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 پيشگفتار

 

شوند، فضـاهاي بـاز نيـز عملكردهـا و           هاي مختلف تقسيم مي     كه فضاهاي بسته از لحاظ كاربري به بخش        همانطور
براي مثال، بخش نشيمن فضاي باز معموالً در پشت و اغلب در قسمت كناري . هاي گوناگوني را در بردارند شخصيت

در آن استراحت و تمديد اعصاب كرده و  اين قسمت از فضاي باز، بخشي است كه خانواده          . گيرد حياط منازل قرار مي   
اين بخش از فضاي باز، بخاطر منظـور و كـاربرد و موقعيـت             . كنند براي تفرج خود و ميهمانان خود از آن استفاده مي         

شود تا بخش عمومي و در اين بخش، اختفا و خلوت كامل يـا نسـبي بسـيار          مكاني آن، توسط افراد كمتري ديده مي      
هـر دو   . تيب، كيفيت طراحي هر دو بخش خانوادگي و عمومي از اهميت خاصي برخوردار است             به هر تر  . اهميت دارد 
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تركيـب  . براي اين منظور بسيار مفيد است كه كليه فضاهاي بيروني را به يك اتاق بيروني تشبيه كنيم                . زندگي است 

باشد زيرا كه همگي شـامل ديوارهـا، سـقف و كـف              اتاق داخلي، چه ساده باشد و چه آراسته و با آاليش، يكسان مي            
توانـد از   مصالح سطح فضاي بيرونـي مـي  . داخلي استسطح فضاي بيروني نيز همچون سطح يا كف اتاق         . باشند مي
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آل  دار، از مصالح ايده در مناطق معتدل، درختان خزان    . وشش آلومينيومي و يا فقط براي ايجاد سايه باشد مثل درخت          پ
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ط ها و فضاهاي سبز تجهيز شده در محي        و با هدف ارائه راهكارهايي براي طراحي، احداث و نگهداري مناظر، محوطه           
PRINCIPLESشـهر اقـدام بـه ترجمـه كتـاب      بـاز، مهندسـين مشـاور ره    & PRACTICES LANDSCAPING  

Jackتاليف  E.Ingels چاپ DELMAR(1992)اي از فصول مفيد آن در اين نشريه و نشريات   نموده است كه گزيده



 و صاحبنظران محترم قرار     اميد است كه مقبول نظر كارشناسان     . ارائه خواهند شد  » منظرسازي«ديگري تحت عنوان    
 . هاي پيرامونمان ياري كنند گيرد و ما را در رسيدن به مناظري زيبا، كاربردي و انديشيده شده در محيط

 سعيد شهيدي
 مدير بخش تحقيق و توسعه

 مقدمه
 
 ايت ــس

 
ت به يكايك و يا ارزيابي يك ساي. كلمة سايت منسوب است به قطعه زميني كه داراي استعداد انجام يك پروژه باشد    

 :تمامي عوامل زير بستگي دارد

 
 مقايسه مشخصات دو يا چند زمين موردنظر-

تجزيه و تحليل موضوعات قابل بحث در هر قطعه زمين -

مقايسة موارد استفاده از يك سايت-

انتخاب سايت و تجزيه و تحليل نهايي آن -
 

 مشخصات يك سايت 

 
مكن اسـت بـا هـم شـباهت داشـته      هر چند بعضي از آنها در ظاهر م   . تند سايت با هم كامالً يكسان نيس       دو گاههيچ  

بنابراين يك . كند  متفاوت و مجزا مي   مشخصاتي هستند كه آن را از ديگري      ها و     اما هر كدام تركيبي از كيفيت      باشند
 طراح منظرساز بايد در قدم اول داراي يك روش منظم و سازمان يافته باشـد كـه دسترسـي بـه صـدها مشخصـات                 

بندي عوامل به گروههاي مختلف، يكـي از روشـهاي           جدا كردن و تقسيم   . مربوط به هر سايت را براي او آسان سازد        

بعضي از مشخصات هر سايت، موضوعات طبيعي است، در حاليكـه بعضـي ديگـر سـاخته                 . منطقي براي شروع است   
هـاي   بسياري از آنها اساسـاً ويژگـي      و همچنين   ) در تماس با جامعه بشريت    (برخي ديگر فرهنگي    . دست انسان است  

ست و بـدون شـك برخـي موضـوعات از نظـر         ا اهميت بعضي مشخصات بدليل بصري بودن آنها      . باشند فيزيكي مي 
ليست، يك وسيلة قابل انعطاف براي  تجزيه و تحليل براساس چك. اهميت، عوامل مثبت و برخي مطلقاً منفي هستند

مشخص نمـود و    ) (توان بسادگي با قرار دادن عالمت چك         ختلف را مي  وجود اقالم و موضوعات م    . طراحان است 
هر . يا اطالعاتي را در رابطه با اندازه، جهت، كيفيت، مرمت، اهميت، موارد استفاده، امتياز و غيره را به آن اضافه كرد                    

 . دتر در هر سايت، مفيدتر خواهد بو اندازه كه توضيحات بيشتر باشد، براي ايجاد طراحي مناسب
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 خواندن خطوط تراز 

 
 . نامند ضبط و نگارش خطوط تراز زمين را توپوگرافي نقشه هندسي آن مي. پستي و بلندي زمين را تراز آن گويند

  :در اين مبحث توجه به موارد زير ضروري است

 . شوند چين نشان داده مي خطوط تراز موجود با خط-

. شوند ان داده ميخطوط تراز پيشنهادي با خطوط پيوسته و ممتد نش-

. شود تر خط و يا وسط آن نوشته مي نام خطوط تراز يا در قسمت مرتفع-
 كليه خطوط تراز  كهنباشداند، هر چند كه نقشه سايت ممكن است به اندازة كافي بزرگ  خطوط تراز خطوط بسته-

                                       .                                                           بسته را نشان دهد

سـازند، روان     درجـه مـي    ٩٠آبهاي جاري بطرف پائين و كم ارتفاع منطق بر خطوطي كه با خطـوط تـراز زاويـه                   -
. هستند

 
. گيـري كـرد   هاي زمين را انـدازه  توان شيب پس از آنكه خطوط تراز زمين مشخص شده و از آنها نقشه تهيه شد، مي       

هاي  را نسبت به پستي و بلندي) شود كه از روي مقياس نقشه محاسبه مي (هايي هستند كه طول افقي       ها اندازه  شيب
تواند به شكل اعداد نسبي و       شيب مي . كنند مقايسه مي ) شود كه توسط خطوط تراز و اختالف تراز تعيين مي        (عمودي  

 . يا درصد نشان داده شود
 

 برداري  لزوم داشتن اطالعات نقشه

 
. دار يا مسطح، سنگي يا شني، جنگلي يـا بـاز بـودن زمـين دارد                 سختي انجام يك پروژه، بستگي به شيب       سهولت يا 

آب جاري در سطح زمين بـه كـدام جهـت روان            : دهد، از قبيل   مطالعة نقشة زمين به اين سئواالت اساسي پاسخ مي        
توانـد صـورت     اني در آن زمين مـي     هاي انس  شود؟ چه نوع فعاليت    است؟ آيا آب در هيچ نقطه از سطح زمين جمع مي          

 ...توان با اطمينان يك ماشين را در سطح آن شيب پارك كرد؟ و  گيرد؟ آيا مي
 

يا كمتر باشد بـه نظـر       % ٥زميني كه شيب آن     .  تقريباً مسطح دارد    يا هاي انساني نياز به زمين مسطح و       غالب فعاليت 

 اما جابجا كردن آب جمع شده يـا جـاري           نجام پروژه است  ها براي ا   ين زمين هاي مسطح، آسانتر   زمين. آيد مسطح مي 
هاي چمن و فضاهاي سبز، بـراي خـروج آب از سـطح زمـين،                در زمين . تواند مشكل باشد   ها، مي  در سطح اين زمين   

 درصد  ١٥ الي   ١٠با شيب   هايي   تواند بر روي زمين    هاي مردمي، غالباً مي    فعاليت. الزم است % ١معموالً حداقل شيب    
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زمينـي كـه شـيب آن از       . كنندگان قابل احساس اسـت      ولي شيب زمين در اين صورت براي استفاده        ت گيرد نيز صور 
 . بيشتر باشد نياز به تسطيح، به منظور قابل استفاده كردن آن دارد% ١٠

 
 تسطيح زمين 

 
ر شـكل آن  هايي كه براي سايت درنظر گرفته شده مناسـب نباشـند، الزم اسـت كـه د     وقتي كه منطقه براي فعاليت    

عمـل تسـطيح زمـين    . يابد شود، تغيير مي شكل زمين توسط عملياتي كه تسطيح زمين ناميده مي     . تغييراتي داده شود  
تواند به سادگي با هموار كردن منطقة كوچكي از زمين بوسيله بيل و خارج كـردن خاكهـاي زايـد توسـط گـاري                     مي

هـاي بـزرگ     ع بوده كه نياز به بولدوزرهاي سنگين و كاميونتواند آنقدر وسيع و جام دستي انجام گيرد و همچنين مي  
بدون درنظر گرفتن وسعت پروژه، تسطيح زمين معموالً براي داليل زير انجام       . برداري داشته باشد   و خاك   كندن جهت

 : گيرد مي

 سازي يجاد سطوح الزم جهت ساختمانبراي ا-

بازيل پاركينگ، استخر و فضاي ها و تجهيزاتي از قبي براي ايجاد سطوح الزم جهت فعاليت-

هك بـراي كاشـت درخـت و        كشي بهتر آب، ايجاد خاكريز، چا     يك امر خاص در فضاي سبز مانند زه       براي ايجاد   -
ايجاد حوضچه

ها  گذرگاهها و جاده  در راهها،براي بهبود بخشيدن رفت و آمد-
 

 ركردن و خاكريزيبرداري، و يا پ و خاككندن : شود شيب زمين به دو طريق مختلف گرفته مي
 

ريزي دارد، در اي پركردن مناطقي كه نياز به خاكبرداري، از خاك مناطق خاكبرداري شده بر    در عمل خاكريزي و خاك    
در صـورت امكـان اليـة    . رسد به اين ترتيب حمل و نقل خاك به حداقل ممكن مي        . صورت امكان بايد استفاده شود    

 سپس بعد از تسطيح زمين و قبل از كاشتن اي انباشت هكرده و در گوشفوقاني خاك را قبل از عمل تسطيح بايد جدا     
 . مجدد گياهان، الية فوقاني خاك را دوباره به سطح زمين بازگرداند

 

هـد  كشي سطح زمين و گياهان تغيير يافته و آشـفته خوا           پس از تسطيح، نه تنها سطح فوقاني خاك بلكه سيستم آب          
هاي جديد بايد تثبيت شـده   مناطق تسطيح شده و شيب. اختمانها روان شودسبايست بطرف  آب سطح زمين نمي  . شد

حافظت بعمـل  هاي درختان با ارزش بايد م از ريشه. و به حالت تعادل و موازنه درآيد تا از فرسايش آن جلوگيري شود        
 .  نشوندمدفونريزي ي از بين نروند و يا در زمان خاكبردارآمده تا در هنگام خاك

 طراحي كاشت 
 

 سادگي

 
به منظور كاربرد اين اصل، طراح منظرساز بايد در ابتـدا و قبـل از شـروع بـه كـار             . صل طراحي، سادگي است   اولين ا 

براي مثال يك كارفرمـا     . هايي از قبل موجود باشد     درنظر داشته باشد كه ممكن است در محل انجام پروژه پيچيدگي          
هـا   ها و مجسمه   ستفاده از انواع مختلف گياهان، گل     مند به ا   كه داراي يك خانة بسيار آراسته و مزين باشد و يا عالقه           

در اين گونه مواقع وظيفه طراح ايجاد سادگي به نحوي است تـا محـيط و صـورت ظـاهري مطلـوبي را بـراي        . باشد
 . زندگي در فضاي باز ايجاد كند

 

گ آسـانترين راه سـاده    و يا رناستفاده از يك نوع گياه، مصالح ساختماني. تواند به چند طريق حاصل شود      سادگي مي 
برخالف تصور بعضي افراد، براي يك طرح خوب نيـاز بـه اسـتفاده كـردن از            . داشتن يك طرح منظرسازي است    نگه

ايـن  .  ديگر براي ايجاد و خلق كردن سادگي است     راه يكجمع كردن و تمركز دادن گياهان،       . گياهان متفاوت نيست  

د كه در غير اين صورت ميسر نيست، زيرا  گياهان هر كدام به              ده كار به فضاي سبز هماهنگي و يگانگي خاصي مي        
 .  كنندرقابتتنهايي نبايد براي جلب توجه كردن با يكديگر 

 
تواند ساده بوده و در عين حال يـك   طرح مي. آور نيست سادگي در طراحي، الزاماً اشاره به يك فضاي محدود كسالت    

 .طرح كامل فضاي بيروني با گياهان متفاوت باشد
 

 توازن 

 
بايست فرض كنيد كه اتاق بيروني از وسط نصف و بر دو          براي درك اين اصل، مي    . دومين اصل طراحي، توازن است    

دو . كفه ترازو قرار گرفته است، اگر دو قسمت اتاق بيروني به يك اندازه جلب نظر كند، اين طرح در حال توازن است   
ـ       نوع توازن كه در طراحي      تـوازن متقـارن و تـوازن         :د و مورداسـتفاده اسـت، وجـود دارد        هاي منـاطق مسـكوني مفي

با وجوديكـه   . شود در توازن متقارن يك طرف اتاق بيروني دقيقاً همانند طرف مقابل طراحي و كاشته مي              . غيرمتقارن
حالت غيرمتقارن هنوز در طراحي فضاي سبز مورد استفاده است، گاهي اوقات يك ظاهر به اصطالح خيلي رسمي و                    

 . باشد  به اين دليل توازن غيرمتقارن بيشتر متداول ميكند كه ممكن است نامطلوب باشد، ايجاد ميروح  بي
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زمينـي كـه شـيب آن از       . كنندگان قابل احساس اسـت      ولي شيب زمين در اين صورت براي استفاده        ت گيرد نيز صور 
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كند ولي يك طرف، كپـي    توازن غيرمتقارن، موضوعات و ويژگيها را به يك اندازه در دو طرف اطاق بيروني خلق مي               
 . دقيق ديگري نيست

 
 تناسب 

 
درختي . هاي فضاي سبز است     تناسب در رابطه با اندازة موضوعات و ويژگي       . باشد سومين اصل در طراحي تناسب مي     

  درخت ممكن است بسيار بزرگ جلوه كند، در صورتيكه همان Aدر كنار خانة .  درنظر بگيريدB و Aرا بين دو خانة 

و ساختمانها  ) ساخته شده (توان در مورد گياهان، اشياي مصنوعي        اصل تناسب را مي   .  باشد Bدرخت متناسب با خانه     
 . بكار برد

 
 تمركز 

 
تمركز بستگي به دانستن اين موضوع . باشد اصل تمركز در كليه اتاقهاي بيروني، در يك يا دو نقطه، داراي كاربرد مي

دارد كه توجه چشم انسان هنگام ديدن يك منظره، در درجه اول به يك موضوع و ويژگي خاص جلب شود و سپس                 
كنـد كـانون    آن ويژگي كه در مرحله اول توجه بيننده را به خود جلـب مـي  . را مشاهده كندتدريجاً موضوعات مجاور    

تواند بخاطر شكل، رنگ، اندازه، بافت يا تركيب، صدا يا حركـت خـاص آن                نقطه يا كانون تمركز مي    . تمركز نام دارد  
  ، گلهـا، )يار جـذاب و غيرعـادي  گياهان بس(مثالهاي كانون تمركز در منظرسازي، شامل گياهان نمونه       . جلب نظر كند  

 . ست اها ها و چشمه مجسمه
 

است و كلية اجزاء     در اين جا كانون تمركز مشخص     . است ورودي خانه    ،ترين ويژگي  سبز، مهم  ضايعمومي ف  در بخش 

. ندند كه توجه بيننده را به نقطه تمركز هدايت كند، نه آنكه با آن رقابت كنديگر اطاق بيروني بايد طوري طراحي شو    
شوند  اكثر اوقات طراحان وسوسه مي. تواند آزادانه كانونهاي تمركز را خلق كند   سبز، طراح مي   ديگر فضاي  در بخشهاي 

 . نظره فقط يك نقطه تمركز وجود داشته باشدكنند، بايد توجه داشت كه در هر م كه نقاط تمركز متعددي طراحي 
 

 هماهنگي 

 
يـك  . گيرد صل براي ايجاد حركت در چشم بيننده، مورد استفاده قرار مي          اين ا . آخرين اصل طراحي، هماهنگي است    

هايي هستند كـه توسـط آنهـا         اي، شيوه  باغچه يا چمنزار مسطح و ماليم و يك تركيب خاص از گياهان به روش پله              
سـت  باي زنـد، مـي    وقتيكه يك ناظر در فضاي سبز قدم مي       . كنند حركت چشم بيننده را در يك فضاي باز هدايت مي         

اگـر بسـتر كاشـت      . كنـد  احساس كند كه طراحي فضاي سبز است كه او را از يك بخش به بخش ديگر منتقل مـي                  
گياهان از يك بخش به بخش ديگر بطور ماليم و يكنواخت جريان يابد، ايـن اصـل در كـاهش زمـان نگهـداري و                      

 . كند هاي در فضاي سبز كمك مي مرمت و هزينه
 

 دار  باغچه گوشه

 
د به نتوان د يا نمينتوان دار مي هاي گوشه ينكه تا چه اندازه اختفاء موردنظر باشد، گياهان كاشته شده در باغچه   بسته به ا  

 . شوند، مرتبط و متصل گردند هاي ديگر كه به عنوان ديوارهاي اتاقهاي خارجي كشت مي باغچه
 

تـرين نقطـه      قسمت دروني مطلوب   .قسمت خارجي و قسمت دروني    : باشند دار شامل دو قسمت مي     هاي گوشه  باغچه

.  زيرا قسمت دروني يك نقطة تمركز طبيعي است        باشد مي) گياهان نمونه (براي قراردادن گياهان مخصوص و جذاب       
. بيشـتر كننـد   را   توجه به قسمت درونـي        كه گيرندگياهان قسمت خارجي بايد طوري انتخاب شوند و به نحوي قرار            

تركيبات مختلفـي از گياهـان كوتـاه را     . يرد، معموالً بلندترين گياه باغچه است     گ گياهي كه در قسمت دروني قرار مي      
 . توان در جلوي گياهان بلندتر قرار داد، يا از يك مجسمه يا نيمكت در قسمت دروني استفاده نمود مي
 

 انواع گياهاني  .به هر ترتيبي كه اين كار انجام گيرد بايد توجه داشت كه سادگي طرح، يكي از مسائل با اهميت است                   
 بـزرگ  ه بـيش از انـدازه  بايست به سه يا چهارگونه محدود گردد مگر آنكـه باغچـ   گيرد، مي كه مورد استفاده قرار مي    

 . باشد
 

 هاي خطي  باغچه

 
بسته به نوع گياه انتخاب شده و محل كاشتن .  خطي بهترين راه براي ايجاد ديوار بيروني با گياه است كاشت به شيوة

اي را به صـورت   تواند محيط محرمانه ديوار بيروني مي  . تواند به منظورهاي مختلفي احداث شود      ار بيروني مي  آنها، ديو 
ديـوار بيرونـي   . تواند نقش محافظي در برابر تأثيرات آب و هـوا را ايفـا كنـد           كامل يا نسبي ايجاد كند و همچنين مي       

 .  را مسدود كند و يا يك منظره را قاب كندتواند ايجاد يك دورنما يا يك منظره كند، ديد يك منظره مي
 

در هنگام ترتيب   . بلندي و ضخامت ديوار بيروني، بستگي به اندازه و تعداد گياهاني دارد كه از آنها استفاده شده است                 

دادن گياهان به شيوة خطي يا هر شيوة ديگر، بايد به خاطر داشت كه فضاي كافي بـراي رشـد و رسـيدن بـه بلـوغ                    
 . كنند ايجاب ميهاي شلوغ، مرمت و نگهداري غيرضروري را  باغچه.  نظر گرفته شودگياهان در
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. بندي شده باشند به طور كلي حائز اهميت است كه انواع گياهان مورد استفاده به حداقل ممكن برسد و گياهان دسته    

ه از درختـان كوچـك، محـيط        رسد و نيز اسـتفاد     تر مي  زاگ به نظر بيننده جالب    چيدن و قراردادن گياهان بشكل زيگ     
 . بخشد دهد كه به منظره جلوة خاصي مي مرئي و خطوط ديد بيننده را تغيير مي

 
ايـن كـار    . تر گردد  هاي بلندتر، جذاب   هاي كوتاه در جلوي درختچه     تواند با كاشتن درختچه    كاشتن به شيوة خطي، مي    

. يابد شود، افزايش مي هاي كوتاه كاشته مي وي درختچهگذارد كه بعداً با گياهان پوششي كه در جل اي مي يك تاثير پله
بايست سعي كند كه فقط از يـك يـا دو    يك طراح مي. فراگيري طراحي با مهارت به شيوة خطي، نياز به تمرين دارد         

 انواع متعدد گياهان پرهيز كند تا اصل سادگي طـرح رعايـت              از كردننوع گياه استفاده نكند و نيز از وسوسة استفاده          
 . رددگ

 
 ها كاشت در اطراف پي ساختمان

 
روش كاشتن در اطراف پي ساختمان به منظور پنهـان          . ندشد هاي بلند و زشت بنا مي      ها بر روي پي    سالها پيش، خانه  

. شود د كه پي آنها ديده نمي     نشو اي ساخته مي   هاي امروزي متداوالً به گونه     خانه. هاي سيماني بوجود آمد    كردن بلوك 
 . باشد، ولي با اهداف متفاوت  ميرايجر اطراف پي ساختمانها هنوز كاشت گياه د

 

در ايـن حالـت     . كنـد  كاشتن  اطراف پي بطريق مدرن، نقش مهمي را در هماهنگي ساختمان با فضاي سبز ايفا مـي                 
ا بخـود جلـب   آنها نظر بيننـده ر   . كنند شوند، بلكه ادامه يافته و تا باغ پيشروي مي         گياهان به انتهاي خانه محدود نمي     

 . برند كرده و با خود به قسمت ورودي و به بخش عمومي خانه مي

 

 ان ـــدرخت
 

در اين كاربرد ضمن ايجـاد يـك        . يكي از موارد كاربرد درخت، ايجاد سرپناه در محلهاي نشيمن بيرون از منزل است             
 . از باشداند  درخت بايستي سايه كامل داشته و يا الاقل تا قسمتي سايه محيط دلچسب باز،

 
اي كـه ممكـن اسـت      نه فقط به علت عالقـه ا انديشه و محتاطانه انتخاب گردد وبراي انتخاب صحيح، درخت بايد ب 

 . طراح به شكل ظاهري آن درخت داشته باشد

   :گيرد  با توجه به عوامل زير صورت مي درختيكانتخاب 

 ارتفاع درخت -

شوند ميهاي آن از چه ارتفاعي از سطح زمين شروع  شاخه-
درجه بهم فشردگي شاخ و برگ-

كند يا اينكه هميشه سبز است آيا درخت خزان مي-

رنگهاي فصل، بافت شاخ و برگ و اين كه آيا درخت گل و ميوه دارد-

درجه مقاومت درخت-
و باالخره درجه مقاومت به حشرات و بيماريها -

 
 ها  انواع درختان و درختچه

 
 و يا بشـكل     (Exotic)) بيگانه( و يا غيربومي     (Native)ي مختلف محلي و بومي      به صورتها ) ها و درختچه (درختان  

. انـد  درختان بومي عبارت از درختاني هستند كه در منـاطق معينـي توزيـع شـده               . طبيعي موجود قابل استفاده هستند    
يـك منطقـه     عبارت از درختاني هستند كه نه بصورت طبيعي بلكه بوسيله اشخاص بـه               (Exotic)گياهان غيربومي   

 وارد  (Exotic)درختان بومي شده درختاني هستند كه در ابتـدا بعنـوان درختـان غيربـومي                . اند معرفي و وارد گرديده   

هاي خارج از اينگونه طرحهـا   اند به نحوي كه در حال حاضر در محوطه        طرحهاي منظرسازي شده و بخوبي جا گرفته      
  :ان بومي مزاياي معيني دارندگياهان غيربومي نسبت به گياه. شوند نيز ديده مي

 .تر از نباتات بومي است  انتقال آنها اغلب آسان∗
 . رسان و بيماريهاي كمتري  حشرات آسيب∗
 

 خت را انتخاب كنيم؟چگونه يك در

 
كننـده    تعيـين  درخـت يـك درجه مقاومـت  . باشد يكي از داليل مهم انتخاب يك درخت تعيين درجه مقاومت آن مي       

وقتي كه يك نبـات بـراي يـك منطقـه           . باشد ه ماندن در سرماي زمستان منطقه مورد كاشت مي        مقاومت آن به زند   
گردد اين بدان معني است كه آن درخت و يـا درختچـه بايسـتي بتوانـد در سـرماي آن                       انتخاب مي  جغرافيائي خاص 

 . بندي بيشتر دوام بياورد منطقه و يا مناطقي با درجه

 
گيري ميزان شانس يك نبات براي زنده ماندن در منطقه بكار  تواند براي اندازه ط مي بنابراين درجه مقاومت منطقه فق    

بعنوان مثال بعضي از گياهان اگر منطقه داراي زمستان خيلي گـرم باشـد مقاومـت نخواهنـد نمـود، در                     . (گرفته شود 
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  :ان بومي مزاياي معيني دارندگياهان غيربومي نسبت به گياه. شوند نيز ديده مي

 .تر از نباتات بومي است  انتقال آنها اغلب آسان∗
 . رسان و بيماريهاي كمتري  حشرات آسيب∗
 

 خت را انتخاب كنيم؟چگونه يك در

 
كننـده    تعيـين  درخـت يـك درجه مقاومـت  . باشد يكي از داليل مهم انتخاب يك درخت تعيين درجه مقاومت آن مي       

وقتي كه يك نبـات بـراي يـك منطقـه           . باشد ه ماندن در سرماي زمستان منطقه مورد كاشت مي        مقاومت آن به زند   
گردد اين بدان معني است كه آن درخت و يـا درختچـه بايسـتي بتوانـد در سـرماي آن                       انتخاب مي  جغرافيائي خاص 

 . بندي بيشتر دوام بياورد منطقه و يا مناطقي با درجه

 
گيري ميزان شانس يك نبات براي زنده ماندن در منطقه بكار  تواند براي اندازه ط مي بنابراين درجه مقاومت منطقه فق    

بعنوان مثال بعضي از گياهان اگر منطقه داراي زمستان خيلي گـرم باشـد مقاومـت نخواهنـد نمـود، در                     . (گرفته شود 
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تنظيم شرايط محيطي

 زنـده  ]دار حفـاظ [دار   ا سقف دار و ي    شدن در محلهاي پناه     كاشته بعلتحاليكه ممكن است در مناطقي سردتر از انتظار         
 . شوند  بعنوان ميكروكليما ناميده مي،اين مكانهاي كوچك قابل كشت در يك محل.) بمانند

 
.  نيز ممكن است مناسب بودن آنرا براي بكار رفتن در يك طرح منظرسازي مشخص نمايـد                 درخت يكشكل و فرم    

هـاي خيلـي     بعضي از درختـان شـاخه     . ز اهميت دارد  دهي و نحوه رويش آنها ني       عالوه بر فرم هر درخت عادت شاخه      
 .نيك و بازي در زير اين درختان مشكل است راه رفتن يا پيك. پايين و جاروكننده دارند از قبيل نوعي بيد

 
دهي در قسمت بـاالي      هايي را كه عادت شاخه     بايست گونه  وقتي كه فعاليتهاي انساني نيز در طرح موردنظر باشد مي         

هاي بسيار مناسـب   نمونه)  متر١٠ تا ٨(هاي باال  براي نمونه درختان كوچك با عادت شاخه   . انتخاب نمود تنه را دارند    
ها بسـيار   انداز بوده و عالوه بر ارتفاع مناسب، اندازه آنها نيز براي كاربرد در طرح اين درختان سايه . براي پاسيو هستند  

 . مناسب است
 

بـراي  . نمايـد انـدازه درخـت اسـت         يك درخت را براي طراحي تعيين مي       يكي ديگر از عوامل مهم كه مناسب بودن       
اطمينان از اينكه يك درخت با بقيه قسمتهاي يك طرح منظرسازي و محيط اطراف آن تناسـب داشـته باشـد بايـد                       

 . اصول، مقياس و تناسب در طراحي مورد استفاده قرار گيرد
 

بايستي بافت و تراكم شاخ و برگ آن درخت مورد توجه قـرار  گيرد  وقتي كه كيفيت يك درخت مورد بررسي قرار مي        
 . تواند با ديد و يا با لمس و يا هر دو مشخص شود بافت يك درخت مي. گيرد

 
دهي آن درخت وقتي كه      و سايه  يا مشاهده، بافت يك درخت عبارت از تركيبي است از اندازه برگها              (Sight)در ديد   

 تعيين كننده ميزان باد و اشعه آفتابي        (Foliage)تراكم شاخ و برگ يك درخت       . از روي شاخ و برگ آن بتابد       بآفتا
 وقتي كـه دورتـر از       )برگهاي پهن و سايه افكن    (معموالً درختان بزرگ با بافت درشت       . نمايد است كه از آن عبور مي     

ي نزديكتر كاشـته شـدن بـه    درختان كوچك با بافت ظريفتر برا   . دهند ساختمانهاي كوتاه قرار گيرند، زيباتر نشان مي      
 . ساختمانهاي كوتاه مناسبتر هستند

 
 آن (Function) لكـرد در انتخاب يك درخت براي طرح منظرسازي بايستي تـراكم شـاخ و بـرگ در ارتبـاط بـا عم                

 بادشكن مورد اسـتفاده خواهـد بـود؟ آيـا بـراي سـايه دادن كاشـته                 بعنوانآيا  . درخت در طرح مورد توجه قرار بگيرد      

د؟ بعنوان مثال يك درخت خزان كننده كه در گوشه جنوب شرقي منزل كاشته شود باعث سايه افكني خنـك                 شو مي

شود و متقابالً در روزهاي سرد و در زمستان بعلت ريزش برگهايش اجازه عبور حرارت و                 در روزهاي گرم تابستان مي    
 .شود ميجويي در مصرف سوخت  صرفهموجب گرم كردن منزل را داده و نتيجتاً 

 
بعضـي از درختـان وقتـي در بهـار شـكوفه           . باشد رنگهاي فصلي نيز يكي از عوامل مورد توجه در انتخاب درخت مي           

هايشان و يا بعلت شاخ و       دهند واقعاً زيبا هستند، بعضي ديگر در پايير رنگارنگ هستند و يا در زمستان، بعلت ميوه                مي
از . آورنـد  در فصول مختلف سال از گل، برگ و يا ميوه بوجود مـي         تعدادي از درختان رنگهاي درخشاني را       . شان برگ

 .  زينتي، زالزالك، زغال اخته و بعضي ديگر را نام برد توان سيب جمله اين درختان مي
 

پوست سفيد جدا شونده درختان غان و يـا چنـار يـك        . ها نيز ديده شود    تواند در پوست درختان و يا درختچه       رنگ مي 
اي و يا قرمز  شد، همچنين پوست قرمز رنگ براق درخت گيالس، و يا پوست خاكستري افراي نقره             با پديده جالب مي  

 . باشند دليل مهمي براي بكاربردن اين درختان در منظرسازي مي
 

 رسند؟ فروش ميه ها ب هاي درختان و درختچه چگونه نهال

 
Bare)به صورت ريشه لخت : گردند ها با سه شكل زير عرضه مي ها در خزانه درختان و يا درختچه Rooted) ريشه ،

Balled)پيچيده شده در گوني  & Burlapped)  هـاي لخـت   نهـال بـا ريشـه   .  و باالخره در انواع گلدان يـا ظـرف 
(Bare Rooted)   نهالي است كه از خزانه كنده شده و خاكها از ريشه جدا شده و بجاي آن ريشه آغشته به بـوم يـا 

يت اين نوع نهال براي كارگران وزن كم آنها و قابليت انباركردن و بـراي خريـداران ارزان       مز. بدون پوشش قرار دارد   
 . تواند در خزه يا ورقه پالستيكي پيچيده شود اين نهال مي. بودن آن است

  : انبار شده عبارتند ازيها عيوب اين نهال

  ريشه بعلت نحوه در آوردن از خاك مقاومت كاهش شديد ∗
 . باشد ازگشت آنها كه محدود به اواخر پاييز و يا اوائل بهار مي زمان محدود ب∗
 

Balled)نهال پيچيده در گوني  & Burlapped)شود اي خاك كه به ريشه چسبيده كنده مي  از خاك بستر با توده .
اين طريقه ريشه  اما در نمايد نقل و انتقال را مشكلتر مي     مقدار خاك همراه نهال وزن آنرا افزايش داده و انباركردن و            

با . هم كاشت ) در فصل بهار  (توان آنها را ديرتر      هاي اين گروه گرانتر هستند و مي       نهال. نهال كمتر صدمه خواهد ديد    
 . توان منتقل نمود  روش ديگر قابل انتقال نيستند را مي دوبااين روش درختان بزرگتري كه 
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 زنـده  ]دار حفـاظ [دار   ا سقف دار و ي    شدن در محلهاي پناه     كاشته بعلتحاليكه ممكن است در مناطقي سردتر از انتظار         
 . شوند  بعنوان ميكروكليما ناميده مي،اين مكانهاي كوچك قابل كشت در يك محل.) بمانند

 
.  نيز ممكن است مناسب بودن آنرا براي بكار رفتن در يك طرح منظرسازي مشخص نمايـد                 درخت يكشكل و فرم    

هـاي خيلـي     بعضي از درختـان شـاخه     . ز اهميت دارد  دهي و نحوه رويش آنها ني       عالوه بر فرم هر درخت عادت شاخه      
 .نيك و بازي در زير اين درختان مشكل است راه رفتن يا پيك. پايين و جاروكننده دارند از قبيل نوعي بيد

 
دهي در قسمت بـاالي      هايي را كه عادت شاخه     بايست گونه  وقتي كه فعاليتهاي انساني نيز در طرح موردنظر باشد مي         

هاي بسيار مناسـب   نمونه)  متر١٠ تا ٨(هاي باال  براي نمونه درختان كوچك با عادت شاخه   . انتخاب نمود تنه را دارند    
ها بسـيار   انداز بوده و عالوه بر ارتفاع مناسب، اندازه آنها نيز براي كاربرد در طرح اين درختان سايه . براي پاسيو هستند  

 . مناسب است
 

بـراي  . نمايـد انـدازه درخـت اسـت         يك درخت را براي طراحي تعيين مي       يكي ديگر از عوامل مهم كه مناسب بودن       
اطمينان از اينكه يك درخت با بقيه قسمتهاي يك طرح منظرسازي و محيط اطراف آن تناسـب داشـته باشـد بايـد                       

 . اصول، مقياس و تناسب در طراحي مورد استفاده قرار گيرد
 

بايستي بافت و تراكم شاخ و برگ آن درخت مورد توجه قـرار  گيرد  وقتي كه كيفيت يك درخت مورد بررسي قرار مي        
 . تواند با ديد و يا با لمس و يا هر دو مشخص شود بافت يك درخت مي. گيرد

 
دهي آن درخت وقتي كه      و سايه  يا مشاهده، بافت يك درخت عبارت از تركيبي است از اندازه برگها              (Sight)در ديد   

 تعيين كننده ميزان باد و اشعه آفتابي        (Foliage)تراكم شاخ و برگ يك درخت       . از روي شاخ و برگ آن بتابد       بآفتا
 وقتي كـه دورتـر از       )برگهاي پهن و سايه افكن    (معموالً درختان بزرگ با بافت درشت       . نمايد است كه از آن عبور مي     

ي نزديكتر كاشـته شـدن بـه    درختان كوچك با بافت ظريفتر برا   . دهند ساختمانهاي كوتاه قرار گيرند، زيباتر نشان مي      
 . ساختمانهاي كوتاه مناسبتر هستند

 
 آن (Function) لكـرد در انتخاب يك درخت براي طرح منظرسازي بايستي تـراكم شـاخ و بـرگ در ارتبـاط بـا عم                

 بادشكن مورد اسـتفاده خواهـد بـود؟ آيـا بـراي سـايه دادن كاشـته                 بعنوانآيا  . درخت در طرح مورد توجه قرار بگيرد      

د؟ بعنوان مثال يك درخت خزان كننده كه در گوشه جنوب شرقي منزل كاشته شود باعث سايه افكني خنـك                 شو مي

شود و متقابالً در روزهاي سرد و در زمستان بعلت ريزش برگهايش اجازه عبور حرارت و                 در روزهاي گرم تابستان مي    
 .شود ميجويي در مصرف سوخت  صرفهموجب گرم كردن منزل را داده و نتيجتاً 

 
بعضـي از درختـان وقتـي در بهـار شـكوفه           . باشد رنگهاي فصلي نيز يكي از عوامل مورد توجه در انتخاب درخت مي           

هايشان و يا بعلت شاخ و       دهند واقعاً زيبا هستند، بعضي ديگر در پايير رنگارنگ هستند و يا در زمستان، بعلت ميوه                مي
از . آورنـد  در فصول مختلف سال از گل، برگ و يا ميوه بوجود مـي         تعدادي از درختان رنگهاي درخشاني را       . شان برگ

 .  زينتي، زالزالك، زغال اخته و بعضي ديگر را نام برد توان سيب جمله اين درختان مي
 

پوست سفيد جدا شونده درختان غان و يـا چنـار يـك        . ها نيز ديده شود    تواند در پوست درختان و يا درختچه       رنگ مي 
اي و يا قرمز  شد، همچنين پوست قرمز رنگ براق درخت گيالس، و يا پوست خاكستري افراي نقره             با پديده جالب مي  

 . باشند دليل مهمي براي بكاربردن اين درختان در منظرسازي مي
 

 رسند؟ فروش ميه ها ب هاي درختان و درختچه چگونه نهال

 
Bare)به صورت ريشه لخت : گردند ها با سه شكل زير عرضه مي ها در خزانه درختان و يا درختچه Rooted) ريشه ،

Balled)پيچيده شده در گوني  & Burlapped)  هـاي لخـت   نهـال بـا ريشـه   .  و باالخره در انواع گلدان يـا ظـرف 
(Bare Rooted)   نهالي است كه از خزانه كنده شده و خاكها از ريشه جدا شده و بجاي آن ريشه آغشته به بـوم يـا 

يت اين نوع نهال براي كارگران وزن كم آنها و قابليت انباركردن و بـراي خريـداران ارزان       مز. بدون پوشش قرار دارد   
 . تواند در خزه يا ورقه پالستيكي پيچيده شود اين نهال مي. بودن آن است

  : انبار شده عبارتند ازيها عيوب اين نهال

  ريشه بعلت نحوه در آوردن از خاك مقاومت كاهش شديد ∗
 . باشد ازگشت آنها كه محدود به اواخر پاييز و يا اوائل بهار مي زمان محدود ب∗
 

Balled)نهال پيچيده در گوني  & Burlapped)شود اي خاك كه به ريشه چسبيده كنده مي  از خاك بستر با توده .
اين طريقه ريشه  اما در نمايد نقل و انتقال را مشكلتر مي     مقدار خاك همراه نهال وزن آنرا افزايش داده و انباركردن و            

با . هم كاشت ) در فصل بهار  (توان آنها را ديرتر      هاي اين گروه گرانتر هستند و مي       نهال. نهال كمتر صدمه خواهد ديد    
 . توان منتقل نمود  روش ديگر قابل انتقال نيستند را مي دوبااين روش درختان بزرگتري كه 
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، گلدان فلـزي و  )قيراندود(انيده شده در يك كاغذ آغشته  كاشته شده در گلدان نهالي است كه بصورت روي       نهال يك
بـرعكس  . باشـند   مي سالهچهار يا ٣اين گياهان معموالً جوان هستند و بندرت بيش از . شود يا پالستيكي فروخته مي  

ست توانند در هر فصلي در زمين كاشته شوند زيرا كليه سيستم ريشه آنها در بازكاشت د    ها مي  شان، اين نهال   كوچكي
 هـاي ريشـه لخـت    هاي گوني پيچيـده كمتـر و بيشـتر از نهـال     ماند، و قيمت اين نوع نهال از نهال    نخورده باقي مي  

 . بود خواهد 
 

 ها  كاشت درختان و درختچه

 
  :موفقيت و زنده ماندن درخت و درختچه پس از كاشت در منظرسازي بستگي به عوامل زير دارد

  تهيه بستر كاشت -١

 )استقرار مناسب نهال( دادن صحيح نهال در گودال  نحوه قرار-٢
  مراقبت مناسب بعد از كاشت -٣

 .الذكر بسيار ضروري است گانه فوق براي زنده ماندن نهال در اولين سال پس از باز كاشت، توجه به مسائل سه
 
   تهيه بستر كاشت -١

 
ست  ابسيار بجا. شرده و يا رسي سنگين باشدخاك نبايد خيلي ف. خاك بستر كاشت بايد به خوبي زهكش داشته باشد      

اگر خاك داراي رس زياد باشد آب از آن بـه           . كه قبل از كاشت نهال بستر را آماده نمود تا براي كاشت مناسب گردد             
شايد الزم باشد كه براي نرم و سبك شدن خاك به آن پيت و يـا مـواد    . آساني و با سرعت دلخواه عبور نخواهد كرد       

 . فه نمودآلي ديگر اضا

 
اي  اگر خاك ماسه  .  زهكشي شود  (Tile)هاي گلي    اگر زهكش خاك كم و ضعيف باشد شايد ضرورت يابد كه با لوله            

كند و در اينگونه موارد ضرورت خواهد داشت كه به خاك مواد آلي اضافه شود تـا               باشد آب به سرعت از آن عبور مي       
 . ظرفيت نگهداري آب در خاك افزايش يابد

 
اگر يك درخـت بـا ريشـه    .  درصد بزرگتر از حجم توده خاك ريشه نهال باشد٥٠اشت درخت الاقل بايستي   گودال ك 

Bare)لخت  Rooted)بـه فـرم طبيعـي    بتواند شود كف گود بايد برجسته و تپه مانند باشد تا ريشه نهال   كاشته مي

Balled)اگر يك نهال گلداني و يا گوني پيچ . خود در داخل گودال پراكنده شود & Burlapped) شـود    كاشته مـي
 . كف گودال بايستي مسطح باشد

  صحيح نهال در گودال ن قرارداد-٢

 
اگر زهكشـي خـاك نامناسـب    . نهال بايستي به همان عمقي كه در بستر اصلي قرار دارد در داخل گودال كاشته شود   

 سطح بااليي توده خاك و يا گلـدان         ،گوني پيچ هاي گلداني و يا      در مورد نهال  . توان آنرا اندكي باالتر كاشت      مي باشد
هاي لخت، معموالً عالمت طوقه درخت كه در تنه          در يك نهال با ريشه    . بايد همسطح زمين بستر جديد كاشت باشد      

دقتـي   اين امر بسيار مهم است زيرا اگر در اثر بي         . شود بايد باالتر از سطح خاك بستر جديد قرار بگيرد          نهال ديده مي  
 . تر كاشته شود خشك خواهد شد تر از حالت اول يا سطحي قنهال عمي

 
ها را هرس نمود و قسمتهاي خشك شده و يـا مـريض ريشـه را                 هاي لخت بايستي ريشه    هاي با ريشه   در مورد نهال  

پوشـش  . ها بدقت به اطراف تپه آرايـش داده شـوند   حذف كرد و وقتي كه نهال در گودال قرار داده شد بايستي ريشه       

اين پوشش بتـدريج پوسـيده و مـواد آلـي        (هاي گوني پيچ بايستي شل شده ولي برداشته نشود           ريشه در نهال  اطراف  
بايستي مراقبت كامل پـس از    . گلدان و يا پوشش گلداني بايستي قبل از كاشت برداشته شود          ). نمايد بخاك اضافه مي  

 . كاشت براي حداقل آسيب ممكن به ريشه معمول گردد
 

دهد كـه    اين امر اطمينان مي   . ودال با خاك آماده شده، دور ريشه بايستي بدقت و با پا فشرده بشود             پس از پركردن گ   
باال و پايين بـردن  . هاي هواي غيرقابل ديد وجود نخواهد داشت تا بعداً باعث افتادن نهال بشود       در داخل خاك حباب   

. مل داشـت كـه خـاك كـامالً فشـرده نشـود      بايد توجه كا. نمايد ميكمك نهال با دقت كافي به تنظيم عمق كاشت    

اگر يك پشته حلقوي از خاك در اطراف نهال ايجـاد شـود آب بـاران    . آبياري عميق در زمان كاشت بسيار مهم است 
درختان و  . تر در اطراف درخت جمع خواهد شد و اين امر به درخت شانس بيشتري براي زنده ماندن خواهد داد                   آسان

كننده به خاك هنگام كاشت بهره خواهنـد         ز اضافه نمودن و مخلوط كردن كودهاي كامل       هاي خزان كننده ا    درختچه

 . اين نوع كودها بتدريج ازت، فسفر و پتاس موردنياز را در سال اول كشت تامين خواهند نمود. برد
 

ة آنهـا   شود زيـرا ريشـ     وجه توصيه نمي   يچ ه اضافه كردن كودهاي شيميايي هنگام كاشت در درختان هميشه سبز به          
 . بطور جدي از مواد شيميايي صدمه خواهند ديد مگر اينكه يكسال از برقراري آنها در محل جديد گذشته باشد

 
تواند صدمات جدي به سيستم ريشه وارد   مقادير زياد از هر كودي در نهالهاي تازه كاشته شده مي       استفاده از  : توجه ∗

 . نمايد
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اين امر تا زمانيكه نهال در محل جديد خود محكم . باشد پهلوي تنة نهال ميمرحله آخر كاشت نهال، گذاردن قيم در 
 . نمايد و استوار نگرديده است ضرورت داشته و مستقيم قرار گرفتن و استقرار ريشه آنرا در محل جديد ضمانت مي

 
، پوسـت بـادام   ماده متخلخل با بافت درشت مانند پيت، خـورده چـوب، سـنگريزه         (اغلب اوقات يك نوع ماده مالچي       

 تبخير را كم كـرده و بـه   ،كاربرد مالچ. شود بعد از كاشتن قيم دور درخت ريخته مي  ) زميني يا پوشال خورد شده ذرت     
 . نمايد نگهداري دور تنه درخت كمك مي

 
  مراقبتهاي بعد از كاشت -٣

 
اين كار .  سوم كوتاه نمودهاي درخت را بميزان يك چهارم تا يك پس از كاشت ممكن است الزم باشد تا طول شاخه

 ،راه ديگر براي جلوگيري از تعرق     . براي تقليل ميزان تقاضاي آب شاخ و برگ از سيستم ريشه ضرورت خواهد داشت             
 . باشد پاشيدن يك ماده ضدتعرق بر روي نهال مي

 
 شكل در روي     تشكيل يك پوشش غيرقابل نفوذ پالستيكي      ،ماده ضد تعرق عبارت از محلولي است كه بعد از كاربرد          

 . نمايد برگها داده و بطور موقت تعرق و از دست دادن آب از آنها را كم مي
 

 پيچيدن تنه درخت با يك نوار مخصوص پوشش تنه و با يك نوار از گـوني كنفـي و يـا       ،راه ديگر جلوگيري از تعرق    

خشـك  (وختگي دور تنه درخـت       از آقتاب س   ،باالخره يك نوار كاغذ محكم باشد كه عالوه بر جلوگيري از تبخير آب            
ها بايستي در مدت يكسال    اين پوشش . نمايد نيز جلوگيري مي  )  بوسيله آفتات زمستان    درخت پوستهشدن و سوختگي    

 .  از روي تنه درخت برداشته شوند، در صورت وجودو نيم پس از كاشت

 
 دور تنه برداشته شود، بـاقي گـذاردن   قبل از نوارپيچي تنه درخت بايستي هرگونه اتيكت، طناب و يا سيم از        :  توجه ∗

 . آنها روي تنه درخت، در اثر رشد درخت صدمات جدي وارد خواهد ساخت
 

 ٣٠آب كافي بايستي قادر باشد كه خاك را به عمـق            . آبياري كامل و عميق نهال در دوره اول رشد آن ضرورت دارد           
 بيـاري بـه دفعـات زيـاد و بـا عمـق كـم تـرجيح        آبياري با فواصـل زيـاد و عميـق بـر آ     .  سانتيمتر خيس نمايد   ٤٠تا  

 . خواهد داشت

 

 ها درختچه
 

ها معموالً بعنوان يك عنصر محصور كننـده       درختچه. ها نباتاتي كوچكتر از درختان و معموالً چند تنه هستند          درختچه

 . شوند ديوار مانند در فضاي خارج از منزل بكار برده مي
 

 نامگذاري گياهي 

 

معموالً داراي دو نوع اسم هستند، يكي نام رايج كـه آن گيـاه در هـر كشـور و يـا                      ) گياهان ديگر و همه   (ها   درختچه
Greyمثال . شود اي از هر كشور ناميده مي ناحيه Dagwood و يا Winged Euonymus كه نامهاي رايج دو گياه 

بندي  يك متخصص طبقه  و بوسيلهشود بيان مي صورت التين است و معموالً ب    شناسي ديگري نام گياه  . باشند  مي مذكور

قـوانين   براسـاس  بنـدي   طبقـه  متخصـص . گـردد  تشريح مي ) بندي گياهان و جانوران تخصص دارد      كه در طبقه   كسي(
نامهاي بتانيكي . دهد بندي بتانيك گياهان را انجام مي شوند طبقه مي المللي وضع يك كنگره بين المللي كه بوسيله  بين

Wingedبعنـوان مثـال نـام علمـي     .  زبانهاي محلي آنها، يكسـان اسـت  در همه كشورها صرفنظر از Euonymus 

Euonymusاست از  عبارت Alatusعلمي   و نامGray Dogwood ، Cornus Rracemosaباشد  مي . 
 

نـام هرگونـة گيـاهي    . شـود  هر گياه به يـك گونـة گيـاهي نسـبت داده مـي     ) گذاري گياهان  نام(در نامگذاري علمي    
(Species)        ماننـد   (قسمت اول نـام را      . شود ، اختصاصاً فقط به همان نوع گياه اطالق ميCornus (   جـنسGenus 

جمع آن (يك نام جنس ممكن است     . نامند  مي Epithetرا صفت جنس    ) Racemosaمانند  (نامند و قسمت دوم      مي
 هسـتند Pinusز يـك جـنس   به چندين نوع گياهان شبيه به هم اطالق بشود مثالً كليه كاجها ا) Generaشود  مي

نمايد و يك گونـه منحصـر بفـرد بوجـود             كليه انواع ديگر، بجز يكي را، حذف مي        (Epithet)ولي فقط صفت جنس     

 . آورد مي
 

 دو نام علمي و رايج را كه با آنها سر و كار دارد بداند، اگر چه نام رايج معمـوالً  بسيار مهم است كه يك منظرساز، هر   
 دقيقاً گياه سفارش شـده      ،بهرحال يك منظرساز براي اطمينان از اينكه خزانه       . شود  شناخته مي  رآسانت بوسيله مشتري 

اين امر ضرورت دارد زيـرا بعلـت موجـود بـودن تعـداد زيـادي                . را تحويل خواهد داد، بايستي نام علمي را ذكر نمايد         
تـوان دقيقـاً گيـاه       كر نـام علمـي مـي      زبانهاي محلي كه ممكن است يك گياه را به نامهاي مختلف بنامند، فقط با ذ              

 . موردنظر منظرساز را مشخص نمود
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  مراقبتهاي بعد از كاشت -٣
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 ها درختچه
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 ها داليل انتخاب بعضي از درختچه

 
ها در منظرسازي وجود دارد، بهرحال همانند انتخاب درخـت، منظرسـاز             داليل زيادي براي انتخاب بعضي از درختچه      

تي است كه قبـل از انتخـاب يـك درختچـه بـراي      موارد زير بعضي از نكا   . براي هر موردي بايستي قبالً تعمق نمايد      
 : منظرسازي، بايستي مورد توجه قرار بگيرد

 شكل درختچه-

بندي آن  نحوه شاخه-

اندازه-

بافت و تراكم درختچه -

تركيب رنگها-

جاذبه براي پرندگان و ديگر حيوانات وحشي-

شرايط موجود خاك-

درجه مقاومت -

مقاومت به حمله حشرات و بيماريها -
 

هاي هميشه سبز، اشكال هندسي محكـم و سـختي دارنـد بنـابراين در           ها بخصوص سوزني برگ    ي از درختچه  بسيار
ها بافـت نرمتـري داشـته و كمتـر بـا       ديگر درختچه . نقش يك گياه نمونه يا بارز بايد با احتياط كامل بكار برده شوند            

وان تعداد زيادي از آنهـا را در يـك طـرح            ت شوند زيرا به آساني با هم مجتمع شده و مي          شان تشخيص داده مي    شكل
 . منظرسازي بكار برد تا جمعاً يك اثر مطلوبي را بوجود بياورند

 
يك درختچه . هاي يك درختچه قبل از انتخاب بايستي مورد توجه قرار بگيرد بعضي از اوقات نحوه قرار گرفتن شاخه      

در اين شرايط يـك   . نباشته شده روي آن به آساني بشكند      تواند بوسيله برف سنگين ا     هاي انبوه رو به باال مي      با شاخه 
، در ها بجاي شكستن ها، شاخه  زيرا در اينگونه درختچه ترجيح خواهد داشت(Prostrate)هاي افقي  درختچه با شاخه

 . شوند  خم ميزير سنگيني برف و يخ
 

ستي احتماالً بيشـتر عمـودي و در هـم    ها باي هاي درختچه ها كنترل ترافيك موردنظر باشد طرح شاخه    اگر از درختچه  
بـراي بوجـود آوردن يـك       . توانند يك پديده دلخواه براي كنترل ترافيك باشـد         هاي خاردار مي   درختچه. پيچيده باشد 

هـر چـه    .  متر ارتفاع داشته باشند    ٢ها بايستي الاقل     محيط كامالً خصوصي در فضاي اقامت خارج از منزل، درختچه         
 . يابد گردد، درجه خصوصي بودن نيز افزايش مي م شاخ و برگ آنها اضافه مي و تراك كه عرض درختچه

 
ها و قابليت آنها براي جذب صدا، گرد و خاك و  بافت شاخ و برگ و ميزان تراكم آن تعيين كننده تأثير عيني درختچه    

 بنابراين نمايند  توجه ميداراي بافت ظريف جلبهاي  بيشتر از درختچهبافت هاي درشت  معموالً درختچه. باشد باد مي
هـاي بـا بافـت     درختچه. هاي بافت درشت توازن ايجاد كند  تعداد زيادي درختچه با بافت ريز الزم است تا با درختچه          

 بافت درشت به جذب صدا       داراي هاي درختچه. ظريف براي بوجود آوردن يك زمينه براي گلها بسيار مناسب هستند          
آوري گرد و خاك هوا به       توانند با جمع   برگهاي با سطوح كركدار ظريف مي     . كنندش كمك نموده و بادهاي قوي را مي      

 . تصفيه آن كمك نمايند
 

ها و حشرات و رنگ، بطوريكه در بخش درختان ذكر شد، فاكتورهاي مهـم مربـوط          درجه سختي، مقاومت به بيماري    
همه اين فاكتورهاي مهـم احتيـاج بـه دانـش و         . باشند و در مورد آنان نيز مصداق دارند        ها نيز مي   به انتخاب درختچه  

 . قضاوت صحيح دارند
 

اندازه اسيدي و يا قليـايي  ( خاك PHبعنوان مثال اگر . نمايد ها را محدود مي   شرايط موجود خاك اغلب فوايد درختچه     
گر اينكه شرايط توانند در آن رشد نمايند م    ها مي  خيلي زياد باشد فقط تعداد كمي از درختان و يا درختچه          ) بودن خاك 

براي رشد آزاليا و رودودندرون خاك بايد اسيدي بوده و داراي مقادير زيادي مواد آلي               . خاك را بطور مناسب تغيير داد     
توانند در خاكي كه آب      هاي آن نمي   همچنين سرخدار نبايد در اراضي با زهكشي بد كاشته شود زيرا ريشه           . غني باشد 

وانـد رشـد هيچگونـه      ت  خاك در بعضي نقاط مانند اطراف درختان گردوي سياه نمـي           .در آن ايستاده باشد رشد نمايند     
نمايند كه براي اكثر گياهان كه نزديك       ريشه درختان گردو ماده بخصوصي را ترشح مي       (مين نمايد   اي را تض   درختچه

 ).باشد آن قرار گيرند مضر مي
 

 ها  بازكاشت درختچه

 

اي شكل، گوني پيچ شده و يا گلـداني، فصـل    هاي لخت، پيچيده، توده    ريشههاي با    در انتخاب و خريد انواع نهال     -
 . مناسب بازكاشت، حرارت منطقه و بودجه، تعيين كننده انواعي است كه منظرساز بايد انتخاب نمايد

 ٥٠ مناسب، احـداث گـودال الاقـل    PH توجه به تهيه بستر كاشت بطور مناسب، تهيه خاك نرم بومي و غني با            -

هـاي   رگتر از حجم توده ريشه نهال، اجتناب از مصرف كود شـيميايي در زمـان كاشـت بـراي درختچـه                    درصد بز 
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هـاي   رگتر از حجم توده ريشه نهال، اجتناب از مصرف كود شـيميايي در زمـان كاشـت بـراي درختچـه                    درصد بز 
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تنظيم شرايط محيطي

هـاي خـزان    هميشه سبز در سال اول بعد از كاشت و مصرف كودهاي آلي پوسيده در صورت لزوم براي درختچه                 
. كننده ضروري است

ها  دار در اطراف درختچه لبه) حلقه(فشردن خاك اطراف درختچه در موقع پركردن گودال، ساختن يك برجستگي          -
ها براي نگهداري آب باران و بكار بردن يك ماده ضـدتعرق             در سال اول و مصرف مالچهاي آلي اطراف درختچه        

. شود ها مشابه درختان توصيه مي براي درختچه

خـاك كمـك   ها بـه نگهـداري رطوبـت     آبياري عميق و منظم در سال اول و كاربرد مالچ آلي در اطراف درختچه       -
. نمايد مي

 
 مصرف مالچ

 
  :گيرد اي است كه براي محاسن زير، روي خاك اطراف درختچه قرار مي مالچ عبارت از ماده

 كند كمك به نگهداري آب مي-
كند  درجه حرارت خاك جلوگيري مي نوساناتاز-

دهد رشد و نمو علفهاي هرز را تقليل مي-

دبخش شكل ظاهري طرحهاي منظرسازي را بهبود مي-

 
مـواد آلـي   . باشـد ) مواد غيرزنـده (و يا غيرآلي ) آيد كه از تبديل مواد گياهي و يا حيواني بدست مي(تواند آلي   مالچ مي 

 تـا  ٨پاشـيم، بايـد    وقتي در پاي درخت و يا درختچه مالچ مي     . تري دارند  تر از مواد غيرآلي بوده و مصرف وسيع        متنوع

  راهـرز ر علفهـاي  ك طبقـه كـم عمـق مـالچ جلـوي رويـش بـذ       ي. ع شود سانتيمتر عمق داشته باشد تا مؤثر واق ١٠
. گيرد، و نخواهد توانست مقدار بيشتري آب را در خاك نگهداشته و از تغييرات حـرارت خـاك جلـوگيري نمايـد                      نمي
تواند به پوست درخت آسيب برساند و باعث ورود بيماريها و يا حشرات  زدن و آب شدن مكرر خاك پاي درخت مي يخ
 .  تنه درخت شودبه
 

 ها  كود دادن درختچه

 

اغلـب جـايگزين كـردن ايـن مـواد غـذايي بـا دادن        . رسـند   مواد غذايي موجود در خاك با رشد گياهان بمصرف مي  
رسـند همـان كودهـايي     كودهاي شيميايي معمول كه در منظرسازي بمصرف مـي . پذيرد كودهاي شيميايي انجام مي   

بدين معنا است كه اين كودها محتوي سه عنصر غذايي »  كاملكود«. روند كار ميداري باغات ب هستند كه براي نگه   
 . باشند اصلي ازت، فسفر و پتاسيم موردنياز براي قسمت اعظم گياهان مي

 كود  شيميايي بايستي در آخر ماه مارس و اوائل ماه آوريل             ،اند هايي كه در بستر آماده شده كاشته شده        براي درختچه 
 تـا   ٥/٠به هر ده متر مربع بستر كاشته شده بايستي          بسته به احتياج انواع درختان،      . وداستفاده ش ) ن ماه اواسط فرودي (
كـود  . پاشـيده شـود  )  درصد، فسفات و پتاسيم داشـته باشـد    ٣٠نوعي كه كمتر از     ( كيلوگرم از كود كامل ضعيف       ٥/١

ي دقت نمود كه بيشترين كود در حاشيه بايستي بطور يكنواخت بر روي خاك اطراف درخت پخش شده باشد و بايست       
 . خارجي درخت پخش شده باشد تا در دور تنه درخت

 

اند نه در  هاي جذب كننده در حاشيه خارجي پاي درخت پخش شده  اين امر به اين دليل است كه قسمت اعظم ريشه         
. شـود  بـرگ حاصـل مـي     كود شيميايي نبايد با شاخ و برگ درخت تماس حاصل نمايد وگرنه سوختگي شاخ و                . مركز

هـاي بـرگ در اثـر     بافـت . باشد العمل بافتهاي برگها به مواد شيميايي مضر كود مي سوختگي شاخ و برگ يك عكس     
توان كود شيميايي را به وسيله يك چنگك با خـاك مخلـوط              اگر خاك خشك باشد مي    . ميرند مواد شيميايي كود مي   

 كود را تا هنگام باران آينده نگهداري نمود تا با باران بـه داخـل                توان اگر هوا بطور غيرعادي خشك نباشد، مي      . نمود
بكار . به آنها داده شود   )  تيرماه ١٠(ها بايستي تا اول ماه ژوئن        كليه كود موردنياز درختان و درختچه     . خاك شسته شود  

 احتمـال زيـاد باعـث     گياه در آخر تابسـتان گرديـده و بـه   تجمع آب در بدنةبردن مواد غذايي بعد از اين تاريخ باعث    
 . صدمه ديدن در طي زمستان خواهد شد

 
 كاربرد درختچه در طراحي منظرسازي 

 

بوجـود آوردن   . باشـد  ها در منظرسازي بعنوان ديوار بيرون از خانه مـي          كنترل عبور و مرور يك كاربرد وسيع درختچه       
اكثر گلها و ساير اقالم غنـي كننـده         . باشد ها مي  يك زمينه براي گلها، مجسمه و فواره يك راه ديگر كاربرد درختچه           

براي كـم كـردن   . ها احداث شوند بيشتر جلب نظر خواهند كرد   وقتي در مقابل يك ديوار سبز حاصل از توده درختچه         

 درنظر داشته باشد كـه  اگر طراح. باشد يك نرده يكسره مي  تر از    ها در كنار پاسيوها مطلوب      معموالً درختچه  ،شدت باد 
 . هاي بزرگ خيلي موثر خواهند بود  درختچه، تقليل داده و بصورت يك نسيم ماليم در آوردشدت باد را

 
بـراي  . باشـد   در مناطقي كه اختفاء و يا مسدود كردن يك منظره موردنظر طرح است يك عمل مهم مـي       مجزاسازي

كسي نتواند از بين آنها داخل ها بايد متراكم و به اندازه كافي نزديك بهم كاشته شوند تا             صحيح، درختچه مجزاسازي  
 . اي باشد كه از سطح ديد بلندترين بيننده بيشتر باشد ها بايستي به اندازه همچنين ارتفاع درختچه. را ببيند
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تنظيم شرايط محيطي

هـاي خـزان    هميشه سبز در سال اول بعد از كاشت و مصرف كودهاي آلي پوسيده در صورت لزوم براي درختچه                 
. كننده ضروري است

ها  دار در اطراف درختچه لبه) حلقه(فشردن خاك اطراف درختچه در موقع پركردن گودال، ساختن يك برجستگي          -
ها براي نگهداري آب باران و بكار بردن يك ماده ضـدتعرق             در سال اول و مصرف مالچهاي آلي اطراف درختچه        

. شود ها مشابه درختان توصيه مي براي درختچه

خـاك كمـك   ها بـه نگهـداري رطوبـت     آبياري عميق و منظم در سال اول و كاربرد مالچ آلي در اطراف درختچه       -
. نمايد مي

 
 مصرف مالچ

 
  :گيرد اي است كه براي محاسن زير، روي خاك اطراف درختچه قرار مي مالچ عبارت از ماده

 كند كمك به نگهداري آب مي-
كند  درجه حرارت خاك جلوگيري مي نوساناتاز-

دهد رشد و نمو علفهاي هرز را تقليل مي-

دبخش شكل ظاهري طرحهاي منظرسازي را بهبود مي-

 
مـواد آلـي   . باشـد ) مواد غيرزنـده (و يا غيرآلي ) آيد كه از تبديل مواد گياهي و يا حيواني بدست مي(تواند آلي   مالچ مي 

 تـا  ٨پاشـيم، بايـد    وقتي در پاي درخت و يا درختچه مالچ مي     . تري دارند  تر از مواد غيرآلي بوده و مصرف وسيع        متنوع

  راهـرز ر علفهـاي  ك طبقـه كـم عمـق مـالچ جلـوي رويـش بـذ       ي. ع شود سانتيمتر عمق داشته باشد تا مؤثر واق ١٠
. گيرد، و نخواهد توانست مقدار بيشتري آب را در خاك نگهداشته و از تغييرات حـرارت خـاك جلـوگيري نمايـد                      نمي
تواند به پوست درخت آسيب برساند و باعث ورود بيماريها و يا حشرات  زدن و آب شدن مكرر خاك پاي درخت مي يخ
 .  تنه درخت شودبه
 

 ها  كود دادن درختچه

 

اغلـب جـايگزين كـردن ايـن مـواد غـذايي بـا دادن        . رسـند   مواد غذايي موجود در خاك با رشد گياهان بمصرف مي  
رسـند همـان كودهـايي     كودهاي شيميايي معمول كه در منظرسازي بمصرف مـي . پذيرد كودهاي شيميايي انجام مي   

بدين معنا است كه اين كودها محتوي سه عنصر غذايي »  كاملكود«. روند كار ميداري باغات ب هستند كه براي نگه   
 . باشند اصلي ازت، فسفر و پتاسيم موردنياز براي قسمت اعظم گياهان مي

 كود  شيميايي بايستي در آخر ماه مارس و اوائل ماه آوريل             ،اند هايي كه در بستر آماده شده كاشته شده        براي درختچه 
 تـا   ٥/٠به هر ده متر مربع بستر كاشته شده بايستي          بسته به احتياج انواع درختان،      . وداستفاده ش ) ن ماه اواسط فرودي (
كـود  . پاشـيده شـود  )  درصد، فسفات و پتاسيم داشـته باشـد    ٣٠نوعي كه كمتر از     ( كيلوگرم از كود كامل ضعيف       ٥/١

ي دقت نمود كه بيشترين كود در حاشيه بايستي بطور يكنواخت بر روي خاك اطراف درخت پخش شده باشد و بايست       
 . خارجي درخت پخش شده باشد تا در دور تنه درخت

 

اند نه در  هاي جذب كننده در حاشيه خارجي پاي درخت پخش شده  اين امر به اين دليل است كه قسمت اعظم ريشه         
. شـود  بـرگ حاصـل مـي     كود شيميايي نبايد با شاخ و برگ درخت تماس حاصل نمايد وگرنه سوختگي شاخ و                . مركز

هـاي بـرگ در اثـر     بافـت . باشد العمل بافتهاي برگها به مواد شيميايي مضر كود مي سوختگي شاخ و برگ يك عكس     
توان كود شيميايي را به وسيله يك چنگك با خـاك مخلـوط              اگر خاك خشك باشد مي    . ميرند مواد شيميايي كود مي   

 كود را تا هنگام باران آينده نگهداري نمود تا با باران بـه داخـل                توان اگر هوا بطور غيرعادي خشك نباشد، مي      . نمود
بكار . به آنها داده شود   )  تيرماه ١٠(ها بايستي تا اول ماه ژوئن        كليه كود موردنياز درختان و درختچه     . خاك شسته شود  

 احتمـال زيـاد باعـث     گياه در آخر تابسـتان گرديـده و بـه   تجمع آب در بدنةبردن مواد غذايي بعد از اين تاريخ باعث    
 . صدمه ديدن در طي زمستان خواهد شد

 
 كاربرد درختچه در طراحي منظرسازي 

 

بوجـود آوردن   . باشـد  ها در منظرسازي بعنوان ديوار بيرون از خانه مـي          كنترل عبور و مرور يك كاربرد وسيع درختچه       
اكثر گلها و ساير اقالم غنـي كننـده         . باشد ها مي  يك زمينه براي گلها، مجسمه و فواره يك راه ديگر كاربرد درختچه           

براي كـم كـردن   . ها احداث شوند بيشتر جلب نظر خواهند كرد   وقتي در مقابل يك ديوار سبز حاصل از توده درختچه         

 درنظر داشته باشد كـه  اگر طراح. باشد يك نرده يكسره مي  تر از    ها در كنار پاسيوها مطلوب      معموالً درختچه  ،شدت باد 
 . هاي بزرگ خيلي موثر خواهند بود  درختچه، تقليل داده و بصورت يك نسيم ماليم در آوردشدت باد را

 
بـراي  . باشـد   در مناطقي كه اختفاء و يا مسدود كردن يك منظره موردنظر طرح است يك عمل مهم مـي       مجزاسازي

كسي نتواند از بين آنها داخل ها بايد متراكم و به اندازه كافي نزديك بهم كاشته شوند تا             صحيح، درختچه مجزاسازي  
 . اي باشد كه از سطح ديد بلندترين بيننده بيشتر باشد ها بايستي به اندازه همچنين ارتفاع درختچه. را ببيند
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 گياهان پوششي و خزنده 
 

 مقدمه 
 

شـوند كـه بجـاي چمـن سـطح زمـين را              اطـالق مـي   )  سانتيمتر ٥٠تر از    كوتاه(گياهان پوششي به گياهان كوچكي      
هاي كوچكي هسـتند و بعضـي    بعضي از اين گياهان درختچه   . انواع زيادي از گياهان پوششي وجود دارند      . پوشانند مي

توانند سوزني برگ و يا پهن برگ هميشه سبز و           گياهان پوششي مي  . هاي خزنده بلند هستند    ديگر پيچ مانند با شاخه    

هـاي   و يـا چـوبي بـا شـاخه    ) ميرند غيرخشبي كه در پاييز ميهاي  با شاخه(توانند علفي  آنها مي. يا خزان كننده باشند 
بعضـي از گياهـان پوششـي     . باشـند ) رونـد  هاي زنده روي زميني كه به خواب زمسـتانه مـي           با ساقه و شاخه   (خشبي  

 . ي دارندببعضي نيز گلهاي جال. دهند كنند و بعضي ديگر آنرا افزايش مي نگهداري باغ را آسان مي

 
 براي اينكه اكثراً آنها مواقعي كه نباتات شوند با مصارف مخصوص بكار برده مي   اً بعنوان نباتات    گياهان پوششي عموم  

اگـر چـه    (باشد   ترين ماده پوشش سطح زمين مي      مطمئناً چمن رايج  . شوند توانند بكار برده شوند مصرف مي      ديگر نمي 
نمايد، ماننـد منـاطقي      ن بخوبي رشد نمي   در بعضي از شرايط انواع چم     ). شود بندي نمي  بصورت گياهان پوششي طبقه   

در ايـن منـاطق،   . باشـند  دار مي كه داراي خاك خيلي خشك، خيلي اسيدي و يا قليايي، شيب خيلي تند يا خيلي سايه    
 . گياهان پوششي انتخاب بهتري نسبت به چمن هستند

 

 مقاومت گياهان پوششي

 
ومت وجود دارد، ولي كاربرد آنهـا اغلـب اطمينـان بخـش       بندي ناحية مقا   اگر چه براي گياهان پوششي نيز يك درجه       

بندي بعلت اين است كه گياهان پوششي كامالً نزديك به سطح خاك  عدم وجود قابليت اطمينان اين درجه . باشد نمي

 در  كنـد  تري نسبت به اتمسفر حفـظ مـي        يد و خاك درجه حرارت كم و زياد زمستان را به مدت طوالن            ننماي رشد مي 
ايـن تكـرار بـراي گياهـان        . زدگي خاك و آب شدن آن به دفعات زياد در دوره زمسـتان وجـود دارد                ان يخ نتيجه امك 

اي آنان در مجاورت هواي      تواند بسيار مضر بوده و باعث باال كشيده شدن پوسته گرديده و سيستم ريشه              پوششي مي 

ني از برف در تمام فصـل زمسـتان         اما در برخي از مناطق ممكن است پوشش سنگي        . سرد قرار گرفته و خشك گردد     
همچنـين باعـث    .نمايـد  زدگـي زمـين محافظـت مـي        وجود داشته باشد كه اين پوشش در تمام فصل زمستان از يـخ            

اما چنانچه زمستان بدون برف سـنگين باشـد اغلـب گياهـان     . گردد محافظت گياهان پوششي در برابر باد و سرما مي 
 . پوششي از بين خواهند رفت

 

 داري گياهان پوششي كاشت و نگه

 
شد و نبايد زهكشي بدي داشته       خاك براي اين نوع پوشش بايستي قابليت نگهداري آب را داشته با            :سازي خاك  آماده
 . هاي كاشت را بررسي و منظور نمايد  لذا، منظرساز بايستي احتياجات هر نوع خاك محلباشد

 
بايسـتي  ) پيت ماس، خاك برگ و كود دامي      (يادي مواد آلي    اگر خاك نتواند رطوبت طبيعي خود را نگهدارد، مقادير ز         

توانـد    داشته باشد، اضافه نمودن مواد آلي و ماسـه مـي   رسزيادياگر خاك فشرده باشد يا مقدار . به آن اضافه بشود   

 . مفيد باشد
 

اك موجود   خ PH. كند بداند   كه انتخاب مي    را يگياه مناسب هر نوع     PH مهندس منظرساز بايستي     : خاك PHتنظيم  

 . تواند در اين مورد بسيار مفيد باشد يك وسيله ساده آزمون مي. نيز بايد تعيين گردد
 

 كه مقادير آن بستگي به احتياج خاص شود ف سولفات آلومينيوم توصيه مي   باشد مصر  PHاگر احتياج به پايين آوردن      
. طح پاشيده شده بطور كامـل آبيـاري بشـود   بالفاصله پس از پخش سولفات آلومينيوم، بايستي كليه س. آن زمان دارد  

PHتوان با اضافه نمودن آهك باال برد و بهتر است كه آهك بصورت سنگ آهك دولوميت باشد  خاك را مي . 
 

هـاي نزديـك بـه درختـان و          بوتـه . نماينـد   اكثر گياهان پوششي با استفاده از انواع كود بهتر رشد مـي            :احتياج به كود  

آنها در گـرفتن مـواد غـذايي موجـود            هاي درختان بزرگتر با    ري به كود دارند، براي آنكه ريشه      ها احتياج بيشت   درختچه
 . نمايند رقابت مي

 

شـود، و اگـر      بهترين زمان كود دادن به گياهان پوششي اوايل بهار و وقتي است كه سريعترين رشد گياه شـروع مـي                   
براي جلـوگيري  . نمايد  شيميايي كمك به التيام آن مياي در زمستان به گياه رسيده باشد، رسيدن كود       هرگونه صدمه 

 . از سوختگي برگها بايستي بالفاصله پس از پخش كود آبياري انجام شود
 

تواننـد    اگر گياهان پوششي بطور پراكنده در يك طرح منظرسازي بكار برده شوند، مي             :فواصل كاشت گياهان پوششي   
 در مـدت كوتـاهتري يـك         هر چقدر آنها را نزديكتـر بهـم بكـاريم،         . وندبه زيباترين و بهترين انواع گياهان تبديل ش       

پوشش يكپارچه بدست خواهد آمد، و همچنين در سالهاي اول و تا وقتيكه سايه آنها مانع رشد و نمـو علفهـاي هـرز      

 . اشدب هزينه تمام شده ميباال رفتن تنها زيان كاشت خيلي نزديك، . نشده باشد، وجين علفهاي هرز ضرورت دارد
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 گياهان پوششي و خزنده 
 

 مقدمه 
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 سال طول بكشد تـا يـك پوشـش يكپارچـه            ٤ تا   ٣ سانتيمتر ممكن است     ٥٠ تا   ٤٠كاشت گياهان خزنده به فواصل      
اگر چه هزينه اصلي كاشت با تعداد كمتر در واحد سطح، كمتر خواهـد بـود، لـيكن بـه وجـين دسـتي و               . ايجاد نمايد 

 . تكش گران قيمت زيادتري براي يك مدت طوالني نياز خواهد داش علف
 

. باشـد   سـانتيمتر مـي  ٥٠ تـا  ٣٠بهترين فاصله كاشت ) مثالً نوعي عشقه يا پاكي ساندرا(براي گياهان خزنده كوچك    
چنانچه گياهان به روش متناوب كشت شوند، پوشش بيشتري . صرفنظر از اندازه نهال، آرايش كاشت نيز اهميت دارد       

 . با تعدادي نهال كمتر حاصل خواهد شد
 

در هاي گياهان پوششي در عمـق خـاك بـراي مقاومـت               به منظور توسعه ريشه    : پاشي گياهان پوششي   آبياري و مالچ  
تر بدهيم، تا  تر و با فواصل طوالني     اين گياهان آبياري با مقادير زيادتر و عميق        تابستان گرم و خشك بهتر است براي      

 ذخيـره رطوبـت در موقـع كاشـت گياهـان            گاهي اوقات مـالچ بـراي     . آبياري نزديك بهم و با مقادير كمتر در هر بار         
 . رود، اما نوع مالچ و زمان پخش آن مهم است پوششي بكار مي

 
ماس، چوب ذرت و پوست بـادام   انواعي مانند پيت. باشد مواد سبك و متخلخل بهترين نوع مالچ براي اين گياهان مي 

مالچ پاشي اوليه بعد از     .  زمينه مصرف نمود    را نبايد در اين     خشك علفهايتوجه داشته باشيد كه     . زميني عالي هستند  
توان هر سال در همان زمان تجديد        زدن سطح خاك در زمستان بايستي انجام بگيرد، پس از آن مالچ پاشي را مي               يخ

 . دهند زند مالچ پاشي را در اوايل بهار و قبل از نمو علفهاي هرز انجام مي در نقاطي كه خاك يخ نمي. نمود
 

 )ها پيچ(گياهان خزنده 

 

 گياه خزنده عبارت از گياهي است كه يا بطور طبيعي و يا وقتي كه يك قيم در كنـارش داشـته باشـد                   :گياهان خزنده 
باشد، ولـي ماننـد يـك درختچـه          اگر چه يك گياه خزنده داراي يك اندازه طول و يك اندازه عرض مي             . رود باال مي 

 . داراي يك فرم كامل و يا اندازه كامل نيست
 

اي دارند كه عبارت است از محافظت آنها در مقابل زيانهاي حاصل از              ي از گياهان خزنده نياز به مراقبتهاي ويژه       بعض
 . در معرض آفتاب بودن و يا سرماي زمستان

 

تـرين گياهـان هسـتند و در منظرسـازي كـاربرد              گياهان رونده قابل انعطـاف     :بكار بردن گياهان خزنده در منظرسازي     
يـك  تـوان    شود، مي  هاي بيرون از منزل، بسته به نوع قيمي كه بكار برده مي            با كاشت آنها در محوطه    . فراواني دارند 

 . ايجاد نمودديوار كف و يا سقف 
 

  :روند ها به سه صورت باال مي پيچ
 . پيچيدن به دور داربست-١

 .  ايجاد كردن اندامي بنام پيچك و سپس پيچيدن به دور قيم-٢
 . چسبند قالب يا چسبكهايي هستند كه بوسيله آن به دور قيم يا حائل مي بعضي هم داراي -٣
 

ها آگاه باشد وگرنه ممكن است صـدماتي بـه سـاختمان            ها از نحوه باال رفتن آن      نوع پيچ منظرساز بايد قبل از انتخاب      

هـاي چـوبي بعلـت      كنند ممكن است در اثر چسـبيدن بـه ديوار          بعنوان مثال پيچهايي كه قالب توليد مي      . وارد آورند 
 .  باعث نفوذ در داخل چوب و صدمه به آن شوند(Pitting)خراشيدن سطح چوب 

 
  :دهد تا بتواند ها و باالرفتن آنها به منظرساز امكان مي دانستن نحوه چسبيدن پيچ

 . مناسبترين نوع را انتخاب نمايد-

.بهترين گونه پوشش سبز را بسازد-

هاي ساختمان را  ساختمان بوسيله پيچهاي خيلي فشرده كه سطح چوب پايهاز خسارات ناشي از رطوبت به سازه   -
. دهند، جلوگيري بعمل آورد خراش مي

باشد، در ديوارهايي كـه      بكار بردن انواع پيچهائي كه جدا كردن آنها از سطح ديوار در مواقع ضروري مشكل مي               -
 . آميزي مكرر دارند مطلوب نيست احتياج به نگهداري و رنگ

 

 اه گل
 

 گلهاي يكساله 

 

آنها از جوانـه زدن بـذر تـا شـكوفه     . شود گلهاي يكساله گلهايي هستند كه چرخه زندگيشان در يك سال تكميل مي        
ترين گلهايي   معموالً گلهاي يكساله معمولي   . ميرند كردن را در يك فصل رشد انجام داده و با فرا رسيدن زمستان مي             

 بلند و گـرم      روزها كهاين گلها در تمام ماههاي تير تا شهريور         . شوند برده مي هستند كه در منظرسازي تابستانه بكار       
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 )ها پيچ(گياهان خزنده 

 

 گياه خزنده عبارت از گياهي است كه يا بطور طبيعي و يا وقتي كه يك قيم در كنـارش داشـته باشـد                   :گياهان خزنده 
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 اه گل
 

 گلهاي يكساله 

 

آنها از جوانـه زدن بـذر تـا شـكوفه     . شود گلهاي يكساله گلهايي هستند كه چرخه زندگيشان در يك سال تكميل مي        
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آنها بخصوص در نواحي شمالي كه تعداد زيادي از نباتات دائمي پيـازي گلهايشـان تمـام شـده                . دهند هستند گل مي  
ف در تمام منـاطق  اين گلها از صدها گل يكساله مورد مصر      . آورند است، در اين ماهها در منظرسازي رنگ بوجود مي        

 .  اطلسي، جعفري و آهار :شوند، بعضي از امثال معروف اين گلها عبارتند از تشكيل مي
 

در يك روش آنهـا بعـد از سـپري شـدن خطـر يخبنـدان                : آورد منظرساز اين گلها را بدون طريق مختلف بدست مي        
. شـوند  ر مراكز باغباني در بهـار عرضـه مـي         پاكتهاي بذر و گلهاي ساليانه در بيشت      . شوند مستقيماً در زمين كاشته مي    

. ارزانتـرين روش توليـد گـل در منظرسـازي اسـت           ) كاشـت بـذر در زمـين اصـلي        (كاشت مستقيم گياهان يكسـاله      
 : محدوديتهاي اساسي كاشت مستقيم بذر عبارتند از

 .كنند هاي جوان معموالً به تنك كردن احتياج پيدا مي  نهال-١
 . شهاي ديگر نهالها زمان بيشتري براي رسيدن به سن گلدهي نياز دارند در اين روش نسبت به رو-٢

 .  ايجاد يك طرح مشخص در گلكاري مشكلتر خواهد بود-٣
 

باشد، اين گياهان كه رشـد خـود را در گلخانـه شـروع      راه ديگر توليد گياهان يكساله، تهيه آنها از گياهان گلداني مي   
 . اند اي رشد كرده زي در باغچه، تا اندازهاند تا فصل كاشت در طرح منظرسا كرده

 
نماينـد   گياهان گلداني موجود در گلخانه آماده كشت در باغ هستند، آنها سريعتر از كشت مستقيم بذور توليد گل مـي                

تواننـد   انـد كـه مـي      ماس كاشـته شـده     اكثراً اين گياهان در يك گلدان فشرده شده پيت        . ولي هزينه آنها بيشتر است    
اي بـه سيسـتم ريشـه وارد نيـاورده و بنـابراين              ايـن روش هيچگونـه صـدمه      . به زمين اصلي منتقل شـوند     مستقيماً  

 . يابند هاي گل در زمان شروع زودتري به خوبي استقرار مي باغچه
 

باشند ولي در مقابل به تنك كردن احتيـاج نداشـته و    تر از گلهاي يكساله حاصل از بذركاري مي     گياهان گلداني گران  
 . ها بمورد اجرا درآورد وان طرحهاي مشخص را در آنت مي
 

 گلهاي چند ساله 

 
اگر چه با فرا رسيدن فصل سرما ممكن . ميرد يك گل چند ساله، گياهي است كه در پايان اولين فصل گل دادن، نمي
 آن گياه يك    رود، وقتي يك نبات بخواب مي    (است بخواب برود ولي دوباره در سال بعدي زنده شده و گل خواهد داد               

گذراند، ولي در اين دوره يا خيلي كم رشد داشته و يا اصالً رشدي نخواهد  دوره استراحت را كه ادامه زندگي است مي    

تـر زنـده    كنند، و تعداد زيادي از آنها براي سالهاي طـوالني   سال زندگي مي٤ تا   ٣اكثر نباتات چند ساله اقالً      ). داشت
 . مانند مي
 

نماينـد و بعضـي    ها از پياز رشد مي دهند از نباتات چند ساله هستند، بعضي يي كه در اول بهار گل ميتقريباً كليه گلها  
ند هاي دائمي تابستانه نيز وجود دار     تعدادي گل . تعداد زيادي از گلهاي مخصوص پاييز نيز چند ساله هستند         . ديگر خير 

Rock)نگ كه معموالً همراه با گلهاي يكساله براي رنگ دادن به باغهاي س Garden) اي  هـاي حاشـيه   غچـه با يا

 سنبل، زنبـق، نـرگس، اللـه، شـقايق، گاليـل، كوكـب و                :چند نمونه از گلهاي چند ساله عبارتند از       . شوند كاشته مي 
 . داودي

 
چند گونه از گلهاي چند ساله بصورت بذر موجود هستند، ليكن قسمت اعظم موجود در بازار بصورت گياهان گلـداني               

تواننـد   ميرند لذا مـي    چون گلهاي چند ساله در آخر فصل رشد نمي        . باشند ختارهاي توليد مثلي مانند پيازها مي     و يا سا  
بسته به وضـعيت موجـود      .  بپوشانند  را استبيني شده    خودشان تكثير شده و محيط وسيعتر از آنچه كه برايشان پيش          

 . مشكل در منظرسازي تلقي شودتواند يك پديده مفيد جنبي آنها و يا يك  اين خصلت تكثير مي
 

 گياهان چندساله پيازي 

 
 از نظر گياهشناسي پيازها بصورت اندامهــاي. شــوند پيازهاي معروف تعداد زيادي از گلهاي چنـد ساله را شامل مي

در . ماننـد  اي و پياز حقيقي در طي زمستان زنـده مـي    هاي غده  اي گوشتي خفته مانند غده، كورم، ريزوم، ريشه        ذخيره
 . شود علم فضاي سبز به تمام آنها اصطالح پياز اطالق مي

 

د، كه  نبعضي استثناها نيز وجود دار    . دهند اكثر گلهاي چند ساله پيازي فقط يك بار در بهار، تابستان و يا پاييز گل مي               
پـذير   و آسـيب   و يا حساس     (Hardy)توان به دو نوع سخت و مقاوم         پيازها را مي  . ممكن است چندين بار گل بدهند     

(Tender)بندي نمود  تقسيم . 
 

توانند زمستان را در فضاي آزاد تحمل نمايند و بنابراين الزم نيست كه در پـاييز   پيازهاي مقاوم آنهايي هستند كه مي    
. آورند كه بخواهند عمل تمركز كردن را انجـام دهنـد   تنها وقتي آنها را از خاك بيرون مي. آنها را از خاك بيرون آورد  

 . سنبل، زنبق و الله: مثال براي اين نوع پيازها عبارتند از. دهند پيازهاي مقاوم معموالً در بهار گل مي

 



27

تنظيم شرايط محيطي

آنها بخصوص در نواحي شمالي كه تعداد زيادي از نباتات دائمي پيـازي گلهايشـان تمـام شـده                . دهند هستند گل مي  
ف در تمام منـاطق  اين گلها از صدها گل يكساله مورد مصر      . آورند است، در اين ماهها در منظرسازي رنگ بوجود مي        

 .  اطلسي، جعفري و آهار :شوند، بعضي از امثال معروف اين گلها عبارتند از تشكيل مي
 

در يك روش آنهـا بعـد از سـپري شـدن خطـر يخبنـدان                : آورد منظرساز اين گلها را بدون طريق مختلف بدست مي        
. شـوند  ر مراكز باغباني در بهـار عرضـه مـي         پاكتهاي بذر و گلهاي ساليانه در بيشت      . شوند مستقيماً در زمين كاشته مي    

. ارزانتـرين روش توليـد گـل در منظرسـازي اسـت           ) كاشـت بـذر در زمـين اصـلي        (كاشت مستقيم گياهان يكسـاله      
 : محدوديتهاي اساسي كاشت مستقيم بذر عبارتند از

 .كنند هاي جوان معموالً به تنك كردن احتياج پيدا مي  نهال-١
 . شهاي ديگر نهالها زمان بيشتري براي رسيدن به سن گلدهي نياز دارند در اين روش نسبت به رو-٢

 .  ايجاد يك طرح مشخص در گلكاري مشكلتر خواهد بود-٣
 

باشد، اين گياهان كه رشـد خـود را در گلخانـه شـروع      راه ديگر توليد گياهان يكساله، تهيه آنها از گياهان گلداني مي   
 . اند اي رشد كرده زي در باغچه، تا اندازهاند تا فصل كاشت در طرح منظرسا كرده

 
نماينـد   گياهان گلداني موجود در گلخانه آماده كشت در باغ هستند، آنها سريعتر از كشت مستقيم بذور توليد گل مـي                

تواننـد   انـد كـه مـي      ماس كاشـته شـده     اكثراً اين گياهان در يك گلدان فشرده شده پيت        . ولي هزينه آنها بيشتر است    
اي بـه سيسـتم ريشـه وارد نيـاورده و بنـابراين              ايـن روش هيچگونـه صـدمه      . به زمين اصلي منتقل شـوند     مستقيماً  

 . يابند هاي گل در زمان شروع زودتري به خوبي استقرار مي باغچه
 

باشند ولي در مقابل به تنك كردن احتيـاج نداشـته و    تر از گلهاي يكساله حاصل از بذركاري مي     گياهان گلداني گران  
 . ها بمورد اجرا درآورد وان طرحهاي مشخص را در آنت مي
 

 گلهاي چند ساله 

 
اگر چه با فرا رسيدن فصل سرما ممكن . ميرد يك گل چند ساله، گياهي است كه در پايان اولين فصل گل دادن، نمي
 آن گياه يك    رود، وقتي يك نبات بخواب مي    (است بخواب برود ولي دوباره در سال بعدي زنده شده و گل خواهد داد               

گذراند، ولي در اين دوره يا خيلي كم رشد داشته و يا اصالً رشدي نخواهد  دوره استراحت را كه ادامه زندگي است مي    

تـر زنـده    كنند، و تعداد زيادي از آنها براي سالهاي طـوالني   سال زندگي مي٤ تا   ٣اكثر نباتات چند ساله اقالً      ). داشت
 . مانند مي
 

نماينـد و بعضـي    ها از پياز رشد مي دهند از نباتات چند ساله هستند، بعضي يي كه در اول بهار گل ميتقريباً كليه گلها  
ند هاي دائمي تابستانه نيز وجود دار     تعدادي گل . تعداد زيادي از گلهاي مخصوص پاييز نيز چند ساله هستند         . ديگر خير 

Rock)نگ كه معموالً همراه با گلهاي يكساله براي رنگ دادن به باغهاي س Garden) اي  هـاي حاشـيه   غچـه با يا

 سنبل، زنبـق، نـرگس، اللـه، شـقايق، گاليـل، كوكـب و                :چند نمونه از گلهاي چند ساله عبارتند از       . شوند كاشته مي 
 . داودي

 
چند گونه از گلهاي چند ساله بصورت بذر موجود هستند، ليكن قسمت اعظم موجود در بازار بصورت گياهان گلـداني               

تواننـد   ميرند لذا مـي    چون گلهاي چند ساله در آخر فصل رشد نمي        . باشند ختارهاي توليد مثلي مانند پيازها مي     و يا سا  
بسته به وضـعيت موجـود      .  بپوشانند  را استبيني شده    خودشان تكثير شده و محيط وسيعتر از آنچه كه برايشان پيش          

 . مشكل در منظرسازي تلقي شودتواند يك پديده مفيد جنبي آنها و يا يك  اين خصلت تكثير مي
 

 گياهان چندساله پيازي 

 
 از نظر گياهشناسي پيازها بصورت اندامهــاي. شــوند پيازهاي معروف تعداد زيادي از گلهاي چنـد ساله را شامل مي

در . ماننـد  اي و پياز حقيقي در طي زمستان زنـده مـي    هاي غده  اي گوشتي خفته مانند غده، كورم، ريزوم، ريشه        ذخيره
 . شود علم فضاي سبز به تمام آنها اصطالح پياز اطالق مي

 

د، كه  نبعضي استثناها نيز وجود دار    . دهند اكثر گلهاي چند ساله پيازي فقط يك بار در بهار، تابستان و يا پاييز گل مي               
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پذير عبارت از آنهايي هستند كه قادر به دوام در زمستان نبوده و بايستي در پاييز از خاك بيرون آورده                      پيازهاي آسيب 
 . ندشو شوند و در بهار بعد از بخبندان دوباره كاشته 

 
 گاليل، اختر،  كـاالديوم و بگونيـاي         :مثالهاي  اين دسته عبارتند از     . دهند اين پيازها معموالً در طول تابستان گل مي       

 . پيازي
 

  ساله  دوگلهاي

 
دهنـد و   ميآنها در سال اول فقط برگ  . كنند  سال كامل مي   ٢گلهاي معروف به دو ساله، دوره زندگيشان را در مدت           

گلهاي دوساله شامل ميناي چمني، گل انگشتانه . ميرند اين نباتات بعد از گل دادن مي. ندنشين  گل ميدر سال دوم به

 . باشند و پامچال مي
 

 هاي گلكاري شده  بسترها و حاشيه

 
ها و يا نباتات كاشـته شـده         كاري شده كه لزوماً در مجاورت ساير درختچه        يك بستر گل عبارتست از يك باغچه گل       

ها تالقـي كنـد بكـار     ا خيابانروها ب توجه، در محلهايي كه پيادهبسترهاي گل معموالً بصورت نقاط مورد . نخواهد بود 
آنها همچنين در محلهاي باز چمن كه با نقاط مورد توجه ديگر تضاد نداشته باشد، و در نقـاطي كـه                     . شوند گرفته مي 

 . نمايد آورد طراحي نشده است، بخوبي عمل ميچمن براي فعاليتهايي كه ممكن است به بسترهاي گل خسارت وارد 
 

 نبايد در محلهاي عمومي طرح منظرسازي مسكوني احداث شوند زيرا در اينصورت ايـن          عنوان يچ ه بسترهاي گل به  

بسترهاي گل  . بسترها بيشتر از ورودي منزل كه مهمترين قسمت يك محل عمومي است جلب توجه نخواهند نمود               
د كه از همه طرف قابل ديد باشند و بايستي به تناسب آن گلكاري شوند و بهمين علـت                   بايستي بنحوي طراحي شون   

اين امر، بسترهاي گل را بعنوان      . هاي گل باشد   بسترهاي گل نبايستي شامل گياهان خشبي در ديد پشت سر شكوفه          
 خيلـي كمتـر از      احتمـاالً بهمـين دليـل، بسـترهاي گـل         . نمايـد  مشكلترين طرحهاي گلكاري براي اجراء معرفي مي      

 . شوند هاي گلكاري شده بكار برده مي حاشيه
 

هـاي   تر از درختچه اي گل در مقابل يك باغچه وسيع يك حاشيه گلكاري شده عبارتست از كاشت يك باغچه حاشيه    

نمايد و چون حاشـيه گـل فقـط از يـك      ها ايجاد مي ها يك زمينه ديد براي رنگ شكوفه شاخ و برگ درختچه  . چوبي
 . گردد باشد، به آساني توسط مهندس منظرساز كنترل مي بل ديد ميطرف قا

تـر اسـت و    طراحي آن آسان: كند تا در بستر منظرسازي مدرن احتماالً به دو دليل بيشتر از گل در حاشيه استفاده مي            
 . باشد ديد گلها به آساني قابل كنترل مي

 
  هاي گل طراحي باغچه

 
گيرند كه   گلها بصورتي قرار مي   . باشد ها مي  ر، در اكثر موارد شبيه قرار دادن درختچه       قرار دادن گل در حاشيه و يا بست       

شوند تـا بـه      گلها بيشتر بصورت انبوه و گروهي كاشته مي       . شوند گلهاي بلندتر در عقب و يا در وسط، آرايش داده مي          

 .تك صورت تك
 

 : باشند ساير عوامل مهم در طراحي كاشت گل بشرح زير مي

گلهاي قرمز و نارنجي را در صورتيكه با هم در . رنگها بايستي بصورت جالب توجهي با يكديگر تركيب گردند         كليه   ∗
 . توان براحتي بكار برد يك زمان گل ندهند، مي

 . دننشينند، بايستي مورد توجه قرار گير  فقط گلهايي كه در يك زمان با هم به گل مي∗

 . نمايند و بايستي جدا جدا بكار برده شوند جلب مي گلهاي تيره رنگ بشدت چشمها را بخود ∗

 . توان آنها را به ميزان زيادتر بكار برد كنند و مي نظر مي  گلهاي رنگ پريده و كم رنگ كمتر جلب∗

 . نمايند و بايستي در مركز كاشته شوند هاي فشرده، چشمها را بخود جلب مي شكوفهداراي  گلهاي ∗

 . كنند و بايستي در انتها بكار برده شوند نظر مي  كمتر جلب،نكاي شكل ت هاي دايره  شكوفه∗
 

هايي انتخاب شوند كه هميشه يك رنگ مواج يكدست  در طراحي باغچه بايد چهار فصل موردنظر باشد، بايستي گونه
 بايسـتي ) فـرم آن (ها با تغيير فصل عوض خواهند شـد، ولـي شـكل باغچـه         گونه. در مركز باغچه وجود داشته باشد     

شـوند، بايسـتي داراي    براي تكميل رنگ توده مركزي، گلهاي كوتاهتر كه در اطراف قرار داده مي. يكسان باقي بماند 

هاي مختلفي انتخاب شوند كه در هر فصل الاقل يك يا چند             ضمناً اين گلها نيز بايد از گونه      . تر باشند  رنگهاي روشن 
 . گونه آنها داراي گل باشند

 
 هاي گل چهكاشت و نگهداري باغ

 
باشند كه رطوبت را بخوبي نگهداري نموده و همچنين داراي زهكشي            گلها طالب خاكهاي غني و از جنس لومي مي        

گلها در خاكهايي كه آب بعوض نفوذ و خيس كردن آن، در سطح جريان داشته باشد و از نظـر مـواد   . خوبي نيز باشند  
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هنگام بذركاري و يا نشاكاري گل، . نمايند هدارند، بخوبي رشد نميآلي نيز آنقدر ضعيف باشند كه نتوانند رطوبت را نگ
هـا و سـاير    براي درختكـاري، كاشـت درختچـه   .  سانتيمتر بخوبي شخم خورده و آماده شود      ٣٠خاك بايستي تا عمق     

 . گردد شود بايد با توجه به شرايط هر خاكي تعيين مي گياهان، مقدار الزم پيت و ماسه كه به خاك اضافه مي
 

. بايد بدقت انجام داد    اين دستورات را مي   . براي كاشت مستقيم بذر، دستور كاشت روي پاكتهاي بذر نوشته شده است           
 . هاي جوان بايستي تنك شده و بعداً نشا شوند پس از آن نهال

 
شته خواهند  سانتيمتر از يكديگر كا٣٠ تا ٢٠ها از يكديگر جدا شده و بفواصل  هاي گلداني، نهال در روش كاشت نشاء

هـاي جـوان     نهـال . گردد تا پوشش حداكثر باشد     در مورد گياهان پوششي فواصل نزديكتر به يكديگر انتخاب مي         . شد
.  سانتيمتر باالتر از همان نهال در گلخانه باشد٥/٢شوند كه سطح خاك در كنار طوقه نهال حدود    بصورتي كاشته مي  

بعـد از نشـاء     . كنـد  كاريم اهميت خاصي پيـدا مـي       ديكتر بهم مي  ها را نز   اين پوشش اضافي بخصوص وقتي كه نهال      
در گودال قبل از كوبيدن خـاك گـودال، بـراي           ) شايد حاوي مقدار ضعيفي كود    ( ريختن يك فنجان آب      ،ن نهال كرد

 . باشد تقليل شوك بعد از كاشت در نهالهاي جوان مؤثر مي
 

پيازهـاي مقـاوم معمـوالً در حـوالي         . بموقع در خاك كاشت   بيني شده بايستي     پيازها را براي گل دادن در زمان پيش       
شوند تا در بهار بعدي گل بدهند زيرا اين پيازها براي گل دادن احتياج به سرماي زمستان دارند تـا                     مهرماه كاشته مي  

پذير را بايد فقط بعد از آب شدن يخبندان خـاك و پـس از سـپري شـدن      پيازهاي آسيب. هاي گل تشكيل يابد  جوانه
پذير بايستي از خاك بيرون آورده شده و در يـك مكـان خشـك،          در پاييز پيازهاي آسيب   . طر سرما در زمين كاشت    خ

بهتر است كه پيازها را هنگام قرارداشتن در خارج از خـاك بـا يـك                . خنك و تاريك تا تابستان آينده نگهداري شوند       
كليـه  . مراض و حشـرات محافظـت خواهـد نمـود         كش گردپاشي كرد، اين عمل آنها را از ا         كش و حشره   مخلوط قارچ 

 . پيازهاي زخمي و آلوده به جاي نگهداري و كشت بايستي حذف شوند
 

 سانتيمتر به جلوگيري ٨يك مالچ آلي بعمق  . پاشي شوند  پس از كاشت پيازها، كليه آنها بايستي بخوبي آبياري و مالچ          
هاي گل بسته    عمليات حفظ باغچه  . نمايد  كمك مي  از تبخير رطوبت و همچنين كم شدن رشد علفهاي هرز و وجين           

در تابستان كودپاشي نمود تا سـالم      ) سبك(توان با كودهاي ضعيف      گياهان يكساله را مي   . باشد به انواع آنها متغير مي    
گياهان پيازي بايد بالفاصله بعد از گل دادن بـا يـك كـود قـوي فسـفري ماننـد كـود  اسـتخوان،                         . و شاداب بمانند  

كود دادن تابستانه و پاييزه     . مانند گلهاي چندساله غيرپيازي اگر در اوائل بهار كود داده شوند بهتر مي           .  شوند كودپاشي

 . آور باشد تواند بعلت آبدار شدن گياه در هنگام فرا رسيدن زمستان زيان مي

اي سطحي آنها بسـرعت در  ه كليه گلها بايستي در دوره خشكي، به مقدار زياد و بطور عميق آبياري شوند، زيرا ريشه         
 . دهند العمل نشان مي مقابل خشكي عكس

 
بعد از اينكه گلدهي پيازها متوقف شد، بايستي به شاخ و برگ آنها اجازه رويش داد تا زمانيكه بطـور طبيعـي از بـين                         

توليد و ذخيـره  در اين دوره پس از گلدهي است كه موادغذايي مورد احتياج براي دوره رشد فصل آينده در پياز   . بروند
 . شود مي

 
در ايـن زمـان   . شـود  حوالي نيمه تابستان گلهاي يكساله اكثر شروع به بذر دادن نموده و معموالً گلهايشان كـم مـي                

در مـورد گلهـاي     . چيننـد  عموماً معمول است كه اين نوع گلها را هرس شديد نموده و شاخ و برگ خشك آنها را مي                  
ليكن در مـورد بعضـي      شود   اي چمن زن جهت چيدن گياهان استفاده مي         تيغه دو قيچييك  از  اي مانند اطلسي     بوته

با اين هرس گيـاه بالفاصـله بعـد از آن           . گيري شديد همان اثر را خواهد داشت       دار جوانه  ديگر از نباتات يكساله ساقه    
ها  اين باغچه .  شد  هفته تشكيل خواهد   ٢هاي جديدتر و گلهاي تازه در مدت         غيرجالب بنظر خواهد رسيد ليكن شاخه     

 . كنند حفظ ميبه نظر تازه و جديد آمده و رنگ درخشانشان را تا پاييز 
 

هـاي نباتـات    شـاخه . با فرارسيدن زمستان گلهاي يكساله را بايد از سطح زمين بريد و بكلي از باغچه خـارج سـاخت           
ير را نيز بايستي از زمين خارج نموده  پذ پيازهاي آسيب . چندساله را بايستي از سطح زمين قطع نمود و مالچ پاشي كرد           

 . و در انبار نگهداري نمود
 

 كاري چمن
 

 اهداف 

 
يك چمن با كيفيت خوب كه بخوبي       . باشند هاي خارج از منزل مي     ترين گياهان انتخابي براي محوطه     ها معمول  چمن

ي ورزشـي و يـا تفريحـي نيـز          مرتب و آرايش شده است، عالوه بر اينكه براي راه رفتن مناسب است، براي فعاليتها              
 .باشد آل مي ايده
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هنگام بذركاري و يا نشاكاري گل، . نمايند هدارند، بخوبي رشد نميآلي نيز آنقدر ضعيف باشند كه نتوانند رطوبت را نگ
هـا و سـاير    براي درختكـاري، كاشـت درختچـه   .  سانتيمتر بخوبي شخم خورده و آماده شود      ٣٠خاك بايستي تا عمق     

 . گردد شود بايد با توجه به شرايط هر خاكي تعيين مي گياهان، مقدار الزم پيت و ماسه كه به خاك اضافه مي
 

. بايد بدقت انجام داد    اين دستورات را مي   . براي كاشت مستقيم بذر، دستور كاشت روي پاكتهاي بذر نوشته شده است           
 . هاي جوان بايستي تنك شده و بعداً نشا شوند پس از آن نهال

 
شته خواهند  سانتيمتر از يكديگر كا٣٠ تا ٢٠ها از يكديگر جدا شده و بفواصل  هاي گلداني، نهال در روش كاشت نشاء

هـاي جـوان     نهـال . گردد تا پوشش حداكثر باشد     در مورد گياهان پوششي فواصل نزديكتر به يكديگر انتخاب مي         . شد
.  سانتيمتر باالتر از همان نهال در گلخانه باشد٥/٢شوند كه سطح خاك در كنار طوقه نهال حدود    بصورتي كاشته مي  

بعـد از نشـاء     . كنـد  كاريم اهميت خاصي پيـدا مـي       ديكتر بهم مي  ها را نز   اين پوشش اضافي بخصوص وقتي كه نهال      
در گودال قبل از كوبيدن خـاك گـودال، بـراي           ) شايد حاوي مقدار ضعيفي كود    ( ريختن يك فنجان آب      ،ن نهال كرد

 . باشد تقليل شوك بعد از كاشت در نهالهاي جوان مؤثر مي
 

پيازهـاي مقـاوم معمـوالً در حـوالي         . بموقع در خاك كاشت   بيني شده بايستي     پيازها را براي گل دادن در زمان پيش       
شوند تا در بهار بعدي گل بدهند زيرا اين پيازها براي گل دادن احتياج به سرماي زمستان دارند تـا                     مهرماه كاشته مي  

پذير را بايد فقط بعد از آب شدن يخبندان خـاك و پـس از سـپري شـدن      پيازهاي آسيب. هاي گل تشكيل يابد  جوانه
پذير بايستي از خاك بيرون آورده شده و در يـك مكـان خشـك،          در پاييز پيازهاي آسيب   . طر سرما در زمين كاشت    خ

بهتر است كه پيازها را هنگام قرارداشتن در خارج از خـاك بـا يـك                . خنك و تاريك تا تابستان آينده نگهداري شوند       
كليـه  . مراض و حشـرات محافظـت خواهـد نمـود         كش گردپاشي كرد، اين عمل آنها را از ا         كش و حشره   مخلوط قارچ 

 . پيازهاي زخمي و آلوده به جاي نگهداري و كشت بايستي حذف شوند
 

 سانتيمتر به جلوگيري ٨يك مالچ آلي بعمق  . پاشي شوند  پس از كاشت پيازها، كليه آنها بايستي بخوبي آبياري و مالچ          
هاي گل بسته    عمليات حفظ باغچه  . نمايد  كمك مي  از تبخير رطوبت و همچنين كم شدن رشد علفهاي هرز و وجين           

در تابستان كودپاشي نمود تا سـالم      ) سبك(توان با كودهاي ضعيف      گياهان يكساله را مي   . باشد به انواع آنها متغير مي    
گياهان پيازي بايد بالفاصله بعد از گل دادن بـا يـك كـود قـوي فسـفري ماننـد كـود  اسـتخوان،                         . و شاداب بمانند  

كود دادن تابستانه و پاييزه     . مانند گلهاي چندساله غيرپيازي اگر در اوائل بهار كود داده شوند بهتر مي           .  شوند كودپاشي

 . آور باشد تواند بعلت آبدار شدن گياه در هنگام فرا رسيدن زمستان زيان مي

اي سطحي آنها بسـرعت در  ه كليه گلها بايستي در دوره خشكي، به مقدار زياد و بطور عميق آبياري شوند، زيرا ريشه         
 . دهند العمل نشان مي مقابل خشكي عكس

 
بعد از اينكه گلدهي پيازها متوقف شد، بايستي به شاخ و برگ آنها اجازه رويش داد تا زمانيكه بطـور طبيعـي از بـين                         

توليد و ذخيـره  در اين دوره پس از گلدهي است كه موادغذايي مورد احتياج براي دوره رشد فصل آينده در پياز   . بروند
 . شود مي

 
در ايـن زمـان   . شـود  حوالي نيمه تابستان گلهاي يكساله اكثر شروع به بذر دادن نموده و معموالً گلهايشان كـم مـي                

در مـورد گلهـاي     . چيننـد  عموماً معمول است كه اين نوع گلها را هرس شديد نموده و شاخ و برگ خشك آنها را مي                  
ليكن در مـورد بعضـي      شود   اي چمن زن جهت چيدن گياهان استفاده مي         تيغه دو قيچييك  از  اي مانند اطلسي     بوته

با اين هرس گيـاه بالفاصـله بعـد از آن           . گيري شديد همان اثر را خواهد داشت       دار جوانه  ديگر از نباتات يكساله ساقه    
ها  اين باغچه .  شد  هفته تشكيل خواهد   ٢هاي جديدتر و گلهاي تازه در مدت         غيرجالب بنظر خواهد رسيد ليكن شاخه     

 . كنند حفظ ميبه نظر تازه و جديد آمده و رنگ درخشانشان را تا پاييز 
 

هـاي نباتـات    شـاخه . با فرارسيدن زمستان گلهاي يكساله را بايد از سطح زمين بريد و بكلي از باغچه خـارج سـاخت           
ير را نيز بايستي از زمين خارج نموده  پذ پيازهاي آسيب . چندساله را بايستي از سطح زمين قطع نمود و مالچ پاشي كرد           

 . و در انبار نگهداري نمود
 

 كاري چمن
 

 اهداف 

 
يك چمن با كيفيت خوب كه بخوبي       . باشند هاي خارج از منزل مي     ترين گياهان انتخابي براي محوطه     ها معمول  چمن

ي ورزشـي و يـا تفريحـي نيـز          مرتب و آرايش شده است، عالوه بر اينكه براي راه رفتن مناسب است، براي فعاليتها              
 .باشد آل مي ايده
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 ها  مقايسه انواع چمن

 
 هـاي آن   اكثر گونه . مانند هاي بكار رفته در منظرسازي، دائمي هستند، كه از يكسال تا سال ديگر زنده مي               اكثر چمن 

ن اينكـه گـرده افشـاني و    توان بصورت رويشي نيز ازدياد نمود بـدو  شوند، ولي چند گونه آنرا مي بوسيله نور ازدياد مي  
در طـول دوره رشـد   . كند يك گياه چمن معموالً در تمام فصل رشد برگهاي تازه توليد مي. توليد بذر انجام شده باشد   

يكي از اهداف توسعه چمنهاي خوب، عبارت از        . يابند  كشت شده افزايش مي    هايرهاي چمن نسبت به بذ     تعداد نهال 
 . سريع و يكنواخت نموداين است كه چمن را تشويق به رشد 

 
 عادات رشد

 

 :شوند چمن داراي الگوهاي رشد مختلف است كه به سه دسته تقسيم مي

ريشه در اين سيستم هر گياه جديد سيستم        . شود هاي زيرزميني ريزوم  ناميده مي      ساقه: هاي زيرزميني  توليد ساقه -
 . دهد  توسعه ميخودش را مستقل از گياه مادر

اين گياهان جديـد    . دنشو  ناميده مي  (Stalon)هاي رونده باالي زمين      اين ساقه ): استالون(نده  هاي رو  توليد ساقه -

. يابند مانند حالت قبل مستقل رشد مي

. يابند شوند و بتدريج وسعت مي هاي جديد از اطراف گياه توليد مي در اين سيستم شاخه: اي نوع بوته-
 

شوند  تر ازدياد مي اي سريعتر و يكنواخت هاي رونده نسبت به نوع بوته    هدار و ساق   هاي ريزوم  بايستي توجه داشت چمن   
 . تري دارند اي احتياج به بذر بيشتر و يكنواخت بنابراين انواع بوته

 
 بافت، رنگ و تراكم

 
تـر باشـند بافـت چمـن      پهنك برگ هر قدر عـريض . باشند بافت چمن مهمترين روش بيان عرض برگهاي چمن مي  

تـر   باشند و همچنين گـران  هاي با بافت درشت مي    تر از چمن   هاي با بافت ريز مطلوب     معموالً چمن . شود تر مي  درشت
 . باشد هاي مختلف متفاوت مي رنگ چمن و درجه تراكم آن نيز در گونه. هستند

 
 اندازه بذر

 
 هاي با بافت  چمـن. باشد ن ميــ چمهايرهاي بذ ت كيفي و كمي انواع مخلوطاندازه بذر، يك علت ديگر براي تغييرا

 بنابراين يك كيلوگرم    بافت معموالً خيلي بزرگتر هستند    هاي درشت    ر چمن بذ. باشند ميريز، داراي بذر خيلي كوچك      
هاي بـذر    بعلت تعداد بيشتر دانه   .  داراي بذر بيشتري است    بافت ريز نسبت به يك كيلوگرم بذر چمن درشت        بذر چمن 

 . پوشاند  چمن ريز مقدار بيشتري از سطح را مي از بذركيلوگرمدر يك كيلوگرم، يك 
 

 تحمل آب و هوا و خاك 

 
بهر حال در هر يك از . ها مانند همه گياهان، در خاكهاي خوب و خوب زهكشي شده، بهترين رشد را دارند اكثر چمن

. فـت رشـد دارد  آل براي رشـد، ا  مناطق محدوديتهاي منظرسازي وجود دارد كه چمن در آنها بعلت كمبود شرايط ايده 
توانند با شرايط و خصوصيات متنوع خاك تطبيق بيابند در حاليكه بعضي ديگـر از نظـر انطبـاق                    ها مي  بعضي از چمن  

 . باشند خيلي محدود مي

 
تواننـد چنـين     هسـتند و بعضـي ديگـر نمـي        سـازگار ها با رطوبت زياد و كمبود نور آفتاب          بطور مشابه بعضي از چمن    

 بخـوبي  (Tropical) و يـا حـاره   (Subtropical) بعضي از آنها در شرايط نيمه گرمسـيري      .شرايطي را تحمل كنند   
 . پسندند  را بيشتر مي(Subarctic)نمايند، و بعضي ديگر مناطق معتدل و نيمه شمالي  رشد مي

 
  :شوند بندي مي ها با توجه به بهترين حرارت براي رشد به دو گروه تقسيم انواع چمن

 . باشد  ميگراد سانتي درجه ٢٥ تا ١٥ كه حرارت مناسب روزانه آنها بين هاي فصل سرد چمن-

. باشد  ميگراد سانتي درجه ٣٥ تا ٢٦هاي فصل گرم كه حرارت مناسب روزانه آنها بين  چمن-
 

هاي مناطق شمالي اكثراً در روزهاي تابستان وقتي كـه           ها، دليل اين را كه چمن      دانستن درجه رشد بهينه براي چمن     
هاي فصل گـرم در اوايـل    به همين دليل چمن. نمايد ، بيان ميروند اي رنگ و به حالت ركود مي   ه گرم است، قهو   هوا

 . گردد، شاداب نخواهند بود بهار و اواخر پاييز كه حرارت كمتر از حد بهينه مي
 

 دامنة مصرف 

 
بعضي از انواع چمـن، كـاربرد   . روند ميآورند و بعضي ديگر بسرعت از بين    در شرايط مشابه، بعضي از چمنها دوام مي       
هـا   بعضـي . يابنـد  يابند، در حاليكه بعضي ديگر خيلي به آهستگي التيام مي سنگين را پذيرا بوده و به سرعت التيام مي   

، در حاليكه بعضي ديگـر ممكـن  اسـت           بنظر برسند توانند فشردگي راه رفتن شديد را تحمل نموده و هنوز خوب             مي
 .  سرعت رشدشان كند گرددتغيير رنگ داده و
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 ها  مقايسه انواع چمن

 
 هـاي آن   اكثر گونه . مانند هاي بكار رفته در منظرسازي، دائمي هستند، كه از يكسال تا سال ديگر زنده مي               اكثر چمن 

ن اينكـه گـرده افشـاني و    توان بصورت رويشي نيز ازدياد نمود بـدو  شوند، ولي چند گونه آنرا مي بوسيله نور ازدياد مي  
در طـول دوره رشـد   . كند يك گياه چمن معموالً در تمام فصل رشد برگهاي تازه توليد مي. توليد بذر انجام شده باشد   

يكي از اهداف توسعه چمنهاي خوب، عبارت از        . يابند  كشت شده افزايش مي    هايرهاي چمن نسبت به بذ     تعداد نهال 
 . سريع و يكنواخت نموداين است كه چمن را تشويق به رشد 

 
 عادات رشد

 

 :شوند چمن داراي الگوهاي رشد مختلف است كه به سه دسته تقسيم مي

ريشه در اين سيستم هر گياه جديد سيستم        . شود هاي زيرزميني ريزوم  ناميده مي      ساقه: هاي زيرزميني  توليد ساقه -
 . دهد  توسعه ميخودش را مستقل از گياه مادر

اين گياهان جديـد    . دنشو  ناميده مي  (Stalon)هاي رونده باالي زمين      اين ساقه ): استالون(نده  هاي رو  توليد ساقه -

. يابند مانند حالت قبل مستقل رشد مي

. يابند شوند و بتدريج وسعت مي هاي جديد از اطراف گياه توليد مي در اين سيستم شاخه: اي نوع بوته-
 

شوند  تر ازدياد مي اي سريعتر و يكنواخت هاي رونده نسبت به نوع بوته    هدار و ساق   هاي ريزوم  بايستي توجه داشت چمن   
 . تري دارند اي احتياج به بذر بيشتر و يكنواخت بنابراين انواع بوته

 
 بافت، رنگ و تراكم

 
تـر باشـند بافـت چمـن      پهنك برگ هر قدر عـريض . باشند بافت چمن مهمترين روش بيان عرض برگهاي چمن مي  

تـر   باشند و همچنين گـران  هاي با بافت درشت مي    تر از چمن   هاي با بافت ريز مطلوب     معموالً چمن . شود تر مي  درشت
 . باشد هاي مختلف متفاوت مي رنگ چمن و درجه تراكم آن نيز در گونه. هستند

 
 اندازه بذر

 
 هاي با بافت  چمـن. باشد ن ميــ چمهايرهاي بذ ت كيفي و كمي انواع مخلوطاندازه بذر، يك علت ديگر براي تغييرا

 بنابراين يك كيلوگرم    بافت معموالً خيلي بزرگتر هستند    هاي درشت    ر چمن بذ. باشند ميريز، داراي بذر خيلي كوچك      
هاي بـذر    بعلت تعداد بيشتر دانه   .  داراي بذر بيشتري است    بافت ريز نسبت به يك كيلوگرم بذر چمن درشت        بذر چمن 

 . پوشاند  چمن ريز مقدار بيشتري از سطح را مي از بذركيلوگرمدر يك كيلوگرم، يك 
 

 تحمل آب و هوا و خاك 

 
بهر حال در هر يك از . ها مانند همه گياهان، در خاكهاي خوب و خوب زهكشي شده، بهترين رشد را دارند اكثر چمن

. فـت رشـد دارد  آل براي رشـد، ا  مناطق محدوديتهاي منظرسازي وجود دارد كه چمن در آنها بعلت كمبود شرايط ايده 
توانند با شرايط و خصوصيات متنوع خاك تطبيق بيابند در حاليكه بعضي ديگـر از نظـر انطبـاق                    ها مي  بعضي از چمن  

 . باشند خيلي محدود مي

 
تواننـد چنـين     هسـتند و بعضـي ديگـر نمـي        سـازگار ها با رطوبت زياد و كمبود نور آفتاب          بطور مشابه بعضي از چمن    

 بخـوبي  (Tropical) و يـا حـاره   (Subtropical) بعضي از آنها در شرايط نيمه گرمسـيري      .شرايطي را تحمل كنند   
 . پسندند  را بيشتر مي(Subarctic)نمايند، و بعضي ديگر مناطق معتدل و نيمه شمالي  رشد مي

 
  :شوند بندي مي ها با توجه به بهترين حرارت براي رشد به دو گروه تقسيم انواع چمن

 . باشد  ميگراد سانتي درجه ٢٥ تا ١٥ كه حرارت مناسب روزانه آنها بين هاي فصل سرد چمن-

. باشد  ميگراد سانتي درجه ٣٥ تا ٢٦هاي فصل گرم كه حرارت مناسب روزانه آنها بين  چمن-
 

هاي مناطق شمالي اكثراً در روزهاي تابستان وقتي كـه           ها، دليل اين را كه چمن      دانستن درجه رشد بهينه براي چمن     
هاي فصل گـرم در اوايـل    به همين دليل چمن. نمايد ، بيان ميروند اي رنگ و به حالت ركود مي   ه گرم است، قهو   هوا

 . گردد، شاداب نخواهند بود بهار و اواخر پاييز كه حرارت كمتر از حد بهينه مي
 

 دامنة مصرف 

 
بعضي از انواع چمـن، كـاربرد   . روند ميآورند و بعضي ديگر بسرعت از بين    در شرايط مشابه، بعضي از چمنها دوام مي       
هـا   بعضـي . يابنـد  يابند، در حاليكه بعضي ديگر خيلي به آهستگي التيام مي سنگين را پذيرا بوده و به سرعت التيام مي   

، در حاليكه بعضي ديگـر ممكـن  اسـت           بنظر برسند توانند فشردگي راه رفتن شديد را تحمل نموده و هنوز خوب             مي
 .  سرعت رشدشان كند گرددتغيير رنگ داده و
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 مقاومت به امراض و حشرات 

 
مقاومت ممكـن اسـت    . بعضي از انواع چمنها مقاومت بيشتري از ديگران در مقابل حشرات و يا آفات و بيماري دارند                

 . ر حاصل شده باشدبوسيله اقدامات توليد كنندگان بذطبيعي بوده و يا 
 

دانشمندان باغباني كه دائماً در حال جستجو براي خصوصياتي ماننـد رنـگ   تعداد زيادي از چمنها بطور مداوم بوسيله     
 . باشند باشند، در حال بهبود يافتن مي  مقاومت در مقابل حشرات ميپسندي و بهتر، مقاومت به خشكي، سايه

 

 احداث چمن
 

 انتخاب روش احداث چمن

 
 :  مورد استفاده قرار گيرندتوانند براي كاشت چمن چهار روش براي احداث چمن وجود دارد كه مي

 (Seeding)بذر كاري -

(Sodding)پوشش با استفاده از قطعات نواري شكل چمن -

(Plugging)كاري  تكه-

Sprigging)هاي رونده  استفاده از اندام و ساقه- and stolonieting)

 . ي استقرار چمن را داردهاي چمن، نوع منظرسازي محوطه، و زمان موردنياز برا روش انتخاب شده بستگي به گونه
 

 بذركاري 

 
توان بوسيله دست و يـا وسـيله بـذرپاش در            بذر را مي  . باشد  چمن مي  ايجادترين روش    ترين و ارزان   بذركاري معمول 

 . يك محوطه كوچك كاشت
 

و يـا يـك بـذرپاش آبـي         ) شود كه بوسيله تراكتور كشيده مي    (هاي بزرگ ممكن است يك بذرپاش چمن         در محوطه 
بذرپاش . مورد استفاده قرار گيرد   ) كند بذرپاش كه مخلوط بذر، آب، كود و مالچ را با هم در يك زمان پخش مي               يك  (

 . باشد دار و نواحي غيرمعمول مفيد مي آبي مخصوصاً براي مناطق شيب
 

 (sodding) گستردن چمن آماده

 
 فـرش   . بكار برده شـود    راه حل  يك   وقتي كه يك چمن به فوريت مورد لزوم باشد، اين روش ممكن است به عنوان              

دهنده چمن كـه   يابد، يك ماشين برش  شده در يك محل كه به محل ديگر انتقال مي     آمادهكردن عبارتست از چمن     
آوري و لوله شـده   اين نوارها سپس جمع. گيرد دهد، در اين حالت مورد استفاده قرار مي     چمن را بصورت نوار برش مي     
در محل جديد چمن را روي زمين . گيرند هاي چوبي قرار مي  در داخل جعبه،داث چمنو براي حمل به محل جديد اح

هـاي مخصـوص توليـد       اين چمن در خزانـه    . باشد هدف اين روش احداث فوري چمن مي      . نمايند آماده شده پهن مي   

يـن روش بسـيار   ا. گيرد ها پرورش و برداشت بصورت اقتصادي و در مقادير زياد صورت مي        شوند كه در اين خزانه     مي
اي از مشتريان مهم بوده و در محلهائي كـه بـذر           باشد، ولي بهرحال فوري بودن آن براي پاره        تر از بذركاري مي    گران

 . باشد ممكن است شسته شده و به خارج از محل برده شود، ضروري مي
 

 (Plugging)كاري  تكه

 
 هـا ماننـد برمـودا،     عضـي از انـواع چمـن     ب. باشـد  كـاري در منـاطق جنـوبي مـي         اين روش يك روش معمـول چمـن       

St Augustine و فروسيا (Zoysia)در عوض آنها در محل چمنكـاري جديـد   شوند، موالً بوسيله بذر تكثير نمي مع 
بـه جهـت اينكـه دوره رشـد در منـاطق جنـوبي              . شـوند  اي از چمن در حال رشد قرار داده مـي          بصورت قطعات زنده  

 اين قطعات زمان كافي جهت نمو كامل در اختيار دارند تا به صورت يك چمن كامل   تر از مناطق ديگر است،     طوالني

بهرحـال  . باشـد   آن بصورت چمن كامل مـي      گسترشكاري، زمان طوالني     بزرگترين محدوديت اينگونه چمن   . درآيند
هـاي    روش براي سطوح بـزرگ   . باشد هاي گرمسيري كه توليد بذر كمي دارند ضروري مي         براي تعداد زيادي از چمن    

 . باشد پذير مي مكانيزه كاشت امكان
 

Sprigging)هاي رونده  استفاده از اندام و ساقه & Stolonising):  
. شـوند  هاي فصـول سـرد بكـار بـرده مـي           هاي فصول گرم بيشتر از چمن      اين روش نيز مانند روش قبل، براي چمن       

Sprig هـاي زيرزمينـي و يـا حتـي از           ساقه رونده يا ساقه   ممكن است اين قطعه از      . باشد اي از شاخه چمن مي      قطعه
 . هاي جانبي گرفته شده باشد شاخه

 
اين قطعات در   . اين قطعات فاقد خاك متصل به آنها بوده و بنابراين شباهتي به قطعات چمن يا نوارهاي چمن ندارند                 

. باشـد  كننـده مـي    ي و خسـته   كاشت با دست معموالً طوالن    . شوند خاك تهيه و آماده شده به فواصل معين كاشته مي         
 . دهد  زمان كاشت را تقليل مي،مكانيزاسيون
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 مقاومت به امراض و حشرات 

 
مقاومت ممكـن اسـت    . بعضي از انواع چمنها مقاومت بيشتري از ديگران در مقابل حشرات و يا آفات و بيماري دارند                

 . ر حاصل شده باشدبوسيله اقدامات توليد كنندگان بذطبيعي بوده و يا 
 

دانشمندان باغباني كه دائماً در حال جستجو براي خصوصياتي ماننـد رنـگ   تعداد زيادي از چمنها بطور مداوم بوسيله     
 . باشند باشند، در حال بهبود يافتن مي  مقاومت در مقابل حشرات ميپسندي و بهتر، مقاومت به خشكي، سايه

 

 احداث چمن
 

 انتخاب روش احداث چمن

 
 :  مورد استفاده قرار گيرندتوانند براي كاشت چمن چهار روش براي احداث چمن وجود دارد كه مي

 (Seeding)بذر كاري -

(Sodding)پوشش با استفاده از قطعات نواري شكل چمن -

(Plugging)كاري  تكه-

Sprigging)هاي رونده  استفاده از اندام و ساقه- and stolonieting)

 . ي استقرار چمن را داردهاي چمن، نوع منظرسازي محوطه، و زمان موردنياز برا روش انتخاب شده بستگي به گونه
 

 بذركاري 

 
توان بوسيله دست و يـا وسـيله بـذرپاش در            بذر را مي  . باشد  چمن مي  ايجادترين روش    ترين و ارزان   بذركاري معمول 

 . يك محوطه كوچك كاشت
 

و يـا يـك بـذرپاش آبـي         ) شود كه بوسيله تراكتور كشيده مي    (هاي بزرگ ممكن است يك بذرپاش چمن         در محوطه 
بذرپاش . مورد استفاده قرار گيرد   ) كند بذرپاش كه مخلوط بذر، آب، كود و مالچ را با هم در يك زمان پخش مي               يك  (

 . باشد دار و نواحي غيرمعمول مفيد مي آبي مخصوصاً براي مناطق شيب
 

 (sodding) گستردن چمن آماده

 
 فـرش   . بكار برده شـود    راه حل  يك   وقتي كه يك چمن به فوريت مورد لزوم باشد، اين روش ممكن است به عنوان              

دهنده چمن كـه   يابد، يك ماشين برش  شده در يك محل كه به محل ديگر انتقال مي     آمادهكردن عبارتست از چمن     
آوري و لوله شـده   اين نوارها سپس جمع. گيرد دهد، در اين حالت مورد استفاده قرار مي     چمن را بصورت نوار برش مي     
در محل جديد چمن را روي زمين . گيرند هاي چوبي قرار مي  در داخل جعبه،داث چمنو براي حمل به محل جديد اح

هـاي مخصـوص توليـد       اين چمن در خزانـه    . باشد هدف اين روش احداث فوري چمن مي      . نمايند آماده شده پهن مي   

يـن روش بسـيار   ا. گيرد ها پرورش و برداشت بصورت اقتصادي و در مقادير زياد صورت مي        شوند كه در اين خزانه     مي
اي از مشتريان مهم بوده و در محلهائي كـه بـذر           باشد، ولي بهرحال فوري بودن آن براي پاره        تر از بذركاري مي    گران

 . باشد ممكن است شسته شده و به خارج از محل برده شود، ضروري مي
 

 (Plugging)كاري  تكه

 
 هـا ماننـد برمـودا،     عضـي از انـواع چمـن     ب. باشـد  كـاري در منـاطق جنـوبي مـي         اين روش يك روش معمـول چمـن       

St Augustine و فروسيا (Zoysia)در عوض آنها در محل چمنكـاري جديـد   شوند، موالً بوسيله بذر تكثير نمي مع 
بـه جهـت اينكـه دوره رشـد در منـاطق جنـوبي              . شـوند  اي از چمن در حال رشد قرار داده مـي          بصورت قطعات زنده  

 اين قطعات زمان كافي جهت نمو كامل در اختيار دارند تا به صورت يك چمن كامل   تر از مناطق ديگر است،     طوالني

بهرحـال  . باشـد   آن بصورت چمن كامل مـي      گسترشكاري، زمان طوالني     بزرگترين محدوديت اينگونه چمن   . درآيند
هـاي    روش براي سطوح بـزرگ   . باشد هاي گرمسيري كه توليد بذر كمي دارند ضروري مي         براي تعداد زيادي از چمن    

 . باشد پذير مي مكانيزه كاشت امكان
 

Sprigging)هاي رونده  استفاده از اندام و ساقه & Stolonising):  
. شـوند  هاي فصـول سـرد بكـار بـرده مـي           هاي فصول گرم بيشتر از چمن      اين روش نيز مانند روش قبل، براي چمن       

Sprig هـاي زيرزمينـي و يـا حتـي از           ساقه رونده يا ساقه   ممكن است اين قطعه از      . باشد اي از شاخه چمن مي      قطعه
 . هاي جانبي گرفته شده باشد شاخه

 
اين قطعات در   . اين قطعات فاقد خاك متصل به آنها بوده و بنابراين شباهتي به قطعات چمن يا نوارهاي چمن ندارند                 

. باشـد  كننـده مـي    ي و خسـته   كاشت با دست معموالً طوالن    . شوند خاك تهيه و آماده شده به فواصل معين كاشته مي         
 . دهد  زمان كاشت را تقليل مي،مكانيزاسيون
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شده و با كمـي    در سطح محل پخش(Sprigs)اين قطعات . هاي رونده نوعي از قطعات مذكور است   استفاده از شاخه  
ك چون هر يك از قطعات بصورت منفرد در خـا         . زنند سپس روي آنها را غلطك يا ديسك مي       . شود خاك پوشيده مي  

 . شوند، اين روش، روشي سريعتر است داخل نمي
 

 احداث يك چمن مناسب 

 
احداث .  چمن با بهترين كيفيت بدست آورد، بايستي براي آن همه گونه شانس موفقيت را پديد آورد               يك باشداگر بنا   

از شروع به طور كلي شش مرحله بايستي بوسيله يك منظرساز براي حصول اطمينان . يك چمن مناسب حياتي است
 :آميز چمنكاري، درنظر گرفته شود موفقيت

 كاشتن در زمان مناسبي از سال -

ايجاد زهكش و تسطيح مناسب -

تهيه خاك بطور مناسب -
بكار بردن بذر، قطر، نوارها يا قطعات تازه و با كيفيت خوب-

بوجود آوردن رطوبت كافي براي استقرار سريع چمن-

نها هاي تازه در ارتفاع صحيح آ زدن چمن-

 
 زمان كاشت

 
Warm)هاي فصل گـرم   براي چمنكاري در مناطق جنوبي احتياج به چمن Season Grasses) چنـين  . باشـد   مـي

كشت آنهـا در بهـار بسـيار مفيـد     . باشد  درجه فارنهايت دارا مي    ٩٥ تا   ٨٠ايي بهترين رشد را در حرارت روزانه        ه چمن
به اين ترتيب آنها قبل از فرارسيدن زمسـتان و ركـود بخـوبي              . ندرو يعني قبل از فصل تابستان ركود مي      . خواهد بود 

باشد تا باالترين عملكرد و  هاي فصل سرد مي در مناطق سردتر شمالي احتياج به چمن . يابد توسعه يافته و استقرار مي    
باشـد   ي مـ گـراد  سـانتي  درجـه  ٣٥ تـا   ٣٠چمن آبي رنگ و فستوكا وقتيكه حرارت بين         . ترين چمن بوجود بيايد    جالب

 . زنند بخوبي جوانه مي
 

بهتـرين زمـان كاشـت بـراي ايـن      . كننـد  ها گرم است بخوبي رشد مـي  ها در مناطقي كه روز خنك و شب    اين چمن 
ايـن چمنهـا گـردد،      آل موجب به گل نشستن       ها اول پائيز و خيلي زود در بهار، قبل از اينكه فصل سرماي ايده              چمن

خيلي نزديك روزهاي شديداً گرم و سرد تابستان و زمستان كاشته شوند، از بـين  ها فصل سرد   ر چمن اگر بذ . باشد مي
 . روند رفته و يا قبل از استقرار يافتن به ركود مي

 تسطيح و زهكشي زندگي جديد چمنكاري 

 
تسـطيح  . كنـد  گيرد، آب به داخل و اطراف سـطح حركـت مـي    بارد و يا آبياري باراني انجام مي هر زمان كه باران مي 

دهـد كـه آب بـه        زهكش اجازه مي  . نمايد  حركت آبهاي سطحي را هدايت مي      ،)صاف كردن زمين و شيب دادن آن      (
 . نمايد آهستگي به عمق فرو رفته و از فرسايش يا گل شدن خاك جلوگيري مي

 
بايست داراي شيب كافي باشد تا آب سطحي بخارج از محوطـه نزديـك               رسد، مي  حتي چمني كه مسطح به نظر مي      

اگر يك شيب ماليم بطور طبيعي وجود نداشته باشد ممكن است ضرورت يابد كه اين شيب  . ها، جريان يابد   اختمانس
 . ماليم در زمين ايجاد گردد

 

.  متر فاصله در يك زمين مسطح جهت زهكشي مناسب ضرورت دارد       ٣٠ سانتيمتر براي هر     ٣٠ تا   ١٥يك شيب بين    
 . هاي ساختمان را آب بگيرد ه ستونها و زيرزمينعدم تسطيح مناسب ممكن است باعث شود ك

 
هـا، هيچگونـه چمـن و يـا          بدون وجود ذخيره آب در اطراف ريشـه       . زهكشي آب به داخل و خارج خاك اهميت دارد        

. ها نيز، چمن و ديگر گياهان ممكن است غرقاب شوند بدون زهكشي آب از محيط ريشه     . تواند زنده بماند   گياهي نمي 
 مربوط به نواحي مخصوص چمنكاري، زهكشي مناسب ممكن است با مخلوط كردن خاك موجود با با توجه به خاك   

 ليكن در مورد خاكهاي سنگين رسي آورد، حاصل شود ه اعماق بوجود ميمقداري ماسه كه اجازه نفوذ مناسب آب را ب 

 . هاي سفالي ضرورت يابد ممكن است يك سيستم زهكشي با لوله
 

د بايستي آنها را بعد از تسطيح محل چمن و قبل از آماده كردن خاك سـطحي                 نوردنياز باش هاي سفالي م   اگر زهكش 

 . در مكانهايي كه خاك بطور طبيعي شني است معموالً نيازي براي منظور نمودن زهكشي نخواهد بود. مستقر نمود
 

 آماده نمودن خاك 

 
اي از مقـادير مختلـف شـن، سـيلت       خاك نتيجهبافت.  داردPHآماده نمودن صحيح خاك احتياج به دانستن بافت و    

(Silt)      خاكي كه تقريباً مقادير مساوي از ماسه و سيلت و رس داشـته باشـد خـاك                 . باشد  و رس در تركيب خاك مي
خاكهاي با بافت شني، لومي، رسي لـومي و  . خاكهاي لومي براي كاشتن عالي هستند . شود ناميده مي ) Loam(لومي  

 ذكر شده بيش از يـك سـوم تركيـب خـاك را دارا                شود كه جزء و يا اجزاء      كهائي اطالق مي   لومي به خا    رسي سيلتي
سيلت و رس هـر  . باشد بعنوان مثال تركيب خاك شني لومي داراي بيشتر از يك سوم شن در تركيب خاك مي     . باشد
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شده و با كمـي    در سطح محل پخش(Sprigs)اين قطعات . هاي رونده نوعي از قطعات مذكور است   استفاده از شاخه  
ك چون هر يك از قطعات بصورت منفرد در خـا         . زنند سپس روي آنها را غلطك يا ديسك مي       . شود خاك پوشيده مي  

 . شوند، اين روش، روشي سريعتر است داخل نمي
 

 احداث يك چمن مناسب 

 
احداث .  چمن با بهترين كيفيت بدست آورد، بايستي براي آن همه گونه شانس موفقيت را پديد آورد               يك باشداگر بنا   

از شروع به طور كلي شش مرحله بايستي بوسيله يك منظرساز براي حصول اطمينان . يك چمن مناسب حياتي است
 :آميز چمنكاري، درنظر گرفته شود موفقيت

 كاشتن در زمان مناسبي از سال -

ايجاد زهكش و تسطيح مناسب -

تهيه خاك بطور مناسب -
بكار بردن بذر، قطر، نوارها يا قطعات تازه و با كيفيت خوب-

بوجود آوردن رطوبت كافي براي استقرار سريع چمن-

نها هاي تازه در ارتفاع صحيح آ زدن چمن-

 
 زمان كاشت

 
Warm)هاي فصل گـرم   براي چمنكاري در مناطق جنوبي احتياج به چمن Season Grasses) چنـين  . باشـد   مـي

كشت آنهـا در بهـار بسـيار مفيـد     . باشد  درجه فارنهايت دارا مي    ٩٥ تا   ٨٠ايي بهترين رشد را در حرارت روزانه        ه چمن
به اين ترتيب آنها قبل از فرارسيدن زمسـتان و ركـود بخـوبي              . ندرو يعني قبل از فصل تابستان ركود مي      . خواهد بود 

باشد تا باالترين عملكرد و  هاي فصل سرد مي در مناطق سردتر شمالي احتياج به چمن . يابد توسعه يافته و استقرار مي    
باشـد   ي مـ گـراد  سـانتي  درجـه  ٣٥ تـا   ٣٠چمن آبي رنگ و فستوكا وقتيكه حرارت بين         . ترين چمن بوجود بيايد    جالب

 . زنند بخوبي جوانه مي
 

بهتـرين زمـان كاشـت بـراي ايـن      . كننـد  ها گرم است بخوبي رشد مـي  ها در مناطقي كه روز خنك و شب    اين چمن 
ايـن چمنهـا گـردد،      آل موجب به گل نشستن       ها اول پائيز و خيلي زود در بهار، قبل از اينكه فصل سرماي ايده              چمن

خيلي نزديك روزهاي شديداً گرم و سرد تابستان و زمستان كاشته شوند، از بـين  ها فصل سرد   ر چمن اگر بذ . باشد مي
 . روند رفته و يا قبل از استقرار يافتن به ركود مي

 تسطيح و زهكشي زندگي جديد چمنكاري 

 
تسـطيح  . كنـد  گيرد، آب به داخل و اطراف سـطح حركـت مـي    بارد و يا آبياري باراني انجام مي هر زمان كه باران مي 

دهـد كـه آب بـه        زهكش اجازه مي  . نمايد  حركت آبهاي سطحي را هدايت مي      ،)صاف كردن زمين و شيب دادن آن      (
 . نمايد آهستگي به عمق فرو رفته و از فرسايش يا گل شدن خاك جلوگيري مي

 
بايست داراي شيب كافي باشد تا آب سطحي بخارج از محوطـه نزديـك               رسد، مي  حتي چمني كه مسطح به نظر مي      

اگر يك شيب ماليم بطور طبيعي وجود نداشته باشد ممكن است ضرورت يابد كه اين شيب  . ها، جريان يابد   اختمانس
 . ماليم در زمين ايجاد گردد

 

.  متر فاصله در يك زمين مسطح جهت زهكشي مناسب ضرورت دارد       ٣٠ سانتيمتر براي هر     ٣٠ تا   ١٥يك شيب بين    
 . هاي ساختمان را آب بگيرد ه ستونها و زيرزمينعدم تسطيح مناسب ممكن است باعث شود ك

 
هـا، هيچگونـه چمـن و يـا          بدون وجود ذخيره آب در اطراف ريشـه       . زهكشي آب به داخل و خارج خاك اهميت دارد        

. ها نيز، چمن و ديگر گياهان ممكن است غرقاب شوند بدون زهكشي آب از محيط ريشه     . تواند زنده بماند   گياهي نمي 
 مربوط به نواحي مخصوص چمنكاري، زهكشي مناسب ممكن است با مخلوط كردن خاك موجود با با توجه به خاك   

 ليكن در مورد خاكهاي سنگين رسي آورد، حاصل شود ه اعماق بوجود ميمقداري ماسه كه اجازه نفوذ مناسب آب را ب 

 . هاي سفالي ضرورت يابد ممكن است يك سيستم زهكشي با لوله
 

د بايستي آنها را بعد از تسطيح محل چمن و قبل از آماده كردن خاك سـطحي                 نوردنياز باش هاي سفالي م   اگر زهكش 

 . در مكانهايي كه خاك بطور طبيعي شني است معموالً نيازي براي منظور نمودن زهكشي نخواهد بود. مستقر نمود
 

 آماده نمودن خاك 

 
اي از مقـادير مختلـف شـن، سـيلت       خاك نتيجهبافت.  داردPHآماده نمودن صحيح خاك احتياج به دانستن بافت و    

(Silt)      خاكي كه تقريباً مقادير مساوي از ماسه و سيلت و رس داشـته باشـد خـاك                 . باشد  و رس در تركيب خاك مي
خاكهاي با بافت شني، لومي، رسي لـومي و  . خاكهاي لومي براي كاشتن عالي هستند . شود ناميده مي ) Loam(لومي  

 ذكر شده بيش از يـك سـوم تركيـب خـاك را دارا                شود كه جزء و يا اجزاء      كهائي اطالق مي   لومي به خا    رسي سيلتي
سيلت و رس هـر  . باشد بعنوان مثال تركيب خاك شني لومي داراي بيشتر از يك سوم شن در تركيب خاك مي     . باشد
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شـن آن كمتـر از يـك     مقدارگيرند و از اينرو   شني را در بر مي- رسي- از يك سوم تركيب خاك سيلتي         بيشتر يك
كاري، ممكن است جهت نزديكتر شدن به محيط بـا   براي آماده نمودن خاك جهت چمن    . باشد سوم تركيب خاك مي   

 . اضافه گردد) ماده آلي(بافت لومي به آن رس، شن، سيلت يا هوموس 
 

PH         باشد  خاك اندازه اسيدي و يا قليائي بودن خاك مي .PH    باشد سيديته خاك مي   نشان دهنده افزايش ا    ٧ كمتر از. 
ها در  اكثر چمن. شود  مي(basic) و يا بازي (alkaline) خاك به همان اندازه قليايي ، گردد٧ بيشتر از PHهر چقدر 

 خـاك  PHگيـري   انـدازه . دهنـد   بهترين رشد را انجام مي  (PH=6.5)تا كمي اسيدي    ) PH = ٧( خنثي   PHخاك با   
 . آيد بوسيله آزمون خاك بدست مي

 
Dolometic) خاك خيلي اسيدي باشد معموالً بـا اضـافه نمـودن سـنگ آهـك دولـوميتي       PHاگر  Limestone) 

 .  بايستي در بهار يا پائيز بكار برد رامادهاين .  را افزايش دادPHتوان  مي
 

ت  اينصورت منظرسازان عمومـاً گـوگرد، سـولفا    در  الزم باشد،٧ تا ٥/٦ خاك و رسانيدن آن به PHوقتي كه كاهش   
در  مناسب بـراي آمـاده سـازي خـاك     PH دست آوردن يك بافت و     به .كنند مصرف مي آلومينيوم و يا سولفات آهن      

 ١٥تقريبـاً  آوري سنگ از اليه سطحي خاك، نرم كردن خاك تا عمق          همچنين جمع   باشد، كاري بسيار مهم مي    چمن
 . رخوردار است نيز از اهميت زيادي ب  و اضافه كردن مواد آلي به خاك،سانتيمتري

 
باشـد،   اگر منظور يك سطح صاف چمن مي      . آوري نمود    توان بوسيله دست يا چنگك و يا ماشين، جمع         ها را مي   سنگ

 . دنآوري شو هاي سطح خاك نيز بايد جمع حتي سنگريزه
 

آب در خاك هوموس به نگهداري . باشد اي ارزشمند در خاك مي نمايد كه ماده كود حيواني پوسيده ايجاد هوموس مي 
 تـوان هنگـام آمـاده نمـودن        آلـي را مـي      مـواد . كند تا هوا به خاك برسد      كند، همچنين هوموس كمك مي     كمك مي 

 خــاك بــه آن اضــافه نمــود، كــه از مــواد آلــي مختلــف ماننــد پيــت مــاس، كــود حيــواني پوســيده، كمپوســت يــا 
(digested sewage sludge)منظرساز ممكن است موادي را . نمودتوان استفاده   رسوبات تجزيه شده فاضالب مي

كليه مواد اضافه شونده به خـاك  . كه به آساني در دسترس بوده و همچنين از نظر قيمت مناسب باشند انتخاب نمايد             
مـوثرترين روش كـاربرد   . توان در يك زمان و با هم به زمين داد را مي) ، مواد آلي، شن و كود   PHهاي   تنظيم كننده (

 . شكند  ميريز را به ذرات آن خاك را نرم نموده و هم  همباشد كه  تيلر باغباني ميآنها استفاده از يك

 

 كاشت چمن 

 
در غير اينصورت يـك چمـن   . شود  بكار برده مي بذر در روي خاك آماده شده بنحوي كه بطور يكنواخت پخش شود،         

شود ممكن است بذر چمن را با يك ماده  وقتي كه از يك بذر افشان يا بذر كار استفاده مي. ناهموار حاصل خواهد شد
بذر يا مخلـوط بـذر و       .  مخلوط نمود تا بذر چمن بطور يكنواخت پخش گردد         ياالرض همراه مانند ماسه يا خاك سطح     

شـود و قسـمت    يك قسمت آن در طول روي زمين پاشيده مي. كنيم ماده همراه را به دو قسمت مساوري تقسيم مي       
 كـه   كـاه ازقرار دادن يك مالچ سـبك  .  درجه پاشيده خواهد شد٩٠ي با يك زاويه   ديگر در جهت عمود بر جهت قبل      

اين قشر مـالچ همچنـين از آبشـويي بـذر، در اثـر              . نمايد عاري از بذر علف هرز باشد به نگهداري رطوبت كمك مي          
ر ه نشده باشد، بكادر روي يك شيب تند كه بوسيله ماشين بذركار آبي كاشت. بارندگي يا آبياري جلوگيري خواهد نمود

 داده شده است، احتمال آبشـويي بـذر را    قرارچ كه روي آنها يك اليه مال   ييهاربردن يك توري فرسايش بر روي بذ      

 . دهد  ميكاهش
 

 (Sod)چمن نواري 

 
در غير اينصورت بعلت حـرارت زيـادي   يده شدن در محل اصلي مستقر گردد     چمن نواري بايستي بالفاصله پس از بر      

چنانچه چمـن بعـد از      . شود، چمن زنده آسيب خواهد ديد      منهاي لوله شده يا رويهم قرار گرفته، ايجاد مي        كه درون چ  
 شدن داشته باشد ممكن است به خود گياه صدمه وارد شـده و نتيجـه آن يـك                خشك برايپهن شدن فرصت الزم     

 . چمن ضعيف و غيررضايت بخش گردد
 

 سپس نوارهاي جداگانه مانند يك جدول معمـا در كنـار            ده باشد و  ، زمين بايستي مرطوب ش    قبل از پهن كردن چمن    

اين نوارها نبايستي براي بهم چسبيدن كشيده شوند زيرا در اينصورت مجدداً عرض آنهـا كـم       . شوند يكديگر پهن مي  
بعـد  . شود، ليكن بجاي كشيده شدن بايستي بدقت كامالً چسبيده بهم قرار بگيرند            شده و بين نوارها فاصله ايجاد مي      

 . از پهن كردن نوارها بايستي از يك غلطك جهت حصول اطمينان تماس نوارهاي چمن با خاك استفاده نمود
 

  (Plugging) كاري  تكه

 
 بريـده   سـانتيمتر ٥اي شكل هسـتند كـه بـه ضـخامت      هاي چمن بصورت چهارگوش كوچك مستطيلي يا دايره    تكه

 تـا   ٣٠فواصل  آنها در روي زمين آماده شده بطور منظم در          . باشد كشت آنها مانند كشت گياهان پوششي مي      . اند شده
سطح فوقاني هـر تكـه بايـد بـا          .  بوجود آورند   را پوششگيرند كه حداكثر     هاي متناوب قرار مي     در رديف   سانتيمتر ٤٠
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شـن آن كمتـر از يـك     مقدارگيرند و از اينرو   شني را در بر مي- رسي- از يك سوم تركيب خاك سيلتي         بيشتر يك
كاري، ممكن است جهت نزديكتر شدن به محيط بـا   براي آماده نمودن خاك جهت چمن    . باشد سوم تركيب خاك مي   

 . اضافه گردد) ماده آلي(بافت لومي به آن رس، شن، سيلت يا هوموس 
 

PH         باشد  خاك اندازه اسيدي و يا قليائي بودن خاك مي .PH    باشد سيديته خاك مي   نشان دهنده افزايش ا    ٧ كمتر از. 
ها در  اكثر چمن. شود  مي(basic) و يا بازي (alkaline) خاك به همان اندازه قليايي ، گردد٧ بيشتر از PHهر چقدر 

 خـاك  PHگيـري   انـدازه . دهنـد   بهترين رشد را انجام مي  (PH=6.5)تا كمي اسيدي    ) PH = ٧( خنثي   PHخاك با   
 . آيد بوسيله آزمون خاك بدست مي

 
Dolometic) خاك خيلي اسيدي باشد معموالً بـا اضـافه نمـودن سـنگ آهـك دولـوميتي       PHاگر  Limestone) 

 .  بايستي در بهار يا پائيز بكار برد رامادهاين .  را افزايش دادPHتوان  مي
 

ت  اينصورت منظرسازان عمومـاً گـوگرد، سـولفا    در  الزم باشد،٧ تا ٥/٦ خاك و رسانيدن آن به PHوقتي كه كاهش   
در  مناسب بـراي آمـاده سـازي خـاك     PH دست آوردن يك بافت و     به .كنند مصرف مي آلومينيوم و يا سولفات آهن      

 ١٥تقريبـاً  آوري سنگ از اليه سطحي خاك، نرم كردن خاك تا عمق          همچنين جمع   باشد، كاري بسيار مهم مي    چمن
 . رخوردار است نيز از اهميت زيادي ب  و اضافه كردن مواد آلي به خاك،سانتيمتري

 
باشـد،   اگر منظور يك سطح صاف چمن مي      . آوري نمود    توان بوسيله دست يا چنگك و يا ماشين، جمع         ها را مي   سنگ

 . دنآوري شو هاي سطح خاك نيز بايد جمع حتي سنگريزه
 

آب در خاك هوموس به نگهداري . باشد اي ارزشمند در خاك مي نمايد كه ماده كود حيواني پوسيده ايجاد هوموس مي 
 تـوان هنگـام آمـاده نمـودن        آلـي را مـي      مـواد . كند تا هوا به خاك برسد      كند، همچنين هوموس كمك مي     كمك مي 

 خــاك بــه آن اضــافه نمــود، كــه از مــواد آلــي مختلــف ماننــد پيــت مــاس، كــود حيــواني پوســيده، كمپوســت يــا 
(digested sewage sludge)منظرساز ممكن است موادي را . نمودتوان استفاده   رسوبات تجزيه شده فاضالب مي

كليه مواد اضافه شونده به خـاك  . كه به آساني در دسترس بوده و همچنين از نظر قيمت مناسب باشند انتخاب نمايد             
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 . شكند  ميريز را به ذرات آن خاك را نرم نموده و هم  همباشد كه  تيلر باغباني ميآنها استفاده از يك

 

 كاشت چمن 
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 . چمن ضعيف و غيررضايت بخش گردد
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 بريـده   سـانتيمتر ٥اي شكل هسـتند كـه بـه ضـخامت      هاي چمن بصورت چهارگوش كوچك مستطيلي يا دايره    تكه
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 اين امر باعث جلـوگيري از     .  بايد مرطوب باشد نه خيس     ، خاك  هنگام نصب  در. سطح خاك آماده شده همسطح باشد     
 . گردد ها بعد از نصب مي خشك شدن بعضي از تكه

 
 (Sprigs)اندامهاي رويشي 

 
در كاشـت  . شوند  كاشته مي سانتيمتر٣٠ تا ٢٠ در روي خطوط با فواصل        سانتيمتر ١٠ تا   ٥اندامهاي رويشي در عمق     

مـاده شـده پخـش    در عوض اين اندامها تا حد امكان بصورتي كسان در سطح زمين آ    . گردند  رديفها رسم نمي   ،دستي

 خاك بايسـتي مرطـوب بـوده        ،در موقع شروع كاشت   . شوند گرديده و بوسيله يك چوب به داخل خاك فشار داده مي          
 بايستي قسمتهاي كاشـته شـده را بـا پيشـرفت             باشد وسيعكاري   در صورتيكه محوطه چمن   . ولي خيلي خيس نباشد   

ميل كاشت ممكن است باعث خشك شدن انـدامهاي         انتظار براي تك  . كاشت تدريجاً مالچ پاشيده و غلطك سبك زد       

 . كاشته شده گردد
 

 اهميت آبياري 

 
  بـا  .نداردباشد، به آب احتياج      تا زمانيكه گياه در داخل بذر در خواب مي        . آب براي رشد و نمو كليه نباتات حياتي است        

ك آبياري غيرمنقطع بسيار مهـم  در اين زمان ي. گردد زني بذر مي  اين وجود كشت و آبياري بذر موجب آماس و جوانه         
آب .  نرسيده است به سطح خاك نبايد اجازه خشـك شـدن داد             سانتيمتر ٥كه چمن به بلندي حدود       تا وقتي . باشد مي

بايد احتياط كـرد كـه بـدون    .  ممكن است ضرورت داشته باشد   ماه يكدادن چندين بار در روز، هر روز و براي مدت           
. رطوبت خيلي زياد ممكن است باعث انتشار امراض شـود        .  را مرطوب نگهداشت   اشباع شدن خاك، و اندامهاي جديد     

بـا روش  . باشـد  لنگ باغباني بر روي چمن تازه كاشته شده مياني خيلي بهتر از آبپاشي با يك شاستفاده از آبياري بار   

 . توزيع كردتوان آب را به آهستگي و به صورت يكنواخت بر روي چمن  آبياري باراني مي
 

 رسازي مناطق خشك منظ
 

 تعريف

 
منظرسازي مناطق خشك عبارت از نوعي منظرسازي اسـت كـه گياهـان مقـدار كمـي آب بـراي مصـرف دريافـت                    

آب قابل دسترسي ممكن است از نظر كميت و كيفيت، در اثر شرايط محيطي مانند بادهـاي خشـك و يـا               . نمايند مي

 . بعلت مجموعه شرايط موجود، محدوديت داشته باشد

 هاي مناطق خشك  كخا

 
 : گيرند هاي مناطق خشك معموالً در سه طبقه زيرين قرار مي خاك

 . باشد   ماسه فاقد مواد غذايي و هوموس كه مهمترين ماده آلي خاك مي-

-Adobeرفته است باشد كه براي ساختن بلوكهاي آجري بكار مي  يا خاك آجرسازي، يك خاك رسي سنگين مي .
تر شدن و بهبـود تهويـه خـاك، بـه هومـوس       بهتر از ماسه نگهميدارد ليكن براي سبكاين نوع خاك رطوبت را  

. احتياج دارد

اين نوع خاكها داراي يك طبقه آهكـي  .  دارا بودن مواد آهكي زياد بشدت قليايي هستندبعلتCalichخاكهاي -
جـه رشـد گياهـان را        در نزديكي سطح زمين هستند كه زهكشي را غيرممكن نموده و در نتي             (hardpar)سخت  

. سازد مختل مي
 

آبيـاري بميـزان زيـاد      .  بدترين نوع خاكي است كه يك منظرساز ممكن است با آن روبرو شود             Calich قليايي   خاك
 ممكن است (Hardpan)اين طبقه آهكي سخت . شود كه طبقه آهكي در نزديكي سطح زمين بوجود بيايد  باعث مي 

رسـوب آهـك در    . چند سانتيمتر تا چند متر در زير سطح زمين پهن شده باشـد            در سطح خاك و يا در عمق متغير از          

 .  و يا يك طبقه شبه سيماني غيرقابل نفوذ باشد(Granular)اي   دانه بصورتاستخاك ممكن 
 

هـا،   نمايند، در حاليكه در محلهاي خـارج از دامنـه          هاي با خاكهاي عميق مشكلي ايجاد نمي       خاكهاي قليايي در دامنه   

شوند كه خاك نه بطور طبيعي زهكشي شود و نه وقتيكه خاكها قليايي هستند، گياهان بطور سـالم رشـد و              ث مي باع
 . نمو بنمايند

 
  :معموالً خاكهاي مناطق خشك داراي مشخصات زير هستند

 .ند هست  فاقد هوموس∗
 . نياز به آبياري فراوان دارند∗
 . شوند ه مواد غذايي دائماً بعلت آبياري زياد شسته ميمعموالً از نظر تغذيه فقير هستند براي اينك∗

 ).  و باالتر٥/٨ تا ٥/٧ از PH( قلياييت بااليي دارند ∗
  فسفات آنها كم است∗
 . فاقد آهن و يا مواد ديگري بصورت غيرقابل استفاده براي گياهان هستند∗
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  فسفات آنها كم است∗
 . فاقد آهن و يا مواد ديگري بصورت غيرقابل استفاده براي گياهان هستند∗
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ليايي، كودهاي حيـواني و يـا شـيميايي كـه            داراي مقدار نمك محلول زيادي هستند كه از آبياري بوسيله آبهاي ق            ∗
 . گردد شوند، حاصل مي بوسيله آبياري بخوبي زهكشي نشده و شسته نمي

 
 نگهداري آب

 
توزيع مناسب آب در    . باشد دار و مناطق مسطح كويري، مشكل عمومي منظرسازي مي         هاي شيب  مشكل آب در دامنه   

ت بقدري قليايي باشد كه بهمان ميـزان كـه رفـع احتيـاج              موجود ممكن اس   آب. ها هيچ وقت ميسر نيست     مكاناين  

آبياري با آب بشدت قليايي ممكن است خاك اسيدي ايجاد شده براي بعضي از گياهـان       . كند، مشكل ايجاد نمايد    مي
اين نوع آب ممكن است باعـث رسـوب نمـك محلـول در خـاك بشـود و            . مانند آزاليا و رودودندرونها را خنثي نمايد      

 . اعث ضعف مضاعف رشد گياه خواهد شدرسوب نمك ب

 
باشد، ليكن بهرحال اصل آنسـت كـه         اگر چه آبياري براي سالمت طرحهاي منظرسازي در مناطق خشك حياتي مي           

 . كليه آبها چه بصورت آبياري و يا نزوالت طبيعي، در خاك حفظ بشوند
 

 روشهاي نگهداري آب 

 
  :شوند ناطق خشك بكار برده ميروشهاي زير براي نگهداري رطوبت در منظرسازي م

تر از سطح زمين قرار بگيرند تا يك حوضـچه دسترسـي بـه       كليه بسترهاي كاشت در مناطق خشك بايستي پايين        ∗
 . نمايد  حوضچه هرگونه آب آبياري را نگهداري نموده و از جريان آن بخارج جلوگيري مي اين.بيايدآب بوجود 

كافي آب بكار برد كه تا چند سانتيمتر به داخل خاك نفوذ نمايد و از تبخير شديد  در هر نوبت آبياري بايستي مقدار      ∗

 . از سطح خاك جلوگيري بعمل آيد
 .  در هر سال بايستي مقداري مواد آلي به خاك اضافه نمود تا ظرفيت نگهداري آب بهبود يابد∗
پاشي باعث كنـدي تبخيـر رطوبـت از خـاك            مالچ.  سانتيمتر بايستي بكار برده شوند     ١٠ مالچهاي آلي الاقل بعمق      ∗

 . آورد ها بوجود مي تري براي رشد ريشه گرديده و محيط خنك
  كـه  بدهنـد  درختان جوان و نهالهاي تازه كاشته شده ممكن است مقدار كافي آب از تنه باريك خـود را از دسـت                       ∗

ليل نوار پيچي و رنگ سفيد قابل براي اين د  . باعث رنجور شدن و صدمات شديد در گرماي تابستان به آنها بشود           
اين طريقه حفاظـت بـراي درختـان    . شستشو، براي حفاظت تنه درخت از آفتاب سوختگي، بايستي بكار برده شود 

 . باشد مركبات و محلهاي تازه هرس شده درختان مسن ديگر نيز مفيد مي
 



43

فهرستنشریاتوكتابها

ليايي، كودهاي حيـواني و يـا شـيميايي كـه            داراي مقدار نمك محلول زيادي هستند كه از آبياري بوسيله آبهاي ق            ∗
 . گردد شوند، حاصل مي بوسيله آبياري بخوبي زهكشي نشده و شسته نمي

 
 نگهداري آب

 
توزيع مناسب آب در    . باشد دار و مناطق مسطح كويري، مشكل عمومي منظرسازي مي         هاي شيب  مشكل آب در دامنه   

ت بقدري قليايي باشد كه بهمان ميـزان كـه رفـع احتيـاج              موجود ممكن اس   آب. ها هيچ وقت ميسر نيست     مكاناين  

آبياري با آب بشدت قليايي ممكن است خاك اسيدي ايجاد شده براي بعضي از گياهـان       . كند، مشكل ايجاد نمايد    مي
اين نوع آب ممكن است باعـث رسـوب نمـك محلـول در خـاك بشـود و            . مانند آزاليا و رودودندرونها را خنثي نمايد      

 . اعث ضعف مضاعف رشد گياه خواهد شدرسوب نمك ب

 
باشد، ليكن بهرحال اصل آنسـت كـه         اگر چه آبياري براي سالمت طرحهاي منظرسازي در مناطق خشك حياتي مي           

 . كليه آبها چه بصورت آبياري و يا نزوالت طبيعي، در خاك حفظ بشوند
 

 روشهاي نگهداري آب 

 
  :شوند ناطق خشك بكار برده ميروشهاي زير براي نگهداري رطوبت در منظرسازي م

تر از سطح زمين قرار بگيرند تا يك حوضـچه دسترسـي بـه       كليه بسترهاي كاشت در مناطق خشك بايستي پايين        ∗
 . نمايد  حوضچه هرگونه آب آبياري را نگهداري نموده و از جريان آن بخارج جلوگيري مي اين.بيايدآب بوجود 

كافي آب بكار برد كه تا چند سانتيمتر به داخل خاك نفوذ نمايد و از تبخير شديد  در هر نوبت آبياري بايستي مقدار      ∗

 . از سطح خاك جلوگيري بعمل آيد
 .  در هر سال بايستي مقداري مواد آلي به خاك اضافه نمود تا ظرفيت نگهداري آب بهبود يابد∗
پاشي باعث كنـدي تبخيـر رطوبـت از خـاك            مالچ.  سانتيمتر بايستي بكار برده شوند     ١٠ مالچهاي آلي الاقل بعمق      ∗

 . آورد ها بوجود مي تري براي رشد ريشه گرديده و محيط خنك
  كـه  بدهنـد  درختان جوان و نهالهاي تازه كاشته شده ممكن است مقدار كافي آب از تنه باريك خـود را از دسـت                       ∗
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32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 
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41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(
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)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

47- فضاهای باز اداری - مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی )پائیز 1379(

48- شهرک ترافیکی کودکان )زمستان 1379(
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50- فضای سبز- مناطق صنعتی- پارک های صنعتی )تابستان 1380(

اول:  عملکرد حسی-جلد  اول:  استانداردهای  بخش  محیطی-  شرایط  تنظیم   -51

محیط روشنایی )پاییز 1380(

52- تنظیم شرایط محیطی- بخش اول:  استانداردهای عملکرد حسی-محیط های 

صوتی و حرارتی )پاییز 1380(

53- منظر سازی - جلداول: طراحی کاشت )زمستان 1380(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


