک
اضافه کنید .این میکروارگانیسمها در مقادیر کمی در خاک تلقيح 3میشوند و خاک را تقویت
میکنند.

X

بهترين و پایدارترین راه کنار آمدن با خاکهایی که ویژگیهای مطلوبی ندارند ،آن
1- amendment
2- mycorrhizal fungus
3- inoculums
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است که گیاهانی در آنها بکاریم که با این خاکها سازگار هستند .این رویکرد نیاز به
مراقبت و رسیدگی را کاهش میدهد و عملکرد خاک را بهبود میبخشد.

باور دوم :پلیمرهای خاک 1به حفظ آب کمک میکنند
باور دوم آن است که پلیمرهای خاک (که نوعی افزودنی شیمیایی هستند) به شما کمک
میکنند در مصرف آب صرفهجویی کنید .این باور ،لزوماً صحیح نیست .ثابت شده که پلیمرها
در بیشتر موارد بیتاثیر هستند و حتی در برخی شرایط استفاده از آنها مضر است.

X

هیچ پلیمری (یا هر مادهي دیگری) نمیتواند نیاز ذاتی گیاه را به آب تغییر بدهد.

از لحاظ نظری پلیمرها آب را در خود نگا ه میدارند و هر زمانی که گیاه به آن نیاز داشته
باشد ،آن را آزاد میکنند .ولی مسئلهاینجاست کهاین پلیمرها در عمل آب را در زمان
نیاز گیاه آزاد نمیکنند ،بنابراین گیاه به آب دسترسی پیدا نخواهد کرد .بهعالوه میزان
تاثير پلیمرها با کاهش حاصلخیزی و تغییرات دیگری در خاک همراه است .عمر پلیمرها
نیز کوتاه است ،و برخی از آنها از مواد شیمیایی مضر و خطرناک ساخته میشوند.
باور سوم :کیفیت خاکهای رسی را میتوان بهبود داد

میتوانید با افزودن گچ به خاک رسی از میزان چسبندگی آن بكاهيد .البته افزودن گچ
تنها درصورتیکه 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 میتوان آن
را به بتن تبدیل کرد ،اما اگر میزان شن 30 ،درص ِد حجم کل خاک باشد ،میتوانید خاک
رسی بهتر و سبکتري آماده کنید .افزودن مواد آلی به خاک رس هیچ فایدهی طوالنیمدتی
ندارد .افزودن یک الیه خاكپوش روی خاک رسی ممکن است در حدود دهها سال بعد
فوایدی داشته باشد ،ولی در کوتاهمدت هیچ نتیجهای ندارد .بهترین روش برای کنار آمدن
با خاکهای رسی انتخاب گیاهانی است که با این نوع خاک سازگار هستند .در کتابهای
1- soil polymers
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باغبانی معموالً فهرست دقیقی ازاین گیاهان ارايه نشده است ،پس بهتر است در منظرهای
اطراف و همسایگی خودتان دقت کنید تا گیاهان سازگار را بیابید.

شبکهی غذایی خاک :1حیات را به خاک برگردانید
باغبانهایی که به اصول پایداری پایبند هستند ،هرگز به خاک بهعنوان یک ابزار فیزیکی یا
شیمیایی نگاه نمیکنند ،بلکه آن را یک شبکهی غذایی زنده میدانند که شامل قارچهای
مفید ،باکتریها ،کرمهای خاکی ،حشرات و دیگر موجودات ذرهبيني است که در کنار هم
به رشدونمو گیاه کمک میکنند .همهی این موجودات ،به شکل گرفتن ساختار خاک کمک
میکنند و با همکاری هم عناصر غذايي را جذب و آنها را به موادی تبدیل میکنند که
گیاهان بتوانند از آنها استفاده کنند .بدوناین موجودات و بدون خاک زنده ،گیاهان بهسختی
میتوانند زنده بمانند( .به شکل  16 -1رجوع کنید).

شكل  16-1شبکهی غذایی خاک
1- soil food web
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X

وظیفهی شما بهعنوان یک باغبان پايبند به اصول پایداری،ایجاد شرایطی است که

شبکهی غذایی خاک بتواند در آن به بقاء خود ادامه دهد .همچنین باید خاکهای آسیب
دیده را با استفاده از مواد حیاتی مورد نیازشان تقویت کنید .این کار را میتوانید با افزودن
کمپوست ،قارچهای ميكوريزا ،باکتریهای مفید و هوميك اسیدها 1به خاک ،در زمان
کاشت ،انجام دهید .بهدنبال کودهای آلی که حاویاین مواد هستند بگردید و فراموش
نکنید که اقداماتی مانند شیببندی و هموارسازی خاک ،استفاده از کودهای شیمیایی،
علفکشها و حشرهکشها ،اثر نامطلوبی بر ميكروارگانيسمهاي (موجودات ذرهبینی)
خاک میگذارد .پس در استفاده از آنها دقت کنید و تا جای ممکن میزان مصرف را
کاهش دهید.

آزمایش خاک
برای آنکه بتوانید بهخوبی گیاهان را پرورش دهید ،باید بدانید با چه نوع خاکی سروکار
دارید .بهترین روش ،ارسال نمونهاي از خاک منظرتان به آزمایشگاه برای انجام آزمایش آنالیز
خاک مناسب برای منظر 2است.این آزمایش مانند آزمایش خون ،اطالعات بسیاری دربارهی
ویژگیهای شیمیایی خاک مثل ( pHتعیین اسیدی [از لحاظ علمی هر مادهای که یونهای
هیدروژن فراوانی داشته باشد و  pHآن زیر  7باشد] یا قلیایی [از لحاظ علمی هر مادهای که
تعداد یونهای هیدروژن آن کم باشد و  pHآن باالی  7باشد] بودن خاک) ،میزان عناصر
غذايي ،نمک و عوامل دیگر را مشخص میکند.
ِ
خاک محدودهای که ریشهها در آن رشد میکنند تهیه کنید .خاکی که از
نمونهای از
عمق  15تا  30سانتیمتری سطح خاک برداشته شود ،مناسب است .نمونه را به آزمایشگاه
بفرستید ،حدودا ً یک هفته بعد جواب آزمایش و توصیههای الزم برای بهبود خاک را دریافت
خواهيد كرد .از آزمایشگاه بخواهید بهجای توصیهی مواد شیمیایی ،به شما روشهاي آلی
درمان خاک را ارايه دهد ،زیرا شما نمیخواهید از کودهای شیمیایی استفاده کنید.

1- humic acids
)2- landscape suitability analysis (LSA
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قارچها
بیشتر مردم فکر میکنند که قارچها موجودات مضری هستند که گیاهان را میخورند یا
باعث بيماريهاي پوستي (ترک خوردن کف پا) میشوند .ولی همهي قارچها بد نیستند
و قارچهاي ميكوريزا جزو قارچهاي مفيد بهشمار میآیند .این قارچها به ریشهی گیاهان
مختلف میچسبند و مثل یک وسیلهی جانبی تقویتکنندهی ریشه عمل میکنند و
جذب عناصر غذايي و آب را افزایش میدهند .بهاینترتیب گیاه سالمتر خواهد ماند و نیاز
به تغذیه و آبیاری کمکی نخواهد داشت .هر چنداین نوع قارچ ،در بیشتر خاکها بهطور
طبیعی رشد میکند ،هموارسازی و شیببندی خاک ،کودهای شیمیایی و حشرهکشها
میتوانند باعث از بین رفتن آن شوند .خبر خوباینکه میتوان با افزودن کودهایی که
حاوی این قارچها هستند یا افزودناین قارچها بهشکل محلول یا خشک ،در زمان کاشت
یا پس از آن،این مشکل را برطرف کرد.این قارچها تاثیر فوقالعادهای بر خاک منظر دارند.
آزمایش خاک اطالعاتی دربارهی شبکهی غذایی خاک در اختیار شما قرار نمیدهد .برای کسب
این اطالعات ،باید آزمایشهای دیگری انجام دهید که در آزمایشگاههای خاصی انجام میشوند.
این آزمایشگاهها بیشتر به آنالیز زیستشناختی خاک میپردازند تا آنالیز شیمیایی آن .بهغیر از
آلی خوب ،خاک را تقویت و آمادهی
مواردی که خاک مشکل خاصی دارد ،اضافه کردن یک کود ِ
پرورش گیاهان میکند و نیازی به صرف هزینه برای آزمایشهای زیستشناختی نیست.
ی را نیز در خاک نشان نمیدهد .اگر فکر میکنید
آزمایش خاک وجود یا عدم وجود مواد سم 
آالیندههایی در خاک شما وجود دارند که باعث بروز برخی مشکالت میشوند ،با آزمایشگاه
صحبت کنید و از آنها بخواهید آزمایشهای خاصی که مربوط به شناسایی این قبیل مواد است
برای خاک شما انجام دهند.

بررسی وضعیت زهکشی داخلی خاک

1

گودالی به عمق و عرض  30سانتیمت ر 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 شرايط ماندابي هستند( .در بسیاری از کتابهای
باغبانی گیاهان مناسب برای کاشت در چنین خاکهایی فهرست و معرفی شدهاند)
اگر باید گیاهانی در منظر بکارید که به خاکی با قدرت زهکشی داخلی باال نیاز
دارند ،برای بهبود وضعیت خاک به روش ارايه شده عمل کنید :گودال دیگری حفر كنيد
تا به اليهی رسی خاک برسيد( ،اگر الیهی رسی خاک عامل اصلی مشکل است) پس از
سوراخ کردن این الیه ،آن را با سنگریزه پر کنید .بهاینترتیب قابلیت زهکشی خاک
به آن برگردانده میشود .برای آنکه آب اضافی را از محل دور کنید میتوانید لولههای
سیستم زهکشی را در زیر این الیه تعبیه کنید .همچنین میتوانید روی بسترهای باالآمده
(تپههای خاکی) یا باغچههای ساخته شده در باالی سطح خاک گیاه بکارید .بهاینترتیب
مشکلی برای زهکشی نخواهید داشت.

انتخاب کودهای آلی
گیاهان به عناصر غذايي اصلی (پرمصرف)( 1نیتروژن ،فسفر و پتاسیم که بیشتر گیاهان به مقادیر
زیادی ا ز آنها نیاز دارند) ،عناصر غذايي ثانویه( 2کلسیم ،منیزیم و گوگرد) و عناصر غذايي فرعی
(كممصرف)( 3آهن ،منیزیم ،روی ،بور 4و موارد دیگر) نیاز دارند .حاصلخیزی طبیعی خاکها
متفاوت است ،بنابراین اگر گیاهانی دارید که به عناصر غذايي بیشتری (بیش از آنچه خاک بهطور
طبیعی توان تامین آن را دارد) نیاز دارند ،باید این مواد را به خاک اضافه کنید .کمبود عناصر
غذايي باعث کندي رشد ،آمادگی بیشتر برای ابتال به بیماریها ،آفتزدگی و عالمتهايي مانند
کلروسیس /كلروزيس( 5زرد شدن برگها) میشود.
کودهای آلی منشاء گیاهی و حیوانی دارند :مانند فضوالت جانوران ،خزه ،جلبك ،خون ،پر،
1- macronutrients
2- secondary nutrients
3- micronutrients
4- boron
5- chlorosis
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پنبهدانه و يونجه که شبکهی غذایی خاک را تقویت میکنند .کودهای شیمیایی با استفاده از
سوختهای فسیلی و نمکهای معدنی تولید میشوند؛ برای تولید این کودها از منابع تجدیدناپذیر
استفاده میشود ،حیات موجود در خاک را از بين ميبرند و درصورتیکه بیشازاندازه از آنها
استفاده شود ،گیاه را میسوزانند و به آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ میکنند.

X

کودهای آلی برای گیاهان و خاک مناسبتر هستند ،زیرا مالیمتر هستند ،سرعت

تاثیرگذاری آنها کمتر است ،از منابع تجدیدپذیر و طبیعی تهیه میشوند ،محتویات
نمکی آنها کم است ،به آبهای زیرزمینی نشت نمیکنند و در کنار موجودات ذرهبيني
(ميكروارگانيسمها) موجود در خاک (هماهنگ با آنها) به بهبود کیفیت خاک کمک
میکنند .در حقیقت کودهای آلی به موجودات ذرهبيني موجود در خاک نیاز دارند تا
عناصر غذايي موجود در آنها (کود) را بهشکل موادی که گیاهان میتوانند از آن استفاده
کنند ،درآورند.
دو یا سه بار کوددهی در سال با استفاده از یک کود آلی مرغوب برای بیشتر گیاهان،
مناسب و کافی است .گیاهانی که نیازهای ویژهای دارند (مانند گونههای اسیددوست 1یا
درختان میوه) را میتوان با استفاده از کودهای آلی مخصوص کوددهی کرد.

تهیهی کود کمپوست

کمپوست انتهای دیگر چرخهي مرگ و تولد است :کمپوست در واقع بافت گیاهی است که

بر اثر عوامل طبیعی به عناصر غذايي مورد نیاز گیاهان تجزیه میشود .کمپوست ،عناصر
غذايي را به طبیعیترین شکل ممکن به سیستم باز میگرداند ،ساختار و ترکیب خاک را
بهبود میدهد ،خاک را از لحاظ شیمیایی تثبیت میکند ،گیاهان را در برابر بیآبی مقاوم
میکند ،موجودات ذرهبيني مفيد موجود در خاک را تغذیه میکند ،بیماریها را سرکوب
میکند ،آالیندهها را خنثی میکند ،نفوذپذیری خاک را افزایش میدهد ،و جلوی جاری شدن
1- acid-loving
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روانآبها را میگیرد .کمپوست زیبا ،سازگار با اصول پایداری و ضروریاست.

چرا کمپوست؟
در منظر پایدار ،فرآیندها چرخهای هستند ،نه خطی؛ در یک سیستم پایدار هیچچیز هدر
نمیرود .بهترین مثال یک سیستم پایدار چرخهی موجود از گیاه زنده به کمپوست و برعکس
است .با استفاده از کمپوست ،فرصت مشارکت در یکی از بزرگترین چرخههای حیات را
بهدست میآورید .مز د این مشارکت ،گیاهان سالمتر ،کوددهي کمتر ،خاک غنیتر و دور
ریختن زبالههای سبز کمتر است ،آن هم با ماشینهایی كه سوخت فسیلی مصرف ميكنند
و آلودگی صوتی و آلودگی هوا تولید میکنند.
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 محفظههای نگهداری کمپوست وجود دارند که فضایی کمتر از  1مترمربع
اشغال میکنند .حتی میتوانید از برخی انواع آنها در آشپزخانهی منزلتان هم استفاده کنید.
دلیل موج ه دیگر آن است ک ه ممکن است تولید زبالهی سبز در منظر شما برای تامین ظرفیت
دستگاه کمپوستسازی کافی نباشد ،البته چنین شرایطی خود یکی از نشانههای سازگاری
منظر با اصول پایداری است ،زیرا انتخاب درست گیاهان با توجه به فضا ،نیاز به هرس کردن
مداوم آنها را از بین میبرد و در نتیجه زبالههای سبز ناچیزی تولید میشود.

X

اگر حجم شاخوبرگی که هرس میشود کم است ،بهتر است آنها را همانجا پای

گیاه قرار دهید .با این کار تمام عناصر غذايي موجود در شاخوبرگ هرسشده دوباره به
خود گیاه بازگردانده میشود( .برای اطالعات بیشتر به فصل  20رجوع کنید).

کمپوستسازی و ابزارهای مورد نیاز
باغبانی به ابزار و وسایل پیچیده نیازی ندارد و کمپوستسازی هم ازاین قاعده مستثنی نیست.
برای تهیهی کمپوست میتوان از یک کمپوستساز قدیمیهم استفاده کرد .فقط باید محل
مناسبی پیدا کنید و با استفاده از روشی که در قسمت بعدی بیشتر توضیح داده میشود،
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شاخوبرگ هرسشدهی درختان را آنجا روی هم تلانبار کنید .سپس روی توده را بپوشانید تا
گرم بماند .اگر میخواهید مواد زودتر تجزیه شوند هر چند وقت یکبار آن را زیر ورو کنید( .شکل
 )16-2هر هفته روی آن کمی آب بگیرید ،طولی نمیکشد که کمپوست شما آماده میشود.
اگر میخواهید یک محفظهی کمپوستسازی بخرید ،سعی کنید محفظهی
سادهای بخرید که از جنس پالستیک بازیافتی باشد (شکل  16-2نیز یک محفظهی
کمپوستسازی را نشان میدهد) .هرچه محفظه بزرگتر باشد ،بهتر است ،زیرا هرچه
حجم تودهی انباشتهشده بیشتر باشد ،گرماي بیشتری تولید میشود .زبالههای سبز
جدید را از باال در محفظه بریزید و هر چند وقت یکبار ،کمپوست آماده را از دریچهای
که در پایین محفظه (مخزن) قرار دارد خارج کنید .در این نوع کمپوستسازها ،احتیاجی
به زیر و رو کردن ،فشردن و هیچ عملیات دیگری نیست .اگر مخزن شما استوانهایشکل
است هر چند وقت یکبار ،محتویات آن را هم بزنید .همچنین میتوانید با استفاده از
بلوکهای بتنی ،تکههای چوب یا مصالح محکم دیگر ،کمپوستساز بسازید .اگر الزم است
کمپوست را زیر و رو کنید؛ بهتر است کف آن را بتنی بسازید.

شكل  -16-2الف) تودهی کمپوست ،ب) محفظهی کمپوست

مراحل کمپوستسازی

کمپوستسازی بسیار ساده است .هرچند روشها و رویکردهاي مختلفی برای این کار وجود
دارد ،انتظار برای فاسد شدن مواد کار چندان پیچیدهای نیست .برای این کار طبق مراحل
زیر پیش بروید:
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 .1تودهای از زبالههای مناسب فراهم کنید– نیمی سبز ،1نیمی قهوهای .2کمی زبالهی سبز
و قهوهای فراهم کنید .برای مثال از چمنهای کوتاهشده یا شاخوبرگ هرسشدهی پرچین
بهعنوان زبالههای سبز و از برگهای خشک یا خردههای چوب بهعنوان زبالههای قهوهای
استفاده کنید .زبالههای سبز ،نیتروژن و زبالههای قهوهای ،کربن تولید میکنند .ترکیب
ی از هرکدام) تودهاي مناسب فراهم میکند که با تولید حرارت کافی
درست این مواد (نیم 
بهسرعت تجزیه میشود .استفادهی بیشازاندازه از زبالهی سبز ،توده را بدبو میكند و حجم
باالی زبالههای قهوهای ،فرآیند تجزیه را به تاخیر میاندازد .هرچه مواد خردتر شده باشند،
کمپوست زودتر آماده میشود .استفاده از تهماندهی غذاها هم درصورتیکه روی آنها را با
برگ یا خردههای کاغذ بپوشانید تا مگس جمع نشود ،بالمانع است؛ گوشت و سایر اجزاء بدن
حیوانات ،باعث پیدایش و رشد کرمها و جانوران موذی میشود ،پس بهتر است آنها را کنار
بگذارید .از ریختن فضوالت سگ یا گربه در ترکیب کمپوست خودداری کنید ،چون ممکن
است ناقل بیماریهای خطرناکی باشند.
پولتان را با خرید محصوالت مختلفی که با عنوان تسریعکنندهی تولید کمپوست
عرضه میشوند ،هدر ندهید .کار اصلی کمپوستسازی بهکمک گروهی از باکتریها،
قارچها ،آنزیمها و کرمهای خاکی انجام میشود که بیشتر آنها در موادی که روی هم
انباشتهاید حاضر هستند .اگر میخواهید فرآیند را تسریع کنید یک مشت خاك سطحي،
کمپوست آماده ،خاکستر ،پودر استخوان ،3فضوالت حیوانی و خون خشك و پودرشده
به آن اضافه کنید.
 .2به تودهی کمپوست آب اضافه کنید .هفتهای یکبار روی تودهی کمپوست آب بگیرید و
آن را مرطوب كنيد ،دقت کنید که توده نبايد کام ً
ال خیس شود .روی توده را با یک پارچهی
ضدآب (برزنت) بپوشانید یا د ِر مخزن را ببندید تا گرم بماند و رطوبت آن حفظ شود.
1- green stuff
2- brown stuff
3- bonemeal
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 .3هر هفته توده را زیر و رو کنید .زیر و رو کردن توده با یک چنگک ،فرآیند تخریب و
تجزیه را تسریع میکند.
 .4وقتی کمپوست به رنگ قهوهای درآمد ،دانههای آن شبیه به دانههای قهوه شد و بوی

مطبوع خاک از آن متصاعد شد ،برای برداشت آماده است .میتوانید کمپوست بهدست
آمده را الک کنید تا تکههای درشت از آن جدا شود یا همانطور از آن استفاده کنید.
 .5از کمپوست در کشت بعدی استفاده کنید .یک مشت کمپوست در گودالی که برای
کاشتن گیاه آماده کردهاید ،بریزید (بیشتر ازاین نیازی نیست) .الیهای از این محصول را که
نقش خاکپوش و کود را ایفا میکند ،روی سطح باغچهها پخش كنيد .در زمان آبياري بارانی،
یا بارش باران ،عناصر غذايي موجود در کمپوست در خاک نفوذ میکنند .همچنین میتوانید
کمپوست را با خاک گلدان ترکیب کنید.

برطرف کردن مشکالت کمپوست

اگر به توصیههایی که پیش از اين ارايه شد ،عمل کنید ،قطعاً در کمپوستسازی با مشکلی
مواجه نميشوید ،ولی اگر مشکلی پیش آمد ،به نکات زیر توجه کنید:
√ √کمپوست بوی بد میدهد! دراین صورت حجم زبالههای سبز یا حجم آب توده زیاد
است .توده را هم بزنید و مقداری زبالهی قهوهای به آن اضافه کنید.
√ √هوا سرد است! مواد بيشتري به توده اضافه کنید تا توده بزرگتر شود ،به آن آب
بدهید ،آن را زیر و رو کنید یا مقداری زبالهی سبز به آن اضافه کنید .اگر هوا خیلی سرد
است ،تودهی کمپوست را با کاه عایقبندی کنید.
√ √هوا خیلی گرم است! توده بهخودی خود ،بهخصوص در مراحل اولیه ،خیلی گرم
میشود ،ولی تودهای که خیلی بزرگ باشد یا خوب زیر و رو نشود ممکن است دماي آن
بیشازاندازه باال رود و موجودات ذرهبيني (میکروارگانیسمها) موجود در آن بر اثر حرارت
کشته شوند .اين موجودات در تبديل مواد به کمپوست موثر هستند .توده را زیر و رو کنید و
درصورتلزوم آن را به چند قسمت تقسیم کنید تا کوچکتر شود.
√ √جذب جانوران مختلف! در تودهي کمپوست گوشت نریزید ،چون جانوران مختلفی
(راکن ،موش ،راسو) را به خود جذب میکند .همچنین تهماندهی غذاها را با برگ یا خردهکاغذ
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بپوشانید تا مگس جمع نشود.

مبانی کاشت :کاشت گیاهان در محل مناسب

فرقی نمیکند که چهچیزی میکارید ،کارهایی که در زمان کاشتن گیاه روي خاک انجام

میدهید ،بر سالمت گیاه و طولعمر آن تاثیر دارد .حفر گودال و قرار دادن گیاه در خاک ،تازه
نقطهی شروع کار است .بسیاری از روشها و اطالعات موجود در زمینهی کاشت ،همانطور
که در دیگر جنبههای باغبانی هم شاهد آن هستیم ،نادرست هستند .در اینجا به مراحل
صحیح کاشت میپردازیم (شکل :)16-3
 .1یک گودال بکنید .گیاهان ترجیح میدهند کمی باالتر از سطح خاک قرار بگیرند ،بنابراین
توپی ریشه حفر کنید ( 5سانتیمتر برای گیاهان
گودال را  2/5سانتیمتر کمعمقتر از ارتفاع ِ
بزرگ) .عرض گودال باید دو برابر توپی ریشه باشد .خاک را زیاد بههم نزنید و گودال را بیشتر
از نسبتهاي ذکر شده گود نکنید ،چون دراينصورت مجبور ميشوید ته گودال را دوباره
با خاک سست پر کنید .گیاه را مستقیماً روی خاکی که دستنخورده و زیر و رو نشده قرار
ِ
خاک دیوارههای گودال را کمی نرم کنید ،تا ریشهها بتوانند در خاک اطراف گودال
دهید.
رشد کنند .اگر دیوارههای گودال سخت و صاف باشند ریشهها که نمیتوانند از گودال خارج
شوند ،بهصورت حلقهای رشد میکنند و در هم میپیچند .اگر روی سطح شیبدار گیاه
میکارید ،همانطور که در شکل  16-3نشان داده شده است ،گودال را طوری حفر کنید که
عمود بر سطح شیبدار باشد؛ با این روش خاک بخشهايي كه شیب بیشتري دارند ،روی
گیاه نمیریزد.
 .2خاکی را که باید گودال دوباره با آن پر شود ،آماده کنید .برای اطالعات بیشتر دربارهی
بهینهسازی و ارتقاء کیفیت خاک با استفاده از اصالحكنندهها ،به قسمت مربوط به خاک که
در ابتدای فصل آمده رجوع کنید .مواد الزم را به خاک اضافه کنید و آنها را بهآرامیبا هم
مخلوط کنید ،توجه داشته باشید که خیلی خاک را بههم نزنید و ساختار آن را تخریب نکنید.
در بیشتر موارد بهجز کمی کمپوست نیازی به اضافه کردن اصالحكنندهها نیست.
 .3گیاه را از ظرف آن خارج کنید .برای گیاهانی که در گلدان هستند ،گلدان را وارونه کنید،
با دست خاک آن را نگاهدارید ،به لبههای گلدان ضربههایی بهطرف پایین بزنید تا گیاه به
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راحتی از گلدان خارج شود .برای گیاهان بزرگتر ،گیاه را در همان گلدان به پهلو بخوابانید و
بهآرامی آن را از گلدان بیرون بکشید .درصورتلزوم میتوانید برای خارج کردن گیاه ،گلدان
توپی ریشه آسیبی نرسد .گیاهانی را که ریشهی
پالستیکی را ببرید ،توجه داشته باشید که به ِ
آنها در پارچه پیچیده شده است با همان پارچه در خاک قرار دهید ،البته پوشش را از نیمهی
باالیی توپی ریشه باز کنید .پارچهی کنفی با گذشت زمان در خاک تجزیه میشود.
توپی ریشه را بررسی کنید .اگر ریشههای گیاه حلقه شدهاند ،بهآرامی آنها را از هم باز
.4
ِ
کنید .در گیاهانی که ریشههای حلقه شده ندارند ،هیچ اقدامی الزم نیست؛ البته میتوانید
دادن توپي ریشه (بهآرامی و با استفاده از دستها) ،ریشهها را تحریک به رشد
با خراش
ِ
کنید .گیاهانی که ریشههای آنها بهشدت در هم پیچیده و حلقهشده را دور بياندازيد يا پس
بفرستید ،این گیاهان هرگز رشد خوبی نخواهند داشت.
 .5گیاه را در گودال قرار دهید .عمق گودال را بررسی کنید ،دقت کنید که گیاه کمیباالتر
از سطح خاک قرار بگيرد .گیاه را در گودال قرار دهید .برای گیاهانی که ریشههای آنها عريان
است ،1ریشهها را در مخروطی از خاک که در میان گودال ایجاد کردهاید ،پخش کنید .خاک
توپی ریشه بریزید و
آمادهشده (خاکی که برای پر کردن گودال آماده کردهاید) را روی نیمی از ِ
ی آب به خاکی كه با آن گودال را پر کردهاید،
فشار دهید تا هوای میان ذرات تخلیه شود .کم 
اضافه کنید تا خاک آن را جذب کند .نیمهی دیگر گودال را پر کنید و آن را فشار دهید تا با
سطح خاک همتراز شود .با استفاده از خاک اضافی یک حوضچهی کوچک موقتی (طشتك) در
اطراف گیاه بسازید و چند باراین حوضچه را با آب پر کنید.
 .6خاکپوش اضافه کنید .همانطور که در شکل نشان داده شده است ،اطراف گیاه را
با خاکپوش بپوشانید .برای اطالعات بیشتر از مزایای خاکپوش به قسمت «خاکپوش:
معجزهی باغبانی پایدار» که در همین فصل آمده است ،رجوع کنید.
حتی مقاومترین گیاهان هم در ابتدای کاشت به مراقبت نیاز دارند .در آبیاری و مرطوب نگاهداشتن
توپی ریشه دقت کنید .انگشت
(از آبیاری بیشازاندازه بپرهیزید) خاک ،بهخصوص در محدودهی ِ
خود را در خاک فرو کنید و رطوبت خاک را بررسی کنید .با بزرگتر شدن گیاه ،طول زمان آبیاری
1- bare root
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و فواصل بین هر بار آبیاری را بیشتر کنید ،زیرا ریشهی گیاه رشد کرده و گستردهتر شده است.
سعی نکنید با افزودن کودهای قوی به خاک ،رشد گیاه را تسریع کنید ،اجازه دهید
گیاهان با همان سرعت معمول خودشان رشد کنند .مراقب آفات و بیماریها باشید و بهمحض
بروز نشانهها ،اقدام کنید ،توجه داشته باشید که گیاهان جوان ،توانایی مواجه شدن بااین دو
عامل را بهتنهایی ندارند .پوششی از خاکپوش مناسب به حفظ رطوبت و نابودی علفهای
هرز کمک میکند .علفهای هرز را جدی بگیرید و آنها را وجین کنید ،زیرا میتوانند خیلی
سریع گیاه شما را از گردونهی رقابت برای دريافت مواد غذايي و آب حذف کنند.

شكل  16-3کاشت گیاهان کوچک در سطوح شیبدار و صاف
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خاکپوش :معجزهی باغبانی پایدار

در گذشته ،برگهای خشک از روی زمینهای چمن و باغچهها جمعآوری و دور ریخته میشد.
بهاینترتیب خاک در معرض آفتاب ،باد ،باران و حتی تردد مستقیم افراد قرار میگرفت .در آن
زماناین کار ،بسیار خوب و پسندیده بهنظر میرسید ،زیرا آفات و بیماریها را از منظر دور
میکرد و فضا را پاکیزه و مرتب نگاهمیداشت.
هنوز هم بسیاری از مردم این کار را انجام میدهند .تنها نکتهای که به آن توجه نشده،
این است که این برگها زباله نیستند و نباید دور ریخته شوند و تابهحال بسیاری منابع مانند
عناصر غذايي و ارزشمند ،آب و سوختهای فسیلی با همین کار هدر رفته است ،و از نتایج
آن میتوان به آلودگی هوا ،آسیب دیدن گیاهان ،رونق بازار کودهای شیمیایی ،افزایش آفات
و بیماریها ،تخریب خاک و یکی از در دسترسترین چرخههای غذایی منظر اشاره کرد.
مولکول مواد آلی بهدقت
منظرسازها و باغبانهای امروزی با آگاهي از اصول پايداري ،از هر
ِ
مراقبت میكنند و از اهمیت و نقش آنها در سالمت درازمدت منظر آگاهی دارند .بهواسطهی
همین دانش و آگاهی ،خاکپوش وارد صحنه میشود .خاکپوش ،پوششی از مواد آلی (یا
غیرآلی) است که روی سطح خاک پخش میشود( .خاکپوش با اصالحكنندههای خاک فرق
دارد .اصالحكنندهها در خاک ریخته و با آن ترکیب میشوند ،ولي خاکپوش روی سطح
خاک قرار میگیرد).

X

خاکپوش ،در سیستم منظرسازی کاربردهای فراوانی دارد که در قسمت بعدی به

آنها اشاره خواهیم کرد .اگر بخواهیم دو یا سه عنصر اصلی در منظرسازی پایدار معرفی
کنیم ،خاکپوش قطعاً یکی از آنها خواهد بود.

مزایای استفاده از خاکپوش
خاکپوش ،کارکردها و وظایف چندگانهای را بر عهده دارد .در اینجا به تعدادی از مزایای
خاکپوش برای منظر اشاره میکنیم:
√ √آب را ذخیره میکند :پوشاندن سطح منظر با چند سانتیمتر خاکپوش ،میتواند
مصرف آب منظر را حداقل تا نصف کاهش و فواصل بین دفعات آبیاری را افزایش دهد .دقت
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کنید که برای بهرهمندی از این ویژگی ،باید خاکپوشی را انتخاب کنید که دانههای آن
درشتتر از ذرات خاک باشند.
√ √تنشهاي گیاه 1را کاهش میدهد :خاکپوش عایق ریشهها در برابر گرما و سرما است،
بهعالوه نقش موثری در افزودن عناصر غذايي و حفظ آنها در خاک دارد.
ِ
خاک پوشیده از
√ √مانع از رشد علفهای هرز میشود :علفهای هرز نمیتوانند در
خاکپوش رشد کنند و علفهای کمی هم که موفق میشوند سر از خاک برآورند ،بسیار
ضعیف هستند و بهراحتی کنده میشوند.
شدن خاك سطحي که
√ √از خاک محافظت میکند :خاکپوش از فشرده و خشك
ِ
باارزشترین الیهی خاک است ،جلوگیری میکند .موجودات ذرهبيني (ميكروارگانيسمها)
سودمند موجود در خاک هم مواد مورد نیازشان را از این پوشش آلی تامین میکنند.
تدریجی خاکپوشهای آلی ،عناصر
√ √کیفیت خاک را بهبود میدهد :با تجزیه شدن
ِ
غذايي موجود در آنها وارد خاک میشود .خاکپوش همچنین به حفظ قارچهای سودمن ِد
خاک کمک میکند .میسلیوم( 2تودهی بههم بافتهی مولد قارچ) این قارچها (که ساختاری
شبیه به ریشه دارد) به باز شدن تودههای خاک از هم و ارتقاء ساختار آن کمک میکند.
√ √آسیبهای ناشی از کاشت را در خاک از بین میبرد :کاشت ،حفاری و وجین کردن
علفهای هرز ،از جمله فعالیتهایی هستند که به ساختار خاک آسیب میرسانند .با استفاده
از خاکپوشاین فعالیتها آسیب کمتری به خاک میرسانند.
√ √میزان نفوذ آب را افزایش میدهد :از آنجایی که با وجود خاکپوش سطح خاک سله
نمیبندد ،آب آسانتر جذب میشود .بهاینترتیب بیشتر آب جذب ریشهها میشود ،و آبِ
کمتری در سطح منظر جاری و به خیابانها میریزد.
√ √از فرسایش خاک میکاهد :خاکی که زیر خاکپوش قرار گرفته باشد با بارش باران
شسته نمیشود و در جایی که به آن تعلق دارد ،باقی میماند.
√ √مانع از پاشیده شدن خاک و گل به گیاهان میشود :گلی که به گیاهان پاشیده میشود،
معموالً ناقل انواع بیماریها است .خاکپوش مانع از پاشیده شدن گل به اطراف میشود.
1- plant stress
2- mycelium
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√ √خاکپوش سطحی پاک و عاری از گل و خاک فراهم میکند که میتوان روی آن

راه رفت :با استفاده از خاکپوش دیگر پس از باران در گل فرو نمیروید .گلوالی به کف
کفشهایتان نمیچسبد و با شما وارد خانه نمیشود .همچنین وقتی باد میوزد ،همهی خانه
پر از خاک نمیشود.
√ √لولههای آبیاری قطرهای را پنهان میکند :سیستم آبیاری قطرهای بینظیر و فوقالعاده
است ،اما از جذابیت منظر میکاهد .با استفاده از خاکپوش میتوان لولههایاین سیستم را
پنهان کرد.
√ √باغچهی شما را زیباتر میکند :همانطور که مرتب کردن تخت ،نقش موثری در تمیز
جلوه دادن اتاق خواب دارد ،با خاکپوش هم منظر شما ،تمیز و مرتب بهنظر میرسد.

انواع خاکپوش
خاکپوشها به دو گروه اصلی ،خاکپوشهای آلی و غیرآلی تقسیم میشوند .خاکپوشهای
آلی از منابع زنده تهیه میشوند و خاکپوشهای غیرآلی از مواد معدنی یا مواد غیرزندهی
دیگر ساخته میشوند.
خاکپوش آلی

خاکپوشهای آلی از تراشههای چوب درختان ،پوست درختان ،برگ درختان سوزنی ،برگ
گیاهان مختلف ،کاه ،پوستهی غالت ،میوهها و دانههای خوراکی و کمپوست تشکیل میشوند.
استفاده از خاکپوشهای آلی بهترین گزینه برای منظر است ،زیرا این خاکپوشها خود
بخشی از چرخهی زندهی عناصر غذايي هستند .خاکپوش آلی در واقع همان نقشي را كه
برگها ،گلها و دیگر اجزاي گیاهان در اکوسیستمهای طبیعی پس از جدا شدن از گياه و
تجزيه شدن بازي ميكنند ،در منظر ایفا میکند.
در اینجا نکتهی دیگری مطرح میشود؛ آيا گیاهان خود میتوانند خاکپوش مورد نیازشان
را تامین کنند؟ افتادن برگها و دیگر اجزاء گیاه وقتی عمر آنها به پایان رسید یا در شروع
فصل سرد ،روشي طبيعي براي تامين خاكپوش مورد نیاز گياه است .در این روش ،شاخوبرگ
مردهی گیاه ،پای آن میمانند و بهتدریج تجزیه شده و عناصر غذايي مفید را به خاک باز
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میگردانند .جمع کردن این برگها و خارج کردن آنها از منظر ،اشتباه بزرگی است .آیا
موادی که گیاهان بیش از هرچیز به آنها نیاز دارند ،زباله هستند؟ پس اجازه دهید هرچه از
گیاه روی خاک میافتد ،همانجا باقی بماند.
مراقب باشید که مواد آلی ،هر چقدر هم که عالی و مفيد باشند ،به عامل
آتشسوزی تبدیل نشوند .عمق خاکپوش نباید بیش از  10سانتیمتر باشد .خاکپوش
ضخیم با یک جرقهی کوچک یا سهلانگاری در زمان خاموش کردن سیگار ،میتواند
موجب آتشسوزی شود.
خاکپوش غیرآلی

خاکپوشهای غیرآلی از سنگریزه ،سنگهای خرد شده ،سنگهای آتشفشاني( 1یا
پومیس ،)2گرانیت خردشده ،3تکههای کوچک آجر ،صفحههای پالستیکی ،4پارچههایی
که از الیاف طبیعی بافته میشوند (ژئوتکستایل) ،5تکههای خردشدهی الستیک ماشین و
شیشههای شکستهی بازیافتی (لبههای تیز باید صاف شوند) تشکیل میشوند.
دوام خاکپوشهای غیرآلی بهمراتب بیشتر از خاکپوشهای آلی است ،زیرا بهسرعت تجزیه
نمیشوند .البتهاین خاکپوشها نمیتوانند مانند خاکپوشهای آلی کیفیت خاک را بهبود دهند
و البته برخی از آنها مشکلساز هم هستند (به قسمت بعد رجوع کنید) .خاکپوشهای غیرآلی
عایق خاکپوشهای آلی را ندارند ،زیرا مثل این خاكپوشها نرم نيستند
همچنین خاصیت
ِ
و روي هم نميخوابند ،بنابراین نميتوانند محل ریشهها را گرم نگاهدارند .از خاکپوشهای
غیرآلی ميتوان در باغهای کاکتوس که استفاده از خاکپوش آلی ،غیرطبیعی به نظر میرسد و
همچنین در محلهایی که تاثير خاكپوش مهمتر از رعایت اصول پایداری است ،استفاده كرد
(تا جایی که ممکن است از بهکار بردن خاکپوشهای غیرآلی بپرهیزید).
1- cinder
2- pumice
3- decomposed granite
4- plastic sheeting
5- geotextile
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خاکپوشهایی که باید از آنها اجتناب کرد

برخی از انواع خاکپوش مشکلآفرین و حتی خطرناک هستند و بهتر است که از
آنها استفاده نشود .در اینجا به برخی از این خاکپوشها اشاره میکنیم:
گیری باالیی دارند بپرهیزید ،مثل برگهای
√ √از بهکار بردن موادی که قابلیت آتش
ِ
خشک یا الیاف نازک پوستهی نارگیل ،که در هوای خیلی گرم ممکن است خودبهخود آتش
بگیرند .این الیاف برای حیوانات خانگی هم خطرناک هستند و ممکن است آنها را مسموم
کنند.
√ √از بهکار بردن خاکپوشهای رنگی بپرهیزید ،این خاکپوشها بهدليل داشتن
رنگدانههای شیمیایی میتوانند مشکلآفرین باشند .همچنین از خاکپوشهایی که از
الستیک خردشده تهیه میشوند ،اجتناب کنید ،زیرا این نوع خاکپوشها بسیار مضر و
خطرناک هستند .برای اطالعات بیشتر به فصل  2رجوع کنید.
√ √از قرار دادن صفحههای پالستیکی در زیر خاکپوش بپرهیزید؛ این کار مانع از فرو
رفتن آب در خاک و خروج گازها از خاک میشود .میتوان بهجای این صفحههای پالستیکی
از پارچههایی که از الیاف طبیعی بافته میشوند ،استفاده کرد .این پارچهها مانع جذب آب
و خروج گازها نمیشوند ،ولی بذر علفهای هرز روی آنها جوانه میزند و ریشههای آن در
پارچه فرو میرود ،و بهاینترتیب وجین کردن آنها دشوار میشود و در نتیجه گاهی باغبانها
ش میشوند.
مجبور به استفاده از علفک 
√ √خاکپوشهای سنگریزهای را پیش از استفاده بشویید ،چون گرد موجود میان
این سنگریزهها ممکن است تعادل شیمیایی خاک را بههم بزند.

روش پاشیدن خاکپوش
پاشیدن خاکپوش کار سختی نیست و به ابزار پیچیدهای نیاز ندارد .در اینجا به مراحل
پاشیدن خاکپوش خواهیم پرداخت:
 .1سطحی را که قرار است خاکپوشپاشی شود ،هموار کنید .برای هموارسازی و شیببندی
ِ
خاشاک دیگر را از روی خاک جمع کنید و با تنظیم
نهایی سطح خاک ،سنگها و هر نوع خا ر و
ِ
شیب خاک ،مسیر حرکت آب را در هنگام بارش به محل مورد نظر تعیین کنید.
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دور تا دور لبهی پاسيو و مسیرهای تردد را تا حدود  8سانتیمتر گود کنید.
لبههای گودال را بهسوي سطح مجاور شیبدار کنید تا اختالف سطح ناگهانی بهوجود
نیاید .با این کار خاکپوش روی سطح كفسازيشده نمیپاشد.
 .2علفهای هرز را از بین ببرید .علفهای هرز را بههمراه ریشههایشان از بین ببرید .اگر
علفهای هرز منظر شما چندساله هستند( ،یعنی هر سال دوباره از ریشهها جوانه میزنند و سبز
میشوند) تاجایی که میتوانید ،ریشهها را از خاک بیرون بیاورید و سپس به مرحلهی  .2الف
بروید ،درغیراین صورت به مرحلهی  3بروید.
 .2الف .علفهای هرز چندساله را با استفاده از خاکپوش الیهای خفه کنید.

پاشی الیهای که در شکل  16-4میبینید ،فرآیندی است که در آن خاک با
خاکپوش ِ
الیههای مقوا و خاکپوش پوشانده میشود تا علفهای هرز نابود شوند .این روش بسیار
موثرتر از علفکشها است و مضرات زیستمحیطی آن نیز کمتر است.
سطح خاک را با دو یا سه الیه مقوای موجدار بپوشانید (میتوانید از جعبههای مستعمل
برای انجام این کار استفاده کنید) .مقواها را طوری کنار هم بگذارید که لبهها حداقل 15
سانتیمتر روی هم بیافتند ،و علفهای هرز نتوانند از شکاف میان مقواها سر بیرون بیاورند.
مقوا را خیس کنید و به مرحلهی  3بروید( .توجه :نیازی نیست کهاین مقواها را جمع کنید.
تا فرا رسیدن زمان کاشت (که عموماً چند ماهی پس از خاکپوشپاشی است) ،این مقواها
تجزیه شده و عناصر غذايي ارزشمندی در خاک آزاد میکنند .در آن زمان ميتوانيد با كنار
زدن یا شکاف دادن آنها به كاشت بپردازيد).
 .3خاکپوش را روی سطح مورد نظر بپاشید .الیهای از خاکپوش به ضخامت  10سانتیمتر
روی خاک پخش کنید .بهمرور زمان ضخامت این الیه به  5تا  8سانتیمتر کاهش مییابد.
برای پوشاندن فضایی به مساحت  100مترمربع 10 ،مترمکعب خاکپوش الزم دارید .مراقب
باشید که هنگام انجام عملیات خاکپوشپاشی ،گیاهان موجود را له نکنید و شاخههای
ضعیف و کوچک را باال بیاورید تا روی الیههای خاکپوش قرار گیرند.

X

دقت کنید که اطراف تنهی درختها یا درختچهها را حداقل تا  15سانتیمتر خاکپوش
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شكل  16-4خاکپوش الیهای

نپاشید؛ تماس خاکپوش و تنهی درخت ممکن است موجب رشد عوامل بیماریزا شود و به
درخت آسیب برساند .خاکپوش را خیس (مرطوب) نگاهدارید تا مانع از بلند شدن گردوغبار
و رشدهاگقارچهای دافعآب 1شويد که میتوانند آب را از خاکپوش به بیرون هدایت کنند.
دقت کنید که خاکپوش از ساختمان خانه نيز فاصله داشته باشد .تماس بین مواد آلی و
اینکر َست (قارچ قوي پوسيدگي چوب)
ساختمان ،زمینهی مناسب را برای رشد مِرولی پوریا
َ

2

فراهم میکند .این قارچ نادر ،ولی بسیار قوی میتواند ،خانهی شما را پیش از آنكه بفهمید

چه اتفاقی افتاده است به پوستهای از چوبهای پوسیده تبدیل کند .این قارچ در نتیجهی
تماس چوب با رطوبت بهوجود میآید؛ خاکپوش میتواند شروع خوبی برای رشد آن باشد.
 .4ضخامت خاکپوش را حفظ کنید .فراموش نکنید که خاکپوش با گذشت زمان تجزیه
میشود و بهاین ترتیب عناصر غذايي و آلی موجود در آن وارد خاک شده و باعث تقویت آن
میشوند .با کاهش ضخامت خاکپوش ،علفهای هرز فرصت رویش پیدا میکنند .حداقل
سالی یکبار ،روی قسمتهایی که پوشش گیاهی ندارند ،خاکپوش بپاشید تا ضخامت الیهی
خاکپوش همواره  8سانتیمتر باقی بماند.

1- water-repellant fungus spores
2- Meruliporia incrassate
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مشکالت احتمالی خاکپوش
برخی مشکالت کماهمیت و ناچیز خاکپوشها عبارتند از:
√ √قارچ آمانگوس : 1خاکپوشهای آلی و موجودات ذرهبيني تجزیهگر همیشه در کنار هم
هستند .بیشتر این موجودات بیضرر هستند ،اما برخی از آنها مانند انواع کپک لجن 2و قارچ
داگ ُوميت( 3نوعی قارچ که باعث فساد و خرابی چوب میشود) ،در واقع عالمتهاي هشدار

هستند .یکی دیگر از این موجودات ،قارچ آرتيلري 4است که با رگههای کوچک چسبنده
و لزج دیوار یا هر سطح دیگ ِر مجاورش را میپوشاند .خوشبختانه هیچکدام از این قارچها
مشکل جدی بهوجود نمیآورند.این قارچها در مرحلهی خاصی از تجزیهی خاکپوش ،ظاهر
میشوند و پس از پایاناین مرحله ناپدید میشوند.
√ √بوی ترشیدگی:این بو هم یکی از نشانههای تجزیهی خاکپوش است و در بیشتر موارد
پس از چند روز از بین میرود.
آلی بازیافتی
√ √زبالههای موجود در خاکپوش بازیافتی :از آنجایی که خاکپوش ِ

از زبالههای سبز تهیه میشود ،معموالً تکههای شلنگ آبیاری ،لولههای آبیاری قطرهای و
گلدانهای پالستیکی در آن یافت میشود که با برداشتن آنها میتوانید چهرهی خاکپوش
و منظر را پاکیزه نگاهدارید.
√ √بذر علفهای هرز :گاهی در داخل خاکپوش بذر برخی علفهای هرز یافت میشود که
باید بهمحض جوانه زدن ریشهکن شوند.
√ √آفات و بیماریها :نگرانی از اینکه خاکپوشها ممکن است ناقل عوامل بیماریزا و
آفات باشند ،پایه و اساسی ندارد ،ولی گاهی ممکن است ،بیماریها و آفتهاي ناخواستهاي
در خاكپوش پیدا شوند ،در صورت مشاهدهی چنین شرایطی مطابق نکات ارايه شده در فصل
 21برای مبارزه با آفات عمل کنید.

1- Amongus
2- slime mold
3- dog vomit fungus
4- artillery fungus
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استفاده از درختها و درختچههاي مفيد در منظر

در اين فصل ميخوانيم:

• استفاده از مزاياي فراوان درختها
• درختها را باتوجه به نيازهايتان انتخاب كنيد
• مراحل انتخاب ،كاشت و هرس مناسب يك درخت جوان
• موفقيت در منظرسازي با استفاده از درختچهها
درختها و درختچهها اجزاء اصلي هر منظر را تشكيل ميدهند .گياهان كوچكتر عمر
كوتاهي دارند ،ولي درختها دهها و گاهي صدها سال عمر ميكنند .با توجه به اينكه
درختها بزرگترين اجزاء منظر هستند ،اگر شرايط رشد مناسبي نداشته باشند ،فضايي
كه در آن كاشته ميشوند برايشان كوچك باشد ،يا در معرض مشكالت ديگر قرار بگيرند،
بيشازحد تصور بايد از منابع براي نگهداري از آنها استفاده كرد .درختها و درختچهها را
بهدقت انتخاب كنيد و براي آنها محل مناسبي در نظر بگيريد تا مجبور نشويد هزينهي
زيادي صرف نگهداري از آنها كنيد .خواهيد ديد كه خدمات ارزندهاي به شما ارايه ميدهند.
در اين فصل به فوايد زيستمحيطي درختها و درختچهها و همچنين نحوهي انتخاب،
كاشت و نگهداري از آنها در سنين جواني و كهنسالي ميپردازيم.
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قدر فوايد بيشمار درختها را بدانيم

درختها بهجز زيبايي ظاهري آنقدر مزاياي ديگر دارند كه تصور زندگي بدون آنها تقريباً
غيرممكن است .در اينجا به نقشهايي كه اين گياهان در زندگي ما دارند ميپردازيم:

√ √محيطزيست :طبق برآورد مجمع بينالمللي درختكاري،www.treesaregood.com ،

در زميني پوشيده از درختهاي بالغ به مساحت  4047مترمربع ،اكسيژن ساليانهي مورد نياز
 18نفر توليد ميشود ،درختهاي كاشتهشده در اين زمين همچنين در حدود  2/6تن كربن-
معادل كربني كه يك خودرو پس از طي مسافت حدود  14000كيلومتر توليد ميكند -را
ترسيب 1ميكنند (كربن را از هوا ميگيرند و در بافتهاي خود ذخيره ميكنند) .ترسيب
كربن اهميت بسياري دارد ،زيرا هرچه كربن بيشتري از اتمسفر جذب شود ،خطر گرمايش
كرهي زمين كاهش مييابد .درختهاي كاشتهشده در اين زمين ،همين مقدار از آاليندهها را
نيز ،مانند اُزن و دياكسيدگوگرد ،از هوا جذب ميكنند.
√ √اكوسيستم :درختها نقش مهمي در محيطزيست دارند .آنها عالوهبر اينكه روي
گياهاني كه در زير آنها ميرويند ،سايه مياندازند ،زيستگاه طبيعي پرندگان ،حشرات
و حيوانات ديگر نيز بهشمار ميآيند .درختها بهكمك ريشههاي خود آب فراواني را در
محدودهي ريشه انباشته ميكنند و بهاينترتيب آب مورد نياز گياهان ديگر نيز فراهم ميشود.
آنها بهكمك تاج انبوه و سيستم ريشهي گستردهي خود از فرسايش خاك جلوگيري ميكنند
و مانع از رانش زمين ميشوند.
√ √اهميت درختها در منظر :درختها به ايجاد حريمهاي خصوصي ،پوشاندن مناظر
نازيبا ،زيباتر جلوه دادن مناظر جذاب و كاهش آلودگي صوتي كمك ميكنند .تاج درخت
روي منظر سايه مياندازد و جلوي تابش مستقيم خورشيد را ميگيرد .بسياري از درختها
نيز ميوه ،خشكبار و محصوالت غذايي ديگر توليد ميكنند.
√ √خرداقليم :2اگر در فاصلهي  15متري از خانهي شما ،در جهت وزش باد غالب ،يك
رديف درخت هميشهسبز ،درختهايي كه همهي سال برگ دارند ،مانند كاجها 3يا بلوطهاي
1- sequestration
2- microclimate
3- pines
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زنده ،1كاشته شود ،عالوهبر اينكه از زمين و ساختمان منزلتان در برابر خسارتها محافظت
ميشود ،آبوهواي منظر شما ،كه به آن خرداقليم نيز ميگويند ،بهتر ميشود .اثر پناهگاهي
درختها عالوهبر محافظت از منظر در هنگام يخبندان ،امكان رشد انواع بيشتري از گياهان
را فراهم ميكند.
√ √اهميت درختها در محل زندگي شما :اگر در طرف شرق و غرب خانه (و گاهي در
طرف جنوب) درختهاي خزانكننده (درختهايي كه برگهاي خود را در زمستان از دست
ميدهند مانند افراها 2يا چنارها )3بكاريد ،هواي خانه در تابستان خنكتر و در زمستان گرمتر
ميماند .در نتيجه ،انرژي كمتري مصرف ميشود ،مبلغ صورتحسابهاي ماهيانه كاهش
مييابد ،و از گرمايش كرهي زمين كاسته ميشود .درختها همچنين دماي محيط اطراف
خود را در مقايسه با مناطق مجاور بهطور متوسط  20درصد كاهش ميدهند.
درختها روي سنگفرشها و ماشينها سايه مياندازند ،آنها را از تابش مستقيم
خورشيد حفظ ميكنند و با اين كار باعث افزايش طولعمر آنها ميشوند .سايه ،همچنين
باعث كاهش انتشار گازهاي مضر از سطح مواد وينيلي و ساير مواد بهكار رفته در اتومبيل
ميشود ،بهاينترتيب وقتي وارد اتومبيل ميشويد ،مجبور نيستيد در ابري از مواد سمي
نفس بكشيد.
√ √مزاياي اقتصادي :در تحقيقي كه در سال  1990در كاليفرنيا انجام شد ،ارزش خالص
ساليانهي مزاياي يك درخت بالغ در حدود  48تا  63دالر برآورد شد .از مزاياي درختها
ميتوان به صرفهجويي در مصرف برق و گاز طبيعي در تاسيسات گرمايشي و سرمايشي
(بهكمك درختها تنها در آمريكا ميتوان ساالنه در حدود  2/1ميليارد دالر در مصرف اين
منابع صرفهجويي كرد) ،كاهش سطح آاليندههايي مانند دياكسيدكربن و اُزن ،كاهش شدت
بارندگيها و در نتيجه كاهش روانآبها و فوايد زيباييشناختي ديگر اشاره كرد .اين بررسي
1- live oaks
2- maples
3- plane trees
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همچنين نشان داد كه وجود يك درخت بالغ در حياط خانه قيمت فروش آن را حدود يك
درصد افزايش ميدهد .فراموش نكنيد كه قيمت دالر نسبت به آن زمان افزايش يافته است.
براي آنكه تاثير درختان را در دنياي واقعي ببينيد به شكل  17-1رجوع كنيد.

شكل  17 -1ارزش و اهميت درختها

كدام درختها متناسب با نياز شما هستند؟

درخت مناسب در واقع اصليترين و پايدارترين جزء هر منظر است .ولي پيش از آنكه با عجله
به نهالستان نزديك منزلتان برويد ،و تا ميتوانيد نهال بخريد بايد در اين زمينه مطالعه كنيد.
ابتدا فهرستي از درختهاي مورد نظر تهيه كنيد .يك كتاب باغباني خوب بخريد و دربارهي
درختها كمي مطالعه كنيد .درختهاي بالغ را از نزديك ببينيد .براي اطالعات بيشتر
دربارهي نحوهي انتخاب درخت مناسب به سايت  http://selecttree.calpoly.eduرجوع
كنيد .حاال ميتوانيد براي اينكه همهي مشكالت احتمالي را از پيش شناخته و انتخاب
بهتري داشته باشيد ،سوالهاي زير را از خود بپرسيد:
√ √هدف از كاشت درختها چيست؟ مثل هميشه اين سوال اولين سوالي است كه براي
طراحي منظري پايدار بايد از خود بپرسيد .هدف شما ممكن است سايهگير كردن منظر،
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ايجاد زيستگاهي طبيعي ،بهره گرفتن از رنگهاي زيباي گلها و گياهان ،كاهش شدت باد،
پرورش محصوالت خانگي ،همهي اينها يا حتي خيلي بيشتر از اينها باشد .درختي را
انتخاب كنيد كه متناسب با نيازهاي شما باشد.
√ √كجا بايد كاشته شوند؟ مكاني را انتخاب كنيد كه به سايهي درخت نياز دارد و فضاي
كافي براي رشد درخت فراهم ميكند .سازگاري آن را با ساير گياهان موجود بررسي كنيد و
درختي را انتخاب كنيد كه از نظر ظاهري با سبك طراحي ساختمان منزل شما هماهنگ است.
√ مشكالت احتمالي آنها كدام است؟ دقت كنيد كه درختها بهقدر كافي از خطوط
برق ،تاسيسات زيرزميني ،كفسازيها و پيها فاصله داشته باشند .از كاشتن درختهايي كه
ريشههاي سطحي دارند در نزديكي سيستم لولهكشي ،كفسازيها و ساختمانها خودداري
ل يا ميوههاي آنها در فصلهايي از سال ميريزد ،در نزديكي
كنيد .درختهايي را كه برگ ،گ 
مسيرهاي تردد نكاريد زيرا ممكن است خطرساز شوند .به تاثيري كه درختها در ديد شما
و همسايهها دارند دقت كنيد .در برخي مناطق كاشتن درختها درصورتيكه جلوي ديد را
بگيرند ،غيرقانوني است .از كاشتن درختهاي سمي ،آتشگير ،كمدوام ،شكننده ،ناپايدار،
مهاجم ،داراي رشد غيرقابلكنترل و حساس به آفات و بيماريها خودداري كنيد.
ممكن است فكر كنيد همهي درختها بهنحوي مشكلساز هستند ،ولي در واقع اينطور
نيست .بسياري از درختها تقريباً هيچ مشكلي ايجاد نميكنند ،حتي اگر بتوان درختهاي
مشكلدار را در شرايط مساعد پرورش داد ،ميتوان مشكالت آنها را رفع كرد .ولي اگر
درختي مشكل جدي دارد ،بهتر است واقعبين باشيد و خود را به دردسر نياندازيد (فراموش
نكنيد كه طولعمر اين درخت ممكن است طوالنيتر از طولعمر خود شما باشد).
√ √درخت شما در آينده چه شكلي خواهد داشت؟ شكل انواع درختها را بررسي و با
هم مقايسه كنيد :تاج پهن ،گسترده ،باريك ،ستوني ،گلداني ،هرمي و البته شكل متمايز
درختهاي نخل را فراموش نكنيد .در ذهن خود شكلهايي را كه بيشتر مناسب منظر شما
هستند تجسمكنيد .به بافت و رنگ شاخوبرگها ،رنگ و فصل گلها ،فرم شاخهدهي و حتي
حركت شاخهها در مسير باد دقت كنيد.
√ √درختها به چه چيزهايي نياز دارند؟ نياز آبي درخت را نيز مانند نياز آن به خاك
مناسب ،مواد غذايي و شرايط آبوهوايي مطلوب در نظر بگيريد .درختها را بهطور متناوب
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هرس كنيد و در برابر حملهي آفات و بيماريها از آنها محافظت كنيد.

كاشت صحيح درختها از همان ابتدا

انتخاب ،كاشت و نگهداري مناسب از عوامل موثر در پرورش درختهاي سالم هستند .اگر

ن آن چندان سخت نيست .ولي در
در كاشت گياهان يكساله يا چندسال ه اشتباه كنيد ،جبرا 
مورد درختها هر اشتباه بهمعني از دست دادن زمان و درختي نازيبا و ناهمگون در منظر
است .درختها را با نهايت عالقه و توجه انتخاب كنيد ،بكاريد و نگهداري كنيد .در بخشهاي
بعدي به روشهاي مختلف انجام هر يك از اين كارها خواهيم پرداخت.

انتخاب درختي با اندازهي مناسب
بهجز در مواردي كه بودجهي كافي در اختيار داريد و ميخواهيد هرچه سريعتر يك فضاي
سايهگير در منظرتان ايجاد كنيد ،بهتر است درختها را بهشكل نهال (در ابعاد كوچك)
بكاريد .درختها در اندازههاي مختلفي در دسترس قرار دارند و قيمت آنها به نسبت
ابعادشان متغير است.

X

درختهاي كوچكتر رشد سريعتري دارند ،بنابراين ميتوان پيشرفت روزانهي

آنها را ديد .درختهاي بزرگي كه كاشت منفرد دارند را نميتوان جابهجا كرد چرا كه
ريشههاي آنها رشد كرده و در خاك گسترده شدهاند .درختهاي بزرگ بهكندي رشد
ميكنند ،ولي يك درخت جوان ،برايمثال درختي كه در يك گلدان  15گالني جا دارد،
رشد چشمگيري دارد و با سرعت در خاك ريشه ميدواند و از گلدان بيرون ميزند.

باغ ميوهي خانگي پايدار

درختهاي ميوه از پايدارترين گياهاني هستند كه ميتوانيد پرورش دهيد .بيشتر درختهاي

مثمر به نگهداري نسبتاً كمي نياز دارند ،در واقع ميتوان گفت نگهداري از آنها بسيار
سرگرمكننده است .اگر گونههايي را انتخاب كنيد كه با شرايط منطقهي شما سازگار هستند
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و سابقهي كشت در آن را دارند ،ميتوانيد دهها سال از محصوالت ارگانيك (محصوالتي كه
بدون استفاده از كودهاي شيميايي پرورش داده ميشوند) خانگي منظر خود استفاده كنيد.
براي ساختن يك باغ خانگي فهرستي از درختهاي ميوه و خشكبار مورد عالقهي
خود تهيه كنيد .براي آنكه با گونههاي سازگار با منطقهي خود بيشتر آشنا شويد
با باغبانهاي مجرب محلي و همسايهها -بهويژه قديميترها – مشورت كنيد( .گاهي
نهالستانها ،بهخصوص نهالستانهاي بزرگ ،از عدم آگاهي شما سوء استفاده ميكنند و
هر محصولي را كه در بازار موجود باشد به شما عرضه ميكنند .توجه داشته باشيد كه
گونهاي كه انتخاب ميكنيد در كيفيت محصولي كه برداشت ميكنيد بسيار موثر است،
پس بيشتر دقت كنيد).
در مرحلهي بعد دربارهي جانمايي درختها در منظر خود تصميم بگيريد .گونههاي
جذاب (مانند خرمالو ،مركبات ،1زردآلو ،گالبي ،سيب ،انجير ،گيالس و بسياري از انواع
خشكبار) را در قسمتهايي بكاريد كه بيشتر در معرض ديد قرار دارند و درختهايي
را كه چندان زيبا نيستند دور از ديد بكاريد( .براي مثال اگر برگهاي درخت هلو بر
اثر بيماري پيچ خورده باشند منظرهي اين درخت چندان جالب نخواهد بود) .با انجام
آزمايشي كه در فصل  16شرح داده شد از كيفيت خاك منظر مطمئن شويد .درختها
را در جايي بكاريد كه تمام طول روز از نور آفتاب بهره ببرند.
ميتوانيد درختهاي ميوه را نزديك بههم بكاريد ،ولي اگر فضاي كافي داريد اين كار
را انجام ندهيد .فراموش نكنيد براي صرفهجويي در فضا ميتوان انواع درختهاي ميوه را
روي يك ديوار آفتابگير ،بهشكل داربستي پرورش داد يا از درختهاي ميوهي پاكوتاه

2

كه فضاي بسيار كمتري اشغال ميكنند استفاده كرد.

انتخاب يك درخت سالم براي كاشت منفرد يا تاكيدي
انتخاب يك درخت سالم در طولعمر آن بسيار موثر است .در اين بخش به ويژگيهاي يك
درخت خوب و سالم ميپردازيم و شما را با نكات ظريفي كه غفلت از آنها موجب پشيماني
در درازمدت ميشود آشنا ميكنيم.
1- citrus
2- dwarf
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درختها به چه شكلهايي در بازار ارايه ميشوند؟

درختها بسته به آبوهوا و عرف هر منطقه به روشهاي مختلفي پرورش داده ميشوند.
نميتوان هيچ روش كام ً
ال «درست» و پذيرفتهشدهاي براي اين كار برشمرد .در اينجا به
برخي روشهاي متداول ميپردازيم:
√ √گلداني :درختها معموالً در گلدانهاي پالستيكي با اندازههاي مختلف كاشته ميشوند،
ابعاد اين گلدانها برحسب گالن بيان ميشود .اين گلدانها در اندازههاي مختلف از  1تا
 15گالن موجوداند .بر حسب اندازهي حقيقي درخت و گونهي آن ،ارتفاع يك درخت «يك
گالني» (نام رايج آن) معموالً بين  30تا  60سانتيمتر است .اين درخت در آغاز كار جلوهي
چندان خيرهكنندهاي ندارد ،ولي اگر ميخواهيد درخت شما سريع رشد كند و هزينهي
كمتري بپردازيد ،براي شروع انتخاب مناسبي است .ارتفاع يك درخت « 15گالني» بين 1/5
تا  2/4متر و قطر تنهي آن  4تا  5سانتيمتر است .چنين درختي بهدليل اندازهي مناسب و
قيمت نسبتاً ارزان ،بهترين انتخاب است.
درختهاي بزرگتر در جعبههاي چوبي به عرض 60تا  182سانتيمتر و حتي بزرگتر،
قرار داده ميشوند .براي كاشتن درختهايي كه در جعبههاي بزرگ قرار دارند به تجهيزات
سنگين نياز است و اين كار بسيار هزينهبر است .در ابتدا ميتوان با كاشتن درختهايي با
جعبههاي به عرض  60سانتيمتر شروع كرد .ارتفاع اين درختها در زمان كاشت در حدود 4
تا  6متر است و براي آنكه بهخوبي در خاك پا بگيرند بهقدر كافي جوان هستند.
√ √گونيپيچشده :1در بسيارياز مناطق درختها در زمين پرورش داده ميشوند و در زمان
فروش از خاك بيرون آورده ميشوند .توپي ريشه در يك تكه پارچهي كرباسي 2پيچيده و
با ريسمان بسته ميشود يا در سبدهاي سيمي قرار داده ميشود .اين نوع بستهبنديها در
اندازههاي مختلفي موجود هستند .اين درختها بيشتر از نوع خزانكننده هستند و عموماً
در فصل خواب (يعني فصلي كه درخت برگي ندارد) براي فروش از خاك خارج ميشوند و
بايد بالفاصله پس از بيرون آمدن از خاك كاشته شوند.
زينتي خزانكننده معموالً در فصل زمستان ،وقتي
√ √ريشههاي عريان :درختهاي ميوه و
ِ
)1- balled-and-burlapped (B&B
2- burlap
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به خواب زمستاني فرو ميروند و برگهاي خود را از دست ميدهند ،با ريشههاي عريان عرضه
ميشوند .بههمين دليل بايد سريع كاشته شوند .اين نوع درختها ،كوچك (به ارتفاع 180
تا  240سانتيمتر) و سبك هستند ،كاشتن آنها آسان است و از آنجا كه هم ريشهها و هم
شاخهها عريان هستند ميتوان وضعيت درخت را بهخوبي ارزيابي كرد.
√ √انتقالي :براي جابجا كردن درختهاي كاشتهشده از يك محل به محل ديگر ،ميتوان
از ابزارهاي مختلفي -از ابزارهاي دستي گرفته تا بيلهاي مكانيكي -استفاده كرد .بهتر است
از شش ماه تا يك سال قبل ،اطراف قسمتي از سيستم ريشه را بكنيد تا در توپي ريشه،
ريشههاي جديد رشد كنند .خطر از بين رفتن درختهاي انتقالي زياد است ،ولي اگر درخت
خوبي داريد كه در محل مناسبي قرار ندارد ،ميتوانيد اين روش را امتحان كنيد.
مشخصات درختها

ي موجود در بازار بهدليل كاشت فشرده در نهالستان تنهي باريك و خيلي
بيشتر درختها 
بلند دارند و طوري پرورش داده ميشوند كه قسمت فوقاني نهال نسبت به تنهي آن سنگينتر
باشد (تاج انبوهي روي تنهي نحيف آنها وجود دارد) .بررسي دقيق ريشه در درختهاي
ريشهعريان راحتتر است .درختهاي گونيپيچشده و درختهايي كه با ريشههاي عريان
عرضه ميشوند (به قسمتهاي قبلي رجوع كنيد) از انواع گلداني بهتر عمل ميكنند .تعداد
كمي از نهالستانها وجود دارند كه درختهاي قوي و تنومند پرورش ميدهند .در اينجا به
برخي ويژگيهاي يك درخت سالم اشاره ميكنيم:
√ √ريشههاي سالم :سيستم ريشه بايد متناسب با تاج و تنهي درخت و پُر از انشعابات سالم

و نورسته باشد .در درختهايي كه با ريشههاي عريان عرضه ميشوند ،بررسي سيستم ريشه
آسانتر است .از انتخاب درختهاي گلداني كه قسمتي از ريشهي آنها از سوراخ زهكش ته
گلدان خارج شده است خودداري كنيد و به نكات ديگري كه براي انتخاب گياه مناسب در
فصل  16ارايه شده است توجه كنيد .توپي ريشهي گونيپيچشده بايد محكم باشد و قطر آن
بايد  10تا  12برابر قطر تنهي درخت در ارتفاع  15سانتيمتري از سطح خاك باشد( .براي
مثال ،قطر توپي ريشهي درختي با قطر تنهي  5سانتيمتر بايد در حدود  60سانتيمتر باشد).
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تنهي درخت را بگيريد و آن را به عقب و جلو ُهل بدهيد .درختي كه ريشهي
خوبي داشته باشد در جاي خود استوار ميماند ،ولي درختي كه ريشهي ضعيفي داشته
باشد ،در خاك جابهجا ميشود .طوقهي درخت را بهدنبال ريشههاي حلقوي كه درهم
ميپيچند ،بررسي كنيد .اين عالمت ،نشان قطعي مشكلدار بودن درخت است.
√ √طوقه :1تنهي يك درخت سالم در نقطهاي كه وارد خاك ميشود قطورتر است .اگر تنهي
درختي را ديديد كه مانند تي ر تلفن ،مستقيم در خاك فرو رفته است ،بدانيد كه درخت
بيشازحد عميق كاشته شده است و رشد مناسبي نخواهد داشت.
√ √انشعابات و شاخههاي شاداب :تاج درخت بايد متقارن و داراي انشعابات كام ً
ال موزون
باشد .انشعابات يا همان محل بههم رسيدن شاخهها را بررسي كنيد .آنها بايد قوي و قطور
باشند .انشعابات -vشكل نشاندهندهي اتصال ضعيف هستند و احتمال شكستهشدن آنها
در زمان طوفان وجود دارد .از انتخاب درختهاي زخمي كه بيدقت هرس شدهاند و جاي
خراش هرسها روي تنهي آنها مانده است خودداري كنيد .دقت كنيد كه در محل اتصال
شاخهها به تنه شكافي وجود نداشته باشد .اگر درخت به يك قيم بسته شده است ،دقت كنيد
كه گرهها به تنهي درخت فشار نياورند.

كاشت صحيح درخت
براي كاشت صحيح يك درخت دستورالعملهاي عمومي كاشت را در فصل  16بخوانيد و به
نكات زير توجه كنيد:
√ √درخت را در عمق مناسب بكاريد و دقت كنيد خاكي كه درخت در آن كاشته ميشود
دستنخورده و استوار باشد.
√ √براي اينكه سيستم ريشه آسيب نبيند و ريشهها كشيده نشوند ،در هنگام بلند كردن،
درخت را از توپي ريشه بگيريد ،نه از تنه.
√ √درخت را راست نگاهداريد بهطوريكه تنهي آن بر سطح زمين عمود باشد.
1- Trunk flare

فصل :17استفاده از درختها و درختچههاي مفيد در منظر

√ √مطمئن شويد كه بهترين نماي درخت در معرض ديد قرار دارد.
م درختها را ضعيف ميكند .اگر درخت قوي باشد و خوب رشد كرده باشد
√ √استفاده از قي 
به قيم نيازي ندارد ،مگر اينكه منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد بسيار بادخيز باشد .قيم
نهالستان را از درخت جدا كنيد و ببينيد آيا درخت راست ميايستد .اگر درخت را به قيم
ميبنديد دقت كنيد گرهها خيلي محكم نباشند و درخت بتواند كمي حركت كند (شكل
 17-2را ببينيد) .براي محكم كردن درختهاي بزرگ ممكن است الزم باشد بهجاي قيم از
سيمهاي مهاركننده استفاده كنيد.

شكل  17-2روش درست كاشت درخت

نگهداري از درخت در سالهاي اول كاشت
مراقبت و نگهداري از درختهاي تازهكاشتهشده در سالمت بلندمدت آنها موثر است .الزم
نيست كار زيادي انجام دهيد ،مهم آن است كه كارها را درست انجام دهيد .براي اطالعات
بيشتر اين بخش را بخوانيد.
√ √هرس كردن درختهاي جوان :نحوهي هرس كردن درختهاي جوان در طولعمر،
شكل ،مقاومت و بهطوركلي سالمت آنها موثر است .هرس كردن درختها كار سادهاي
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است ،ولي مهم اين است كه درست انجام شود و در انجام آن زيادهروي نشود .تنهي درخت
را بهعنوان محور در نظر بگيريد و شاخههاي اصلي را در اطراف آن در فواصل مناسب و
مساوي از يكديگر هرس كنيد .عالوهبر شاخههاي نزديك بههم و فشرده ،شاخههاي درهم،
رويهمافتاده ،آسيبديده ،ضعيف ،خيلي بزرگ و اضافي را نيز قطع كنيد( .شكل  17-3را
ببينيد) براي اطالعات بيشتر دربارهي هرس كردن به فصل  20رجوع كنيد.

X

برخي معتقدند كه درختهاي تازهكاشتهشده را بايد هرس سنگين كرد .اين كار

چندان منطقي بهنظر نميرسد زيرا درختهاي جوان براي اينكه سيستم ريشهي آنها
ي خود نياز دارند .مانند آنچه در دستورالعملهاي قبلي
توسعه يابد به تمام برگها 
توضيح داده شد ،هرس سبك انجام دهيد.
ت ميشوند كمي و زيادي
√ √شروع آبياري :دو دليل اصلي كه مانع از استقرار مناسب درخ 
آبياري هستند .براي آنكه مطمئن شويد توپي ريشه خشك نمانده است با يك بيلچه خاك
را كنترل كنيد .اگر خاك شما نميتواند آب را بهخوبي زهكشي كند ،مراقب باشيد درختتان
در آب غرق نشود.
√ √كوددهي و كنترل آفات :اگر در مرحلهي كاشت ،خاك را بهخوبي تقويت كنيد و گونههايي
را انتخاب كنيد كه با سايت شما سازگار هستند ،درختها بهمدت چند ماه و حتي چند سال به
كود نياز ندارند .اگر سرعت رشد كند و غيرطبيعي است از كود آلي متعادلشده 1استفاده و آن
را در ناحيهي ريشه پخش كنيد و خاك را تا عمق  30تا  45سانتيمتري آبياري كنيد .مراقب
حملهي آفات و بيماريها باشيد و درصورت بروز مشكل بهسرعت نسبت به رفع آن اقدام كنيد.
√ √محافظت :مراقب جوندگان نقبزن باشيد .اگر آهوها يا حيوانات ديگر زياد در منظر شما
رفتوآمد ميكنند ،در اطراف درختها حصارهاي محكم بكشيد .درختهاي حساس به نور
خورشيد را در سايه بكاريد يا براي جلوگيري از آفتابسوختگي تنهي آنها را با رنگ سفيد
رنگآميزي كنيد .اگر منطقهي شما بسيار بادخيز است براي اطمينان از قيم استفاده كنيد.
1- balanced organic fertilizer

فصل :17استفاده از درختها و درختچههاي مفيد در منظر

درختچهها در منظر پايدار

اگر درختچهها را درست انتخاب كنيد ،در مقايسه با ساير گياهان به نگهداري خيلي كمتري
نياز دارند .همچنين اگر در انتخاب آنها دقت كنيد ،براي نگهداري از درختچهها به كود،
آب و منابع چنداني نياز نيست .در واقع يك درختچهي مناسب ،گياهي بسيار پايدار است و
همهي نيازهاي خود را از خورشيد ،خاك و باران تامين ميكند .اگر ميخواهيد درختچههاي
بيشتري در منظرتان بكاريد ،براي اطالعات بيشتر ادامهي اين فصل را بخوانيد.

شكل  17-3مقايسهي يك درخت جوان هرسشده و يك درخت جوان هرسنشده

انواع درختچهها
فصل رشد است ،از درخت كوچكتر و
درختچه گياهي چوبي است كه عمر آن بيش از يك
ِ

از گياهان چندساله بزرگتر است .شكل درختچهها ممكن است شبهدرختي ،1راستُ ،كپهاي،
گسترده يا خوابيده 2باشد .درختچهها ميتوانند خزانكننده (برگهايشان در زمستان
1- arborescent
2- prostrate

411

412

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

ميريزد ،مانند ياسزرد 1و رزها) ،پهنبرگ هميشهسبز (همهي سال برگ دارند ،مانند
كامليا2و الواندر )3يا سوزنيبرگ هميشهسبز (با شاخوبرگ سوزني يا فلسي ،مانند سرخدار 4و
جونيپروس )5باشند .درختچهها در فصلهاي مختلفي شكوفه ميدهند و شاخوبرگ بسياري
از آنها در پاييز و زمستان به رنگهاي زيبا درميآيد .زمانيكه از رنگ صحبت ميشود ،نبايد
درختچههايي را كه برگهاي رنگارنگ 6دارند فراموش كرد .از درختچههاي خاردار يا تيغدار
ميتوان براي طراحي ديوارههاي جداكننده و حصاركشيها استفاده كرد.

كاربرد درختچهها
درختچهها از پايدارترين گياهان چندعملكردي هستند .از آنها ميتوان براي پوشاندن مناظر
نامطلوب ،حفظ حريم خصوصي ،تقسيم فضاهاي بزرگ ،كاهش شدت وزش باد ،تعريف
محدودهها ،تلطيف خطوط،ايجاد پسزمينهاي براي گياهان كوچکتر ،كنترل فرسايش ،ايجاد
زيستگاههاي طبيعي ،پرورش ميوه و محصوالت ديگر استفاده كرد .در اينجا به برخي از
كاربرديهاي كليدي درختچهها ميپردازيم:
√ √پرچينها و ديوارههاي جداكننده :كاشتن درختچهها بهعنوان ديوارههاي جداكننده ،بدون
آرايش آنها ،به زحمت چنداني نياز ندارد .براي تعريف محدودهها از درختچههاي هميشهسبز با
اندازهي مناسب استفاده كنيد و بدون هيچ آرايش يا هرسي به آنها اجازه دهيد بهشكل طبيعي
رشد كنند .اگر فضايتان محدود است و ميخواهيد در منظرتان نظم بهوجود آوريد ،بهتر است
از پرچين استفاده كنيد .متاسفانه در طبيعت گياهان زيادي به عرض  60سانتيمتر و ارتفاع
 240سانتيمتر وجود ندارد ،بنابراين باغبانها بايد آنها را بهشكلي پرورش دهند كه پاسخگوي
ت از حصارهاي پوشيده از پيچها استفاده كنيد.
ي محدود اس 
نيازشان باشد .اگر فضايتان خيل 
بهاينترتيب عرض پرچين شما كمتر ميشود و به مراقبت كمتري نياز خواهد داشت.

1- Forsythia
2- camellia
3- lavender
4- yew
5- juniper
6- variegated

فصل :17استفاده از درختها و درختچههاي مفيد در منظر

√ √درختچههاي كاشت منفرد يا تأكيدي :وقتي يك گياه خاص ،بهتنهايي در يك نقطهي
كانوني كاشته ميشود به آن گياه تأكيدي ميگويند .براي اين منظور درختچههايي با فر ِم
رويشي باز( 1شاخههايشان از البهالي برگها مشخص است) ،شاخههاي زيبا و گلهاي
فوقالعاده انتخاب كنيد .آن را از درختچههاي مجاور جدا كنيد و براي داشتن جلوهاي زيباتر،
در پاي آن چند گياه چندسالهي سازگار بكاريد.
√ √كاشت تودهاي :براي آنكه مناطق وسيع را با گياهاني كه راحت رشد ميكنند و ارتفاع
آنها نسبتاً بلند است بپوشانيد ،درختچهها را بهشكل تودهاي بكاريد .براي اين كار چند
گونهي مختلف را كه از نظر بافت ،رنگ شاخوبرگها ،رنگ و فصل رويش گلها و عادتهاي
رويشي متفاوت هستند با هم تركيب كنيد .ظاهر درختچهها را در همهي طول سال در نظر
بگيريد و دقت كنيد اين گياهان در هر فصل چيزي براي نمايش داشته باشند :شاخوبرگ،
گل ،ميوه يا حتي شاخههاي عريان ولي زيبا .از كاشت تصادفي يكي از گونهها خودداري كنيد
و گونهها را در سراسر منظر تكرار كنيد.
√ √كاشت پيراموني :كاشت درختچهها در حاشيهي اطراف خانه ديگر چندان رايج نيست.
ولي جانمايي هوشمندانهي اين گياهان بهموازات خطوط منظر براي تلطيف آنها هنوز مورد
توجه است .سعي كنيد درختچهها را چندان نزديك به خانه نكاريد تا هم از داخل و هم در
خارج از خانه بتوان از زيبايي آنها لذت برد.

خريد درختچههاي باكيفيت
درختچهها گياهاني با طولعمر باال هستند و مانند درختها از اجزاء اصلي منظر بهشمار
ميآيند .بههمين دليل انتخاب آنها بسيار مهم است .درختچههاي جوانتر را كه در
گلدانهاي كوچكتر كاشته شدهاند بخريد ،مگر اينكه براي يك جشن يا مهماني به گياهان
فصل رشد به درختچههاي
بالغ نياز داشته باشيد .درختچههاي يك گالني پس از يك يا دو
ِ
 5يا حتي  15گالني از گونهي مشابه ميرسند.

1- open habit

413

414

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

X

در هنگام خريد درختچهها گونههايي را انتخاب كنيد كه با اقليم شما سازگار

هستند ،به آب ،كود و منابع كمي نياز دارند و ابعادشان متناسب با فضاي شماست .براي
اطالعات بيشتر دربارهي انتخاب گياهان قوي و سالم به فصل  16رجوع كنيد.
دقت كنيد درختچههايي كه انتخاب ميكنيد سمي نباشند ،بهخصوص اگر
كودكان و حيوانات اهلي به منظر شما رفتوآمد ميكنند .بعضي درختچهها ،مانند
سرخدار 1و خرزهره ،2بسيار سمي هستند.

كاركردن با درختچهها
قوانين مربوط به انواع ديگر گياهان دربارهي درختچهها نيز صدق ميكنند .براي اطالعات
بيشتر به فصل  16رجوع كنيد .بسته به نوع گياهي كه انتخاب ميكنيد ،در اغلب موارد
پرچينها را به فواصل يك متر بكاريد.
بهجز گياهان پرچيني ،هرس كردن بايد از داخل به بيرون انجام شود تا شاخههاي
درهمرفته ،آسيبديده ،ضعيف يا مرده از گياه جدا شوند .بسياري از درختچهها را ميتوان
هرس سنگين كرد يا حتي شاخوبرگ آنها را تا سطح زمين
براي جوانسازي هر چند سال
ِ
قطع كرد .براي اطالعات بيشتر دربارهي نگهداري از درختچهها به فصل  20و  21رجوع
كنيد.

1- yew

2- oleander

فصل 18

افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچكتر
در اين فصل ميخوانيم:

• آرايش منظر با استفاده از گياهان يكساله ،دوساله و چندساله
• كاشتن گياهان پيازي ،پوششي ،علفها 1و پيچها
• توجه به گياهان گوشتي و كاكتوسها
• استفاده از گياهان مثمر در منظر
• پرورش گياهان براي موقعيتهاي خاص و باغباني گلداني
به دنياي شگفتانگيز منظرسازي با گياهان كوچك خوش آمديد ،گياهاني غيرچوبی

2

كه بر زيبايي و كارآيي منظرتان ميافزايند .ميتوان براي طراحي منظر تنها از درختان،
درختچهها و خاكپوش استفاده كرد ،ولي با افزودن انواعي از گياهان كوچكتر ،منظر شما
هويت خاصي پيدا ميكند .فراموش نكنيد كه بسياري از اين گياهان عالوهبر ايجاد منظري
زيبا ،نقشهاي مهم ديگري نيز در منظر بر عهده دارند .يكي از مهمترين اين نقشها،
افزايش تنوع زيستي است .هرچه تنوع زيستي بيشتر شود ،ثبات و در نتيجه پايداري نيز
افزايش مييابد.
1- grass
2- nonwoody
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كاشت گياهان چندساله براي زيبايي و ايجاد زيستگاههاي طبيعي

گياهان چندساله گياهاني با طولعمر بيش از دوسال هستند .اين گياهان معموالً غيرچوبي

هستند و بيشتر آنها در فصل زمستان (در مناطق سردسير) اندامهاي هواييشان از بين ميرود،
ولي ريشهي گياه زنده ميماند و با گرم شدن هوا دوباره جوانه ميزند .بيشتر اين گياهان بهدليل
ي پرورش داده ميشوند ،ولي ارزش و اهميت بسياري از اين گياهان داليل
داشتن گلهاي رنگ 
ديگري دارد .در ادامهي اين فصل با گياهان چندساله و عملكرد آنها در منظر آشنا ميشويد.
همچنين به روشهاي انتخاب و كاشت صحيح اين گياهان در منظر پرداخته ميشود.

آشنايي با گياهان چندساله

گياهان چندساله كام ً
ال منطبق بر اصول طراحي منظرهاي پايدار هستند ،اين گياهان نه به
نگهداري چندان نياز دارند و نه آسيبي به محيطزيست ميرسانند .اين گياهان از بهترين
همراهان منظر شما بهشمار ميآيند .در اينجا به برخي از مزاياي گياهان چندساله ميپردازيم:
√ √گياهان چندساله جزو گياهان گلدهندهاي هستند كه نگهداري از آنها بسيار آسان
است .براي نگهداري از اين گياهان فقط الزم است گهگاهي گلها و شاخههاي خشك از گياه
جدا شوند 1و هرساله در پايان فصل رشد گياه بهطور كامل هرس شود (هرس سنگين)( .براي
اطالعات بيشتر دربارهي نگهداري از گياهان چندساله به فصل  20رجوع كنيد).
√ √گياه چندسالهاي كه بهدقت انتخاب شود به آبياري تكميلي يا كوددهي نياز چنداني ندارد
و در برابر حملهي آفات و بيماريها مقاوم است.
√ √اگر فضاي كافي براي رشد آنها در نظر گرفته شود ،نيازي به هرس گياهان چندساله
براي كنترل ابعاد آنها نيست.
گياهان چندساله همچنين بهدليل داشتن گلهاي رنگي مورد توجه قرار دارند و گروههاي
زير را به خود جذب ميكنند:
√ √پرندگان :پرندگان زيادي براي تهيهي غذا و تامين پناهگاه و مصالح ساخت آشيانه به
گياهان چندساله وابسته هستند .براي مثال گياهان با گلهاي قرمز ،بهويژه از نوع لولهاي،2
1- deadheading
2- tubular
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غذاي مرغهاي مگسخوار را تامين ميكنند.
√ √زنبورها و حشرات مفيد :بسياري از گياهان گلدهنده زنبورها را به خود جذب ميكنند،
حشراتي كه اين روزها بهدليل بروز انواع بيماريها و فقدان زيستگاه طبيعي در شرايط سختي
بهسر ميبرند .گياهان چندسالهي بسياري مانند علف طالئي ،1زبان بره ،2و نوعي گل داوودي

3

زيستگاه مورد نياز حشرات مفيد را تامين ميكنند و حشرات نيز در عوض به آنها در دفع
آفات كمك ميكنند.
√ √حيوانات :خرگوشها ،آهوها و ساير پستانداران نيز از گياهان چندساله تغذيه ميكنند .تا
زمانيكه اين امر منجر به تخريب گياهان نشود ،براي حياتوحش بسيار مفيد است.
√ √انسانها :پرورش گياهاني مانند آويشن ،پونهي كوهي 4و نعناع كه ميتوان از آنها
بهعنوان ادويه استفاده كرد بسيار آسان است .اين گياهان همچنين عمر طوالني دارند.
ساير گياهان چندساله را ميتوان بهعنوان منبع تامين مواد غذايي در نظر گرفت–
بهاينترتيب الزم نيست فقط به مارچوبه ،5ريواس 6و آرتيشو (كنگر فرنگي) 7اكتفا كنيد.
ن 9و زوفا 10خوراكي است .برخي
براي مثال قسمتهاي مختلفي از گياه پامچال ،8سوس 
گياهان چندساله كاربرد دارويي نيز دارند .براي مثال ميتوان به آلوئه ورا (صبر زرد)،11
بادرنجبويه ،12بابونهی اروپايي

13

و الواندر اشاره كرد كه پرورش آنها بسيار آسان

است .براي اطالعات بيشتر دربارهي گياهان چندسالهي دارويي به سايت اينترنتي
 www.altnature.comرجوع كنيد.

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
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انتخاب و كاربرد گياهان چندساله
گياهان چندساله از نظر مقاومت در برابر آفتاب يا سايه ،رطوبت و خشكي ،آبوهواي سرد
يا معتدل و نوع خاك بسيار متفاوت هستند .اين گياهان همچنين در ابعاد و اندازههاي
بسيار متنوعي يافت ميشوند .دور هي گلدهي آنها محدود به بهار تا پاييز است ،ولي برخي
گونههاي اين گياهان حتي در زمستانهاي نسبتاً سرد نيز گل ميدهند .اگر در منطقهاي با
آبوهواي معتدل مديترانهاي يا نيمهگرمسيري زندگي ميكنيد ميتوانيد از گلهاي گياهان
چندساله در همهي فصلهاي سال بهره ببريد.

X

نياز گياهان چندساله اندك وعمرشان طوالني است .بههمين دليل است كه اين

گياهان براي منظرهاي پايدار بسيار مناسب هستند.
گياهان چندساله را با بيحوصلگي و بدوندقت انتخاب نكنيد .بيشتر اين گياهان بهدليل
داشتن گلهاي بسيار زيبا در نهالستانها بسيار جذاب بهنظر ميرسند ،ولي اين دليل خوبي
براي انتخاب آنها نيست .بهتر است پيش از هر انتخابي درست برنامهريزي كنيد .در اينجا
به نكاتي كه بايد پيش از انتخاب اين گياهان در نظر داشت اشاره ميكنيم:
√ √ راجع به تركيبرنگي موردنظر خود تصميم بگيريد.
√ √دربارهي سازگاري اقليمي گونههايي كه مناسب منطقهي شما هستند ،تحقيق كنيد.
√ √فهرستي از گياهان مورد نظر تهيه و براساس آن سازگارترين گياهان را انتخاب كنيد.
دقت كنيد كه همهي گياهان انتخابي شما نيازهاي مشابهي داشته باشند و در كنار هم
تركيب زيبايي ايجادكنند.
گياهان كاشتهشده در منظر تكرار كنيد تا از هر گونه تنها يك
√ √گونههاي مختلف را در ميان
ِ
بوته ديده نشود .در هر قسمت بين  6تا  10گونه بگنجانيد و از هر گونه حداقل سه بوته بكاريد.
√ √گونههايي را كه بافت و رنگ آنها هماهنگ است با هم تركيب كنيد.
√ √فرم كلي گياهان (براي مثال فرم ُكپهاي ،سوزني و فرمهاي ديگر) را در نظر بگيريد و براي
ايجاد منظري زيباتر فرمهاي مشابه را با هم تركيب كنيد.
√ √گياهاني كه فصول گلدهي متفاوت دارند را با هم تركيب كنيد.

فصل :18افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچكتر

√ √براي ايجاد تنوع ،گياهاني را انتخاب كنيد كه از نظر ارتفاع و گستردگي (پهنا) با هم
متفاوت هستند.
براي آشنايي با گياهان چندسالهاي كه براي منطقهي شما مناسب هستند به يك دانشنامهي
باغباني رجوع كنيد .در اين كتابها ،گياهان براساس رنگ ،فصل گلدهي ،نياز به نور و خاك و
مشخصات ديگر دستهبندي ميشوند .در اين كتابها بهدنبال گياهاني كه به آنها عالقه داريد
و شما را به خود جذب ميكنند بگرديد و دقت كنيد گياهاني را انتخاب كنيد كه با شرايط شما
هماهنگ هستند .سپس فهرست گياهان منتخبتان را به نهالستان نزديك محل زندگي خود
ببريد و بررسي كنيد كه آيا دسترسي به چنين گياهاني در منطقهي شما امكانپذير است يا
ب انواع گونهها مشورت كنيد و انواع اين تركيبها را
ن دربارهي تركي 
خير .با كاركنان نهالستا 
از نزديك ببينيد .درصورت امكان به ديدن نمونهي بالغ گياهان در باغچههاي اجراشده برويد.
برخي نهالستانها گياهان چندسالهي خاص مورد نظر شما را با سفارش قبلي
برايتان ارسال ميكنند .تهيهي اين گياهان عموماً در مقايسه با گياهاني كه در محل
زندگيتان موجود هستند ،گرانتر تمام ميشود .اما اگر گياه خاصي مورد نظر شماست
اين تنها راه دسترسي به گونههاي كمياب است.

X

بعد از انتخاب گياهان مورد نظر و تهيهي طرح مناسب ،نوبت به كاشت گياهان

ميرسد .به ياد داشته باشيد كه بهترين فصل براي كاشتن بيشتر گياهان چندساله پاييز
است .كاشت گياهان در فصل پاييز با چرخهي طبيعي رشد آنها هماهنگتر است ،ميزان
آب مورد نياز براي استقرارشان را كاهش و شانس زنده ماندن آنها را افزايش ميدهد.
دستورالعملهاي كاشت استاندارد گياهان در فصل  16را دنبال كنيد.

اضافه كردن گياهان يكساله و دوساله براي ايجاد تنوع رنگي و
زيستي

گياهان يكساله ،همانطور كه از نامشان پيداست ،يك سال عمر ميكنند ،بعد از بذردهي

خشكشده و از بين ميروند .فلسفهي حيات آنها «زندگي كوتاه و مرگ زودرس» است .از انواع
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گياهان يكساله ميتوان به اطلسيها ،1شويديها 2و بنفشهها 3اشاره كرد .گياهان دوساله چرخهي
رشد نسبتاً متفاوتي دارند .اين گياهان در سال اول ،رش ِد رويشي و در سال دوم ،رش ِد زايشي دارند
گل انگشتانه 5اشاره كرد.
و بعد از گلدهي از بين ميروند .از اين گياهان ميتوان به قرنفل 4و ِ
مهمترين دليل باغبانها براي انتخاب گياهان يكساله و دوساله ،تنوع رنگي آنها است.
بهعالوه اين گياهان شهد مورد نياز حشرات ،گردهي مورد نياز زنبورها ،دانههاي مورد نياز
پرندگان و علفهاي مورد نياز حيوانات را تامين ميكنند.

در نظر گرفتن پايداري گياهان يكساله و چندساله
اگر بخواهيد به زحمتي كه باغبانها در هر بهار براي پرورش باغچههاي پوشيده از گلهاي
اطلسي و هميشهبهار 6ميكشند فكر كنيد ،به اين نتيجه ميرسيد كه پرورش چنين گياهاني
ي پرمصرف .ولي بايد بدانيد برخي از
همانقدر پايدار است كه استفاده از ماشينهاي چمنزن 
اين گياهان براي منظرهاي پايدار بسيار مفيد هستند.
براي مثال گلهايوحشي بومي نياز آبي خود را با استفاده از آب باران تامين ميكنند و هر
سال بذرافشاني ميكنند تا امكان رويش در سالهاي بعد را داشته باشند .اين گلها دقيقاً همان
گياهاني هستند كه حشرات و حيوانات بومي بهعنوان زيستگاه طبيعي خود به آنها نياز دارند.
بهاينترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه اين گياهان پايدارترين گزينهاي هستند كه ميتوان انتخاب
كرد ،بهعالوه در زيباتر شدن منظر شما بسيار موثر هستند .حتي اگر اين گياهان غيربومي باشند،
كمترين فايدهاي كه دارند آن است كه گردهي مورد نياز زنبورها را تامين ميكنند.

انتخاب و كاربرد گياهان يكساله و چندسالهي مناسب منظر
در هنگام انتخاب گياهان يكساله و چندساله گونههايي را انتخاب كنيد كه با طرح كلي كاشت
شما سازگار هستند و ميتوانند از خود مراقبت كنند .مقاومت گياه (در اصطالح باغباني مقاومت
1- petunias
2- cosmos
3- pansies
4- sweet William
5- foxglove
6- marigold
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سرمايي يك گياه را نشان ميدهد و ارتباطي با سختي يا استحكام آن ندارد)
تحمل
گياه ميزان
ِ
ِ
و همچنين اطالعات مربوط به اولين زمان كاشت بذر را كه عموماً روي پاكت بذر نوشته ميشود

(البته درصورتيكه ميخواهيد از روش كاشت بذر استفاده كنيد) بررسي كنيد .الزم به ذكر است
كه روش كاشت بذري يكي از پايدارترين روشهاي موجود است .گياهان مقاوم نيز ميتوانند
مانند بذرهايي كه در خاك پنهان ميشوند در زمستان زنده بمانند .گياهان حساس كه تاب
يخبندانهاي زمستاني را ندارند بايد در فصل بهار كاشته شوند (چه خود گياه و چه بذر آن).
همچنين ميتوانيد از گياهان يكساله و دوسالهي نيمهمقاوم كه در برابر آبوهواي بسيار سرد
(اما نه يخبندان) مقاوم هستند ،استفاده كنيد .اگر در منظرتان گياه بومي وجود دارد بهجاي
حذف آن اجازه دهيد به چرخهي حيات خود ادامه دهد و به مرحلهي بذرافشاني برسد.

طراحي علفزاري سحرآميز از گياهان وحشي :كاري نهچندان آسان

طراحي علفزاري پوشيده از گلها و گياهان وحشي (اين نوع علفزا ر با انواع ديگر علفزارها
كه در فصل  19بهجاي زمينهاي پوشيده از چمن ارايه ميشود ،متفاوت است) يكي از
چالشهاي پيچيدهي دنياي باغباني است .بله ،ايجاد چنين علفزاري از گلها و گياهان
بومي ،روشي كام ً
ال پايدار است و ميتوان آن را مطابق ميل و سليقهي شخصي طراحي كرد.
ولي اگر از آغا ِز كار بذر علفهاي هرز را از بين نبريد ،علفزارتان را بهطور مداوم وجين نكنيد
و آن را از حيوانات علفخوار و ساير آفات حفظ نكنيد ،علفزار زيباي شما به زميني تبديل
ميشود كه فقط براي تردد روتوتیلر مناسب است .عالوهبراين ،بيشتر بذرهايي كه تحت
ط گلهاي وحشي در بازار ارايه ميشود،هيچ شباهتي به مخلوط گونههاي
عنوان بذر مخلو 
موجود در علفزارهاي طبيعي ندارد و در بيشتر موارد مناسب منطقهاي كه در آن زندگي
ميكنيد ،نيست (با پوشش گياهي موجود هماهنگ نيست) .بااينوجود با در نظر گرفتن
نكات زير ميتوانيد يك علفزار كوچك با گلهاي وحشي طراحي كنيد:
√ مخلوطي از گلهاي وحشي رايج در محل زندگي خود انتخاب كنيد؛ براي اطالعات
بيشتر به يك بذرفروش معتبر محلي رجوع كنيد.

ِ
كاشت بذرها ،بهطور مداوم روي زمين مورد نظر خاكپوش اليهاي
√ چند ماه قبل از

بپاشيد (به فصل  16رجوع كنيد).
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√ كشت علفزار را در زمان مناسبي از سال (زمان مناسب كشت در منطقهاي كه در آن
زندگي ميكنيد) شروع كنيد .براي اطالعات بيشتر با فروشندهي بذر مشورت كنيد يا
برچسب روي پاكت بذرها را مطالعه كنيد.
وجين دستي علفهاي هرز كوچك از البهالي جوانهي بذرها (نشاءها)
√ زماني را به
ِ

اختصاص دهيد.

اگر موفق شويد ،در فصل بهار منظرتان جلوهي فوقالعادهاي از رنگها پيدا ميكند.
برخي گياهان نيز ممكن است در بهار سال بعد هم گل بدهند .سعي كنيد در حاشيهي
گياهان چندساله و علفهای چمنمانند 1حجم كمتري از گلهاي وحشي بكاريد.
خاكپوش پاشيدهشده روي چند قسمت را برداريد تا زمين نمايان شود .خاك را با
چنگك نرم و هموار كنيد و مقدار كمي بذر بكاريد (مقدار كمي!) و روي آن را با
ِ
نازك كمپوست نرم يا مواد آلي (ارگانيك) مشابه (به قطر  0/6سانتيمتر)
يك اليهي

بپوشانيد .بقيهي كارها را خود طبيعت انجام ميدهد.
سعي كنيد همهي گياهان يكساله را با بذر پرورش دهيد .كاشت بذر بهصرفهترين،
كارآمدترين و پايدارترين روش كشت اين گياهان است .بذرها را ابتدا در گلدانهاي
كوچك بكاريد و سپس به منظر منتقل كنيد يا آنها را پس از كندن علفهاي هرز و
شياردهي و نرم كردن خاك (با استفاده از چنگك) مستقيماً در قسمتي از منظر كه مورد
نظر شماست بكاريد .مقداري از بذرها را نگاهداريد و آنها را با باغبانهاي ديگر مبادله
كنيد .اگر گياهان يكساله را بهشكل گلداني تهيه ميكنيد از خريدن گياهاني كه رشد
كافي كردهاند و در آستانهي گلدهي هستند خودداري كنيد.

گياهان پيازي و شبهپيازي

پيازها (و خويشاوندان نزديكشان ريزومهاُ ،2كرمها 3و غدهها )4جزو آسانترين و بهترين

1- turf-type meadow
2- rhizomes
3- corms
4- tubers

فصل :18افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچكتر

گياهان باغچهاي محسوب ميشوند .از گياهان پيازي ميتوان به اللهها ،1سنبلها ،2زعفرانها

3

و نرگسها 4اشاره كرد .پيازها با ساختار عمودي ،شاخوبرگ باريك و بلند ،و گلهاي
خيرهكنندهي خود نقاط جذابي در بستر گياهان چندساله و علفزارها بهوجود ميآورند .عمر
پيازها بسيار طوالني است .بيشتر آنها بعد از يك بار گلدهي از بين ميروند ،ولي پياز آنها
در زمستان در زير زمين باقي ميماند و در بهار دوباره جوانه ميزند و گل ميدهد.

X

پيازها جزو گياهان پايدار محسوب ميشوند چرا كه پس از مستقر شدن در باغچه

بومي باغچهي
به مراقبت و نگهداري بسيار كمي نياز دارند .عالوهبراين ،گياهان پيازي
ِ
شما به حفظ گونههاي وحشي كمك ميكنند و غذاي جانوران و حشرات بومي را تامين
ميكنند .بااينوجود هرگز پيازها را از طبيعت نكنيد و پيازهاي كندهشده را از فروشندگان
ناشناس و نامعتبر نخريد .تخريب طبيعت براي داشتن چند گياه در باغچهي خانه عمل
ناعادالنهاي است.
در اينجا به نكاتي براي استفادهي مفيد و آسان از گياهان پيازي ميپردازيم:
√ √گياهان پيازي را بهصورت تودهاي بكاريد يا آنها را در ميان گياهان كوچك ديگر پخش
كنيد .جايگاه اصلي گياهان پيازي علفزارها هستند .اين گياهان ميتوانند تنوع زيستي را در
علفزارها افزايش دهند.
√ √بيشتر گياهان پيازي جزو اولين گياهاني هستند كه در بهار گل ميدهند .ميتوان براي
به نمايش گذاشتن زيبايي اين گياهان آنها را در حاشيهي باغچهها كاشت.
√ √بسياري از پيازها با گذشت زمان بومي ميشوند .اين گياهان هر سال بهشكل قابلمالحظهاي
تكثير ميشوند و تودههاي عظيمي را بهوجود ميآورند كه به نگهداري كمي نياز دارند.
√ √الزم نيست هر سال پيازها را از زمين خارج كنيد و تا سال بعد آنها را انبار كنيد .اگر
پيازي به تيمار خاصي مانند اين نياز داشته باشد ،مناسب اقليم شما نيست.
1- tulips
2- hyacinth
3- crocuses
4- daffodils
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√ √به دستورالعملهاي مربوط به عمق كاشت پيازها كه ميتواند در كشت مناسب آنها موثر
باشد دقت كنيد.
√ √پيازها را در سبدهاي توري مرغي بكاريد و روي خاك را نيز با توري بپوشانيد تا از
ن و پرندگان در امان بمانند.
سنجابها ،جوندگان نقبز 
√ √شاخوبرگهاي مرده را از گياه جدا نكنيد و اجازه دهيد پياز از آنها بهعنوان منبع غذايي
براي گلدهي بهتر در سال بعد استفاده كند.

روي يك فرش زنده قدم بزنيد :گياهان پوششي چندساله

رايج گياهان پوششي از برخي جهات كمي مبهم است .اين اصطالح عموماً در مورد
اصطالح ِ

گياهان چندسالهي غيرچوبي كه ارتفاع كمي دارند و ميتوانند سراسر يك منطقهي وسيع را
بپوشانند بهكار ميرود .علفزارها نيز نوع خاصي از گياهان پوششي محسوب ميشوند .براي
اطالعات بيشتر دربارهي آنها به فصل  19رجوع كنيد .از گياهان پوششي با دو هدف زير
استفاده ميشود:
√ √ايفاي نقش چمن ،از نظر بصري و گاهي از لحاظ عملكردي.
√ √غلبه بر علفهاي هرز براي داشتن گلها و گياهاني كه نياز چنداني به مراقبت ندارند.

X

اين نظريات بسيار جالب و دلپذير هستند ،ولي فقط در برخي شرايط خاص امكان

عملي كردن آنها وجود دارد .در بسياري از موارد به دليل انتخاب گياهان نامناسب
راهحلها ،خود به مشكالت و مسايل حلنشدني تبديل ميشوند .كمي در دنياي گياهان
پوششي تحقيق كنيد و قبل از هر اقدامي گزينهاي را انتخاب كنيد كه مناسب طرح
شماست و به موفقيت آن كمك ميكند.
مهمترين مشكل گياهان پوششي ،طبيعت گياهان انتخابي و فراهم آوردن شرايط خاستگاه
آنها است .با رعايت اصل «گياه مناسب ،مكان مناسب» ميتوان كموبيش از موفقيت طرح
و دوام آن مطمئن بود .فراموش نكنيد كه يك انتخاب بيدقت ميتواند منجر به فاجعه شود.
در اينجا به برخي مشكالت عمدهي اين گياهان و روشهاي مواجهه با آنها ميپردازيم:

فصل :18افزايش پايداري منظر با استفاده از گياهان كوچكتر

√ √علفهاي هرز :علفهاي هرز از راه ساقههاي روندهي 1زيرزميني و روزميني و بذر پخش
ميشوند .اگر ارتفاع گياه پوششي خيلي كم باشد (تقريباً مماس با سطح زمين) يا البهالي
آن لكههاي خالي وجود داشته باشد ،علفهاي هرز و بذرهايي كه در حال جوانه زدن هستند
با دريافت نور كافي فرصت رشد پيدا ميكنند .در چنين شرايطي مجبور ميشويد بهزحمت
آنها را وجين كنيد يا از علفكشها استفاده كنيد.
روش پايدار آن است كه گياهاني با حداقل ارتفاع  30سانتيمتر را انتخاب كنيد .بهاينترتيب
اين گياهان روي خاك سايه مياندازند و مانع از رشد علفهاي هرز ميشوند .براي آبياري
گياهان پوششي از آبياري قطرهاي بهجاي آبياري باراني استفاده كنيد ،چرا كه آبياري باراني
سطح خاك را همواره مرطوب نگاه ميدارد و بهاينترتيب شرايط محيطي مناسب براي جوانه
زدن بذر علفهاي هرز فراهم ميشود .گياهاني را انتخاب كنيد كه به خشكي مقاوم هستند و
به آبياري كمي نياز دارند .بذر علفهاي هرز تنها در فصلهاي مرطوب جوانه ميزند.
√ √مهاجم بودن (روندگي) :بسياري از گياهان پوششي رونده هستند و معموالً تمايل دارند
از منطقهي كاشت خود خارجشوند .برخي از آنها مانند پاپيتال 2بهقدري مهاجم هستند كه
ميتوان بهطور قطع گفت از منطقهي كاشت خود خارج ميشوند و به خانههاي اطراف نفوذ
ميكنند .براي مقابله با چنين گياهاني تنها كاري كه از دست شما برميآيد اين است كه
بهطور مداوم آنها را هرس كنيد.
گياهاني را انتخاب كنيد كه عادات رشد معين دارند ،به اين معني كه بهاندازهي مشخصي كه
عموعاً قابلپيشبيني است رشد ميكنند .براي آنكه نياز به هرس كردن نباشد تا جاييكه
ممكن است اين گياهان را دور از حاشيهها بكاريد .براي مثال گياهي را كه تا قطر 120
سانتيمتري از مركز گياه رشد ميكند بايد حداقل  60سانتيمتر دور از حاشيهها كاشت.
√ √مصرف زياد آب :گياهان پوششي بسياري وجود دارند كه در برابر خشكي مقاوم هستند.
بهجاي گونههايي كه نياز آبي بااليي دارند از اين گياهان استفاده كنيد.
√ √زنبورها :زنبورها براي گياهان گردهافشاني ميكنند ،عسل توليد ميكنند و موجوداتي
باهوش ،زيبا و مفيد هستند .ولي حضورشان ،بهخصوص اگر به نيش زنبور حساسيت داشته
1- runners
2- ivy
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باشيد ،نه براي شما مناسب است و نه براي خود زنبورها .از كاشتن گونههايي كه زنبورها را
جذب ميكنند ،مانند شبدر 1يا بهليمو 2در مسيرهاي تردد خودداري كنيد.

استفاده از علفها 3بهعنوان گياهان زينتي

در گذشته علفهاي موجود در حياط يا چمن بودند يا علف هرز .رفتهرفته برخي از مردم
اروپا شروع به پرورش علفها براي استفاده از زيبايي آنها كردند -البته برخالف آنچه متداول
بود اين افراد علفها را هرس نميكردند و بهاينترتيب هر علف ،جداگانه و كام ً
ال طبيعي در
منظر رشد ميكرد تا جاييكه ميشد آن را از ساير گياهان و حتي علفهاي مجاور تشخيص
داد .مدتي طول كشيد تا باغبانها به ديدن علفهايي كه مانند هر گياه ديگري در منظر
رشد ميكردند و الزم نبود آنها را از ريشه بيرون كشيد ،عادت كردند .پس از گذشت همين
زمان كوتاه علفها جايگاه زينتي خود را در منظر پيدا كردند و بسياري از باغبانها شيفتهي
آنها شدند .در ادامهي اين بخش به مزايا و معايب علفهاي زينتي اشارهميشود و روشهاي
نگهداري و استفادهي پايدار از آنها بيشتر توضيح داده ميشود.

آشنايي با اصول مقدماتي مربوط به علفهاي زينتي

4

ارتفاع علفهاي زينتي از  15سانتيمتر ،مانند فستوكا 5تا  2/4متر ،مانند علف فيل 6متغير است.
حتي بامبو نيز در واقع يك علف زينتي است .علفها تا زمانيكه با شرايط اقليمي منظر سازگار
و غيرمهاجم باشند و ابعاد مناسبي نيز داشته باشند از عناصر پايدار در منظر بهشمار ميآيند.
براي اطالعات بيشتر دربارهي علفهاي زينتي به يك دانشنامهي گياهي معتبر يا
يكي از كتابهاي تخصصي تاليفشده دربارهي علفهاي زينتي رجوع كنيد .از باغبانهاي
محلي و افراد متخصص دربارهي گونههاي مناسب منطقهي خود سوال كنيد.
1- clover
2- Lippa
3- grass
4- ornamental grasses
5- Fescue
6- Miscanthus
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در اينجا به برخي مزاياي استفاده از علفهاي زينتي در منظر اشاره ميشود:
√ √بيشتر گونههاي اين علفها نسبت به شرايط نامناسب خاك مقاوم هستند يا حتي اين
شرايط را ترجيح ميدهند و به كوددهي نياز ندارند يا نياز آنها بسيار كم است.
√ √برخالف چمن كاشتهشده در زمينهاي چمن ،به آبياري زيادي نياز ندارند.
√ √معموالً دچار آفتزدگي نميشوند.
√ √مقدار زيادي كربن جذب ميكنند و به كاهش گرمايش كرهي زمين كمك ميكنند.
√ √سريع رشد ميكنند و در بيشتر موارد طولعمر زيادي دارند.
√ √در برابر چراي حيوانات مقاوم هستند.
از طرف ديگر علفهاي زينتي مشكالتي نيز دارند:
√ √علفهاي هرز :عمدهترين مشكل علفهاي هرز هستند .اگر تاكنون سعي كرده باشيد
دو گياه علفي را از هم جدا كنيد حتماً متوجه شدهايد كه اين كار شبيه جدا كردن دو سگ
وحشي است كه بهجان هم افتادهاند .حاال منظري را در نظر بگيريد كه نيمي از آن را علفهاي
زينتي پوشانده است و هر علف هرزي كه در آن پا بگيرد ديگر بهاين آساني ريشهكن نميشود.
بهترين راهحل اين است كه گونههايي (از علفهاي زينتي) را انتخاب كنيد كه در برابر خشكي
مقاوم هستند و علفهاي هرز را تا جوان هستند وجين كنيد.
√ √مهاجم بودن (روندگي) :از كاربرد گونههاي مهاجم مانند علف چشمه ،1علف پامپاس،2
گورگياه 3بزرگ و كوچك ،علف فيل و گياه آلفا 4كه به علف هرز تبديل ميشوند و برخي از
آنها حتي ممكن است به اكوسيستمهاي وحشي آسيب برسانند خودداري كنيد .رهايي از
اين علفها تقريبا غيرممكن است .گونههايي كه در يك منطقه بيخطر هستند ممكن است
در منطقهي ديگر بسيار خطرناك باشند ،بنابراين پيش از انتخاب آنها كتابهاي راهنماي
مربوط به علفهاي زينتي را مطالعه كنيد و براي آشنايي با گونههاي خطرساز در منطقهي
خود با موسسات مربوطه تماس بگيريد.
√ √خطر آتشسوزي :برخي از علفها بسيار آتشپذير هستند .درواقع بيشتر آتشسوزيهاي
1- fountain grass
2- pampas
3- bluestem
4- Nassella tenuissima

427

428

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

طبيعي از علفهاي خشك شروع ميشود .بهترين راهحل آن است كه با آبياري مداوم همواره
آنها را سبز نگاهداريد ،و هر چند وقت يكبار شاخوبرگهاي خشك را با دست جدا كنيد يا
در اوايل بهار آنها را خوب هرس كنيد.

چگونه به روشي پايدار علفها را جزئي از منظر كنيم
علفهاي زينتي در واقع گياهان پوششي ،كاشتهاي تودهاي و گياهان داراي كاشت منفرد و
يا تأكيدي فوقالعادهاي هستند .حتي ميتوان آنها را در گلدان هم پرورش داد .تركيب اين
گياهان با گياهان چندساله و درختچهها ظاهري طبيعي به منظر شما ميدهد .در اينجا به
نكاتي كه بايد براي استفاده از اين نوع گياهان در نظر گرفت اشاره ميشود:
√ √علفهاي زينتي فصول گرم و سرد :علفها به دو گروه علفهاي فصل سرد (كه در
فصول سرد فعالتر هستند) و علفهاي فصل گرم (كه در بقيهي فصول سال بهتر عمل
ميكنند) تقسيم ميشوند .اگر بخواهيد در تمام سال از زيبايي علفها بهره ببريد ،بايد اين
دو گروه را با هم تركيب كنيد .اگر تا بهار براي هرس كردن اين گياهان صبر كنيد در فصل
زمستان هم ميتوانيد از جلوهي زيباي آنها بهرهمند شويد.
√ √علفهاي رونده 1و خوشهاي :2علفهاي رونده اغلب بهسرعت از طريق پاجوشهاي
زيرزميني پخش ميشوند .اين علفها ميتوانند در كنترل فرسايش موثر باشند ،ولي رشد آنها
خيلي زود از كنترل خارج ميشود و در منظر مشكل ايجاد ميكنند .علفهاي زينتي خوشهاي
در يك نقطه متمركز ميشوند و پخش نميشوند ،بنابراين نگهداري از آنها آسانتر است.
√ √نور :بهجز چند مورد خاص ،بيشتر علفهاي زينتي نور آفتاب را دوست دارند .بنابراين
بهتر است آنها را در قسمتهايي بكاريد كه حداقل نيمي از روز در معرض تابش آفتاب قرار
بگيرند .در مناطق سايهدار سعي كنيد از خيزران 3و جگنهاي 4شبهعلفي استفاده كنيد.
√ √جلوههاي ويژه :از زيبايي منحصربهفرد علفهاي زينتي استفاده كنيد :رش ِد شبهآبشاري
آنها ،حركت آنها در باد و صداي پيچيدن باد در البهالي علفها و انعكاس زيباي نور
1- runners
2- clumpers
3- rushes
4- sedges
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صبحگاهي و عصرگاهي روي شاخوبرگ اين گياهان .علفها را در طرف غرب نيمكت يا
پاسيو بكاريد تا بتوانيد از درخشش شگفتانگيز نور روي ساقههاي اين گياهان در هنگام
غروب خورشيد بهره ببريد .از علفهايي كه شكوفههاي زيبا و پرجلوه دارند در باغچههاي گل
استفاده كنيد .اگر براي تكميل جلوهي بصري نقطهاي به يك عنصر عمودي نياز داريد يك
علف بلند منفرد در آن مكان بكاريد.
√ √تثبيت خاك :از ريشههاي گستردهي علفها براي بههم چسباندن ذرات خاك در
قسمتهايي كه در معرض فرسايش قرار دارند استفاده كنيد .براي اطالعات بيشتر دربارهي
راههاي پيشگيري از رانش زمين به فصل  14رجوع كنيد.

چطور اجازه ندهيم علفهاي زينتي براي ما دردسرساز شوند
اگر علفها را بهدرستي انتخاب كرده باشيد هرگز براي نگهداري از آنها به زحمت نميافتيد.
در اينجا به كارهايي كه ممكن است نياز به انجام آنها باشد اشاره ميكنيم:
√ √آبياري :بسياري از علفهاي زينتي به بارندگي قانع هستند ،ولي برخي نياز به آبياري
زينتي مقاومبهخشكي ميتوانند خاكهاي مرطوب را
كمكي دارند .بسياري از علفهاي
ِ
تحمل كنند ،ولي ممكن است ساقهها و برگهاي آنها بيشازاندازه پرپشت شود و در نهايت
عمرشان كوتاه شود.
آبياري قطرهاي ،باراني و دستي ،همه براي اين گياهان مناسب هستند .خاك را تا عمق  30تا
 45سانتيمتري مرطوب كنيد .الزم نيست اين گياهان را بهطور مداوم آبياري كنيد.
√ √كوددهي :بيشتر علفهاي زينتي به كود نياز ندارند ،در واقع حاصلخيزي بيشازحد
محيط كشت مانع از رشد مناسب آنها ميشود .بهخصوص بهتر است از كود ازته استفاده
نشود ،زيرا باعث پرپشت شدن شاخوبرگ گياه و بروز مشكل ميشود.
√ √پيشگيري از آفتزدگي و بيماري :آبياري بيشازاندازه و تراكم گياهان ميتواند خطر
بيماري آنها را افزايش دهد .جوندگان نقبزن در زي ِر زمين از علفهاي زينتي تغذيه
ميكنند ،بنابراين بهتر است آنها را در سبدهاي سيمي بكاريد (براي اطالعات بيشتر به
فصل  16رجوع كنيد) .حيوانات ديگر نيز ممكن است گاهي از علفهاي زينتي تغذيه كنند،
فراموش نكنيد كه علفهاي زينتي براي همين منظور در منظر شما گنجانده شدهاند و
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تغذيهي حيوانات ،آن هم در فواصل زماني طوالني نميتواند باعث از بين رفتن آنها شود.
√ √مهار علفهاي هرز :بادقت علفهاي هرز جوان ،ريشهها و همهي قسمتهاي ديگر آنها
را وجين كنيد .اگر قبل از اين كار خاك را كمي مرطوب كنيد ،كارتان راحتتر ميشود.
اجازه ندهيد علفهاي هرز خيلي بزرگ شوند ،درغيراينصورت در هنگام كندن علفهاي هرز
ممكن است علفهاي زينتي را نيز زخمي كنيد يا آنها را هم از ريشه بكنيد.
√ √هرسكردن :بعضي از علفهاي زينتي را ميتوان سالها بدون هرس در منظر نگاهداشت،
ولي اگر اين گياهان ساالنه يك بار در ابتداي بهار هرس سنگين شوند خيلي بهتر است
(كاهش خطر آتشسوزي) .همچنين ميتوانيد شاخوبرگهاي خشك را با دست جدا كنيد
(دستكش فراموش نشود).

چطور با پيچها كنار بياييم

پيچها در منظر جايگاه ويژهاي دارند .اين گياهان براي فضاهاي كوچك و باريك مناسب

هستند ،ولي ممكن است روي درختان رشد كنند و بهسوي فضاهايي گسترشيابند كه براي
آنها در نظر گرفته نشدهاند و بهاينترتيب مشكلآفرين شوند .استفادهي درست از پيچها
باعث غني شدن محيط منظر و استفادهي نادرست از آنها ممكن است مايهي زحمت شود.

شناخت طبيعت پيچها
پيچها براي استفاده از نور محدود موجود در جنگلها تكامل يافتهاند .در مناطق جنگلي
درختان بيشتر نور خورشيد را جذب ميكنند و مقدار كمي از آن به گياهان كوچكتر
ميرسد .پيچها وقتي جوانتر هستند كمبود نور را تحمل ميكنند و براي جذب نور بيشتر
رفتهرفته از درختان باال ميروند و بهمحض رسيدن به تاج درخت گسترده ميشوند -مانند
انجير خفهكنندهي 1جنگلهاي استوايي -اين گياهان در نهايت درخت را از بين ميبرند و
تنه و شاخههاي عظيم خود را جايگزين درخت مرده ميكنند .برخي از پيچها مانند كودزو

2

(كه شهرت خوبي در ميان پيچها ندارد) در جنوب آمريكا به يكي از مشكالت عمدهي منظرها
1- strangler fig
2- kudzu
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تبديل شدهاند و هيچ راهحلي براي رهايي از آنها وجود ندارد .اگر بهنظر شما چنين گياهاني
كمي بيشتر از آنچه انتظار داريد مهاجم و حتي خطرساز هستند ،حق با شماست .ولي بايد
بدانيد طبيعت هميشه آرام و بيخطر نيست.

X

اگر در انتخاب خود دقت كنيد و گياه انتخابي را در جاي مناسب بكاريد ،پيچها گاهي

دقيقاً همان گزينهاي هستند كه منظر شما به آن نياز دارد .پيچها نسبت به ساير گياهان
به پيرايش (هرس) بيشتري نياز دارند ،ولي در بيشتر موارد سختي اين كار در مقايسه

با مزايايي كه پيچها در منظر شما دارند بسيار ناچيز است.
در اينجا به نكاتي كه به شما در كاربرد بهتر پيچها كمك ميكنند ميپردازيم:
√ √استفاده از پيچها :در قسمتهايي كه فضاي كافي براي ساختن پرچين نداريد از پيچها
براي پوشاندن حصارهايي كه همان كاربري را دارند استفاده كنيد .براي عايق كردن خانه و
پوشاندن نماي نامناسب ساختمان ،پيچها را روي ديوارها و براي كنترل فرسايش آنها را روي
تپهها و سطوح شيبدار بكاريد.
√ √پيچهاي باالرونده :برخي از پيچها دورتادور تكيهگاه خود ميپيچند ،انواع ديگر
پيچكهاي 1كوچكشان را دور ساقهي گياهان ميپيچند .گونههايي نيز وجود دارند كه با
استفاده از قالبهاي 2كوچكي كه شبيه پاهاي مارمولك هستند به ديوار يا هر تكيهگاه ديگري
ميچسبند .برخي پيچها تنها گسترده ميشوند .پيچي را انتخاب كنيد كه بهخوبي روي
تكيهگاهي كه براي آن در نظر ميگيريد رشد كند (جدا كردن پيچهاي قالبدار از تكيهگاه
آنها تقريباً غيرممكن است).
√ √پيچهاي هميشهسبز يا خزانكننده :پيچهاي هميشهسبز همهي سال برگ دارند ،ولي
پيچهاي خزانكننده در زمستان برگهاي خود را از دست ميدهند .براي جدا كردن و
پوششدهي فضاها از هميشهسبزها استفاده كنيد.
√ √زيستگاه موجودات زنده :بسياري از پيچها پروانهها ،پرندگان و زنبورها را به خود جذب
1- tendril
2- holdfast
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ميكنند و منبع غذايي آنها بهشمار ميآيند .پيچها موشها را نيز به خود جذب ميكنند
كه چندان دلپذير نيست.
√ √ساخت تكيهگاه :دقت كنيد تكيهگاه شما بهقدر كافي محكم باشد ،زيرا پيچهاي بالغ
گاهي بسيار سنگين ميشوند .سازهها معموالً تا زمانيكه الزم شود پيچها را از مقابل درها و
پيشآمدگيها هرس كنيد ،تكيهگاه مناسبي بهشمار ميآيند .روي تكيهگاهها توريهاي استيل
(ضدزنگ) نصب كنيد و پيچها را با دست روي آنها هدايت كنيد .داربستها را با استفاده از
شاخههاي محكمي (تركهاي) كه از درختان ميوهي خزانكننده هرس كردهايد بسازيد.

X

ممكن است دوست داشته باشيد روي آالچيقها 1پيچهاي بزرگ بكشيد .معموالً

همهي برگها و گلها در باالي آالچيق كه نور كافي وجود دارد ميرويند و وقتي زير
سايهبان مينشينيد تنها چيزي كه ميبينيد شاخوبرگهاي مرده است و بايد دائماً نگران
موشها باشيد .وقتي ميخواهيد سازهها را نقاشي كنيد آرزو ميكنيد كاش هرگز با دنياي
پيچها آشنا نشده بوديد .اگر آالچيق شما جلوهي زيبايي ندارد آن را تخريب كنيد ،سعي
نكنيد با استفاده از پيچها منظرههاي نازيبا را بپوشانيد .اگر دوست داريد آخر هفتهها
روي نردهبان برويد و ساقهي پيچها را هرس كنيد ميتوانيد حتي اجازه دهيد پيچ تا
طبقهي دوم هم باال برود.
پيچها را از تيرهاي چراغبرق دور نگاهداريد .ممكن است ادارهي برق چندان عالقهاي به هرس
كردن اين گياهان نداشته باشد .همچنين از كاشتن پيچها در نزديكي درختان خودداري كنيد.
√ √كاشت تركيبهاي مختلف :براي آنكه بتوانيد زمان بيشتري از جلوهي زيباي پيچها
بهره ببريد ،دو نوع پيچ مختلف كه فصل شكوفهدهي آنها متفاوت است در منظر بكاريد.

پيچهاي مثمر
همه درخت انگور را ميشناسند ،ولي پيچهاي ديگري نيز مانند گل ساعتي ،2كيوي ،كيوي
1- pergolas
2- passion fruit
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شمالي مقاوم به سرما ،1انواع توتها ،رازك 2و كدوي مكزيكي 3وجود دارد كه ميوههاي خوراكي
ميدهند .پيچهاي يكساله مانند نخودها ،لوبياها ،كدوها و خربزهها را فراموش نكنيد .پيچهاي
مثمر را ميتوان در مكانهايي كه مناسب كاشت درختان ميوه و سبزيجات نيستند پرورش داد.
ميوههاي اين گياهان عموماً در ارتفاعي ميرويند كه دسترسي به آنها آسان است.
اگر ميخواهيد براي منظرتان پيچ مثمر بخريد ،گياهاني را انتخاب كنيد كه ميوهي آنها
را دوست داريد تا ميوهها هدر نشوند .گونههايي را انتخاب كنيد كه مناسب منطقهي شما
هستند و در برابر بيماريها و آفات محلي رايج مقاوم هستند .دقت كنيد خاك منظر براي
پيچهاي منتخب شما مناسب باشد و نقاطي را براي كاشتن آنها انتخاب كنيد كه آفتابگير
هستند و پيچها در آنها بهتر رشد ميكنند .تكيهگاهي محكم براي آنها انتخاب كنيد و
راهي براي دسترسي آسان جهت چيدن ميوهها و هرس كردن شاخوبرگ گياه در نظر بگيريد.

گياهان گوشتي 4و كاكتوسهاي بسيار پايدار

ممكن است به گياهان گوشتي و كاكتوسها عالقه داشته باشيد يا اص ً
ال از آنها خوشتان

نيايد .اگر به اين گياهان عالقهاي نداريد ،الزم نيست اين قسمت را بخوانيد .نگران نباشيد
بدون آنها هم ميتوانيد منظري پايدار طراحي كنيد .ولي اگر به اين گياهان عالقه داريد،
تنوع شكل و فرم آنها حتماً شما را شگفتزده ميكند .اين گياهان ميتوانند به پايداري منظر
شما كمك بسيار كنند .در ادامهي اين فصل به توضيح عملكرد كاكتوسها و گياهان گوشتي
و همچنين نحوهي انتخاب و استفاده از آنها ميپردازيم.

با گياهان گوشتي و كاكتوسها بيشتر آشنا شويد
√ √بهطور كلي گياهان گوشتي و كاكتوسها آفتابدوست هستند ،ولي برخي گونهها در سايه
هم ميتوانند به حيات خود ادامه دهند .اين گياهان اقليمهاي گرم را ترجيح ميدهند ،ولي
برخي از آنها حتي در نواحي شمالي مانند بخشهايي از كانادا نيز رشد ميكنند .اين گياهان
1- cold-hardy arctic kiwi
2- hops
3- chayote
4- succulents
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بهدليل آب فراواني كه در بافتخود ذخيره ميكنند در برابر خشكي بسيار مقاوم هستند و
اگر ساير شرايط محيطي آنها مساعد باشد آبياري منظم در فواصل زماني طوالني برايشان
كافي است .ميزان آب مورد نياز آنها يكسوم تا يكدوم چمن است .اين گياهان بهندرت
دچار آفتزدگي و بيماري ميشوند ،ولي اگر دچار شوند ،آفتها و بيماريهايشان بيشتر از
نوع مهاجم هستند .گياهان گوشتي و كاكتوسها جزو سادهترين و مقاومترين گياهاني هستند
كه ميتوان از آنها در منظرهاي پايدار استفاده كرد.

براي داشتن باغچهاي پوشيده از گياهان گوشتي چه نكاتي را بايد دانست
قبل از اينكه هر كاكتوسي را كه به چشمتان خورد ،بخريد به نكات زير توجه كنيد:
√ √جانمايي :گياهان گوشتي را در قسمتهاي آفتابگير جنوب خانه يا ساختمان جانمايي
كنيد تا گرماي انعكاسي و حرارت موجود در ديوارها را جذب كنند و براي سرماي شب آماده
شوند .محلي را انتخاب كنيد كه هوا در آن بهخوبي جريان داشته باشد .گياهان خاردار را دور
از مسيرهاي تردد بكاريد.
√ √چيدمان :گياهان گوشتي و كاكتوسها در طبيعت تنها در كنار گونههاي مشابه خود
نميرويند .هم ميتوانيد در باغچهي خود فقط گياهان گوشتي يا كاكتوس بكاريد ،هم
ميتوانيد آنها را با گياهان ديگر تركيب كنيد .فقط سعي كنيد گياهاني را انتخاب كنيد كه
نياز آبي مشابه دارند .گياهان پرجلوهتر را بهصورت تأكيدي (منفرد) بكاريد .با استفاده از آنها
روي ديوارها سايه بياندازيد .گياهاني را انتخاب كنيد كه رنگ شاخوبرگ آنها متنوع است.
√ √زهكشي :گياهان گوشتي در مناطقي كه خاك سنگريزهاي دارند و آب بهسرعت از
خاك آنها تخليه ميشود ،رشد ميكنند .اين شرايط را براي آنها فراهم كنيد .خاك آنها
را خشك نگاهداريد ،آنها را در معرض نور آفتاب قرار دهيد و بهحال خود بگذاريد .چنين
شرايطي ايدهآل آنها است .اگر از جمله افرادي هستيد كه هر روز به گياهان آب ميدهند،
گياهان گوشتي را فراموش كنيد ،زيرا تحمل اين شرايط را ندارند.
رويش فعال از
√ √تغذيه و آبياري :براي كوددهي زياد به خود سخت نگيريد و تنها در فصل
ِ
كود استفاده كنيد (آن هم به مقدار كم) .بااينوجود تا زمانيكه در گياه عارضهاي كه مربوط
به كمبود مواد غذايي باشد مشاهده نكردهايد نيازي به كوددهي نيست .كوددهي و آبياري را
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در فصلهاي پاييز و زمستان متوقف كنيد.
كار با گياهان خاردار به مهارت خاصي نياز دارد .گياهان گوشتي بهدليل آب موجود در
بافتهايشان ،از گياهان ديگر سنگينتر هستند ،و قسمت فوقاني آنها وزن بيشتري نسبت
به بقيهي قسمتهاي گياه دارد .يگ گياه گوشتي با چنين ويژگيهايي ميتواند براي كساني
كه با آن سروكار دارند خطرساز باشد .بيشتر گياهان گوشتي ترد و شكننده هستند و بايد
بااحتياط جابهجا شوند .الزم به ذكر است كه خارهاي اين گياهان بسيار خطرناك هستند
و در هنگام كار با آنها بايد از دستكشهاي ضخيم چرمي ،پيراهن آستينبلند ضخيم و
چكمههاي ضخيم استفاده شود .محافظت از چشمها فراموش نشود .براي جابهجا كردن ،گياه
را در روزنامه يا يك تكه موكت كهنه بپيچيد .اگر پوستتان خراش شديدي برداشت ،براي
پيشگيري از عفونت ،فورا ً محل خراش را ضدعفوني كنيد.

چگونه از منظر بيشترين استفاده را ببريم :محصوالت خوراكي

پس از جنگ جهاني دوم مردم آمريكا عالقهي وصفناپذيري به ماشينهاي بزرگ ،غذاهاي آماده
و زمينهاي چمن در مقابل خانهها پيدا كردند .در آن زمان مردم عالقهي گذشتهي خود را به
پرورش مواد غذايي خانگي از دست داده بودند .اين روند ادامه پيدا كرد و بارها تغييرات مشابهي
در روش زندگي مردم بهوجود آمد .امروزه مردم دوباره به فكر توليد و پرورش مواد غذايي مورد
نياز خود افتادهاند .پرورش ميوهها و سبزيهاي خوراكي و تامين مواد غذايي مورد نياز خانواده،
بهترين راه استفاده از سايت است .اين كار آنقدر هم كه فكر ميكنيد سخت نيست.

X

در بحث پايداري ،نهتنها با كاشت گياهان مثمر از سايتتان بهرهي مناسب ميبريد،

بلكه با كاهش حملونقل مواد غذايي از مزرعه به محل زندگي خود در مصرف سوختهاي
فسيلي صرفهجويي ميكنيد .از بهترين ويژگيهاي محصوالت خانگي ميتوان به تازگي،
خوشمزگي و سالم (بدون استفاده از آفتكش) بودن آنها و همچنين سرگرمي پرورش
اين گياهان اشاره كرد .شما ميتوانيد از گونههايي استفاده كنيد كه بهمراتب خوشعطرتر
از محصوالت ارايهشده در بازار هستند .اگر فرزندي داريد او را با هنر پرورش گياهان مثمر
آشنا كنيد .فرزندان ما بيش از ما به اين دانش نياز دارند.
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در بخشهاي بعدي به فوايد پروش گياهان مثمر و به نكاتي براي پرورش بهتر اين گياهان
خواهيم پرداخت.

گزيدهاي از اصول كاشت گياهان مثمر

X

نبايد اينگونه تصور كرد كه گياهان مثمر بعد از فصل ميوهدهي مانند علفهاي

خشك هستند و بايد در گوشهي حياط رها شوند .درست است ،بوتهي گوجهفرنگي
و برخي گياهان ديگر در پايان فصل ميوهدهي ظاهر چندان خوبي ندارند (پژمرده
ميشوند) ،ولي بيشتر گياهان مثمر بهاندازهي گياهان زينتي زيبا هستند و ميتوان آنها
را با گياهان زينتي در منظر تركيب كرد .باغچههاي سبزيجات بههمراه چند درخت ميوه
از اجزاء مهم منظرهاي پايدار بهشمار ميآيند.
الزم نيست براي پرورش گياهان مثمر به خود خيلي سخت بگيريد .حتي باغبانهاي
نهچندان حرفهاي ني ز ميتوانند برخي گياهان مثمر دائمي را -مانند درختان ميوه و سبزيجات
چندساله -در منظر خود پرورش دهند .بهاينترتيب اگر با برخي اصول مربوط به پرورش اين
گياهان بيشتر آشنا شويد ،حتي ميتوانيد محصوالت يكساله هم در منظر خود پرورش دهيد.
√ √خاكتان را بهخوبي و يكبار براي هميشه آماده كنيد .براي كاشت گياهان مثم ِر يكساله
نقاط آفتابي و مسطح را انتخاب كنيد .دقت كنيد خاك محل انتخابي شما براي گياه مناسب
ِ
خاك مناسب پر كنيد .به خاكتان
باشد .ميتوانيد سطح باغچه را كمي باال بياوريد و آن را از
كمپوست و كود اضافه كنيد و آن را خوب آبياري كنيد.
√ √گياهاني را انتخاب كنيد كه محصوالت آنها را دوست داريد .كلم قمري 1محصول
موردعالقهيخيليها است ،ولي اگر شما از عطر و طعم آن خوشتان نميآيد از كاشتن آن
خودداري كنيد زيرا اين كار اسراف است.
√ √سعي كنيد گياهان را بهصورت بذر بكاريد (براي آنكه زودتر جواب بگيريد بذرها را
تا مدتي در محلي سرپوشيده نگاهداريد تا جوانه بزنند و سپس جوانهها را به منظر منتقل
1- kohlrabi
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كنيد) ،يا براي آنكه كارتان آسانتر شود نشاءهاي آماده را از بازار بخريد .اگر امكان دارد بذر
گونههايي را انتخاب كنيد كه بهصورت طبيعي 1پرورش داده شدهاند.
√ √در زمان كاشت مقدار كميكمپوست و كود آلي (ارگانيك) متعادلشده به خاك اضافه
كنيد و بهمحض كاشت گياهان درخاك آنها را آبياري كنيد.
√ √كل منطقهي مورد نظر را با خاكپوش آلي -مانند شاخوبرگهاي بهجامانده از هرس
كردن گياهان و درختان ،خاكپوشهاي آماده يا خردهچوب -بپوشانيد .اگر ضخامت اليهي
خاكپوش بين  7/5تا  10سانتيمتر باشد ،آب براي مدت طوالنيتري در خاك باقي ميماند
و اين اليه مانع از رشد علفهاي هرز ميشود .اگر ميخواهيد بدون زحمت زياد در كار
منظرسازي موفق شويد ،استفاده از خاكپوش كليد موفقيت شماست .درصورت از بين رفتن
اليهي خاكپوش آن را دوباره جايگزين كنيد.
√ √وقتي ميخواهيد گياه جديدي در منظر بكاريد بهجاي آنكه زمين را بكنيد يا خاك
ِ
خاك آن
كل منطقه را زير و رو كنيد قسمتي از خاكپوش را كنار بزنيد و گياه را در
قسمت بكاريد .بعد از كاشت گياه دوباره خاكپوش را س ِر جاياش برگردانيد .بههمين سادگي
ميتوانيد صاحب يك اكوسيستم شويد.
خيلي جالب است كه ميتوان با تخصيص بيشترين فضا از هر منظري به پرورش
محصوالت خانگي و كاربرد روشهاي كارآمد باغباني ،محصوالت متنوعي از منظر برداشت
كرد .براي اطالعات بيشتر دربارهي طراحي منظري پوشيده از درختان ميوه و گياهان
مثمر به پيوست رجوع كنيد.

گياهان مثمر چندساله را نيز به منظر اضافه كنيد
بين سبزيجات يكساله و درختان ميوه ،گياهان چندساله قرار دارند كه چندين سال بدون
نياز به كاشت مجدد زنده ميمانند .برخي از اين گياهان كام ً
ال شناختهشده هستند :مانند
مارچوبه ،آرتيشو و ريواس .اين گياهان يكبار در خاك كاشته ميشوند و چندين سال بدون
1- organic
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نياز به هر نوع نگهداري خاصي ميتوان از محصوالت آنها استفاده كرد ،تنها زحمتي كه براي
استفاده از محصوالت اين گياهان كشيده ميشود ،زحمت برداشت آنها است.
گياهان چندساله كيفيت خاك را افزايش ميدهند ،از منابع كمي استفاده ميكنند ،فصل
برداشت آنها طوالنيتر از گياهان يكساله است و ميتوانند بهعنوان نوعي كشت مخلوط
گياهان چندساله عمل كنند ،1اكوسيستمي متنوع از انواع گياهان مثمر .محصوالت گياهان
چندساله را نميتوان جايگزين محصوالت گياهان يكساله كرد .اين گياهان بُعد جديدي از
محصوالت كشاورزي خانگي را به منظر شما ميافزايند.

X

پرورش گياهان چندساله آسان است ،ولي اين گياهان هم بيعيب نيستند .برخي از

آنها دير به مرحلهي باردهي ميرسند و برخي نيز رشد غيرقابلكنترل و تهاجمي دارند.
بااينوجود اين گياهان ارزش امتحان كردن را دارند ،حتي اگر فقط به ريواس اكتفا كنيد.

تقسيم ثروت يا همان محصوالت كشاورزي
وقتي به توليد محصوالت كشاورزي خانگي عادت كرديد ،ميتوانيد با تقسيم توليد مازاد
بر مصرف خود با همسايهها وارد مرحلهي جديدي شويد .تقريباً همهي باغبانها گاهي
بروكلي مازادبر مصرف پرورش ميدهند و اين كلمها اغلب ضايع ميشوند،
مقداري كلم
ِ
زيرا يك خانواده بهتنهايي قادر به مصرف يكبارهي توليدات اضافي خود نيست .چارهي
كار دادوستد با همسايهها است .اين كار شبيه تقسيم آب در كشاورزي است با اين تفاوت
كه در اينجا عالوهبر دادوستد سيب ،هلو ،پياز و محصوالتي از اين دست ،اطالعات باغباني
و كشاورزي نيز مبادله ميشود و كودكان فرصتي براي بازي و دوستيابي پيدا ميكنند.
از آنجا كه توليد و عرضهي محصوالت بدون استفاده از سوختهاي فسيلي انجام
ميشود ،اين روش يكي از موثرترين و كارآمدترين روشهاي تامين مواد غذايي بهشمار
ميآيد .حتي ميتوانيد يك قدم فراتر برويد و با برگزاري چند جلسه دربارهي رژيم
نوعي از كشت مخلوط است كه در آن دو يا تعداد بيشتري از محصوالت بهصورت 1- perennial polyculture
توام پرورش داده ميشوند ،بهاينترتيب كه بخشي از دورهي زندگي خود را در كنار يكديگر طي ميكنند .براي مثال در
كشت دو محصولي،محصول دوم قبل از اينكه محصول اول به بلوغ برسد و برداشت شود،كاشته ميشود.س
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غذايي متعادل همسايهها بحث كنيد و محصوالتي را كه بيشتر مورد نياز هستند پرورش
دهيد .بهاينترتيب توانستهايد از زمين خود بيشترين استفادهي ممكن را ببريد.
اين قبيل فعاليتها تنها به پرورش و عرضهي مواد غذايي محدود نميشوند ،بهكمك اين
فعاليتها روابط اجتماعي گسترش مييابند و نوعي سرگرمي براي همه بهوجود ميآيد.
از اينكه بدانيد از گياهان چندساله -بهجز مارچوبه ،آرتيشو و ريواس -چه تعداد محصول
خوراكي متنوع ميتوان برداشت كرد حتماً شگفتزده خواهيد شد .با توجه به شرايط اقليمي
منطقهاي كه در آن زندگي ميكنيد ،ممكن است بخواهيد برخي از اين محصوالت را در
منظر خود پرورش دهيد .بهجز چند گياه خاص ،همهي اين گياهان در بيشتر اقليمها و انواع
خاكها رشد ميكنند .عالوهبراين همهي اين گياهان زيبا هستند و نياز نيست آنها را در
جايي پنهان كنيد.
√ √آرتيشوي اورشليم( 1اين گياه نه آرتيشو است و نه از اورشليم ميآيد ،دليل نامگذاري اين
گونه مشخص نيست).
√ √كدوي مكزيكي (اقليمهاي گرم تا معتدل)
√ √لوبياي قرمز

2

√ √موز (فقط براي اقليمهاي گرم)
√ √سيبزميني شيرين (براي اقليمهاي خيلي سرد مناسب نيست)
√ √نوعي كاكتوس خاردار بسيار مقاوم به خشكي با ميوههاي مغذي و برگهايي نرم كه
ميتوان آنها را بهشكل سبزيجات پخته مصرف كرد (براي اقليمهاي خيلي سرد مناسب
نيست)

3

√ √گلهاي زنبق رشتي 4كه برخي از مردم آنها را ميخورند
√ √گوشفيلي( 5اگر در اقليمهاي گرم زندگي ميكنيد)
1- Jerusalem artichokes
2- scarlet runner beans
3- pear cactus
4- daylily
5- taro
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√ √پاجوشهاي بامبو از برخي گونههاي خاص

اسرار كشاورزي
كشاورزان هر روز با خاك و گياهان سروكار دارند .آنها ميتوانند نكاتي را دربارهي افزايش
توليد محصوالت و كمك به بهبود كيفيت خاك به پرورشدهندگان خانگي بياموزند .همچنين
كشاورزان ميدانند چگونه بدون اينكه فشار زيادي را تحمل كنند ،فعاليتهاي خود را ادامه
دهند .در اينجا به برخي ويژگيهاي كشاورزي پايدار ميپردازيم:
√ √هر مزرعه ،كوچك يا بزرگ ،يك اكوسيستم است :تعامل بين گياهان ،حيوانات،
حشرات ،باكتريها ،قارچها ،خاك ،هوا ،آب و مواد معدني بسيار پيچيده است ،ولي براي
داشتن سيستمي پويا تنها آشنايي با گياهان كافي نيست ،بلكه الزم است همهي اجزاء
سيستم را بشناسيد .در واقع شما ميتوانيد بهكمك شبيهسازي عملكرد اكوسيستمهاي
طبيعي با زحمت كمتر نتيجهي بهتري بگيريد.
√ √حواستان را جمع كنيد :دقت ،توجه و فكر كردن به روشهاي بهتر از عواملي هستند
كه مرز بين موفقيت و شكست را تعيين ميكنند .ناديده گرفتن چيزهاي كوچك ممكن است
منجر به بروز مشكالت بزرگ شود.
√ √خاك را خوب تغذيه كنيد تا خاك غذاي شما را تامين كند :حفظ سالمت خاك كليد
موفقيت در پرورش گياهان مثمر است .از آنجا كه با برداشت محصوالت كشاورزي از منظر
در واقع عناصر موجود در سيستم را برداشت ميكنيم ،بايد مواد غذايي خارجشده از منظر
را با استفاده از كمپوست ،عصارهي كمپوست ،1كود انساني (بله ،كود انساني) يا كودهاي آلي
(ارگانيك) دوباره به خاك برگردانيم .حتي ميكروارگانيسمهاي مفيد خاك ،مانند باكتريها،
قارچ ميكوريزا و كرمهاي خاكي نيز كه در سالمت و كيفيت گياهان نقش اساسي دارند بايد
حفظ شوند .كشاورزاني كه محصوالت ارگانيك پرورش ميدهند معتقداند« ،سالمتي خاك
مساوي سالمتي غذا و سالمتي غذا مساوي سالمتي انسان است».
√ √زمين را شخم نزنيد :زير و رو كردن خاك معموالً بيشتر از آنكه سود داشته باشد براي
طي فرآيندي از خيساندن كمپوست جامد در آب عصارهاي حاصل ميشود كه بهعنوان كود،
آفتكش و قارچكش از آن استفادهميشود2.

1- compost tea
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خاك مضر است .با استفاده از روشهايي كه به شخم زدن نياز ندارند و همچنين پاشيدن
خاكپوشهاي دورهاي روي سطح خاك ،هم به حفظ و بهبود كيفيت خاك كمك كنيد و
هم كيفيت محصوالت خود را باال ببريد .اگر خاك منظر شما از هر لحاظ مناسب است با آن
كاري نداشته باشيد.
√ √بر تنوع منظر خود بيافزاييد :از گونههاي مختلف استفاده كنيد و محصوالت خود
را بهتناوب كشت كنيد تا خاك منظر را بهيكباره از مواد غذايي خالي نكنند .در منظر
حبوباتي مانند باقال 1بكاريد ،اين گياهان نيتروژن هوا را جذب و آن را در خاك آزاد
ميكنند .همچنين گياهاني مانند بومادران ،2شويد ،3گشنيز ،4شبدر و مخلصه 5در منظر
بكاريد كه حشرات مفيد را به خود جذب ميكنند و اين حشرات آفات را از منظر شما دور
نگاه ميدارند.

پرورش گياهان خاص براي كاربريهاي پايدار

اگر ميخواهيد ملكتان را به يك منظر واقعاً پايدار تبديل كنيد تا جاييكه ميتوانيد از آن
كار بكشيد .به گذشته برگرديد ،زمانيكه اجداد شما از زمينهايشان براي تامين نيازهاي
خود استفاده ميكردند و گياهان و حيواناتي را كه براي انسان مفيد بودند پرورش ميدادند-
زمانيكه بخش عمدهي تاريخ بشر را تشكيل ميدهد .هيچ قانوني (مگر قوانين بيمنطقي
كه مردم را مجبور به كاشت چمن جلوي خانهي خود ميكنند) نميتواند مانع از پرورش
گياهان مفيدي شود كه كاربردي جز زيباسازي منظر دارند .كارهاي مختلفي را كه ميتوانيد
با گياهان متداول باغچهاي انجام دهيد ،در نظر بگيريد:
√ √گياهان مفيد در منظر :سير ،گشنيز 6و بسياري از گياهان ديگر حشرهكشهاي طبيعي

1- fava beans
2- yarrow
3- dill
4- cilantro
5- tansy
6- coriander
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گلحنا 1يك قارچكش 2طبيعي است .عصارهي
كارآمدي هستند .عالوهبراين سير نيز مانند ِ
برگهاي گردو برخي علفهاي هرز را از بين ميبرد.
سرخ شارون 3براي شستن موهايتان استفاده
√ √گياهان مفيد در خانه :از عصارهي گل
ِ
كنيد و لباسهايتان را با گياه گل صابوني 4بشوييد (از قرون وسطي از اين گياه براي
شستن لباسها استفاده ميشده است) و براي دور كردن بيدها از پوست ليمو استفاده
كنيد .در آشپزخانه ،ديگها و ماهيتابهها را با اسكورينگ راش (از خانوادهي دماسبيان)

5

بشوييد و ترشيها را در ظرفهاي (قمقمه) تهيهشده از كدوهاي قلياني نگهداري كنيد.
براي رسيدن ميوههاي كال آنها را بههمراه ريشههاي قاصدك در يك ظرف دربسته قرار
دهيد (ريشههاي گياه قاصدك از خود اتيلن آزاد ميكنند كه به تسريع فرآيند رسيدن
ميوه كمك ميكند).
√ √مصالح ساختماني :اگر پشتكار خوبي داشته باشيد ،ميتوانيد الوار مورد نياز خود را
پرورش دهيد يا از چوب بامبو براي ساختن وسايل مختلف استفاده كنيد .ولي كاربرد گياهان
منظر به همينجا خالصه نميشود .چطور است يك اتاق جديد به ساختمان اصلي اضافه كنيد
و براي عايق كردن آن از گياه لويي ،6براي ساختن سقف آن از پوستهي تنهي درخت سدر
قرمز غربي ،7براي جال دادن قسمتهاي چوبي از عصارهي پوست گردو ،براي سمبادهكاري از
دم اسبيان و براي تهيهي چسب از عصارهي سير استفاده كنيد .حتي ضدزنگي وجود دارد كه
از درخت شوكران كبير 8تهيه ميشود.
براي اطالعات بيشتر دربارهي كاربرد گياهان ،از گياهان شناختهشده گرفته تا ساير
گياهان ،به سايت اينترنتي «گياهاني براي آينده» به آدرس  www.pfaf.orgرجوع كنيد.

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

هيچچيز زيباتر از تعدادي گلدان سفالي پر از گلها و گياهان رنگارنگ نيست .تقريباً همهي
باغبانها گاهي به فكر استفاده از چنين گلدانهايي ميافتند .بسياري از آنها در انجام اين كار
موفق نميشوند و ديگر هرگز تالش نميكنند .اين مسئله مايهي تاسف است زيرا پرورش گياهان
گلداني كار سختي نيست .ولي الزم است بدانيد گلدانها محيط رشد سختي دارند و براي كار با
آنها بايد به برخي نكات توجه شود .در اين بخش اطالعاتي در اين زمينه ارايه ميشود.

زمان مناسب استفاده از گياهان گلداني

X

تنها درصورتي از گياهان گلداني بهعنوان بدنهي اصلي منظر خود استفاده كنيد

كه فضاي خالي براي كشت گياهان نداشته باشيد .هيچ گياهي ذاتاً گلداني نيست ،ولي
بيشتر گياهان در گلدان هم ميتوانند زنده بمانند .ولي اتفاقي كه در واقعيت ميافتد اين
است كه گياهان در عمل در گلدانها دچار مرگ تدريجي ميشوند .زيرا در گلدان فضاي
كافي براي رشد ريشههاي گياه وجود ندارد ،مگر گياهان بسيار كوچكي كه فضاي گلدان
براي آنها كافي است -يا گياهان خاص اين كاربري.
فراموش نكنيد كه گياهان گلداني هم زمان و مكان مناسب كشت خود را دارند .اگر منظرتان
بالكن يا پاسيو دارد ،گياهان گلداني برايتان مناسب هستند .بيشتر خانههاي شهري خاك
كمي دارند و باغبانها بهناچار براي پروراندن گياهان به انواع گلداني رو ميآورند .هر منظري
از جانمايي مناسب چند گياه گلداني لذت ميبرد ،بااينحال ،اين گياهان بيشتر مناسب
قسمتهايكفسازيشده ،مانند وروديها و مسيرهاي تردد ،هستند كه امكان كاشت گلوگياه
در آنها وجود ندارد .گياهان گلداني نظم خوبي به منظر ميدهند و جلوهي آن را نهايي
ميكنند ،چرا كه چيدن آنها در واقع نوعي هنر محسوب ميشود .در استفاده از جانمايي
گياهان گلداني سخت نگيريد ،ولي سعي كنيد آنها را درقسمتهاي مختلف منظر پخش كنيد.

چه گياهاني مناسب كشت در گلدان هستند؟

شما ميتوانيد تقريباً هر گياهي را در گلدان بكاريد به شرط اينكه روش درست انجام اين كار
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را بدانيد .نكات زير را دربارهي هريك از گروههاي زير در نظر بگيريد:
√ √گياهان يكساله و چندسالهها :اين گياهان با تغيير فصلها تغيير رنگ ميدهند.
√ √گياهان پيازي :گياهان پيازي به مراقبت و نگهداري چنداني نياز ندارند و سالها
قابلاستفاده هستند.
√ √درختچهها ،درختهاي ميوه و حتي سبزيجات :همهي اين گياهان را ميتوان در گلدان
پرورش داد .دراينصورت بيشتر از وقتيكه در خاك كاشته ميشوند به كوددهي و آبياري نياز
خوبي رشد نمونههاي مشابه در خاك نخواهد بود .اگر ميخواهيد
دارند ،و طبيعتاً رشد آنها به ِ
آنها را بيش از يك سال نگاهداريد بهتر است هر يك يا دو سال يكبار گلدان آنها را عوض
كنيد.
√ √گياهان گوشتي و كاكتوسها :گياهان گوشتي و كاكتوسها از مناسبترين گياهان
گلداني بهشمار ميآيند .اين گياهان آب را در بافتهاي خود ذخيره ميكنند ،در برابر خشكي
مقاوماند و با محدوديت فضاي موجود در گلدانها مشكلي ندارند و اگر گاهي بههر دليلي
نتوانيد به آنها رسيدگي كنيد ،پژمرده نميشوند و از بين نميروند .همهي گياهاني كه بافت
گوشتي دارند در محيطي خشك تكامل يافتهاند و مانند شترها با روش ذخيرهي آب آشنا
هستند .زندگي در كنار چنين گياهاني بسيار آسان است.
از طرف ديگر ،گياهان گوشتي و كاكتوسها بسيار متنوع و زيبا هستند .اين گياهان بدون
اينكه آسيبي ببينند سالها در يك گلدان دوام ميآورند و اگر وقتي به مسافرت ميرويد،
همسايه فراموش كند به آنها آب بدهد ،خشك نميشوند.
√ √گياهان تكلپه :1گياهاني كه در هريك از خانوادههاي علفها ،2سوسنها ،3زنبقها،4
اركيدهها ،5جگنها ،نخلها 6و آگاوها قرار دارند ،تكلپه ناميده ميشوند .در واقع نام آنها از
نحوهي جوانهزني بذر اين گياهان گرفته شده است .اين گياهان داراي يك «برگ بذري»7
1- monocots
2- grass
3- lily
4- iris
5- orchid
6- palm
7- seed leaf
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هستند و اولين برگ جواني كه از بذر بهوجود ميآيد كوتيلدون 1ناميده ميشود .تكلپهايها
در مقايسه با گياهان دولپهاي (گياهاني كه داراي دو برگ بذري هستند ،مانند بيشتر
درختچهها ،گياهان چندساله و يكسالهها) با فضاي محدود گلدانها سازگارترند .اين به معني
آن است كه ميتوان تكلپهايها را براي مدت طوالنيتري در يك گلدان نگاهداشت و الزم
نيست خيلي زود گلدان آنها عوض شود .بسياري از گونههاي اين گياهان ميتوانند چندين
سال در گلدانهاي كوچك (درحاليكه ريشههايشان بسيار انبوه شده است) زنده بمانند.
از كاشت پيچها در گلدان خودداري كنيد و آنها را روي آالچيقها يا داربستها
پرورش دهيد .پيچها براي مدت كوتاهي در گلدانها باقي ميمانند ،ولي درنهايت از
گلدان خارج ميشوند و منظرهي بسيار ناهنجاري بهوجود ميآورند .جاي پيچها زمين
است و بايد در زمين كاشته شوند.

مراقبت از گياهان گلداني
مانند اجزاء ديگر منظرهاي پايدار ،شروع درست و اصولي استفاده از گياهان گلداني در منظر،
نگهداري و مراقبت از آنها را آسانتر ميكند .حتي اگر قب ً
ال در نگهداري از گياهان گلداني موفق
نشده باشيد ،آشنايي با روشهاي اصولي مراقبت از آنها به شما كمك ميكند بدانيد چه كارهايي
بايد انجام دهيد .در اينجا به برخي نكات مربوط به نگهداري از گياهان گلداني ميپردازيم:
√ √گلدانها :اگر ميخواهيد گلدان بخريد ،سراغ گلدانهاي سفالي (لعابدار يا بدونلعاب)،
چوبي ،پالستيكي بازيافتي يا حتي گلدانهاي ساختهشده از پوستهي غالت برويد .گلدان شما
ميتواند هر ظرفي كه نظر شما را به خود جلب ميكند باشد :قوطيهاي خالي ،كفشهاي
كهنه ،ظرفهاي شكسته ،سنگهاي گود ،كندههاي درخت ،لولههاي رسي فاضالب و
چرخدستيهاي كوچك.

X

دقت كنيد كه در كف گلدانتان حتماً يك سوراخ زهكشي وجود داشته باشد .اگر
1- cotyledon
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ظرف موردنظر سوراخ ندارد ،با استفاده از متهي بنايي سوراخي در ته گلدان ايجاد كنيد.
گلدان بايد محكم و در برابر شرايط اقليمي مقاوم باشد .گلدانهايي كه ديوارهي آنها
خللوفرج بيشتري دارد به آبياري بيشتر نياز دارند .سطح داخلي گلدان را با استفاده
از مواد درزگير آببندي كنيد تا آب را براي مدت طوالنيتري در خود حفظ كند .از
سبدهاي پوشيده از خزه استفاده نكنيد ،زيرا اگر در تابستان آنها را هر روز آبياري نكنيد،
دوام نميآورند .گياهان را اول در گلدان پالستيكي بكاريد و سپس گلدان پالستيكي را
در يك گلدان زيبا قرار دهيد .اين كار مراقبت از گياه را آسانتر ميكند و طول عمر
گلدانهايي را كه خوب پخته نشدهاند افزايش ميدهد.
√ √خاك :كيفيت خاكهاي گلداني موجود در بازار طي چند سال گذشته خيلي بهتر شده
است .درحالحاضر محصوالت آلي بسياري در دسترس منظرسازان قرار دارد .بافت خاك
گلدانها سبكتر از خاك زمين است و در بيشتر موارد اص ً
ال خاك واقعي در آن وجود ندارد.
بافت سبك باعث تسريع زهكشي و تسهيل حركت ريشهها در خاك ميشود ،ولي همين عامل
باعث ميشود خاك نتواند آب و مواد غذايي را براي مدت طوالني در خود نگاهدارد.
ميتوان كود ،كمپوست يا خاك باغچه را به خاكهاي گلداني موجود در بازار اضافه كرد
يا با استفاده از اين مواد خاكيدلخواه تهيه كرد .در مرحلهي كاشت براي زنده شدن خاك
چ ميكوريزا به آن اضافه كنيد ،اين كار كيفيت خاك را بهميزان قابلتوجهي افزايش
كمي قار 
ميدهد .پليمرها( 1موادي كه به خاك در نگاهداشتن آب كمك ميكنند) چندان مورد تاييد
نيستند و بهتر است از آنها استفاده نشود.
√ √كاشت :دقت كنيد كه گياهتان سالم باشد و بهخوبي آبياري شده باشد .براي خارج كردن
گياه از گلدان ،گلدان را وارونه كنيد ،ولي خاك آن را با دست نگاهداريد .سپس لبهي بااليي
گلدان را بهآرامي به لبهي گلداني كه ميخواهيد گياه را به داخل آن منتقل كنيد بزنيد .با
اين كار گياه از گلدان خارج ميشود .ريشههاي آن را خوب بررسي كنيد و اگر ريشهها بهشكل
حلقوي درآمده بودند ،گياه را دور بياندازيد .قبل از اينكه گياه را در گلدان جديد قرار دهيد،
1- polymers
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ريشهها را بهآرامي كمي از هم باز كنيد.
مانند همهي كاشتها ،گياه را خيلي عميق نكاريد و بعد از كاشت فورا ً آن را خوب آبياري
كنيد .اگر كمي خاكپوش روي سطح خاك بپاشيد ،آب براي مدت طوالنيتري در خاك
گلدان حفظ ميشود و از ريشهها نيز محافظت ميشود.
√ √كوددهي :از يك كو ِد كامل 1آلي (ارگانيك) استفاده كنيد .خاكهاي گلداني معموالً مواد
غذايي طبيعي كمي دارند ،بنابراين بايد مواد مورد نياز را به آنها اضافه كنيد .اين كودها
شرايط خاك را بهكلي تغيير ميدهند .در طول فصل رويش ،هر ماه به گياه كود بدهيد
(بهاستثناء گياهان گوشتي و كاكتوسها كه به كود كمتري نياز دارند) .ميتوانيد از كودهايي
كه بهتدريج عناصر غذايي خود را در خاك آزاد ميكنند ،استفاده كنيد.
√ √آبياري :گياهان گلداني معموالً در مقايسه با گياهان باغچه به آبياري بيشتري نياز دارند
و كوتاهي در آبياري آنها ممكن است منجر به از بين رفتن گونههاي حساس شود .اگر
گلدانها را بهصورت دستي آبياري ميكنيد ،اين كار را حداقل دو بار تكرار كنيد تا مطمئن
شويد آب از همهي جهتها در خاك فرو ميرود و به توپي ريشه ميرسد .بهاينترتيب
نمكهاي انباشتهشده در خاك شسته و از گلدان خارج ميشوند .به اندازهي كافي به گلدان
آب بدهيد ،بهطوريكه آب اضافي از سوراخ زهكش خارج شود .اگر ميتوانيد گلدان را گاهي
زير باران قرار دهيد .آب پاك باران براي گياهان گلداني بسيار مفيد است.
اگر گلدانهاي شما با سيستم آبياري خودكار آبياري ميشوند ،آنها را زير
شيرهاي مربوطه قرار دهيد و سيستم را طوري تنظيم كنيد كه در تابستان (بسته
به شرايط آبوهوايي) گلدانها حداقل هر  2تا  3روز يكبار آبياري شوند (مگر اينكه
گياهان كاشتهشده جزو گياهان گوشتي يا از گونههاي مقاومبهخشكي باشند) .وقتي
شير آب آشپزخانه را باز ميكنيد و مدتي منتظر ميمانيد تا آب گرم شود ،بهجاي آنكه
اجازه دهيد آب به چاه فاضالب برود آن را در يك ديگ پر كنيد و پاي گلدانها بريزيد.
ميتوانيد براي آبياري گلدانها از يك سيستم سادهي مجهز به يك مخزن آب ،چند لوله
1- complete fertilizer
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و قطرهچكان استفاده كنيد و هر چند وقت يكبار مخزن را پر كنيد.
فراموش نكنيد كه گياهان گوشتي و كاكتوسها به يك دورهي استراحت در پاييز و زمستان
نياز دارند .اگر در منطقهاي با آبوهواي سرد زندگي ميكنيد ،آنها را به يك اتاق نسبتاً
روشن انتقال دهيد و از بارشهاي زمستاني حفظ كنيد.

فصل 19

شناخت چمنهايي با آثار مخرب كمتر و جايگزينهاي
پايدار براي چمن
در اين فصل ميخوانيم:

• نق ِد چمنهاي متداول
• كاهش تاثيرات منفي چمنها
• استفاده از پوششهاي جايگزين چمن
زمان آن رسيده كه نگاهي به زمين چمنتان بياندازيد 80 .درصد از خانههاي اياالت متحدهي
آمريكا ،زمين چمن دارند .بيشتر صاحبان اين زمينها به فكر آن هستند كه چگونه ميتوانند
زمين چمنشان را با اصول پايداري هماهنگ كنند .بهتر است بدانيد هيچ زمين چمني را نميتوان
 100درصد مطابق بر اصول پايداري طراحي كرد ،ولي براي كاستن از اثرات منفي اين زمينها
كارهاي زيادي ميتوان انجام داد .البته بايد گفت كه زمينهاي چمن ويژگيهاي مثبت نيز دارند.
زمينهاي چمن ،اصوالً از پرمصرفترين اجزاء هر منظر بهشمار ميآيند ،ولي خوشبختانه در
بحث پايداري ،برطرف كردن مشكل زمينهاي چمن كار چندان پيچيده و دشواري نيست.
كمك به عملكرد بهتر زمينهاي چمن ،گام بلندي در جهت دستيابي به منظري پايدار
محيطي مراقبت از زمينهاي چمن خواهيم
بهشمار ميآيد .در فصل  22به روشهاي زيست
ِ
پرداخت .با استفاده از اطالعاتي كه در اين فصل ارايه ميشود ميتوانيد زمين چمنتان را به
اصول پايداري نزديكتر كنيد يا حداقل از آثار ب ِد آن بكاهيد.
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حجم زمينهاي چمن

ناسا (سازمان هوا و فضاي آمريكا) 1با گرفتن چند عكس ماهوارهاي اعالم كرده است كه اياالت

متحدهي آمريكا بهتنهايي داراي حدود  12.800.485هكتار زمين چمنكاريشده است .اين
يعني تقريباً دو برابر مجموع مساحت  100شهر بزرگ آمريكا .اگر ميخواهيد بدانيد چگونه به
اينجا رسيدهايم ،به قسمت «زمينهاي چمني كه آمريكا را بلعيدند» رجوع كنيد.

زمينهاي چمني كه آمريكا را بلعيدند
زمينهاي چمن در آغاز مورد استقبال چنداني قرار نگرفتند .در سالهاي  1600تا
 1610ميالدي رقابت زمينداران انگليسي در استفاده از مستعدترين زمينهاي زراعي
براي كاشت محصول بيفايدهي چمن شروع شد .در آن زمان شرايط انگليس با وجود
رطوبت كافي ،علفهاي بومي سازگار و گوسفندان فراوان براي كوتاه نگاهداشتن اين
چمنها بسيار مساعد بود.
براي مدت زيادي ،زمينهاي چمن تنها در انحصار ثروتمندان بودند ،ولي دو اخترا ِع
قرن  19ميالدي ،يكي پس از ديگري ،باعث تحول زمينهاي چمن و
بزرگ ،در اواسط ِ
استقبال بيسابقه از اين محصول بهخصوص در آمريكا (نيمكرهي غربي) يا همان دنياي
جديد شد .اولين اختراع ،سختسازي 2الستيك بود كه به توليد شلنگهاي مناسب
باغباني انجاميد .اين شلنگها سيستمهاي آبياري را بهخصوص در آمريكاي شمالي
ن چمنزني بود
كه داراي آبوهواي خشك بود متحول كردند .دومين اختراع ،ماشي 
كه بهواسطهي آن صاحبخانههاي متوسط كه گوسفندي نداشتند هم ميتوانستند از
عهدهي نگهداري چمن خود برآيند .چمنكاري بهزودي تبديل به نشانهي دموكراسي
و ثروت شد و بهاينترتيب بسياري از اقشار متوسط هم از آن بهعنوان وسيلهاي براي
تجربهي زندگي اشراف در محدودهي ملك خود بهره بردند.
با گذشت زمان ،چمنكاري تبديل به يك صنعت شد .بهطوريكه امروزه در آمريكا
 30ميليارد دالر در سال هزينهي نگهداري تخصصي از زمينهاي چمن ميشود ،بگذريم
1- NASA
2- vulcanization
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از تالشهاي خود مالكين و فناوريهاي متنوعي كه براي نگهداري از اين زمينها بهكار
منفي ديگري نداشتند ،ميشد اين هزينهها را
ميرود .شايد اگر زمينهاي چمن آثار
ِ
طوري توجيه كرد ،ولي :گرمايش كرهي زمين ،1سروصداي ناشي از تجهيزات موتوري،
خطر ابتال به سرطان و بيماريهاي ديگر بهواسطهي مواد شيميايي بهكاررفته در
زمينهاي چمن ،آلودگي آب و هوا ،مصرف سوختهاي فسيلي ،تخريب زيستگاههاي
تنزل كيفيت خاك ،مصرف بيرويهي آب ،و دهها تاثير منفي ديگر از جمله
طبيعي،
ِ
داليلي هستند كه زمينهاي چمن را زير سوال ميبرند.
گرايي افراطي تبديل شده است و واقعاً هم سزاوار اين
چمنكاري در حقيقت به نماد مصرف
ِ
بدنامي هست .براي آگاهي بيشتر از تاثيرات نامطلوب چمنكاري بر محيطزيست به شكل
 19-1رجوع كنيد.
چمنكاري بههيچوجه آنچه فعاالن اين صنعت -مانند توليدكنندگان بذر و چمنفرش،
كارخانههاي كود شيميايي ،شركتهاي توليدكنندهي سيستمهاي آبياري ،افرادي كه در
زمينهي مراقبت از چمن فعاليت ميكنند و سايرين -از آن در تبليغات مداوم خود ياد
ميكنند نيست .در اينجا به برخي آثار مخرب زمينهاي چمن كه هرگز در تبليغات به آنها
اشاره نميشود ،ميپردازيم:
√ √آلودگي هوا :ماشينهاي چمنزني ،حاشيهزنها ،قيچيهاي موتوري و تجهيزات مشابه ،عامل
 5درصد از آلودگي هواي اياالت متحدهي آمريكا هستند .هر ماشين چمنزني ساالنه در حدود
 36كيلوگرم دياكسيدكربن توليد ميكند و سهم زيادي در باال رفتن دماي كرهي زمين دارد.
√ √هدر رفتن آب :زمينهاي چمن آب بسيار زيادي مصرف ميكنند .در آمريكا ،بين  30تا
 60درصد از آب شرب شهري صرف آبياري زمينهاي چمن ميشود .آب مصرفي زمينهاي
چمن در حدود  1022ميليارد ليتر در هفته است كه معادل سه برابر آب مصرفي محصول
ذرت است .اين ميزان آب براي پرورش حدود  12.545.000هكتار محصوالت غذايي ارگانيك
كافي است .خودتان قضاوت كنيد كدام مفيدتر است!
1- global warming
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شكل  19 -1آثار مخرب زمينهاي چمن بر محيطزيست

√ √مصرف بيرويهي سوختهاي فسيلي :ساالنه  5/25ميليارد دالر صرف توليد كودهايي
ميشود كه با استفاده از سوختهاي فسيلي توليد ميشوند .به گزارش آژانس محافظت از
محيطزيست ( ،)EPAآمريكاييها براي استفاده از ماشينهاي چمنزني ساالنه  3030ميليون
ليتر بنزين مصرف ميكنند .بهاينترتيب تجهيزاتي كه براي نگهداري از زمينهاي چمن مورد
استفاده قرار ميگيرند 2 ،درصد از سوخت فسيلي مصرفي آمريكا را به خود اختصاص ميدهند.
√ √استفادهي بيرويه از آفتكشهاي خطرناك :ساالنه در حدود  30ميليون كيلوگرم
آفتكش مصنوعي 1در زمينهاي چمن آمريكا مصرف ميشود .در واقع تنها  35درصد از اين
ميزان به گياهان ميرسد و مابقي در هوا پخش ميشود .اين امر موجب آلودگي آب و هوا،
گرمايش كرهي زمين ،نابودي حياتوحش و حشرات مفيد و بروز بيماريهاي زيادي مانند
سرطان ،نواقص مادرزادي و بيماريهاي قلبي ميشود.
فسيلي تجديدناپذير و مواد
√ √كودهاي مضر :كودهاي شيميايي با استفاده از سوختهاي
ِ
1- synthetic
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مضر ديگر توليد ميشوند .اين كودها به درون منابع آب نفوذ ميكنند و با تغذيهي جلبكها
باعث توليدمثل بيشتر آنها ميشوند .اين جلبكها تمام اكسيژن موجود در آب را مصرف
ميكنند و باعث از بين رفتن درياچهها ميشوند .بر خالف كودهاي طبيعي كه از منابع آلي
تامين ميشوند ،كودهاي شيميايي نمكهايي هستند كه تاثير مخربي بر سالمت خاك دارند
و موجودات ذرهبيني مفيد خاك را كه سالمت گياهان به آنها وابسته است ،از بين ميبرند.
اين كودها همچنين بهطور ناگهاني از بين ميروند و منظر شما را بدون آنكه مواد مورد نياز
آن تامين شده باشند ،رها ميكنند.
نواحي مردهي حياتوحش محسوب
√ √تخريب حياتوحش :زمينهاي چمنكاريشده،
ِ
تركيبي درختان ،درختچهها ،گياهان چندساله و گياهان
ميشوند .در مقايسه با كاشت
ِ
زيستگاهي بسيار كم و
يكساله ميتوان گفت كه زمينهاي چمن تنوع زيستي و ارزش
ِ
ناچيزي دارند .عالوهبراين بسياري از مواد شيميايي بهكاررفته در زمينهاي چمن براي
زنبورها ،ماهيها و پرندگان ،سمي هستند .حتي سگهاي خانگي نيز از اين مواد در امان
نيستند :احتمال ابتال به سرطان غدد لنفاوي و مثانه در بين سگهايي كه در حوالي مناطق
چمنكاري (كه سمپاشي ميشوند) زندگي ميكنند ،دو برابر است.
√ √توليد زبالههاي سبز :از يك زمين چمن معمولي به مساحت  1350مترمربع ،ساالنه در
چمن كوتاهشده برداشت ميشود .فقط در اياالت متحده در سال  190ميليون
حدود  2تن
ِ
چمن كوتاهشده توليد ميشود .حجم بيشتر اين چمنها با استفاده از كاميونهايي كه
تن
ِ
سوخت فسيلي مصرف ميكنند به گودالهاي دفن زباله منتقل ميشود ،جايي كه ديگر هرگز
اين مواد را به چرخهي طبيعي برنميگرداند.
√ √ایمنی :تنها در آمريکا ،ساالنه در حدود  70000حادثهی شديد بهدليل استفاده از
ماشينهای چمنزني رخ ميدهد .باور نميكنيد؟ پس بهتر است بدانيد که غلطک يك ماشين
چمنزني ميتواند قلوهسنگها را با سرعت  322کيلومتر در ساعت به اطراف پرتاب كند و
همچنين تصور کنيد چه اتفاقي ممكن است بيافتد اگر زمانيكه میخواهيد مخزن يا لولهی
آن را تميز كنيد ،ماشين ناگهان روشن شود.
√ √آلودگی صوتی :تصور كنيد ،يك صبح جمعه هيچکدام از همسايهها ،از ماشين چمنزني
يا برگروب برای کار در منظر استفاده نکنند .اين آرامش و سكوت ،رويايی دستيافتني است.
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√ √هزينههای سنگين :فرض كنيد هر بار براي كوتاه كردن چمنها  50دالر به باغبان
ميدهيد (در آمريكا) ،همچنين فرض كنيد در منطقهاي با آبوهواي معتدلي زندگي ميكنيد
كه کوتاه کردن چمنها سالی يکبار الزم است .اگر  20سال بههمينترتيب ادامه دهيد بدون
در نظر گرفتن نرخ تورم و افزايش دستمزد باغبان ،بيش از  50000دالر هزینه خواهید کرد.
فراموش نکنيد در اين رقم ،هزينههاي ديگر مانند آب ،كود ،تعمير آبفشانها ،تعويضقطعات
سيستمها ،مبارزه با علفهای هرز و بقيهی مخارج محاسبه نشده است.
بااينوجود ،زمينهای چمن فوايد محدودی هم دارند:
√ √در بررسیهای اخير مشخص شده است که اگر پس از چمنزني ،چمنهای چيدهشده،
روي زمين رها شوند ،زمينهای چمن ميتوانند مقدار زيادي كربن را ترسيب1كنند (كربن
را از هوا ميگيرند و در بافتهاي خود ذخيره ميكنند) كه در كاهش گرمايش كرهي زمين
بسيار موثر است -اين يك مزيت بزرگ است.
√ √نواحي چمنكاري شده (تا زمانيكه متراكم نشوند يا روي خاك سنگين كاشته نشوند)
آب را بهراحتي جذب میكنند ،بنابراين ميتوانند حجم زيادي روانآب را جذب و از راه افتادن
سيالبهاي شهري جلوگيري کنند .عالوهبراين ،چمنها با اين کار به احياء آبهای زيرزميني
کمک ميکنند.
√ √چمنها اكسيژن توليد میکنند ،هوا را خنك میکنند و گردوخاک را جذب میکنند.
√ √چمنها نميسوزند ،بنابراين اگر در ناحيهاي زندگي ميكنيد كه خطر آتشسوزي باال
است ،بسيار کارآمد هستند.
√ √براي بازي كردن نرم و راحت هستند.
√ √تشعشعات خيرهكننده و انعکاس نور 2را كاهش ميدهند.
√ √واقعاً زيبا هستند.
ن را توجيه ميكنند؟ در اين زمينه عقايد متفاوتي وجود
به نظر شما ،اين فوايد آثار مخربِ چم 
دارد و در هيچ منبع اطالعاتی معتبری به تعديل آثار مخرب زمينهای چمن با استفاده از
روشهای نگهداری پايدار توجه الزم نشده است.
1- sequester
2- glare
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X

با در نظر گرفتن آنچه تا اينجا گفته شد ،زمينهای چمن به اين زودي از چرخهی

منظر حذف نمیشوند .بهتر است از کاشت چمن صرفنظر کنيد ،ولی اگر میخواهيد در
منظرتان زمين چمن داشته باشيد ،ميتوانيد با استفاده از گزينههای بهتری كه در اين
فصل ارايه میشود ،اثرات زيانبار آن را به حداقل برسانيد.

به حداقل رساندن آثار مخرب چمن

برای به حداقل رساندن آثار مخرب ناشی از داشتن زمينهای چمن ،گزينههای بسياری داريد.

ميتوانيد با تعويض چمن و تغيير روش مديريت آن به نتايج سودمندي برسيد .بيشتر اين
تغييرات آسان و ارزان هستند .برخي از اين تغييرات عالوهبراينکه کام ً
ال مجانی هستند ،تاثيری
سريع و فوقالعاده بر صرفهجويي در مصرف آب و نيروي انسانی دارند .هيچيك از آنها نياز به
دانش و مهارت خاصي ندارد .در ادامهی اين فصل به نکات اوليهي مربوط به اين تغييرات اشاره
ميكنيم ،براي اطالعات بيشتر دربارهی روشهاي پايدار مراقبت از چمن به فصل  22رجوع كنيد.

كاهش ابعاد زمین چمن
زمين چمن مورد نياز شما چه ابعادی دارد؟ در حقيقت الزم نيست زمين چمن شما خيلی
هم بزرگ باشد ،مگر اينكه بخواهيد در آن مسابقهی فوتبال برگزار کنيد .چمن را در جايي
پرورش دهيد كه واقعاً از آن استفاده ميشود و بقيهی فضا را به باغچههاي پوشيده از گياهان
چندساله ،درختان ميوه ،سبزيجات ،يا گياهان بومي اختصاص دهيد .با اين کار هزينهها
كاهش و منافع افزايش مييابد .عالوهبراين ،محيطزيست هم حفظ میشود .هرگز از چمن
براي تزيين منظر استفاده نكنيد.
زمين چمنتان را باريك و بلند طراحی کنيد تا هم بتوانيد استفادهی مورد نظر را
از آن ببريد و هم فضا را برای کاشتن گياهان سودمند تنگ نکنيد.

علفهاي زينتي را که به مراقبت کمتری نياز دارند جايگزين چمن کنید
زينتي جايگزين چمن وجود دارد که میتوانيد کمدردسرترين
انواع مختلفی از علفهاي
ِ

455

456

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

آنها را انتخاب کنيد .مانند همهی گياهان ،برخی گونههای اين علفها هم بيشتر در معرض
آفتزدگی و بيماري قرار دارند ،و نياز به آبياری ،وجين (علفهای هرز) و کوتاه شدن بيشتری
دارند .اگر ميخواهيد چمن جديدي بکاريد يا چمن قديمي را جايگزين كنيد گونههايی را
انتخاب کنيد که به نگهداري کمتری نياز دارند و:
مناسب منطقهی شما هستند.
√√
ِ
√ √در برابر آفات و بيماريها مقاوم هستند.
√ √کمترين ميزان مصرف آب را دارند.

تغییر قوانین

عجيب است که در برخی مناطق ،صاحبخانهها قانوناً مجبور به کاشتن چمن در منظر
خود هستند و اگر کسی از اين قانون پيروی نکند يا ترجيح بدهد از گلهاي وحشي،
سبزيجات و گياهان چندساله بهجای چمن استفاده كند (و همچنين كساني كه چمنها

را بهموقع كوتاه نميكنند) جريمه میشود.

اگر در چنين مکانی زندگي ميكنيد ،براي ايجاد تغييرات تالش كنيد .همسايگاني

را كه با شما همفكر هستند جمع كنيد و در مورد اثرات منفي چمنكاري و مزاياي
منظرسازي پايدار به آنها آموزش دهيد و جايگزينهاي زيبا و پايدار را به آنها معرفی

کنيد .شما میتوانيد اولين نمونهی يک منظر پايدار در محل زندگیتان باشيد و تغيير
شگرفی در منطقه بهوجود آوريد.

درحالحاضر در بيشتر نواحی ،دورگهی فستوكاي بلند 1بهترين انتخاب است ،ولی

اين انتخاب از منطقهای به منطقهی ديگر تغيير میکند .برای آگاهی از شرايط محلی با

افراد متخصص مشورت كنيد.

مديريت مصرف آب
بيشتر مردم منظرهايشان را بيشازاندازه آبياری میكنند و زمينهای چمن حجم بيشتر
آب مصرفي منظر را به خود اختصاص ميدهند .مديريت مصرف آب ،به اندکی دانش و کمی
1- hybrid tall fescues
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توجه به تغييرات شرايط آبوهوا نياز دارد .بايد دقت داشت که با استفاده از يک برنامهی
آبي واقعي گياهان را تامين كرد .مديريت مصرف آب هزينهای
آبياري ثابت نميتوان نياز ِ
ندارد ،در عوض بالفاصله پس از شروع آن ميتوان نتيجه را در پايين آمدن مبلغ قبضهای
آب مشاهده کرد .برای اطالعات بيشتر در اين زمينه به فصل  9رجوع کنيد.
میتوانيد تنها با تنظيم آبفشانهای سيستم آبياري زمين چمن ،مصرف آب (و
هزينهها) را تا حد قابلتوجهی پايين بياوريد .يک سيستم آبياریِ دائمی که بهخوبی طراحی
شده است ،پايدارترين روش برای آبياری چمن است ،ولی بايد بهخوبی از آن نگهداری شود.
انجام تنظيمات سادهای مانند تغيير جهت پاشيدن آب در آبفشانها ،تميز کردن نازلهاي
(آبپخشكن) گرفته ،جابهجايي محل آبفشانها برای پوششدهی بهتر محدودهی آبياری
و جلوگيري از آبپاشی کف خيابان يا مسيرهای تردد ،ميتواند ميزان مصرف آب را تا حد
قابلمالحظهاي کاهش دهد .برای اطالعات بيشتر به فصل  10رجوع کنيد.

معرفي جايگزينهاي چمن

فرضکنيد که ميخواهيد زمين چمنتان را با گزينهی بهتری تعويض کنيد .كار عاقالنهاي

است ،بهخصوص اگر قصد داريد از گونههاي متنوعی استفاده کنيد که نياز چندانی به
نگهداري ندارند و پس از استقرار به منابع كمتري نياز دارند.

طراحی يک علفزار
از تعويض زمينهای چمن با علفزارهای پايدار بهعنوان «انقالب باغبانی» ياد شده است.
هفتگی
بهجای كوددهي و آبياری مداوم ،براي رشد بيشتر چمن و سپس کوتاه كردن
ِ
زنی پرسروصدا ،که سوخت فسيلی مصرف ميكند ،صاحبان
آن با استفاده از ماشين چمن ِ
نظمی طبيعی علفهای بومی (يا غيربومی ولی سازگار با اقليم منطقه)،
اين علفزارها از بی
ِ
جگنهاي شبهعلف ،1يا گياهان علفي 2ديگر مانند بومادران ،بهره ميبرند .براي ديدن نمونهای
1- grass-like sedges
2- herbaceous plants
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از اين علفزارها به شکل  19-2رجوع کنيد.

X

علفزارها مزيتهای خيلی بيشتری نسبت به زمينهای چمن دارند:

√ √علفزارها بهندرت نياز به کوتاه شدن دارند .براي مثال ،علفزاری پوشيده از جگن را
الزم است فقط دو بار در سال ،آن هم براي تازه شدن گياهان ،کوتاه كرد ،حتی میتوان آن
را بهحال خود رها کرد .اگر دوست داريد علفزارتان ظاهر آراستهاي داشته باشد ،بسياري از
گياهان مناسب برای اين علفزارها را میتوان مرتباً هرس کرد.
کوددهی خيلی کمتری نياز
√ √علفزارها نسبت به زمينهای چمن به آبياری و
ِ

دارند .اگر گياهان بهدرستي انتخاب و در محل مناسب كاشته شوند ،امکان آفتزدگی و

بيماري آنها خيلی كمتر خواهد شد.
√ √علفزارها نسبت به زمينهای چمن تنوع بيشتری دارند .علفزارها عالوهبر ايجاد
زيستگاه براي حشرات مفيد و بومي مانند پروانهها ،سطوح زيبا ،کاربردی (بازی و استراحت)
و بادوامي فراهم ميكنند.

شکل  19-2نمونهای از يک علفزار

گياهان مناسب برای علفزارها
√ √اين گياهان به سه گروه اصلی تقسيم ميشوند:
√ √علفهاي زينتي :اين نوع گياهان بهدليل ظاهر كوتاهنشده و جذابشان و درمجموع
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نياز كم به نگهداري انتخاب میشوند .از آنجاييكه زندگي در كنار اين گياهان بسيار راحت
است ،آنها را هم ميتوان از ميان گونههاي بومي و هم از ميان انواع غيربومي انتخاب كرد.
جگنها :اين گونهها شبيه علفهاي زينتي هستند ،ولی در خانوادهي متفاوتي قرار میگيرند.
ظاهری زيبا و تازه دارند ،با شرايط مختلفی سازگار هستند و زندگي در کنار آنها راحت
است .برخي گونههاي اين گياهان ،مهاجم هستند و بايد دور تا دور خاک آنها حفاظهاي
پالستيكي مخصوص ريشه كشيد (در زير خاک).
ِ

√ √گياهان چندساله :اين گياهان گلدار هستند (مانند گونهی بومادران) و با استفاده از

آنها ميتوان پوششی مقاوم ايجاد كرد.

X

شما ميتوانيد (و در واقع بايد) ترکيبی از اين گياهان متنوع در علفزارتان بهکار

ببريد .تنوع گونهها باعث ايجاد زيستگاهی مناسبتر میشود که سازگاری بيشتری با
شرايط مختلف دارد و بسيار زيباتر است.
چگونه يک علفزار ایجاد کنیم

ايجاد يک علفزار تفاوت زيادی با چمنكاري ندارد .در هر دو حالت خاک بايد برای کشت
آماده شود .در اينجا به اصول کلی انجام اين کار میپردازيم:
 .1علفهای هرز را با استفاده از روش خاكپوشپاشی اليهاي كه در فصل  16توضيح
داده شد ،از بین ببريد.
 .2خاک را زير و رو کنيد( 1يکی از معدود مواردی که اين کار به نفع خاک است) ،و آن
را با يك اليهی  2/5سانتيمتری كمپوست مرغوب ،ترکيب كنيد.
 .3سطح خاک را با استفاده از يک غلطك چمنکاری بهآرامی صاف کنيد.

 .4سيستم آبياری بارانی خود را نصب کنيد .در مناطقي كه در فصل رشد ،دورههای
طوالني خشكي دارند ،استفاده از آبفشان بهترين روش برای آبياری علفزار است .هرچند
مصرف آب در علفزارها در مقايسه با زمينهای چمن خيلی کمتر است ،ولی به صفر نميرسد.
1- rototill
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 .5گياهان را بکاريد .بسته به گونهای که انتخاب میکنيد ،ممكن است گياه بهشکل بذر يا از
گلدانهاي كوچك در خاک منظرتان كاشته شود .در برخي مناطق برخي تركيبهاي آمادهی
علفزار بهصورت رولی (علففرش) موجود هستند.

X

پا گرفتن برخي گونههاي علفزاری نسبت به زمينهای چمن به وقت و زحمت

بيشتری نياز دارد ،زيرا اين گياهان ديرتر بالغ میشوند و بايد علفهای هرز روييده در
آنها را بهمدت طوالنيتري وجين كرد .بااينوجود ،اين گياهان بهدليل هزينهی نگهداری
کم و همچنين سازگاری با محيطزيست ،ارزش کمی زحمت را دارند.
مديريت علفزار

علفزارها نيازی به مراقبت دائمی ندارند .اگر گياهان خيلی رشد كرده باشند ،کوتاه کردن
آنها ممكن است کمی مشكل باشد؛ برای انجام اين کار بهتر است بهجای ماشين چمنزنی
از علفزنها يا قيچيهاي دستي استفاده کنيد.
زماني علفزارها را آبياري كنيد كه نشانههاي نياز به آب در آنها مشاهده ميشود
(كند شدن رشد ،تغيير رنگ و پژمردگي) .مطمئن باشيد فاصلهی بين دفعات آبياری ،خيلی
بيشتر از آن است که فکرش را میکنيد.
در صورت كاهش سرعت رشد ،سالی يک يا دو بار علفزارها را کوددهي كنيد .فراموش
سادگي نگهدارياش انتخاب کردهايد.
نکنيد که علفزار را بهدليل
ِ

انتخاب گياهان پوششي با قابليت پاخوري
ميتوانيد از گياهان پوششي مختلفی بهجای چمن استفاده كنيد .تفاوت عمدهی بين يك زمين
پوشيده از گياهان پوششي و يك علفزار ،قابليت پاخوري آنها است .روی علفزارها ميتوان به
اندازهی زمينهای چمن راه رفت ،درحاليكه گياهان پوششی اين قابليت را ندارند ،زيرا بهراحتي
آسيب ميبينند و ترميم آنها بهكندي صورت ميگيرد .گياهان پوششي ظاهری شبيه چمن
دارند ،بنابراين در قسمتهايی که ميخواهيد با استفاده از پوششی کوتاه به گياهان بزرگ جلوهی
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بيشتری بدهيد ،ولی قرار نيست روی آن راه برويد ،میتوانيد از اين گياهان استفاده کنيد.
بيشتر گياهان پوششي در مقايسه با گياهان بهکار رفته در علفزارها ،مزايای کمتری دارند
و نيازمند مراقبت بيشتري هستند ،ولی تجربهی واقعي شما به گياهان انتخابیتان بستگی
دارد .گونههايی را انتخاب کنيد که با شرايط شما سازگار هستند .نحوهی کاشت و استقرار
گياهان پوششي شبيه گياهان علفزاری است .برای اطالعات بيشتر دربارهی گياهان پوششي
به فصل  18رجوع كنيد.

پوشاندن يك منطقه با خاكپوش
خاكپوش ،پوششی است که به مراقبت کمی نياز دارد ،و برای مسيرها و فضاهايی که
گياهی در آنها کاشته نمیشود ،بسيار مناسب است .گاهی استفاده از خاكپوش تا زمانیکه
طراحی فضاها تصميم بگيريد ،راهكاری موقتی است.
علفهاي هرز را ريشهکن کنيد يا براي
ِ
در مواقع ديگر میتوان از آن بهعنوان يک پوشش دائمی استفاده کرد که به کنترل علفهای
هرز ،بهبود کيفيت خاک ،کاهش مصرف آب ،محافظت از خاک در برابر فرسايش و ايجاد
ظاهری طبيعی و زيبا کمک میکند .همچنين اين روش بسيار ارزان است .براي اطالعات
بيشتر دربارهی خاكپوش به فصل  16رجوع كنيد.

از بهکار بردن علفهاي زينتي مشكلساز خودداری كنيد
بسياری از کاالهايی كه امروزه بهعنوان کاالهای سبز بهكار برده ميشوند كارايي الزم را
ندارند .برای مثال ،چمنهاي مصنوعي که در برخي مناطق بسيار رايج شدهاند و حتی در
برخي جوامع براي تعويض چمنهاي طبيعي با چمنهاي مصنوعي تخفيف هم به کاربران
داده میشود .توليدکنندگان چمنهای مصنوعي اظهار میکنند که اين چمنها نيازی به
آبياری ،کوددهي ،کوتاه شدن و آفتكش ندارند.
چمنهاي مصنوعی اثر جزيرهی حرارتي شهري 1را تشديد ميكنند ،برای ساختن
1- urban heat island effect
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آنها از موادی استفاده میشود که از سوختهاي فسيلي تهيه میشوند (ممكن است حاوی
مواد سمی باشند) ،حتي منافع اندك چمن طبيعي را هم از بين میبرند و در پايان به
زبالههايی تبديل میشوند که رهايی از آنها غيرممکن است .در حقيقت چمن مصنوعي
برای تميز ماندن به مقداري آب نياز دارد ،و بهاينترتيب باعث آلودگی روانآبها ميشود،
زيرا چمن مصنوعي مانند چمن طبيعي يک فيلتر زيستي نيست .اين چمن در فصل تابستان
بهميزان نگرانکنندهای داغ ميشود.
داليل بخش عظيمي از اثرات منفی زيستمحيطی منظرسازي بهشمار
چمنهاي طبيعی از
ِ
میآيند ،ولی چمنهاي پالستيكي بهمراتب بدتر هستند .جايگزين مناسب برای چمنهای
طبيعی ،علفزارهای پوشيده از علفهاي زينتي بومي يا ساير گياهان چندساله هستند .و حتی
راهکار بهتر ،ايجاد باغچههای پوشيده از گياهان مفيد و متنوع است که ضمن افزايش ارزش
حياتوحش ،بخشی از مواد غذايی موردنياز شما را هم تامين میکنند.

فصل 20

بررسي نكات مهم مربوط به نگهداري به روش پايدار
در اين فصل ميخوانيم:

• داليل اهميت نگهداري به روش پايدار
• دستگاههاي برقي را كنار بگذاريد
• گياهان را با دست هرس كنيد
• استفاده از شاخوبرگ هرسشدهي گياهان بهجاي كود
• از بين بردن علفهاي هرز به روشهاي پايدار
• محافظت از گياهان در فصل زمستان
هيچكس دوست ندارد منظري داشته باشد كه به نگهداري بسيار نياز دارد .بديهی است كه
كسي به وجين كردن علفهاي هرز ،كوتاه كردن چمنها ،آفتزدايي و هرس كردن گياهان
بهعنوان تفريح و سرگرمي نگاه نميکند ،ولي تقريباً همهي كساني كه در خانهي خود منظري
دارند مجبور هستند بهناچار به اين كارها نيز بپردازند .حتی باغبانها هم از انجام بعضی از
اين كارها خسته و بيطاقت ميشوند.
بيشتر مردم اعتقاد دارند براي داشتن منظري زيبا بايد وقت زيادي صرف نگهداري از
آن كرد ،درحاليکه در حقيقت اينطور نيست .در باغباني پايدار بهجاي آنكه سعي كنيد
همهچيز را در منظر تحت كنترل و اختيار خود بگيريد– به گياهان اجازه ندهيد بيش از
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حد معيني رشد كنند ،گياهان محبوبتان را در منظر نگاهداريد و بقيه را حذف كنيد ،و به
همهچيز آنطور كه خودتان دوست داريد ،نظم بدهيد– باغچهي كوچك خود را قسمتي از
يك سيستم طبيعی بزرگتر ميدانيد.
در اين فصل با روشهای پايدار نگهداري از منظر آشنا ميشويد .اين روشها به شما كمك
ميكنند از اثرات نامطلوب زيستمحيطي بكاهيد ،در هزينهها صرفهجويي كنيد و منظر زيبا
و دلخواهتان را داشته باشيد.

اهميت نگهداري بهروش پايدار
نگهداري از منظر به روشهاي غيرپايدار به شكلهاي مختلفي بر محيطزيست ،هزينهها و
شخص شما تاثير ميگذارد:
√ √ در آمريکا ،ساالنه  60هزار ميليارد واحد انرژی گرمايی انگليس ،1كه معادل  200ميليارد
ساعت فعاليت انساني است صرف كوتاه كردن چمنها ميشود.
√ √در حدود هشتاد درصد از کل هزينههاي يك منظر ،تنها صرف تعميرونگهداري آن در يك
بازهي زماني  20ساله ميشود .درحاليكه براي داشتن يك منظر زيبا و مناسب يكدههزارم
چنين هزينههايي هم ضروري نيست.
√ √پساب حاصل از منظر كه به انواع کودهاي شيميايی و سموم باغباني آلوده است ،وارد
آبهاي زيرزميني ميشود و رودها و درياچهها را آلوده ميكند.
√ √زمانيكه از آفتکشها استفاده ميشود ،بخش قابلتوجهي از اين مواد در هوا پخش شده
و به دريافتكنندگان غيرهدف مانند كودكان ،حشرات مفيد و جانوران ديگر ميرسد.
√ √بخش ديگري از آفتکشها تبخير شده و باعث آلودگي هوا ميشود.
√ √سروصداي ماشينهاي باغباني همسايهها را اذيت ميکند.
ولي منظر پايدار محيطی آرام فراهم ميكند كه پا فراتر از مرزهای خود نميگذارد و به
ديگران آسيبي نميرساند .در چنين منظري تندترين بويي كه به مشام ميرسد ،عطر
گونههاي گياهي معطر و بلندترين صدايي كه شنيده ميشود ،صدای آواز پرندگان است.
)1- British thermal units (Btu
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كمترين نگهداري بهكمك طراحي پايدار

اکوسيستمهای طبيعی نيازی به نگهداري ندارند .شما کسی را در حال هرس کردن ،کوددهي
و وجين كردن علفهاي هرز در طبيعت نمیبينيد ،طبيعت بهتنهايي از خود نگهداري ميكند!
طبيعت دارای حالتي خودپايدار 1است -يعني همهي نيروها در آن در حالت تعادل قرار دارند
و همين تعادل اجزاء تشكيلدهندهي آن را در كنار هم نگاهميدارد.
حال شرايطي را كه در آن براي مدت كوتاهي منظرتان را بهحال خود رها كردهايد با طبيعت
مقايسه كنيد .فرض کنيد که ميخواهيد حفاظي دور ملكتان بکشيد ،همهي تاسيسات را
قطع كنيد ،از خانه خارج شويد ،و دروازهي ورودي را قفل کنيد .فکر ميکنيد اگر بعد از يک
سال بي هيچ مراقبتی (آبياری ،کوددهي ،هرس) برگرديد ،منظرتان در چه شرايطي خواهد
بود؟ اگر پاسختان «وحشتناک!» است ،كام ً
ال درست حدس زدهايد .بيشتر منظرها براي آنكه
زنده بمانند نيازمند توجه و مراقبت مداوم هستند .كمي فكر كنيد .بدون آبياری گياهان از بين
ميروند .بدون هرس کردن برخي گياهان بيشازاندازه رشد ميكنند و گياهان كوچك و ضعيف
را از بين ميبرند .اگر با آفات و بيماريها مبارزه نشود ،گياهان ضعيف بهسرعت از پا درميآيند.
منظر شما چه تفاوتي با طبيعت دارد كه تا اين اندازه نيازمند مراقبت و نگهداري است؟
پاسخ آن است که بيشتر منظرها بدون توجه به قوانين طبيعت طراحي و ساخته ميشوند
و در زمان ايجاد آنها هيچ توجهي به منابع و اقدامات الزم براي سر پا نگاهداشتن منظر در
آينده نميشود .سازههاي سست ،سيستمهای آبياری نامناسب ،گياهانی که براي فضاهاي در
نظر گرفتهشده خيلي بزرگ هستند يا مستعد بيماري هستند– همهي اين عوامل در كنار
هم ،منظر را به ميدان نبردي تبديل ميكنند كه مالك بيچاره در ميان آن گرفتار است.
مهمترين مسئله اين است که اين سيستم بهطور کلی سيستمي ناکارآمد است ،چرا كه اجزاء
تشكيلدهندهي آن ارتباط متقابل موردنظر را با هم ندارند.

X

طرح ضعيف و ناپايدار هر منظر دليل اصلي نياز پايانناپذير آن به نگهداري است.

اين مسئله خيلي ناراحتكننده است ،چرا كه در نظر داشتن نكات سادهي زير زندگي را
1- homeostatic
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هم براي باغبانها و هم براي باغچهها آسانتر ميكند:
√ √تنها گياهان قابلاطمينان و سازگار با شرايط بومي از جمله :خاک ،آبوهوا ،خرداقليم و
نوع آبياری ،براي منظر انتخاب میشوند.
√ √فضای كافي برای رشد در اختيار گياه قرار ميگيرد ،تا نياز نباشد بهطور مداوم آن را
هرس كرد.
√ √گياهان انتخابشده بهخوبي خشكي و كمآبي را تحمل ميكنند و نسبت به آفات مقاوم
هستند.
√ √گياهاني انتخاب ميشوند كه عمري نسبتاً طوالني دارند و بهاينترتيب نياز نيست بهطور
دورهاي آنها را جايگزين كرد.
√ √در زمان كاشت به خاك قارچ ميکوريزا تلقيح ميشود تا گياهان عملكرد بهتري داشته
باشند.
√ √سيستم آبياری متناسب با نوع خاك و گياهان انتخاب و طراحي ميشود.
√ √فرآيند آبياری بهكمك يك دستگاه كنترل هوشمند يا با استفاده از برنامهاي كارآمد (در
سيستمهاي دستي يا مجهز به دستگاه كنترل معمولي) تسهيل ميشود.
√ √از خاكپوش براي حفظ آب در خاك ،جلوگيري از رشد علفهای هرز و حفظ كيفيت
خاک استفاده ميشود.
√ √اجزاء سختمنظر مانند پاسيوها ،ديوارها ،و ساير سازهها طوري طراحي ميشوند كه نياز
چنداني به مراقبت ،برای مثال تميز کردن يا جال زدن نداشته باشند.
√ √اجزاء سختمنظر طوري ساخته ميشوند كه دهها سال يا بيشتر دوام بياورند.
در منظري كه درست طراحي شده باشد ،نگهداري شامل مجموعهای از كارهاي
كوچك است كه بايد هميشه انجام شوند و نيازي به كارهاي سخت و طاقتفرسا نيست.
برای آنكه كارتان آسانتر شود فهرستی با دو ستون تهيه كنيد .كارهايي را كه دوست
داريد براي نگهداري از منظر انجام دهيد در ستون اول و كارهايي را كه بههيچوجه
عالقهاي به انجام آنها نداريد در ستون دوم بنويسيد .از روشهاي رايج در منظرسازي
پايدار استفاده كنيد و تا جايي كه ممكن است كارهاي ستون دوم را حذف كنيد.
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منظرتان را بهشكل سيستمي با عملكرد كام ً
ال روان طراحي كنيد ،سيستمي شبيه به
اكوسيستمهاي طبيعي .پس از آن سرنوشت منظر را بهدست طبيعت بسپاريد ،و خود نيز
نقش يك حامي و تسهيلگر را بازي كنيد ،نه يك مدير .فراموش نكنيد منظر هميشه
به كمك شما نياز دارد ،ولي نه بهطور تماموقت .بهجاي آنكه دائماً در حال دستوپنجه
نرم كردن با منظر باشيد ،ميتوانيد از آن لذت ببريد .همچنين ميتوانيد در هزينهها
صرفهجويی كنيد! برای اطالعات بيشتر دربارهي طراحي منظري پايدار كه در درازمدت
عملكرد خوبي دارد به بخش دوم کتاب رجوع کنيد.

براي نجات كرهي زمين دستگاهها و تجهيزات برقی را كنار بگذاريد

براي نگهداري از يك منظر پايدار ،الزم نيست بهسراغ دفترچههاي تبليغاتي برويد كه پر از
ابزار و وسايل پيچيده و گرانقيمت هستند .براي اين كار يك قيچي باغباني ،يك بيلچه ،يك
بيل بزرگ (براي كاشتن گياهان بزرگ) و يك شلنگ آب هم كافي است .همهي اين وسايل
را ميتوان با صرف هزينهي بسيار ناچيزي تهيه كرد.
و اما تجهيزات و دستگاههاي برقی .اگر ميخواهيد بدانيد كه آيا براي داشتن يك منظر

پايدار الزم است اين تجهيزات را از فهرست ابزار كارتان حذف کنيد ،بهترين پاسخ اين است که
براي ساختن چنين منظري تابهحال توانستهايد بسياري از اقداماتي را كه روزي تصور ميشد
بدون آنها منظري وجود نخواهد داشت از فهرست كارهايتان حذف كنيد بنابراين كاربرد اين
تجهيزات هيچ ضرورتي ندارد و ميتوانيد به راحتي آنها را هم از فهرست ابزار كارتان حذف كنيد.
وقتي در منظر با كاري مواجه ميشويد كه انجام آن برايتان بسيار دشوار است،
از خود بپرسيد آيا اين کار را ميتوان با ابزارهاي دستی و بدون سروصدا انجام داد .اگر
واقعاً الزم است از فناوري كمك بگيريد ،سعي كنيد مدل جديدتری را انتخاب كنيد كه
استانداردهاي آن مطابق با شرايط فعلي (آلودگي و مصرف انرژي) باشد يا حداقل آن را
اجاره كنيد يا از همسايهها قرض بگيريد.
در قسمتهاي بعدي به تاثيري كه استفاده از دستگاههاي برقي در مصرف انرژي و بهدنبال
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آن هزينهها و محيطزيست دارند خواهيم پرداخت و تالش ميكنيم برخي ابزارهاي جايگزين
را معرفي كنيم.

بررسی تاثيرات تجهيزات و ماشينهاي برقی
برخي از زيانبارترين ابزارها و تجهيزات نگهداري منظر ،ماشينهاي چمنزني ،برگروبها،
ارههاي برقی و مانند اينها هستند .از آثار مخرب استفاده از اين دستگاهها ميتوان به مصرف
سالمتي شما و
روزافزون سوختهای فسيلی ،آلودگی هوا ،آلودگي صوتي ،بهخطر افتادن
ِ
محيطزيست و زيرساختهاي گستردهاي كه سيستمهاي مكانيزهي نگهداري از منظر را
حمايت ميكنند ،اشاره كرد.
درست است که با استفاده از ابزارهاي برقي تا حدود زيادي از كارهاي دستي و زحمت
آنها كاسته ميشود ،ولي اگر فرآيند توليد اين دستگاهها ،هزينهاي كه براي خريد آنها صرف
ميشود و همچنين هزينهي انرژي مصرفي آنها را در نظر بگيريد ،اين مزيت بزرگ در ابري
از دود و آلودگي محو ميشود .و البته درست است که موتورهای اين دستگاهها امروزه در
مقايسه با گذشته آلودگي صوتي و آاليندههاي كمتري توليد ميكنند ،ولي اين مسئله تنها
بهدليل فشاري است كه سازمانهاي حفاظت از محيطزيست بر توليدكنندگان وارد ميكنند
و بااينوجود هنوز راه درازي براي حذف آثار مخرب ناشي از آنها در پيش است.

استفاده از ابزارهاي جايگزين
درست است كه كاربرد برخي ابزارهاي جايگزين كمي سخت و انرژيبر است ،ولي وقتي تاثيري
را كه تجهيزات و دستگاههاي برقي بر محيطزيست و زندگي ما دارند در نظر ميگيريم ،كاربرد
آنها كام ً
ال توجيهپذير است.

استفاده از ابزارهاي «سبز» براي تميز نگاهداشتن منظر
نتايج مخرب استفاده از يك دستگاه برقي ،مانند برگروب ،ميتواند افراد زيادي را تحت تاثير
قرار دهد .برخي از اين آثار عبارتند از :آلودگي صوتي ،آلودگي هوا ،مصرف زياد سوختهاي
فسيلي و گسترش انواع بيماريها .پس اگر ميخواهيد منظري پايدار داشته باشيد ،بهتر است
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بههيچوجه از اين دستگاهها استفاده نكنيد.

X

براي نظافت منظر و جمعآوري شاخوبرگهاي خشك ميتوانيد از ابزارهايي كه

امتحان خود را پس دادهاند و در هنگام استفاده از آنها مجبور نيستيد در گوشهايتان
پنبه فرو كنيد ،مانند شنکش ،جاروي دستهبلند و حتی يك دسته برگ نخل كه خودتان
بهشكل جارو درآوردهايد استفاده كنيد .فراموش نكنيد كه اين تجهيزات فقط از انرژی
شما استفاده ميکنند .اگر آبي كه براي جمع كردن برگها روي مسيرهاي رفتوآمد و
ساير سازهها ميگيريد به درون باغچهها ميريزد ،اين كار هيچ ايرادي ندارد ،بهخصوص
اگر از نازل (آبپخشكن) كمفشار استفاده ميكنيد .ولي اگر آب در سطح خيابان جاري
ميشود يا وارد سيستم فاضالب ميشود و هدر ميرود از جارو استفاده کنيد.

هرس گياهان کاشتهشده

هرس کردن بهمعنی شکل دادن به گياه نيست ،مگر اينکه بخواهيد درختآرايی کنيد يا
يک پرچين را بهطور رسمي هرس کنيد .در واقع هدف از هرس کردن آن است که ساختا ِر
شاخهایِ درخت را به ساختاری محکم ،سالم و زيبا تبديل کنيم و با کمی کمک ،به گياه اجازه
دهيم تا شکل طبيعي خود را به نمايش بگذارد.
برای اين کار بايد دقت و حوصلهی بسياری بهخرج دهيد تا بتوانيد شاخههايی را که بیهدف
رشد کرده و ساختار گياه را بههم میزنند کوتاه کنيد .بهجز باغبانهای حرفهای ،افراد کمی از
عهدهی انجام اين کار برمیآيند .در ادامه به روشهای صحيح هرس كردن خواهيم پرداخت.

X

ابتدا ،مطمئن شويد که ابزارتان به اندازهي كافي تيز هستند و خوب کار میکنند.

بسته به نوع گياه بيشتر در فصل زمستان و بهار آن را هرسكنيد ،ولی شاخههای
خطرناك يا آسيبديده را هر زمان که متوجه آنها شديد ،هرس كنيد .دربارهی روشهای
هرس کردن گياهانی که در منظر داريد مطالعه کنيد ،زيرا روش هرس کردن گياهان
مختلف متفاوت است .وقتی درختان بيشازحد رشد کرده و ممکن است هرس کردن
آنها برای شما خطرناک باشد ،كار را به يك درختشناس معتبر بسپاريد( .به قسمت
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«پس از بالغ شدن درخت از يك درختشناس براي مراقبت از آن كمك بگيريد» در
بخش آخر اين فصل رجوع كنيد).

بررسي موضوع
ابتدا ،خوب و بادقت به همهی قسمتهای گياه نگاه کنيد .شاخههای آسيبديده ،ضعيف،
درهمرفته (متقاطع) و آنهايی را که بيشازحد رشد کردهاند ،مشخص كنيد (براي مشاهدهی
شاخههای ضعيف و ناسالم به شكل  17-3در فصل  17رجوع کنيد) .تصميم بگيريد که گياه
شما به چه تغييرات اساسیای نياز دارد :مانند شاخههای بزرگ يا باز کردن شاخهها در مركز
گياه و بهبود ساختار آن.

X

در بيشتر موارد ،هرچه کمتر هرس کنيد ،بهتر است .با اين کار ،عم ً
ال بهجای آنکه

با خشونت گياه را بهشکل دلخواه خود درآوريد ،به آن اجازه میدهيد فرم طبيعی خود را
داشته باشد .هرس کردن نوعی همكاري با گياه است نه جنگيدن با آن.

ابتدا شاخههاي بزرگ را هرس کنيد
ابتدا همهی شاخههای اصلیای را كه به دليل اندازه ،شرايط يا شکلشان ممکن است
مشكلساز شوند کوتاه كنيد .مطمئن شويد که حتماً ميخواهيد آنها را قطع کنيد زيرا
جايگزين کردنشان غيرممکن است .شکل  20-1به شما نشان ميدهد چطور شاخههاي
بزرگ را بدون آسيب رساندن به خودتان يا گياه قطع کنيد.
شاخههای بزرگ خيلی سنگينتر از شاخههای کوچک هستند ،بنابراين اگر فکر
میکنيد ممکن است از عهدهی قطع کردنشان بر نياييد ،کار را به متخصص بسپاريد.
اگر درختچهای داريد كه تعداد زيادي شاخههای عصاييشكل از بدنهی آن در نزديکی سطح
زمين روييده است ،ميتوانيد تا يکسوم اين شاخهها را از سطح زمين قطع کنيد .اين کار
قدرت رويش گياه ضعيف را افزايش میدهد.
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توجه به جزئيات

شکل  20-1روش هرس کردن شاخههای بزرگ

هدف اصلی شما باز کردن مركز گياه و ايجاد ساختار شاخهایِ زيباتر است .اين کار را با تُ ُنك
کردن ساختار دروني گياه ،قطع شاخههای کوچکتر ،مرده ،ضعيف و شاخههايی انجام دهيد که
خوبرگهای زنده را تا حد امکان قطع نکنيد (هرگز بيش از
متمايل به مرکز گياه روييدهاند .شا 
خوبرگهای زنده را قطع نکنيد .در حالت ايدهآل سعی کنيد همواره كمتر از يکسوم
يکسوم شا 
آنها را قطع کنيد) .شکل  20-2نمونهای از يک گياه را قبل و بعد از هرس نشان میدهد .برش
را خيلي نزديك به جوانهها انجام ندهيد .کمی از ساقه را در باالي جوانه نگاهداريد.

هرس کردن برای افزايش حجم گياه
برخي از گياهان زماني به هرس کردن جواب ميدهند كه تنها سرشاخهها تا محل رويش

شكل  20-2روش تَُ ُنك كردن درختچه

471

472

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

شكل  20-2روش برشزدن ساقه
از باالي جوانه

جوانه (يعني جايي كه پس از جوانه زدن ،شاخه از آن رشد كرده و باال آمده است) كوتاه
شوند .اين روش هرس كردن در شكل  20-4نشان داده شده است .اينروشكه شاخههاي
گياه را پرپشتتر و انبوهتر ميكند اصطالحاً سرشاخهزني 1ناميده میشود .توصيه ميشود تنها
اگر واقعاً ميخواهيد گياه پرپشتتر بهنظر برسد از اين روش استفاده كنيد ،زيرا در بيشتر
موارد اين كار باعث ميشود گياه شكل طبيعي خود را از دست بدهد و در گياهاني كه از نوك
شاخهها شكوفه ميدهند ،اين كار فرآيند شكوفهدهي را مختل ميكند.

درختان ميوه و تفاوت در رسيدگي به آنها
هر نوع درخت ميوه روش هرس مخصوص به خود را دارد و براي آنكه بتوان محصول دلخواه
را برداشت كرد ،اين مسئله بايد حتماً رعايت شود .اين موضوع فراتر از بحث اين کتاب
است .براي اطالعات بيشتر دربارهي نحوهي هرسكردن درختهاي ميوه به سايت اينترنتي
 www.ces.ncsu.edu/depts/hort/hil/ag29.htmlرجوع کنيد.
1- heading back
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شكل  20-4سرشاخهزني

از ابزار مناسب براي هرس كردن پرچين استفاده كنيد
پرچينهاي هرسشده و منظم جايگاه مهمي در منظرهاي پايدار دارند .براي آنكه پرچينتان
را هرس كنيد ميتوانيد از قيچیهای باغبانی مخصوص يا قيچيهاي برقی استفاده كنيد
(البته اگر برق شما از طريق انرژي آفتاب تامين ميشود) .اما بهتر است از ابزارهايي كه با
بنزين كار ميكنند استفاده نكنيد.
پرچينها را طوري هرس كنيد كه لبهها به داخل شيب داشته باشند و عرض
قسمت بااليي پرچين از پايين آن كمتر باشد (رجوع كنيد به شكل  .)20-5با اين كار

شكل  20-5لبههاي درختچههاي پرچين را پخ كنيد.
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سطح نور بيشتري دريافت ميكند و گياهان پرچيني رشد بهتري خواهند داشت.
پس از بالغ شدن درخت از يك درختشناس براي مراقبت از آن كمك بگيريد

رشد درختان بسيار سريع اتفاق ميافتد ،و پس از زمان معيني مراقبت از آنها از توانايي
باغبانهاي خانگي خارج است .بنابراين بهتر است سالي يكبار از يك درختشناس حرفهاي
براي بررسي سالمت و بيخطر بودن درخت ،شناسايي قسمتهاي آسيبديده ،نشانههاي
بيماري ،شاخههای خطرناك و شرايط رشد نامناسب كمك گرفت .در اين مرحله بهتر است
درصورت مشاهدهي هر نوع مشكل بهجاي آنكه بهفكر صرفهجويي در هزينهها باشيد از
درختشناس بخواهيد براي رفع مشكل به شما كمك كند.

X

هر کسی با يك ارهي برقي ميتواند ادعا کند درختشناس است ،اما متخصصان واقعي

مورد تاييد انجمنهاي معتبر و داراي مدرك اين انجمنها هستند .هرگز درختهاي خود
را با يك انتخاب نادرست ،به خطر نياندازيد .درختشناسان واقعی برای دريافت مجوز در
امتحانهاي سختي شركت ميكنند .از آنها مجوز بخواهيد و گواهينامهي بيمهي آنها را
بررسي كنيد تا در صورت بروز حادث ه بتوانيد خسارتهاي بهوجود آمده را جبران كنيد .پيش
از شروع كار از آنها بخواهيد برآورد هزينهها را بهصورت كتبي در اختيار شما قرار دهند.
اگر درختشناسي به شما توصيه کرد درختي را سرزني كنيد ،عذر او را بخواهيد.
سرزني روش مخربي است كه براي كوچك كردن درخت و با قطع شاخههاي بااليي آن
انجام ميشود .اين روش منسوخ شده است و هيچ متخصص واجدشرايطي آن را پيشنهاد
نميكند .سرزني به ساختار درخت آسيب ميرساند و خطر سقوط شاخههاي آن را
افزايش ميدهد .درختي كه داراي رشد بيشازحد است را ميتوان با كاهش حجم تاج به
ابعاد دلخواه درآورد .اين روش ،بيخطرترين روش براي کوچک کردن يك درخت است.

استفاده از شاخوبرگ هرسشدهي گياهان بهجاي كود

در روشهاي متداول بهترتيب به گياه كود داده ميشود ،گياه رشد ميكند ،هرس ميشود،
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شاخوبرگهاي چيدهشده دور ريخته ميشوند و دوباره به گياه كود داده ميشود .اين روش
نوعي اسراف بهشمار ميآيد ،پرهزينه است و به محيطزيست آسيب ميرساند .كودي كه
آمريکايیها در منظرهايشان استفاده ميكنند ،از كل كود مصرفي در کشورهای توسعهنيافتهي
جهان برای توليد مواد غذايی بيشتر است و اين حقيقت بسيار تلخ و ناخوشايند است.
در منظري پايدار ،گياهان با استفاده از كودهاي مختلف مجبور نميشوند بيشتر رشد كنند
تا پس از زمان كوتاهي شاخوبرگ اضافي آنها چيده و دور ريخته شود .گياهان ميتوانند با
تكيه بر شاخوبرگهايي كه بهطور طبيعي از بدنهي آنها روي زمين ميريزند (بهجاي كود)
مواد غذايي مورد نياز خود را تامين كنند .اين روش طبيعت است :آنچه از گياه روي زمين
ميافتد دوباره به سيستم گياه برميگردد .جمعآوري اين شاخوبرگها از پاي گياهان ،دور
ريختن آنها و ريختن كودهاي شيميايي پاي گياهان ،كاري كام ً
ال غيرمنطقي است .درست
است كه گاهي كوددهي ضروري است (وقتي گياه نيازمند كود كمكي است يا الزم است براي
تقويت رشد گياهان جوان از كود استفاده شود) ،ولي اگر به گياه كمك كنيد پسماندهاي خود
را بازيافت كند ،گياه بهتر رشد ميكند و سالمتر ميماند.

X

يکی از اصول نگهداری از منظر به روش پايدار اين است که اجازه ندهيد هيچچيز

از منظر خارج شود ،يا بهبيانديگر هيچچيز را هدر ندهيد .بهجاي آنكه شاخوبرگهاي
غذايي باارزشي
هرسشده را كيسه كنيد و دور بريزيد ،اجازه بدهيد در منظر بمانند و مواد
ِ
كه در آنها وجود دارد به خاك منظر برگردد .فرآيند بازيافت اين پسماندها و تبديل
آنها به كود هم بسيار سخت و زمانبر است ،پس بهترين و سادهترين روش آن است
كه همزمان با هرس كردن شاخوبرگها را خرد كنيد و آنها را زير همان درخت يا گياه
بريزيد .اين كار به شما يادآوري ميكند كه هر چه در نقطهي الف رشد ميكند بايد در
همان نقطهي الف بماند .با اين كار مواد غذايي در همان نقطه دوباره به گياه برميگردند
و الزم نيست شما براي اين كار زحمتي بكشيد.
اين روش عالوهبر صرفهجويي در هزينهها ،در نيروي كار نيز صرفهجويی ميکند .بله ،الزم
است شاخهها را هرس كنيد ،ولي با اين كار سطح خاك را با يك اليه خاكپوش ميپوشانيد و
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مانع از رشد علفهاي هرز ميشويد و به خاك در حفظ رطوبت كمك ميكنيد .ديگر الزم نيست
براي جمعآوري و دور ريختن اين پسماندها زحمتي بكشيد يا هزينهاي براي كوددهي بپردازيد.
اگر ظاهر شاخوبرگهاي خردشده را روي خاك منظرتان دوست نداريد ،ميتوانيد
روي آنها را با نوعي خاكپوش زيباتر ،مانند خردههاي پوست درخت ،بپوشانيد ،يا آنها
را زير شاخوبرگ گياه پنهان كنيد.
اگر ميخواهيد از كود استفاده كنيد ،به سراغ كودهاي آلی برويد که از منابع طبيعي و
تجديدپذير تهيه ميشوند و تاثير ماليمتري روي گياهان و ميکروارگانيسمهای خاک دارند.
براي اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع كنيد.

كنترل علفهای هرز بدون آسيب رساندن به محيطزيست

باغبانهايي كه از روشهاي متداول استفاده ميكنند براي نابود كردن علفهاي هرز بهسراغ
علفکشهای شيميايی و روشهاي مخرب ديگر ميروند .از آنجايي كه در منظرهاي معمولي
(غيرپايدار) شرايط همواره براي رشد علفهاي هرز مساعد است ،هيچ روشي مانع از رشد
آنها نميشود .روش پايدار آن است كه شرايط را بهنحوي تغيير دهيد که ديگر امكان رشد
علفهاي هرز وجود نداشته باشد تا بهاينترتيب بتوانيد بدون هيچ زحمتي از اكوسيستم بدون
علف خود لذت ببريد.

آشنايی با علفهای هرز
علفهای هرز گياهانی هستند که انسانها آنها را روي بدن حيوانات اهلي يا در خاك موجود
تعادل كشتيها ،از نقطهای به نقطهي ديگر انتقال دادند و بدون توجه به زيستگاه
در وزنههاي
ِ
بومي ،آنها را به كشورهاي ديگر صادر كردند .برخي علفهای هرز بومی هستند ،ولي بيشتر
آنها وارداتياند .دانستن همهي اين مطالب مانع از ورود علفهاي هرز به منظر شما نميشود،
حتي اگر منظرتان پايدارترين منظر روي زمين باشد.
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X

علفهای هرز گياهاني بسيار موفق هستند .آنها سريع رشد ميكنند ،بر گياهان

ضعيف غلبه ميكنند ،همهي آب منظر را مصرف ميكنند و بهسرعت تكثير ميشوند.
برخي گونههای علفهای هرز حتی خاك اطراف خود را مسموم ميكنند ،بهطوريکه
هيچ گياه ديگري نميتواند در آن رشد كند.

ايجاد محيطي نامناسب برای رشد علفهای هرز
علفهای هرز وجود دارند زيرا ما شرايطی را ايجاد ميکنيم که آنها در آن احساس رضايت
ميكنند .در چنين شرايطي بهترين موقعيت ممكن در اختيار علفهاي هرز گذاشته ميشود:
زمين باز و خاك لخت .علفهاي هرز وقتي شرايط را مساعد ميبينند بهسرعت شروع به
تكثير ميکنند.
علفهاي هرز براي رويش در زمينهاي باز و خاكهاي لخت پيشقدم ميشوند زيرا اگر
گياهان قوي كه در كنار هم ميتوانند مجموعهاي مقاوم و بادوام بهوجود آورند جاي آنها را
بگيرند ،ديگر موقعيتي براي رشد اين گياهان مزاحم وجود نخواهد داشت .بنابراين راهحل آن
است كه با ايجاد چنين مجموعههايي فرصت رويش به علفهاي هرز ندهيم .اگر هنوز هم
شك داريد ،به مكانهاي رويش علفهاي هرز دقت كنيد .كمتر علفي را پيدا ميكنيد كه در
قسمتي انبوه از منظر از البهالي گياهان ديگر روييده باشد.

روشهاي مختلف کنترل علفهای هرز
در اينجا به راهحلهايي ميپردازيم كه بسيار سودمند هستند .اگر آنها را بهكار بگيريد،
خواهيد ديد كه مشكل علفهاي هرز بهمرور زمان در منظرتان از بين ميرود.
√ √روش فيزيکی :در بيشتر قسمتهاي منظر از گياهاني استفاده كنيد كه ارتفاع آنها
حداقل تا زير زانوهايتان است .سطح خاك را در تمام قسمتها از يك اليهي  7/5تا 10
سانتيمتري خاكپوش آلي بپوشانيد .برای آنكه علفهای هرز سمجي را كه مدتي است
در يك ناحيه روييدهاند از بين ببريد ،از روش خاكپوشپاشي اليهاي استفاده كنيد (براي
اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع كنيد) .از سيستم آبياری قطرهای (به فصل  8رجوع كنيد)
استفاده كنيد تا بتوانيد سطح خاك را تا حد امكان خشك نگاهداريد .علفهای هرز را وقتي
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هنوز جوان هستند و پيش از اينكه بذر بپاشند ريشهكن كنيد.
√ √روش زيستي :بزها ،غازها ،اردکها ،جوجهها و ساير حيوانات علفخوار ،از علفهای هرز
تغذيه ميكنند (البته اگر دقت نكنيد گياهان ديگر را هم ميخورند) .برخي حشرات نيز از
گونههاي خاصي از علفهاي هرز تغذيه ميكنند .حتي ميتوان از علفكشهاي زيستي 1كه
نوعي قارچ هستند برای نابودي علفهای هرز استفاده کرد.
√ √روش شيميايی :حتماً علفکشي را كه بهنظر براي از بين بردن علفهاي هرز بسيار
مناسب است ميشناسيد .بيشتر مردم عالقهي خاصي به اين علفکش دارند .بااينوجود
بهتر است بدانيد اين ماده خيلي بيشتر از آنچه فكرش را ميكنيد سمي و خطرناك است.
عالوهبراين در حدود  30سال است از آن در سراسر جهان استفاده ميشود ،پس چطور
علفهاي هرز هنوز ريشهكن نشدهاند.
شيميايی خطرناک استفاده کنيد .پاشيدن خاكپوش اليهاي
بههيچوجه الزم نيست از اين مواد
ِ
بهمراتب موثرتر است .اگر میخواهيد علفهای هرزي را كه در منظر روييدهاند نابود کنيد ،روي
آنها سركهي باغبانی بپاشيد (دقت كنيد كه اين سركه ،اسيدی قوی است و هنگام كار با آن
بايد خيلي مراقب باشيد) .يا از آرد گلوتن ذرت 2برای جلوگيري از جوانه زدن بذر علفهاي هرز،
از جمله علف پنجه انگشتي 3استفاده کنيد( .براي اطالعات بيشتر به فصل  22رجوع كنيد).

آمادهسازي گياهان برای سرمای زمستان

X

بهترين راهحل برای کمک به گياهان در سرماي زمستان آن است كه گياهاني

را انتخاب كنيد كه تحمل بدترين شرايط آبوهوايي منطقه را دارند .ولي گاهی حتي
گياهاني كه با رويكردي كام ً
ال پايدار انتخاب ميشوند نيز بايد در زمستان محافظت شوند.
براي مثال ،گياهان جوان در چند زمستان اول عمرشان بايد از سرما حفظ شوند .مطابق
شكل  20-6پارچههای کرباسی را برای محافظت از گياهان در برابر باد و يخبندان دور تا دور
آنها بپيچيد و در اطراف گياهان جوان خاكپوش زمستاني بپاشيد .پوشاندن تن ه و شاخههاي
1- mycoherbicide
2- corn gluten meal
3- crabgrass
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شكل  20-6پارچههای کرباسی را برای محافظت از گياهان در برابر باد و
يخبندان دور تا دور آنها بپيچيد.

اصلي درختها و درختچههاي جوان براي محافظت از آنها در برابر آفتابسوختگي ،ممكن
است بيش از فايده به گياه آسيب برساند و مشكلآفرين باشد .از روش پوشاندن تنها در مواقع
ضروري استفاده کنيد و بهمحض اينكه شرايط به حالت عادي برگشت پوششها را باز كنيد.
چادري (با چهارچوب) روي گياهان ظريف بكشيد تا زير فشار برف آسيب نبينند.
گياهاني كه همهي سال برگ دارند ممكن است در زمستان خشك شوند .براي محافظت
از اين گياهان از پوشش شاخههاي هميشهسبز يا افشانههاي ضدخشكي 1استفاده كنيد.
اگر ميدانيد شرايط آبوهوايي سختي در پيش است حتي براي محافظت از
گياهان پاگرفته و قديمي نيز مانند گياهان جوان اقدام كنيد .براي جلوگيري از شكستن
شاخهها ،پيش از يخ زدن ،برف را از روي آنها بتكانيد .نقاط گود و باز سردتر از ديوارههاي
رو به جنوب و فضاهاي زير پيشآمدگيها هستند .هوای سرد نيز مانند آب به نقاط پست
جريان مييابد ،بنابراين ميتوانيد سردترين نقاط منظر را با كمي دقت پيدا کنيد .در
خرداقليمهاي گرمتر گونههايي را بكاريد كه مقاومت كمتري دارند .براي آنكه گياهان
1- antidesiccant spray
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بتوانند با يخبندان مبارزه كنند ،كوددهي را از اواخر تابستان قطع كنيد و بهمحض نزديك
شدن يخبندان خاك را همواره مرطوب نگاهداريد.

فصل 21

كنترل آفات و بيماريها به روش پايدار
در اين فصل ميخوانيم:

• آشنايی با اصول مديريت آفات
• كنترل حشرات مضر
• کنترل حيوانات
• مبارزه با بيماريها
مرحلهی نخست از ساخت يک منظر پايدار ،طراحی مناسب است .طراحی مناسب شامل
انتخاب گياهانی است که با شرايط منطقهی شما سازگار و در برابر آفات و بيماريها
مقاوم باشند .از ديگر ويژگیهای يک منظر پايدار داشتن خاکی سالم است که بهکمک
ميکروارگانيسمهاي (موجودات ذرهبيني) مفيد از گياهان در برابر عوامل بيماریزا و آفات
محافظت میکند .باوجوداين گياهان گاهی گرفتار آفت و بيماري ميشوند و شما مجبوريد با
آنها مبارزه كنيد .آفات و بيماريها در اکوسيستمهای سالم منتشر نمیشوند؛ آنها در واقع
نشانههاي شرايط نامتعادل و نامناسب اکوسيستم هستند .اگر بتوانيد اين شرايط نامتعادل و
نامناسب را رفع کنيد ،مشکل آفات و بيماریها نيز خودبهخود از بين میرود.
بااينوجود ،جانوران بهسادگی در هر اکوسيستمی پراكنده میشوند و گاهي مبارزه با آنها
خيلي دشوار است ،بااينحال برخي از جانوران به منظر پايدار آسيبی نمیرسانند و با آن
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سازگار هستند .در حقيقت بيشتر جانوران هم مفيد و هم مضر هستند .براي مثال ،موشهای
کور از آفات مضري كه در خاك زندگي ميكنند تغذيه ميكنند ،ولی درعينحال پشتههاي
آنها به زمينهای چمن آسيب ميرسانند .البته جانوران بومي حق همزيستی با ما دارند.
روشهای مختلفی برای زندگي در كنار جانوران بهجاي نابود کردن آنها وجود دارد .در اين
فصل با روشهای پايدار مديريت آفات ،بيماريها و حيوانات آشنا ميشويد.

مديريت تلفيقي آفات :روشی هوشمندانه برای مبارزه با این مشکل

مديريت تلفيقي آفات ( 1)IPMروشی هوشمندانه برای مبارزه با آفات و بيماريها بدون

اکوسيستم منظر برای
استفاده از مواد سمي است .اين روش شامل پايش منظم و دقيق
ِ
شناسايی شرايط ناسالم و در کنار آن ،اجرای يک رويكرد مرحلهاي است ،كه در اين رويکرد،
در مرحلهی اول از کمضررترين و غيرسمیترين روش برای مبارزه با آفات و در مراحل بعدی
تدريجی سموم) برای از بين بردن آنها
تنها درصورتنياز از روشهای جدیتری (اضافه کردن
ِ
استفاده میشود .برای آنکه بتوانيد با استفاده از اين روش بهخوبی از عهدهی مشکل آفات
و بيماریها برآييد ،بايد اطالعات کافی دربارهی مشکل داشته باشيد -پاشيدن آفتكشهاي
سمي در قسمتهای مختلف منظر ،چارهی مشکل نيست .اين روش شامل مراحل زير است:
 .1شرايط رشد را بهبود دهيد و هر عاملی را كه منجر به ايجاد مشكل شده از منظر حذف
كنيد .براي مثال ،با قطع مصرف كود ،میتوانيد رشد رويشي ،نرم و آبدارشدن بافت گياه و
امکان هجوم شتهها و حشرات مكنده را کاهش دهيد.
مكانيكي ساده مانند شستشوي آفات از روی گياهان با آب پرفشار يا استفاده
 .2از راهکارهایِ
ِ
از موانع چسبناك براي دور نگاهداشتن آفات از درختان استفاده کنيد.
 .3اگر آفات دوباره به منظر برگشتند ،اين بار با استفاده از روشهاي خشنتري با آنها
برخورد کنيد ،برای مثال ،حشرات مفيد يا ميكروبهايی را که به کنترل آفات کمک میکنند،
در منظر پخش كنيد.
 .4تنها درصورتيكه سه مرحلهی قبل موثر واقع نشد ،غيرسمیترين آفتکش موجود را در
1- Integrated Pest Management
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منظر روی آنها بپاشيد.
 .5اگر هيچيک از راهحلهای باال موثر واقع نشد ،گياهان مقاوم را جايگزين گياهان بيمار كنيد.

كنترل حشرات مضر

بهجاي استفاده از آفتكشهاي خطرناك در منظر براي مديريت حشرات مضر از روشهای
زير استفاده كنيد:
√ √شكارچيها :حشرات مفيدي كه از آفات تغذيه ميكنند.
ي كه روي آفات تخمگذاري ميكنند (وقتی نوزاد حشره از تخم
√ √انگلها :حشرات مفيد 
بيرون بيايد آفت را ميخورد).
√ √عوامل بيماريزا يا پاتوژنها :بيماريهايي كه آفات را ميکشند ،ولی تاثيری بر گياهان
ندارند.

X

روش انتخابي شما ،به شرايط خاصی که با آن مواجه هستيد بستگی دارد .تا زمانیکه

خودتان با روش انجام کار آشنا شويد (روش تلفيقي دفع آفات) از افراد متخصص کمک
بگيريد .فراموش نکنيد که هدف شما استفاده از روشهای پايدار و غيرسمی برای کنترل
آفات است.

ِ
رایج کنترل آفات
مشکالت روشهای
ِ

هرچه بيشتر از آفتكشها استفاده كنيد ،آفات بيشتري به منظر شما حمله میکنند.
حشرات آنقدر سريع توليدمثل میکنند ،كه نسلهاي جديد با مقاومت طبيعي به آفتكشها
متولد ميشوند .توليدکنندگان آفتکشهای شيميايی پيوسته در تالش براي يافتن فرمولهاي
شيميايي
جديد براي غلبه بر آفات هستند ،ولی موفق نمیشوند .اگر تأثيراتي را هم که سموم
ِ
آزمايشنشده در محيطزيست بهجا میگذارند به اين مشکالت اضافه کنيد ،حتماً خواهيد

دانست که چرا تا اين اندازه به روشهای پايدار کنترل آفات اصرار میشود.
بهدليل خطرات بیشمار استفاده از آفتکشهای شيميايی ،قوانين بسيار سختی
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بر کاربرد آنها ،حتی توسط باغبانها و موسسات معتبر ،نظارت دارند .بااينحال بسياري
از مواد شيميايي مشابه که کاربرد آنها مستلزم دريافت مجوز و ثبت سوابق کاربری است،
گاهی توسط افراد غيرحرفهاي (بدون آگاهی از عواقب آن) استفاده ميشوند .فراموش نکنيد
صرف اينکه میتوانيدمادهای را از نهالستان بخريد ،دليل بر بيخطر بودن آن نيست .برای
اطالعات بيشتر از ميزان سمی بودن آفتکشها بايد به مراجع معتبر و قانونی رجوع کنيد.

شناخت حشرات مفيد
حشرات مفيد از حشرات مضر تغذيه ميكنند و در حقيقت انگل آنها هستند .بيشتر
مردم ميدانند كه كفشدوزكها از شتهها تغذيه ميكنند .يكي ديگر از شكارچيهاي شتهها
بالتوريهاي سبز (ليسهي سبز) 1هستند (همه نوع حشرهی مضری را میخورند) كه میتوان
بهراحتي آنها را در منظر مستقر کرد .زنبورهاي انگلي 2از ديگر حشرات مفيد هستند كه از
شتهها ،سفيدبالكها 3و الرو پروانهها تغذيه ميكنند .سوسكهاي مفيد هم از شپشكهاي
آردآلود4و سپردارها ،5و كنهها 6از تريپسها 7تغذيه ميكنند.
تا زمانیكه آفتكشی روی منظرتان نپاشيد ،برخی حشرات مفيد زنده میمانند .اگر
جمعيت حشرات مفيد منظرتان برای رفع مشکل آفات کافی نبود ،میتوانيد آنها را از
گلخانهها تهيه و در منظر پخش کنيد.

X

پيش از پخش کردن هر حشرهای در منظر ،نوع حشرات موجود را با نمونهبرداری

و فرستادن نمونهها به آزمايشگاههای مخصوص مشخص كنيد .سپس با يک متخصص
براي انتخاب حشرات مفي ِد مناسب مشورت كنيد .براي اينکه حشرات مفيد زنده بمانند
و بتوانند وظيفهی خود را انجام دهند بايد بهدرستی 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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تهيهی اين حشرات ،روش درست رهاسازی آنها را از فروشنده بپرسيد.
همچنين ميتوانيد گياهانی بکاريد که حشرات مفيد را به منظرتان جذب میکنند .گياهان
خوراکی رايج مانند شويد ،زيرهی سياه ،1گشنيز 2و رازيانه 3عالوهبر شما ،حشرات مفيد را نيز
ِ
تغذيه ميكنند .گياهان زينتي نيز مانند شاهاشرفي ،4بومادران ،كاسني ،5گل عسلي ،6گل مغربي 7و
گياهان مشابه ،بالتوريها ،كفشدوزكها ،زنبورهاي انگلی و سايرحشرات مفيد را به منظر جذب
میكنند.
استفاده از حشرات مفيد نياز به كمي فكر و مطالعه دارد ،ولی روشی کام ً
ال عملی است .براي
اطالعات جالب دربارهی حشرات مفيد به سايت  www.rinconvitova.comرجوع كنيد.

روشهای كنترل ميكروبي
حشرهكشهاي ميكروبي بيماريهايي هستند (عوامل بيماريزاي  )akaكه آفات را از بين ميبرند.
مثال متداول آنها ،باكتري بيماريزای باسيلوس تورنژنسيس ( 8)Btاست كه گونههاي مختلفي از
الروهاي پروانهها را از بين ميبرد .كاربرد اين باكتري آسان ،بيضرر و بسيار موثر است.

X

هر ميكروبي مخصوص از بين بردن آفت ويژهاي است .بنابراين ،مانند حشرات مفيد

بايد عوامل بيماريزاي ميكروبي را متناسب با آفت موجود انتخاب كنيد .برای اين کار
میتوانيد با افراد متخصص مشورت کنيد.

دقت در استفاده از غیرسمیترین آفتكشهاي ممکن
صابونهاي حشرهكش ،افشانههاي روغني 9و آفتكشهاي گياهي (تهيه شده از گياهان) از
1- caraway
2- cilantro
3- fennel
4- cosmos
5- tansy
6- alyssum
7- evening primrose
8- Bacillus thuringiensis
9- oil sprays
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جمله آفتكشهايي هستند كه میزان سمی بودن آنها ،براي موجودات غيرهدف 1مانند
شما و افراد خانوادهتان ،پرندگان و ساير موجودات حياتوحش كم است .اين مواد براي رفع
موضعي جدی در محلهايي كه حشرات مفيد نميتوانند از عهدهی آفات
آفتزدگیهای
ِ
برآيند ،قابلاستفاده هستند.
حتی از مواد شيمياييای که درصد سمي بودن آنها خيلی پايين است هم بادقت
استفاده كنيد ،زيرا آنها نيز ميتوانند حشرات مفيد را از بين ببرند .همچنين استفادهی
مداوم از اين آفتكشها -حتي انواع نسبتاً بيخطر -بهمرور زمان باعث مقاوم شدن آفات
میشود .هميشه به دستوالعمل استفادهای که روی برچسب اين آفتکشها نوشته شده،
دقت کنيد.

روشهای کنترل آفات رایج
شمار آفات بسيار زياد است ،ولی روشهاي پايدار بسياري نيز براي برخورد با آنها وجود دارد.
اصلي منظرهاي خانگی و روشهای مبارزه با آنها میپردازيم:
در اينجا به معرفی برخي آفات
ِ

√ √مورچهها :مورچهها ترجيح ميدهند النههايشان را در خاكهای خشك بسازند،
بنابراين ،خاكپوش راهحلي مناسب برای مبارزه با آنها است .همچنين میتوانيد از مواد
تنظيمکنندهی تکثير حشرات ،2يا طعمههاي غيرسمي حاوی اسيد بوريك 3يا خاك دياتومه

4

(يك مادهي سوزشآور) استفاده كنيد.
دشمنان
√ √شتهها :اين حشرات توليدمثل انبوهی دارند ،بااينوجود میتوان آنها را بهکمک
ِ
طبيعيشان مانند كفشدوزكها ،بالتوريها و مگسهاي گل 5کنترل کرد .از كوددهي
بيشازحد خودداری كنيد ،قسمتهاي بهشدت آلودهی گياهان را هرس کنيد (دور بريزيد) و
جمعيت مورچهها را كنترل كنيد (زيرا شتهها را پرورش ميدهند).
1- nontarget organisms
2- insect growth regulator
3- boric acid
4- diatomaceous
5- syrphid
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√ √كرمهاي طوق هبُر 1و الرو برخي حشرات :پرندگان و حشرات شكارچي از اين حشرات تغذيه
ميكنند .اگر اين راهکار موفق نبود ،از حشرهكش  ،Btروغن درخت چريش 2يا نماتدهاي مفيد

استفاده كنيد.
√ √سوسك ژاپني :3اين سوسکها را میتوانيد با بيماريِ هاگ شيري 4يا نماتدهاي انگلي
درمان كنيد.
√ √شپشكهاي آردآلود :5جمعيت مورچهها را كنترل كنيد ،شكارچيهاي طبيعي آنها
را از بين نبريد ،حشرات شكارچي وارد منظركنيد يا بهصورت موضعی از صابون يا روغن
حشرهكش استفاده كنيد.
طبيعي آنها را بهکمک حذف آفتكشها و كاشت گياهان
√ √سپرداران :6دشمنان
ِ
طبيعی سپرداران) ،تقويت كنيد .استفاده از افشانههاي
گلدهنده (بهعنوان زيستگاه دشمنان
ِ
روغنی میتواند موثر باشد ،ولی زمانبندی مصرف آن ،اهميت بسياری دارد .براي اطالعات
بيشتر با افراد متخصص مشورت کنيد.
√ √حلزونها و رابها :7از طعمههای غيرسمي كه پس از تجزيه به كود تبديل ميشوند،
استفاده کنيد.
√ √تريپسها :8براي كنترل آنها از دشمنان طبيعي مانند كنههاي شكارچي استفاده كنيد
و از كوتاه كردن يا كوددهي بيشازحد كه منجر به نرمشدن بافت گياهان و رشد آسيبپذير
آنها ميشود ،خودداري كنيد.
√ √سفيدبالكها :9كنترل اين حشرات کمی مشكل است ،ولی زنبورهاي انگلی ميتوانند
جمعيت آنها را پايين نگاهدارند .میتوانيد از صابونها و روغنهاي حشرهكش نيز استفاده کنيد.

1- cutworm
2- neem oil
3- Japeneses beetle
4- milky spore
5- mealybug
6- scales
7- slug
8- thrips
9- whiteflies
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حیوانات :آفات بزرگتر

همان آسيبهايی را که حشرات در مقياس کوچک به منظر میرسانند ،حيوانات بزرگ در
مقياس بزرگتر به آن میزنند .هيچچيز به اندازهی حملهی راكونها يا موشهاي كيسهدار
نميتواند منظر را ويران کند .مديريت تلفيقي آفات كه در آغاز اين فصل به آن اشاره شد در
دفع اين آفات بزرگ نيز موثر است.

موشهاي كيسهدار ،موشهاي كور و ُولها

1

موشهاي كيسهدار خاك را شخم ميزنند و همهی آنها مضر نيستند ،ولی گاهی به

مخربترين و مزاحمترين آفات منظر تبديل میشوند .دور تا دور گياهانتان را حصارهای
ن کار میتوانيد از
سيمي (سوراخهاي آنها از  2/5سانتيمتر کوچکتر نباشد) بکشيد .برای اي 
توری مرغی استفاده کنيد .اگر گياهانتان چوبي هستند ،کف حصار را باز بگذاريد تا ريشهها
محبوس نشوند .براي مبارزه با موشهاي كيسهدار از مارها و گربههاي نقبزن استفاده كنيد،
در اطراف باغچهها ،خرزهره 2يا نرگس 3بكاريد ،اگر باز هم موفق نشديد ،از تله استفاده كنيد.
نرگس و خرزهره براي انسان و حيوانات خانگی هم سمي هستند ،بنابراين از آنها
با احتياط استفاده كنيد.
موشهاي كور در واقع جانوران مفيدي هستند ،زيرا الروها و حشرات خاكزيِ ديگر
را ميخورند .به آنها كاري نداشته باشيد ،مگر وقتیکه با ايجاد پشتههاي خاك به زمين
چمنتان آسيب برسانند .متاسفانه هيچ راه صلحآميزی براي كنترل موشهاي كور وجود
ندارد .اين جانوران به اسباب توليد سروصدا (وسيلهای برای ترساندن آفات) ،دفعكنندههاي
بدبو و ساير راههاي مسالمتآميز جواب نمیدهند .تنها با استفاده از تلهگذاري میتوان مانع
آنها شد .اگر احساس ميكنيد كه كشتن حيوانات و پايداري با هم سازگارند ،دو يا چند
نوعي موش مزرعه شبيه به موشهاي صحرايي كوچك با پاها و د ِم كوتاهتر

1- voles
2- oleander
3- daffodil
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تله در مسير فعاليت آنها قرار دهيد .يا اجازه دهيد شكارچيهاي طبيعي مانند جغدها يا
گربههاي محله ،اين كار را انجام دهند.
ُولها خطرناکترند و ميتوانند به گياهان آسيب برسانند .با دفعكنندههاي موجود در بازار

يا ادرا ِر جانوران شكارچي با آنها مبارزه كنيد .با استفاده از حصارهاي سيمي مانع ورود آنها
به منظر شويد يا آنها را بهدام بياندازيد و در مکانی دورتر از منظر رها كنيد.

موشهای صحرايي( 1و موشها)2
متاسفانه هيچ روش صلحآميزی براي مبارزه با موشهای صحرايي و بهطوركلي موشها وجود
ندارد .تنها راههای موجود به شرح زير است:
√ √تمیز نگاهداشتن منظر :تميز نگاهداشتن منظر به كاهش اين مشكل كمك ميكند.
زبالهها را روی هم انباشت نکنيد ،پيچهاي انبوه را كه جوندگان دوست دارند در آنها مخفی
شوند از منظر حذف كنيد و غذاي حيوانات خانگي را بيرون از خانه رها نكنيد.
√ √حفاظ :از حصارهاي سيمي براي مسدود كردن راههای ورود آنها به ملکتان استفاده كنيد.
√ √ايمني :د ِر مخصوص ورود و خروج حيوانات خانگي را در شب ببنديد.

اگر اين حيوانات مشکالت جدی برای شما بهوجود بياورند ،راهی جز تلهگذاری نداريد .از
طعمه استفاده نكنيد زيرا ممکن است حيوانات خانگي و حياتوحش هم مسموم شوند.

راكونها و ساير جانوران دارای جثهی متوسط
کنترل مهرهداراني كه از جمله آفات منظر بهشمار ميآيند 3کمی سخت است .حتی برخي از
آنها بسيار دوستداشتنی و زيبا هستند :خرگوشهاي كوچكی كه از گياهان تغذيه ميكنند
و سنجابهاي دمكپهاي زميني كه در زير پاسيو نقب ميزنند .آنها پيش از ما در محل
زندگیمان بودهاند و ما حق نداريم آنها را از زيستگاهشان بيرون كنيم .عالوهبراين نبايد سهم
آنها را در كنترل آفات كوچكتر ناديده گرفت .بااينوجود باغبانها هم مرزهای خود را دارند.
1- rats
2- mice
3- vertebrate pests
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سمي اين جانوران در نظر بگيريد:
روشهای زير را براي كنترل غير ِ
√ √غذای حيوانات خانگی را در منظر رها نکنيد.
√ √مکانهای مناسب برای النهسازی آنها را از بين ببريد.
√ √در اطراف گياهان آسيبپذير مانند باغچههای سبزيجات حصار بکشيد.
√ √آنها را با سر آبفشانهاي ويژه كه مجهز به حسگر حركتي هستند فراري دهيد.
√ √مواد دفعكننده يا ادرا ِر جانوران شكارچي را در اطراف منظر بپاشيد.
√ √آنها را به دام بياندازيد يا از انجمنهاي حفاظت از حيوانات وحشی كمك بخواهيد.
√ √در منظرتان سگ نگاهداريد.

آهوها و ساير مهرهداران بزرگ
مهرهداران بزرگی مانند آهوها ،وقتی بهدليل آتشسوزی يا خشکسالی از زيستگاه طبيعی خود
دور میشوند ،مشکالت بسياری برای منظرها بهوجود میآورند .دور نگاهداشتن آنها از منظر
کار سختی است ،بااينوجود میتوان از برخی راهکارهای زير استفاده کرد:
√ √گياهان غيرمحبوب :گياهاني را براي كاشت انتخاب كنيد كه اين حيوانات عالقهای به
آنها ندارند ،ميتوانيد فهرستي از اين گياهان را در كتابها و در سايتهاي باغباني پيدا
كنيد.
√ √حفاظ :در اطراف گياهانی که احتمال میدهيد اين حيوانات بخواهند از آنها تغذيه کنند
سيمي محكم بکشيد .همچنين میتوانيد برای اين کار از نخ ماهيگيري
حصار يا تورهای
ِ
استفاده کنيد تا پای حيوان به آن گير کند و از محل فراری داده شود .نصب دو حصار موازي
به ارتفاع  1/2تا  1/5متر و به فاصله  0/9تا  1/5متر از يكديگر ميتواند هر آهويی را از منظر
شما دور نگاهدارد.
√ √مواد بدبو :سعي كنيد از دفعكنندههايی که حاوی فلفل قرمز ،تخممرغهاي فاسدشده
و مواد بدبوی ديگر هستند ،استفاده كنيد .میتوانيد از ادرا ِر جانوران شكارچي هم استفاده

کنيد .اگر نمونهی ادرار انتخابی متعلق به جانوران شكارچي بومی منطقه باشد ،حتماً جواب
خواهيد گرفت.

فصل :21كنترل آفات و بيماريها به روش پايدار

X

آهوها و حيواناتی از اين دست ،بسيار باهوش هستند و بهسرعت با حقههای شما

آشنا میشوند.

كنترل بيماريها

كنترل بيماريها کمی سخت است .گاهي گياه يكباره از بين میرود و شما نميتوانيد علت
آن را تشخيص دهيد .عوامل بيماريزا در همهجا و همهوقت حضور دارند ،فقط منتظر شرايط
مساعد برای شروع فعاليت هستند .براي مثال ،بسياري از عوامل بيماريزاي خاك در حالت
عادی غيرفعالاند تا اينكه خاك بهطور همزمان گرم و مرطوب شود ،در آن زمان است که
فعاليت خود را شروع میکنند.

X

بهترين روش براي جلوگيري از بروز بيماريها ،انتخاب گياهان مقاوم و حذف

شرايطي است كه منجر به بروز آنها ميشود .اين شرايط عبارتند از :آبياري بيشازحد يا
ناکافی ،شرايط نامناسب خاك (مانند خاك با بافت خيلي سنگين يا زهكشي نامناسب)،
جريان نامناسب هوا (تهويهي نامناسب) و سايهی بيشازاندازه براي گياهان آفتابدوست
(و برعكس) .بيماريها ابتدا به گياهان ضعيف حمله ميكنند.

قارچهای مفيد و مضر
اگر فصل  16را خوانده باشيد ،از اهميت قارچها ،بهخصوص قارچهای ميكوريزا كه براي جذب
آب و مواد غذايی با گياهان همزيستي ميكنند ،آگاه شدهايد .بيشتر قارچها مفيد هستند و
بدون آنها سيارهی زمين بايد مدتها پيش در زبالههای تجزيهنشده ،دفن میشد .بااينوجود
برخي از قارچها مانند قارچ پوسيدگي ريشهی فيتوفترا 1و قارچ ريشهی بلوط 2به گياهان زنده
حمله ميكنند و باعث تضعيف و حتي مرگ آنها ميشوند .برخي از قارچها بسيار مزاحم
هستند و کنترل آنها سخت و گاهی غيرممكن است.

1- Phytophthora root rot
2- oak root
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X

بيشتر قارچها در صورت وجود شرايط رشد نامناسب به گياه حمله ميكنند .شرايط

رشد را تغيير دهيد تا در بسياري از موارد مشكلتان رفع شود .براي مثال ،آبياري
بيشازحد شرايط مناسبي براي رشد قارچهای مخربي مانند قارچ پوسيدگي ريشهی
فيتوفترا و قارچ ريشهی بلوط ،پيتيوم 1و قارچهای ديگر فراهم ميكند .اين قارچها هميشه
در خاك وجود دارند و منتظر شرايط مناسب برای رشد هستند .به گياهان به اندازهی
نيازشان رسيدگی کنيد تا قارچها با آنها کاری نداشته باشند.
يك روش جديد برای كنترل بيماريهايی که منشاء قارچي (قارچهای خاكزي) دارند،
استفاده از ميكروبهايی است که به درون خاك تزريق میشوند .اين ميکروبها فضايي را
اشغال ميكنند كه قارچها برای رشد به آن نياز دارند .اگر شبکهی غذايی خاک سالم باشد،
جايی برای رشد قارچها وجود ندارد.
قارچها ثابت کردهاند كه از مفيدترين موجودات زنده هستند .براي آشنايی بيشتر با جادوی
قارچها ،میتوانيد کتاب «چگونه قارچها ميتوانند جهان را نجات دهند »2را مطالعه كنيد.

ويروسها
ويروسهاي گياهي اغلب درمانناپذير هستند ،بهترين راهكار ،حذفِ گيا ِه بيمار است .از
طرفی ،ويروسها بهندرت گياهان چوبي را از بين ميبرند و تنها باعث بدشكلي شاخوبرگ
آنها میشوند .ويروسها ممکن است دهها سال به خواب بروند و منتظر گياه مناسب بمانند.
استعداد ژنتيكي مهمترين عامل بروز بيماریهای ويروسی است و حتي بهترين شرايط رشد
مانع آن شود.
هم نمیتواند ِ
تنها کاری که میتوانيد انجام دهيد تقويت گياه است تا بتواند در برابر ويروسها مقاومت
کند .گياهان آلوده را سريع از منظر خارج كنيد (از اين گياهان كمپوست تهيه نكنيد).

1- pythium
)2- How Mushrooms Can Help Save the World (Paul Stamets

فصل 22

نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار
در اين فصل ميخوانيم:

• ايجاد شرايط مناسب براي زمينهاي چمن
• تغذيهي چمن
• نكات و روشهاي چمنزني و آبياري چمن
• مبارزه با آفات ،بيماريها و علفهاي هرز به روش پايدار
• جايگزين كردن زمينهاي چمن قديمي
در حقيقت هيچ زمين چمني نميتواند پايدار باشد .رويكرد ديگر آن است كه بهجاي زمين چمن
در منظر يك علفزار طراحي كنيم (براي اطالعات بيشتر به فصل  19رجوع كنيد) .علفزارها
نيز بيشتر قابليتهاي زمينهاي چمن را دارند ،براي مثال در برابر رفتوآمد و تردد مقاوم
هستند و ميتوان از آنها براي طراحي زمينهاي بازي استفاده كرد .ولي اگر در منظرتان به
يك زمين چمن متداول نياز داريد (براي برخي ورزشها كه حتماً به زمين چمن نياز دارند يا
براي هماهنگ بودن منظر با منظرهاي اطراف) سعي كنيد زمين چمنتان خيلي بزرگ نباشد و
براي نگهداري از آن از روشهايي استفاده كنيد كه آسيب كمتري به محيطزيست ميرسانند.
استقبال مردم از روشهاي «سبز» (پايدار) براي نگهداري از زمينهاي چمن بسيار گسترده
بوده است .آنها ديگر از پخش كردن مواد سمي در منظرشان خسته شدهاند .به گزارش

494

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

مجلهي پاپيوالر مكانيكس ،1بين سالهاي  1998تا  2003تعداد خانوارهاي آمريكايي كه
براي منظرشان كودهاي طبيعي خريداري كردهاند از  2/5ميليون به  11/7ميليون خانوار
افزايش يافته است .در همين فاصلهي زماني ،تعداد خانوارهايي كه براي از بين بردن آفات از
روشهاي طبيعي استفاده كردهاند نيز از  1/8ميليون به  10/9ميليون خانوار افزايش يافته
است .ميتوان گفت كه اين يك انقالب است!
اگر مردم به نتايج دلخواه خود نميرسيدند ،هرگز از روشهاي «سبز» (پايدار) استفاده
نميكردند .اين روشها تنها محبوب طرفداران سرسخت محيطزيست نيستند ،بلكه پشتوانهي
علمي محكم و قانعكنندهاي دارند .حتي اگر هيچ اهميتي به محيطزيست ندهيد هم اين
روشها در وقت و هزينههاي شما صرفهجويي ميكنند و زمين چمن دلخواهتان را برايتان
مهيا ميكنند .در اين فصل به نحوهي اجراي اين روشها خواهيم پرداخت.
براي اطالعات بيشتر دربارهي نگهداري از زمينهاي چمن ميتوانيد به كتاب
«نگهداري از زمينهاي چمن ،براي همه »2رجوع كنيد.

ايجاد شرايط محيطي مناسب

اگر شرايط محيطي مناسبي براي زمين چمن ايجاد كنيد ،نگهداري از آن خيلي آسانتر
ميشود .شرايط مناسب براي رشد چمن عبارتند از:

√ √خاك مناسب :چمن به خاك لومي (مانند خاك رس يا خاك گلداني) ،حاصلخيز و
نسبتاً غني از مواد آلي نياز دارد .اگر ميزان خاك رس خيلي زياد باشد ،مانع از رشدونمو ريشه
ميشود؛ ريشهها بهآساني تحت تاثير آبياري بيشازاندازه قرار ميگيرند و بهسادگي فشرده
ميشوند .شن زياد در خاك چمن باعث ميشود ،خاك بهسرعت خشك شود و نتواند مواد
غذايي مفيد را در خود نگاهدارد .ميتوانيد براي آگاهي از وضعيت خاكتان ،يك آزمايش
خاك انجام دهيد (براي اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع كنيد) .اگر خاك نامناسب است
بهتر است اول آن را اصالح كنيد.
1- Popular Mechanics
)2- Lawn Care for Dummies, Lance Walheim, National Gardening Association (Wiley
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√ √نور كافي :بهترين مكان براي كاشتن چمن مناطق نورگير است.
√ √گونههاي مناسب چمن :تركيب بذري را انتخاب كنيد كه با اقليم منطقهي شما سازگار
است .بذرهاي مختلف را كه شرايط رشد متفاوتي دارند با هم مخلوط كنيد .گونههايي را كه
در مناطق سايهگير نيز بهخوبي رشد ميكنند ،به مخلوط بذرها اضافه كنيد.
√ √رقابت با درختان مجاور :ريشههاي درخت كمعمق و گسترده هستند (به فصل  9رجوع
كنيد) .اين ريشهها بهسرعت در محدودهي كاشت چمنها نفوذ ميكنند و با جذب آب و مواد
غذايي موجود در خاك ،آنها را از بين ميبرند .ريشهي چمن در مقايسه با ريشهي درختان
كوچك و ضعيف است ،بنابراين در اين رقابت شكست ميخورد .محل كاشت چمن را تا جايي
كه ميتوانيد دور از درختان انتخاب كنيد.
√ √آب كافي :دقت كنيد فشار و حجم آب شما براي تغذيهي سيستم آبياري باراني كافي
باشد (براي اطالعات بيشتر به فصلهاي  7و  8رجوع كنيد) ،و محدوديتهاي منابع آبياري
را در نظر بگيريد .اگر از چاه يا منابع آب شخصي استفاده ميكنيد ،حتماً از كافي بودن حجم
آن مطمئن شويد.

روشي پايدار براي كوددهي

عمدهترين مادهي غذايي كه چمن به آن نياز دارد ازت است .پس از ازت ميتوان فسفر،
پتاسيم و گاهي كمي آهن را نيز برشمرد .ازت فرار است ،بنابراين بايد هر چند وقت يكبار
استفاده شود .بسياري از مردم فكر ميكنند كوددهي زياد براي چمن خوب است .بهجاي اين
كار بهتر است با انجام يك آزمايش موادي را كه خاك واقعاً به آنها نياز دارد در اختيارش
قرار دهيم (به فصل  16رجوع كنيد).
اگر الزم است به زمين چمنتان كود بدهيد ،نكات سادهي زير را رعايت كنيد:
√ √از كودهاي آلي (ارگانيك) استفاده كنيد :كودهاي آلي به خاك زندگي ميدهند
درحاليكه كودهاي شيميايي به آن آسيب ميرسانند .تاثير كودهاي آلي طوالنيتر است و
اگر تصادفاً بيشازاندازه از آنها استفاده شود ،چمن را نميسوزاند ،اين كودها از منابع طبيعي
و پايدار تهيه ميشوند نه از سوختهاي فسيلي ،امكان نشت آنها در آبهاي زيرزميني و
نهرها كمتر است و در بلندمدت ارزانتر هستند.
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√ √ب ه اندازه به گياهان كود بدهيد :هر  90مترمربع چمن در هر بار كوددهي به 450
گرم ازت نياز دارد ،بنابراين مصرف ساالنهي آن بسته به نوع خاك ،نوع چمن و شرايط رشد
بين  450تا  2250گرم است .درصد سه مادهي پرمصرف (ازت ،فسفر و پتاسيم) در يك كود،
روي بستهي كود -براي مثال بهصورت  -10-5-5نشان داده ميشود .در اين مثال عدد 10
نشاندهندهي درصد ازت و درصد فسفر و پتاسيم نيز هر كدام  5است.

X

براي جلوگيري از نشت كود به داخل آبهاي زيرزميني و سطحي ،هر بار تنها كود

مصرفشده از زمان آخرين كوددهي را جايگزين كنيد .اينكه هر بار بدون توجه به مصرف
گياه و كود باقيمانده در زمين مقدار مشخص و ثابتي كود پاي گياه بريزيد كار درستي
نيست.
√ √زمان درست كوددهي را بدانيد :معموالً  2بار كوددهي در سال براي آنكه ريشهها
بهخوبي رشد كنند و چمن براي رشد خوب در بهار آماده شود ،كافي است .بهترين زمان
كوددهي پاييز است .از كوددهي زودهنگام در فصل بهار خودداري كنيد زيرا اين كار امكان
بروز بيماري را افزايش ميدهد .چمنهاي فصل گرم بايد فقط در تابستان كوددهي شوند و
چمنهاي فصل سرد نبايد در گرماي تابستان كوددهي شوند.
كودهاي آلي براي تبديل مواد غذايي موجود در خود به موادي كه چمن بتواند از
آنها استفاده كند به ميكروبهاي خاك وابسته هستند .اين ميكروبها زماني كه درجه
حرارت خاك رو به گرمي ميگذارد ،فعال ميشوند ،بنابراين كوددهي در فصلهاي سرد
سال بيفايده است.
بهغير از كاربرد ازت ،نكات بسياري دربارهي كوددهي مناسب وجود دارد ،براي اينكه تمام
سال چمن شادابي داشته باشد نكات زير را بهخاطر بسپاريد:
√ √اگر هر ماه به خاك عصارهي جلبكهاي دريايي 1اضافه شود ،موادي كه چمن بهميزان
1- kelp
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اندكي به هر يك از آنها نياز دارد نيز تامين ميشوند .كاربرد اين جلبكها ،در واقع روشي
طبيعي براي بهبود وضعيت چمن است.
√ √كودهاي آلي خوب ،داراي اسيدهاي هوميك 1هستند كه باعث افزايش جذب مواد
غذايي ،بهبود ساختار خاك ،تقويت فرآيند فتوسنتز و سنتز پروتئين و بهبود عملكرد ريشهها
ميشوند .اين كودها به شما كمك ميكنند از ازت كمتري استفاده كنيد و اين به معني
صرفهجويي و آلودگي كمتر است.
√ √ pHخاك (عامل نشاندهندهي ميزان اسيدي يا قليايي بودن خاك) چمن بايد بين 6/3
تا  6/8باشد .افزودن آهك به خاك خاصيت اسيدي آن و اضافه كردن گوگرد خاصيت قليايي
آن را كاهش ميدهد .اگر  pHخاك مناسب باشد ،علفهاي هرز و بيماريها نميتوانند در
زمين چمن شما پخش شوند و ديگر نيازي به استفاده از مواد شيميايي نيست.
√ √اضافه كردن ساالنه يك يا دو بار كمپوست يا عصارهي كمپوست (نوعي محلول طبيعي
كه در برخي نهالستانها عرضه ميشود) شبكهي غذايي خاك را احياء ميكند و مواد غذايي
بيشتري به خاك اضافه ميكند( .براي اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع كنيد).

هوادهي و نوسازي چمن

هوادهي در واقع ايجاد حفرههايي در زمين چمن با برداشت قطعات كوچكي از چمن همراه با
خاك اطراف آن است .با اين كار از تراكم خاك در محل ريشهها كاسته و فضاي خالي براي

نفوذ آب و كودها فراهم ميشود .خاكهاي رسي بيش از ساير خاكها مستعد فشردگي هستند.
خاك را در بهار يا پاييز وقتي دماي هوا پايين است ،هوادهي كنيد .از يك دستگاه هواد ِه
بنزيني يا يك هواد ِه كوچك مكانيكي كه با فشار پا كار ميكند براي اين كار استفاده كنيد
(به شكل  22-1رجوع كنيد) .از چهارشاخ يا ميخ طويله كه قطعهبرداري نميكنند استفاده
نكنيد ،زيرا اين ابزارها خاك را در جدارههاي حفرههايي كه ايجاد ميكنند ،بيشتر فشرده
ميكنند .در هر  900سانتيمترمربع چمن تعداد  9تا 10حفره ايجاد كنيد و سپس با استفاده
از شنكش ،حفرهها را با كود كمپوست پر كنيد.
1- Humic Acid
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نوسازي چمن شامل حذف قسمتهاي مو رد نظر چمن و جايگزين كردن آنها با چمن
جديد بدون انجام عمليات زراعي يا شيببندي خاك است ،ولي كاه برگبرداري ،روشي براي
شانهزني و خارج كردن كاه برگها (علفهاي مردهي داخل چمن) از البهالي چمن است.
كاهبرگ مانع از نفوذ آب ،كود و هوا ميشود و ميتواند باعث بروز برخي آفات و بيماريها
شود .كاهبرگ در چمنهايي كه بيشازاندازه كوددهي ميشوند ،بهخصوص كنتاكي بلوگراس
(پوا) 1رايجتر است.

X

اگر شبكهي غذايي خاك در شرايط خوبي باشد ،باكتريهاي مفيد ،حشرات و كرمهاي

خاكي كاهبرگها را ميخورند و مواد غذايي و آب بهراحتي ميتوانند در خاك نفوذ كنند.
ولي شرايط هميشه آنطور كه ميخواهيم پيش نميرود .دليل آن ممكن است وجود خاك
رسي سنگين ،فشردهشدن خاك بر اثر تردد زياد يا اشتباهاتي باشد كه در نگهداري از خاك
رخ داده است .در چنين شرايطي بايد در اصالح وضعيت موجود كمي محتاط بود.

شكل  22-1نحوهي استفاده از
هواده ِ مكانيكي
1- kentucky bluegrass

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

از يك شركت متخصص براي نگهداري از چمنتان كمك بگيريد
مراقبت از زمين چمن ،يكي از وظايفي است كه همهي صاحبخانهها بهخوبي با آن
آشنايي دارند و آن را پذيرفتهاند .ولي اگر به هر دليلي بخواهيد از كسي براي كوتاه
كردن ،كوددهي ،وجين كردن ،كاهبرگبرداري و نوسازي زمين چمنتان كمك بگيريد،
آزاديد اين كار را انجام بدهيد .اين انتخاب ممكن است به دليل مشغله ،بيعالقگي،
مشكل جسمي و داليل مختلف ديگر باشد .ميتوانيد براي آنكه بار اين كار را از روي
دوشتان برداريد از يك شركت خدماتي متخصص كمك بگيريد.
شركتي را انتخاب كنيد كه در نگهداري از چمن شما به اصول و قوانين پايداري پايبند
باشد .برخي شركتهاي خدماتي وقتي شما سرگرم انجام كارهاي خود هستيد به اسم
روشهاي پايدار از همان مواد شيميايي استفاده ميكنند و باعث توليد آلودگي ميشوند.
ديگران از فلسفهي اين روشها آگاهي ندارند و نتايجي كه بهدست ميآورند چندان
رضايتبخش نيست .مدت زيادي است كه روشهاي پايدار مطرح شده و بهكار گرفته
ميشوند ،بنابراين هيچ توضيحي براي عملكرد نامناسب شركتهاي مسئول وجود ندارد.
از آنها سوالهايي دربارهي روشهاي پيشنهاديشان براي نگهداري از چمن بپرسيد،
از اطالعات اين فصل براي بررسي درستي روشهايشان استفاده كنيد .مشخصات موادي
را كه شركت خدماتي استفاده ميكند و همچنين راهكارهايي را كه براي موقعيت خاص
شما توصيه ميكند ،بررسي كنيد .همهي اين اطالعات را بهصورت كتبي و بههمراه ريز
هزينهها و قرارداد رسمي از آنها بخواهيد.
هيچ شركتي ،چه با روشهاي پايدار چه غيرپايدار ،نميتواند هميشه اوضاع را بيعيب
نگاهدارد ،عوامل مختلفي در طبيعت دخيل هستند .سعي كنيد با مجريان طرح از نزديك
در ارتباط باشيد تا همواره از اقدامات آنها آگاه باشيد و درصورت بروز مشكل بتوانيد
درست تصميم بگيريد.
عمليات نوسازي چمن را در اواخر تابستان و تنها زمانيكه ضخامت اليهي كاهبرگ حداقل
به  1/25سانتيمتر رسيده است انجام دهيد .در اينجا به نحوهي انجام اين كار ميپردازيم.
مخصوص كار با چمن (ماشيني كه
 .1كاه برگها را جدا كنيد .از يك شنكش برقي
ِ

499

500

بخش پنجم :گياهان فوقالعاده براي منظري سبز

كاهبرگها را از البهالي چمن جمعآوري ميكند) يا براي مناطق عملياتي كوچك ،از يك
شنكش دستي استفاده كنيد.
 .2بذرپاشي كنيد (بذر چمن را روي سطح آمادهشده بپاشيد).

 .3روي بذرها را با يك اليهي  0/6سانتيمتري كود كمپوست بپوشانيد .بهازاء هر 100
مترمربع زمين ،تقريباً  0/5مترمكعب خاكپوش استفاده كنيد.

 .4به بذرها آب بدهيد تا جوانه بزنند .اگر عمليات هوادهي و كاهبرگبرداري و نوسازي
چمن را به يك شركت خدماتي متخصص بسپاريد برايتان ارزانتر تمام میشود.

چمنتان را فقط به اندازهی نياز آبياري كنيد

اگر آبياري چمن را بهدرستی و بادقت انجام دهيد ،مشكلی نخواهيد داشت؛ درغيراينصورت
مشکالت به زمين چمنتان سرازير میشوند .تقريباً همهی مردم چمن را بيشازاندازه آبياری
میکنند و افراد كمي زمين چمن را کمتر از حد نياز آن آبياري ميكنند .تعداد کسانی که

چمن را بهاندازه آبياری میکنند هم انگشتشمار است .اگر چمنتان همواره خيس و گلی
است ،بيشازاندازه آن را آبياري كردهايد .اگر وقتی روي چمنتان قدم ميزنيد ،قسمتهای
پاخورده ،دوباره به حالت قبلی برنمیگردند يا اگر خاک چمنتان ترد و خشك شده است،
احتماالَ به اندازهی كافي چمن را آبياري نكردهايد .براي مشاهدهی تاثير مقادير متفاوت
آبياری بر چمن و ريشهی آن به شكل  22-2رجوع كنيد.

شکل  22-2تاثير مقادير متفاوت آبياری بر چمن و ريشهی آن

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

براي اطالعات بيشتر در زمينهی آبياري مناسب به فصل  9رجوع كنيد .نكات كليدي زير
را بهخاطر داشته باشيد:
√ √بيشتر چمنها به  2/5تا  5سانتيمتر آب در هر هفته نياز دارند ،با در نظر گرفتن

بارندگی .اين مقدار آب تا  15الي  30سانتيمتري خاك (بسته به نوع خاك) نفوذ ميكند
(در خاكهاي شني بيشتر از خاكهاي رسي نفوذ میکند).
√ √خاكهاي شني را بيشتر و خاكهاي رسي را كمتر آبياري كنيد ،اما هرگز بيش از سه

بار در هفته آبياري نكنيد .يكبار آبياري در هفته معموالً كافي است ،اما دفعات آبياري به شرايط
آبوهوايی بستگي دارد .هرچه هوا خشكتر ،گرمتر و باديتر باشد ،آبياريِ بيشتری الزم است.
√ √تنها آب مصرفشده را جايگزين كنيد نه بيشتر .از لولههاي بررسي خاك 1براي
آزمايش رطوبت خاك استفاده كنيد .اگر خاك در ناحيهی ريشه مرطوب باشد ،نيازي به
آبياري نيست .اگر وقتی روي چمنتان قدم ميزنيد ،قسمتهای پاخورده ،دوباره به حالت
قبلی برنمیگردند ،زمان آبياري است.
√ √صبح زود آبياري كنيد .هرگز در شب يا در گرماي روز آبياری نکنيد ،مگر اينكه
چمنتان نياز فوري به آب داشته باشد.
√ √به مقاومت در برابر خشكي توجه كنيد .در بين چمنهاي فصل سرد ،فستوكا
(پوا)2مقاومترين و بلوگراس 3و يارندي (لوليوم) 4حساسترين به خشكي هستند .چمنهاي
فصل گرم در مقايسه با چمنهاي فصل سرد در برابر خشكي مقاومت بيشتري دارند .هيچ
چمني در برابر خشكي کام ً
ال مقاوم نيست ،پس زمين چمنتان را کوچک نگاهداريد( .براي
اطالعات بيشتر به فصل  19رجوع كنيد).

دقت در کوتاه کردن چمن براي رشد مناسب آن

کوتاه کردن چمنها با استفاده از چمنزن برقي باعث توليد سروصدا و آلودگي و همچنين
مصرف سوختهاي فسيلي ميشود .اين کار خطرناك و مضر است .براي اطالعات بيشتر به
1- soil probe
2- fescue
3- bluegrass
4- rye grass
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فصل  19رجوع كنيد .در اين قسمت به نكاتی براي کاهش اثرات مضر ناشی از بهکار بردن
اين دستگاهها اشاره میکنيم.

X

عالوهبر آبياري ،چمنزني يكي ديگر از مهمترين عمليات نگهداري از چمن است.

نبايد چمن را خيلی کوتاه کنيد .حفظ ارتفاع مناسب چمن ،باعث میشود سطح برگها
بيشتر در معرض تابش قرار گيرد ،بنابراين فتوسنتز افزایش میيابد و قند بيشتری به
ريشهها منتقل میشود و ریشهها محکمتر میشوند (گياهان حجم زيادي قند مصرف
میکنند) .اگر چمنها کمی بلندتر ،کوتاه شوند ،عمق ريشهها بيشتر ،و ساختار خاك
تقويت میشود .همچنين سايهی چمنها مانع از رشد علفهای هرز میشود و به گسترش
چمن از طريق پخش ساقههاي روندهی زيرزميني کمک میکند و از آفتزدگی و بيماري
چمنها جلوگيري ميكند.
چمنهاي فصل سرد مانند فستوكا ،كنتاكي بلوگراس (پوا) و يارندي (لوليوم) را تا ارتفاع 5
تا  7/5سانتيمتری کوتاه کنيد .ارتفاع چمنهاي فصل گرم مانند برموداگراس 1پس از کوتاه
شدن نبايد بيشتر از  2/5سانتيمتر باشد.
در اينجا به نکات ديگری دربارهی چمنزني میپردازيم:
√ √وقتی چمنها را کوتاه كنيد كه به آن نياز دارند ،نه هر وقت كه دلتان خواست.
√ √از يك چمنزن خاکپوشی 2يا يک تيغهی خاكپوشپاشی براي برگرداندن چمنهای
کوتاهشده روی زمين چمن استفاده كنيد (به قسمت «بازيافت چمنهای کوتاهشده» كه در
صفحات بعد آمده است رجوع كنيد ).اين کار بيش از  30درصد متوسط نياز چمن به ازت را
تامين میكند و همچنين نياز به جمعآوری و دور ريختن باقيماندهي چمنهای کوتاه شده
را حذف ميكند.
√ √ميتوانيد بدون جمعآوری برگهاي ريخته شده روی چمن ،آن را کوتاه کنيد ،زيرا با اين
1- Bermuda grass
2- mulch mower

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

کار ،اين برگها هم به خاك برمیگردند و برخالف باور عمومي اين عمليات منجر به ايجاد
كاهبرگ نميشود.

روشهایی براي چمنزني بدون استفاده از سوختهاي فسيلي
مردم به اين دليل چمنها را کوتاه ميكنند که چمنها از زمان ورودشان به منظر همواره
کوتاه شدهاند و همه توقع دارند چمنها کوتاه شده باشند .آنها چمنها را کوتاه میکنند،
چون چمن کوتاهشده زيباتر است و راحتتر میتوان روی آن بازی کرد .آنها با اين کار
سوختهای فسيلي ميليونساله را میسوزانند و آلودگی و سروصدا توليد میکنند ،بیخبر از
اينکه راههای بهتری هم وجود دارد.
چمنزنهايي كه با نيروي انساني كار ميكنند ( ُهل داده ميشوند) و به آنها چمنزنهاي
قرقرهاي (سيلندري) 1نيز گفته ميشود ،عملكرد بسيار خوبي دارند .اين دستگاهها سروصدا
توليد نميكنند و الزم نيست نگران روشن شدنشان باشيد .درحاليكه چمنها را ميزنيد ،در
واقع ورزش هم ميكنيد و اين براي افرادي كه وقت ورزش كردن را ندارند خيلي خوب است.
اگر نگذاريد چمنها بيشازاندازه بلند شوند ،كار كردن با اين دستگاهها بسيار آسان است .از
آنجايي كه چمنزنهاي قرقرهاي مانند قيچي باغباني كار ميكنند ،برش چمنها با استفاده
از آنها بهمراتب منظمتر از وقتي است كه از چمنزن دوار 2استفاده ميشود .اگر مساحت
زمين چمنتان كمتر از  300مترمربع است ،چمنتان داراي بافت ظريف يا متوسط است و
زمينتان نسبتاً مسطح است ،يكي از اين دو نوع چمنزن براي شما انتخاب مناسبي است.
اگر زمين چمن وسيعتري داريد يا بافت چمنها زبرتر است ،از يك چمنزن برقي استفاده
كنيد .چمنزن برقي نصف چمنزن بنزيني انرژي مصرف ميكند و بسته به منبع الكتريسته
(صفحههاي خورشيدي روي پشتبا م بهترين گزينه هستند) آلودگي كمتري توليد ميكند.
چمنزنهاي برقي پيشرفته بيسيم ،بيسروصدا ،كارآمد و هميشه آمادهي كار هستند.
راهحل سنتي استفاده از چند گوسفند است .گوسفندها عالوهبر اينکه چمنها را كوتاه
ميكنند ،منبع توليد كود نيز بهشمار ميآيند.
1- reel mower
2- rotor mower
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X

بايد از چمنزنتان بهخوبي نگهداري كنيد و آن را بهموقع سرويس كنيد .چمنزنهاي

قرقرهاي بايد هر چند وقت يكبار سرويس شوند و تيغههايشان تيز شود تا چمنها را
منظم كوتاه كنند و بهخوبي كار كنند .براي نگهداري از چمنزنهاي برقي بهغير از
تيز كردن تيغهها الزم نيست كار ديگري انجام دهيد .اگر از چمنزن بنزيني استفاده
ميكنيد ،براي به حداقل رساندن آلودگي ،هر چند وقت يكبار موتور آن را تنظيم كنيد
و تيغههاياش را تيز نگاهداريد تا موتور مجبور نباشد بيشتر كار كند.

بازيافت چمنهاي كوتاهشده
جمعآوري و كيسه كردن خردهچمنهاي كوتاهشده كاري غيرضروري و بيفايده است .با
اين كار مواد غذايي و آلي بي هيچ دليلي از سيستم خارج ميشوند .بهجاي اين كار ميتوان
چمنهاي كوتاهشده را بازيافت كرد .براي اين كار خردهچمنها روي زمين رها ميشوند تا
طي فرآيند تجزيه مواد موجود در آنها دوباره به خاك برگردد .اين روش نياز به كودهاي
نيتراته را بين  30تا  50درصد كاهش ميدهد (فراموش نكنيد كه ازت مهمترين مادهي مورد
نياز چمن است).

X

اگر فكر ميكنيد رها كردن خردهچمنها روي زمين باعث پيدا شدن كاهبرگ

ميشود ،بهتر است بدانيد بههيچوجه اينطور نيست .اگر چمنزن خاكپوشي داشته
1

باشيد ،اين دستگاه بهطور خودكار چمنها را در حين كوتاه كردن ،خرد ميكند و به
اطراف ميپاشد تا فرآيند تجزيهي آنها تسريع شود و مواد غذايي موجود در آنها هرچه
زودتر دوباره به خاك برگردد .بسياري از چمنزنهاي معمولي را نيز ميتوان به يك ِ
كيت
بازيافت چمن مجهز كرد .چمنزنهاي معمولي تا وقتيكه درست كار ميكنند و بيش
از  2/5سانتيمتر از ق ِد چمن را كوتاه نميكنند ،براي اين كار مناسب هستند .بهتر است
چمنها را وقتي خشك هستند كوتاه كنيد تا خردهچمنها به هم نچسبند و بهصورت
يكنواخت روي زمين چمن پخش شوند.
1- mulch mower

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

مبارزه با آفات و بيماريها بدون استفاده از مواد شيميايي

همانطور كه رژيم غذايي سالم ،ورزش و شرايط مناسب ،كيفيت زندگي شما را تغيير

ميدهند ،خاك هم ميتواند كيفيت زمين چمن را تغيير دهد .آبياري و كوددهي بيشازاندازه
و كوتاه نكردن چمنها به اندازهي كافي از عواملي هستند كه شرايط را براي بروز آفات و
بيماريها مهيا ميكنند .راهحل متداول استفاده از مواد شيميايي است ،ولي اگر اين راهحل
در رفع مشكل بهوجودآمده موثر نباشد ،نميتوان چندان به آن تكيه كرد.

X

آفات و بيماريها در همهي زمينهاي چمن وجود دارند ،ولي تا زمانيكه شرايط

مساعد براي رشدشان فراهم شود ،نهفته باقي ميمانند .بروز هر مشكلي در زمين چمن
به سه عامل وابسته است :وجود بيماري يا آفت ،وجود ميزبان (زمين چمن) و شرايط
مساعد .اگر شرايط مساعد را از بين ببريم بدون نياز به استفاده از آفتكشهاي سمي يا
ساير مواد شيميايي ،مشكل خودبهخود رفع ميشود.
در ادامه به روشهاي پايدار مبارزه با آفات و بيماريها خواهيم پرداخت.

مبارزه با آفات چمن :الروها ،حشرات و ساير آفات زيرزميني
گاهي فراهم كردن شرايط مناسب براي برطرف كردن مشكالت كافي نيست؛ و گاهي به داليل
مختلف امكان بهبود شرايط وجود ندارد .در چنين شرايطي بايد به روشهاي طبيعي مبارزه با
آفات كه دسترسي به آنها در بيشتر مراكز مربوطه ممكن است روي آورد .در ادامه به نكاتي
دربارهي مبارزه با رايجترين آفات چمن خواهيم پرداخت (به شكل  22-3رجوع كنيد):
√ √الروها ،كرمهاي خاردار 1و طوقهبُرها :2اين الروهاي خاكزي باعث از بين رفتن لكههايي
از چمن و همچنين جذب جانوران مزاحم ديگر به اين مناطق چمنكاريشده ميشوند كه

براي يافتن اين الروها چمن را تخريب ميكنند .بسياري از روشهاي طبيعي (بيولوژيكي)
براي مبارزه با الروها مناسب هستند ،بنابراين الزم نيست هيچ كار خاصي انجام دهيد .براي از

1- armyworm
2- cutworm
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بين بردن آنها ميتوانيد خاك را با نماتدهاي مفيد (كرمهاي گرد )1تلقيح كنيد ،از زنبورهاي
انگلي استفاده كنيد يا خاك را با استفاده از  Btتيمار كنيد ،بيماري  Btبراي مبارزه با الرو
بال پولكيها مناسب است ،ولي به هيچ چيز ديگري آسيب نميرساند .الروهاي سوسك ژاپني
را ميتوان با بيماريِ هاگ شيري از بين برد .كافي است يكبار اين روش را اجرا كنيد و پس
از آن براي دهها سال خيالتان از بابت الروها آسوده ميشود.
√ √كرم تارتن :2اين الروها در فصل تابستان لكههاي كوچكي از چمن را از بين ميبرند .اگر اين
كرم وارد زمين چمن شما شود ،در اطراف چمن پروانهها را در حال پرواز خواهيد ديد و در گوشه
و كنار زمينتان فضوالت سبزرنگ آنها را پيدا ميكنيد .براي رفع اين مشكل ،ق ِد چمن را زياد
كوتاه نكنيد ،و هوادهي و آبياري مناسب را فراموش نكنيد .اگر اين روشها موثر نبود ،از  Btيا
نماتدهاي انگلي استفاده كنيد .برخي گونههاي چمن مانند فستوكا و يارندي (لوليوم) محتوي
نوعي قارچ مفيد به نام قارچ انگلي درونزاد 3هستند كه اين كرمها و آفات ديگر را از بين ميبرند.
√ √سنها :4حشرات بالدار را ميتوان با آبياري منظم كنترل كرد ،اين كار باعث تكثير نوعي
قارچ ميشود كه دشمن آنها است .بهتر است كاهبرگها را نيز دائماً جمعآوري كنيد .مانند
كرمهاي تارتن ،برخي چمنها كه محتوي قارچهاي انگلي درونزاد هستند نيز ميتوانند به از
بين بردن اين حشرات كمك كنند.

شكل  22-3حشرات رايج در زمينهاي چمن
1- round worms
2- sod wedworm
3- endophytes
4- chinch bug

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

√ √شپشههاي غالت :1اين سوسكهاي كوچك را ميتوان با استفاده از چمنهاي محتوي
قارچهاي درونزاد يا نماتدهاي انگلي كنترل كرد.

درمان بيماريهاي چمن
انواع قارچها و بيماريها به زمينهاي چمني كه شرايط نامناسبي دارند حمله ميكنند .اين
بيماريها اغلب خود را بهصورت لكههاي مردهي چمن نشان ميدهند .نحوهي گسترش لكهها
و رنگ و شكل آنها نشاندهندهي (براي افراد مجرب) نوع بيماري چمن است .براي اطالعات
بيشتر به كتاب «نگهداري از چمن براي همه »2رجوع كنيد.
كنترل بيماريهاي چمن با استفاده از مواد شيميايي تقريباً غيرممكن است ،ولي ميتوان
ن را از انواع بيماريها حفظ كرد .بهترين راهحل
با رسيدگي بهموقع و نگهداري مناسب چم 
خودداري از كوددهي بيشازاندازه است كه چمن را مستعد حملهي بيماريها ميكند .هيچ
نوع قارچكش آلياي (ارگانيك) وجود ندارد ،ولي علفها/جلبكهاي دريايي 3در برخي موارد
موثر هستند.
اگر نتوانستيد بيماري چمن را درمان كنيد ،چمنتان را نوسازي كنيد و اين بار از
بذر چمنهايي استفاده كنيد كه در برابر بيماريها مقاومتر هستند .براي اطالعات بيشتر
به قسمت «هوادهي و نوسازي چمن» رجوع كنيد.

از بين بردن علفهاي هرز به روشهاي طبيعي

X

رويشي باال داشته باشد ،علفهاي هرز نميتوانند
اگر چمنتان پرپشت باشد و قدرت
ِ

بر آن غلبهكنند :كاشتن گونههاي مناسب ،تغذيهي مناسب خاك ،جلوگيري از بذردهي
علفهاي هرز يكساله ،كاهش تعداد دفعات آبياري ،آبياري عميقتر و بذرپاشي مجدد
و سريع لكههاي عريان چمن از جمله اقداماتي است كه در مبارزه با علفهاي هرز موثر
1- billbugs
2- Lawn Care for Dummies
3- seaweed
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است .هر نقطهاي كه خالي بماند بهسرعت پر از علفهاي هرز ميشود .حواستان به
علفهاي هرز باشد و تا جوان هستند آنها را ريشهكن كنيد.
حتي اگر به بهترين شكل ممكن از چمنتان مراقبت كنيد ،باز هم احتمال رويش علفهاي
هرز وجود دارد .به نكات زير توجه كنيد:
√ √تثبيت  pHخاك :براي مثال pH ،مناسب براي گلهاي قاصدك 1در حدود ( 7/5نسبتاً
قليايي) است؛  pHخاك را بين  6/3تا  6/8نگاهداريد تا گل قاصدكي در زمين چمنتان نرويد.
√ √هر وقت الزم است كوددهي كنيد :گياه كيسهكشيش 2و شبدر 3از نشانههاي كمبود
نيتروژن در خاك هستند ،بنابراين اگر كمي بيشتر كود نيتراته به خاك بدهيد ،اين گياهان
ديگر در زمين چمنتان نميرويند.
جالب است بدانيد گياه شبدر خود ازت هوا را ميگيرد و آن را در خاك آزاد ميكند،
همانجايي كه چمنها ميتوانند از آن استفاده كنند .در گذشته شبدر بهوفور در زمينهاي
چمن ميروييد ،تا اينكه شركتهاي توليدكنندهي مواد شيميايي مردم را متقاعد كردند كه
شبدر يك علف هرز است .اين گياه جاذب زنبورها است ،بنابراين براي كساني كه به نيش زنبور
حساسيت دارند خطرناك است.
√ √علفهاي هرز را با دست وجين كنيد :وجين كردن علفهاي هرز با دست ممكن است
كار پرزحمتي باشد ،ولي اگر بهدقت انجام شود بسيار موثر است .ابزارهاي ديگري نيز براي
وجين كردن وجود دارد كه ميتوان از آنها كمك گرفت.
√ √خاك را شخم نزنيد/زير و رو نكنيد :اگر علف هرز چندساله داريد خاك را شخم نزنيد
زيرا اين كار بهجاي از بين بردن علفهاي هرز ،آنها را پراكنده ميكند.
√ √از سركه استفاده كنيد :استفاده از سركهي باغباني براي درمان موضعي علفهاي هرز
بسيار موثر است.

1- dandelion
2- medic plant
3- clover

فصل :22نگهداري از زمينهاي چمن به روشهاي پايدار

X

تنها استفاده از سركههاي رقيق كه غلظت آنها تقريباً مشابه سركهي خوراكي است

براي از بين بردن علفهاي هرز مجاز است .سركههايي كه غلظت آنها باالتر از  20درصد
است ،تاثير فوقالعادهاي دارند ،ولي هنوز استفاده از آنها از سوي آژانس حفاظت محيط
زيست آمريكا ( )EPAتاييد نشده است.
√ √از آرد گلوتن ذرت 1استفاده كنيد :اين ماده علف پنجهانگشتي 2را از بين ميبرد .در
اوايل بهار يا اواخر تابستان بهازاء هر  100مترمربع 10 ،كيلوگرم از اين ماده را در زمين
چمنتان استفاده كنيد .با اين كار ميتوانيد در سال اول بين  50تا  60درصد و در سال
سوم تا  90درصد از رويش علفهاي پنجهانگشتي جلوگيري كنيد.
آرد گلوتن ذرت در كنترل علفهاي هرز ديگر نيز موثر است و همچنين ميتواند نقش يك
كود آلي (ارگانيك) ماليم و سبك را ايفا كند .پس از استفاده از اين ماده بذرپاشي نكنيد زيرا
اين ماده مانع از جوانه زدن بذرها ميشود .آرد را با دستگاه كودپخشكن پخش كنيد ،سپس
چمن را آبياري كنيد و بين دو تا سه روز منتظر بمانيد تا زمين چمن خشك شود.

چمن قديمي
تعويض
ِ

گاهي پس از مدتي چمن پير ميشود .طولعمر دقيق چمن به عوامل متعددي وابسته است:

شرايط رشد محلي ،نوع چمن ،كيفيت نگهداري ،ميزان استفاده ،آفات ،بيماريها و علفهاي
هرز .متاسفانه گاهي الزم است چمن قديمي جايگزين شود.
در برخي موارد نوسازي چمن (براي اطالعات بيشتر به قسمت «هوادهي و نوسازي چمن»
رجوع كنيد) كافي است ،ولي وقتي زمين چمن پر از علفهاي هرز است ،و در بسياري از
قسمتها كچل شده است ،بايد آن را جايگزين كرد .اين كار كمي انرژيبر است ،ولي براي
يك باغبان متوسط كار چندان مشكلي نيست:
 .1چمن قديمي را جمع كنيد .از يك كات ِ ِر دستي مخصوص چمن 3يا يك دستگاه كات ِ ِر
1- corn gluten meal
2- crabgrass
3- sod cutter
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بنزيني (فراموش نكنيد كه اين دستگاه باعث توليد آلودگي ميشود) استفاده كنيد .از چمن
قديمي براي تهيهي كمپوست استفاده كنيد( .براي اطالعات بيشتر دربارهي توليد كمپوست
به فصل  16رجوع كنيد).
 .2خاك را زير و رو كنيد .يك اليهي  2/5سانتيمتري از يك كمپوست آلي(ارگانيك)

را با خاك مخلوط كنيد (عمق  12/5تا  15سانتيمتري سطح خاك) .اين كار خاك را زنده
ميكند و بستري مناسب براي كشت چمن در اختيار شما قرار ميدهد.
 .3شيببندي نهايي را انجام دهيد ،و دقت كنيد كه جريان آب بهسوي ساختمانها

نباشد .اگر خاك شما شني يا لومي است و آب را بهخوبي زهكشي ميكند ،سطح را كمي گود
كنيد تا امكان جذب آب باران بيشتر و نياز به آبياري كمتر شود .اين روش براي منظرهايي
كه خاك آنها سنگين است يا بهراحتي فشرده ميشود مناسب نيست ،چرا كه در چنين
شرايطي ،تردد زياد ممكن است بهدليل مرطوب بودن زمين دردسرساز شود -بهخصوص اگر
خاك منظرتان ناپايدار است.
 .4اگر بخواهيد ميتوانيد در اين مرحله براي آبياري زمين چمنتان يك سيستم آبياري

باراني نصب كنيد .براي آبياري گزينههاي زيادي نداريد؛ براي اطالعات بيشتر به فصلهاي
 7و  8رجوع كنيد.
 .5استفاده از خاكپوش اليهاي براي مبارزه با علفهاي هرز .اگر از وجود علفهاي هرز
چندسالهي سرسخت و سمج كه دوباره از ريشه ميرويند رنج ميبريد ،براي اطالعات بيشتر
دربارهي استفاده از خاكپوشهاي اليهاي به فصل  16رجوع كنيد.
 .6وقتي از بابت علفهاي هرز مطمئن شديد ،خاكپوش و مقوا را جمع كنيد و زمينتان

را بذرپاشي كنيد .براي اطالعات بيشتر دربارهي احداث زمينهاي چمن ،به كتاب «نگهداري
از چمن براي همه» رجوع كنيد.
اگر ميخواهيد گزينهاي متفاوت و بهتر از چمن داشته باشيد ،يك علفزار طراحي
كنيد .علفزارها در مقايسه با زمينهاي چمن به آبياري ،كوددهي و هرس كمتري نياز
دارند و همچنين متنوع و زيبا هستند .براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به فصل 19
رجوع كنيد.

بخش ششم

نكات طاليي

در این بخش ...

با ده راهكار فوري آشنا ميشويد كه بهكمك آنها ميتوانيد منظر خود را پايدارتر

طراحي كنيد .اين راهكارها باوجود آنكه هزينهي چنداني ندارند تغييراتي اساسي در
منظر ايجاد ميكنند .از جمله اين راهكارها ميتوان به كوچككردن زمينهاي چمن،
استفاده از خاكپوش براي كنترل علفهاي هرز ،صرفهجويي در مصرف آب و توليد

محصوالت خانگي اشاره كرد.

همچنين به ده اشتباه رايجي كه عموماً در منظرسازي رخ ميدهد خواهيم

پرداخت .اشتباهاتي كه پس از مشاهدهي نتيجهي آنها هرگز باور نخواهيد كرد
كه دليل اصلي اين پيامدها شما بودهايد .از جمله اين اشتباهات ميتوان به مسموم

كردن همسايهها با استفاده از آفتكشهاي خطرناك در منظر و عدم تخصيص
فضاي كافي به گياهان اشاره كرد .با آگاهي از اين نكات بهآساني ميتوانيد جلوي
پيامدهاي خطرناك اين اشتباهات را بگيريد.

فصل 23

ده راهكار كه ب ه سو ِد شما و محيطزيست است
در اين فصل ميخوانيم:

• راهكارهاي مؤثر برای صرفهجويي در هزينهها
• کمک به محيطزيست با اندكي توجه بيشتر
در اين فصل پيشنهادهايي ارايه ميشود كه بهکمک آنها ميتوانيد با حداقل هزينه و بدون نياز به
افراد متخصص يا تجهيزات سنگين تغييرات مهمی در زندگی خود و محيطزيست بهوجود آوريد.

سطح زمین چمنتان را كاهش دهيد

شما هم همان کاری را انجام دهيد که بيشتر منظرسازها انجام میدهند :سطح زمين

چمنتان را كاهش دهيد! (براي بررسي چمنها و انتخاب جايگزينهاي مناسب برای آنها
به فصل  19رجوع كنيد) .در مجموع ،حدود  74مترمربع زمين چمن برای هر منظری کافی
است .حتی اگر بتوانيد آن را کوچکتر کنيد ،بهتر است.
وقتی سطح زمين چمنتان را كاهش ميدهيد ،حاشيههاي جديدی بهوجود
میآيند .در اين حاشيهها ،گياهان مفيد ،زيبا و متناسب با آبوهوای منطقه بکاريد که
به آبياری ،نگهداري و كوددهي كمتري نسبت به چمن نياز دارند .براي صرفهجويي در

514

بخش ششم :نكات طاليي

مصرف آب و هزينهها از خاکپوش و آبياری قطرهای استفاده کنيد .فراموش نکنيد با
تغيير مرزهای زمين چمن آبفشانها را نيز جابهجا کنيد تا آب هدر نرود.

سيستم آبياريتان را تنظيم كنيد

آبفشانهای معيوب باعث هدر رفتن آب و كارايي نامناسب چمن ميشوند ،بنابراين بايد هر
چند وقت يکبار آنها را سرويس كنيد .برای هر قسمت يک شير جداگانه در نظر بگيريد تا
بتوانيد سيستم را خوب بررسی کنيد( .براي اطالعات بيشتر دربارهی نگهداري از سيستمهای
آبياري به فصل  10رجوع كنيد).

دستگاه کنترل خودکار آبیاری را مجددا ً برنامهريزي كنيد

دستگاههای کنترل خودکار آبياري ،از نياز آبي گياهان خبر ندارند .آنها داراي زمانسنجهايي
هستند كه دقيقاً طبق آخرين دستورالعملی كه به آنها دادهايد ،عمل ميكنند.
اگر تاکنون اين کار را انجام ندادهايد ،حاال زمان آن رسيده است که کتابچهی راهنما را
برداريد و دستبهکار شويد .سپس برای اطالعات بيشتر در زمينهی تنظيمات فصلی اين
دستگاهها به فصل  9اين کتاب رجوع کنيد .برنامهريزي مجدد دستگاه کنترل خودکار آبياري
کار سختی نيست ،ولی باعث کاهش هزينهها و رشد مناسب گياهان ميشود.

يك دستگاه کنترل هوشمند آبياري نصب كنيد

اگر نميخواهيد دستگاه كنترل فعليتان را چندين بار برنامهريزي كنيد ،يك دستگاه كنترل
هوشمند آبياری بخريد .اين دستگاه ،اطالعات الزم را دربارهی وضعيت آبوهوا از ايستگاههای
هواشناسی میگيرد و نيازی به تنظيم آن نيست.
براي نصب و راهاندازی اين دستگاه تنها بايد به چند سوال ساده دربارهی نوع خاك و گياهان
پاسخ دهيد .در چند هفتهي اول کمی آن را تنظيم میکنيد و از آن به بعد راحت هستيد.
اين دستگاهها بين  25تا  50درصد در مصرف آب صرفهجويي ميکنند و باعث کاهش
مبلغ قبضهای برق میشوند .براي اطالعات بيشتر دربارهی مديريت هوشمند مصرف آب
به فصل  9رجوع كنيد.

فصل :23ده راهكار كه به سو ِد شما و محيطزيست است

بسياري از سازمانهای آب و فاضالب درصورت استفاده از دستگاههای کنترل هوشمند
در منظر ،به کاربران تخفيف میدهند.

گیاهان خیلی بزرگ صرفنظر کنید
از كاشتن
ِ

به ساعاتي كه در ماه صرف هرس کردن شاخوبرگ اضافی گياهان میکنيد تا در فضايی که در
آن کاشته شدهاند ،جا شوند ،فکر کنيد .گياهان براي ميزان رشدشان از شما نظر نميخواهند .اگر
قرار است تا  30متر رشد كنند ،اين کار را ميكنند .بنابراين اگر به يك گياه  2متری نياز داريد،
بالغ آن  2متر است .دراينصورت هرگز مجبور نمیشويد
بايد گياهي انتخاب كنيد كه ارتفاع ِ
آن را پيرايش كنيد .عالوهبراين وقتی گياه بهطور طبيعی رشد میکند ،زيباتر و سالمتر است.

از پرورش گياهان حساس خودداری كنيد

در منظر بگرديد و گياهان حساس و بیفايده را از آن حذف کنيد .يا حداقل اگر موقعيت
مکانی گياه مشكل دارد ،آن را به محلي منتقل كنيد كه بتواند رشد بهتری داشته باشد .در
حدود  80درصد از مشكالت باغباني را تنها 20درصد از گياهان ايجاد ميکنند .وقتی ميدانيد
اين گياهان كداماند ،آنها را حذف كنيد.
يکی از گياهان حساسی که بايد از منظر حذف شود ،گياه ُرز است .ممكن است برخی افراد

اين نظر را نداشته باشند ،ولی رزهاي دورگهی چاي ،1نمیتوانند بهتنهايی از خود نگهداري
کنند .بهجای آنکه بنشينيم و از بين رفتن آنها را تماشا کنيم ،بهتر است آنها را با گياهان
بهتر تعويض کنيم.

مواد شيميايي را كنار بگذاريد

چه بهانهاي میتواند باعث گرايش به حشرهكشهاي سمی ،علفكشها و کودهای مضر شود؟

همهی اين مواد شيميايي مضر را در يك جعبهی مهر و موم شده قرار دهيد و آنها را به
مركز جمعآوري پسماندهای خطرناك منطقه تحويل دهيد و خوشحال باشيد که منظرتان را
1- hybrid tea rose
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از مواد سمي پاک کردهايد.
برخي از اين مواد براي سالمتي بسيار خطرناك هستند ،بنابراين لباسهای
مخصوص بپوشيد و خيلي مراقب باشيد آنها را روی زمين نريزيد.

دستگاههای برقي را با ابزار دستي عوض كنيد

در فروشگاهها بهدنبال ابزارهای دستي باكيفيت و بادوام بگرديد و دستگاههای برقي را كنار

بگذاريد .مطمئن باشيد که پشيمان نمیشويد .دستگاههای برقي چندان هم در نيروی
انسانی صرفهجويي نميكنند .براي خريد آنها بايد هزينهی زيادي بپردازيد .برای نگهداری،
تنظيم ،تعمير (تميز و تعمير كردن قطعات مختلف) و تامين سوخت مورد نياز آنها هم بايد
هزينههای سنگين بپردازيد.

سطح منظر را با خاکپوش بپوشانید

ِ
خاك بسترهاي عريان بهسرعت خشك ميشود ،ريشهها از گرما و سرما آسيب ميبينند ،علفهاي

هرز همهجا ميرويند ،باران خاک را با خود ميشويد ،ميكروارگانيسمهاي (موجودات ذرهبيني)
مفيد خاك نابود میشوند ،لولههاي آبياري قطرهای نمايان ميشوند ،گلوالي به ِ
کف کفشها
ميچسبد و  . ...در طبيعت ،مواد آلي ،پيوسته از گياهان جدا میشوند و بهشکل خاكپوش روی
خاک میريزند و دوباره مواد غذايي باارزش را به خاك برميگردانند .شما هم میتوانيد از طبيعت
تقليد کنيد (به فصل  20رجوع كنيد) و با پاشيدن نوعی خاكپوش آلي در سطح منظر از مزايای
آن بهره ببريد .براي اطالعات بيشتر دربارهی خاكپوش به فصل  16رجوع كنيد.

محصوالت خوراکی پرورش دهيد

پرورش گياهان مثمر و خوراکی در منظر مزايای متعددی دارد .گياهاني بكاريد كه بهسادگي
در منطقهي شما رشد ميكنند و برداشت محصول آنها راحت ،كمهزينه و بدون اتالف وقت
امكانپذير است .براي اطالعات بيشتر دربارهی پرورش «پايدار» سبزيجات به فصل 18
رجوع كنيد.

فصل 24

ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپايدار و روشهاي
خودداری از آنها
در اين فصل ميخوانيم:

• شناخت خطرات بالقوهی منظرسازي غيرپايدار
• اجتناب از اشتباهاتي كه منجر به هدر رفتن سرمايه و منابع ميشوند
انسانها معموالً فکر میکنند ،اگر افراد زيادی کاری را انجام میدهند ،آن کار حتماً درست
است .بااينوجود ،بسياري از روشهاي باغباني غيرمنطقي هستند و پيروي كردن از آنها هيچ
نفعي ندارد .کمی دانش و اراده به شما کمک میکند ،بيشتر مشكالت باغباني را در يك اقدام
ضربتي ،بدون هيچ اثر سو ِء زيستمحيطی و (در بيشتر موارد) با هزينهی اندكی حل كنيد.

تصميمگيري عجوالنه

اولين قانون اين است که آهسته حركت كنيد .در منظرسازی شرايط اضطراري وجود ندارد،
بهخصوص در مراحل اوليهی پروژه .شکل گرفتن زيباترين منظرها ،سالها ،دههها و حتي
قرنها طول کشيده است .پس عجله نكنيد.
پديدهاي به نام «سندروم روزهای تعطيل» وجود دارد .اين پديده به اين شرح است :صبح
يک روز تعطيل از خواب بيدار میشويد و تصميم میگيريد در سايت مورد نظرتان منظری
بسازيد .به نزديکترين گلخانهی محل زندگیتان میرويد و کلی گياه میخريد كه تاكنون
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نام آنها را هم نشنيدهايد ،يك كيسه كود هم میخريد؛ شايد يك فوارهی تزيينی و چند
مجسمهي گچي هم بخريد .به خانه برميگرديد و بقيهی روز را صرف فکر کردن میکنيد،
زيرا نمیدانيد چه بايد بکنيد .نمیدانيد اين گياهان به چه چيزهايی نياز دارند يا چقدر رشد
میکنند .شايد آنقدر رشد کنند که پيهاي خانه را متالشي كنند ،يا از خانهی همسايه سر
درآورند .فواره و مجسمههايی كه خريديد اص ً
ال متناسب طراحي ساختمانهاي شما نيستند.
بايد با منظری که میسازيد ،سالها زندگي كنيد ،پس چرا به خودتان لطف نميكنيد و زمان
بيشتری صرف طراحي آن نمیکنيد؟

فضای ناکافی براي رشد گياهان

هر گياهي يك سرنوشت ژنتيكي 1دارد .اندازهی نهايي گياه را دي ا ِنا ِی 2آن مشخص میکند

كل عمليات باغباني
و شما نميتوانيد براي تغيير آن كاري بكنيد .در حدود  40درصد از ِ
عبارت است از هرس کردن گياهان .اين کار کام ً
ال غيرمنطقي و البته غيرپايدار است ،زيرا

براي بهکار انداختن ماشينهايی که به اين منظور استفاده میشوند و حمل شاخوبرگهای
هرسشده به گودالهای دفنزباله از سوختهاي فسيلي استفاده میشود.
ارتفاع و گستردگي گياهان بالغ را در كتابها يا سايتهای اينترنتي باغباني
برچسب همراه گياه نوشته شده دقت کنيد .هر
بررسي كنيد .يا به مشخصاتی که روي
ِ
گياه را جایی بکارید که فضای کافی براي رشد داشته باشد -دقت کنيد که آن را از ساير
گياهان ،سطوح كفسازيشده و ساختمانها به اندازهی كافي دور بکاريد( .براي اطالعات
بيشتر در اين زمينه به فصل  16رجوع كنيد) .با اين کار ديگر مجبور نميشويد دائماً
گياهانتان را هرس كنيد.

بیتوجهی به شرايط رشد در زمان كاشت

گياهان ،موجودات زنده هستند و نيازهاي آنها بايد تامين شود .كاشت يك گياه سايهدوست
1- genetic destiny
2- DNA
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در محلي آفتابگير يا گياه خشكيدوست در نقطهای مرطوب از منظر ،بهنابودي آن منجر
ميشود .راهحل ساده آن است که گياهی را انتخاب کنيد که با شرايط سايت شما سازگار
است .براي اطالعات بيشتر به فصل  16رجوع كنيد.
توجه :گاهی تغيير شرايط براي آنکه گياه با محيط کشت سازگار باشد ،کاری عاقالنه
است ،ولی انتخاب گياه متناسب با شرايط موجود بهمراتب عاقالنهتر و آسانتر است.

آبياري بيشازحد

آبياري بيشازحد ،از اشتباهات رايج در نگهداری از منظر است .آبياري بيشازاندازه ،نهتنها
باعث هدر رفتن آبي ميشود كه میتواند مصارف بهتری داشته باشد ،بلكه سبب از بين رفتن
گياهان نيز ميشود (اين کار باعث تسريع رشد آنها ميشود ،بهطوريكه بافت گياه نرم و
آسيبپذير ميشود) .آبياري بيشازاندازه ،باعث هدر رفتن هزينهها نيز میشود.
اگر منظر را به روش دستي آبياري میکنيد ،حتماً پيش از آبياری ميزان رطوبت خاك را
بررسی كنيد .به ظاهر خاک اكتفا نکنيد ،شرايط خاک در محل ريشهها ممكن است كام ً
ال متفاوت
باشد .اگر خاك در عمق  15تا  30سانتیمتری سطح زمين خشك بود ،گياهان را آبياري كنيد،
البته اين کار را با توجه به عمق ريشههای گياهان در محدودهی موردنظر انجام دهيد.
اگر از يک دستگاه کنترل خودکار آبياری استفاده ميكنيد (براي اطالعات بيشتر به فصل
 7رجوع كنيد) ،دقت کنيد که آن را بهصورت دورهاي و با توجه به تغييرات فصلي برنامهريزي
کنيد .گرماي تابستان مصرف آب را افزايش ميدهد ،ولی بسياري از کاربران فراموش ميكنند
دستگاههای كنترل را در پاييز به حالت قبلي برگردانند .براي اطالعات بيشتر در زمينهی
مديريت مصرف آب به فصل  9رجوع كنيد يا با سازمان آب منطقه مشورت كنيد .همچنين
میتوانيد از دستگاه كنترل آبياری هوشمند استفاده كنيد؛ اين دستگاهها بهطور خودکار و
متناسب با تغيير شرايط محيطي ،تنظيم ميشوند.

استفاده از كودهاي شيميايي

بسياري از كودهاي شيميايي از گاز طبيعي و ساير منابع غيرپايدار تهيه ميشوند ،همچنين
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ِ
نمك 1بااليي دارند ،يعنی نمك موجود در آنها پس از ورود به خاك
اغلب آنها شاخص
بسياري از ميكروارگانيسمهاي مفيد را كه گياهان براي رش ِد مناسب به آنها وابسته هستند،
از بين میبرد .همچنين بسياري از كودهاي شيميايي خيلي سريع عمل ميكنند و با رساندن
غذايی بيشازاندازه به گياهان ،آنها را میسوزانند -و گياه را همانطور بهحال خود رها
مواد
ِ
میکنند .استفاده از كودهاي شيميايي برای گياهان ،مانند اين است که از بدنتان انتظار داشته
باشيد با بستههاي شكالت و قهوه به حيات خود ادامه دهد .وسوسهانگيز است اما غيرممکن.
منظرسازهايي که به اصول پايداری پايبند هستند ،از كودهاي آلي استفاده میکنند كه
نهتنها گياه ،بلکه شبكهی غذايي خاك را نيز تغذيه ميكنند (براي اطالعات بيشتر به فصل
طبيعي تجديدپذير تهيه میشوند ،نه از مواد نفتی.
 16رجوع كنيد) .كودهاي آلي از منابع
ِ
احتمال آنکه اين کودها با جريان روانآبها يا با نفوذ در خاک ،موجب آلوده شدن منابع
آب زيرزمينی شوند ،خيلي كم است .اين کودها گياهان را نميسوزانند .آنها مواد غذايي را
بهتدريج در اختيار گياهان قرار ميدهند -همانطور كه گياهان ترجيح ميدهند -و براي
مدت طوالني در خاک باقي میمانند.

X

منظری که واقعاً پايدار باشد به كود وابسته نيست ،زيرا مواد غذايي همواره در خاک

آن موجود است .هرچه از گياه هرس ميشود به شكل كمپوست يا خاكپوش اليهاي
به خاك برميگردد (براي اطالعات بيشتر به فصل  20رجوع كنيد) .استفاده از كود
در برخی شرايط خاص كه الزم است مواد غذايي موجود در خاک براي رشد بهاره يا
موقعيتهاي ديگر افزايش يابند ،مناسب است ،ولی گياهان بايد خودشان قادر باشند از
پسماندهايشان تغذيه كنند.

اعتياد به استفاده از آفتكشها

استفاده از آفتکشهای شيميايی کام ً
ال غيرضروري است .گياهان به داليل متعددي دچار
آفت ميشوند ،عموماً بهدليل اينکه شرايط رشد مساعدی ندارند :آبياري بيشازاندازه يا
1- salt index
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ِ
خاك بيمار ،تغيير ناگهاني شرايط آبوهوايي ،و مانند اينها .آفات گياه ضعيف را از
ناکافی،
گياه سالم تشخيص ميدهند و زمانیکه قدرت دفاعی گياه کاهش يافت به آن حمله میکنند.
آفات ،به گياهانی كه در اثر آبياري بيشازاندازه بافتی سست و نرم دارند نيز حمله ميكنند.
منظري با طراحي مناسب به آفتكشهاي متداول كه باعث توليد آلودگي و بهخطر افتادن
سالمت موجودات زنده ميشوند ،نياز ندارد .حتي در پايدارترين منظرها هم گياهان ممكن
است دچار آفاتزدگی شوند .اولين اقدام دفاعي ،ارزيابي شرايط رشد و اصالح آن است .سپس
بايد منتظر بهبود وضعيت گياه ماند .در بيشتر موارد گياهان بدون نياز به کمک ،سالمتی
خود را بهدست میآورند.
اتفاق جالب ديگری که میافتد اين است که حشرات مفيد براي از بين بردن آفات ،به
کمک گياه میشتابند .اگر اين اتفاق هم نيافتاد ،روشهای آلي (پايدار) بسياری براي مبارزه
با آفات و بيماريها وجود دارد .اگر هيچ روشی جواب نداد ،گياه را حذف كنيد و آن را با
گياهان مقاومتر جايگزين كنيد .براي اطالعات بيشتر در زمينهي مبارزه با آفات و بيماريها
به فصل  21رجوع كنيد.

استفاده از علفكشهاي شيميايي مضر

اگر علفهاي هرز در منظر شما رشد میکنند بهدليل آن است که طبيعت فضاهاي خالي را
با علف هرز پر ميكند نه با گلهای زيبا.

X

علفهاي هرز و علفکشهای سمی نتيجهی طراحي نادرست هستند .رفع اين

مشكل با كاشت مناسب گياهان و استفاده از خاكپوش ،کار سادهای است .اگر هر
سانتیمتر مربع از منظر را با گياهان مقاوم يا خاكپوش بپوشانيد ،رشد علفهای هرز
تا حد قابلتوجهی کاهش میيابد و در نتيجه نيازي به استفاده از علفكشها نيست.
سپس میتوانيد علفهای معدودی را که در منظر میرويند با وجين دستي يا استفاده از
سركههاي باغباني ،البته تا زمانیكه جوان هستند ،از بين ببريد (براي اطالعات بيشتر
به فصل  22رجوع كنيد).
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استفاده از ابزار برقي وقتی میتوان از ابزار دستي استفاده کرد

بهنظر ميرسد ابزار برقي کار باغباني را تسهيل ميكنند ،ولی با در نظر گرفتن همهی
فاکتورها -خريد و نگهداري ،تنظيم و تعمير ،تامين سوخت و رويارويی با اثرات مخرب
احتمالي آنها -میتوان نتيجه گرفت که روشهای چندان مناسبي هم نيستند .آلودگی

صوتی و آلودگی هوا را نيز به ويژگیهای منفی اين تجهيزات اضافه كنيد.
روشن است که گاهی استفاده از اين تجهيزات تا حد زيادی باعث صرفهجويی در وقت
میشود ،ولی فراموش نکنيد كه اهرام ِکیجا 1و استونهنج 2و بسياري سازههای ديگر را
انسانها بدون استفاده از اين تجهيزات ساختند.
اگر در منظرتان زمين چمن داريد ،با استفاده از چمنزن مکانيکی ،چمنها را کوتاه کنيد،
(به فصل  22رجوع كنيد) يا زمين چمنتان را با يک علفزار طبيعی که نياز خيلی کمتری به
سرچينشدن دارد تعويض كنيد .برای هرس کردن پرچين از قيچيهاي مخصوص استفاده
كنيد .اين ابزار به شما در آراستن پرچين کمک زيادی ميكند .فراموش نکنيد كه بهترين
راهحل ،طراحي (يا طراحي مجدد) منظر است ،بهطوريكه ديگر نيازي به ابزار برقي نداشته
باشد .در يک منظر متعادل نيازی به انجام کارهای سخت نيست.

شخم زدن خاك

همه فکر میکنند خاكي كه بهخوبي شخم زده و ترد و پوك شده است ،مناسبترين خاك

براي گياهان است ،ولی اينطور نيست .شخم زدن خاك ،به بافت و ساختار آن آسيب
میرساند و شبكهی قارچ ميكوريزا و ساير ميكروارگانيسمهاي مفيد را كه براي رشد مناسب
گياهان ضروري هستند ،از بين میبرد .خاك شخمخورده ممکن است كلوخهاي يا پودري
شود و اگر خاك مرطوب باشد ،وضعيت آن از اين هم بدتر میشود .شخم زدن همچنين بذر
علفهای هرز را به سطح خاك ميآورد و ميتواند در مدت كوتاهي تمام تالشهای چندين
سالهی شما را بياثر كند .ابزارهايي كه براي اين كار استفاده ميشوند ،سوخت فسيلی مصرف
میکنند و آلودگی صوتی و آلودگی هوا توليد میکنند.
1- Giza
2- Stonehenge

فصل :24ده اشتباه متداول در منظرسازي غيرپايدار و روشهاي خودداري از آنها

شخم زدن خاك براي رشد بهتر گياهان مانند كندن سقف خانه براي ورود هواي تازه است.
روش پايدار آن است که يا خاک را اص ً
ال شخم نزنيد يا خيلی کم شخم بزنيد .در اين روش سطح
باغچه با يك خاكپوش آلي پوشانده میشود كه علفهاي هرز را كنترل ميكند ،مصرف آب
را كاهش ميدهد و مواد غذايي را به خاك برميگرداند .سپس گياهان بهآرامی در گودالهاي
كوچكی كه با دست حفر ميشوند ،قرار میگيرند .فراموش نکنيد که در اين مرحله ديگر نبايد
خاک زير و رو شود (براي اطالعات بيشتر دربارهی خاكپوش به فصل  16رجوع كنيد).

X

ممکن است در طول زمان ساخت منظر ،بارها الزم شود خاک را شيببندی کنيد،

گاهی وسوسه میشويد ،خاك را با تيلر کمی نرم كنيد .اين کار را انجام ندهيد -خاك آسيب
میبيند .در عوض ،برای بهبود شرايط فيزيكي خاك ،کمی آب به آن اضافه کنيد ،سپس
آن را با دست شيب دهيد (يا در فضاهای بزرگ از حداقل تجهيزات سنگين استفاده كنيد).

اصالح کیفیت خاك

يكي از باورهاي غيرعلمي در منظرسازي اين است كه بايد براي آنکه گياهان رشد بهتری
داشته باشند ،کيفيت خاك را اصالح كرد .حقيقت اين است كه نمیتوان کيفيت خاك را

اصالح كرد .مطالعاتی که در دههی  1970تا  1980انجام شد ،نشان داد که در بيشتر موارد،
اصالح خاك هم براي خاك و هم گياهان مضر است .در اينجا به بررسی برخي داليل آن
میپردازيم:
√ √در اغلب موارد اضافه کردن تركيبهای اصالحكننده به خاك باعث از دست رفتن عناصر
غذايي و کاهش ظرفيت نگهداري (در خاك) آب میشود (بسته به نوع خاک).
√ √گودالهاي كاشت که با خاك پوك و متخلخل پر میشوند ،آب باران را در خود جمع
میکنند و اگر خاك زهكشي داخلی مناسبی نداشته باشد ،گياه در آب غرق ميشود.
√ √در فصلهای خشک اين گودالها زودتر از خاک بومی آب خود را از دست میدهند و
گياه از بیآبی رنج میکشد.
√ √ريشهها در خاكهاي نرم و اصالحشده بيشتر در هم ميپيچند و هرگز در خاك بومي
كه آنها را در برگرفته (اطراف گودال كاشت) ،بهخصوص خاكهاي رسي نفوذ نميكنند.
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زمان و پول خود را صرف اصالح شبكهی غذايي خاك با استفاده از قارچ ميكوريزا،
باكتريها و ساير ميكروارگانيسمهاي مفيد كنيد -نه با كار كردن روي بافت خاك.
برای اطالعات بيشتر دربارهی بهبود کيفيت خاک به فصل  16رجوع کنيد .البته ،بهتر است
گياهان را متناسب با خاك موجود ،انتخاب كنيد.

پيوست

برنامهريزي براي موقعيتهاي خاص
در اين پيوست ميخوانيم:

• منظري كه فضاي داخلي ساختمان را خنك يا گرم ميكند
• منظري ايمن در برابر آتشسوزي
• منظري كه از آب باران بيشترين استفاده را ميبرد
• منظري شبيه به يك زيستگاه جانوري
• منظري با گياهان خوراكي و درختان ميوه
در اين پيوست چند نمونهي كاربردي از انواع منظرها ارايه ميشود كه ممكن است متناسب
با نياز شما باشد .فراموش نكنيد كه منظرسازي ،تنها به معني زيباسازي سايت مورد نظر
نيست .با منظرسازي همچنين ميتوان به روشهاي مختلفي به بهبود كيفيت محيطزيست
كمك كرد .اگر در سايت خود با شرايط خاصي مواجه هستيد ،براي مثال سايت شما در
معرض خطر آتشسوزي قرار دارد يا آبوهواي منطقهي شما بسيار گرم است ،ميتوانيد
در اين قسمت راهحلي براي مشكل خود بيابيد .همچنين ممكن است عالقهمند باشيد كه
منظرتان را به زيستگاه انواع جانوران تبديل كنيد ،از آب باران براي آبياري آن استفاده كنيد
يا محصوالت خوراكي مورد نياز خود را در آن پرورش دهيد ،مطمئن باشيد خواندن اين
پيوست در دستيابي به اهدافتان به شما كمك خواهد كرد.
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منظری که فضاي داخلي ساختمان را خنک یا گرم میکند

با قراردادن درختان در محلهای استراتژیک (مناسب) در سايت ،میتوانید آسایش حرارتی
خانه را در کل سال تنظیم کنید .درختان برگریز ،در فصل تابستان با ایجاد سایه ،خانه را
خنک نگاه میدارند ،درحالیکه در زمستان نیز مانع از ورود پرتوهای آفتاب به خانه نميشوند
و بهاینترتیب میتوانید از خانهای گرم و آفتابی لذت ببرید .کاشت درختان همیشهسبز در
جهت وزش باد ،منطقهای آرام در ملک شما بهوجود میآورد؛ همچنین میتوانید از انواع
درختان و بوتهها برای هدايت هوای خنک به داخل ملکتان استفاده کنید .اجزاء سختمنظر
هم میتوانند در ایجاد آسایش حرارتی نقش مؤثري داشته باشند .پرچينها و دیوارها جهت
حرکت هوا را مشخص و آن را در جهت دلخواه هدایت میکنند .نقاط گرم را هم میتوان با
ایجاد سازههای مسقف خنکتر کرد .شكل زیر (شماره  ،)1نمونههای خوبی از انتخاب نوع
و محل كاشت درختان و ساخت اجزاء سختمنظر را نشان میدهد که برای تأمين آسايش
دمايي مورد نظر ،میتوانید از آنها كمك بگیرید.
برای اطالعات بيشتر دربارهي خرداقلیمها و صرفهجویی در مصرف انرژی بهكمك
منظرسازی ،به سایت زیر رجوع کنید.
www.greenbuilder.com/sourcebook/LandscapingEnergy.html

شكل شماره  :1تغییر خرداقلیمها در ملک

پيوست

منظري ایمن در برابر آتشسوزی

اگر در منطقهای با سابقهی آتشسوزیهای فاجعهبار زندگی میکنید ،اين خطر منظر شما
را نيز تهديد ميكند .اگر گیاهانی را که رشد سریعی دارند یا گیاهانی را که بهشدت مستعد
آتشگرفتن هستند بهموقع هرس کنيد تعدادي از آنها را از منظر حذف كنيد یا با گياهان
ديگري که رشد کندی دارند و گیاهان گوشتی تعويض كنيد ،تا حدودي از اين خطر پيشگيري
كردهايد .هرس کردن شاخههایي که در قسمتهای پایینی درختان ميرويند ،حذف یا تعمير
سازههای چوبی ،مرتب نگاهداشتن منظر و تامین آب مورد نیاز گیاهان نيز به شما در ايمن
نگاهداشتن منظرتان كمك ميكنند .بهتر است بهجای طراحي سكو ،از پاسیو (از سنگ ،بتون،
یا مواد دیگری که به راحتی مشتعل نمیشوند) استفاده کنید و بهجای استفاده از پرچينها و
ديوارههاي جداكنندهي چوبی از دیوارهایی از جنس مصالح ساختمانی و حصارهایی از جنس
فوالد استفاده کنید .با طراحي و ساخت بامهای ضدحریق و نردههایی از جنس چوبهای عایق،
خانهای بسازید که کمتر در معرض خطر آتشسوزی قرار دارد.
هیچ منظری کام ً
ال ضدحریق نیست ،زیرا هر چیزی در شعلههای آتش میسوزد .ولي
بهکار بردن راهبردهای منطقی و مناسب ،خطر وقوع و گسترش چنین آتشسوزیهايي را
کاهش میدهد .براي اطالعات بيشتر به سایت  www.Firewise.orgرجوع كنيد .شكل زیر،
نمایی از یک منظر معمولی ،ولي ایمن در برابر آتشسوزی را نشان میدهد.

X

شكل شماره  .2منظري ایمن در برابر آتشسوزی
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منظري با قابليت بهرهبرداري از آب باران

بارانی که به بام خانهي شما برخورد ميكند یا روی زمین جاری میشود در نهايت بهشكل
سيالب در خيابانها جاري شده و باعث آلودگی نهرها ،دریاچهها و اقیانوسها میشود .اگر
منظری بسازید که بتواند این آب را در خود جذب کند ،هم از فرسايش خاك جلوگيري
ميشود و هم آب مورد نياز گياهان تأمينميشود .سطوح كفسازيشده باید کمتر از سطوح
دارای پوشش گیاهی باشند ،همچنین بهتر است از كفسازيهاي نفوذپذير استفاده كنيد
(به فصل  12رجوع کنید) .نقاط پست و کمارتفاع در زمین منظر ایجاد کنید ،این نقاط نقش
موثری در جذب آب دارند (به فصل  8رجوع کنید) .باغچههایی طراحي كنيد كه پوشش
گیاهی آنها به آب فراوان نیاز دارد (و براي آبیاری آنها آب باران را از روي بامها و فضاهای
اطراف به این باغچهها هدايت كنيد) ،مواد شیمیایی را که ممکن است با نفوذ در آبهاي
زيرزميني محیطزیست را آلوده کنند ،حذف كنيد .حتي میتوانید يك بام سبز طراحی کنید.

X

با ساخت چنين منظري ،هم در مصرف آب صرفهجویی میشود و هم گیاهان با
استفاده از آب باران سالم و شاداب ميمانند .طبیعت نيز همیشه سپاسگزار شما خواهد
بود .براي اطالعات بيشتر به سايت زير رجوع كنيد:
www.owendell.com/watershed.html.

شكل شماره  .3منظري با قابليت بهرهبرداري از آب باران

پيوست

منظری شبيه به يك زیستگاه جانوری طبيعي

بعضی از مردم حشرات را دوست دارند و برخی دیگر از آنها متنفرند .واقعیت این است
که شاید منظر شما نیازی به جذب آهوها یا مارهای زنگی نداشته باشد یا حتي بهتر باشد
تدابیری برای ممانعت از ورود آنها به منظر بیاندیشید ،ولي بسیاری جانوران دیگر مانند
پرندگان و حشرات بخش مهمی از هر منظر پایدار بهشمار ميآيند.
منظور از منظري كه بتواند نقش يك زیستگاه جانوری را ايفا كند ،فقط جذب حشرات
مفید مانند زنبورعسل که گردافشانی گیاهان منظر را بر عهده دارد ،نیست .جانوری مانند
راسو و دیگر جانوران کیسهدار هم میتوانند با کمک به کنترل جمعیت حشرات برای منظر
مفيد باشند .برای این جانوران در منظر خود غذا ،سرپناه و آب تامین کنید ،بهاینترتیب کل
منظر از وجود آنها بهرهمند میشود .برای آشنایی با روشهای جذب جانوران به منظر خود
میتوانید به سایت زیر رجوع كنيد.
www. mdc.mo.gov/nathis/backyard/backwild

شكل شماره  .4منظري شبيه به يك زيستگاه جانوري طبيعي
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منظری با گیاهان خوراکی و درختان میوه

پرورش گیاهان خوراکی آسان است ،بهخصوص اگر منظري از گياهان مثمر طراحي كنيد
كه همهي قوانين طبيعت در آن رعايت ميشوند .اين قوانين به نگهداري از يك اكوسيستم
پرمحصول كه خود شامل درختان ميوه و گياهان چندساله (گياهاني مقاوم كه نياز اندكي به
بوهواي منطقهي شما هستند) است ،كمك ميكنند.
نگهداري دارند و متناسب با خاك و آ 
این منظر همچنین شامل جانوران مختلف ،سیستمهاي بهرهبرداري از آب باران و گیاهان
خوراکی یکساله ،مانند کلم بروکلی و گوجهفرنگی است .چنین منظری یک اکوسیستم
بسیار پیچیده و زیبا است که عالوه بر آنکه برای محیطزیست مفید است ،میتواند در تامین
بخشی از نیازهای خوراکی خانواده هم موثر باشد .برای اطالعات بیشتر دربارهي منظری با
این ویژگیها به سایت زیر رجوع کنید .در شكل زیر منظري با گیاهان خوراکی و درختان
میوه نشان داده شده است.
www.permaculture.org/nm/index.php/site/Permaculture-Food-Forest
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