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 پيشگفتار
 

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

اين قسمت از فضاي باز، بخشي است كه خانواده در آن استراحت و تمديد اعصاب كرده و           . گيرد حياط منازل قرار مي   
اين بخش از فضاي باز، بخـاطر منظـور و كـاربرد و موقعيـت       . ندك ن خود از آن استفاده مي     ميهمانابراي تفرج خود و     

شود تا بخش عمومي و در اين بخش، اختفا و خلوت كامل يـا نسـبي بسـيار          مكاني آن، توسط افراد كمتري ديده مي      
هر دو . هستندرخوردار به هر ترتيب، كيفيت طراحي هر دو بخش خانوادگي و عمومي از اهميت خاصي ب. اهميت دارد

در . دنهاي يك خانواده باش     كه بايد جوابگوي بسياري از خواسته      هستندهاي اصلي و اساسي منظرسازي       از بخش آنها  
هاي فضاي بيروني را در صورتيكه مستقيماً متصل و مرتبط به اتاقهـاي داخلـي مربوطـه                  سنجشي ديگر، كليه بخش   

توان گفت كه رابطة بصري بين فضاهاي باز و بسته از طريق پنجـره، تقريبـاً                 مي. آميزتر خواهيم يافت   باشند موفقيت 
اينكه بتوان مستقيماً از اتاق نشيمن يا اتـاق         . باشد ارتباط فيزيكي بوسيلة در نيز بسيار مطلوب مي       .  است ضرورتيك  

 رسيدن بـه فضـاي    بخش است اما اگر براي     آيي خانوادگي به بخش خانوادگي فضاي بيروني رفت، بسيار لذت          گردهم
پس از طراحـي    . خانوادگي بيروني مجبور شويد از آشپزخانه و يا گاراژ عبور كنيد، چندان مطلوب و دلپذير نخواهد بود                

. ها به فضاهاي قابل استفاده و زندگي است        هاي مختلف فضاي بيروني، قدم بعدي طراحي و توسعه اين بخش           بخش
تركيب اتـاق داخلـي،     . فضاهاي بيروني را به يك اتاق بيروني تشبيه كنيم        براي اين منظور بسيار مفيد است كه كليه         

سـطح  . باشند باشد زيرا كه همگي شامل ديوارها، سقف و كف مي چه ساده باشد و چه آراسته و با آاليش، يكسان مي   
يعـي  توانـد از مصـالح طب      مصالح سطح فضاي بيروني مـي     . فضاي بيروني نيز همچون سطح يا كف اتاق داخلي است         

تواند غيرطبيعي مثل آجـر، سـيمان، موزائيـك و غيـره      باشد، مثل چمن، گياهان پوششي، شن، ماسه يا آب، و نيز مي     
تواند بمنزلة حفاظ باشد مثل سايبان يا پوشش         سقف فضاي بيروني، محدودة ارتفاعي اتاق بيروني است، كه مي         . باشد

آل سـقف    دار، از مصالح ايده    در مناطق معتدل، درختان خزان    . آلومينيومي و يا فقط براي ايجاد سايه باشد مثل درخت         
دهند، نور   كنند و در زمستان كه برگهاي خود را از دست مي           اين درختان در تابستان سايه ايجاد مي      . اند فضاي بيروني 

نـي يـا   شود كـه طراحـي فضـاي بيرو    طور كلي مالحظه ميب. شوند ده و باعث گرمي خانه مي از خود عبور دا    را آفتاب
به منظور آشنايي بيشـتر بـا ايـن مقولـه و بـا            . منظرسازي هر بنا نيز اهميتي همپاي طراحي فضاهاي داخلي آن دارد          

ها و فضاهاي سبز تجهيز شده در محيط باز،          هدف ارائه راهكارهايي براي طراحي، احداث و نگهداري مناظر، محوطه         
ــاب   مهندســين مشــاور ره ــه ترجمــه كت ــدام ب LANDSCAPINGشــهر اق PRINCIPLES & PRACTICES  

Jackتاليف  E.Ingels چاپ DELMAR(1992)اي از فصول مفيد آن در اين نشريه و نشريات   نموده است كه گزيده
اميد است كه مقبول نظر كارشناسان و صاحبنظران محترم قرار          . ارائه خواهند شد  » منظرسازي«ديگري تحت عنوان    

 . هاي پيرامونمان ياري كنند  زيبا، كاربردي و انديشيده شده در محيطگيرد و ما را در رسيدن به مناظري
 سعيد شهيدي

 مدير بخش تحقيق و توسعه

 مقدمه
 

ي طراحي شـده بـراي      هر سال امالك بيشتري با روشهاي آبيار      . ، عموميت دارد  فضاي سبز امروز آبياري و نگهداري     
ي و  بـان هـاي باغ   لنگهـا، شـ    جانشين آبپاشـهاي روي چمـن      ها تدريجاً  اين سيستم . شوند آبياري مي چمنها و گياهان    

 .  وجود داردفضاي سبزداليل چندي براي ازدياد گرايش بطرف آبياري جديد . گردند مخازن آب قديمي مي

 
نمايد، زيرا با اين روش آبياري، آب درست بـه ميزانـي كـه            جوئي مي  آبياري با روش خودكار نيز در مصرف آب صرفه        

 وجـود نـدارد، ايـن       (Run-off)شود، و بنابراين آب جـاري شـده در سـطح             ذب باشد، مصرف مي   براي خاك قابل ج   

ايـن امـر همچنـين از نظـر         . باشد باشد، زيرا قيمت آب در حال اضافه شدن مي         جوئي از نظر اقتصادي مهم مي      صرفه
باشد و  كش مي شرهها كه حاوي كود و سموم ح آبياري كنترل شده از جاري شدن فاضالب. حفاظت محيط مهم است

 د،همچنين در نواحي با بارندگي محدو. نمايد هاي آبي و كانالهاي فاضالب جلوگيري مي شسته شدن آنها به داخل راه

 . دهد كه هيچيك از محلولهاي قيمتي هدر نرفته است اطمينان مي آبياري منظر
 

 انواع سيستمهاي آبياري 

 

  :نجام داداتوان به دو طريق متفاوت    آبياري را مي-

 . اشدپ يع است كه آب را بر روي گياه مي توزيع آب تحت فشار به وسيله يك سيستم توز :آبياري باراني-
سيستم توزيع در اين روش آبياري سيسـتم بـا          .  رسانيدن آب مستقيماً به منطقه ريشه گياه است         :اي آبياري قطره -

.  شده باشدبيهتعفشار كم بوده و ممكن است در روي زمين و يا داخل خاك 

 
 واژه شناسي آبياري 

 
دانستن .  مخصوص به خودش را دارداصطالحاتباشد،  به علت اينكه آبياري به نحوي يك روش فني اختصاصي مي          

 . دن ايجاد نمايها اي از تكنولوژي اي نسبت به پاره تواند يك آگاهي پايه اين اصطالحات مي
 

 . شود  خارج شده و بر روي چمن و يا گياه پاشيده مياي كه آب توسط آن از لوله وسيله: سرآبپاش

 
 . داردبخصوص هر سر آبپاش يك الگوي توزيع : الگوي پخش



 پيشگفتار
 

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

اين قسمت از فضاي باز، بخشي است كه خانواده در آن استراحت و تمديد اعصاب كرده و           . گيرد حياط منازل قرار مي   
اين بخش از فضاي باز، بخـاطر منظـور و كـاربرد و موقعيـت       . ندك ن خود از آن استفاده مي     ميهمانابراي تفرج خود و     

شود تا بخش عمومي و در اين بخش، اختفا و خلوت كامل يـا نسـبي بسـيار          مكاني آن، توسط افراد كمتري ديده مي      
هر دو . هستندرخوردار به هر ترتيب، كيفيت طراحي هر دو بخش خانوادگي و عمومي از اهميت خاصي ب. اهميت دارد

در . دنهاي يك خانواده باش     كه بايد جوابگوي بسياري از خواسته      هستندهاي اصلي و اساسي منظرسازي       از بخش آنها  
هاي فضاي بيروني را در صورتيكه مستقيماً متصل و مرتبط به اتاقهـاي داخلـي مربوطـه                  سنجشي ديگر، كليه بخش   

توان گفت كه رابطة بصري بين فضاهاي باز و بسته از طريق پنجـره، تقريبـاً                 مي. آميزتر خواهيم يافت   باشند موفقيت 
اينكه بتوان مستقيماً از اتاق نشيمن يا اتـاق         . باشد ارتباط فيزيكي بوسيلة در نيز بسيار مطلوب مي       .  است ضرورتيك  

 رسيدن بـه فضـاي    بخش است اما اگر براي     آيي خانوادگي به بخش خانوادگي فضاي بيروني رفت، بسيار لذت          گردهم
پس از طراحـي    . خانوادگي بيروني مجبور شويد از آشپزخانه و يا گاراژ عبور كنيد، چندان مطلوب و دلپذير نخواهد بود                

. ها به فضاهاي قابل استفاده و زندگي است        هاي مختلف فضاي بيروني، قدم بعدي طراحي و توسعه اين بخش           بخش
تركيب اتـاق داخلـي،     . فضاهاي بيروني را به يك اتاق بيروني تشبيه كنيم        براي اين منظور بسيار مفيد است كه كليه         

سـطح  . باشند باشد زيرا كه همگي شامل ديوارها، سقف و كف مي چه ساده باشد و چه آراسته و با آاليش، يكسان مي   
يعـي  توانـد از مصـالح طب      مصالح سطح فضاي بيروني مـي     . فضاي بيروني نيز همچون سطح يا كف اتاق داخلي است         

تواند غيرطبيعي مثل آجـر، سـيمان، موزائيـك و غيـره      باشد، مثل چمن، گياهان پوششي، شن، ماسه يا آب، و نيز مي     
تواند بمنزلة حفاظ باشد مثل سايبان يا پوشش         سقف فضاي بيروني، محدودة ارتفاعي اتاق بيروني است، كه مي         . باشد

آل سـقف    دار، از مصالح ايده    در مناطق معتدل، درختان خزان    . آلومينيومي و يا فقط براي ايجاد سايه باشد مثل درخت         
دهند، نور   كنند و در زمستان كه برگهاي خود را از دست مي           اين درختان در تابستان سايه ايجاد مي      . اند فضاي بيروني 

نـي يـا   شود كـه طراحـي فضـاي بيرو    طور كلي مالحظه ميب. شوند ده و باعث گرمي خانه مي از خود عبور دا    را آفتاب
به منظور آشنايي بيشـتر بـا ايـن مقولـه و بـا            . منظرسازي هر بنا نيز اهميتي همپاي طراحي فضاهاي داخلي آن دارد          

ها و فضاهاي سبز تجهيز شده در محيط باز،          هدف ارائه راهكارهايي براي طراحي، احداث و نگهداري مناظر، محوطه         
ــاب   مهندســين مشــاور ره ــه ترجمــه كت ــدام ب LANDSCAPINGشــهر اق PRINCIPLES & PRACTICES  

Jackتاليف  E.Ingels چاپ DELMAR(1992)اي از فصول مفيد آن در اين نشريه و نشريات   نموده است كه گزيده
اميد است كه مقبول نظر كارشناسان و صاحبنظران محترم قرار          . ارائه خواهند شد  » منظرسازي«ديگري تحت عنوان    

 . هاي پيرامونمان ياري كنند  زيبا، كاربردي و انديشيده شده در محيطگيرد و ما را در رسيدن به مناظري
 سعيد شهيدي

 مدير بخش تحقيق و توسعه

 مقدمه
 

ي طراحي شـده بـراي      هر سال امالك بيشتري با روشهاي آبيار      . ، عموميت دارد  فضاي سبز امروز آبياري و نگهداري     
ي و  بـان هـاي باغ   لنگهـا، شـ    جانشين آبپاشـهاي روي چمـن      ها تدريجاً  اين سيستم . شوند آبياري مي چمنها و گياهان    

 .  وجود داردفضاي سبزداليل چندي براي ازدياد گرايش بطرف آبياري جديد . گردند مخازن آب قديمي مي

 
نمايد، زيرا با اين روش آبياري، آب درست بـه ميزانـي كـه            جوئي مي  آبياري با روش خودكار نيز در مصرف آب صرفه        

 وجـود نـدارد، ايـن       (Run-off)شود، و بنابراين آب جـاري شـده در سـطح             ذب باشد، مصرف مي   براي خاك قابل ج   

ايـن امـر همچنـين از نظـر         . باشد باشد، زيرا قيمت آب در حال اضافه شدن مي         جوئي از نظر اقتصادي مهم مي      صرفه
باشد و  كش مي شرهها كه حاوي كود و سموم ح آبياري كنترل شده از جاري شدن فاضالب. حفاظت محيط مهم است

 د،همچنين در نواحي با بارندگي محدو. نمايد هاي آبي و كانالهاي فاضالب جلوگيري مي شسته شدن آنها به داخل راه

 . دهد كه هيچيك از محلولهاي قيمتي هدر نرفته است اطمينان مي آبياري منظر
 

 انواع سيستمهاي آبياري 

 

  :نجام داداتوان به دو طريق متفاوت    آبياري را مي-

 . اشدپ يع است كه آب را بر روي گياه مي توزيع آب تحت فشار به وسيله يك سيستم توز :آبياري باراني-
سيستم توزيع در اين روش آبياري سيسـتم بـا          .  رسانيدن آب مستقيماً به منطقه ريشه گياه است         :اي آبياري قطره -

.  شده باشدبيهتعفشار كم بوده و ممكن است در روي زمين و يا داخل خاك 

 
 واژه شناسي آبياري 

 
دانستن .  مخصوص به خودش را دارداصطالحاتباشد،  به علت اينكه آبياري به نحوي يك روش فني اختصاصي مي          

 . دن ايجاد نمايها اي از تكنولوژي اي نسبت به پاره تواند يك آگاهي پايه اين اصطالحات مي
 

 . شود  خارج شده و بر روي چمن و يا گياه پاشيده مياي كه آب توسط آن از لوله وسيله: سرآبپاش
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منظر سازي

بدنـه آبپـاش و     : انـد  هاي پاشنده از دو قسمت ساخته شده       سرآبپاش.  يكي از دو نوع سرآبپاش است       :سرآبپاش پاشنده 
 . نمايد شود و همچنين الگوي پخش آنرا كنترل مي نازل مقدار آبي را كه از آبپاش خارج مي. كننده نازل پخش

 
چرخد و آب تحت فشار را از سوراخ باريكي   چرخشي بطور دايره مي     آبپاش.  نوع ديگر آبپاش است    : چرخشي سرآبپاش
 . باشند خيلي دورتري مي قبلي، قادر به توزيع آب در فواصلهاي  هاي چرخشي نسبت به آبپاش آبپاش. نمايد پخش مي

 

Impact)اي   ضربهآبپاش Drive Head)در اين نوع آب تحت فشار . باشد هاي چرخشي مي  يكي از دو نوع سرآبپاش
 مجهز به فنر ضربه زده و ضربات مكرر باعث چرخش سرآبپاش به دور بدنـه آن                بازوي يك به    هنگام خروج از نازل،   

 . نمايد ايجاد مي نوعي آبياري صدا دار ، تكرار ضربات بازو. گردد اي مي بصورت دايره
 

Gear)اي  هاي دنده آبپاش Drive): اين سر آبپـاش شـامل تعـدادي چـرخ     . هاي چرخشي است  نوع ديگر از سرآبپاش
ها باعـث    حركت اين چرخ دنده   . شود باشد كه فشار آب هنگام عبور از داخل سرآبپاش باعث چرخش آنها مي             دنده مي 

 . گردد پاش مي گردش آب
 

Precipitation)سرعت پخش آب  Rate):    ايـن مقـدار   . باشـد  عبارت از مقدار آب پخش شده در يـك محوطـه مـي
 . شود گيري مي شده اندازه برحسب آب پخش

 
ايـن مقـدار بسـتگي بـه     . باشـد   يك منطقه معين از يك منظر كه داراي احتياج آبي بخصوصي مي            :منطقه جغرافيائي 

يك منظر ممكن اسـت داراي چنـد منطقـه          . جذب خاك دارد  رود و همچنين به شدت       احتياج گياهي كه در آنجا مي     
 . جغرافيايي متفاوت باشد

 
 . كند اي عمل مي اي است كه بعنوان سرآبپاس در آبياري قطره  عبارت از وسيله :قطره چكان

 
Discharge)سرعت توزيع  Rate):گيري شده معين جريان   مقدار آبي است كه از يك سيستم آبياري در زمان اندازه

اي بـا مقيـاس گـالن در سـاعت        و آبياري قطره   (gpm)روشهاي آبياري باراني با مقياس گالن در دقيقه         . كند پيدا مي 
(gph)شود گيري مي  اندازه . 

 

 ورتـــ همه قطره چكانها در ص:(Pressure Compensating emitters)قطره چكانهاي داراي تنظيم كننده فشار 

 مقدمه
 

ي طراحي شـده بـراي      هر سال امالك بيشتري با روشهاي آبيار      . ، عموميت دارد  فضاي سبز امروز آبياري و نگهداري     
ي و  بـان هـاي باغ   لنگهـا، شـ    جانشين آبپاشـهاي روي چمـن      ها تدريجاً  اين سيستم . شوند آبياري مي چمنها و گياهان    

 .  وجود داردفضاي سبزداليل چندي براي ازدياد گرايش بطرف آبياري جديد . گردند مخازن آب قديمي مي

 
نمايد، زيرا با اين روش آبياري، آب درست بـه ميزانـي كـه            جوئي مي  آبياري با روش خودكار نيز در مصرف آب صرفه        

 وجـود نـدارد، ايـن       (Run-off)شود، و بنابراين آب جـاري شـده در سـطح             ذب باشد، مصرف مي   براي خاك قابل ج   

ايـن امـر همچنـين از نظـر         . باشد باشد، زيرا قيمت آب در حال اضافه شدن مي         جوئي از نظر اقتصادي مهم مي      صرفه
باشد و  كش مي شرهها كه حاوي كود و سموم ح آبياري كنترل شده از جاري شدن فاضالب. حفاظت محيط مهم است

 د،همچنين در نواحي با بارندگي محدو. نمايد هاي آبي و كانالهاي فاضالب جلوگيري مي شسته شدن آنها به داخل راه

 . دهد كه هيچيك از محلولهاي قيمتي هدر نرفته است اطمينان مي آبياري منظر
 

 انواع سيستمهاي آبياري 

 

  :نجام داداتوان به دو طريق متفاوت    آبياري را مي-

 . اشدپ يع است كه آب را بر روي گياه مي توزيع آب تحت فشار به وسيله يك سيستم توز :آبياري باراني-
سيستم توزيع در اين روش آبياري سيسـتم بـا          .  رسانيدن آب مستقيماً به منطقه ريشه گياه است         :اي آبياري قطره -

.  شده باشدبيهتعفشار كم بوده و ممكن است در روي زمين و يا داخل خاك 

 
 واژه شناسي آبياري 

 
دانستن .  مخصوص به خودش را دارداصطالحاتباشد،  به علت اينكه آبياري به نحوي يك روش فني اختصاصي مي          

 . دن ايجاد نمايها اي از تكنولوژي اي نسبت به پاره تواند يك آگاهي پايه اين اصطالحات مي
 

 . شود  خارج شده و بر روي چمن و يا گياه پاشيده مياي كه آب توسط آن از لوله وسيله: سرآبپاش

 
 . داردبخصوص هر سر آبپاش يك الگوي توزيع : الگوي پخش
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بدنـه آبپـاش و     : انـد  هاي پاشنده از دو قسمت ساخته شده       سرآبپاش.  يكي از دو نوع سرآبپاش است       :سرآبپاش پاشنده 
 . نمايد شود و همچنين الگوي پخش آنرا كنترل مي نازل مقدار آبي را كه از آبپاش خارج مي. كننده نازل پخش

 
چرخد و آب تحت فشار را از سوراخ باريكي   چرخشي بطور دايره مي     آبپاش.  نوع ديگر آبپاش است    : چرخشي سرآبپاش
 . باشند خيلي دورتري مي قبلي، قادر به توزيع آب در فواصلهاي  هاي چرخشي نسبت به آبپاش آبپاش. نمايد پخش مي

 

Impact)اي   ضربهآبپاش Drive Head)در اين نوع آب تحت فشار . باشد هاي چرخشي مي  يكي از دو نوع سرآبپاش
 مجهز به فنر ضربه زده و ضربات مكرر باعث چرخش سرآبپاش به دور بدنـه آن                بازوي يك به    هنگام خروج از نازل،   

 . نمايد ايجاد مي نوعي آبياري صدا دار ، تكرار ضربات بازو. گردد اي مي بصورت دايره
 

Gear)اي  هاي دنده آبپاش Drive): اين سر آبپـاش شـامل تعـدادي چـرخ     . هاي چرخشي است  نوع ديگر از سرآبپاش
ها باعـث    حركت اين چرخ دنده   . شود باشد كه فشار آب هنگام عبور از داخل سرآبپاش باعث چرخش آنها مي             دنده مي 

 . گردد پاش مي گردش آب
 

Precipitation)سرعت پخش آب  Rate):    ايـن مقـدار   . باشـد  عبارت از مقدار آب پخش شده در يـك محوطـه مـي
 . شود گيري مي شده اندازه برحسب آب پخش

 
ايـن مقـدار بسـتگي بـه     . باشـد   يك منطقه معين از يك منظر كه داراي احتياج آبي بخصوصي مي            :منطقه جغرافيائي 

يك منظر ممكن اسـت داراي چنـد منطقـه          . جذب خاك دارد  رود و همچنين به شدت       احتياج گياهي كه در آنجا مي     
 . جغرافيايي متفاوت باشد

 
 . كند اي عمل مي اي است كه بعنوان سرآبپاس در آبياري قطره  عبارت از وسيله :قطره چكان

 
Discharge)سرعت توزيع  Rate):گيري شده معين جريان   مقدار آبي است كه از يك سيستم آبياري در زمان اندازه

اي بـا مقيـاس گـالن در سـاعت        و آبياري قطره   (gpm)روشهاي آبياري باراني با مقياس گالن در دقيقه         . كند پيدا مي 
(gph)شود گيري مي  اندازه . 

 

 ورتـــ همه قطره چكانها در ص:(Pressure Compensating emitters)قطره چكانهاي داراي تنظيم كننده فشار 

 مقدمه
 

ي طراحي شـده بـراي      هر سال امالك بيشتري با روشهاي آبيار      . ، عموميت دارد  فضاي سبز امروز آبياري و نگهداري     
ي و  بـان هـاي باغ   لنگهـا، شـ    جانشين آبپاشـهاي روي چمـن      ها تدريجاً  اين سيستم . شوند آبياري مي چمنها و گياهان    

 .  وجود داردفضاي سبزداليل چندي براي ازدياد گرايش بطرف آبياري جديد . گردند مخازن آب قديمي مي

 
نمايد، زيرا با اين روش آبياري، آب درست بـه ميزانـي كـه            جوئي مي  آبياري با روش خودكار نيز در مصرف آب صرفه        

 وجـود نـدارد، ايـن       (Run-off)شود، و بنابراين آب جـاري شـده در سـطح             ذب باشد، مصرف مي   براي خاك قابل ج   

ايـن امـر همچنـين از نظـر         . باشد باشد، زيرا قيمت آب در حال اضافه شدن مي         جوئي از نظر اقتصادي مهم مي      صرفه
باشد و  كش مي شرهها كه حاوي كود و سموم ح آبياري كنترل شده از جاري شدن فاضالب. حفاظت محيط مهم است

 د،همچنين در نواحي با بارندگي محدو. نمايد هاي آبي و كانالهاي فاضالب جلوگيري مي شسته شدن آنها به داخل راه

 . دهد كه هيچيك از محلولهاي قيمتي هدر نرفته است اطمينان مي آبياري منظر
 

 انواع سيستمهاي آبياري 

 

  :نجام داداتوان به دو طريق متفاوت    آبياري را مي-

 . اشدپ يع است كه آب را بر روي گياه مي توزيع آب تحت فشار به وسيله يك سيستم توز :آبياري باراني-
سيستم توزيع در اين روش آبياري سيسـتم بـا          .  رسانيدن آب مستقيماً به منطقه ريشه گياه است         :اي آبياري قطره -

.  شده باشدبيهتعفشار كم بوده و ممكن است در روي زمين و يا داخل خاك 

 
 واژه شناسي آبياري 

 
دانستن .  مخصوص به خودش را دارداصطالحاتباشد،  به علت اينكه آبياري به نحوي يك روش فني اختصاصي مي          

 . دن ايجاد نمايها اي از تكنولوژي اي نسبت به پاره تواند يك آگاهي پايه اين اصطالحات مي
 

 . شود  خارج شده و بر روي چمن و يا گياه پاشيده مياي كه آب توسط آن از لوله وسيله: سرآبپاش

 
 . داردبخصوص هر سر آبپاش يك الگوي توزيع : الگوي پخش
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 ثابـت   راپخـش تواننـد سـرعت    به آنهائي كـه مـي  .  پخش ثابت نيستند سرعت يك تغيير فشار آب قادر به نگهداري     
 . باشند از انواع معمولي ميتر  گرانآنها . شود نگهدارند، قطره چكانهاي داراي تنظيم كننده فشار اطالق مي

 
Spray)هاي پاشنده   شبيه به آبپاش:(Micro Spray)هاي ميكرو  سرآبپاش Head)  گرديدنـد  هستند كه قـبالً ذكـر  

قطر پخش آب بوسيله آنها به نحو قابل   ) gphبرحسب گالن در ساعت     (ليكن با مقدار پخش نزديك به قطره چكانها         
اين سرآبپاش براي محلهاي كوچك ويـژه منظرسـازي ماننـد بسـترهاي گـل و يـا گياهـان                . يابد توجهي كاهش مي  

 . روند  بكار مي يپوشش
 

دو نوع لوله در حال حاضر بعلـت برتـري آنهـا نسـبت بـه      . شوند باراني استفاده مي در سيستم آبياري     :هاي آبياري  لوله
 كه بطور وسيعي بصورت جداگانـه    PVC و پلي وينيل كلرايد يا       (PE) اتيلن هاي پلي  لوله. شوند صرف مي هني، م   آ  لوله

 . شوند و يا با هم بكار برده مي
 

زمانيكه قرار است   . تر است  هاي باريكتر و ضعيف    ف براي لوله   بعنوان پوشش و با غال     PVC يك لوله    :بندي لوله  درجه
هـر چـه درجـه لولـه     . شوند ها بكار برده مي  نمايند، اين لوله   رو و ديوار عبور       يا ماشين  ها،  جاده  روها، ها از زير پياده    لوله

 . تر است باالتر باشد آن لوله محكم
 

رده شده جهت حمل آب در سيستمهاي آبياري، در چهـار نـوع              بكار ب  PVC لوله   :بندي شده براساس فشار    لوله درجه 
 پاوند بر اينچ    ٣١٥ و   ٢٠٠،  ١٦٠،  ١٢٥ شوند و هر نوعي تضمين شده براي مقاومت در مقابل فشار به ميزان               توليد مي 

 . باشد  مي(psi)مربع 
 

هاي پالسـتيكي    اي لوله  ري قطره اي بكار برده شده در سيستمهاي آبيا       هاي آبياري قطره    لوله :اي هاي آبياري قطره   لوله
 . رسانند ميباشند كه آب را به قطره چكانها  باريك سياهرنگي مي

 
 .  عبارت از حركت آب در داخل يك سيستم آبياري است:(Flow)جريان 

 
ست از فشار از بين رفته در مدت عبور آب كه بر اثر زياد شدن سرعت عبور آب، زياد شدن طـول          ا  عبارت :افت فشار 

 . گردد ه و درجه صيقلي بودن جدار داخل لوله حاصل ميلول
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١

 آبياري مناظر

 
 ها سرآبپاش

 

-Pop)هاي پاشنده بصورت جهنده      آبپاش. دارندوجود   دو نوع سرآبپاش چرخشي و پاشنده         بطوريكه قبالً ذكر گرديد   

Up)       همـان فشـاري كـه      . گيرنـد  قرار مي شوند زيرسطحي كه بايد چمن زده شود          بوده و در مواقعي كه مصرف نمي
 . شود شود، سرآبپاش را از خاك خارج نموده و آبپاشي انجام مي باعث پخش آب مي

 
ها براي آبياري چمنهـاي بلنـد و يـا بسـترهاي             اين آبپاش .  نيز موجود است    پاشنده كه جهنده نيست     سرآبپاشنوعي  

 باشـد بـه يـك    ارتفاع داشته زمين ازمكن است تا يك متر پالستيكي كه م) پايه(يك رايزر . روند ها بكار مي   درختچه
هـاي   بـرعكس آبپـاش   . آورد ها را فراهم مـي     نازل مخصوص كه روي آن نصب گرديده است امكان آبپاشي درختچه          

ها معموالً بطور جداگانـه و   نازل. ها قسمت متحرك ندارند كنند اين آبپاش جهنده كه به سمت باال و پائين حركت مي   

دهـد تـا طـراح سيسـتم بـراي هـر فضـاي سـبز                 اين امر اجازه مي   . شوند هاي جهنده خريداري مي    ه آبپاش بدون بدن 
نازلها ممكن است براي پخش آب بصورت تمام دايره، نيم دايـره و             . مخصوص سيستم، آبياري مناسبي طراحي نمايد     

د و يا با مقدار گالن كمتـر، در مـواقعي كـه    توانند آب را به ميزان استاندار  آنها همچنين مي  . يا ربع دايره انتخاب شوند    

 . نمايد توزيع نمايند تر را ايجاب مي شرايط موجود، آبياري آهسته
 

 از  يمتـر   سـانتي  ٤٠ تا   ٣٠توانند آب را تا يك فاصله        آنها فقط مي  . هاي خودشان را نيز دارند     ها محدوديت  اين پاشنده 
يـك توزيـع غيريكنواخـت باعـث يـك آبيـاري       . د، توزيـع نماينـد  نازل و بدون آنكه باد الگوي پخش آنها را بهم بزن         

 . هاي خشك و مرطوب خواهد بود گردد و اثرات كلي آن رشد غيريكنواخت و لكه غيريكنواخت مي
 

آنها ممكن است جهنده باشند يا نباشند، اين امر بستگي بـه         . باشند هاي چرخشي داراي قسمتهاي متحرك مي      آبپاش

توانند بصورت دايره و يا قطاعي از دايـره آب را توزيـع نماينـد و همـه آنهـا آب را                      همگي آنها مي   ولي    نوع آنها دارد،  
 متر و بيشتر از ٣٠هائي كه آب را تا  اي در اندازه اي و چرخ دنده هر دو نوع ضربه. كنند ميدورتر از انواع پاشيده پرتاب 

هـاي چرخشـي آب را بـا سـرعت      هاي پاشنده، آبپـاش  اشدر مقايسه با سر آبپ. كنند وجود دارند محل نازل پرتاب مي   

 . گيرند كند و هر دوي آنها از نظر توزيع آب تحت تأثير باد قرار مي هاي پاشنده پخش نمي آبپاش
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٢

 سرعت پخش آب 

 
تـوان گفـت كـه سـرعت         كند، مـي   هاي چرخشي پخش مي    هاي پاشنده آب را سريعتر از آبپاش       به علت اينكه آبپاش   

صرف نظر از نوع سيستم آبياري انتخاب شده يك منظر، ضرورت      ). برحسب اينچ آب در ساعت    (دارند  پخش باالتري   
با سرعت مناسـب پخـش آب كـه بهتـرين مقـدار      ) gpmبرحسب (دارد كه سرعت پخش آب يك سيستم آبياري را      

 . نمايد منطبق نمود جذب آب توسط گياه و رفع احتياجات آبي آن فراهم مي
 

 هاي آبياري بندي لوله درجه

 
هر قدر قطر لوله بزرگتر باشـد قيمـت   . باشد هزينه لوله يكي از گرانترين فاكتورهاي قيمت در يك سيستم آبياري مي    

بنابراين در طراحي بايد قطر لوله به اندازه كافي بزرگ انتخاب شده باشد تا بتواند مقدار آبي را               . تر خواهد بود   آن گران 
يك طرح آبياري متفاوت  ها در داخل اندازه لوله. م نمايده از آن الزم داشته باشند، فراههاي تغذيه كنند كه كليه آبپاش 

 . ها در نزديكي سرچشمه آب قطورتر بوده و دورتر از آن به ميزان موردنياز كوچكتر خواهند بود باشند، اين لوله مي
 

 هماهنگ كردن انطباق جريان و فشار آب با قطر لوله 

 
هاي قرار گرفته در آخـر جريـان در هـر            ترين لوله، طراح بايستي مقدار آب موردنياز براي آبپاش         براي انتخاب مناسب  

 عبارت از اصطالحي است كه به دورترين قسمت از سرچشـمه  (Downstream)آخر جريان  . قسمت از لوله را بداند    
 . شود  آب آبياري اطالق مي

 
يستي نسبت به آخر جريان قطـر بيشـتري داشـته باشـند، بـراي       با(Upstream)هاي قرار گرفته در اول جريان     لوله

كليه گياهان براي رشد بهينه خود به يك ميزان مساوي آب           . ها بايد مقدار آب بيشتري را حمل نمايند        اينكه اين لوله  
 قابليت  آنها نسبت به  . براي منظرسازان اينكه حتي كليه خاكها شبيه يكديگر نيستند، نيز عجيب نيست           . احتياج ندارند 

هر قدر مقدار رس موجود در يك خاك بيشـتر باشـد درصـد جـذب آب آن                  . جذب آب با يكديگر تفاوت زيادي دارند      
 . استهر قدر محتواي شن خاك بيشتر باشد سرعت جذب آب سريعتر . خاك كندتر خواهد بود

 
عـدتاً داراي تركيبـي از گياهـان        يك منظر كه به اندازه كافي بزرگ باشد و نياز به يك سيستم آبياري داشته باشد قا                

 بنابراين يـك برنامـه واحـد         داراي شرايط خاك مختلف نيز باشد      اين منظر همچنين ممكن است    . مختلف خواهد بود  
بجاي آن منظر بايستي تقسـيم و بـه نـواحي           . عملي كه بتواند كليه نواحي يك منظر را بپوشاند غيرعملي خواهد بود           
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روه جغرافيائي شامل گياهاني خواهد بود كه داراي احتياجـات آبـي مشـابه هسـتند و         هر گ . بندي شود  جغرافيائي گروه 
عالوه بر اين بايستي نسبت به فاكتورهاي خاك از قبيل         . باشد همچنين خاكشان داراي سرعت جذب آب مساوي مي       

گردد، توجه كافي    شيب و يا تغيير ارتفاع كه ممكن است كم و يا زياد شده و باعث سرعت و يا كندي جريان آبرو مي                     
كننده، وجود يا فقدان سايه، و تعداد گياهـان رقابـت            شرايط محيطي ديگر مانند درجات حرارت، بادهاي خشك       . بشود

اگر معلوم شود كه مقدار زمان محاسـبه شـده          . هاي گياه را تحت تأثير قرار دهد       تواند آب در دسترس ريشه     كننده مي 
بيشتر از مقدار قابليت جذب خاك است مجـدداً ضـرورت خواهـد يافـت كـه                آبياري هفتگي در آن منطقه جغرافيائي       

 كالً همان مقـدار     ،آبياري را چند بار در هفته و هر بار به ميزان كمتر انجام داد به نحوي كه در مجموع تعداد آبياري                    
 . محاسبه شده آب به زمين داده شود

 
Water)آب ) كار(محاسبه فشار  Working Pressure)

 
مربوط به تطبيق فشار آب با مقدار آب و اندازه مناسب لوله بعلت تغييرات فشار آب در يـك سيسـتم آبيـاري                   مشكل  

اگر آب در داخل لوله به سمت       . باشد  مي (Dynamic) و يا متحرك     (Static)مربوط به اين است كه آب هنوز ايستا         
 زمين تحت تاثير نيروي جاذبـه قـرار خواهـد    باال و يا به سمت پائين از يك سطح به سطح ديگر حركت نمايد، فشار            

تغييـر  . با حركت آب در مسير خود بطرف پائين دست و از ميان شيرهاي آبياري فشار آن تغييـر خواهـد كـرد              . گرفت

 . نيز متفاوت خواهد بود) افت ناشي از اصطكاك(ها  فشار آب همچنين در اثر ميزان ناصافي داخل لوله
 

 محاسبه فشار استاتيك آب 

 

بايسـتي بـا فشـار    ) اصلي(براي محاسبه فشار استاتيك آب در شير اصلي سيستم آبياري، فشار آب در سرچشمه خط               
 . ايجاد شده بوسيله هرگونه تغيير ارتفاع موجود بين خط اصلي و شير آن تنظيم گردد

 
 محاسبه فشار ديناميكي آب 

 
 .از اصطكاك آب بـا جـدار لولـه را محاسـبه نمـود     براي محاسبه فشار ديناميكي آب الزم است كه افت فشار حاصل  

همچنين بايستي افت فشار مربوط به عبور آب از شيرها، عبور از كنتور آب و باال و پائين رفـتن آب بـه علـت تغييـر              

فقط دانستن افت فشار كافي نيست، بلكه دانستن سـرعت عبـور آب نيـز بـراي بـه حـداقل                     . محاسبه نمود را  ارتفاع  
. نامنـد  اين پديده را چكش آب و يا ضـربه قـوچ مـي   .  ناگهاني فشار آب در داخل لوله ضروري است    رسانيدن افزايش 

 چـون سـرعت  افتـد   بـاالتر رود اتفـاق مـي     در ثانيـه  متـر ٥/٠ معموالً وقتي كه سـرعت آب از   (Surge)پديده فوق   
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رود و يا سرعت عبور آب از  اال ميلذا ضرورت دارد وقتي كه افت فشار ب . يابد عبور و افت فشار درون لوله افزايش مي       
 . آيد، بايستي قطر لوله را افزايش داد  متر در ثانيه بيشتر شده و احتمال بوجود آمدن ضربه قوچ پديد مي٥/١
 

 ها   آبپاشنوع

 
ها تحت شرايط فشار، آب آبياري در اطراف يك منظر با شكل معيني كه بستگي به نوع سـرآبپاش      با قراردادن آبپاش  

هـا تـا    انـدازه سـرآبپاش  .  پخش دايره و چهارگوش امكانپـذير اسـت  داراي الگويكاربرد دو نوع    . شود اشيده مي دارد پ 

فاكتورهاي ديگر كنتـرل كننـده ميـزان پوشـش عبـارت از      . پاشند ارتباط دارد اي با مقدار سطحي را كه آب مي       اندازه
مسير آب عبارت از شكلي اسـت       . نمايد ردد تطبيق مي  گ اندازه سرآبپاش با مقدار آبي كه توزيع مي       . باشد مسير آب مي  

ها در بسترهاي كاشت  مسيرهاي مسطح و يا كوتاه در مورد گياهان پوششي و درختچه          . شود كه آب در هوا پخش مي     

 . رود شوند بكار مي مسيرهاي بلندتر بيشتر براي چمن و گياهاني كه از روي شاخ و برگ آبياري مي. رود بكار مي
 

  (Sprinkler Pattern)اش الگوي آبپ

 
اي ممكن است كامالً يـا       رود و طرح آبپاشهاي دايره     الگوي آبپاش چهارگوش محققاً براي نواحي چهارگوش بكار مي        

يك طراح سيسـتم آبيـاري بايسـتي        .  متر شعاع پخش داشته باشد     ٣٠ از    بيشتر تااي باشد و از يك متر        تا اندازه دايره  
 .  سيستم كار و بازده انتخاب نمايد يكبتواندجود اطالع كامل داشته باشد تا  از انواع مو،قبل از انتخاب

 
 ها تعيين محل آبپاش

 
پخش غيريكنواخت باعث ناهمـاهنگي     . بدست آوردن پخش يكنواخت آب    : ها ساده است   هدف از تعيين محل آبپاش    

 . شود در رشد و ايجاد نواحي خشك و مرطوب در يك منظر مي
 

نصب نمود، طرحهاي مثلثي تـرجيح داده  ) سه گوش (هاي چهارگوش و يا مثلثي       توان بصورت طرح   ها را مي   سرآبپاش
هـر دوي ايـن طرحهـا ارتبـاط بـا      . رود نمايند و آب كمتري هدر مي شوند زيرا يكنواختي پخش بهتري حاصل مي   مي

 از قطر پاشـش خـود پخـش         د، زيرا هر آبپاش مقدار آب كامل خود را فقط در دو سوم            نهمپوشاني قوسهاي پائين دار   
يك سوم خارجي قطر خشكتر خواهد بود و توزيع آب غيريكنواخت خواهد بود و اين امر در محل همپوشاني                   . كند مي

 . وجود ندارد
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. شـوند  االضالع و با فاصله مساوي بين آنها، قـرار داده مـي            ها بصورت يك مثلث متساوي      آبپاش ،در طرحهاي مثلثي  
 درصد قطر پاشش باشد، قرار   ٦٠ها بايستي در فواصلي كه به اندازه          قابل توجه نباشد، آبپاش    وقتي كه باد يك فاكتور    

 . ها بايد كمتر باشد اگر باد قابل توجه و دائمي باشد فواصل آبپاش. بگيرند
 

هـا را بـا توجـه بـه سـرعتهاي مختلـف بـاد، در دسـترس                يه الزم مربوط به فواصل نصب آن      ها توص  سازندگان آبپاش 
در نواحي  . شود  در غير اينصورت توزيع غيريكنواخت آب حاصل مي        صل توصيه شده نبايد افزايش يابند     فوا. ذارندگ مي

توان بيشتر از مقدار توصـيه   توان زيادتر گذاشت ولي فواصل آنها را نمي      ها را مي   چمنكاري آزاد و باريك، تعداد آبپاش     
 . شده درنظر گرفت

 
 اي آبياري قطره

 
 در مواردي كه آبياري آهسته بعلت محدوديتهاي محوطه و يا بودجه اجرائـي و يـا محـدوديت آب،                    اين روش آبياري  

ك قطره چكـان كـه روي لولـه پالسـتيك يـا             پاش از ي   در اين روش بجاي سرآب    . باشد ترجيح داشته باشد مفيد مي    
شود و  گيري مي  اندازه(gph)مقدار توزيع برحسب گالن در ساعت      . گردد  باريك متصل شده است، توزيع مي      اتيلن پلي

 . تر از مقدار پخش به وسيله آبياري باراني است خيلي آهسته
 

 قطره چكانها 

 
Pressure)قطره چكانهاي با تنظيم فشار : دو نوع قطره چكان موجود است Compensating)   و قطـره چكانهـاي 

Non)بدون تنظيم فشار  Compensating) .دم قابليت توزيع مقـدار  فرق آنها براساس قابليت و يا عgph  ثابـت در 

در منظرسازي وقتي كه زمين تپه ماهور است باال و پـائين رفـتن زمـين باعـث        . باشد مورد فشارهاي مختلف آب مي    
قطره چكانهاي تنظيم كننده فشار براي توزيع آب در شرايط باال        . شود هاي باريك مي   تغييرات شديد فشار آب در لوله     

قطره چكانهاي بدون تنظيم فشار قـادر بـه تنظـيم فشـار آب              . اند ه ميزان موردنظر، ساخته شده    و پائين رفتن زمين ب    
براي خنثي كرد تاثيرات توپوگرافي     . نمايد كه فشار آب تغيير يابد سرعت توزيع آب در آنها نيز تغيير مي             زماني. نيستند

بـا  . اي عموميـت دارد  ك سيستم آبيـاري قطـره  هاي فشار در نقاط موردنظر ي     تغيير فشار آب، بكار بردن تنظيم كننده      
تواننـد آب را بـه مقـدار       تنظيم كننده فشار نيز مي     فاقدهاي فشار، كاربرد قطره چكانهاي       بكار بردن اين تنظيم كننده    

 . موردنظر توزيع نمايند
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 گذاري لوله و قطره چكانها  جاي

 
در روي اغلب بسترهاي كشت قرار داد و يا در زير مالچ بستر             توان آنها را     اي حفاظ ندارند و مي     هاي آبياري قطره   لوله

هاي باريك كه بـه      قطره چكانها ممكن است بطور مستقيم روي لوله نصب شده باشند و يا بر روي لوله               . پنهان نمود 
ت بسترهاي كشـ  در مورد نواحي بزرگ مانند      . گويند دور از لوله اصلي قرار گيرند        مي (Microtube)آنها ميكروتيوب   

 . توان از چند قطره چكان استفاده نمود  آب به ميزان كافي ميها براي توزيع درختچه
 

براي تعيين تعداد قطره چكان براي يك گياه، طراح آبيـاري بايسـتي نـوع خـاك و طـرح و الگـوي مرطـوب شـدن                 
ر آبياري قطـره مرطـوب      هاي زيرزمين را مورد توجه قرار دهد، و همچنين درصد منطقه ريشه نباتات را كه در اث                 اليه
باشد تا گياه    منطقه ريشه مي  % ٥٠اي اكثر گياهان، فقط نياز به مرطوب شدن          براي آبياري قطره  . شود تعيين نمايد   مي

هـاي   ها بايستي از تماس مستقيم بـا تنـه و شـاخه    در قرار دادن قطره چكان   . به ميزان كافي بتواند از آن منتفع گردد       
اينصورت ممكن است يك سـتون باريـك و طويـل و خيلـي مرطـوب ايجـاد شـده و             درخت جلوگيري گردد در غير      

 . سالمتي گياه را به مخاطره بياندازد
 

اي تحت تأثير نـوع خـاكي كـه بايـد آبيـاري شـود قـرار              هاي زيرزمين در اثر آبياري قطره      الگوي مرطوب شدن اليه   
در خاكهـاي  . كند تا در جهت افقي  حركت مي آب بيشتر در جهت عمودي    ،در خاكهاي شني با ذرات درشت     . گيرد مي

باشد آب بيشتر در جهت افقي توزيع خواهد شد تا در جهـت              هاي خاك كوچك مي     دانه  كه رسهاي ريز مانند     با دانه 

 . عمودي
 

اي ممكـن اسـت    باشد، آبياري قطره   كه آب آبياري داراي غلظت زياد سديم و يا كلريد و يا هر دوي آنها مي                در جائي 

قرار دادن غيرصحيح قطره چكانها معمـوالً       . تجمع نمك بصورت خطرناك گردد بطوري كه گياه را از بين ببرد           باعث  
تواند عـالوه بـر جلـوگيري از تـراكم نمـك، عمـل               فاصله مناسب قطره چكانها مي    . باشد علت ايجاد اين مشكل مي    

 .  تسهيل نمايد را نيز مضر از منطقه ريشهوي نمكشستش
 

Subsurface)هاي زيرزمين  رطوب شدن اليهدانستن الگوي م Wetting Patterns)باشد بطوريكه   بسيار مهم مي
ريزي كرد كه منطقه مرطوب شده قطره چكانها با يكديگر همپوشاني نموده و بـا              توان طوري برنامه   با دانستن آن مي   

 . ها را از منطقه ريشه خارج نمايد بكار بردن مقدار كافي آب براي آبشويي، نمك
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 نگهداري منظر
 

 ها  هرس كردن درختان نو و درختچه

 
دهـي   باشد كه باعث بدست آوردن ظاهر بهتر گياه يا ميـوه  هرس كردن عبارت از قطع كردن قسمتي از يك گياه مي         

هر وقت كـه يـك      . شود ولي نه به آن آساني كه صحيح انجام شود          اين عمل به آساني انجام مي     . گردد بيشتر آن مي  
شود، يك اثر كوتاه مدت و همچنين يك اثر بلنـد مـدت در گيـاه ايجـاد                  يك گياه هرس مي     از شاخهيا يك   جوانه و   

اثر كوتاه مدت عبارت از اين است كه گياه بالفاصله بعد از هرس و شايد در مدت باقي مانده از فصل رشـد    . نمايد مي
ز چند فصل رشد ظاهر گياه بدون قسمتهايي كه         اثر بلند مدت عبارت از اين است كه بعد ا         . چگونه بنظر خواهد رسيد   

 . هرس شده است چگونه خواهد بود
 

 درخت مختلف قسمتهاي 

 
 شــاخه پيشــاهنگ يــك درخــت. باشــد قبــل از شــروع هــرس گيــاه، شــناخت اوليــه ســاختمان گيــاه ضــروري مــي

(The Lead Branch)اصـلي (هـاي   اخهها كـه بـه آنهـا شـ     اين شاخه بر ديگر شاخه. باشد  مهمترين شاخه آن مي (
(Scaffold Branchs) توان بدون از دست دادن فرم اصلي درخت،  كننده را نمي شاخه هدايت. گويند برتري دارد مي

 . صادق استاين امر بخصوص در درختهاي جوان . حذف نمود
 

 ضـرورت  زمانيكـه حـذف يـك شـاخه از درخـت     . آورند انداز درخت را بوجود مي  سايه ،(Scaffold)هاي اصلي    شاخه
گيرد و اين نقطه محلي است        صورت مي  (Crotch)يابد، بريدن آن شاخه معموالً از نقطه اتصال شاخه به درخت             مي

 بـر تـر   هـاي قـوي   هميشـه نگهـداري شـاخه   . يابـد  كه شاخه به تنه درخت و يا به يك شاخه بزرگتر ديگر اتصال مي 

، شـاخه نيـز     )شـود  زمانيكه به قائمه نزديـك مـي      (ز باشد   وقتي كه زاويه اتصال با    . باشد تر ارجح مي   هاي ضعيف  شاخه
 . جائي كه اين زاويه بسته باشد، شاخه ضعيف بوده و ممكن است در اثر باد شديد بشكند. باشد تر مي قوي

 

ــوع ديگــر شــاخه نيــز در درختــان يافــت مــي    و نركهــا (Suckers)شــود و آنهــا عبارتنــد از پاجوشــها  اغلــب دو ن
(Water Sporus) .جوشها پا(Suckers)هاي نرك در امتـداد   شاخه. گيرند هاي زيرزميني منشاء مي  از سيستم ريشه

هيچكدام از آنها براي يك درخت سالم مناسب نبوده و بايسـتي هـر دوي آنهـا را حـذف                  . يابند تنه درخت توسعه مي   
 . نمود
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٨

 درختچه مختلف قسمتهاي 

 
در يـك گيـاه     ) شـوند  شاخه يا تركه ناميده مي    (هاي يك درختچه     هساق. باشد هاي متعدد مي   درختچه، گياهي با شاخه   

هاي جوان معموالً  شاخه. شود  هاي جوانتر توليد مي بهترين ميوه و يا گل معموالً در شاخه. واحد از نظر سن فرق دارند   
يشـتر و  تـر، قطـر ب   تر رنـگ تيـره   هاي مسن  شاخه. شوند پوست كمتر و قطر كمتر مشخص مي        تر،   با يك رنگ روشن   

 . تر دارند ست سختوپ
 

هـاي جديـدي كـه از طوقـه منشـاء            شـاخه . شـود   طوقه ناميده مي    ها در درختچه،   محل الحاق سيستم ريشه و شاخه     
 . تري گردد شوند كه درختچه داراي رشد گسترده گيرند باعث مي مي
 

 محل پيوند نيز ، تبديل شده باشددر صورتيكه يك درختچه از پيوند دو گياه به يكديگر نتيجه شده سپس به يك گياه
 .  ديده شود(Crown)ممكن است در نزديك طوقه 

 
شـوند زيـرا     آنها حـذف مـي    . گيرند، از پايه و قسمت ريشه پيوند هستند         مي  هايي كه از قسمت زير پيوند منشاء       شاخه

اء گرفته و از باالي قسمت  منشپيوندهايي كه از  فقط شاخه. دهند كيفيت گل و ميوه و شاخ و برگ آنها را كاهش مي  
 . يابند اند اجازه توسعه مي پيوند خارج شده

 

. باشد كه بايستي در موقع هرس مورد توجه قرار گيـرد  ها، داراي قسمتهايي مي  يا تركهدهاي كوچك منفر   حتي شاخه 
Terminal)داراي يك جوانه انتهايي ) تركه(هر شاخه كوچك  Bud) و تعدادي جوانه جانبي (Lateral)  باشـد  مـي .

جوانـه بـرگ    .  و يـا هـر دو باشـند         ، گـل   آنها ممكن است داراي برگ    . دهند ها رشد جديد گياه را نشان مي       اين جوانه 

 . گردند ها در هر سال مي آنها باعث افزايش طول تركه. ها ارجحيت دارد انتهائي بر بقيه جوانه
 

 علل هرس كردن 

 
انـد   ها پس از هرس سال قبل مقداري رشد كـرده          ه چون درختان و درختچه    متأسفانه تعداد زيادي از مردم معتقدند ك      

تواند بهتر تعيين نمايد كه يك درخت يا درختچـه   با درك علت هرس، منظرساز مي . لذا، بايد، بطور ساده هرس شوند     
 .  يا خيراحتياج به هرس دارد
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٩

 : شود هرس به علل زير انجام مي

 . اندازه يك گياه كنترل شود-

. يابد هاي مرده و چوب مسن ظاهر گياه بهبود مي ذف شاخهبا ح-
.يابد افزايش ميبا حذف قسمتهاي بيمار، ضعيف و زخمي سالمتي گياه -

تربيت (داربستي  سازي يا هرس  مانند هرس شكل شود، گياه براي رشد بصورت يك شكل مطلوب تربيت مي-
).گياه بصورت مو مانند

 
ل فوق و فقط بعلت نگهداري درخواسـت هـرس نمايـد، منظرسـاز بايسـتي بـه او           اگر يك مشتري خارج از چهار دلي      

 . توصيه نمايد كه هرس كردن ممكن است غيرضروري باشد
 

 زمان صحيح هرس كردن 

 
كند كه كمتـر     دهد، معموالً براي هرس زماني را انتخاب مي        منظرسازي كه طراحي و احداث و نگهداري را انجام مي         

بعضي از گياهان   . شود تري در طول سال توزيع مي      با اين عمل، كار او بطور يكنواخت      . ل است به كارهاي ديگر مشغو   
ها هرس را فقط در طول مـدت زمـان           بعضي از گونه  . توانند تحمل نموده  و آسيب نبينند       هرس خارج از فصل را مي     

 . كنند معيني از سال قبول مي
 

، چون فصول از يك منطقه بـه منطقـه ديگـر داراي تغييـرات               باشد هرس در كليه فصول داراي فوايد و مضراتي مي        

منظرسـاز بايسـتي    . تواند مورد توجه قرار بگيـرد      د، اطالعات زير فقط بعنوان راهنماي هرس مي       نباش خيلي زيادي مي  
 . درنظر بگيردرا اثرات حرارت محلي در رشد گياه در مناطق خودش 

 
  يهرس زمستان

 
تنهـا مشـكل   . شوند هاي مسن و درهم پيچيده در زمستان براحتي ديده مي شاخههاي شكسته شده و همچنين    شاخه

ها  باشند مشكل است، به همين دليل اگر شاخه هاي مرده كه بدون برگ مي     هرس زمستانه اين است كه يافتن شاخه      

بعلـت  اي اسـت كـه       صـدمه يكي ديگر از معايب،     . گرددبه اشتباه حذف گردند گياه ممكن است بطور جدي بدشكل           
همچنين زخمهاي ناشي از هرس زمستانه، فرصت التيام   . گردد زدگي قسمتهاي گياه ايجاد مي     خوردگي در اثر يخ    ترك

 . نخواهند داشت و بنابراين گياه بايستي در تمام طول فصل، زخم باز ناشي از هرس را، تحمل نمايد
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  هرس تابستاني

 
بزرگترين محدوديت هـرس تابسـتانه      . گيرد ل زمستان انجام مي   در اين هرس التيام زخمهاي بزرگ تا فرارسيدن فص        

هائي كه بايستي حذف شوند به سـختي ديـده    شاخه. باشد مخفي بودن مشكالت درختان بعلت وجود شاخ و برگ مي      
 . باشد هاي آنها بدون قابل ديد بودن كليه آنها مشكل مي بخصوص در درختان فرم دادن شاخه. شوند مي
 

 هرس پائيزه 

 
ز نظر بهداشت گياه هرس پائيزه بشرطي كه به اندازه كافي زود انجام شده و وقت براي التيام گياه قبـل از زمسـتان     ا

ايـن گياهـان    . دهند انجام داد   هرس پائيزه را نبايد روي گياهاني كه زود در بهار گل مي           . باقي باشد، قابل قبول است    

هاي گل بهاره را از بـين بـرده و     جوانه، بنابراين هرس پائيزهنمايند يرا در پائيز قبل توليد م     هاي گل بهاره خود      جوانه
هرس پائيزه را بايستي براي گياهاني كه در اواخر بهار و يـا در تابسـتان شـكوفه    . برد نمايش رنگ بهاره را از بين مي  

 .  و وجود ندارند نشدهدارد چون آنها هنوز ظاهر در اين حالت خطري براي هرس پائيزه وجود ن. نمايند بكار برد مي
 

 هرس بهاره 

 
همچنين . اند ها شروع به متورم شدن كرده  آميزي در بهار هرس شوند چون جوانه       توانند بطور موفقيت   اكثر گياهان مي  

هـاي زنـده و      دهد تا بروشني شاخه    اين امر اجازه مي   . كند آشكار شدن برگها، برشهاي تازه را از ديد بيننده مخفي مي          
اگـر  . نمايند، موجود نيستند در اين هنگام هنوز برگها كه ديد كامل گياه را پنهان مي       .  يكديگر تشخيص داد   مرده را از  

در هرس بهاره نيز گيـاه زمـان الزم   . گياهي زود گلده در بهار باشد، بهتر است بالفاصله پس از گل دادن هرس شود        
هاي ضعيف  ايستي دقت شود تا از شكستن ساقه و يا شاخهها ب در زمان حذف شاخه. براي التيام زخم را در اختيار دارد

 . زده جلوگيري شود يخ
 

همچنين گياهاني كه در بهار داراي فشار زياد شيره گياهي هستند نياز به دقت بخصوصـي در هـرس كـردن بهـاره                       
د، نبايسـتي هـرس     شان بطور طبيعي در تابستان و يا پائيز كـم شـو            اين گياهان قبل از آنكه فشار شيره گياهي       . دارند

 . بشوند
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 قسمتهائي از گياه كه بايستي هرس شوند

 
شوند با توجـه بـه داليـل هـرس      هاي فرعي حقيقي كه از يك درخت يا درختچه حذف مي    هاي اصلي و شاخه    شاخه

اگر هدف حذف قسمتهاي بيمار باشد، هرس كردن بايستي از قسمت چوب سالم بين تنه با طوقه و                  . گردند تعيين مي 
اگر اين عمـل    . برش هرگز نبايد از چوب بيمار و يا بالفاصله پشت سر آن انجام شود             . سمت آسيب ديده انجام گيرد    ق

 ابزار هرس كردن ممكن است آلوده شده و بيماري را به قسمت سالم كه ممكن است ديرتر هرس شـود                      انجام شود، 
هـائي كـه در داخـل و در          شود، شـاخه   نجام مي اگر هرس كردن بطور كلي براي ظاهر و بهداشت گياه ا          . سرايت دهد 

هـاي ديگـر     هاي ضعيف نيز كه در بين شاخه       هاي اصلي و شاخه    شاخه. نمايند بايستي حذف شوند    مركز گياه رشد مي   
هايي بايستي براي حذف شدن انتخـاب   نمايند ممكن است باعث شلوغي و صدمه به گياه شوند، چنين شاخه       رشد مي 

 و بقيـه را هـرس   حفـظ  شاخه از يك محل اتصال درخت وجود دارد بايستي قويترين آنهـا را  اگر بيشتر از يك . شوند

 . نمود
 

باشـد، دقـت و توجـه بخصوصـي را           اگر منظور از هرس كردن كاهش اندازه درخت بدون تغيير شكل طبيعي آن مي             
  . د نمايند بايد مبذول نمودايستي بمانند و رشد محدوهائي كه بايستي هرس شوند و آنهائي كه ب براي انتخاب شاخه

 
اصل ايـن  . هاي اصلي و فرعي درخت بايستي نگهداشته شود بطوريكه در درخت هيچ فضاي خالي ايجاد نشود               شاخه

نتيجتاً . شوند هرس شوند هاي ثانوي يك شاخه قديمي اصلي كه اكثراً ناديده گرفته مي است كه تعداد زيادي از شاخه

اگـر  . شود كه يكطرف درختچه بطور كلي وجود نخواهد داشت         آمدن وضعي مي    بوجودهاي قديمي باعث     بريدن شاخه 
 در اينصورت شاخه مركزي بايستي     مانند گياهان هميشه سبز، هدف از هرس بوجود آوردن شاخ و برگ متراكم باشد،             

 جائي درخه متناظر هاي جانبي به رشد و توليد چندين شا كوتاه يا حذف شود، انجام اين امر باعث تشويق شدن جوانه        

 . گردد  ميكه قبالً يك شاخه وجود داشته است
 

 د هرس نمود؟چگونه باي
 

 ابزار هرس 

 
هائي كه ممكن است از كاربرد ابزار نامناسب حاصـل شـود، محافظـت       استفاده از ابزار مناسب گياه را در مقابل آسيب        

 . نمايد مي
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 از  ،تـر  انـواع گـران   . شـوند   سانتيمتر بكار بـرده مـي      ٥/١ود  هاي داراي قطر حد    هرس كننده دستي براي بريدن شاخه     
 . باشند بهترين فوالد ساخته شده و مدت زمان طوالني قابل استفاده مي

 
هـاي   قيچـي . شوند  سانتيمتر بكار برده مي    ٤هاي چوبي داراي قطر      تر براي بريدن ساقه    هاي دستي قوي   هرس كننده 

Lopping)بري  شاخه Shears)كننـده دسـتي ممكـن اسـت بـه دسـت آسـيب         هائي كه با هرس خه براي حذف شا
 . شوند  سانتيمتر قطر بكار برده مي٣ تا ٥/٢هاي چوبي داراي  ها براي شاخه اين قيچي. شود برسانند بكار برده مي

 
دو ها بصـورت يـك تيغـه يـا      شوند، اين اره  سانتيمتر بكار برده مي  ٤هاي قطورتر از     هاي هرس براي بريدن شاخه     اره

 . تيغه وجود دارند
 

 روش هرس كردن 

 
در ايـن  .  بايستي حذف شـوند دارد هائي كه روش هرس كردن يك درخت يا درختچه بستگي به اندازه و مقدار شاخه            

اين روش به سـه بـرش روي   . شوند هاي اصلي اسكلت درخت بدون كنده شدن پوست درخت هرس مي          روش شاخه 
شاخه احتياج دارد تا از حذف شاخه اطمينان حاصل نمود، در برش آخر بايستي كنده از نزديكترين محـل ممكـن بـه              

له يك رنگ غيرقابل نفوذ به حشرات و امراض پوشانيده شـود تـا گيـاه           آنگاه محل زخم بايستي بوسي    . تنه قطع گردد  
 . فرصت التيام يافتن را بيابد

 
 (Thinning Out)كردن  تنك

 

هاي قـوي و خـوب قـرار گرفتـه در  جـاي       كند، اين روش عبارت از انتخاب تعدادي شاخه بطوريكه اسم آن بيان مي  
اين روش بهترين روش براي بازنگهداشتن درختچه و حفظ آن در           . باشد مناسب و حذف بقيه شاخه از روي زمين مي        

گيرد و براي بعضي گياهان ديگر دو        ها اين عمل هر سال انجام مي       براي اغلب درختچه  . باشد اندازه و شكل معين مي    
 . بار در سال ضرورت دارد

 
  (Head Back)سرزني 

 

 اين عمل با . باشــد  اندازه و فرم مناسب درختچه مياين روش عبارت از بريدن و حذف رشد انتهائي براي نگهداري
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هـا   ايـن روش ارجـح بـراي درختچـه    . هاي با شاخ و برگ متراكم خواهد شد  تشويق رشد جانبي باعث ايجاد درختچه     
 . باشد ها مي جهت كنترل اندازه و شكل آن و همچنين براي نگهداري حاشيه

 
 جوان كردن تدريجي

 
تقريبـاً يـك سـوم از       . باشـد   سـال مـي    ٥ تـا    ٣هاي بالغ شده در مدت       يجي كليه چوب  ش عبارت از حذف تدر    اين رو 
اند  هائي كه جديداً هرس نشده     اين روش بهترين روش براي درختچه     . شود هاي بالغ شده در هر فصل حذف مي        چوب

 . باشد اند، مي و يا بهر ترتيب بيشتر از اندازه رشد نموده
 

 جوان كردن كامل 

 
دو يـا سـه مـاه بعـد پاجوشـها و      . باشد ها از محل طوقه يا سطح زمين مي  از حذف كامل تمام ساقهاين روش عبارت 

Heading)شـوند تـا توليـد     ها بعداً سرزني مي اين شاخه. نمايند هاي جديد را به تعداد دلخواه تنك مي ريشه Back) 
هـاي شـديداً آسـيب     د كرده يا درختچـه   هاي بلند هرس نشده و زياد رش       درختچه. هاي جانبي را تحريك نمايند     شاخه

تواند بوسـيله هـرس مطلـوب در         كند، مي  جهتي كه جوانه رشد مي    . ديده براي اين روش هرس بسيار مناسب هستند       
د ننمايند، ممكن است باعث فشردگي شـو       هائي كه در داخل درخت رشد مي       چون شاخه . جهت موردنظر هدايت گردد   

هـايي كـه داراي      در شـاخه  . ه خارج از رشد بـيش از حـد آن جلـوگيري نمـود             ممكن است با انتخاب يك جوانه رو ب       

 . نمايند هاي غيرضروري را حذف مي د تعدادي از جوانهنباش هاي هدايت شده بصورت متقابل مي جوانه
 

چسب هرس يـا داروي     (بندي    بايستي از رنگ زخم      سانتيمتر تجاوز نمايد،   ٥/٢كه سطح برش هرس از قطر        هنگامي

 . براي جلوگيري از عفونت در دوره التيام استفاده نمود) زخم
 

 ها را هرس نمود؟ چگونه بايد پرچين

 
هـا را    هرس كننـده بايسـتي بنحـوي درختچـه        . گذاري نزديك دارند   ها در زمان كاشت نياز به فاصله       بعضي از پرچين  

برشـهاي  . شـود  هـا انجـام مـي     رچيناين عمل معموالً بوسيله هرس پ     . هرس نمايد كه به اندازه ممكن متراكم باشند       
ام شـوند، انجـ   هـا هـرس مـي    هاي تازه رشد كرده نرم بهاره، زمانيكه اكثـر حاشـيه       اي به آساني از طريق ساقه      حاشيه

اگر اين عمل توسط منظرساز تحـت كنتـرل         . باشد حاشيه زن برقي در دسترس مي     هاي وسيع،    براي حاشيه . گردد مي
 .  شودهائي حاصل نباشد ممكن است آسيب
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١٤

 مراقبت از چمن 
 

چمـن  . گيـرد  هاي منظر كه در طول سال احتياج به نگهداري دارند، چمن بيشـترين زمـان را مـي     تمامي جنبه از بين 

 نگهـداري آن وقتـي كـه        ،هـاي منظرسـازي    مانند كليه پديده  . هاي فصلي و همچنين هفتگي دارد      احتياج به مراقبت  
 .تر است بدرستي احداث شده باشد، آسان

 
تر از منظرسازي اسـت كـه        بنابراين منظرسازي كه براي احداث و نگهداري يك چمن بكار گمارده شود كارش آسان             

 . گردد ميبراي نگهداري چمني كه بنحو نامطلوبي توسط شخص ديگري احداث شده است، مأمور 
 

 )اولين چين چمن(اولين برش چمن 

 
بـرش اصـلي در   . باشـد  بهاره بيشتر از چينهاي تابسـتانه مـي  در اولين برش چمن ميزان چمن چيده شده در چينهاي     

اين عمل بنوبه خود باعث تسـريع در ضـخيم          . شود تا باعث توسعه افقي چمن شود        سانتيمتر تنظيم مي   ٤ تا   ٣ارتفاع  

 . گردد شدن چمن مي
 

تر بـه     چمن، آسان  كشهاي بكار رفته در    فايده ديگر برش كوتاه اولين چين چمن اين است كه كود، بذر چمن، و علف              
 . هاي ديگر در طول سال به اين كوتاهي نخواهند بود برش. رسند سطح خاك مي

 
 گيري چمن  لكه

 

در صورتيكه قسمتهايي از چمن بوسيله امراض، حشرات و يا علل ديگر از بين رفتـه باشـند ممكـن اسـت بذرپاشـي           
 چمن يا قطعات و يا اندامهاي داري بذر يا نوارهايگيري ضرورت يابد و در اين حال بايستي به آن مق مجدد براي لكه

 نشـان دهنـدة كمبـود    بلكـه تنك بودن عمومي چمن نشانه نياز آن به بازكاشـت نيسـت،           .  چمن اضافه نمود   رويشي
بذر، قطعات چمن، نوارهـاي چمـن و يـا انـدامهاي رويشـي بايسـتي از       . باشد چيني غيرصحيح مي  كوددهي و يا علف   

توان بوسيله يك پياز كار و يـا بوسـيلة      نوارهاي چمن را مي   . ن اصلي تطبيق نمايد انتخاب شوند     انواعي كه با نوع چم    
Golfيك برش دهنده  Green ،برداشتن خاك جائي كه بايد كاشته شود، مستقيماً آنـرا در خـاك    باسپس برش داد 

 .  بستگي داردگيري همانند زمان بذركاري بوده و به نوع چمن موردنظر زمان كار لكه. قرار داد
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١٥

 چمنهوادهي 

 
. ي است وجود هوا در خاك براي رشد خوب چمن ضرور        . باشد هوادهي چمن عبارت از اضافه نمودن هوا به خاك مي         

 . گردد مطلوب آن مي ، موجب تهويهبكار رفته در خاك بنحو مطلوب كاشته شده باشد تركيب ماسه و مواد آلي اگر چمن
 

اهاي كم پشت در يك زمين چمن مستقر شده بوسيله نرم كردن سطح خاك و بكار         گيري چمن بوسيله بذر در ج      لكه
 . شود بذر چمن انجام مي) به اندازه كف دست(بردن يك مقدار كم 

 
 فشـردگي خـاك     ،توانـد بـا يـك دسـتگاه هوادهنـده موتـوري            االرضي يـا زيـرين مـي       كننده خاك تحت   دستگاه نرم 

 سانتيمتر برش داده    ٧همه آنها خاك را به عمق       . باشد  هوادهنده موجود مي   انواع مختلفي . االرضي را رفع نمايد    تحت

سپس بصورت سرك   . كند  تقسيم مي   باريك نوارهايهاي خاك را حذف نموده يا آنرا به          شكنند و سله   ها را مي   و سله 
 . ندنماي زن دوار دستي بر روي آن حركت مي موادآلي را روي چمن بكار برده و با استفاده از يك چمن

 
ايـن  . د، تا اجازه ورود هوا به خاك داده شـود رو ي خاك فشرده زمين چمن بكار مي      كش دستگاه تهويه خاك براي سله    

هاي باقي مانده در سـطح   سله.  داخل شيارهاي حاصل از عبور دستگاه هوادهنده شود ،شود تا كود آلي    عمل باعث مي  
هـاي خـاك خيلـي فشـرده نباشـند            حذف نمود، اگر سـله     (rake)توان بعداً بوسيله كشيدن يك چنگك        خاك را مي  

تواننـد   دستگاههائي ساخته شده كه با يك عمل مـي        .  و بعنوان پوشش سطحي باقي گذاشت       شكسته راتوان آنها    مي

 . دنتبديل نماي) سرك(صورت اليه سطحي ه خاك را تهويه نموده و سله خاك را ب
 

 حاصل از عبور دسـتگاه تهويـه خـاك را شكسـته و در صـورت                 هاي تواند سله  زني عمودي روشي است كه مي      چمن

هاي آن بطور  باشد كه تيغه زن مي اين دستگاه عبارت از يك چمن. ضرورت حتي بقاياي گياهي اضافي را حذف نمايد   
شود كه چمن داراي رشد سـريعي بـوده و شـرايط مناسـب               اين دستگاه زماني استفاده مي    از  . زند عمودي چمن را مي   

 . د آن فراهم باشدبراي رش
 

هاي منـاطق گـرم،    باشد و براي چمن ترين زمان مي  آخر تابستان و يا اوايل پائيز مناسب    ،هاي مناطق سرد   براي چمن 
زني قابل تنظـيم   زن عمودي با توجه به هدف چمن هاي چمن تيغه. آخر بهار و اوايل تابستان بهترين زمان خواهد بود      

تـر   يـك تنظـيم پـائين     . رود هاي خاك بكار مـي      تنظيم بلند براي خرد كردن سله      يك. باشد در ارتفاعهاي مختلف مي   

ايـن عمـل باعـث تسـهيل حـذف فشـردگي خـاك              . شود باعث نفوذ كردن بيشتر دستگاه در اليه بقاياي گياهي مي         
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١٦

هـاي بـا     چمـن . شـود  هاي عميـق بكـار بـرده مـي         هاي با ريشه   زن عمودي عميق فقط در مورد چمن       چمن. شود مي
زن عمـودي، بيشـتر دچـار        اين نوع چمنها ممكن اسـت از چمـن        . نمايند هاي سطحي عموماً در سطح رشد مي       ريشه

 . صدمه گردند تا براي آنها مفيد واقع گردد
 

 كوددهي چمن

 
هاي مختلف از نظر اندازه و فرمول و نتيجتـاً قيمـت فروختـه               مانند بذر چمن، كودهاي چمن نيز بيشتر بصورت گروه        

يـك متخصـص نگهـداري      . باشـند  هـا مـي    هاي فروش كود چمن شامل مراكز باغباني و سوپرماركت         ازهمغ. شوند مي
 در غير اينصورت انتخاب از ل از اقدام به خريداري آنها دارد قب باغباني احتياج به داشتن اطالعات اوليه از انواع كودها، 

 . بين انواع مختلف آنها بسيار مشكل خواهد بود

 
 اد مغذيتجزيه و نسبت مو

 
در روي آن سه عدد نشان دهنـدة مقـادير سـه عنصـر اصـلي موجـود در آن                    . دهد كيسه كود محتواي آنرا نشان مي     

، اسـيد فسـفريك قابـل    پتاس محلـول در آب نشان دهنده   به ترتيب    ٥-١٠-١٠،  ١٠-٦-٤اعدادي از قبيل    . باشد مي
 بود و همان سه عامـل        خواهند ن ترتيب ذكر شده    اعداد هميشه به هما    .باشد  موجود در كود مي    مقدار ازت حصول، و   

و  (P2O5)اسيد فسـفريك    % ٦،  (K2O)پتاس محلول در آب     % ٤ حاوي ١٠-٦-٤مثالً كود   . كنند تغذيه را تعيين مي   

 . است (N)ازت % ١٠
 

يك بعنوان مثال . هاي مواد مغذي آنها مقايسه نمود توان براساس نسبت  يك اصل رياضي ساده كودها را مي   براساس

 ٥هر عدد تقسيم بر يك فاكتور ثابت كه در اين مثـال             (باشد    مي ١-٢-٢ داراي يك نسبت     ٥-١٠-١٠كود با تجزيه    
بطوريكه مثال ستون زيرين    . باشد  مي ١-٢-٢ همچنين داراي يك نسبت      ١٠-٢٠-٢٠يك كود   .  )باشد شده است   مي

-٢٠دهد كه يك كود   نشان مي١-٢-٢ت  سه عنصر اصلي تغذيه را به همان نسب٥-١٠-١٠دهد يك كود  نشان مي
باشد و بنابراين در صـورت    مي٥-١٠-١٠ دو برابر يك كود ١٠-٢٠-٢٠ ليكن مقادير سه مواد مغذي در كود    ١٠-٢٠

 .  را مصرف نمود تا همان نتيجه حاصل شود١٠-٢٠-٢٠كاربرد بايد نيمي از كود 
 

هر قدر مقادير تجزيه باالتر باشـد قيمـت آن كـود          . باشد گيري كيفيت كودها تجزيه آنها مي      بنابراين يك روش اندازه   

 . هاي مسكوني نياز به كود با تجزيه باالتر ندارند معموالً چمن. بيشتر است
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١٧

 اَشكال ازت موجود در يك كود 

 
بعضـي از مـواد حـاوي       . ست از فرم ازت موجود در آن       ا يكي ديگر از فاكتورهاي موثر در كيفيت و قيمت كود عبارت          

هاي تنباكو، لجن فاضالبها     ماس، پوست بادام زميني، خون خشك، ساقه       ها شامل پيت   مثال. صورت آلي هستند  ازت ب 
باشند كه بستگي بـه مـاده مخصـوص           درصد متغير مي   ١٢ تا   ٥/١ازت موجود در اين مواد از       . باشد و آرد بذر پنبه مي    

 . دارد
 

شود، كودهاي آلي بصورت گسـترده بـراي كـوددهي           لجن فاضالب در چمن يك زمين گلف استفاده مي        از  وقتي كه   
اغلب اوقات ازت موجود به شكل قابل مصرف گياه . دنباش روند زيرا از نظر مواد ازتي بسيار متغير مي ها بكار نمي   چمن

باشد زيرا بنحو بسيار مطلوبي خاصـيت نگهـداري آب و             بهترين مزيت مواد آلي اصالح وضع خاك مي        .موجود نيست 

آنها حـاوي درصـد     . شوند فرمهاي شيميايي بيشتر بصورت كود شيميايي مصرف مي       . دنبخش  را بهبود مي   تهويه خاك 
ايـن موضـوع زمـان آزاد       . ازت ممكن است بسرعت و يا به آهستگي قابل استفاده گياه باشد           . باشند بااليي از ازت مي   

 . نين در قيمت كود تأثير دارداين خاصيت همچ. كند  تعيين مي راگياهشدن ازت در خاك و جذب آن بوسيله 
 

اين بدان معنا است كـه ازت قبـل از   . باشند كودهاي قابل استفاده سريع معموالً حاوي ازت به فرم محلول در آب مي    
به كودهايي كـه بـه كنـدي در    . هاي خود آنرا جذب كند ممكن است از خاك شسته شوند اينكه گياه با سيستم ريشه   

ـُندرها نيز گفته ميگيرند  دسترس گياه قرار مي  . شوند ك

 
. دگيـر  از زمان در دسترس گياه قـرار مـي        ازت خود را به تدريج آماده جذب نموده و همچنين در طول مدت بيشتري               

ايـن  . باشد خاصيت آزاد شدن آهسته ممكن است به اين دليل باشد كه ازت بكار رفته بصورت غيرمحلول در آب مي                   

دهـد و از سـوختگي گيـاه بوسـيله كـود            دسترسي ازت جهت جذب شدن را مـي        موضوع به گياه زمان بيشتري براي     
ـُندر بـه همـين    . باشند تر از انواع قابل استفاده سريع مي     بنابراين كودهاي كـُندر گران   . نمايد جلوگيري مي  كودهاي كـ

رد و چـه    خـ  نمايد تا بداند چـه نـوعي را مـي          اين موضوع به منظرساز كمك مي     . جهت داراي برچسب خاصي هستند    
 . رود العملي از گياه انتظار مي عكس

 
 )خنثي ((Fillers)مواد همراه 

 

اين موضوع مستقيماً بـه تجزيـه كـود    . باشد فاكتور نهائي مؤثر در قيمت و كيفيت يك كود مقدار مواد همراه كود مي    
 كه ضرورت دارنـد  مواد غذايي(عالوه بر سه عنصر اصلي، كودها ممكن است حاوي عناصر كم مصرف     . بستگي دارد 
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مواد همراه براي رقيق    . دن باش (Fillers)و همچنين حاوي مواد همراه      ) باشند ولي به ميزان كمتري موردنياز گياه مي      
 . روند كردن و مخلوط كردن كود بكار مي

 
  :شود  فاكتور اساسي تعيين مي٣بطور خالصه، قيمت يك كود براساس 
ـُندرها بيشتر باشد، كود گران. راهتجزيه، فرم ازت و مقدار توده ماده هم      تـر   هر قدر تجزيه باالتر و درصد مقدار ازت ك

 . باشد مي

 
 چه وقت به چمن كود بدهيم؟

 
هـاي   چمن. به چمن قبل از اينكه چمن براي بهترين رشد خود به مواد غذائي احتياج پيدا كند، بايستي كود داده شود                   

 فقط علفهاي هرز از كـود دادن در اواخـر   .برند كمي ميسود م تابستان هاي گر فصلي سرد، از كود دادن در شروع ماه   
اين عمل مواد غذائي    . هاي فصل سرد بايستي در اوايل بهار و اوايل پائيز كودپاشي گردند            چمن. كنند بهار استفاده مي  

در اواخر پـائيز بـه   منظرسازان هيچوقت نبايد . دهد كافي را قبل از شروع فصل بيشترين رشد در اختيار چمن قرار مي        
شـود كـه از سـرماي زمسـتان بشـدت آسـيب              هاي نرم و شكننده مي     چمن كود بدهند زيرا اين كار باعث رشد ساقه        

هـا   بيشترين رشد اين چمنزيرا  ود را در آخر بهار دريافت نمايند    هاي فصل گرم بايستي بيشترين ك      چمن. خواهند ديد 
 . در فصل تابستان است

 
 آبياري چمن 

 
هـا   دهد، زيرا آنهـا در مقايسـه بـا درختـان و درختچـه              ز اولين گياهاني است كه اثرات آبياري كم را نشان مي          چمن ا 

باغبانها بايستي گياه را براي ريشـه دادن عميـق، بـا آب دادن              . تري هستند  هاي سطحي و ضعيف    طبيعتاً داراي ريشه  
كوتاهي در آب دادن به ميزان      . مايد، تحريك كنند   سانتيمتر در داخل خاك نفوذ ن      ٣٠ تا   ٢٠بنحويكه رطوبت تا عمق     

هـاي سـطحي     اين ريشهشود و هاي سطحي مي شه باعث توسعه ري، كه گياه آب را از عمق جذب نمايديكافي بطور 
 . ممكن است در اثر گرما و خشكي تابستان بطور جدي صدمه ببينند

 
هـاي سـطحي      آبياري سطحي باعث توسعه ريشه     .شود هاي عميق و سالم مي     آبياري عميق باعث بوجود آمدن ريشه     

آبياري عميق به دفعات كمتر بر آبياري روزانـه سـطحي   . نمايد شده و چمن را در مقابل خشكي و امراض حساس مي 

خاك . مقدار آب داده شده در يك آبياري بستگي به زمان، روز، و به نوع خاك دارد. شود به مقدار زياد ترجيح داده مي
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دارد، بنابراين  ولي خاك رسي آب را بيشتر نگه مي. تري نسبت به يك خاك درشت شني دارد  آهستهرسي نفوذپذيري
 . تر باشد و يا هر دو ممكن است آب كمتري براي خاك رسي موردنياز باشد و يا سرعت آبياري آهسته

 
 بعلت خطر توسعه امـراض،      از آبياري اوايل شب و يا ديرتر      . باشد بهترين زمان آبياري چمن بين صبح زود و عصر مي         

آبيـاري قبـل از   . كنند هاي چمن وقتي كه در شب خيس باقي بمانند به سرعت رشد مي بايستي اجتناب نمود، بيماري   
اگر آب در زمان مناسب و به عمق مناسب داده شـود،  . دهد  مي راآفتابغروب به چمن امكان خشك شدن تا غروب   

 . ياز داردفقط به يك يا دو بار آبياري در هفته ن
 

 زني  چمن

 

 (Flail).زن نوساني  زن دوار، و چمن زن چرخشي، چمن  چمن: باشد براي نگهداري چمن سه نوع چمن زن موجود مي
هاي چرخشي و  زن چمن. شود  بكار برده مي    شوند، هائي كه فقط چند بار در سال چيده مي         زن نوساني براي چمن    چمن

 . روند ي بكار ميمحلهاي تفريحي و تجارهاي منازل،  دوار براي نگهداري چمن
 

رود، ماننـد    دهنـد بكـار مـي      تر بهترين رشد را انجام مـي       زنهاي چرخشي بيشتر براي چمنهائي كه با برش كوتاه         چمن
كنند، ولي به    زنهاي چرخشي عمل نمي    زنهاي دوار به همان يكنواختي و تندي چمن         چمن .(Bentgrass)آئروستيس  

ماننـد علـف چـاوداري و پـوآ و فسـتوكا           . باشد ي كه برش بلندتري را دوست دارند مناسب مي        هائ هر حال براي چمن   

زن دوار    چمـن  نـوعي د نيـز    نباشـ  زنهاي تراكتوري كه نزد مالكين منازل خيلي مورد توجـه مـي            چمن). چمن يارندي (
هـاي بلنـد     ي تراكتوري با تيغـه    زنها  هاي گلف با چمن    ها، پاركها، و زمين    هاي دانشگاه  تعداد زيادي از محوطه   . هستند

Gangشوند و به اين انواع  چرخشي چيده مي Moverزنها پشت تراكتورهـائي كـه داراي    اين چمن. شود  اطالق مي

زني بايستي تيـز   در هر حالتي تيغه چمن. شوند رسانند، كشيده مي باشند و به چمن آسيب نمي چرخهاي مخصوص مي  
هاي  ند چمن را در هم پيچيده و تيغهنتوا زن مي هاي كند و لب پريده چمن  تيغه.بخش باشد  زدن رضايت باشد تا چمن
 . دهد اي است، مي يا قهوه كاري شده رنگي ناسالم كه خاكستريشده و به زمين چمن زن باعث مرگ چمن ناصاف چمن

 
 ،در مقابـل  . ري نيـاز دارد   ارتفاعات كوتاهتر احتياج به تعداد بيشتري برش و آبياري داشته و اغلب به دفع آفات بيشـت                

سطح بلندتر چمن داراي يك بافت نسبتاً زبرتر بـوده  . دهد ارتفاعات كوتاهتر به چمن تراكم بيشتر و بافت نرمتر را مي    
 .  اين وجود به برش زيادي نياز نخواهد داشت باداردشدن نياز  و به مدت بيشتر براي ضخيم
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دهد، زيرا ارتفاع بيشتر برش باعث سايه انداختن و         خشكي افزايش مي   چمن را در مقابل گرما و     برش بلندتر، مقاومت    
 با توجه بـه اينكـه   .باشد مزيت ديگر چمن زدن با ارتفاع بيشتر مي      ،  علف هرز كمتر  . گردد خنك شدن سطح خاك مي    

تفـاع بـرش   هاي مخلوط بايد انـواعي كـه داراي ار   شوند لذا براي  گونه هاي چمن به يك ارتفاع بريده نمي      كليه گونه 
 . باشند انتخاب گردند مشابه مي

 
 تعـداد  .باشد باشد زيرا رشد يك چمن با توجه به حرارت و مقدار رطوبت متغير مي  تعداد برش موردنياز چمن متغير مي     

آل يك چمن را در موقعي كه نياز به برش دارد بايد چيد، نه               بطور ايده . بيني دقيق نيست   برش چمن اغلب قابل پيش    
 . اند اردادي، كه برش آنرا در يك روز معين، تعيين نمودهبصورت قر

 
. يك قانون قديمي زمان برش را زماني تعيين كرده است كه پهنك چمن به اندازه يك سوم طول خود رسيده باشيد                    

اگـر  . درسد زده شـو     سانتيمتر مي  ٦ بايد وقتي كه به ارتفاع        سانتيمتر حفظ نمود،   ٣د در ارتفاع    بنابراين اگر چمن را باي    
هاي بريده شده مرده جلوي ظاهر چمن را بگيرند در اين  زني خيلي بلند شده باشد ممكن است چمن چمن موقع چمن

اگر چمـن بـه   . باشد مي) ريك(كننده چمن يا جارو يا چنگك  هاي زده شده با جمع    آوري چمن  صورت راه ممكن جمع   
. آوري ندارنـد   آنها به سرعت پوسيده شده و احتياج به جمـع       نحو مطلوبي زده شود، مقدار بريده شده زياد نخواهد بود،         

عـوض كـردن جهـت    . زني روي چمـن ديـده نشـود    زني بايستي بطور منظم تغيير داده شود تا خط چمن          جهت چمن 
يك راه ساده تغيير جهت عبارت از چيـدن         . شود ها به رشد در جهت افقي مي       زدن همچنين باعث تشويق جوانه     چمن

زن چرخشي انجام شود يك  زني در يك روز با چمن اگر چمن. باشد زني قبلي مي  درجه با چمن٩٠ه چمن در يك زاوي
زن دوار كار شود، شكل شطرنجي خيلي نمايـان نخواهـد بـود،              ك چمن ي  با اگر. آيد شكل جالب شطرنجي بوجود مي    

 . باشد ولي اين عمل به همان ميزان براي سالمت چمن الزم مي
 

 ن صدمات وارده به چم

 
 (Physical)تواند قابل ديـد يـا فيزيكـي          صدمه مي . باشد ها قابل ابتال به انواع صدمات مي        چمن ،مانند كليه گياهان  

  :باشد علل صدمات چمن شامل موارد زير مي. باشند باشد و اغلب هر دو موجود مي

 هاي هرز علف-

آفات-

خشكي-

تخريب-
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 هاي هرز علف

 
بعنوان توضيح يك علف هرز ممكن است بعنوان گياهي تعريف شود           . جود دارد تعاريف زيادي براي كلمه علف هرز و      

 : كه
 
خـارج از ايـن دو كيفيـت،    .  نيستي داراي ارزش اقتصادي مشهود    -٢كند و    باشد رشد مي    در محلي كه نياز نمي     -١

اننـد  م(بعضي از علفهـاي هـرز داراي برگهـاي پهـن هسـتند              . علفهاي هرز موارد مشترك كم ديگري هم دارند       

 . باشند  بعضي از آنها يكساله و بعضي چند ساله مي).قاصدك، بارهنگ، خارشتر
 

مـاده شـيميائي    . شوند در زمينهاي چمن، علفهاي هرز بطور تخصصي و تقريباً كامالً بوسيله مواد شيميائي كنترل مي              

 . شود برد علفكش ناميده مي  از بين مي راهرزكه علفهاي 
 

برنـد و بـراي بقيـه گياهـان           هستند يعني فقط تعداد معيني از علفهاي هرز را از بين مـي             ها انتخابي  كش بعضي علف 
 . ضرري ندارند

 
Non) يها غيرانتخاب كش بعضي ديگر از علف Selective)ها كليـه گياهـاني را كـه بـا آنهـا       كش  هستند، اين علف

 . كشند تماس داشته باشد مي

 
ها قبل از جوانـه      كش  اين علف  .(Pre-Emergence)شوند   بندي مي  بقهها بعنوان پيش رويشي ط     كش بعضي از علف  

هـاي پـس رويشـي    كش علف. برند زني از بين مي شوند و آنها را در مرحله جوانه زدن بذر علفهاي هرز بكار برده مي

(Post Emergence)شوند  بعد از جوانه زني بذور علفهاي هرز بكار برده مي . 
 

گيرد، سمپاش بايستي پس از مصـرف تميـز گرديـده و فقـط بـراي       مورد استفاده قرار ميكش بصورت مايع    اگر علف 
كش در سمپاش باقي مانده باشد در صـورتيكه همـان             مقدار كمي از علف     حتي اگر  .كش نگهداري شود   مصرف علف 

عـث از   سمپاش وسيله منظرساز براي پاشيدن مايع ديگري بطور مستقيم بر روي گياه مصرف شود، ممكـن اسـت با                  
 . بين رفتن گياهان زينتي ارزشمند شود
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 سازي منظر به شرايط زمستان  مقاوم
 

ي است كه به عناصر يك طـرح منظرسـازي در طـول فصـل سـرد سـال وارد        زمستاني عبارت از هرگونه زيان     آسيب

هـا   اين آسـيب  . دندها ممكن است به وسيله شرايط طبيعي و يا بوسيلة اشتباهات انساني ايجاد گر              اين آسيب . شود مي
توان بـه موقـع پيشـگيري        هاي زمستاني را مي    آسيب. ممكن است قابل پيشگيري و يا بطور كامل غيرمنتظره باشند         

 . نمود در حاليكه در زمانهاي ديگر فقط بايد آنرا پذيرفت و با آن مدارا نمود
 

ها، مبلمان بيرون از  ها، پله اهان، سنگ فرش گي.دهد  عناصر بيرون از خانه را مورد حمله مي   اً اكثر ،هاي زمستان  آسيب
 . باشند پذير مي كشي، همگي به دليل يا داليلي جزو عناصر آسيب منزل، لوله

 
 هاي زمستاني انواع آسيب

 
.  تعدادي از آنها ممكن است با هـم واقـع شـوند             باشند، هاي زمستاني تقريباً غيرمحدود مي     به دليل اينكه انواع آسيب    

صدمات ممكن است به وسيله يك يا دو عامل بوجود آينـد كـه              . ستي بنحو خاصي از آن با خبر باشند       منظرسازان باي 
 . مثالهاي متعدد متفاوتي از هر يك از اين دو نوع قابل ذكر هستند. عبارتند از عوامل طبيعي و يا انساني

 
 هاي طبيعي  آسيب

 
  :در منظرسازي وارد نمايدتواند صدمات وسيعي به مواد گياهي  سرماي زمستانه شديد مي

 

 نتيجه زماني است كه گياهان هميشه سبز در معرض بادهاي شديد رايج در طـول ماههـاي زمسـتان قـرار                      بادزدگي
برگهـا از   بـادزدگي سـبب تغييـر رنـگ    . رونـد  شده از بين مـي  ه و مواد خشكباد بافت برگ را خشك نمود . گيرند مي

 . گردد ش باد است، مياي به سياه در سمتي كه در معرض وز قهوه
 

درختان پهن برگ هميشه . بينند اي نمي در بسياري از موارد برگهاي داخل درخت و يا برگهاي طرف مقابل باد صدمه      
ترين درختان به بادزدگي هستند زيرا آنها داراي بيشترين سطح برگـي هسـتند كـه در معـرض بادهـاي                     سبز حساس 

 برگهايشان را در زمستان ،از خود، تعداد زيادي از پهن برگان هميشه سبزبراي محافظت . گيرند خشك كننده قرار مي

 . آورند تا از سطح در معرض باد كاسته شود بصورت لوله در مي
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اي  هـاي قهـوه   اگر اين سوختگي حاصل شـود، سرشـاخه    . سوزني برگان هميشه سبز نيز ممكن است از سرما بسوزند         
 در سوزني برگان نيز بادزدگي اغلـب در         ،مانند پهن برگان  . نمايان خواهند بود  شده، در هنگام بهار با شروع رشد تازه،         

 . افتد هاي خارجي گياه كه در معرض باد قرار دارند، اتفاق مي شاخه
 

مقاومـت  (گياهاني كه در محدوده مقاومت خـود هسـتند   . هواي خيلي سرد نيز ممكن است باعث آسيب به گياه شود     
هـاي جـوان    بعضي ديگر، وقتي كه كليه ريشه . دوره وسيع سرماي شديد از بين بروند      ممكن است در يك     ) اي حاشيه

 . فصل قبل يخ بزنند، ممكن است رشدشان متوقف شود
 

كـه گلهـاي     ديدگي نشان ندهند بجز آنهـائي      بعضي از گياهان ممكن است بعد از يك زمستان سرد هيچگونه آسيب           
هاي مجزا از يكديگر قرار گرفتـه   شود كه گلها و برگها در جوانه    ي حاصل مي  اين پديده وقت  . اند بهاره آنها پديدار نشده   

هـاي   هاي برگ را تحت تـاثير قـرار دهـد، ولـي جوانـه              جوانه است به اندازه كافي سرد نباشد كه         سرما ممكن . باشند
 . شدبا اين امر خصوصاً در ياس زرد و اسپيره در مناطق شمالي متداول مي. كند  مي منجمدراحساس گل 

 
درختان ميوه ممكن است بـه علـت ايـن    . ممكن است به گياه صدمه بزندنيز گرم شدن غيرمعمول در اواخر زمستان  

در . گرما تشويق به گل دادن پيش از بلوغ شده و بعداً در اثر يك سرماي ديررس، كليـه گلهـاي آنهـا از بـين برونـد                    
پيازهـايي كـه در بهـار گـل         . و يا بكلي از بين بـرود       نقصان يافته     بشدت استنتيجه، برداشت محصول ميوه ممكن      

شـود مجبـور بـه گلـدهي شـوند        دنبـال مـي  فد نيز اگر بوسيله هواي گرمي كه با بادهاي منجمد كننده و بر   نده مي
 . توانند بدشكل شوند مي
 

ل ايـن امـر زمـاني حاصـ       . باشـد  عبارت است از يك نوع بخصوص صدمه كه وابسته به حرارت مـي             آفتاب سوختگي 

ايـن دوره گرمـا بـه       . شود هاي آفتابي مداوم زمستان باعث آب شدن يخ قسمت روي زمين گياه مي             شود كه دوره   مي
 بنابراين ريشه گياه در زيرزمين يخ زده باقيمانده و قادر به  هاي ريشه گياه را نيز آب كند      يخ اندازه كافي تداوم ندارد تا    

در . كند هايي از گياه كه يخ آن آب شده است احتياج به آب پيدا ميدر اين حال در روي زمين قسمت. جذب آب نيست
 . شود  و آفتاب سوختگي حاصل ميهدشدر نتيجه بافت گياه خشك . ستحاليكه ريشه قادر به تأمين آن ني

 
آفـرين   آفتاب سوختگي بخصوص در گياهان هميشه سبز كه در طرف جنوب ساختمان كاشته شـده باشـند، مشـكل                  

آيد زيـرا پوسـت نـازك         مشكل همچنين بر روي درختان جوان تازه كاشته شده در اين محل پيش مي              باشند اين  مي
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درختان جوان به آساني آفتاب سوخته شده و رطوبت طبيعي محتوي بافتها بعلت كـاهش سيسـتم ريشـه گيـاه، كـم               
 . شود مي
 

 خاك در اثر تغييرات حرارت زمستانه يخ زده ها، پيازهاي مقاوم و ساير نباتات دائمي را هنگاميكه چمن باال آمدن بوته
گردد كه ريشه گياه در معرض باد زمستان خشـك كننـده    اين حالت باعث مي. دهد شود تحت تاثير قرار مي   و آب مي  

 . قرار گرفته و احتماالً باعث مرگ گياه بشود

 
هـا   نگيني برف و يا يخ روي ساقهوزن و س. تواند به دفعات در طول مدت زمستان اتفاق بيافتد     مي صدمات يخ و برف   

 دائمي شكل طبيعـي و فـرم   تواند باعث شكسته شدن آنها و نتيجتاً باعث خراب شدن     هاي ضعيف درخت مي    و شاخه 
 زيرا آنان نسبت به درختان خـزان كننـده متحمـل وزن    گردند يشه سبز به آساني تخريب مي   درختان هم  .درخت شود 

تواند در يك لحظه بدنه گياهان را شـكافته   ده برف ريخته شده از يك سقف ميتو. بيشتري از برف و يخ خواهند بود     
 . و به دو نيم كند

 
زدگي باعث كـم     يخ. زنند بيشتر در معرض خطر صدمات هستند       گياهاني كه قبل از نشستن برف بر روي آنها يخ مي          

فتن زيـر بـار وزن بـرف، خواهنـد           جوان سنگين شده بجاي انعطاف يا      هاي شدن قابليت انعطاف گياه گرديده و شاخه      
 .  خواهد بود بيشتريختر باشد صدمات حاصل از برف و طوفان و  ضخيمتر و  متأسفانه هر چقدر شاخه مسن. شكست

 
هاي ضعيف، و پوسـت گياهـان و     صدمات حيوانات به گياه در نتيجه تغذيه حيوانات كوچك از شاخه         :صدمات حيواني 

كليه گلهاي نمايشي نيز ممكن است در زمستان در اثر      . باشند پذير مي  ا هم آسيب  پيازه. باشد ها مي  بخصوص درختچه 
 . تغذيه موشهاي صحرايي كوچك تخريب شوند

 
 وقتـي كـه يـك    يد صدمه ديده و از رشد باز بمانندهاي جد ها نيز ممكن است در اثر از بين رفتن كليه ريشه        درختچه

در اينصـورت قـادر بـه جـذب     )  پوست تنه اصلي آن برداشته شده باشدبه اين ترتيب كه كليه(برداري شود   گياه حلقه 
 . مواد غذائي نخواهد بود و نهايتاً از بين خواهد رفت

 
بعضي از صدمات معين بوسيلة انسان در طول مدت نگهداري زمستانه يك منظـر حاصـل                 :صدمات حاصل از انسان   

اي از يك طرح منظرسازي ضعيف  بعضي ديگر نتيجه. اشدب ها مي بعضي از صدمات نتيجه عدم توجه باغبان   . دنشو مي
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هـاي انبـوه بـرف مخفـي      مقدار زيادي از صدمات به اين علت است كه تمام عوامل منظرسازي زيـر تـوده   . دنباش مي
 . شوند مي
 

از اغلب اين صدمات تا مدتي طوالني بعد        . زند فرشها صدمه مي   ها و سنگ   ها، پيازها، چمن   به درختان، درختچه   نمك
 . شوند لذا ممكن است علت آنها ناشناخته باقي بماند گذشت فصل زمستان، ديده نمي

 

ايـن  . دشو آب حاصل از ذوب يخ حل ميها، در  ها و پله نمك مورد استفاده براي آب كردن يخ لغزنده راهروها، خيابان 
. شـود  هاي كاشـت مـي  يـا بسـتر   نزديكتـرين زمينهـاي چمـن و        روها جريان پيدا كـرده و وارد         محلول نمكي از پياده   

 پـذير  آسـيب  يكي از ايـن عناصـر        خصوصاً بتن . شوند ري شديد از هم پاشيده مي     فرشها بعضي اوقات در اثر شو      سنگ
 . باشد مي

 
تر درختان هميشه سبز نمايان  هاي پائين صدمات شوري همچنين در شاخه    . باشد نمك تقريباً براي هر گياهي سم مي      

 .گردد مي
 

دقـت    راننده بـرف روب بـي       يك .شودتواند در گياهان و مصالح ساختماني به چند دليل حادث            مي بيرو خسارت برف 
ديگر صدمات در اثر برف روبي در اثـر اشـتباهات           . تواند برف را روي گياه كاشته شده و يا يك بستر كاشت بريزد             مي

يستي نزديك راهروها، محوطه پاركينگ يا  بيرون از ساختمان و تيرهاي روشنائي نبا       عناصر  درختان،. باشد طراحي مي 
 . كنند، كار گذاشته شوند خيابانهائي كه با برف روبي زمستان تداخل مي

 
وقتي . باشد عبارت از نتيجه پارك كردن يك وسيله نقليه سنگين در روي زمين نرم مي خسارات ناشي از وسائل نقليه

 .باشد زده مي  اليه زيرين آن يخكند هنوز زده خود را ذوب مي كه اليه سطحي خاك آب يخ
 

كنندگان از منظـر     يابند كه استفاده   آب سطحي قادر به نفوذ در خاك نيست، در اين حال معموالً مراقبين منظر در مي               
در اين حال خاك به نحـو بـدي فشـرده        . ممكن است از صدمات پارك موقت اتومبيل بر روي چمن نرم آگاه نباشند            

 . آيد ربوطه بوجود ميشده و در نتيجه خسارات م
 

 ان ــمنظر به شـرايط زمستتوان با ايجاد مقاومت  ه، را ميبعضي از انواع خسارات زمستان :كم كردن خسارات زمستان
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تـوان   صدمات ديگر زمستانه را مـي    . دهند بعضي ديگر با طراحي اوليه بهتر آنرا كاهش مي        . در پائيز قبل برطرف نمود    
 . ذف كردن آنها امكان نداردفقط به حداقل رسانده ولي ح

 
ر صورتيكه در مرحله طراحي، طراح منظرساز بيشتر گياهان خزان كننده را بجـاي گياهـان هميشـه سـبز                    د :بادزدگي

كننـده، بخصـوص در      هـاي خـزان    تـوان بـا كاشـت درختچـه        اين مشكل را مي   . تواند برطرف شود   انتخاب نمايد، مي  
 ممكـن اسـت همچنـين از        (Antitranspirant)ار بردن يك ماده ضدترشح      بك. ين برد هاي بادخيز منظر، از ب     گوشه

ماده مذكور را بايستي در پائيز و دوبـاره در آخـر            . تقليل آب گياه جلوگيري نموده و نتيجتاً اثرات بادزدگي را كم نمايد           
ـ          . زمستان بكار برد   رگ هميشـه سـبز،     راي حفاظـت درختـان بـز      با وجود اينكه ماده مذكور تقريباً گران است معهذا ب

 . باشد تر از ايجاد ديوار محافظ مي عملي
 

بعلت پائين  (باشد    مي عامل مهم در جائيكه سرماي باد يك      . توان تا حدودي كنترل نمود     را مي  درجه حرارت نامناسب  
ي پيچيدن گياه در پارچه كرباس  . ، گياهان را بايستي در يك محل حفاظت شده كاشت         )آوردن حرارت در اثر قدرت باد     

 . باشد  مي(Hard)پذير در گياهان مقاوم  هاي گل آسيب اين روش اثبات شده براي حفاظت جوانه. نمايد نيز كمك مي
 

هاي آنرا با مالچ محكم پوشانيد تا در زمستان در  توان در پائيز كوتاه كرد و روي طوقه       بعضي از گياهان مانند رز را مي      
ب شدن خاك صـدمه  ن و ذوزد كليه گياهاني را كه ممكن است در امر يخ    بهتر است   . مقابل سرما غيرقابل نفوذ گردد    

موقع خاك به عنوان محـافظ عمـل         زدن خاك پوشانيد تا در مقابل آب شدن بي          ماده مالچ محكمي بعد از يخ       با ببيند
 . نمايد

 
تواند قبل از  ت را مياگر يك منظرساز سعي در طوالني كردن عمر گلهاي يكساله در پائيز دارد، شاخ و برگ اين نباتا         

آب پاشي، به گياه براي     . نمايد ميكمك  زدگي سبك    پاشي نمايد، اين عمل به مرتفع شدن خطرات يخ         شب شدن آب  
 .دهد زدگي بافتهاي آن، گرماي كافي مي جلوگيري از يخ

 
، كمتـر   شـود   باعث ضخيم شدن پوست گياه مي       كه آنانشدن   نشاهاي جوان به موازات رشد و مسن       آفتاب سوختگي 

توان در درختان در طول مدت اولين رشد زمستانه آنها را با نوارپيچي تنه بـا كاغـذ و يـا بـا               اين خطر را مي   . گردد مي
براي انواع ديگر آفتاب سوختگي مانند نوعي كه پهن برگان هميشه سبز را تحت تـاثير قـرار                  . حفاظ نواري رفع نمود   

. گذاشـت العاده بيـان گرديـد بـه مـورد اجـرا             ت از باد و يا حرارت فوق       كه براي محافظ    را روشهائيتوان   ميدهد،   مي

 . كند  محافظت كافي ايجاد مياي و يا بكار بردن ماده ضد ترشح، هپوشانيدن گياه در حفاظ پارچ
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پـذير را نبايـد در ضـلع جنـوبي يـك       هاي صـدمه  گونه. توان با طراحي منتفي نمود ها را مي بعضي از آفتاب سوختگي   
 قرار داد، آنها را همچنين نبايد در مقابل يك ديوار سفيد كه انعكاس اثر تـابش آفتـاب بـر روي قسـمتهاي           ساختمان

 .  قرار داد نمايد، خارج از خاك گياه را تشديد مي
 

تر  بهترين دفاع بر عليه اين عارضه تشويق چمن براي عميق. توان كامالً جلوگيري نمود     نمي از باال آمدن ريشه چمن    
 . باشد ه، از طريق نگهداري مناسب و روشهاي منظرسازي صحيح، در دوره رشد ميشدن ريش

 
زدن زمين در مقابل اين خطر  توان با مالچ پاشي بعد از يخ  گياهان پيازي، گياهان پوششي و ساير گياهان دائمي را مي         

 . نمايد مالچ از طريق حفظ كردن خاك از آب شدن يخ سطحي عمل مي. محافظت نمود
 

شكستگي شاخ و برگ در طي زمستان بوجود آيد، باغبان بايسـتي بالفاصـله در اولـين فرصـت ممكـن قسـمت            اگر  
اين عمل از بروز صدمه بيشتر بـه گيـاه در طـول مـدت باقيمانـده زمسـتان جلـوگيري        . شكسته شده را هرس نمايد    

شـوند در     زماني كه بالغ مي    (Yew)اي و درختچه سرخدار      بعضي از گياهان مانند درخت مستقيم سرو خمره       . كند مي
 . باشد اغلب صدمات حاصله غيرقابل ترميم مي. گردند پذير مي مقابل برف شديد و يخ بيشتر صدمه

 
توان در پاييز با نوار پيچي شل با پارچه كرباس و يا حلقه پيچي مشـبك شـل               درختان بزرگ ارزشمند را در منظر مي      

توانند در مقابل برف شـديد       ها نمي   شاخه ،در صورت انجام اين عمل    ). يدسيم بكار نبر  (در مقابل سرما محافظت نمود      
 . محافظت خواهد شدآنها از همديگر جدا افتاده و از شكسته شدن 

 
اگـر  . توان با حذف كردن آنها و يا با محافظت كردن گياهان از تغذيه نشدن آنها، رفع نمود              را مي  هاي حيوانات  آسيب

برند ولي گياهان بـه همـان ميـزان و يـا             رسان نام مي   وشها، و موش كور را حيوانات صدمه      چه حيواناتي مانند انواع م    
 . بينند رسان، آسيب مي ها و سمورها و يا حيوانات صدمه  خرگوش ها، بيشتر از خرس

 
ك در سرماي خيلي زياد نمـ     . كند نمك زياد ارزشي ندارد، بلكه فقط گياهان را از بين برده و سنگفرش را تخريب مي               

نسـبي  تواند برف را شل نموده و بطور     نمك مي .  بنابراين اين حاالت هدف نگهداري نيست      دتواند يخ را آب نماي     نمي
نيز  محيط را كند، مي برف را شل متر سانتينمك عالوه بر اينكه چند  .تر خواهد بود د در روي يخ مطمئن رفت و آم از

 . نمايد كثيف مي
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روها و خيابانها در طول مدت       پخش نمك در پياده   دفعات  توان با كم نمودن تعداد        صدمه نمك را مي    مشكل ناشي از  
هـاي خيلـي ريـز بـا         تر نمك شده و ايجاد دانـه       اضافه نمودن ماسه باعث پخش يكنواخت     . فصل زمستان كاهش داد   

 . نمايد كشش بيشتر مي
 

و و يا جاده كاشته شد، محتمل ر  پياده هنگامي كه يك طراح گياهان را خيلي نزديك به،هاي برف روبي آسيب ماشين
موقع طراحي در منـاطقي كـه معمـوالً بـا     . شود  حل آشكار براي اين مشكل با طراح شروع مي     راه يك بنابراين   است

ها در تقاطع و يـا نقـاطي كـه ممكـن             مقدار زيادي برف در زمستان روبرو هستند، طراح بايستي از قراردادن درختچه           
 . شود، خودداري نمايد به آن نقاط ريخته مياست برف در برف روبي 

 
 برف روب از چيزهائي كه در مجـاورت بـرف روب             دستگاه يكي ديگر از مشكالت برف روبي، عدم امكان ديد راننده         

ي و چراغهـا بايسـتي قبـل از فصـل زمسـتان از      ن كليه اشياء از قبيل مبلمان باغ   در صورت امكا  . باشد قرار دارند، مي  
داشته باشد بايستي اشياء كوتاه را با چوبهاي بلند و رنگ           ناگر امكان اين امر وجود      . ي برداشته شوند  روب محلهاي برف 

 . دكرگذاري  زده كه در باالي برف قابل ديدن باشند عالمت
 

رسـد كـه ايـن     بـه نظـر مـي   . روب دمشي بجاي برف روب مكانيكي اسـتفاده شـود          در صورت امكان بايستي از برف     
 . رسانند متري ميها آسيب ك ماشين

 
شـود و     در روي چمـن حاصـل مـي        اتومبيـل معموالً از اجازه دادن به اشخاص براي پارك كردن           خراب كردن چمن  

 . باشد  حل موقت اين مشكل مي راه،كردنمحصور كردن و يا مسدود . باشد  ممنوع كردن آن مي،بهترين راه حل
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منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   54 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

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 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)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(

49- فضای باز اداری - استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کننده ها، قطعات 

و اتصاالت )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(

54- منظرسازی - جلد دوم:  آبیاری و نگهداری منظر )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


