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پودمان  1آماده سازی بستر کاشت

سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي
قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در
كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور
استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته
تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي طراحی صفحات وب
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد
برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف
كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس پنجمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته امور باغی در پایه 12
تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آینده شغلی و حرفه ای شما بسيار
ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را
كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي
يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است.
شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب
نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و
نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12است .درصورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول،
فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد .کارنامه شما در این درس شامل
 ٥پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از
پودمان ها نمره قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید
و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد.
همچنین این درس دارای ضریب  ٨است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي
و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد
كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را
مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته
آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني
 www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي،
حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه
با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان
عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و
آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان
در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در
جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان
برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری
اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته ماشین های کشاورزی
طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی
است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است .این کتاب دارای  5پودمان است که هر
پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
از ویژگی های این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان
گرامی می بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره
قبولی در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل
ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از ویژگی های
دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و
غیرفنی از جمله مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است .این کتاب جزئی از
بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی
مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود .کتاب
همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد .شما
می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی
مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی
شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری
و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به یادآوری است ،کارنامه
صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ٥پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت،
شایستگی های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند.
همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  ٨در معدل کل محاسبه می شود و
دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «آماده سازی بستر کاشت» است که شامل یک واحد یادگیری است و در آن
روش های آماده سازی بستر برای کاشت گیاهان باغچه ای و پوششی به طور کامل تشریح شده است.
پودمان دوم« :تولیدکننده چمن» نام دارد که شامل سه واحد یادگیری با عناوین کاشت چمن،
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کاشت گیاه پوششی ،پالکاژ (ترمیم) است و در آنها جمع آوری اطالعات آب و هوایی منطقه  ،تعیین
ویژگی های محل اجرا ،تعیین نوع چمن  ،انتخاب شیوه کاشت است و در آنها شرح داده شده است.
پودمان سوم :دارای عنوان «کارگر ماهر فضای سبز» است .در این پودمان انتخاب گل ،آماده سازی
بستر ،آماده سازی گل استقرار گل آبیاری ،مالچ پاشی شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :باغبان فضای سبز» نام دارد .آماده سازی سم پاش ،تهیه محلول سم ،سرویس و
نگهداری سم پاش و نگهدای سم و سم پاش در انبار شرح داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان قطعه کار چمن نام دارد .اصول طراحی فضای سبز شرح داده شده است.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق
گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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پودمان 1

پرورشدهنده درختان مثمر و غیر مثمر
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واحد یادگیری 1
آماده سازی بستر کاشت
آیا طراحی محیط و منظر براساس اصول و عوامل خاص انجام می گیرد ؟
چگونه می توان نسبت به طراحی فضای سبز اقدام نمود؟
قدمت طراحی محیط و منظر ،کشت و کار و نگهداری درختان زینتی ،گل های باغچه ای و گیاهان فصلی هم زمان با
شروع کشاورزی بوده است و ایرانیان از سال های دور به ایجاد فضای سبز ،کشت و پرورش گل های بومی به صورت
محدود پرداخته و با توجه به اعتقادات و رسوم ایرانیان جزء اولین مللی بوده اند که در مراسم و اعیاد گل به یکدیگر
هدیه می دادند و این عمل را نوعی احترام به مهمان و همنوع خود می دانسته اند.

اهمیت اقتصادی
ایران کشوری است با  ۱۲اقلیم از  ۱۴اقلیم شناخته شده در جهان ،با تفاوت درجه حرارت هوا حدود ۴۰درجه
سانتی گراد و به دلیل تنوع آب و هوایی و دارا بودن روزهای آفتابی زیاد توان تولید گل های باغچه ای و فصلی به اندازه
تمام تولیدات کشورهای اروپایی را دارا می باشد ،از طرف
دیگر با گسترش شهرنشینی و افزایش رفاه عمومی،
گذراندن اوقات فراغت و تفریح تبدیل به نوعی فرهنگ
شده و از احتیاجات جامعه امروزی گردیده است .به نوعی
که با سرمایه گذاری و تغییر سیاست  های قدیمی در این
بخش باعث استفاده کارآمدتر از منابع و عوامل طبیعی
همگون با نظام اجتماعی خواهیم بود.
در سال های اخیر به دلیل نیاز روزافزون بازار و تولید
ثروت و به دلیل محدود شدن فضای زندگی مردم این
وضعیت کام ً
ال تغییر کرده است .به گونه ای که احداث
پارک ها و بوستان های بزرگ ،گلخانه های بزرگ ،تکثیر توسط افراد و یا توسط سازمان ها و شهرداری ها ،به طور
نسبتاً مجهز و کارآمد بهمنظور کشت و پرورش و تکثیر درختان زینتی ،گیاهان باغچه ای و گل های فصلی و فراتر
از آن ،استفاده از روش های مختلف برای ایجاد تنوع ،روند رو به رشدی داشته است .ایران یکی از خاستگاه ها و
زادگاه های طبیعی گیاهان و تعدادی از درختان و درختچه ها می باشد ،اما به لحاظ آماری هنوز موقعیت مناسبی
از نظر تولید گل و گیاه در دنیا ندارد.
دالیل فراوانی برای این امر وجود دارد که مهم ترین آن را می توان عدم استفاده از تکنیک ها و ابزار های روز دنیا،
هدر رفت منابع و امکانات در اثر فرهنگ غلط استفاده از امکانات و منابع و نداشتن اطالعات درخصوص نیازهای
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واقعی جامعه دانست .لذا راه حل اساسی و درست ،بینش و شناخت صحیح از منابع و امکانات و به کارگیری درست
آنها با استفاده از تکنولوژی روز می باشد که امید است در این زمینه گام های اساسی برداشته شود.

استاندارد عملکرد
هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه طراحی
فضای سبز و پارک و نیازهای آن را بشناسد .و آنها را در
یک باغ و پارک استاندارد مشخص نماید و در طراحی از
آنها برای یک باغ و یا فضای سبز استفاده نماید.
یک کمک تکنسین فضای سبز چگونه می تواند اقدام
به کشت گل های فصلی ،دائمی و یا درختچه نماید؟

بسترهای کاشت بذر گیاهان باغچه ای و گلهای فصلی
خاک
برای تهیه بستر کاشت درختان و درختچه های زینتی و گل ها به مواد زیر نیاز داریم.
خاک معمولی سبک و سنگین ،کود دامی کام ً
ال پوسیده ،خاک برگ
از ترکیب مواد فوق می توان به بستر کاشت مناسب برای گیاهان رسید .خاک  های معمولی که برای درختان و
درخچه های زینتی انتخاب می شوند از اراضی کشاورزی درجه یک باید تهیه شوند تا عالوه بر دارا بودن مواد غذایی
مناسب فاقد شوری وآهک باال باشند .این خاک ها در بعضی از مناطق از معادن تهیه شده و بعد از گذراندن از
الک هایی ،ناخالصی هایی مانند سنگ های درشت و ریز را جدا می نمایند .مزیت این نوع خاک ها عدم وجود بذر
علف های هرز می باشد ولی قیمت باالتری دارند .در عوض خاک های معمولی دارای ناخالصی بیشتری بوده و قیمت
کمتری دارند.
نکته

کودها به دو نوع کودهای شیمیایی و کودهای آلی تقسیم بندی می شوند.
کودهای آلی به کودهایی گفته می شود که منشأ آن گیاهی و یا جانوری باشد مانند کودهای حیوانی
و یا خاک برگ
کودهای شیمیایی به کودهایی گفته می شود که منشأ معدنی دارند و یا مصنوعاً توسط انسان ساخته
می شوند مانند کود اوره،
کاهش رشد شود.
هر دو نوع کود نیز باید به خاک اضافه شود و کمبود هرکدام از آنها می تواند
باعثکام ً
ال از گیاهان زراعی و
بسترکاشت و روش و ادوات و وسایل کشت و کار گل های فصلی و گیاهان باغچه ای
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نکته

باید دقت کرد که نهال های کوچک و ضعیف نسبت به کود زیاد ،علی الخصوص کود گوسفندی و
مرغی که دارای فسفر باال می باشد ،حساس بوده و اصطالحاً می سوزند و از بین می روند.

بستر کاشت درختان و درختچه های زینتی و گل های
فصلی در مقایسه با گیاهان باغی متفاوت بوده و در
بیشتر مواقع نیازمند محیط کشت با تأسیسات شبیه
به گلخانه و یا تونل پالستیکی می باشند و به ندرت از
مزارع و بسترهای کاشت نظیر مزرعه استفاده می شود.
تولید این گونه گیاهان معموالً در تمام فصل های سال
در خارج از گلخانه و یا زیر پوشش پالستیکی ادامه دارد.
با توجه به اینکه تولید این نوع از گیاهان بیشتر به صورت
متراکم و در محیط های بسته انجام می شود بنابراین
نیازمند استفاده از موادی به غیر از خاک و با خواص
متفاوت می باشد .شناخت این خواص و استفاده بجا از
آن منجر به تولید موفق خواهد شد.
خاک در اصل سه وظیفه عمده دارد اول اینکه گیاه را
در خود نگه می دارد .دوم اینکه با استفاده از ذخایر
نکته

غذایی خود باعث تغذیه گیاه می شود و سوم اینکه با
آب و هوای موجود درمنافذ خود ،هم باعث آبیاری و
هم باعث تهویه می شود .بنابراین خاک مناسب خاکی
است که هرسه عامل فوق را با توجه به نوع گیاه کاشته
شده بتواند به نحو مطلوب و مورد نیاز آن گیاه در اختیار
قرار دهد .حال با توجه به اینکه گیاهان نیازهای متفاوتی
دارند ،پس اول باید نوع گیاه و نیازهای آن را شناسایی
نموده و بعد با توجه به نوع نیاز گیاه ،خاک مناسب را
برای آن گیاه فراهم نمود.
با توجه به اینکه درکتاب های درسی سال های قبل
در مورد انواع خاک ها و خصوصیات آنها مطالب زیای
نوشته شده است بنابراین در این کتاب از ذکر مجدد
آن خودداری می شود

 1خاک مناسب برای درختان و درختچه ها باید عاری از آلودگی بوده و با توجه به نیاز گیاه تهیه
شده باشد.
 2بعضی از درختان وقتی در زمین کشت می شوند در طی چند سال که در زمین باقی می مانند،
ممکن است از ریشه های آنها موادی ترشح شود که برای درختان دیگر مشکل ساز شود ،بنابراین
حتی االمکان از به کار بردن این نوع خاک ها خودداری شود.
 3خاک خوب عالوه بر دارا بودن تمام مواد غذایی مورد نیاز گیاه باید دارای بافت و ساختمان
مناسب باشد تا گیاه بتواند رشد مناسب داشته باشد.
شخم زدن
عملیات شخم زدن برای ایجاد تهویه و زیرو رو کردن خاک سطحی و یا در صورت لزوم مخلوطکردن با خاک اعماق
پایینتر صورت میگیرد .زیرا معموالً خاکهای اعماق پایین دارای مواد آلی کمتری نسبت بهخاک سطح زمین است.
این کار معموالً توسط تراکتور و گاوآهن برگرداندار انجام میشود .انجام عملیات شخم و زیروروکردن خاک سطحی
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فقط در محل کاشت درختان و ایجاد فضای سبز صورت
میگیرد و بقیه قسمتها مانند راهروهای ارتباطی که
بعد از عملیات تسطیح ،میخکوبی و مشخص شده است
دست نخورده باقی میماند.

تحقیق کنید

درخصوص نحوه انجام تنظیمات گاوآهن قبل
از انجام شخم از سالهای قبل چه به یاد دارید
توضیح دهید؟
استفاده از تراکتور برای عملیات شخم

اصالح خاک
خاک ها خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی دارند .خاصیت فیزیکی شامل بافت خاک و ساختمان آن است.
خاصیت شیمیایی خاک مربوط به عناصری است که در داخل خاک به صورت محلول وجود دارد و در تغذیه گیاه
به کار می رود .اهمیت خواص فیزیکی خاک از خواص شیمیایی آن بیشتر است و خاکی را که برای کاشت درخت
و درختچه زینتی درنظر می گیرند باید با نیازهای گیاه تطابق داشته باشد تا ضمن تهویه بهتر ریشه رشد آن نیز
به طور طبیعی صورت گیرد .لذا اگر وضعیت فیزیکی خاک مناسب نباشد درصورت وجود عناصر غذایی در خاک
جذبی صورت نخواهد گرفت.
الف) اصالح فیزیکی خاک :بعضی از درختان و درختچه های زینتی برای رشد خود نیازمند خاکی می باشند
که بتواند ضمن در اختیار گذاشتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اکسیژن زیادی برای گیاه فراهم نماید .برای
این دسته از گیاهان باید از خاک سبک حاوی مواد آلی فراوان استفاده نماییم تا ضمن در اختیار گذاشتن
رطوبت کافی بتواند تهویه کافی نیز انجام دهد .برخی دیگر نیازمند خاک سنگین می باشند برای اینگونه
درختان باید از خاک های رسی استفاده نمایم.

ب) اصالح شیمیایی خاک :اضافه کردن هر نوع کود بهخاک بهمنظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچهها
را اصالح شیمیایی خاک گویند .حال چند سؤال مهم مطرح میشود که باید به آنها جواب داد اوالً منظور از
کود چه نوع کودهایی است .ثانیاً چگونه میتوان فهمید که چه مقدار کود و از چه نوعی باید به آن اضافه کرد.

زمان و روش كوددهي
بهترين زمان و روش كودپاشي آن است كه كود را در طول مدتي كه گیاه نیاز دارد ،به مقدار الزم در اختيار گياه قرار
دهد .كود را قبل از كاشت و يا بعد از كاشت به خاک مي دهند .در صورتي كه كود در خاک حركت نكند و نتوان آن
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را به نحوي در آب حل و به خاک اضافه نمود ،مي بايستي
آن كود را حتماً قبل از كاشت به خاک داد كودهاي
فسفره در خاک حركت نكرده و به سرعت در خاک
تثبيت مي شوند .كودهاي فسفره را نمي توان در سطح
خاک پخش کرد و يا از طريق آبياري به محيط فعاليت
ريشه رسانيد چنانچه اين عمل انجام گیرد ،فسفر داده
شده در خاک سطحي تثبيت گشته و به ناحيه توسعه
ريشه نخواهد رسيد .به طوركلي ،كودهايي كه به ميزان
كمي در آب محلول هستند قبل از کاشت به بستر اضافه
میشوند.

كود حيواني عمليات زراعي را آسان نموده و زمين را
براي گاورو نمودن بهبود مي بخشد.
كود حيواني در خاك هاي شني سبب اتصال بهتر ذرات
در خاک گشته و در خاك هاي رسي سبب افزايش درصد
تخلخل و نفوذپذيري خاک مي گردد.
كودهاي حيواني به علت داشتن ماده آلي سبب بهبود
هوادهي خاک مي گردند كودهاي حيواني اسيدهاي آلي
و موادغذايي موجود در خاک را آماده براي جذب گياه
مينمايد.
ميزان جذب حرارت در خاک تيره بيشتر از خاك هاي
روشنبودهوبههمينلحاظكودهايحيوانيكمكزيادي
به گرم شدن زمين و نهايتاً رشد بيشتر گياه مي کنند.
كود حيواني قدري خاصيت قليایي دارد كه به مرور
با مصرف كودهاي حيواني ـ  pHخاک افزايش مي یابد.
كود حيواني باعث افزايش ميكرو اورگانيسم گرديده و
باعث افزايش فعاليت بيولوژيكي خاک مي گردد.

كودهاي حيواني و مصرف آنها
مصـرف كودهاي حيواني درکشـت گیاهان از بدو اهلي
نمودن حيوانات شـروع شـده اسـت .فضوالت حيوانات
وقتي روي زمين ريخته شـد گياهان در آن محل رشـد
سريع تري داشته اند .براساس همین موضوع مصرف آن
در همان زمان ها شروع شده است كود حيواني برخالف
كودهاي شيميایي اثرات يك جانبه نداشته بلكه از يك اهميت كودهاي حيواني بر روي تأمين مواد غذايي
طـرف كمـك به تأمين موادغذايي نموده و از طرف ديگر مورد نياز گياه  :در كيفيت كودهاي حيواني موارد
خصوصيات فيزيكي خاک را نيز اصالح مي نمايد.
زير مؤثر بوده و در آن دخيل مي باشند.
1ـ نوع حیوان 2ـ سن حیوان 3ـ مقدار و ارزش غذایي
اثرات و اهميت كود حيواني درکشاورزی
مصرف روزانه حيوان 4ـ نوع كاري كه حيوان انجام
 1در اصالح ساختمان خاک مؤثر است.
مي دهد5 .ـ نوع جنس بستر و مقدار آن  6ـ نسبت
 2منبع تأمين مواد غذايي براي گياه است.
كود مايع (ادرار) و جامد 7ـ نحوه و تكنيك نگهداري
 3در افزايش توليد محصول مؤثرند .كه به شرح زير كود هرچند ميزان فسفر داخل كودهاي حيواني نسبت
توضيح داده مي شود.
به كودهاي شيميایي بسيار اندک است ولي جذب فسفر
از سوي گياه از طريق خاك ها به خصوص خاك هاي
تأثير كود حيواني در خاک :ظرفيت نگهداري آب قليایي بسيار كم مي باشد زيرا فسفر وارده به خاک در
در خاک را افزايش مي دهد .كه اين امر در مواقع كم سال اول حدود  11تا  31درصد قابل جذب خواهد بود
آبي كمك شاياني خواهد نمود.
در حالي که فسفر داخل كود حيواني در داخل خاک
نفوذپذيري آب در خاک را بهبود مي بخشد.
جذب را آسان مي نمايد.
کود حيواني آب درون خاک را با ذرات خاک متصل
می نماید و از تبخير و نفوذ سریع آن جلوگيري كرده اهميت كودهاي حيواني در ميزان توليد محصول :
و آماده براي جذب گياه مي سازد و همين امر سبب همانطوري كه قب ً
ال نيز اشاره شد تأثير كودهاي حيواني
جلوگيري از فرسايش نيز مي گردد.
چه بر روي خاك ها ،چه به لحاظ داشتن موادمغذي يک
14

پودمان  1آماده سازی بستر کاشت

فرایند با ارزش مي باشد .در اغلب مواقع اثرات مثبت
كودهاي حيواني در افزايش توليد محصول محرز
است .چه در مؤسسة تحقيقات خاک و آب و چه در
ساير مراكز تحقيقاتي در خارج كشور موارد ياد شده
باال به اثبات رسيده است .اثرات مفيد كودهاي حيواني
ظرف 4ـ 3سال از بين خواهد رفت.
تخمير كودهاي حيواني  :كودي های تازه را نمي توان
مصرف نمود زیرا باید مدتی به شکل مناسب نگهداری
شود تا توسط باکتری های هوازی و بی هوازی تخمیر
گردند.

از بين رفتن كودهاي حيواني :چنانچه رعايت اصول
در نگهداري کود نشود در زمان انتقال به محل
مصرف قسمت عمده آن از بين خواهد رفت .بنابراين
از زمان توليد تا انتقال به مزرعه از راه هاي مختلفي
خاصيت اين كودها به شرح زير از بين خواهد رفت.
البته از بين رفتن مايعات داخل كودهاي حيواني به
تنهایي انجام نمی گیرد بلكه مواد غذایي قابل حل در
آب نيز به همراه اين مايعات از بين خواهد رفت .يعني
نیتروژن ،فسفر ،پتاس نيز هدر خواهد رفت .از طرفي
موادآلي قابل حل نيز به ميزان قابل توجهي كاهش
خواهد يافت.

عوامل زیست محیطی و نکات ایمنی
محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیرزنده پیرامون
گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات
زنده را فراهم می آورد .این عوامل ارتباط متقابل باهم
داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می دهند که در
این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود
دارد .استفاده بیش ازحد و نابجا از این زنجیره و عوامل
مختلف باعث برهم خوردن تعادل این چرخه شده و
خسارت های جبران ناپذیری را به وجود خواهد آورد.
این زنجیره بزرگ که در اصطالح اکوسیستم نیز نامیده
می شود شامل انواع گوناگونی است که نهالستان ،باغ
گیاه شناسی ،پارک جنگلی از نمونه اکوسیستم های
مصنوعی ساخت بشر می باشد.
این اکوسیستم ها اثرات مهمی در محیط زیست انسان
داشته و حفظ آن می تواند به بقای موجودات زنده
کمک نماید .برای جلوگیری از بروز خسارت ناخواسته
رعایت نکات ذیل ضروری است.
 1منابع طبیعی که یکی از اجزای مهم محیط زیست
می باشد ،جز منابع تجدید شونده نبوده بنابراین از بین
بردن آن باعث از بین رفتن موجودات زنده خواهد شد.
این منابع شامل خاک ،موجودات ذره بینی ،آب های

زیرزمینی ،هوای اطراف آن و گیاهان و جانوران آن
محدوده می باشند.
 2در مصرف سموم و کودهای شیمیایی که زیادی آنها
باعث آلودگی آب های زیر زمینی ،آلودگی هوا و از بین
رفتن موجودات مفید می شوند باید نهایت دقت را به عمل
آورده و حتی االمکان برای کاهش اثرات آن از روش های
تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری ها استفاده نمود.
 3تا زمانی که میزان ورود خسارت به گیاهان تحت کشت
درحد اقتصادی نیست ،از سموم استفاده ننموده و با
روش های مکانیکی و یا به زراعی نسبت به کاهش تعداد
آنها استفاده نماییم.
 4از منابع آبی موجود حداکثر استفاده منطقی را نموده
و تا جایی که امکان دارد با استفاده از مالچ از تبخیر و
تعرق از سطح خاک جلوگیری نماییم.
 5برای جلوگیری از تخریب و متالشی شدن خاک دانه
از کودهای آلی و کود سبز استفاده نموده و از کودهای
شیمیایی کمتر استفاده نماییم.
 6از اضافه نمودن مواد مصنوعی ساخت دست بشر
به محیط زیست و محل کار مانند انواع پالستیک ها که
تجزیه پذیر نیستند خودداری نماییم.
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تحقیق کنید

تمرین

با راهنمایی هنرآموز خود به واحد فضای سبز شهرداری محل خود مراجعه نموده و درخصوص
روش های برآورد نیاز کودی پارک ها و فضای سبز آن از کارشناس مربوطه پرس و جو نمایید.

با راهنمایی هنرآموز خود به پارک نزدیک محل هنرستان مراجعه نموده و با بررسی درختان و
درختچه ها مشخص نمایید که آیا کمبودی در درختان مشاهده می شود یا نه .درصورت دارا بودن
کمبود نوع آن را مشخص نمایید و سپس راه های برطرف کردن آن را بیان نمایید.

عناصر غذایی و اثرات آن
عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زینتی به طور کلی به دو
دسـته عناصـر پرمصـرف و عناصـر کم مصرف تقسـیم
می شـود .عناصـر غذایـی پرمصرف آن دسـته از عناصر
هسـتند که به میزان زیاد موردنیاز گیاه می باشـند .این
عناصـر اثر مهمی در رشـد و نمو گیـاه دارند .کمبود و یا
زیادی هرکدام از این عناصر در تقابل با دیگر عناصر بوده
و تأثیر مسـتقیم بر رشـد گیاه دارد .عناصر غذایی کم ـ
مصرف در مقادیر بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند
ولـی مقادیـر کم آن دلیل بر بی اهمیـت و یا کم اهمیت
بودن آن نیست و کمبود آنها نیز به مراتب تأثیرات زیادی
بر رشد گیاه می گذارد.
بـدون شـک مهمترین عنصری که بهمقـدار زیادی برای
رشد و نمو گیاه الزم است نیتروژن میباشد که از طریق
ریشهها بهراحتی جذب میشود .این عنصر یک عنصر با
تحرک زیاد در خاک اسـت (میزان حرکت این عنصر در
خاک زیاد اسـت) و بهراحتی توسـط آبشویی از دسترس
خارج میشـود .بنابراین باید درطی دوره رشـد گیاه و با
مقادیر کم بهصورت دورهای بهگیاه داده شود و مهمترین
تأثیر آن افزایش رشـد رویشـی گیاه (افزایش رشد شاخ
و بـرگ گیاه) میباشـد .بدون وجود نیتروژن رشـد گیاه
تکمیل نشده و عالئم کمبود آن کاهش رشد و زرد شدن
برگهـای پیرتـر گیاه میباشـد .تغذیه بـا مقادیر فراوان
16

نیتـروژن نیـز باعث رشـد آبکـی و ضعیف بوته و شـاخ و
برگها شده و ضعیف شدن گیاه را بهدنبال خواهد داشت.
پتاسـیم دومین عنصر پرمصرف مورد نیاز گیاه است که
به مقادیر زیاد هم قبل از کاشت گیاه و هم در حین رشد
گیاه به آن داده می شود .وجود پتاسیم مناسب در اطراف
محیط ریشه باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به عوامل
نامسـاعد محیطی و افزایش رشـد و نمو گیاه می شـود.
معمـوالً وقتـی نیتـروژن زیادی به گیاه داده شـود ،برای
کاهـش اثرات بد آن اضافه کـردن محلول غذایی حاوی
پتاسیم می تواند تاحدی کمک نماید .عالئم کمبود این
عنصر در گیاه شامل سوختگی دور برگ ها به دلیل عدم
انجام فتوسنتز و کوچک شدن برگ های جوان می باشد.
کودهـای حـاوی پتـاس در طـول دوره رشـد به صورت
ترکیبی با دیگر عناصر موردنیاز به صورت محلول پاشی
به گیاهان داده می شوند.
فسـفر نیـز از مهم ترین و پرمصرف تریـن عناصر غذایی
در پرورش گیاهان زینتی محسـوب می شود و به واسطه
حرکـت کنـد آن در خـاک و تأثیر دمای پایین در جذب
توسط ریشه ها معموالً قبل از کشت گیاه زینتی خاک را
از فسفر غنی می نمایند .این عنصر غذایی باعث افزایش
مقاومـت گیـاه و افزایـش میزان رشـد ریشـه ها شـده و
به بـاروری و تولیـد گل و بـذر کمک می نمایـد .افزایش
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میـزان ایـن عنصر در خـاک بیش از حدنیـاز باعث بروز تشكيل سبزينه گياهان زراعي و باغي نقش ارزنده اي
عالئم سمیت در گیاه می شود.
دارد.
کلسـیم از دیگر عناصر پرمصرف در رشـد گیاه بوده که
به دلیـل مؤثـر
ِ
بـودن میزان  pHمحدوده ریشـه و اثرات علل كمبود آهن در خاک
متقابل با دیگر عناصر ،جذب آن به کندی صورت می گیرد  1زيادي بي كربنات در محلول خاک
و کمبـود آن اثـرات فراوانی در رشـد گیاهان به خصوص  2عدم تهویه خاک
گیاهان دارای میوه می گذارد .ولی از آنجایی که از میوه  3گیاهـان حسـاس که ریشـه آنها کارایـی برای جذب
گیاهان زینتی اسـتفاده نمی شـود ،اثرات کمبود آن در آهن ندارند
گیاهـان زینتـی مربـوط به تأثیـر آن در زیبایـی برگ ها  4کمبود مواد آلی خاک
و شاخه های گیاهان می باشد.
عنصـر پرمصرف دیگر گوگرد می باشـد که دارای اثرات درمان كمبود آهن:
زیادی در رشـد و نمو گیاهان زینتی اسـت و کمبود آن الف) بيل زدن در پاي گیاه
تأثیر مهمی در رشـد و نمو گیاه خواهد گذاشـت .جهت ب) افزایش مواد آلی خاک
جلوگیری از برخی مشکالت در پرورش گیاهان زینتی در ج) باال بردن کیفیت آب آبیاری
مناطق خشک و کم باران اضافه کردن گوگرد به مقداری د) مصرف متعادل کود آلی و شیمیایی
کـه  pHمحـدوده خـاک را تا خنثـی و کمی کمتر از آن
تقلیل دهد ،توصیه می شود .این مقدار با نظر کارشناس نقـش منگنز :منگنز در بعضـي واكنش هاي آنزيمي
مربوطه و با انجام آزمایش خاک تعیین می شود.
شركت مي كند و موجب فعال شدن تعدادي از آنزيم ها
عناصر کم مصرف عده ای از عناصر غذایی هسـتند که با می شود.
مقادیر بسیار کم تأثیرات فراوانی را برروی رشد گیاهان
می گذارنـد .از مهم ترین ایـن عناصر می توان آهن را نام عالئـم كمبـود منگنـز :کلـروز برگ ها بـه صورت
برد که به صورت معمولی قابل اسـتفاده نبوده و باید در نقطه هـای زردرنگ بین رگبرگها شـبیه کمبود آهن.
ترکیب با ماده دیگر به صورت کالت مورد اسـتفاده قرار
بگیـرد .کمبـود این عنصر از برگ های جوان انتهایی و با نقش روي :روي آثار عميقي در متابوليسم نرمال گياه
زرد شدن بین رگبرگ ها شروع می شود .برای از بین بردن دارد و به طور كلي متابوليسم كربوهيدرات ها ،پروتئين،
ایـن کمبود محلول پاشـی بـا کالت آهن بر روی برگ ها اكسـين و فرايندهاي زايشي تحت تأثير شديد كمبود
توصیه می شود.
روي قرار می گیرد کاهش 70ـ 50درصدي فتوسنتز،
كاهـش محتـواي كلروفيـل ،سـاختمان غيرنرمـال از
نقـش آهن :عنصـر آهـن اهميـت حياتـي در زندگي جمله اثرات کمبود روی هستند.
حيوانـات و گياهـان دارد .آهن نقش مهمـي در زندگي
جانوران بهعلت وجود آن در هموگلوبين خون دارد.
عالئم كمبود روي :برگها عالمت نكروز پيشرفته بين

رگبرگي نشـان ميدهند .در مراحـل اوليه كمبود روي،
نقش آهـن در گياهـان :ماده غذايي آهـن ،يكي از برگهاي جوانتر زرد شده و سطح بااليي برگهاي بالغ،
عناصر غذايي كم مصرف اسـت كه وجود آن به اندازه بهصورت سـوراخ سـوراخ درميآيد .همچنين مخروطي
كافي براي رشد گياهان زراعي و باغي الزم است و در شكلشدن آنها رايج است .همچنان كه كمبود پيشرفت
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مي كند ،اين عالئم بهصورت نكروز بين رگبرگي شديدي ميزان استفاده آن دارد.
ظاهر ميشـود امـا رگبرگ اصلـي مانند مواقـع ترميم
كمبود آهن ،سبز باقي مي ماند .در بسياري از گياهان عالئم كمبود بُر :برگ هاي دچار كمبود بُر يك كلروز
به ويژه درختان ،برگ ها خيلي كوچك شده ،ميانگره ها عمومي خفيف نشان مي دهند.
كوتاه و شبيه به حالت روزت به نظر مي رسند.
نقش موليبدن :انتقال موليبدن احتماالً در آوندهاي
نقش مس :مس در ساختار سه نوع پروتئين وجود دارد و چوبي صورت مي گيرد .همچنين قدرت جابه جايي آن
چند آنزيم را فعال مي كند .درصورت كمبود مس ،برگ ها در گيـاه نسـبتاً كم اسـت و به همين دليـل اين عنصر
كوچك مانده و سرشاخه هاي جوان دچار برگ سوختگي در آوندهاي آبكشي و سـلول هاي پارانشيمي متمركز
مي شوند و در محيط هايي با  pHقليايي ،مس به طوركلي مي شود .به دليل ناچيز بودن مقدار موليبدن قابل جذب
غيرقابل جذب براي گياه مي باشد ،لذا بازده مس موجود در خـاک ،غلظت آن معمـوالً در بافت هاي گياهي كم
در خاک هاي ايران بسـيار پايين اسـت .اين عنصر در است.
سيستم هاي آنزيمي اكسيدازـ كاتاالز ضروري است و در
واكنش هاي انتقال الكترون سـهيم بوده و فعال كننده عالئم كمبود موليبدن :برگ ها لكه هاي خال مانند
چندين آنزيم اسـت .مس در گياه متحرک نيست ،لذا همراه باكلروز بين رگبرگي نشان مي دهند .يك عالمت
همواره به شكل رسوب در خاک باقي مي ماند.
ابتدايـي بـراي كمبـود موليبـدن ،كلـروز سرتاسـري
عمومـي اسـت كه شـبيه به عالمـت كمبـود نيتروژن
عالئم كمبود مس :برگ هاي دچار كمبود مس پيچيده اسـت بـا اين تفـاوت كه بـدون رنگ مايـل به قرمز در
شده و دمبرگ آنها به سمت پایين خم مي شود .كمبود سطح پائيني برگ ها مي باشد .نقش موليبدن در احياء
مس مي تواند با كلروز خفيف سرتاسري همراه با فقدان نيترات در آسيميالسيون ( )Assimilationبه وسيله
فشـار تورگـر هميشـگي در برگ هـاي جـوان ،بيـان گيـاه مي باشـد .بنابراين عاليم اوليـه كمبود موليبدن
شـود .برگ هـاي به تازگي بالغ شـده ،مشـبك شـده ،درحقيقـت ناشـي از كمبود نيتروژن هسـتند هرچند
رگبرگ هـاي سـبز همـراه بـا مناطق سـفيد شـده تا موليبـدن مأموريـت متابوليكي ديگري در گياه دارد و
خاكسـتري مايـل به سـفيد از خـود نشـان مي دهند .از ايـن رو عاليم كمبود آن حتي هنگامي كه نيتروژن
برخي برگ ها ،نقاط تو خالي كلروتيكي نشـان داده و احياء شده در دسترس است ،وجود دارد.
تمايل به خميدن به سمت پائين دارند .برگ ها كوچك حال کـه بـا عالئـم کمبودهـای عناصـر غذایـی بـرروی
درختـان زینتی آشـنا شـدید چگونه باید ایـن کمبود را
و كلروتيك همراه با لكه هاي نكروتيك مي شوند.
رفع نماییم؟ بهترین راه حل برای برآورد کمبود و میزان
نقش بُر :اين عنصر براي تشكيل ديواره سلولي ،انتقال آن انجـام آزمایـش برگ های دچار کمبود می باشـد که
قندها و نشاسته ،تشكيل جوانه انتهايي و تشكيل دانه توسط کارشناسان آزمایشگاه و با رعایت اصول آن انجام
و لولـه گرده ضروري مي باشـد .با وجـود اينكه بور در خواهد شـد و انجام تمام مراحل در این قسـمت برعهده
خاک خيلي پويا مي باشد اما در گياه پويايي آن خيلي کارشناسان مربوطه می باشد.
كـم اسـت .در نتيجه كمبود و سـميت آن هردو حائز در این میان رعایت و آگاهی از چند نکته الزامی است.
اهميـت اسـت ،لـذا روش كاربرد بور نقـش مهمي در
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نکته

 1در زمانی که عملیات کوددهی به درختان و درختچه های زینتی صورت گرفته ،انجام آزمایش
برگ نتایج درستی را به دنبال نخواهد داشت.
 2انجام آزمایش برروی درختان زمانی که سالم می باشند نیز توصیه می شود .چه بسا کمبود
درگیاه وجود دارد ولی هنوز عالئم آن برروی برگ ها پدیدار نشده است.
 3قضاوت بر روی نتایج آزمایش برگ و یا خاک در صالحیت متخصصان تغذیه گیاهی است و
داشتن اطالعات اندک در این راه کمکی نمی نماید.

انواع بستر کاشت گلها و گیاهان باغچه ای و دالیل استفاده از آن
امروزه با توجه به نوع گیاه و شرایط فیزیولوژیکی آن برای رشد هرچه بیشتر و تولید ریشه های فراوان از بسترهای
متفاوتی استفاده می شود .این بسترها معموالً به صورت ترکیبی برای استفاده از خصوصیات چند ماده و در نهایت
تولید با کیفیت معرفی می شوند.
شرایط یک بستر خوب شامل موارد ذیل می باشد.
 1پوک و سبک باشد به نحوی که کمترین مقاومت در خروج جوانه مهیا شود.
 2مواد غذایی مورد نیاز را به راحتی در اختیارگیاه قرار دهد.
 3تهویه و اکسیژن رسانی به گیاه به راحتی انجام شود.
 4میزان مواد جامد محلول و میزان اسیدیته آن مناسب گیاه مورد کاشت باشد.
 5فاقد هرگونه مواد شیمیایی و بیولوژیکی مضر برای گیاه باشد.
 6به لحاظ میزان  pHحتی االمکان در محدوده خنثی باشد
هرکدام از بسترهای کشت به تنهایی تمام شرایط فوق را ندارند بنابراین با شناخت دقیق از خصوصیات مواد می توان
اقدام به تهیه بستر مناسب نمود .امروزه با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی و کشف تکنیک های جدید و ابزارها و
ماشین ها دسترسی به منابع جدید با خصوصیات متنوع ،گلکاران و کشاورزان را به سمت استفاده از بسترهای کشت
بدون خاک سوق داده است زیرا این بسترها دارای مزایای فراوانی بوده و تولید با کیفیت و کمیت بیشتر در واحد سطح
را فراهم می آورد .از طرف دیگر بعضی از این محیط های کشت به دلیل دریافت دمای باال در هنگام تولید عاری از هر
نوع آلودگی بوده در نتیجه نیاز به استفاده از سموم شیمیایی درصورت رعایت نکات بهداشتی در گلخانه به حداقل
می رسـد .همچنیـن امـکان ضدعفونی دوباره این بسـترها که هزینه کمی دارنـد ،می تواند باعث کاهش هزینه های
تولید گردد.
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مهمترین مواد بستری مورد استفاده در پرورش گل و گیاه
پرلیت :این ماده معدنی منشـأ آتشفشـانی دارد .این مواد را از گدازه های
آتشفشان جمع آوری نموده و سپس در کوره های مخصوص دوباره حرارت
می دهند .در اثر خروج رطوبت از این گدازه ها آن را تبدیل به دانه های بسیار
سبکی می کند که کام ً
ال ضدعفونی می باشد .این ماده خنثی بوده و فاقد هر
ماده غذایی می باشد .ولی معموالً باعث افزایش تهویه در محیط های کشت
میشود و در ترکیب با بقیه بسترها به کار می رود.

پشم سنگ(راک وول) :این ماده منشأ معدنی داشته و پس از استخراج
تحت دمای بسیار باالیی ذوب شده و به صورت رشته هایی درمی آید .سپس
بـا اضافـه کردن مـوادی آنها را به صورت بلوک هایـی درآورده و به بازار ارائه
می نمایند .مهم ترین خصوصیت این ماده نگهداشـتن آب فراوان به همراه
تهویه باال می باشـد .از این جهت از این ماده در کشـورهای صاحب نام در
تولید و در ترکیب با بسـترهای دیگر اسـتفاده فراوان می شود ولی در ایران
کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

پرلیت مورد استفاده در بستر کشت

بستر کشت پشم سنگ برای
گیاهان باغچه ای

خاک پیت :این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که در زیر خاک به حالت نیمه پوسیده می باشند به دست
می آید و با توجه به میزان پوسـیده شـدن دارای انواع مختلفی می باشـد .این مواد خاصیت جذب آب کمی داشـته و
معموالً دارای مقدار کمینیتروژن می باشند.

گلدان های پیت جهت کشت بذر (این نوع از گلدان ها با گیاه در محل اصلی قرار می گیرند)
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تحقیق کنید

گلدان های پیت برای کشت چه گل هایی مناسب می باشد و آیا در کشورمان از این نوع گلدان ها
تولید می شود؟
ماسه بادی :این ماده در ریشه زایی گیاهان و گل های زینتی مورد استفاده قرار
می گیرد و کمتر در تکثیر به وسیله بذر به کار می رود .این بستر بسیار ارزان بوده
فاقد هرنوع ماده غذایی می باشد و  pHدر محدوده خنثی دارد .قبل از کاشت نیز
جهت جلوگیری از شیوع علف های هرز و بیماری ها باید گندزدایی شود .از این
بستر در ترکیب با دیگر مواد استفاده می شود.
کوکوپیت :این ماده به مقدار فراوان در بستر های گلخانه های امروزی در ترکیب
با دیگر مواد مورد استفاده قرار می گیرد .که شامل بقایای میوه نارگیل و خاک
پیت می باشد .با توجه به منشأ آن می تواند دارای مقادیر متفاوتی از موادغذایی
باشد.مهم ترین خصوصیت این بستر جذب آب به همراه تهویه مناسب و سبک
وزن بودن آن می باشد.

ماسه بادی مخصوص بستر کشت

بلوک کوکوپیت قبل از مصرف باید
کامال ً جدا و نرم شود

خاک :این بستر ارزان ترین وسیله جهت تکثیر می باشد و درگذشته از آن
استفاده می نمودند ولی امروزه به جز در موارد بسیار کم به دلیل معایب فراوان از
ال مشخص می باشد .اوالً محیطی کام ً
آن استفاده نمی شود .دالیل آن نیز کام ً
ال
پیچیده بوده و کام ً
ال آلوده می باشد .در ثانی باعث افزایش هزینه های تولید
شده و به طور معمول فاقد تهویه می باشد .امروزه کاشت بذر گل ها و گیاهان
باغچه ای یا به صورت کشت گلدانی بوده و یا بسترهایی را در مزرعه و گلخانه
فراهم آورده و در داخل آنها کشت می نمایند .در هرحالتی که کشت انجام شود
رعایت اصول کشت واستفاده از بستر مناسب می تواند تولید با کیفیت را باعث
شود .به طور معمول پنج عامل محیطی (نورـ دما ـ رطوبت ـ کربن دی اکسید ـ
عناصر غذایی) جهت رشد هر گیاه باید در بسترهای کشت فراهم شود در غیر
این صورت تولید موفقیت آمیز نخواهد بود.
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جداسازی موادزائد و اضافه کردن مواد آلی بهخاک
درصورتی که بستر کاشت خاک باشد باید در زمان کاشت فاقد هر نوع ماده زائد باشد( .ماده زائد به ماده ای به غیر
از ماده اصلی گفته می شود که در فرایند کشت و تولید ،باعث ایجاد مزاحمت می گردد) .بعد از جمع کردن مواد
زائد اضافه کردن کود دامی کام ً
ال پوسیده به بستر تا حدی که باعث بهبود خواص خاک می گردد الزم می باشد
(به طورکلی خاک مناسب خاکی است که دارای  %5ماده آلی باشد) .بعد از اضافه کردن ماده آلی و مخلوط کردن
آن با خاک سطحی که در پرورش گل های فصلی این کار با بیلچه و یا بیل انجام می شود زمین آماده کشت بذر
می باشد .درصورتی که بستر کاشت دارای هر ماده یا ترکیبی از مواد به غیر از خاک باشد دانستن خصوصیات آن
بستر برای انجام عملیات کاشت و تغذیه گیاه مهم و حیاتی است و حتماً باید با رعایت خصوصیات آن بسترها نسبت
ترکیب آنها رعایت شود .به عنوان مثال درصورتی که هدف تولید گل های فصلی در بستر غیرخاکی مدنظر می باشد
استفاده از ترکیب  40درصد پرلیت و  60درصد کوکوپیت مفید می باشد.

روشهای کاشت و تکثیر گلهای فصلی و گیاهان باغچه ای
بهطورکلی در روش های تولید و پرورش دو روش مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به امکانات و شرایط محل
و نیاز بازار می توان یکی از دو روش و یا هر دو روش را مورد استفاده قرار داد.
الف) تکثیر با بذر :قرار دادن بذر در بستر برای جوانه زنی و تولید گیاه جدید را کشت گویند .با توجه به اینکه
امروزه کشت ها بیشتر به سمت مکانیزه شدن (با توجه به مزایای آن) تمایل دارند ،استفاده از بذر برای کشت
درسینی ها و مواد ضدعفونی شده طرفداران زیادی داشته و روز به روز بیشتر می شود .بنابراین در گلخانه ها از
سینی های کاشت و یا گلدان ها استفاده می گردد .سینی های کاشت در ابعاد و اندازه های گوناگون می باشند.
استاندارد این سینی ها  70×45سانتی متر بوده و معموالً از آلیاژ با قطر  2میلی متر استفاده می شود.
در روش های کشت سنتی بذرها را بر روی بستر های کاشت آماده شده و یا در داخل گلدان کشت می نمایند.
با توجه به توضیح فوق روش کاشت بذرهای گیاهان باغچه ای به صورت سنتی و یا مکانیزه می باشد.

انواع سینی کاشت (توپی و معمولی)
22
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روش سنتی :در این روش پس از آماده کردن بستر کاشت که می تواند شامل گلدان و یا سینی های کاشت باشد
بذرها به صورت دستی بر روی بستر پاشیده شده و سپس با توجه به اندازه بذر روی آن را مجددا ً با همان مواد بستر
میپوشانند.
نکته

به طور معمول بذر گیاهان و گل های زینتی ریز بوده و نیازی به ریختن مواد بستر بر روی بذرها
نمی باشد و فقط به وسیله شن کش و یا چنگک با کمی جابه جایی داخل بستر قرار می گیرد.
روش مکانیزه :در این روش با استفاده از ابزارآالت و یا ماشین هایی اقدام به کشت بذرها به صورت گروهی
بر روی ردیف هایی با فاصله معین از یکدیگر نموده و بقیه عملیات شامل آبیاری ،نگهداری و ...به صورت
اتوماتیک با استفاده از ماشین های خاص صورت می گیرد .به عنوان مثال استفاده از خطی کار و آماده نمودن
بستر به صورت جوی و پشته و کشت بذرها به صورت گروهی یک روش مکانیزه محسوب شده که در بسیاری از
کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) تکثیر با استفاده از نشا :استفاده از گیاهچه پرورش یافته در محیط خزانه و انتقال آن بهمحل کشت
دائمیخود یک روش بسیار مناسب برای کاهش هزینهها و پرورش موفق گلهای فصلی و گیاهان باغچهای
پایین تولید با کیفیت و
میباشد .از مهمترین دالیل استفاده از نشا بهجای بذرکاری مستقیم میتوان هزینه
ِ
کمیت باال و تولید نشاهایی قوی و کاهش عملیات واکاری یا تنک کردن را نام برد.
در روش سنتی بذرها ابتدا در محیط کشت گلدان و یا بستر معمولی گلخانه تکثیر یافته و در زمان رسیدن به مرحله
سه برگی به صورت ریشه لخت و یا به همراه خاک گلدان به محل اصلی منتقل می شوند.
روش مکانیزه تولید نشا  :در این روش که در بیشترکشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد با استفاده از
دستگاه های تمام اتوماتیک و در داخل گلخانه های مدرن نشا اقدام به کشت بذرها در داخل سینی های کاشت نموده
و پس از مراقبت های الزم در یک محیط کام ً
ال ضدعفونی شده و رسیدن گیاهان به رشد مورد نیاز آنها را به محل
کشت اصلی خارج این سالن ها منتقل می نمایند .البته بذر بعضی از گیاهان باغچه ای مانند جعفری و آهار به دلیل
شکل خاص خود با استفاده از ماشین کشت نمی شوند .بذر جعفری به دلیل حالت کشیده خود توسط ماشین کشت
نمی شود .مگر اینکه به نوعی بذر پوشش دار شود که انجام این موارد مستلزم هزینه اضافی می باشد.

تحقیق کنید

استفاده از سینی هایی که هر بذر ،مکان جدا داشته باشد و به نام سینی های شانه تخم مرغی
معروف هستند ،بهتر از کشت در داخل سینی کاشت معمولی (ترین) می باشد .در خصوص دالیل
آن تحقیق نموده وحداقل سه دلیل مهم آن را نام ببرید.
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عملیات پوشش بذر و مراقبتهای اولیه
به محض قرار گرفتن بذر در محیط کشت عملیات داشت شامل آبیاری ،سمپاشی ،کوددهی ،تنظیم دما ،تنظیم
میزان نور و تهویه آغاز می گردد .ضمن اینکه باید به دفعات با سرکشی به تمامی گلدان ها یا سینی ها پوشش روی
بذر را نیز کنترل نمود.
نکته

فعالیتعملي

نکته

24

 1بعد از کشت بذر بستر کاشت و پوشش روی بذرها نباید خشک شود و میزان آبیاری در این
رابطه کام ً
ال به درجه حرارت محیط و میزان رطوبت بستر بستگی خواهد داشت و در این خصوص
مهم ترین معیار بازدید مرتب و کنترل رطوبت می باشد.
 2نشاهای تهیه شده در گلخانه و محیط های بسته و حتی برای بعضی از گیاهان خاص در فضای
آزاد برای کاهش میزان تلفات و مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی از جمله خشکی عملیاتی
تحت عنوان مقاوم سازی صورت می گیرد که در این عملیات بعد از رسیدن بوته ها به اندازه ای
مشخص درطی مدتی بوته ها را آبیاری نمی کنند.

پس از کاشت بذر چند گل فصلی نظیر بنفشه ،همیشه بهار و ...و رسیدن گیاهان به مرحله سه
برگی و قبل از انتقال آن به محل کشت دائمی خود عمل مقاوم سازی را با راهنمایی هنرآموز و تحت
نظر استاد کار انجام داده و از نتایج آن گزارش تهیه نمایید.

 1بذر بعضی از گل ها و گیاهان خیلی دیر جوانه می زند و درصورت عدم مراقبت و آبیاری صحیح
در این مرحله تعداد بسیار زیادی از آنها از بین می روند مانند گل الدن
 2بستر بذرها نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بگیرند؛ علی الخصوص قبل از جوانه زدن.
 3مهم ترین مساله در این روش کاشت رشد علفی بوته ها و ضعیف شدن یا از بین رفتن بوته ها
به محض قرارگیری در محیط بیرون می باشد که برای جلوگیری از این عمل فاصله کشت بوته ها و
میزان نور را باید تنظیم نمود.
 4بعضی از بذرها همانند بذرهای ارقام مختلف سرخس بسیار ریز بوده و بعد از کشت بذر با
استفاده از یک روزنامه خیس روی آن را می پوشانند و پوشش اضافی دیگری الزم نمی باشد.
 5بذر بعضی از گیاهان باغچه ای به دلیل ریز بودن ابتدا باید با ماسه ریز مخلوط شده و سپس
به طور منظم بر روی بستر کاشت ریخته شود .به عنوان نمونه کلم زینتی که در فصول سرد سال در
طراحی پارک ها و بلوارها استفاده می شود ،با این روش تکثیر می شود.
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جدول نیاز نوری جوانهزنی بذر بعضی از گلها
بذرهایی که برای جوانه زنی نور نیاز دارند

بذرهایی که برای جوانه زنی به تاریکی احتیاج دارند

پامچال

جعفری

سوسن

همیشه بهار

کلم زینتی

تاج خروس

اقاقیا

زبان در قفا

تکنولوژیهای نوین در تولید گلها و گیاهان باغچهای
امروزه در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا تولید نشا گل ها به صورت پیوندی و با استفاده از پایه های مقاوم در برابر
آفات و امراض گیاهی و همچنین مقاوم به شرایط نامساعد محیطی با استفاده از تکنولوژی روز صورت می گیرد در
ایران بعضی از شرکت ها به تازگی به این امر روی آورده اند.
روش کار به این شکل است که پس از کاشت بذر رقم مقاوم به شرایط نامساعد محیطی و یا بیماری های شایع یک
منطقه و رسیدن نشاها به مرحله سه برگی با استفاده از دست و یا ماشین پیوند زنی اقدام به قرار دادن پیوندک با
کیفیت مناسب و خصوصیات موردنظر نموده و پس از طی مراحلی و انجام تیمارهایی آنها را آماده کشت می نمایند.
این روش در بعضی از کشورها سال ها است که مورد استفاده قرار می گیرد.
فعالیتعملي

با راهنمایی هنرآموز خود با انتخاب یک گیاه به خصوص و کاشت بذر در داخل گلدان و رسیدن
نشاها به مرحله سه برگی عمل پیوند را بر روی آن انجام داده و نتایج آن را به صورت گزارش در
کالس بحث نمایید.

تیمارهای اولیه :در ابتدای کشت بوته ها نیازمند تولید ریشه زیاد می باشند .بنابراین تغذیه با کودهای فسفره
می تواند رشد ریشه ها را زیاد نماید .بعد از آن اضافه نمودن کودهای نیتروژنه برای افزایش رشد رویشی درچند
مرحله (مراحل میانی و بعد از مرحله سه برگی) و در انتها ،قبل از انتقال به محل اصلی باید از کودهایی با
میزان پتاس باال استفاده نمود.
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قیم :وسیله ای است از جنس چوب ،فلز و یا پالستیک که در کنار بوته های بعضی از گیاهان برای جلوگیری از وارد
شدن آسیب گذاشته می شود .البته در بعضی از گیاهان نیز برای جلوگیری از شکسته شدن بوته ها به دلیل نازک
وآبکی بودن ساقه ها نیز می باشد.
بوته های بعضی از گل ها همانند میخک احتیاج به ایجاد قیمی به نام تور دارند که این تورها مانع از افتادن و کج
شدن بوته ها می شود.
نکته

عملیات وجین و سله شکنی در بستر بذر و سینی های کاشت در گلخانه ها و محیط های کشت
غیرخاکی به ندرت انجام می شود ،زیرا با توجه به مواد بستر که ضدعفونی بوده و فاقد بذر علف های
هرز می باشد علف هرز و یا سله در این محیط ها کمتر می باشد ،ولی با انجام بازدید و در صورت
مشاهده هر دو این عملیات نیز باید انجام گردد.

عملیات واکاری و تنک کردن درصورت کشت با استفاده از نشا و درصورت لزوم باید از خزانه تأمین و در محل های
خود انجام گردد .امروزه با پیشرفت فنون و ابزارها علی الخصوص استفاده از گلدان های جیفی پات ،1تنک کردن و
یا واکاری به ندرت اتفاق می افتد.

تیمارهای اضافی :اندام تولیدی تعدادی از گل ها و گیاهان باغچه ای دارای شرایط خاصی بوده و برای تولید
اقتصادی و با صرفه باید تیمارهایی را برروی آنها اعمال نمود .از مهم ترین این موارد می توان به عملیات بهارش
(ورنالیزه کردن) استفاده از هورمون های گیاهی نظیر جیبرلین ،آالر ،کاهش تعداد ساعات روشنایی ،خیساندن
در آب گرم ،چینه سرمایی ،سر برداری ،ته برداری و یا ته شکافی اشاره کرد.

تأثیـر هورمـون جیبرلیـن بر
اندازه گل و گیاه

 -1گلدان هایی که با استفاده از ترکیبات پیت ساخته شده و فشرده می شود به نحوی که به صورت یک گلدان با کشت بذر در داخل آن می توان همانند یک گلدان از
آن استفاده نمود و در نهایت با همان گلدان در محل اصلی کشت شده و نیاز به تعویض گلدان نمی باشد.
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نکته

بذر بعضی از گل ها و گیاهان باغچه ای بسیار بد جوانه
می زنند و درصد بذرهایی که تلف می شوند بسیار زیاد
است و گاهی به  40درصد نیز می رسد.

تأثیر ورنالیزه شدن بر روی گیاه
نکته

 1بذر بعضی از گل ها دارای ذخیره غذایی کافی نبوده و بنابراین ممکن است بسیاری از آنها از
بین برود .مانند ارکیده ها
 2برخالف گیاهان زراعی و باغی تولید گل و گیاه فضای سبز به شدت نسبت به دما ،نور ،اختالف
دمای شب و روز و رطوبت حساس بوده و در کشت هر نوع بذری باید این عامل ها را درنظر گرفت.
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ارزشيابي شايستگي :آمادهسازی بستر کاشت
شرح کار :آماده سازی بستر کاشت گیاهان زینتی به روش دستی و ماشینی

استاندارد عملکرد :آماده سازی  50مترمربع بستر گل برای یک روز کاری
شاخص ها :نرم شدن خاک ـ هموارشدن
شرایط انجام کار :در یک زمین هموار و مستعد پرورش گل که آب کافی نیز دارد
1ـ جمع آوری ضایعات به صورت دستی و ماشینی
2ـ پخش مواد آلی
3ـ شخم ـ دیسک و لولر (در شرایط مناسب) 4ـ قطعه بندی و کرت بندی با مرزکش و ماشینی
ابزار و تجهیزات :بیل ـ کلدر ـ کج بیل (فوکا) شن کش ـ تراکتور ـ ریتواتور ـ گاوآهن ـ دیسک ـ کودریز ـ نهرکن ـ مرزکش ـ فرغون ـ
 pHمتر ـ  ECمتر ـ لباس
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

پاکسازی زمین

2

2

کوددهی

2

3

خاک ورزی

2

4

قطعه بندی و شکل دهی زمین

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

پودمان  2کاشت چمن

پودمان 2

تولیدکنندهچمن
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واحد یاد گیری 2
کاشت چمن
اولین کار در آماده سازی زمین ،آزمایش خاک و تعیین وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک است .با توجه به نتایج
آزمایش خاک اقدامات الزم جهت آماده سازی زمین انجام می شود.
آماده نمودن صحيح خاك احتياج به آگاهي در مورد بافت و  pHخاك دارد .خاك هاي لومي براي كاشتن بسیار
مناسب هستند .براي آماده نمودن خاك جهت چمن كاري ،ممكن است جهت نزديك تر شدن به حالت لومي
به آن رس ،شن يا هوموس (ماده آلي) اضافه گردد.
اكثر چمن ها در خاك با  pHخنثي ( )7تا كمي اسيدي(  )6/5بهترين رشد را دارند .در صورت لزوم با اضافه کردن
مواد الزم  pHخاک رامی توان به خنثی تا کمی اسیدی تبدیل کرد (با اضافه کردن گچ ـ گوگرد و.)...
پس از پاک سازی زمین از قلوه سنگ ها ،علف های هرز و بقایای گیاهی زمین شخم زده می شود .و درصورت لزوم
مواد آلی به آن افزوده می شود .اگر سی درصد خاک از مواد آلی تشکیل شده باشد ،برای چمن کاری مناسب است.
كود حيواني پوسيده ايجاد هوموس مي نمايد كه ماده اي ارزشمند در خاك مي باشد .هوموس به نگهداري آب در
خاك كمك مي كند ،همچنين هوموس تهویه خاک را بهبود می بخشد .مواد آلي را مي توان هنگام آماده نمودن
خاك به آن اضافه نمود.
قبل از بذرپاشی سطح خاک باید کام ً
ال صاف شود،
گودال ها پرشده و بلندی ها تسطیح گردند .این کار را با
کمک یک تخته یا آسان تر از آن با گرداندن یک غلتک
استاندارد روی خاک انجام می دهند .شیب بندی
مناسب به میزان 1ـ 2درصد ضروری است که برای
این امر بایستی الیه ای به عمق 15ـ 10سانتی متر
کنار زده شود تا در مراحل شیب بندی از خاک آن
شن کش
استفاده گردد .شیب بندی باید آرام و تدریجی باشد و
در طول مسیر ،نباید نقطه ای بلندتر باشد (که زودتر
خشک شود) یا گود باشد (که آب در آن جمع شود).
باید از وجود زهکش مناسب در خاک زیرین (سی
سانتی متر به پائین) اطمینان حاصل کرد .این زهکش
باید به گونه ای باشد که با انجام آبیاری در بستر کاشت
حالت غرقاب ایجاد نگردد .اهمیت این موضوع در
زمین های ورزشی که نیاز به خروج سریع آب دارند،
به مراتب بیشتر است.
غلتک

پودمان  2کاشت چمن

پس از آماده سازی بستر و تسطیح آن ،زمین باید غلتک زده شود .غلتک زدن ،باعث رشد بهتر ریشه های چمن
می شود .به ویژه در خاک های سنگین که در اثر شخم ،بیش از حد نرم شده اند الزم است؛ چرا که پس از آبیاری
اولیه به علت تغییر حجم خاک و نشست آن سطح صاف چمن دچار مشکل می شود.
فعالیتعملي

آماده سازی بستر کاشت چمن
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،ماله چوبی ،فرغون ،دستکش کار ،غلتک دستی ،کود دامی پوسیده ،ماسه شسته شده.

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2طبق گروه بندی انجام شده ،زمین درنظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
 3ابتدا با دست سنگ های بزرگ را جمع آوری و از زمین خارج نمایید.
 4سنگریزه ها ،بقایای گیاهی و سایر مواد موجود را با استفاده از شن کش جمع آوری و توسط فرغون از
زمین خارج نمایید.
 5با توجه به نتایج آزمایش خاک درصورت لزوم به میزان مناسب ماسه و کود دامی پوسیده به خاک اضافه
کرده و مخلوط نمایید.
 6زمین را با استفاده از ماله چوبی تسطیح نمایید.
 7غلتک را آنقدر بر روی زمین جهت عکس هم حرکت دهید تا زمین چمن کام ً
ال سفت گردد و آماده
بذرپاشی شود.

روشهای مختلف کاشت چمن
محدودیت زمانی در به کارگیری این روش

حساسیت اوایل دوره رشد چمن

مشکل مبارزه با علف های هرز

معایب روش بذرکاری

1ـ بذرکاری
رایج ترین روش در ایران است و نسبت به سایر روش ها،
کم هزینه تر است.
زمـان کاشـت باید هنگامی باشـد که دمـای خاک و هوا
بـرای رویـش بذر مناسـب باشـد و بعـد از آن نیز چمن
باید تا قبل از نامسـاعد شـدن شـرایط محیطی فرصت
کافی برای گسـترش ریشـه ها داشـته باشـد .در بیشتر
نقاط کشـور ما این شـرایط در اوایل بهار و پاییز فراهم
است و کاشت بذر محدود به این دو زمان می شود.

31

پرسش

چرا در روش بذرکاری چمن کاشت پاییزه نسبت به کاشت بهاره بهتر است؟

مقدار بذر مصرفی در مورد بذور ریز  15تا  20گرم در مترمربع و در بذور درشت  30تا  50گرم در هر مترمربع
می باشد که این مقدار بسته به عادت رشد و اندازه بذر متفاوت است.
میزان بذرپاشی و تعداد روزهای الزم برای جوانه زنی تعدادی از انواع چمن ها
نوع چمن

مقدار تقریبی بذر مصرفی
(کیلوگرم در  100مترمربع)

تعداد تقریبی روزهای الزم
برای جوانه زنی

پوآی معمولی

2

6ـ 28

پوآی خزنده

2

5ـ 6

لولیوم چندساله

3ـ4

3ـ 10

فستوکای قرمز خزنده

2ـ 2/5

5ـ12

فستوکای بلند

3ـ4

4ـ12

برموداگراس

2

7ـ15

زویزیا گراس

1ـ2/5

10ـ14

بعد از بذرپاشی روی بذرها با یک مالچ آلی مانند کود دامی پوسیده ،کمپوست و غیره به عمق  1تا  2سانتی متر
پوشانده می شود و سپس روی آن غلتک زده می شود تا تماس بین بستر و بذر به خوبی برقرار شود و سپس آبیاری
انجام می شود.

پودمان  2کاشت چمن

فعالیتعملي

کاشت بذر چمن
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،فرغون ،دستکش کار ،غلتک دستی ،کود دامی پوسیده ،بذر چمن ،غربال
شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2طبق گروه بندی انجام شده ،زمین درنظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
 3به میزان توصیه شده بذر چمن را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش نمایید.
 4به کمک شن کش بذرها را به میزان چند میلی متر زیر خاک ببرید.
 5با استفاده از کود دامی پوسیده به ارتفاع  1تا  2سانتی متر سطح بستر کاشت را بپوشانید.
 6روی بستر کاشت را غلتک بزنید.
 7بستر کاشت را آبیاری نمایید.
توصیه :هنگام پاشیدن بذر به صورت دستی ،مقدار مورد نیاز را به دو بخش تقسیم کنید .قسمت اول
بذر را به صورت رفت و برگشت تا جایی که امکان دارد به صورت یکنواخت در عرض محل بپاشید،
سپس بذر باقی مانده را به صورت عمود بر مرحله اول بپاشید.

2ـ کاشت استولون و ریزوم
به جای بذر از استولون و ریزوم های چمن استفاده می شود .بعد از پخش کردن قطعات  5تا  10سانتی متری
استولون ها و ریزوم ها ،روی آنها را با خاک پوششی مناسب پوشانده و یا غلتک زده می شود .این روش برای
چمن های دارای استولون و بیشتر برای بنت گراس خزنده و برموداگراس استفاده می شود .در روش دیگر منطقه
موردنظر را با خاکی که حاوی ریزوم ها و استولون های چمن است پوشش می دهند که این روش برای مناطق
شیب دار و بیشتر برای چمن برموداگراس استفاده می شود.
فعالیتعملي

کاشت استولون و ریزوم
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،فرغون ،دستکش کار ،غلتک دستی ،کود دامیپوسیده ،استولون یا ریزوم چمن ،غربال
شرح فعاليت
1

لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.

2
3
4
5
6

ریزوم ها یا استولون های تهیه شده را به قطعات  5تا  10سانتی متری تقسیم کنید.
قطعات آماده شده را برروی بستر کاشت پخش کنید.
روی قطعات پخش شده را با کود دامی سرند شده به ارتفاع  1تا  2سانتی متر بپوشانید.
روی بستر کاشت را غلتک بزنید.
بستر کاشت را آبیاری نمایید.

3ـ نشاکاری
در این روش استولون ها یا ریزوم به صورت ردیفی
در جوی ها یا چاله های کوچک کاشته شوند .در این
روش نسبت به دو روش قبلی یعنی کاشت غیرمنظم
استولون ها و ریزوم ها ،تلفات کمتر است .این روش
بیشتر برای چمن های برموداگراس ،زوی زیاگراس و
بنت گراس استفاده می شود و استفاده از آن برای ترمیم
چمن محدود می شود.

استفاده از استولون در تکثیر چمن

4ـ کاشت قطعات کوچک چمن ()Plugging
در این روش از قطعات کوچک چمن آماده یا پالگ ها که سطحی حدود  13تا  26سانتی مترمربع دارند برای
ترمیم و یا احداث چمن جدید استفاده می شود .در این روش بیشتر برای چمن های زوی زیاگراس ،مانیالگراس،
سن اگوستین گراس ،سنتی پدگراس و بوفالوگراس استفاده می شود.

6 to 12 in.
6 to 12 in.

روش کاشت قطعات کوچک چمن
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5ـ هیدروسیدینگ ()Hydroseeding
در این روش بذرها به همراه آب و کودهای شیمیایی
و ضدعفونی کننده ها و یک مالچ آلی مانند کمپوست،
داخل یک تانک مخصوص قرار می گیرند و پس از مخلوط
شدن ،توسط پمپ به زمین موردنظر پاشیده می شود.
(مانند حاشیه جاده ها و یا مناطق شیب دار) همچنین
این روش در مناطق سنگالخی که امکان شخم زمین
وجود ندارد ،کاربرد دارد.

روش تکثیر هیدروسیدینگ

6ـ قطعه کاری چمن()Sodding
قطعه کاری چمن یکی از روش های مهم ترمیم چمن است که شامل انتقال چمن های رشد یافته و بالغ از محل
تولید به محل اصلی است .قطعات چمن در ابعاد مختلف بریده و منتقل می شوند که اگر چمن با طول زیاد بریده
شود و به صورت لوله شده (رول شده) جا به جا شود ،اصطالح چمن رول به کار می رود.

آبیاری چمن

تحقیق کنید

تغییر رنگ چمن به خاکستری
پژمرده شدن برگ چمن به صورت تاشدن یا
لوله ای شدن

عالئم تشنگی چمن

آب عامل مهم در نگهداری چمن است .در مناطق خشک
گاهی تا دو بار در روز چمن را آبیاری می کنند تا چمنی
ً
اکثرآ آبیاری به طور تجربی
سالم و شاداب داشته باشند.
با احساس خشکی فصلی انجام می شود .نیاز آبی چمن
بسته به گونه چمن ،نوع خاک و شرایط محیطی متفاوت
است .به طور میانگین چمن در شرایط نگهداری عادی
به  2/5تا  3/75سانتی متر در هفته ،آب نیاز دارد که
می تواند از طریق بارندگی ،آبیاری و یا ترکیبی از هر
دو تأمین شود .به طور میانگین یک درصد از این مقدار
صرف رشد و نمو چمن می شود.

خشک شدن خاک

باقی ماندن رد پا روی چمن

 1چرا بهترین زمان برای آبیاری صبح و عصر است؟
 2با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه خشک ،بهترین راهکار برای کاهش مصرف آب در
چمن کاری ها چیست؟
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روش های آبیاری چمن
1ـ روش آبیاری دستی :در این روش ،آبیاری زمین چمن توسط شخص و با استفاده از شیلنگ و آبپاش انجام
می گیرد.
فعالیتعملي

آبیاری زمین چمن
وسايل و مواد مورد نياز

شیلنگ ،آبپاش ،دستکش کار و چکمه

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از
انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2زمین چمنکاری شده را بهطور یکنواخت
آبیاری نمایید.
روش آبیاری دستی

2ـ سیستم های آبیاری :در آبیاری چمن از انواع سیستم های آبیاری بارانی استفاده می شود که معموالً از
نوع خودکار استفاده می کنند .لوله ها در مرحله آماده سازی زمین برای کشت چمن نصب می شوند .آبفشان های
مخفی شونده که در نقاط مختلف زمین در زیر سطح چمن نصب می شوند ،در زمان آبیاری باال آمده و آبیاری را
انجام می دهند.
فعالیتعملي

نصب سیستم آبیاری بارانی
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،آبپاش ،دستکش کار و چکمه ،کلنگ ،پمپ آب نصب شده آماده به کار ،صافی ،انواع سایز لوله
پلی اتیلن ،شیر خودکار ،کلید شیرخودکار،رایزر ،نوار تفلون ،اتصاالت الزم،چسب ،فلکه آب

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2طبق نقشه ارائه شده توسط هنرآموزتان ،مسیر خواباندن لوله ها و قرار دادن شیرهای خودکار
را مشخص کنید.
 3مسیر مشخص شده را با رعایت نکات ایمنی حفاری نمایید.
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 4لوله های اصلی و فرعی را به اندازه مناسب برش دهید.
 5لوله های اصلی و فرعی را طبق نقشه در مسیر خود
درون چاله ها قرار داده روی آنها را بپوشانید.
 6غالف محافظ و شیرهای خودکار را طبق نقشه نصب
نمایید.
 7رایزر و کلید شیر خودکار و آبپاش ها را سرهم کرده،
آماده نمایید.
 8رایزرهای آماده شده را در داخل شیرهای خودکار
نصب نمایید.
 9پمپ آب را روشن کرده ،سیستم آبیاری را آزمایش
کنید.

سیستم آبیاری بارانی خودکار
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واحد یادگیری 3
چمنزنی

افزایش رشد جانبی ریشه ها

مزایای چمن زنی

چمنزنـي یکـی از شـاخصهای مهم در مراقبـت ،برای
داشـتن یـک چمـن بـا کیفیـت اسـت .یکـی از اهـداف
چمنزنی ،تشـويق گياه جوان بهتوليد شـاخ و برگ افقي
است كه تا حدامكان سريعتر انجام گيرد.

افزایش رشد جانبی چمن

این امر باعث به وجود آمدن يك چمن ضخيم (متراكم)
کاهش رشد عمودی
مي شود .اولين چمن زني بايستی هنگامي انجام شود
كه چمن به حداقل ارتفاع  2 /۵تا  5سانتي متر رسيده
باشد (حدود یک تا دو سانتی متر از انتهای برگ خشک
کنترل علف های هرز
شده باشد).
اولین برش باید از ارتفاع بیشتر از حد معمول زده شود
تا چمن به خوبی پنجه بزند.
دو نکته مهم در چمن زنی ،ارتفاع برش و تعداد دفعات چمن زنی است .هر دوی این عوامل با توجه به گونه چمن،
رقم ،میزان دما و سطح کیفیت مطلوب چمن متفاوت است.

ارتفاع چمنزنی
بهترین ارتفاع چمن زنی به عادت رشدی و عرض برگ گونه های چمن بستگی دارد .به عنوان یک قاعده کلی در هر
سربرداری باید برگ چمن کوتاه شود تا رنگ و یکنواختی مطلوب چمن حفظ شود .این ارتفاع از  2/5تا  10سانتی متر
متفاوت است .اگر ارتفاع چمن زنی بیش ازحد پایین باشد موجب آسیب رساندن به چمن و رشد ضعیف ریشه ها
می شود و زمانی که ارتفاع چمن زنی بلند باشد برای رشد مطلوب ریشه ها شرایط بهتری فراهم می شود.
تحقیق کنید

38
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زمان چمن زنی
برای حفظ جذابیت چمن باید به طور متوسط یک بار در هفته چمن زنی انجام شود( .در تابستان)
فعالیتعملي

چمن زنی
وسايل و مواد مورد نياز

دستگاه چمن زن ،فرغون ،دستکش کار ،ماسک و عینک ایمنی

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2زیر نظر هنرآموز و استادکار مربوط از آماده به کار بودن دستگاه چمن زن مطمئن شوید.
 3ارتفاع مناسب چمن زنی را به کمک هنرآموز خود تعیین کنید.
 4ارتفاع کار دستگاه چمن زن را تنظیم نمایید.
 5دستگاه چمن زن را زیر نظر هنرآموز خود روشن نمایید.
ً
 6عملیات چمن زنی را طبق مسیر انتخابی انجام دهید .مثال ابتدا شمالی ـ جنوبی و سپس
شرقی ـ غربی

انواع دستگاه های چمن زنی

ضرورت و اهمیت چمنزنی
بهمنظور زیبایی و حفظ سالمت ظاهری درچمن کاری ،چمنزنی باید به طور مرتب و بسته به مقدار رشد
چمنها انجام گیرد .به گونه ایکه ارتفاع چمنها از سطح خاک همیشه به طور متوسط درحد  4تا  5سانتی متر
نگهداشته شده تا از به گل رفتن و در نهایت به بذر نشستن چمن جلوگیری گردد .این عمل یکی از مهم ترین
عملیات نگهداری در چمن بوده و در تمامی فصول رشد در سال مرتباً باید انجام شود.
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نقش چمن زنی در حفظ زیبایی چمن
بلندنگهداشتنچمنباعثبروزپدیده ایبه نامکاهبرگ
می شود .این به معنی تولید یک حجم به هم فشرده،
از ریزوم و ریشه در سطح روی خاک میگردد ،که در
نهایت باعث از بین رفتن شکل منظم چمن و اشکال در
عملیات بعدی چمن زنی خواهد شد.
اگـر چمنزنی در روزهای گرم به تأخیر افتد چمن به
گلنشسـته و تولیـد بـذر میکند و مـواد غذایی ،صرف
خوشه بستن شده و نهایتاً چمن ضعیف میشود.
بهعنوان یک قاعده کلی ،با افزایش دما ،ارتفاع چمنزنی
بلندتر (میزان کوتاه کردن کمتر ) و با کاهش دما ارتفاع
چمنزنی کوتاهتر (میزان کوتاه کردن بیشتر) توصیه
میشود.

زمان مناسب چمنزنی
به طور معمول زمانی که ارتفاع چمن به حدود  7تا 10
سانتی متر رسید اقدام به کوتاه کردن چمن می نمایند
و میزان رشد چمن در مناطق مختلف متفاوت است
هرجا میزان دریافت آفتاب بیشتر باشد رشد چمن
بیشتر خواهد بود.

برای انجام چمنزنی بهتر است  24ساعت قبل از آن
آبیاری صورت نگیرد تا اوالً بهطور یکسان چمنها بریده
شوند ،در ثانی باعث تخریب بستر نشود .بهتر است
چمنزنی در ساعات خنک روز (صبح یا عصر) انجام
شود و باقیمانده چمنها پس از آن جمعآوری شود.
بعد از اتمام چمن زنی باید با استفاده از حاشیه زن و یا
قیچی مخصوص این کار قسمت هایی که به علت نزدیکی
به حاشـیه ها توسط چمن زن کوتاه نشده عملیات کوتاه
کـردن انجام شـود .انجام عملیـات چمن زنی در مناطق
معتـدل به طـور معمول حـدود هـر  10روز یکبار انجام
میشود.
وجین علف های هرز در داخل چمن باید به طور مرتب
و قبل از گلدهی به وسیله چاقو از ریشه درآورده شود.
عدم انجام این کار باعث تضعیف چمن در مدت بسیار
کوتاهی خواهد شد.
بـرای جلوگیـری از بـروز خسـارت بـه ادوات و وسـایل
چمن زنـی بهتـر اسـت حاشـیه چمـن کاری و نزدیـک
به جدول و درختان به فاصله  10سانتی متر چمن کاری
انجام نشود و اگر قب ً
ال انجام شده است با استفاده از بیل
به صورت یک دست ومرتب برداشته شود.

نظافت
انجام نظافت و جمع آوری آشغال ها از سطح چمن به دلیل اینکه این مواد در سطح صاف و یک دست چمن سریعاً
دیده می شوند باید به صورت روزانه انجام شود.

ماشینهای چمنزنی
برش چمن ضمن اين که باعث استمرار رشد و شادابی آن می شود ،چشم انداز خوبی هم به آن می دهد .بر همين
اسـاس سـرزنی چمن ها در فواصل معينی از سـال صورت می گيرد .برای سـرزنی چمن از ماشـين های چمن زن
استفاده می شود .ارتفاع برش با توجه به فصل و هدف از چمن کاری متفاوت است .اين ارتفاع از  4تا  ٥سانتی متر
متغيـر اسـتً .
مثلا در فصـل تابسـتان ارتفاع  ٥سـانتی متر برای کاهش تبخير از سـطح خاک و بـرای زمين های
ورزشـی ارتفاع  4سـانتی متر توصيه شـده است .چمن زن ها در انواع دستی بدون موتور ،دستی موتوری و موتوری
خودگردان وجود دارند.
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چمنزن دستی :تــوان مــورد نيــاز ايــن چمنزنهــا
از طريــق چرخهــای زميــن گــرد تأميــن میشــود و
واحــد بــرش آن از نــوع تيغههــای اســتوانهای اســت،
کاربــرد ايــن چمــنزن در قطعــات کوچــک يعنــی
کمتــر از  ٥٠٠متــر مربــع میباشــد و نحــوه کار بديــن
ترتيــب اســت کــه تعــدادی تيغــه منحنــی وار طــوری
روی يــک محــور نصــب شــدهاند کــه بــا ايجــاد شــکل
اســتوانهای در هــر لحظــه يــک نقطــه از تيغههــا بــا
چمــن درگيــر میشــود (بــرش قيچــی وار) .چمــن در
ميــان فــک ثابــت و ايــن تيغههــا قرارگرفتــه و بريــده
می شــود.
با دوران تيغه عمل قيچی کردن اتفاق می افتد و چمن ها
بريـده می شـود .انتقـال نيـرو از چرخ هـا به تيغـه برش
به وسـيله چـرخ دنده انجـام می شـود ،در مرحله انتقال
نيـرو از چرخ به تيغه ها تعـداد دور چرخ تا حد مورد نياز
تيغه ها افزايش می يابد ،به طوری که نسبت افزايش دور
تـا  ٥برابر می رسـد .انتقال نيرو فقـط در هنگام حرکت
به سـمت جلو وجود دارد و موقع حرکت به سـمت عقب
انتقال نيرو قطع می شود.
تعـداد تيغه هـای واحـد بـرش در ماشـين های مختلف
متفاوت اسـت يعنی ممکن است از  ٤الی ١٢عدد وجود
داشـته باشـد و با توجه به قطر اسـتوانه در هر متر طول
 ٥٠الی  ١٥٠برش انجام می شـود .هرچه تعداد تيغه ها
بيشـتر باشـد تعداد برش ها در واحد طول زيادتر شـده
درنتيجه سـطح برش خورده چمن يکنواخت تر خواهد
بود .با تنظيم فاصله تيغه ها و فک ثابت نسبت به زمين،
ارتفـاع برش چمـن تغيير می کند .دو چرخ کناری برای
تأميـن نيرو و سـهولت حرکت و مجموعـة غلتک مانند
در عقب ماشـين برای هدايت و کنترل يکنواختی برش
می باشد.
چمن های بريده شـده در سـطح زمين ريخته می شـود
که درصورت لزوم با استفاده از چنگک هايی جمع آوری
و از محل خارج می شود.

چمن زن دستی

چمن زن موتوری
بـرای چمنزنـی قطعـات بيـش از  ٥٠٠٠متـر مربـع از
چمنزنهـای موتـوری اسـتفاده میشـود .موتـور ايـن
چمنزنها ممکن است احتراقی يا برقی باشد.
اجـزای تشـکيلدهنده يـک چمـنزن موتوری شـامل
شاسـی ،چرخهـا ،موتـور ،تيغـه بـرش ،دسـته هدايـت،
اهرمهای کنترل و مخزن جمع آوری چمن برش خورده
است.
ايـن چمـن زن به طور معمـول دارای چهار چرخ اسـت
که امکان حرکت آن را فراهم می سـازد .موتور احتراقی
مـورد اسـتفاده اغلب چهـار زمانه بنزينی تک سـيلندر
است.
توان اين موتورها در حدود  ٤تا  ٧قوه اسب است که دارای
مخزن سوخت ،مخزن روغن ،فيلتر هوا و هندل تسمهای
اسـت .موتـور هوا خنک بوده و سيسـتم جرقـه آن از نوع
مگنتی اسـت .تعداد دور اين موتورها حدود  ٣٠٠٠الی
 ٤٠٠٠دور در دقيقه است .تيغه بهطور معمول مستقيماً
بهمحور خروجی متصل میشـود و با شـروع بهکار موتور
تيغه نيز میچرخد و تعداد دور آن برابر تعداد دور موتور
اسـت .اخيرا ً در بعضی از چمنزنها برای افزايش ايمنی
کار از يک کالچ اسـتفاده شـده که قطع و وصل چرخش
تيغه بهوسيله اهرمیصورت میگيرد .تيغه بهشکلهای
مختلف يک تکه يا چند تکه سـوار بر يک بشـقاب وجود
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دارد .نوع بشـقابی درهنگام کار و برخورد با موانع ايمنی
بيشتری دارد .تيغه بهعلت داشتن لنگر زياد در بعضی از
موتورهـا وظيفـه چرخ لنگر را نيز بر عهده دارد .بهطوری
که ممکن است درصورت عدم نصب تيغه ،روشن نمودن
موتور با مشـکل مواجه شـود .فقط قسـمت انتهايی تيغه
عمـل بـرش را انجـام میدهـد کـه طـول آن  ٥الـی ١٠
سـانتیمتر اسـت و بايد تيز نگه داشته شود .لبۀ انتهايی
مقابل قسمت برنده کمیخميده است بهنحوی که هنگام
برش چمنها ،بقايای بريده شـده به يک سـمت هدايت
میشـود .چنانچه مخـزن جمعآوری بهماشـين نصب
باشد بهداخل آن پرتاب میشود .برای اين که چمنهای
بريده شـده بهقطعات ريزتری تبديل شود ،در اين حالت
جای کمتری در مخزن اشـغال میشـود و درصورت رها
شـدن درزمين ،چمنها زودتر میپوسند لبۀ برنده تيغه
بهصورت پلهای ساخته میشود .لبۀ برنده ممکن است با
تيغه يک تکه و دو تکه بوده و قابل تنظيم باشد.
تنظيم ارتفاع برش با تغيير فاصله تيغه با زمين به وسيله
چرخ ها انجام می شـود .هرچه تيغـه به زمين نزديک تر
باشـد ارتفـاع بـرش کمتـر خواهد بـود .عـرض کار اين
چمن زن هـا برابـر طول تيغه اسـت .طـول تيغه ممکن
است از  ٣٠تا  ٥٠سانتی متر باشد.

دسـته هدايت معموالً با زاويه کمتر از  ٦٠درجه نسـبت
به افـق به بدنـه وصل می شـود .دامنه تغييـر زاويه برای
کاربران متفاوت است .اين دسته عالوه بر امکان هدايت
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دستگاه در مسيرهای موردنظر ،اهرم های کنترل نيز بر
روی آن نصب می گردد.
مخـزن جمع آوری به دلخواه و برحسـب ضـرورت قابل
نصب و يا جداکردن از چمن زن است .حجم اين مخزن
از  ٥٠تا  ٨٠ليتر است .اين مخزن دارای منافذی است
(تور مانند) تا چمن های بريده شده ،که همراه با جريان
هـوا وارد آن می شـود ،در مخـزن باقـی مانـده و هـوا از
آن خارج شـود .جنس آن اغلب پالسـتيکی است .برای
سـهولت هدايت چمن های بريده شده به سمت مخزن،
بدنه دارای شـکل حلزونی اسـت درصورتی که خواسته
باشـيم چمن بريده شـده جمع آوری نشـود ،مخزن را
از چمـن زن جـدا کـرده و دريچـه خروجـی در انتهـای
مجـرای حلزونـی بدنـه را می بنديم .گفتنی اسـت يک
نـوع از چمن زن های دسـتی موتوری دارای واحد برش
استوانه ای هستند که مکانيزم عمل برش چمن در آنها
شـبيه به چمن زن های دسـتی بدون موتور است .موتور
محرک اين نوع چمن زن ها از نوع محور افقی است.
سـرويس و نگهـداری ايـن نـوع چمن زن هـا شـامل دو
قسـمت موتور و واحد برش چمن اسـت .سـرويس های
اوليه موتور شامل تميز کردن فيلتر هوا ،تعويض روغن،
بازديـد شـمع و تميزکردن آن و مخزن سـوخت اسـت
کـه مطابـق دسـتور العمل هـای مربـوط به موتـور هـر
چمن زن بايد انجام شـود .تميزکردن اطراف شبکه های
خنک کننـده سـيلندر از بقايای چمـن پس از پايان کار
روزانه الزامی اسـت .وارسـی کليه پيچ های قطعات قبل
و بعد از کار بايد انجام شـود .سـرويس و نگهداری واحد
بـرش هم شـامل تميز کردن تيغه ،اطـراف محوری که
تيغـه بـه آن وصـل می شـود و محفظـه اطـراف تيغه از
بقايـای چمن های بريده شـده می باشـد کـه پس از هر
روز کار بايـد بـا دقـت و بـا فرچه مويی به نسـبت زبری
انجام شـود .همچنين لبه های برنده تيغه که درصورت
کند شـدن بايد تيز شـوند .تيز کردن لبه تيغه بايد فقط
از يک جهت صورت گيرد .بازديد چرخ ها به اين منظور
که اجسـامی در اطراف آنها گير نکرده باشـد ،الزم است.

پودمان  2چمن زنی

پيچ اتصال تيغه به محور موتور نيز بايد قبل و بعد از هر
روز کار و همچنين در حين کار کنترل شود.

چمن زن برقی :اين ماشين ها برای عرصه های کوچک
و کمتـر از  ١٠٠٠متـر مربـع بـدون ايجاد هرگونه سـر
و صـدا و آلودگـی بسـيار مناسـبند کـه ممکن اسـت با
برق شـهر (  ٢٢٠ولت) يا با باتری قابل شـارژ  ١٢ولت
راه اندازی شـوند (شکل فوق) درصورتی که به برق شهر
متصل باشند به سيم سيار نياز دارند و حرکت آن ها در
محدودۀ طول سيم سيار و وجود پريز برق است .ولی با
باتری حوزه عمل بيشـتری می توان داشت .مدت زمان
کارکرد با باتری محدود اسـت يعنی تا زمانی که باتری
بـرق کافی داشـته باشـد می توان بـا آن کار کرد .قدرت
موتـور از  ١تـا  ٢کيلووات و دور آن از  2تا  ٨سـانتی متر
 ٢٥٠٠تا  ٣٨٠٠دور در دقيقه و عرض کار از  ٣٥تا ٤٥
سانتی متر و ارتفاع برش از  ٥است .راه اندازی و سرويس
و نگهداری اين ماشـين ها شـبيه به نوع موتور احتراقی
اسـت با اين تفـاوت که موتور اين نوع نياز به رسـيدگی
به سوخت و روغن و غيره ندارد.

چمن زن برقی

چمـن زن خودگردان :برای چمن زنـی قطعات بيش
از  ٢٠٠٠متر مربع از اين ماشـين ها می توان اسـتفاده
کرد .روش کار اين چمن زن ها کام ً
ال مشابه نوع موتوری
دسـتی اسـت که برای افزايش سـرعت عمل و ظرفيت
کاری و نيـز فراهـم آوردن آسـايش بـرای کاربـر ،آن را
به صورت يک خودرو طراحی و ساخته اند.
موتـور علاوه بـر تأمين نيـروی الزم بـرای برش چمن،
قـدرت موردنيـاز بـرای حرکـت دسـتگاه را نيـز فراهم
می سـازد .موتـور به کار رفته در اين دسـتگاه ها معموالً
يـک موتـور چهـار زمانـۀ تـک سـيلندر بنزينـی محور
عمودی است که ممکن است قدرتی حدود  ١٠الی ١٨
قوه اسب داشته باشد .برای سهولت روشن کردن موتور
از اسـتارت استفاده می شود که برای راه اندازی آن يک
باتری  ١٢ولت وجود دارد.سيستم جرقه زن و توليد برق
از نـوع مگنتی اسـت که عمل شـارژ باتـری را هم انجام
می دهد و اصوالً در مسير جريان برق ،تنظيم کننده برق
(آفتامـات) هم وجود دارد .برروی محور خروجی موتور
دو عدد چرخ تسمه (پولی) نصب شده است که يکی از
آنها برای تأمين توان حرکتی و ديگری برای تأمين توان
چرخشی تيغه است .انتقال توان به وسيله تسمه صورت
می گيرد که در مسـير آن برای قطع و وصل نيرو از يک
چرخ تسـمه هرز گرد اسـتفاده می شود .زمانی که چرخ
ياد شـده کشـش الزم را در تسمه ايجاد کند و درگيری
کامل شود ،نيرو منتقل می گردد و چرخ تسمه متحرک
نيـز به چرخش درمی آيد و درحالت کالچ گيری يا عدم
درگيری ،تسـمه شـل شـده و روی چرخ تسمه محرک
می لغزد .برای نشسـتن راننده يک صندلی تعبيه شـده
است و کليه اهرم های هدايت و کنترل ماشين در کنار
راننده قرار دارد .برخی از اين اهرم ها عبارتند از :فرمان
که به چرخ های جلو متصل اسـت و از طريق ميله هايی
حرکت چرخشـی فلکه به محور چرخ های جلو می رسد
و آنها را به سمت راست يا چپ منحرف می کند.
پـدال کالچ و ترمـز و اهرم ترمز دسـتی ،بـرای دو عمل
کالچ گيـری و ترمزکـردن دسـتگاه معموالً از يک پدال
اسـتفاده می شـود .در مرحله اول فشـار ،کار کالچ و در
43

مرحله دوم فشار دادن ،کار ترمز را انجام می دهد .اهرم
ترمز دسـتی هم به اين پدال ارتباط دارد .ترمز فقط در
چرخ های عقب وجود دارد.
دسـته گاز ،بـرای تنظيـم گاز دو حالت حداقل برای کار
درجـا و قبل از شـروع بـه کار و حداکثر بـرای حرکت و
انجام کار وجود دارد.
دسته راه اندازی تيغه ،همان طوری که گفته شد به يک
عدد چرخ تسمه هرز گرد متصل است که کشش تسمه
را کم و زياد می کند .با افزايش کشـش تسـمه درگيری
بين تسـمه و چرخ تسـمه محرک برقرار می شود و نيرو
منتقل می گردد.
ً
دسته دنده حرکت که معموال دارای  ٤يا پنج وضعيت
بـرای حرکـت به جلو و يک وضعيت به عقب اسـت برای
انتخاب سرعت های متفاوت جعبه دنده و کاهنده نهايی
پيش بينـی شـده تا برحسـب ضـرورت توان و سـرعت
موردنظر تأمين گردد.
اهـرم تنظيـم فاصلـه تيغه با زميـن ،فاصلـه قرارگيری
مجموعـه تيغـه و محفظـه دربرگيرنـده آن بـا اين اهرم
تنظيم می شود که برای تنظيم ارتفاع برش چمن به کار
می رود .برای روشن کردن موتور و برقراری جريان برق
اغلب اين ماشين ها به کليد سوئيچ مجهز هستند.
کليد روشن کردن چراغ ها ،اغلب اين ماشين ها به چراغ
روشـنايی جلو مجهزند که امکان حرکت و کار در شـب
را فراهم می کنند.

چراغ های هشدار به منظور تسلط کاربر و امکان کنترل
دسـتگاه در حيـن کار بعضـی از چمن زن هـا به چراغ ها
و عالئـم هشـداردهنده مجهزنـد .به طور مثـال ،ممکن
اسـت با پرشـدن سـبد جمـع آوری چمـن ،در بعضی از
چمن زن ها چراغی روشـن شـود يا بوقی به صدا درآيد؛
در اين صورت الزم است کاربر سبد را تخليه نمايد .برای
تخليـه سـبد بدون پياده شـدن اهرمی در کنـار راننده
قرار دارد .اهرم تخليه مخزن يا سبد ،برای اينکه راننده
بدون پياده شدن مخزن را تخليه کند اهرمی درکنار او
قرار دارد که با فشار دادن آن قسمت زيرين مخزن رها
می شـود و با چرخاندن آن چمن های جمع آوری شـده
کام ً
ال تخليه می شوند.
واحـد بـرش ايـن چمن زن ها نيز شـبيه به نوع دسـتی
موتـوری اسـت کـه دور موتـور معموالً بـدون کاهش و
افزايش به وسـيله تسـمه و چرخ تسمه به تيغه می رسد.
اغلب اين ماشين ها به مخزن يا سبد جمع آوری مجهزند.
در غير اين صورت چمن های بريده شده از کنار محفظه
تيغه به بيرون پرتاب شده و در سطح زمين رها می شود.
مخزن يا سـبد به قسمت عقب ماشين نصب می گردد و
حجم آن حدود  ٢٠٠الی  ٣٥٠ليتر اسـت .تعداد تيغه
ممکن است يک يا دو عدد باشد که طول تيغه يا تيغه ها
تعيين کننده عرض کار دسـتگاه اسـت .اين عرض کار
حدود  ٧٠تا  ١٠٠سانتی متر می باشد تيغه ها دارای لبۀ
تيز برای برش چمن و لبه خميده برای هدايت چمن های
بريده شده به مخزن هستند.

کوددهی چمن
نظر به آهکی بودن خاک های زراعی کشور ،بیکربناته بودن آب های آبیاری ،کمی مواد آلی در خاک های زیرکشت
و نیاز چمن به تمام عناصر غذایی ،مصرف متعادل کودها برای استقرار و تداوم سرسبزی چمن الزامی است .در
اراضی که قرار است چمن کاری شود باید مقداری کودهای نیتروژنی ترجیحاً سولفات آمونیوم و کودهای پتاسیمی
مصرف شود و مصرف کودهای فسفاته را به خاطر جلوگیری از رقابت در جذب عناصر ریزمغذی به ویژه روی،
به نصف مقدار رایج کاهش داده و از کودهای کامل میکرو مخصوصاً سولفات روی و اسید بوریک براساس آزمون
خاک استفاده شود.
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به خاطر حاللیت و آبشویی ممکن است بخشی از
پتاسیم و نیتروژن آبشویی شده و از دست برود اما فسفر
در خاک باقی می ماند و از دسترس خارج نمی شود .در
عمل برای اطمینان از تأمین تمام عناصر غذایی ،به طور
معمول یک کود کامل پیشنهاد می شود و باید حداقل
یک بار در سال مصرف شود.

چمن زن خودگردان

هوادهی چمن
یکی از فعالیت های مهم نگهداری چمن در خاک های
سنگین ،هوادهی است .پس از اینکه چمن به مدت
طوالنی در معرض رفت و آمد قرار گرفت ،خاک زیرین
فشرده می شود ،به طوری که باعث جلوگیری از نفوذ آب
و هوا می شود و در نتیجه رشد ریشه کاهش می یابد.
برای افزایش هوادهی و زهکشی ،از دستگاه هوادهی
چمن استفاده می شود .این دستگاه قسمت هایی از
خاک را خارج کرده و ایجاد منافذی در داخل خاک
می نماید .این عمل بهتر است در زمان رشد فعال چمن
انجام شود.

هوا

ابزار و ماشین های هوادهی چمن

آب

کود
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غلتک زنی
در چمن های استقرار یافته برای محکم کردن خاک اطراف ریشه ها پس از یخ زدن و ذوب شدن زمستانه ،صاف
کردن سطح چمن جهت تسهیل چمن زنی و کاهش خاصیت مویینگی سطح خاک پوک انجام می شود.

خاکدهی سطح چمن
الیه نازکی از خاک ،کمپوست یا مواد هوموسی را در سطح چمن پخش می کنند .خاک مورد استفاده باید
یکنواخت و عاری از آفات و بیماری ها و بذر علف های هرز باشد و نیز ازنظر بافت مشابه خاک چمن مورد استفاده
باشد .به طور معمول  0/5تا  1/5مترمکعب در  90مترمربع استفاده می شود .که تقریباً  0/5تا  1/5سانتی متر
سطح چمن را پوشش می دهد.

فعالیتعملي

خاک دهی چمن
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،سرند ،فرغون ،دستکش کار ،کود دامی پوسیده ،خاک مناسب ،ماسک و عینک
ایمنی

شرح فعاليت
1
2
3

46

لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
ابتدا خاک مورد نیاز را سرند کنید.
سپس کود دامی پوسیده را سرند کنید.

پودمان  2چمن زنی

4
5
6

کود دامی و خاک سرند شده را به نسبت مناسب مخلوط کنید.
با استفاده از فرغون ،مخلوط خاکی تهیه شده را به سطح زمین چمن انتقال دهید.
با استفاده از شن کش ،الیه ای به قطر  0/5تا  1/5سانتی متر سطح چمن را بپوشانید.

لکه گیری و ترمیم چمن :در قسمت هایی که چمن در اثر عملیات از بین بردن علف های هرز از بین رفته است
لکه گیری و کاشت چمن مجدد ضرورت خواهد داشت .بهتر است این عمل در فصل رشد و هر ماه یکبار انجام
شود و با توجه به میزان تخریب صورت گرفته این عملیات شامل اضافه کردن خاک ،غلتک زدن ،اضافه کردن
بذر و کود حیوانی را شامل شود.
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واحد یادگیری 4
پالکاژ (ترمیم)
اغلب به دالیل مختلف بخش هایی از چمن به صورت لکه ای خشک می شود که باید ترمیم شوند ،این نقاط را می توان
بذرکاری کرد .یک روش ساده خراش دادن با یک شن کش و حذف بقایا و چمن های از بین رفته است .بذر از پیش
با پیت خشک و مقدار کمی کود ،مخلوط شده و در یک کیسه ریخته می شود .در زمان کاشت مقدار مورد نیاز
را در یک فرغون ریخته و مرطوب کرده ،با بیل به ضخامت  2/5سانتی متر به طور یکنواخت پخش می کنند .سپس
با غلتک سبک کمی فشرده کرده ،آبیاری انجام می شود.
روش دیگر ترمیم با استفاده از قطعه کاری چمن است:

قطعهکاری چمن ()Sodding
استفاده از قطعات چمن از زمان های گذشته برای چمن کاری مرسوم بوده است .در ایران باستان در دوره
هخامنشیان ،قطعات چمن از علف زارها بریده شده و در باغات پادشاهان ایرانی استفاده می شدند .اواخر دهه
 1950میالدی به طور تکان دهنده ای صنعت تولید چمن رل در آمریکای شمالی و اروپا رواج یافت و از قطعات
چمن برای طراحی فضای سبز منازل ،محل کار ،سازمان ها و اماکن تجاری استفاده می گردید و با مکانیزاسیون
تمام مراحل تولید چمن رل ،روند رو به رشد این صنعت همچنان ادامه دارد.
مزایای چمن های قطعه ای
1ـ استقرار سریع چمن و امکان استفاده در تمام مدت سال :برخالف روش بذرکاری که باید در زمانی انجام شود
که شرایط آب و هوایی برای جوانه زنی بذور و رشد بعدی آنها آماده باشد .از روش قطعه کاری چمن می توان در
تمام مدت سال به جز مواقع یخبندان های زمستانه استفاده کرد .بنابراین برای ترمیم نقاط آسیب دیده چمن و
یا احداث چمن در هر زمانی می توان از چمن های قطعه ای استفاده کرد.
2ـ کاهش میزان آبیاری و هزینه های نگهداری در سه ماه اول استقرار :در استفاده از چمن های قطعه ای ،با
توجه به بلوغ کامل چمن در هنگام انتقال ،پس از مستقر شدن چمن چون سطح بستر کام ً
ال پوشانده می شود،
میزان تبخیر آب از زمین نسبت به روش بذرکاری بسیار کمتر است و نیاز به آبیاری کمتری دارد .با توجه به بلوغ
چمن ،علف های هرز اجازه رشد پیدا نمی کنند در حالی که در بذرکاری چمن ،مبارزه با علف های هرز یکی از
مسائل مهم است.
3ـ امکان استفاده در شیب ها :از روش بذرکاری به علت شستشوی بذرها و خاک پوششی در اثر آبیاری در اراضی
شیب دار نمی توان استفاده کرد .ولی چمن های رول رامی توان به راحتی در شیب ها کاشت و در صورت لزوم با
استفاده از میخ های مخصوص قطعات چمن را در شیب های تند محکم نگه داشت.
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پودمان  2چمن زنی

فعالیتعملي

تولید چمن قطعه ای
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،فرغون ،شن کش ،کود دامی پوسیده ،کمپوست قارچ ،بذر چمن ،شیلنگ و سرآبپاش

شرح فعاليت
1
2
2
2
2
2
2

لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
زمین مورد نظر را آماده نمایید.
شبکه کاشت (توری پالستیکی) را روی بستر پهن نمایید.
روی شبکه کاشت ،الیه ای از مواد بستری بریزید.
بذر چمن را بکارید.
روی بذر را کود دامی پوسیده سرند شده بپوشانید.
چمن کاشته شده را آبیاری نمایید.
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واحد یادگیری 5
کاشت گیاهان پوششی
اگر نياز به اصالح خاك ،مانند اضافه كردن مواد آلي و كود باشد ،باید آنها را به كل بستر كشت اضافه كنيم .كليد
استقرار موفق گياه پوششي ،شرايط خوب خاك است .بيشتر گياهان پوششي به وسيله تنه جوشها و استولون ها
گسترش مي يابند و در جاهايي كه خاك ،تهويه و زهكشي شده و مقدار مواد آلي خوبي داشته باشد ،براي پر
كردن سريع بسيار مستعدند .خاك هاي رسي سنگين ،حتي براي گياهاني كه مي توانند در خاك هاي فقير زنده
بمانند ،مناسب نيستند .مواد آلي مانند خاك برگ ،كمپوست ،يا كود دامي به خوبي پوسيده باعث بهبود زه كشي در
خاك هاي رسي و بهبود ظرفيت نگهداري آب در خاك هاي شني مي شوند .در خاك هاي خيلي فقير يا خاك هاي
سنگين ،ممكن است افزودن حدود  20تا  30كيلوگرم مواد آلي در هر متر مربع از خاك بستر نياز باشد .بهترين
راهنما براي استفاده از كود ،آزمايش خاك است .بدون آزمايش خاك ،يك قانون كلي ،استفاده از حدود 145
گرم از يك كود تجاري ،مانند   5ـ10ـ   ،5در هر مترمربع می باشد .اين كود مي تواند همزمان با ديگر افزودني هاي
اصالحي ،به خاك اضافه شود.
در مکان های باز ،يك بستر كشت خوب تهيه شده براي تكامل گياه پوششي متراكم و سالم ،ضروري است .خاك
بايد تا عمق  15تا 20سانتي متري آماده شده باشد .بايد مراقب بود كه علف هاي هرز چندساله و گراس ها حذف
شوند تا در طول استقرار ،با گياهان پوششي رقابت نكنند.
زماني كه گياهان پوششي را زير درختان موجود كشت مي كنيم ،بايد گياهاني را انتخاب كنيم كه ريشه سطحي
دارند ،مانند هوستا .از آنجایی که بيشتر ريشه هاي افشان درختان در  30سانتي متري باالي خاك يافت مي شود،
بايد بستر را فقط تا عمق  5تا  8سانتی متری تهیه کرد .تا كمترين مزاحمت را براي ريشه ها ايجاد كند و از صدمه
به درخت جلوگیری کند.
فعالیتعملي

آماده سازی بستر کاشت گیاهان پوششی
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،فرغون ،دستکش کار ،کود دامی
پوسیده ،کود شیمیایی کامل

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار
هنرستان تحويل بگيريد.
 2طبق گروه بندی انجام شده ،زمین در نظر گرفته
شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
 3در صورت لزوم ابتدا با دست سنگ های بزرگ را
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جمع آوری و از زمین خارج نمایید.
 4در صورت لزوم سنگ ریزه ها ،بقایای گیاهی و
سایر مواد موجود را با استفاده از شن کش جمع آوری
و توسط فرغون از زمین خارج نمایید.
 5در صورت لزوم به میزان مناسب کود دامی
پوسیده و کود شیمیایی کامل به خاک اضافه کرده
و مخلوط نمایید.
 6زمین را بهعمق مناسب شخم زده ،صاف نمایید.

پودمان  2کاشت گیاهان پوششی

گیاهان پوششی ،گياهاني کوتاه می باشند و به ندرت
به ارتفاع یک متر مي رسند اگرچه استثناهايي نيز
وجود دارند .رشد سريعي داشته ،خزنده هستند و روي
زمين را خوب پوشش مي دهند (پوشش متراكم) .باعث
زيبايي فضاي سبز مي شوند و همزمان از فرسايش
خاك جلوگيري مي كنند .بيشتر آنها چندساله اند و
بسياري از آنها شرايط نامساعد محيطي از قبيل خشكي
و شوري را تحمل مي كنند .برخالف چمن ها ،بيشتر
گياهان پوششي قابليت پاخوري ندارند .گياهان پوششي
مي توانند به طور موثري عمليات مراقبت و نگهداري
را كاهش دهند .گياهان پوششي بافت ها و رنگ هاي
متنوعي دارند و مي توانند بين مناطق چمن كاري
شده و درختچه ها يا حاشيه هاي گلكاري شده استفاده
شوند .چمن ها بهترين گياهان پوششي هستند ،ولي
آنها قابل استفاده در تمام مكان ها نمي باشند .به طور
كلي ،گياهان پوششي را براي مناطقي در نظر مي گيرند
كه آبياري و چمن زني مشكل است و به مراقبت اضافي
نياز دارد.

استفاده از گیاهان پوششی

مزایای گیاهان پوششی

وقتي گياهان پوششي در زير درختان كشت شوند ،احتمال آسيب زدن به پای درختان توسط ماشين چمن زن
كاهش مي يابد .برخي از گياهان پوششي براي حفاظت از ريشه درختاني كه ريشه هاي سطحي دارند ،استفاده
می شوند .گياهان پوششي روي خاك سايه مي اندازند و آن را از خشك شدن سريع حفظ مي كنند .بعضي از گياهان
پوششي به اندازه چمن ها ،رطوبت و مواد غذايي نیاز ندارند .بنابراين رقابت كمتري با درختان و درختچه ها دارند.
گياهان پوششي مي توانند زيبايي حاشيه هاي درختچه اي را افزايش دهند و مي توانند يكنواختي مناطقي را كه
قب ً
ال با شن هاي تزییني پوشيده شده ،از بين برده ،ایجاد تنوع نمایند.
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مكانهاي مناسب كاشت گياهان پوششي
گیاهان پوششی برای بسیاری شرایط مناسب هستند ،ولی در موقعیت های زیر بیشتر به کار می روند
 1لبه هاي شيبدار يا سرازيري ها و شيب هاي تند كه عم ً
ال نمي توان چمن زني را انجام داد.
 2نواحي سايه دار زير درختان يا نزديك ساختمان ها
 3نوارهاي باريك بدون آبياري بين پياده رو ها و لبه پياده روها يا ساختمان ها
 4جایي كه ريشه هاي درخت در نزديكي سطح زمين رشد كرده ،از رشد چمن جلوگيري مي كند.
 5مكان هاي خيلي مرطوب يا خيلي خشك
 6نواحي داغ و خشك در طول بخشهاي جنوبي و غربي ديوارها يا حصارها
 7نواحي خيلي سايه زير درختان يا درختچه ها در طول جهت هاي شمالي ديوارها و حصارها
 8در كشت هاي مقابل پنجره هاي كوتاه

انتخاب گیاه پوششی مناسب
انتخاب يك گياه مناسب به عنوان گياه پوششي بستگي به مكاني دارد كه قرار است در آن كشت شود .بعضي از
گياهان پوششي مكان نيم سايه را ترجيح مي دهند ،بعضي ديگر در سايه كامل يا آفتاب كامل بهترين رشد را دارند
و تعداد محدودي هم در آفتاب و هم در سايه به خوبي رشد مي كنند .بعضي گياهان پوششي در انواع مختلفي از
خاك ها به خوبي رشد مي كنند ،بعضي خاك هاي مرطوب را ترجيح مي دهند ،و گروهي به خاك خشك يا خوب
زه كشي شده نياز دارند .بنابراين براي انتخاب يك گياه مناسب؛ ابتدا مناسب ترين گياهان را با توجه به شرايط
موجود در مكان مورد نياز انتخاب مي كنيم .سپس ،از بين انواع انتخاب شده ،گونه اي را كه با گياهان كاشته شده
در آن محل بهترين تركيب را ايجاد مي كند ،انتخاب مي نماييم.
جدول ویژگی های گیاهان پوششی

بومادران

آجوگا

اپتنیا

آرناریا

آرمریا

سراستیوم

دایکوندرا

فستوکا

فرانکینیا

گلوکوما

پاپیتال یا عشقه

هوستا

لیزیماکیا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

همیشه سبز
گل دهنده

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مناسب حاشیه ها
سایه دوست
آفتاب دوست
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*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

مناسب خاک های
خشک

*

*

*
*

مناسب خاک های
غرقابی
مناسب همه خاک ها

*

مناسب باغ های
صخره ای

*

دارای قدرت پاخوری

*

علفی

*

*

*
*

*

*
*

*

مناسب کار با چمن زن
مناسب فواصل سنگ ها

بحث و
بررسیکنید

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

با کمک هنرآموزتان در مورد گیاهان پوششی مناسب کاشت در هنرستان و مکانی که برای انجام
فعالیت عملی در نظر گرفته شده ،بحث و بررسی نمایید.
بيشتر گياهان پوششي مي توانند هر زماني در طول فصل رشد كشت شوند ،ولي بهار يا پاييز ارجحيت دارد .نظم و
ترتيب و فضادهي گياهان در بستر كشت ،به خصوصيات رشدي گياه بستگي دارد .بايد گياهان را با فواصلي كاشت
كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي ،ناحيه پوشيده يك شكلي ايجاد كنند .همچنين بايد گياهان را در رديف هاي
متناوب كاشت ،نه رديف هاي مستقيم ،تا پوشش سريعتري داشته باشيم .گياهاني كه به سرعت گسترش مي يابند،
با فواصل بيشتري نسبت به ديگران كشت مي شوند .فاصله كشت همچنين به تعداد گياهاني كه مي توانيم بخريم
و نيز مدت زمان موجود براي كامل شدن پوشش ،بستگي دارد .در اغلب موارد ،فاصله كشت بين  15تا 60
سانتي متر تعیین مي شود.
آبياري ،وجين ،مالچ پاشي و تغذيه مهم ترين نيازهاي گياهان پوششي تازه كشت شده مي باشد .در طول دوره هاي
خشكي بايد آبياري انجام شود .خيس كردن كامل خاك هر چند وقت يكبار ،بهتر از آبياري سبك هميشگي است.
قبل از كشت گياهان پوششي بايد مطمئن شويم كه علف هاي هرز موجود كنترل شده اند .اگر علف هاي هرز،
به ويژه انواع چندساله ،قبل از كشت كنترل نشوند ،مي توانند بعدا ً دردسر ساز باشند .علف كشي مانند گاليفوزيت
با نام تجارتي رانداپ اگر در زمان رشد فعال علف هرز ،چند هفته پيش از كشت گياهان پوششي ،به كار برده شود،
مي تواند بيشتر علف هاي هرز را كنترل كند .اين علف كش باقيمانده مضري در خاك ندارد و كشت مي تواند دو
هفته بعد انجام شود .گاهی ممکن است وجین دستی ،با حداقل برهم زدن خاک ،ضروری باشد.
یک الیه مالچ  2/5تا  5سانتی متری از خاكبرگ ،كمپوست يا مواد آلي مشابه ،رطوبت خاك را حفظ خواهد كرد
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و رشد علفهاي هرز را كاهش خواهد داد .همچنين مي توان از مالچ هاي پارچه اي نيز استفاده كرد كه در اين
صورت ،نفوذ آب در آن و تهويه آن نسبت به مالچ هاي پالستيكي بهتر است.
فعالیتعملي

کاشت پوششی
وسايل و مواد مورد نياز

بیل ،شن کش ،فرغون ،دستکش کار ،گیاه پوششی ،کود دامی پوسیده ،ماسه شسته

شرح فعاليت

 1لباس كار پوشيده و تجهيزات الزم را از انبار هنرستان تحويل بگيريد.
 2طبق گروه بندی انجام شده ،زمین در نظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
 3با بررسی شرایط مکان مورد نظر ،گیاه پوششی مناسب را انتخاب کنید.
 4بستر کشت را آماده نمایید.
 5گیاهان را با فاصله  45سانتی متر از همدیگر و به صورت
ردیف های متناوب بکارید.
 6گیاهان را آبیاری نمایید.
کشت به صورت
ردیف های متناوب

معرفی تعدادی از گیاهان پوششی
آجوگا یا جعده ( :)Ajugaگیاهی چندساله ،با ارتفاع
کم ،خزنده و همیشه سبز است و ارتفاع خوشه گل دهنده
آن حدود  20تا  25سانتی متر بوده و به رنگ های آبی،
ارغوانی و گاهی قرمز می باشند که در اواخر فصل بهار
ظاهر می شوند .برگ های آن قاشقی شکل به رنگ سبز
برنزی با لکه های کرم و صورتی است.
این گیاه میتواند هم در آفتاب و هم در سایه رشد کند ولی
بهترین رشدآن در آفتاب است که بهطورکامل میباشد.
دمای تا  -15درجه سانتیگراد را تحمل میکند .تقریباً
در هر نوع خاکی با زهکشی خوب رشد میکند.
به دلیل عادت رشدی متراکم خود می تواند علف های
هرز را خفه کند .برای کشت در شیب های زیاد و
جلوگیری از فرسایش خاک بسیار مناسب است.
فاصلـه کشـت مناسـب آن در فصـل بهـار  30تـا 40
سانتی متر است .عمق کاشت آن نباید زیاد عمیق باشد.
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آرمریا یا عود قرمز ( :)Armeriaگیاهی همیشه سبز و دائمی با حداکثر ارتفاع  20و گستردگی 30
سانتی متر است .به صورت کپه ای می روید و گل هایی به رنگ های صورتی روشن ،سفید ،ارغوانی و قرمز دارد که
از اواخر بهار تا پاییز ظاهر می شوند.
آرمریا مکان کام ً
ال آفتابی و خاک با زه کشی خوب را می پسندد .در زمستان دمای تا  -15درجه سانتی گراد را
تحمل می کند.
مناسب کاشت در باغ های صخره ای بوده شرایط خشک ،شور و ماسه ای را تحمل می کند.

آرمریا یا عود قرمز

آرناریا یا شن دوست( :)Arenariaگیاهی چندساله با ارتفاع کم و همیشه سبز است دوره گلدهی کوتاهی
داشته ،گل های آن به رنگ سفید می باشد که در اردیبهشت ماه ظاهر می شوند.
درجه حرارت های پایین زمستانه را به خوبی تحمل می کند .به دلیل دوره کوتاه گلدهی و نیز مقاومت به پاخوری،
جایگزین مناسبی برای چمن هاست.

آرناریا یا شن دوست

اپتنیا ( :)Apteniaگیاهی چندساله با ارتفاع کم و خزنده است .گل هایی به رنگ صورتی روشن دارد که در
بیشتر ایام سال آن را پوشانده است .برگ های آن عموماً قلبی شکل است.
مقاومت خوبی نسبت به خشکی دارد .در تمام ایام سال بدون آسیب به گیاه می توان آن را هرس نمود.
نسبت به سرمازدگی و یخ زدگی حساس است ولی دماهای باالی تابستانه را تحمل می کند.
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گیاه پوششی اپتنیا

بومادران ( :)Achilleaگیاهی بوته ای ،علفی ،چندساله و همیشه سبز است .دارای برگ های کرکدار و گل های
زرد یا صورتی است که از اواخر اردیبهشت تا اواخر شهریور ظاهر می شوند.
گیاهی آفتاب دوست است و دمای تا  -15درجه سانتی گراد را تحمل کرده و در خاک های فقیر و خشک هم رشد
می کند .بذر آن نباید عمیق کشت شود ،چون که برای جوانه زنی نیاز به نور دارد.

بومادران با گل هایی به رنگ  های مختلف

سراستیوم ( :)Cerastiumگیاهی چندساله و همیشه سبز است .ساقهها
و برگهای آن خاکستری نقرهای بوده ،گلهای آن بهرنگ سفید است که در
اواخر فصل بهار ظاهر میشوند.
در مکان های آفتابی و خاک های خشک ،ماسه ای با زهکشی خوب بهترین
رشد را دارد .به دامنه نسبتاً گسترده ای از خاک ها به استثنا خاک های با
زهکشی کم مقاومت دارد .در خاک های با زهکشی کم دچار عارضه
پوسیدگی ریشه می شود.
برای پوشش مناسب بهترین فاصله کاشت آن  22تا  30سانتی متر
است .پس از شکوفایی ،ساقه گل دهنده قطع می شود تا از گسترش گیاه
جلوگیری نکند.

سراستیوم
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دایکوندرا ( :)Dicondraگیاهی با ارتفاع کم ،خزنده،
سریعالرشد و همیشه سبز با برگهای نرم و کلیوی شکل
است که بهرنگ سبز روشن میباشد.
به شرایط نیمه سایه مقاوم است و در زیر نور آفتاب
به ندرت بیشتر از  7/5سانتی متر رشد می کند .بیشترین
ارتفاع آن در سایه حدود  15سانتی متر است .مقاومت
کمی به دماهای پایین دارد.
مقاومت آن به پاخوری ضعیف است و باید در مکان های
با رفت وآمد کم کشت شود .در خاک های متراکم و
مرطوب رشد خوبی ندارد ولی آبیاری منظم برای رشد
بهینه آن ضروری است.
چمن زنی آن در ارتفاع حدود  2/5سانتی متر باعث
ایجاد چمنی متراکم با برگ های کوچک می شود و
کوتاه کردن در ارتفاع حدود  5سانتی متر باعث ایجاد
تراکم کمتر ،برگ های درشت تر و افزایش مقاومت
به خشکی می شود.
چمن دایکوندرا

فسـتوکا ( :)Festucaگیاهی چندساله ،علفی ،دسته ای و متراکم با ارتفاع  10تا  25سانتی متر و با برگ های
سوزنی است .رنگ آن خاکستری مایل به آبی یا سبز مایل به آبی است .زمان گل دهی آن اواسط تا اواخر بهار است.

چمن فستوکا

نیاز به مکان آفتابی دارد .چمنی بوته ای با کیفیت پایین تولید می کند و نیاز به مراقبت کمی دارد .مقاومت باالیی
نسبت به خشکی داشته و مناسب کاشت در خاک های شنی و سنگریزه ای است.
دمای تا  -10درجه سانتی گراد را تحمل می کند .نیاز به کوددهی ندارد و در خاک های فقیر با زه کشی خوب
رشد می کند.
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فرانکینیا ( :)Frankeniaگیاهی چندساله ،همیشه سبز با ارتفاع
کم و کرکدار است .دارای ساقههای خزنده و برگهای تخم مرغی شکل
تا مستطیلی و بهرنگ سبز خاکستری و گلهای مجتمع و بسیار کوچک
بهرنگهای قرمز صورتی یا ارغوانی صورتی است که در فصل تابستان
ظاهر میشوند.
مکان کام ً
ال آفتابی را می پسندد و خاک های شور را تحمل کرده و در
هر نوع خاکی به شرط زه کشی خوب رشد می کند .نسبت به خشکی
و گرما تحمل خوبی دارد .دمای تا  -10درجه سانتی گراد را تحمل
می کند.
فرانکینیا

گلکوما( :)Glechomaگیاهی دائمی و خزنده با ارتفاع  15سانتی متر ،با برگ های متقابل گرد یا کلیوی شکل
و لوب دار با کرک های نرم و به رنگ سبز یا سبزـ زرد است .در ساقه های باالرونده در محور برگ ها یک جفت گل
لوله ای کوچک وجود دارد که به رنگ آبی است و در فصل تابستان ظاهر می شود.

گلکوما

در مکان آفتابی و آفتاب سایه رشد خوبی دارد .نیاز به خاک نیمه حاصلخیز ،مرطوب و با زهکشی خوب دارد.
عشقه یا پاپیتال ( :)Hedera helixگیاهی دایمی ،همیشه سبز و خزنده یا باالرونده با برگ هایی به رنگ سبز
تیره و دمبرگ قرمز است .برگ ها در نونهالی پنجه ای و لوب دار و در بلوغ قلبی شکل و بدون لوب است.

عشقه یا پاپیتال
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در مکان های سایه و نیمه سایه بهترین رشد را دارد .اگر در معرض آفتاب کامل یا بادهای شدید قرار گیرد شاخ
و برگ آن می سوزد یا در زمستان بی رنگ می شود.
بهتر است در بهار با فاصله  45تا  60سانتی متری کشت شود.
لیزیماکیا( :)Lysimachia nummulariaگیاهی دائمی ،همیشه سبز ،کم ارتفاع و خزنده با برگ های گرد
کوچک و متقابل است .رنگ برگ های آن سبز متوسط است ولی ارقام با برگ های سبز رنگ پریده و زرد هم
وجود دارند .گل های آن ارزش زینتی ندارد.

لیزیماکیا

مکان آفتاب سایه را می پسندد .سرمای تا صفر درجه سانتی گراد را تحمل می کند.
هوستا ( :)Hostaگیاهی علفی ،چندساله و دارای ریزوم یا استولون
با برگ های نیزه ای یا تخم مرغی شکل است .رنگ برگ ها در گونه
اولیه سبز بوده ولی جهش طبیعی باعث ایجاد انواع مختلفی با
برگ های ابلق شده است.
از نظر اندازه و رنگ برگ ها متنوع هستند برخی دارای برگ های سبز
تیره ،سبز مایل به زرد ،سبز مایل به آبی یا سبز مایل به خاکستری
هستند .در صورتی که گروه دیگری لبه های سفید یا کرمی دارند و
ابلق هستند .ممکن است گل هایی به رنگ سفید یا بنفش کم رنگ
تولید کنند .ساقه های گل ممکن است بین  15تا  60سانتی متر باشد
شکل گیاه پاکوتاه ( 7تا  15سانتی متر) و پابلند ( 60سانتی متر)
می باشد.
برای مناطق نیمه سایه بسیار مناسب است .در جایی که خاک اندکی
مرطوب بماند بهترین گیاه پوششی است.
تحقیق کنید

هوستا

با راهنمایی هنرآموز در مورد یکی از انواع گیاهان پوششی تحقیق کرده ،مطالب خود را در کالس
درس ارائه دهید.
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ارزشيابي نهايي شايستگي :کاشت چمن
شرح کار :انتخاب نوع چمن و یا گیاه پوششی دیگر ـ کاشت و نگهداری تا رویش کامل

استاندارد عملکرد :انتخاب ارقام مناسب با شرایط منطقه و استاندارد
شاخص ها:
شرایط انجام کار :انتخاب نوع چمن سازگار و مطلوب با استانداردهای به دست آمده بر مبنای جمع آوری اطالعات هواشناسی و اقلیم،
خاک ،ویژگی ها و انتظارات (چمن ورزشی ،پارک ،تزیینی)ـ شرایط جوی مساعد
ابزار و تجهیزات :تلفن ـ فکس ـ اینترنت ـ کاتالوگ ـ جداول ـ اطالعات گرفته شده از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

جمع آوری اطالعات آب و هوایی منطقه

2

2

جمع آوری اطالعات از مراکز معتبر

2

3

تعیین ویژگی های محل اجرا

2

4

تعیین نوع چمن

1

5

انتخاب شیوه کاشت

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*

پودمان  3روش های آماده سازی بذر گل

پودمان 3

کارگر ماهر فضای سبز
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واحد یادگیری 6
روشهای آمادهسازی بذر گلهای فصلی و باغچهای
بدون شک از مهم ترین عوامل تولید موفق دارا بودن
بذر مورد اطمینان است .بذر گل های فصلی و باغچه ای
معموالً یا خارج از کشور تهیه و وارد می شود و یا توسط
مؤسسات خصوصی بر اساس استاندارد خاصی تهیه و
در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد .در هر صورت
آشنایی با خصوصیات بذر در افزایش بهره وری محصول
الزم و ضروری می باشد .تولیدکنندگان بذر یا آنها را
از باغات تولید بذر طبیعی نظیر جنگل های طبیعی
جمع آوری نموده و یا با ایجاد مؤسسات تولید بذر اقدام
به تولید آن می نمایند .اولین مرحله پس از جمع آوری بذر
از بوته ها تمیز کردن بذرها از مواد خارجی و جدا کردن
بذرهای شکسته و ناخالصی ها (مرحله بوجاری) می باشد.
بعد از این مرحله ممکن است بذرها در ظروفی برای
انبار کردن فرستاده شوند و پس از آن با توجه به نیاز
بازار در اختیار کشاورز قرار گیرند .این نوع از بذرها در
داخل کیسه هایی بی نام و نشان و فاقد برچسب گواهی
بذر قرار می گیرند .بالطبع این بذرها قیمت بسیار
پایینی داشته و ممکن است در زمان تولید در صورت
استفاده از این بذرها تعداد زیادی از آنها جوانه نزند و یا
محصول با کیفیت پایین به دست آید.

ردیف های تولید بذر گیاهان باغچه ای

در شرکت هایی که گواهی بذر صادر می نمایند پس از اطمینان از منبع تهیه بذر و رسیده بودن آن اقدام
به جمع آوری بذر نموده و پس از بوجاری بذرها را به رطوبت استاندارد می رسانند .سپس با انجام آزمایشات ژنتیکی
و آزمون های استاندارد آزمایشگاهی و اطمینان از خصوصیات آنها در محلی اقدام به تکثیر این بذرها نموده و پس
از ضدعفونی با مواد قارچ کش در داخل کیسه هایی با برچسب گواهی شده قرار می دهند .استفاده از این بذرها
توسط کشاورزان باعث اطمینان از عملکرد تولید محصول با کیفیت می باشد .البته در بیشتر مواقع از زمان آماده
بودن بذر تا زمان کاشت به اجبار در جهت جلوگیری از کاهش قوه نامیه بذرها آن ها را در انبارهای استاندارد
نگهداری می نمایند.
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فعالیتعملي

با راهنمایی هنرآموز خود و در زمان بذردهی گل ها به محل کاشت گل های فصلی و گیاهان
باغچه ای هنرستان و یا پارک نزدیک محل زندگی مراجعه و پس از جمع  آوری بذر تعدادی از آن
گل ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1
2
3

بهترین زمان برداشت بذر گل فصلی کشت شده کدام است؟
عملیات مورد نیاز بر روی این بذرها پس از برداشت کدام است؟
عمر مفید این بذرها چه مقدار است؟

هر بذری جهت رشد و نمو مناسب نیازمند شرایط محیطی مخصوص به خود می باشد .در این میان تعدادی از
بذرهای گل های فصلی و باغچه ای نیازمند انجام عملیات قبل از کشت بذر می باشند .آگاهی از این نیازها می تواند
به رشد و تولید بهتر منتهی شود.
بحث و
بررسیکنید

به نظر شما چه مناطقی مناسب مؤسسات تولید بذر می باشد .آیا می توان از مکان های باز برای
این کار استفاده نمود .در این خصوص بحث نموده و سه خصوصیت مهم این مکان ها را نام ببرید؟

ضدعفونی کردن بذرها
عوامل زیان آور زیادی بر روی بذر گیاهان ،علی الخصوص بذر گیاهان باغچه ای تأثیر گذاشته و باعث می شوند
که به محض قرار گرفتن بذرها در بستر کاشت یا کمی بعد از جوانه زدن منجر به از بین رفتن گیاه گردد .این
عوامل متعدد بوده ولی در یک دسته بندی با نام بیماری ها و آفات نام گذاری می شود .البته وجود علف های هرز
نیز می تواند باعث کاهش محصول و در بعضی از مواقع باعث از بین رفتن گیاه شود .یکی از راه های پیشگیری از
بروز بیماری های گیاهی ضدعفونی بذر قبل از کشت آن می باشد .ضدعفونی نمودن بذر ها با سموم قبل از کاشت
می تواند در کاهش تلفات اهمیت اساسی داشته باشد .با توجه به اینکه در خصوص سم پاشی در این کتاب مطالبی
آورده شده است در این بخش از توضیحات بیشتر خودداری می گردد و هنرجویان جهت کسب اطالعات تکمیلی
به آن بخش مراجعه نمایند.
نکته

ضدعفونی کردن بذرها با استفاده از قارچ کش ها و آغشته کردن بذرها به مواد تسریع کننده رشد
مانند مواد دارای نیتروژن می تواند به جوانه زنی مطمئن و رشد یکنواخت تر کمک نماید .این عملیات
قبل از کاشت انجام می شود.
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محاسبهمیزان بذر مورد نیاز
عالوه بر موارد اشاره شده در مبحث خصوصیات بذرها عوامل مهم دیگری وجود دارند که بر روی میزان بذر
موردنیاز در واحد سطح اثر می گذارند .یکی از این عوامل اثر گذار شرایط آب و هوایی محل مورد کشت می باشد.
به عنوان مثال بذر بعضی از گل ها جهت جوانه زنی احتیاج به نور خورشید داشته و بذر بعضی از گل های دیگر در
رطوبت بسیار باال قادر به جوانه زنی می باشد .حال اگر به هر دلیل این شرایط برای آن بذرها فراهم نباشد ،جوانه زنی
آنها با مشکل مواجه شده و مقدار بذر مورد نیاز به شدت افزایش می یابد .در بعضی از مناطق برای کاشت گل های
فصلی مقاوم به سرما نظیر بنفشه ،همیشه بهار و . . .در هوای آزاد اقدام به کشت بذرها می نمایند ،حال اگر باران های
زودرس پاییزی شروع شود تعداد بسیار زیادی از این بذرها قبل از جوانه زنی در اثر این عوامل از بین خواهند
رفت .حمله بعضی از آفات نظیر مورچه و سوسک نیز بر روی تعداد نشاهای به وجود آمده تأثیر منفی گذارده و
منجر به افزایش میزان بذر مصرفی در واحد سطح می گردد .که این مازاد بذر مصرفی در اثر شرایط نامتعارف باید
توسط کشاورز برآورد و اضافه شود.
با رعایت موارد فوق و همچنین تهیه بستر کشت مناسب شرایط جهت یک تولید مناسب مهیا خواهد بود .بنابراین
برای محاسبه مقدار بذر مصرفی در واحد سطح نیاز به دانستن اصطالحی به نام ارزش مصرفی بذر می باشد .درصد
جوانه زنی و درجه خلوص بذر از عوامل تأثیرگذار بر روی ارزش مصرفی بذر می باشند و در واقع ارزش مصرفی
بذر از حاصل ضرب درصد جوانه زنی بذر در میزان درصد خلوص بذر و تقسیم نتیجه به عدد  100به دست می آید.
به عنوان مثال اگر درصد جوانه زنی بذری  90درصد و درجه خلوص آن  95درصد باشد ،درصد ارزش مصرفی بذر
 85/5خواهد بود .حال با توجه به نوع بذر مورد استفاده در گیاه زینتی و ابعاد مورد نیاز برای کشت آن در محل
اصلی متخصصان مقدار بذر توصیه شده را در واحد سطح و در هکتار تعیین و در جداولی به اطالع می رسانند.
بنابراین برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در واحد سطح و در هر هکتار باید مقدار بذر توصیه شده توسط
متخصصان در واحد سطح را در  100ضرب نموده و حاصل را بر ارزش مصرفی بذر به دست آمده تقسیم نمایند.
حال اگر برای به دست آوردن مقدار بذر مورد نیاز در هکتار از مثال قبل استفاده نماییم و مقدار بذر توصیه شده
را  130کیلوگرم در هکتار فرض نماییم ،مقدار بذر مورد نیاز در هکتار در حدود  152کیلوگرم خواهد بود.
130×100
= 152kg
85 / 5
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مسئله

نکته

تمرین

یک رقم گل ارغوان را از طریق بذر می خواهیم در فضای آزاد تکثیر نماییم .وزن هزار دانه 110
گرم ،درصد خلوص روی برچسب  95درصد و درصد جوانه زنی نیز 92درصد ذکر شده است و از
طرفی می دانیم فواصل کشت در این گیاه در خزانه  15×20سانتی متر می باشد .اگر در اثر عوامل
آب و هوایی و آفات در حدود  5درصد از بذرها نیز از بین بروند مقدار بذر مورد نیاز در هر هکتار
را محاسبه نمایید؟

با توجه به اینکه بذر بیشتر گیاهان باغچه ای و گل ها در خارج از کشور تهیه و در اختیار پرورش دهندگان
قرار می گیرد و از طرفی کیفیت و مشخصات بذرهای وارداتی دارای استاندارد باالیی است ،لذا موارد
فوق در زمان استفاده از این بذرها خیلی تأثیرگذار نخواهند بود.

با راهنمایی هنرآموز خود قسمتی از یک قطعه زمین را مشخص نموده و با توجه به اطالعات فوق
میزان بذر مورد نیاز برای کشت چند گل فصلی را محاسبه نمایید.

مراحل جوانه زنی بذر
بذرها که وسیله تکثیر و بقا گیاهان محسوب می شوند
با فرایند جذب آب و در پی آن متورم شدن شروع
به جوانه زنی نموده و در نهایت با مساعد بودن شرایطی
قادرند گیاه کاملی را به وجود آورند .این عوامل در سه
دسته زیر تقسیم بندی می شود.
اول هر بذری باید قوه نامیه داشته باشد و بتواند جوانه
بزند .یعنی دارای جنین سالم و زنده باشد و در اثر جذب
آب ،واکنشهای شیمیایی درآن انجام شود .بذرهای
مانده و پیر معموالً دارای جنین مرده میباشند ،بنابراین
نمیتوانند جوانه بزنند.
دوم باید شرایط مساعد محیطی که شامل پنج عنصر
نور ،رطوبت ،دما ،تهویه و اکسیژن می باشد در دسترس
گیاه قرار بگیرد.

سوم هر نوع خفتگی (خواب) در بذر باید از بین برود.
توقف در رشد و جوانهزدن بذر تحت عوامل بیرونی و
درونی را خواب بذر مینامند .خواب بذرمکانیسمی برای
بقا بذرها و نسل گیاهان مختلف در شرایط نامساعد
محیطی میباشد.
برای از بین بردن خواب بذر گاهی وقت ها الزم است
بذرها تیمار گردند یعنی عواملی که باعث جلوگیری
از جوانه زنی بذر می گردند با دخالت انسان از بین
بروند تا بذر جوانه بزند .روش های زیادی برای از بین
بردن خواب بذرها وجود دارد .به عنوان مثال خیساندن
بذرهای گل ارغوان قبل از کاشت و یا خراش دهی
مکانیکی آنها که می تواند باعث جوانه زنی گردد.
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انتخاب گیاهان
گياهان يك ساله يا Annual Plants؛ این گياهان
به عنوان گلهاي فضاي سبز استفاده ميشوند.
معموالً مقاوم به سرما نيستند و دوره زندگي نسبتاً
کوتاهي دارند .مانند گل اطلسي و آهار.
گلهاي دائمي يا Perennial Plants؛ گياهاني میباشند
که بيش از يک سال در فضاي آزاد قابليت رشد و نمو
دارند .مانند گل تاجالملوك ،داودي و زنبقهاي دایمي.
در طراحـی کاشـت گیاهـان سـه اصـل زیبایـی ،اجرا و
نگهداری مناسـب باید مد نظر قرار گیرد ،می توان آن را
ترکیبـی از علـم و هنـر طـراح نیز دانسـت .محوطه یک
ساختمان به عنوان اولین فضایی که بازدید کننده درآن
قـدم می گذارد از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت .این
سـاختمان می توانـد یک مدرسـه یا یک بیمارسـتان یا
حتی فضای یک منزل مسـکونی باشـد .فردی که برای
اولیـن بـار وارد مکان می شـود با هر نـگاه درباره محیط
اطراف خود قضاوت می کند.
گیاهان در محوطه جایگاه ویژه ای دارند که مهم ترین
عنصر به کار رفته در محیط می باشند .بنابراین کاشت و
جانمایی گیاهان در محیط عملی است که طراح باید با
دقت و تخصص انجام دهد .طراحی کاشت عبارت است
از یک فرایند ،یک هنر و در نهایت یک علم .فرایند
کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن
طراح شروع شده و پس از ترکیب با نیازهای محیطی
و موقعیت مکانی در نهایت به یک طرح کشت مناسب
می انجامد .از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه
اصل زیبایی ،اجرا و نگهداری باید مد نظر قرار گیرد،
می توان آن را ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست.
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برای کاشت گیاهان از روشهای مختلفی میتوان تبعیت
کرد .طراح محیط از یک سو باید با خصوصیات اقلیمی و
محیطزیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولوژی و دما
و بارش آشنا باشد و از سوی دیگر باتوجه به خصوصیات
فیزیولژیکی گیاهان مختلف ،تا بتواند بهترین گیاهان
مناسب آن منطقه را بیابد.

گل های یکساله

از سـوی دیگر طراح کاشـت باید با به کار بردن اصول زیبایی شناسـی و قواعد فرم و بافت و رنگ ،ترکیب مناسـبی
ایجاد نماید که عالوه بر گیاه شناسی صحیح ،زیبا و دلپذیر باشد.
الف) گیاهان یکساله فضای سبز:
گیاهانی هستند که چرخه کامل زندگی شان یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید گل و بذر جدید را در یک فصل رشد
کامل مینمایند .الزم به ذکر است یک فصل رشد ممکن است شامل یک فصل تقویمی و یا بیشتر ولی حداکثر تا
یکسال به طول بیانجامد .این گیاهان پس از تولید بذر خشک میشوند و میمیرند .از جمله این گیاهان میتوان
به گل اطلسی ،الدن و جعفری اشاره کرد که تمامی چرخه زندگی آنها از کاشت بذر تا تولید گل و تولید بذر در
یک فصل رویش محقق میشود .نکته مهم این است که در گل های یکساله گاهی گروههایی از گیاهان دوساله و
یا چندساله وجود دارد ولی به علت اینکه فقط در سال اول گل های آنها باارزش میباشد ،پس از تولید مرحله اول
گل دیگر ارزش نگهداری ندارند .از این گروه میتوان به گل میمون و مینای چمنی اشاره کرد .از نقطه نظر تولید
گل و تحمل شرایط محیطی تنوع زیادی در بین گونههای گل یکساله قابل مشاهده است .به عنوان مثال در بعضی
از آنها گل ها بسیار کوچک هستند مثل مروارید و در برخی گل ها بسیار درشت هستند مثل آفتابگردان .برخی را
در ابتدا باید در خزانه کاشت و سپس گیاه رشد کرده را به زمین اصلی منتقل کرد مثل بنفشه و برخی را میتوان
به طور مستقیم در محل اصلی کاشت .بعضی مثل بنفشه ،مینای چمنی ،شب بو و همیشه بهار نسبت به سرمای
زمستان مقاوم هستند لذا میتوان آنها را پاییز کشت کرد .ولی برخی گل ها در برابر سرما حساس هستند مثل
اطلسی ،میمون ،آهار و گل جاوید که الزم است در بهار و پس از رفع خطر یخبندان کاشته شوند.
ب) گیاهان دوساله فضای سبز:
گیاهان فضای سبز دوساله بهگیاهانی اطالق میشود
که چرخه زندگیشان در دو فصل رشد تکمیل میشود.
الزم بهذکر است که دو فصل رشد گیاهی منطبق با دو
فصل تقویمینیست و عموماً بیشتر از یکسال شمسی و
حداکثر تا دو سال تقویمی بهطول میانجامد .این گیاهان
در سال اول فقط رشد رویشی دارند یعنی فقط شاخ
و برگ تولید مینمایند و در طی این فصل رشد ،مواد
غذایی را در اندامهای مختلف خود ذخیره مینمایند و
در سال دوم بهگل مینشینند و تولید بذر نموده و پس از
رسیدن بذر میمیرند .گیاهان دو ساله در سال اول فاقد

گل شب بو
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ساقه بوده و بر روی زمین گسترش مییابند .در سال دوم ساقه حقیقی یعنی ساقه گل دهنده که معموالً طویل
میباشد ایجاد میشود .از جمله این گیاهان گل شب بو میباشد.
ج) گیاهان چندساله فضای سبز:
گیاهان چندساله هر سال تولید گل و بذر نموده و بیشتر این گیاهان با شروع فصل سرد در مناطق سردسیر،
برگ ها خزان نموده و در سال بعد مجددا ً با شروع فصل گرما دوباره رشد و نمو را آغاز می کنند .مانند ختمی،
یاسمن ،برگ نو و ...

کاربرد گیاهان یکساله و دوساله در طراحی
طراحی فضای سبز:
مستقیم نور خورشید دارند و شاخهها و برگهای گیاهان
در طراحی فضای سبز ،گیاهان یکساله و دوساله از بلندتر مانعی برای دسترسی این گونه از گیاهان بهنور
اهمیت خاصی برخوردارند زیرا بدون وجود اینگونه کافی خواهد بود .در چنین حالتی میبایست باغچههای
گیاهان هیچگاه یک طرح فضای سبز کامل نخواهد بود .حاشیهای را به اندازه کافی عریض در نظر گرفت (حدود
 3متر) و فاصله کاشت گیاهان از یکدیگر را کام ً
ال رعایت
نمود .گیاهان یکساله در خاک های غنی از ترکیبات
نیتروژن دار به سرعت رشد نموده و تولید شاخه و برگ
انبوه خواهند نمود و این امر مطمئناً در میزان کیفیت
گلدهی آنها اثر عکس خواهد داشت لذا نباید بسترهای
گل کاری را بیش از نیاز گیاه غنی از نیتروژن درنظر
گرفت .خاک حاصلخیز باغچه با زهکش قابل قبول،
مکان آفتابی ،آبیاری مرتب روزانه نیاز گیاه را برطرف
طرحی ساده از ترکیب چند گیاه گوشتی و یکساله
خواهد نمود .گیاهان یکساله نسبت به مقاوم بودن در
برابر سرما در سه گروه از هم متمایز از هم تقسیم
میگردند:
گیاهان یکساله :گیاهان یکساله بیشتر در باغچههای
میانی کاشته میشوند زیرا این نوع باغچهها بیشتر
در معرض دید قرار میگیرند برای کاشت این گروه
از گیاهان در باغچههای حاشیه ای محدودیت هایی
وجود دارد .زیرا عدم وجود نور کافی در باغچههای
حاشیه ای که مکان مناسبی برای کاشت درختان و
درختچههای زینتی به شمار میروند رشد و کیفیت
رنگ گل آنها را تحت تاثیر قرار میدهند .اغلب گیاهان
یکساله نورپسند بوده و برای ادامه رشد خود نیاز بهتابش
68

الف) گیاهان یکساله مقاوم :گیاهان یکساله مقاوم،
یخبندانهایسطحیرابه خوبیتحملمیکنند.بذرهای
این گونه گیاهان را میتوان در اواخر زمستان یا اوایل
بهار در فضای آزاد کشت نمود .بذر برخی از این نوع
گیاهان مانند همیشه بهار را میتوان حتی در پاییز
کاشت و در بهار از گل زیبای آن استفاده نمود.
نشاهای به وجود آمده از بذور پاییزی بهتر است در
اواخر زمستان تنک شوند زیرا ممکن است تعدادی از
آنها بر اثر نامالیمات زمستانی و یا بوسیله آفات گیاهی
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آسیب دیده و بطور طبیعی حذف گردند .گل جاوید،
گونه ای از گل ختمی ،آلیسوم (گل عسل) ،گل گاوزبان
زینتی ،بارتونیا ،مینای چمنی ،همیشه بهار ،گل گندم
یا سانتوره ،خیری یا شب بوی زرد ،کروپسیس ،اکیوم،
شقایق ،گل عروس ،آفتابگردان زینتی ،گل نخود،
الوترا ،کتان زینتی ،لینیوم ،شب بوی باغی ،شب بوی
ویرجینیا ،نموفیال یا کوچولوی چشم آبی ،سیاه دانه،
فاسلیا ،اسکابیوزا ،گونهای از سلوی ،گل الدن ،گونهای
از بنفشه و ویسکاریا در این گروه قرار دارند.
ب) گیاهان یکسـاله حسـاس :ایـن گـروه گیاهان

به شـدت نسبت به سرما حساس هسـتند .بذور اینگونه
گیاهان فقط در گلخانههای گرم کاشـته میشـوند و تا
آغاز دوره گلدهی در گلخانه نگهداری میشـوند .برخی
از این گیاهان را میتوان پس از گذران دوران سـرمای
بهاره به باغچه انتقال داد ولی اکثرا ً برای تزیین فضاهای
پوشیده مورد استفاده قرار میگیرند .معروف ترین گیاه
این گروه در کشـور ما گل سـینره اسـت که معموالً در
زمستان و در گلخانههای گرم برای مصرف در ایام عید
نوروز پرورش داده میشـود .شـیزانتوس ،گل کفشـک
و برخـی از گونههـای تـاج خـروس از گیاهان یکسـاله
حساس به شما میروند.

تزیین ساختمانها با کاشت گیاه زینتی
نام فارسی بسیاری از گیاهان زینتی نشان از قدمت
کشت و كار و نگهداري گلها در ايران شايد همزمان
با شروع کشاورزي دارد .با نگاهي بهتاريخ و فرهنگ
ايران و باغهای قدیمی بهنظر ميآيد که همواره ايرانيان
در زمينه موضوعات مرتبط با گلها جايگاه خوب و
ارزندهاي داشتهاند.
در سالهاي اخير بهدليل محدود شدن فضاي زندگي
مردم و دور شدن انسانها از زندگی طبیعی کاشت
باغ جهان نما اصفهان
گیاهان زینتی برای ایجاد احساس همبستگی با طبیعت
رو بهفزونی گذارده است .به طوري که در سالهاي اخير
احداث گلخانههاي نسبتاً مجهز و كارآمد بمنظور کشت
و پرورش و تكثير گياهان زينتي و نيز توسعه اقتصادي
پيشرفت زيادي داشته است .ايران يکي از خاستگاهها و
زادگاههاي طبيعي گياهان زينتي از جمله الله ،سنبل،
زنبق ،سيکلمن و برخي از درختچهها و تعداد زيادي
از درختان ميوه به شمار ميآيد ،و در منابع علمي دنيا
اسناد و مدارک مربوط به اين موضوع موجود است .ولي
باغ دل گشا شیراز
از نظر اقتصادي و صادرات گل و گياه هنوز ازموقعيت
خوب و قابل قبولی در سطح جهان برخوردار نمی باشد .موضوع تزیین گیاهی ساختمان ها امروزه به دلیل حاکمیت
ماشین در زندگی بشر ،بیش از هر زمان دیگری مورد توجه متخصصان امر،روانشناسان و تزیینکاران کارآمد
قرار گرفته است .سالهای بسیاری است که بهترین دارو برای افرادی که ناراحتیهای عصبی ،معده ،گردش خون
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و برونشیت دارند،استراحت در هوای سالم و محیط بیسروصدا و فضای سبز تجویز شده است .هر هکتار جنگل
قادر است هر سال تا  68تن گرد و غبار و میکروبهای معلق در هوا را در خود رسوب دهند و پس از هربارندگی،
آمادگی جذب مواد آلودهکننده هوا را پیدا نمایند .وجود محوطه های قابل کاشت مثل حیاط ها ،بالکن ها و پنجره ها
میتواند نقشی همانند باغچه داشته و کمک زیادی به نزدیکی انسان به طبیعت داشته باشند .بنابراین بایستی
اینگونه گیاهان به طریقی انتخاب شوند که از اول فروردین تا اواخر پاییز بتوانند ویا حتی در زمستان در این
محیط کوچک ،زیبایی خاصی را به وجود آورند.
بررسی های آماری در کشورهای مختلف نشان داده است که اجرای اینگونه طرحها در سالمسازی محیط،
زیباسازی شهر و وابستگی به محیط کار و فعالیت افراد ،نقش مؤثری داشـته اسـت .انتخاب نوع و اندازه گلدانها
میتواند بر حسب طول و عرض بالکنها ،پنجرهها ،موقعیت ساختمانها و نوع گیاه به اشکال و اندازههای مختلفی
باشد .به طور کلی باید به این نکته توجه کرد که از گلدانهای سنگین تا حد امکان استفاده نشود .به جای آن
میتوان به طور کلی از گلدانهایی با جنس پالستیک سبک و محکم استفاده کرد .قسمت عمده تزیین بالکن و
پنجرهها ،شناخت انواع گیاهان برحسب موقعیت ساختمان و منطقه میباشد .تنوع و انتخاب گیاهان بسیار مهم
است به طور کلی گیاهانی که مورد استفاده قرار میگیرند عبارتاند از :گیاهان رونده ،چسبنده و انواع گلهایی
که به صورت آویز یا تودهای هستند و در این راستا باید به این مسئله توجه کرد که انتخاب ،شـناخت و دوام گلها
و طول زمان گلدهی آنها ضروری است.
برای انتخاب گیاهان برحسب خصوصیات طبیعی آنها مواردی مانند 1ـ نور2 ،ـ رطوبت3 ،ـ خاک4 ،ـ اثر هماهنگی
رنگها در نظر گرفته شده است.

دیوار سبز
در دنیای صنعتی امروز آلودگی هوا و محیط زیست از
معضالت دائمی است ،که یکی از راه های کاهش این
آلودگی ها استفاده از دیوار سبز یا باغ های عمودی در
طراحی ساختمان است .از آنجا که خانه های امروزی
به فضاهای کوچک محدود شده است و امکان ایجاد باغ
و باغچه به حداقل رسیده است می توان با طراحی دیوار
سبز در همین فضاهای کوچک گرایش انسان به طبیعت
را تغییر داد .دیوار سبز دیواری است که تقریباً یا کام ً
ال
پوشیده شده با گیاهان سبز که حاوی محیط رشدی
مانند خاک یا بستر است .دیوار سبز به عنوان یک دیوار
یک نمونه از دیوار سبز
زنده یا باغ عمودی شناخته شده است و درانواع و اندازه های مختلف دیده می شود و همچنین ممکن است در
داخل و یا خارج ،مستقل و یا متصل به دیوار موجود باشد .همچنین سیستم آبیاری هوشمند،خاک مخصوص
و فیلتراسیون را باید حتماً در این نوع دیوارها در نظر گرفت تا یک دیوار سبز بسیار زیبا داشت .صرف نظر از
چشم نوازی و تنوع این دیوارها ،در فضاهای مسکونی و اداری ،تصفیه هوا و تولید اکسیژن از دیگر مزیت های آن
نیز می باشد.
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فواید دیوار های سبز
دیوار هـای سـبز پتانسـیل خوبی برای تغییـرات مثبت
در محیط زیسـت مناطق پرتراکم شـهری را دارند .یک
دیـوار سـبز بـا تـوده ای از برگ هـای گیاهـان می تواند
کربن دی اکسید و ذرات گرد و غبار در هوا را جذب کند
و از ساختمان در برابر اشعه های فرابنفش ،باران و فشار
بـاد محافظـت کند .همچنیـن مکانی خنک و سـایه دار
و آرامش بخـش برای سـاکنین این سـاختمان ها فراهم
می آورد.

4ـ کاهش صدا :خاک سبک در سیستم های دیوار زنده
نقـش مؤثری در کاهش انتقال صوت از میان دیوار زنده
ایفـا می کنـد .عواملی که باعث کاهش صوت می شـوند
شـامل عمق خاک سـبک ،مواد استفاده شـده به عنوان
ترکیبـات سـازه ای دیـوار سـبز و سـطح تحت پوشـش
میباشند.

  5ـ بهبـود مظاهـر زیباییشناسـی :دیوار های سـبز
تنـوع زیبایی شناسـی در یک محیط را کـه مردم در آن
فعالیت هـای روز مـره خـود را انجـام می دهنـد ،فراهم
تأثیرات دیوار سبز
می کنـد حضـور گیاهان باعث سلامت بشـر و شـادابی
1ـ راندمان انرژی را بهبود میبخشـد :دیوار های سـبز روحـی آنهـا می شـود .دیوار هـای سـبز عالیـق بصـری
ظرفیت عایق حرارتی را باال می برد .در واقع انتقال حرارت ایجاد می کند .سـطوح و اجزای نازیبا را پنهان می کند.
را از میان ضخامت توده گیاهان محدود می سازد .دمای المان های سازه ای ایستاده جالبی می سازد.
محیط را از طریق ایجاد سایه و فرایند آزادسازی رطوبت   6ـ کاهـش اثر جزیره گرمایی شـهری :دما در مناطق
از سطح برگ ها کاهش می دهد .می تواند سپری در برابر شـهری به دلیـل جایگزین کـردن پوشـش های گیاهی
باد در ماه های سرد سال ایجاد کند.
با کفسـازی ،سـاختمان ها و سـایر سـازه هایی که برای
2ـ حفاظت از سـازههای سـاختمان :سـاختمان ها در
معـرض عوامـل آب و هوایـی می باشـند و در طول زمان
برخی از مواد ارگانیک سـاختمانی ممکن اسـت شـروع
به خراب شـدن کند که در اثر انقباض و انبساط هایی در
اثر سـیکل سرمایی و اشـعه ماوراء بنفش ایجاد می شود.
دیوار های سبز از جدار خارجی ساختمان در برابر اشعه
ماوراء بنفش ،عناصر و نوسانات دما که باعث خوردگی و
خرابی می شود ،محافظت می کند.

جمعیت در حال رشـد الزم اسـت ،افزایش می یابد .این
مسـئله به تبدیـل نور خورشـید به گرما منجر می شـود.
گیاهـان سـاختمان ها و محیـط اطرافشـان را خنـک
می کنند و سایه ایجاد می کنند .در واقع دیوارهای سبز
گرمـای انعکاسـی را کاهـش می دهنـد و رطوبت تولید
می کننـد .بدین صـورت فرایند خنک شـدن طبیعی را
ارتقـاء می دهنـد و دمـای محیـط را در مناطق شـهری
کاهش می دهند .دیوارهای سـبز جریان عمودی هوا را
می شکنند و سپس در حالی که جریان هوا کند می شود
آن را خنک می کنند.

3ـ کیفیـت هـوای داخلی را بهبود میبخشـد :برای
پروژه هـای داخلی ،دیوار های سـبز قـادر به فیلتر کردن
ذرات معلقـی می باشـند کـه از طریـق سیسـتم های تکنولوژی هـای دیوار سـبز را می توان به دو گروه عمده
تهویه سـنتی وارد سـاختمان شـده اند .دیوار های سـبز تقسیم کرد.
آلودگی هـا و ذرات معلـق را گیـر می اندازنـد و گاز های
نماهای سبز
دیوار های سبز زنده
مهلـک و ترکیبـات آلـی فـرار ( )vocکـه از فرش هـا،
مبلمان و سایر وسایل متصاعد می شود را جذب می کند.
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نمای سبز
نماهای سبز نوعی از سیستمهای دیوار سبز هستند که
گیاهان باالرونده و یا زمینی بهصورت آبشاری پرورش
مییابند تا سازه موردنظر را پوشش دهند .بهطور متوسط
 3تا  5سال طول میکشد تا گیاهان یک پوشش کامل
را فراهم کنند.
گیاهان خود چسب مانند پیچک انگلیسی (هدرا) و
موچسب برای ساخت دیوار سبز بسیار متداول هستند.
ساختار چسبنده ریشه آنها این امکان را می دهد که
مستقیماً به دیوار متصل شوند و تمام سطح را بپوشانند.
اما این گیاهان ممکن است به دیوارهای نامناسب آسیب
برسانند و یا باعث ایجاد مشکالتی در موقع تعمیرات ساختمان شوند .ضمن اینکه کندن آنها از روی دیوار بسیار
مشکل است.
اقدامـات نوآورانه به سـاخت پانل های داربسـتی جدید
و سیسـتم های کابلی منجر شـده اسـت کـه از گیاهان
باالرونـده حمایـت می کند .در حالی که آنهـا را از دیوار
دور نگه می دارد.
دو سیسـتم نمـای سـبز متـداول شـامل سیسـتم پانل
شبکه ای داربستی و سیستم شبکه کابل و سیم ـ طناب
وجود دارد.

ایجاد مشکالت موچسب بر روی ساختمان
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سیستم پانل شبکهای داربستی
چارچوب اصلی این سیستم شبکهای یک پانل فلزی محکم و سبک سه
بعدی است که داخل قاب سیمهای استیل کالوانیزه بهصورت مشبک
جوشکاری یا پیچ شده است.

این پانل هم با سـطح مشـبک خود و هم در عمق ،تکیه گاهی را برای
گیـاه مهیا می سـازند .این سیسـتم بـا محدودکردن گیاهـان ،آنها را از
دسـتیابی به دیوار سـاختمان منع می سـازد .و تکیه گاه های چندگانه
برای اندام های پیچنده آنها فراهم می کند .در نتیجه به دیوارها آسیب
وارد نخواهد شد.

پانل فلزی در سیستم شبکه ای داربستی

نصب پانل فلزی در سیستم شبکه ای داربستی روی دیوار و رشد گیاه روی آن

پانل ها را می توان به اشـکال مختلفی نیز سـاخت .در این صورت زیبایی نمای سـبز با آمیزه ای از هنر ها دو چندان
خواهد شد.

شکل دهی به پانل شبکه ای داربستی

نصب پانل ها روی دیوار
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سیستم های کابلی و شبکه سیم ـ طناب
این سیستم ها یا از کابل تشکیل شده یا از شبکه های
سیمی تشکیل شده است.
الف) نمای سبز کابلی :این روش برای گیاهان با رشد
سـریع تر و شـاخ و بـرگ متراکم تر اسـتفاده می شـود.
روش کار به این صورت اسـت که توسـط کابل و پیچ و
یا بسـت های اسـتیل یا فوالدی شبکه ای کابلی را برای
هدایت گیاه جهت رشـد روی دیوار نصب می کنیم .در
این روش گیاه در داخل بستر کاشت گلدانی یا در زمین
کاشته می شود و سپس شاخه های آن به سمت کابل ها
هدایت می شود.

اتصاالت به کار رفته در سیستم کابلی و شبکه سیمی

با گذشت زمان شاخههای پیچنده گیاه دور کابلها پیچیده و با ایجاد تکیهگاهی به سمت باال و طرفین رشد میکند.
به این صورتنمایی سبز و زیبا از گیاهان روی دیوار نمایان خواهد شد.
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نکته

انتخاب جهت جغرافیایی دیوار بسته به نوع گیاه متفاوت خواهد بود .برای گیاهان نور پسند نظیر
گلیسین و موچسب دیوار های رو به جنوب و برای گیاهان سایه پسند نظیر پاپیتال یا هدرا دیوار های
رو به شمال و شرق مناسب می باشند.

فعالیتعملي

 1لباس کار بپوشید.
 2بخشی از دیوار ساختمانی را به ابعاد  3متر در
 2متر انتخاب کنید.
 3گیاه مناسبی جهت رشد در نمای سبز انتخاب
کنید.
 4در پایین دیوار باغچههای کوچکی درست کنید
و داخل آن را با ترکیب خاکی مناسب پر کنید.
میتوان بهجای باغچه از جعبهنیز استفاده کرد.
استفاده از پیچک انگلیسی در ساخت نمای سبز
 5روی دیوار طرح مورد نظر برای شبکه بندی
سیم ها را طراحی کنید و نقاط اتصال را مشخص کنید.
 6پیچ و یا بست های موردنیاز را جهت ایجاد نقاط اتصال روی دیوار نصب کنید.
 7کابل های فوالدی را طبق طراحی قبلی به بست ها وصل کنید
 8گیاه مورد نظر را در باغچه ها بکارید و آبیاری کنید.
 9شاخه های گیاه را بسمت کابل های سیمی هدایت کنید
ب) شبکه های سیمی :شبکه سیمی در جایی که گیاهان باالرونده ،رشد کمتری دارند با ایجاد تکیه گاه های
بیشتر در فواصل کمتر ،کاربرد دارد .این شبکه ها به خاطر انعطاف پذیری باالتر درجه آزادی بیشتری در طراحی
نسبت به کابل فراهم می آورد .گرچه در هر دو روش از کابل های استیل کششی استفاده می شود.

کابل های استیل کششی

کاربرد شبکه های سیمی در تونل سبز
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کاربرد شبکه های سیمی در نمای ساختمان و ایجاد نمای سبز
فعالیتعملي

 1لباس کار بپوشید.
 2قطعه زمینی به ابعاد  2متر در 1متر انتخاب کنید.
 3گیاه مناسبی جهت رشد در نمای سبز انتخاب کنید.
 4دو شاخه میلگرد  8متری را تهیه و به صورت  uآن را انحنا دهید .به طوری که دهانه آن  2متر باشد.
 4 5لوله گالوانیزه یک اینچ به طول نیم متر تهیه کنید.
 6داخل  4گلدان سطل نمره  4را با مالت ماسه و سیمان به عنوان پی و زیر سازی پر کنید و لوله ها را
به طور مجزا در مرکز سطل قرار دهید تا خشک شود.
 7گلدان های حاوی سیمان و لوله را در چهار گوشه زمین زیر خاک کنید .به طوری که قسمتی از لوله
روی خاک بماند.
 8سر شاخه های میلگرد ها را داخل لوله های گالوانیزه قرار دهید تا ثابت شود.
 9در طرفین قطعه زمین باغچه های کوچکی درست کنید و داخل آن را با ترکیب خاکی مناسب پر کنید.
می توان به جای باغچه از جعبه نیز استفاده کرد.
 10شبکه سیمی کششی به میزان  8متر در  1متر را روی میلگرد ها ثابت کنید.
 11گیاه مورد نظر را در باغچه ها بکارید و آبیاری کنید.
 12شاخه های گیاه را به سمت شبکه های سیمی هدایت کنید.

رول شبکه
سیمی

میلگرد به صورت منحنی

مراحل ساخت تونل سبز توسط شبکه های سیمی
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سطل حاوی سیمان
و لوله گالوانیزه
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دیوارهای سبز زنده
دیوار سبز در واقع پوشش گیاهی کاشته شده دریک سیستم عمودی بر روی یک ساختار با فاصله نزدیک به دیوار
ساختمان یا به صورت مستقل و ایستاده می باشد که بسته به نوع تکنولوژی مربوطه ،جزییات اجرایی متفاوت دارد
که به روش های زیر انجام می پذیرد.
الف) گلدان های پیش ساخته :این سیستم اغلب شامل گیاهان
از پیش کاشته شده هستند و بنابراین پس از پایان نصب ،یک اثر
سبز شده آنی را فراهم می آورد.
در این روش گیاهان را در جعبه های مشخصی در داخل گلخانه و
یا فضای آزاد پرورش می دهند .با توجه به ابعاد دیوار سبز مورد نظر
قاب های شبکه ای را در کارگاه می سازند .سپس شبکه ها را روی دیوار
نصب می کنند و در نهایت مدول ها یا همان جعبه های از پیش کاشته
شده را داخل شبکه ها ثابت می کنند.

قاب شبکه ای برای قرارگیری
گلدان هایازپیشکاشتهشده

ب) پانل های پیش ساخته

استفاده از پانل های پیش ساخته در ایجاد دیوار سبز
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این پانل ها با جنس های متفاوت مثل پالستیک،پلی پروپیلن و سفالی موجود می باشند .پانل ها به صورت مدوالر
بوده می توان آنها را در سطوح به شکل ها و ابعاد مختلف اجرا نمود.

1

نوعی پانل پیش ساخته برای دیوار سبز

نحوه اتصال گلدان های کاشت روی شبکه های فلزی

گیاهان

گلدان های کاشت

سیستم آبیاری

ساختار نگهدارنده استیل

الیه ضدآب روی دیوار

ساختار کلی یک پانل پیش ساخته و نحوه قرارگیری روی دیوار
1ـ مدوالر ( )Medularاز اتصال واحدهای استاندارد (مدول ها) به منظور ایجاد ترکیبی بزرگ تر با اجزا سازنده پیچیده تر ،تشکیل می شود.
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می توان پانل ها را طوری طراحی کرد که به صورت مستقل باشند و
بجای دیوار روی پایه نصب شده باشند.

پانل های پیش ساخته به صورت استوانه ای

ج) کاشت گیاه بین دو الیه الیاف پارچه ای پلیمری
(فیتوتکسـتایل) و یا الیـاف طبیعی :این روش یک
شـکل منحصر به فرد از دیوار سـبز اسـت .این سیسـتم
از دو الیـه الیـاف پارچه ای پلیمری که دارای جیب های
متعـددی هسـتند تشـکیل شـده و در برگیرنده ریشـه
گیاهان و ترکیب خاکی سبک می باشد .الیه های الیاف
پلیمری توسط یک قاب فلزی که یک صفحه نفوذ ناپذیر
 pvcپشـت آن اسـت ،حمایت می شوند .صفحه  pvcاز
نفوذ رطوبت به دیوار پشتی جلوگیری می کند.
کاشت گیاه در جیب های الیاف پارچه ای پلیمری
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قاب فلزی حمایت کننده به صورت داربست می باشد و
روی دیوار نصب می شود.
آبیاری از قسمت فوقانی انجام می شود و به تدریج
به قسمت های پایین تر نفوذ می کند .ریشه گیاه بین دو
الیه الیاف نفوذ می کند و باعث استقرار گیاه می شود.

همچنیـن در مـواردی جهـت سـاخت دیوار های سـبز
از الیاف هـای طبیعی اسـتفاده می شـود .در شـکل زیر
نمونـه ای از دیـوار سـبز با الیاف پارچـه ای طبیعی قابل
مشاهده می باشد.

صفحه PVC

نگهدارنده

اتصاالت جهت
نصب
دیوار

مخزن جمع آوری
زه آب

استفاده از الیاف طبیعی در ساخت دیوار سبز
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دوالیه الیاف
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د) قاب سبز :در این سیستم گیاهان
غالباً گوشتی نظیر ساکولنتها و
کاکتوسها در داخل قابهای چوبی
یا پالستیک فشرده با ترکیبات خاکی
سبک پرورش داده میشوند .روی دیوار
نصب میشوند و بهراحتی نیز قابل
جابهجایی هستند .گیاهان تا چندین
سال داخل قابها رشد میکنند .با توجه
بهنورپسندی گونههای گیاهی و انتخاب
مناسب آنها میتوان قابها را هم در
داخل منازل و هم در بیرون از منازل و
در هوای آزاد نگهداری کرد .الزم بهذکر است که اگر از ساکولنتها در قاب سبز استفاده میشود باید نیاز نوری
آنها فرا هم شود تا بیش از اندازه بلند نشده و شکل ظاهری قاب خراب نشود .ساکولنتها نیاز به   6ساعت نور
مستقیم در طول روز دارند .آبیاری آنها بهراحتی و توسط آبپاشی قسمتهای فوقانی صورت میگیرد .بعد از
گذشت زمان آب از الیههای فوقانی بهبخشهای پایینی قاب خواهد آمد .در نمونههایی که داخل منازل نگهداری
میشود باید آب اضافی از انتهای قاب جمعآوری شــود.
فعالیتعملي

 1یک قاب عکس به ابعاد دلخواه انتخاب کنید و
شیشه آن را دربیاورید.

 1سپس یک صفحه مشبک ترجیحاً فلزی
روکشدار بهاندازه قسمت داخلی قاب تهیه کنید.
و صفحه مشبک را داخل آن دیوارکوب ثابت کنید.
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3ـ در مرحله بعد توسط چهار قطعه چوب پشت قاب
را کالف کنید بهطوری که عمق کار    5سانتیمتر
باشد .و نهایتاً پشت کار را با یک صفحه ضد آب
پالستیکی عایق کنید.

4ـ قاب را برگردانید و داخل آن بستر های سبک
نظیر کوکوپیت یا پیت ماس بریزید.

5ـ سپس گیاهان موردنظر را داخل چهارچوب
بکارید.
در پایـان کار می توانیـد فضاهـای خالـی را بـا خـزه
پرکنید تا از بیرون ریختن مخلوط خاکی داخل قاب
جلوگیری شود.
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دیوارهای خزهای یا خزه گرافیتی
خزه گرافیتی از عناصر سازگار با محیطزیست است و
بعضیها آن را سبزه گرافیتی مینامند این خزه جایگزین
مناسبی برای رنگهای مختلفی که دارای خاصیت
شیمیایی و سمیبوده و برای محیطزیست مضر میباشد
و میتوان با یک قلم مو یا اسپری آن را بر روی سطوح
مختلف پاشید و یا رنگآمیزی کرد و میتواند بهخودی
خود رشد کند .که در نهایت ما یک سطح سبز رنگ و
خزهای زیبا خواهیم داشت که زنده است و رشد میکند
و اکسیژن تولید میکند.

فعالیتعملي

مواد اولیه:
1
2
3
4

یک مشت خزه
دو لیوان دوغ (همچنین شما می توانید به جای دوغ از ماست استفاده کنید)
دو فنجان آب
نصف قاشق چای خوری شکر

در مرحله اول باید خزه را تهیه کنید که می توانید از پایه و تنه
درخت ها آن را به دست آورید .یا از گل فروشی آن را تهیه کنید.
نکته ای که در تهیه خزه باید توجه کرد این است که خزه ها باید
سبز باشند و خشک نشده باشند.
سپس خزه ها را کام ً
ال با آب بشویید تا گل و الی آن پاک شود .بعد
تمامی مواد (دوغ یا ماست و شکر و آب و خزه) را در مخلوط کن
ریخته و با هم مخلوط کنید تا یک مخلوط کام ً
ال صاف و یک
دستی به دست آید.
رنگ این مخلوط تقریباً سبز است و بوی خاصی دارد.
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تا اینجا مخلوط آماده شده و فقط باید داخل یک ظرف دیگری بریزید و با قلم مو روی دیوار و هر سطح
دیگری که دوست داریم شروع به نقاشی و رنگ آمیزی کنید.
خزه هـا معمـوالً در جاهای خنک و سـایه بهتر رشـد می کنند .که می توانید بـرای انجام کارهای هنری روی
دیوارهایی که اکثرا ً سایه هست ،اقدام به نقاشی کنید.

بعد از اتمام رنگ آمیزی روزانه به مدت یک تا دو هفته با اسپری بر روی محل رنگ آمیزی مقدار کمی آبپاشی
می کنیم تا خزه ها در شرایط مرطوب قرار بگیرند و رشد کنند.

پرچین سبز فوری
پرچین سبز فوری شامل گیاهان باالرونده و پیچ ها نظیر گونه های مختلف پاپیتال ،شمشاد ،یاسمن ،بامبو و...
می باشد .در گلخانه یا فضای آزاد پرچین ها را تولید می کنند و بعد از اینکه به ارتفاع  2متر رسیدند آنها را جهت
ایجاد پرچین در زمین موردنظر می کارند.
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روش کار بدین صورت است که ابتدا چهارچوب هایی با مفتول های فوالدی به ابعاد  1*2متر و به صورت مشبک
ساخته می شود .بخش تحتانی چهار چوب طوری طراحی شده که مثل جعبه بتواند نگهدارنده بستر کاشت و
گیاه باشد .داخل آن ورقه ای از الیاف طبیعی قرار داده
و نشاها در داخل آن در یک بستر سبک مانند پیت یا
کوکوپیت کاشته می شوند.
با بزرگ شدن نشاها ساقه ها را به سمت سیم های مشبک
هدایت می کنیم .بعد از گذشت تقریباً دوسال دیواری
به ارتفاع  2متر از گیاه پاپیتال را خواهیم داشت که می توان
پرچین ها را در جای دیگر کاشت.

نصب پرچین فوری
فعالیتعملي

مزارع تولید پرچین فوری

با توجه به تصاویر زیر پرچین تهیه کنید.

رشد گیاه در اطراف سیم ها

نصب الیاف طبیعی

چهارچوب فلزی گالوانیزه
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عوامل موفقیت در ایجاد نماهای سبز
طراحی ،نصب و نگهداری نماهای سبز و دیوار های سبز زنده بسته به نوع سیستم انتخابی و شرایط ساخت و محیط
طبیعی ،تغییر می کند .پروژه های نمای سبز نیازمند این می باشد که طراحان ،نصابان ،تولید کنندگان و پرسنل
نگهداری ،به نکات زیر توجه کافی نمایند.
 1نحوه اتصال به پوشش ساختمان به طوری که به صورت یک سازه ایستا بماند.
 2محاسبه بارهای سازه ای حاصل از برف ،گیاهان و وزش باد برای سیستم های بزرگ تر.
 3انتخاب گیاهان بسته به میزان باد ،نور و محیط های پرتنش یا نواحی با اقلیم مالیم
 4انتظارات واقع گرایانه مربوط به زیبایی شناسی و رشد گیاهان :برخی از سیستم ها به  3تا  5سال زمان نیاز دارند
تا کام ً
ال پایدار شوند.
 5برنامه نگهداری کوتاه مدت و بلندمدت برای تضمین سالمت این سیستم های زنده ،شامل مالحظات خاک و
آبیاری مناسب
 6انتخاب تولیدکنندگان و نصابان ماهر که تضمینی برای اتمام موفق پروژه باشد.
 7انتخاب مناسب گیاهان برای هر منطقه جغرافیایی ،فاصله درست میان گیاهان برای رسیدن به سطح پوشش
دلخواه.

فاکتورهای موفقیت دیوارهای سبز زنده
دیوار های سبز زنده در صورتی که به روش صحیح ساخته شوند می توانند بسیار پرپشت و قوی باشند .موفقیت
تا حد زیادی به موارد زیر بستگی دارد.
 1آبیاری و مواد غذایی (تعیین مقدار و زمان مناسب آبیاری و مواد غذایی)
 2انتخاب مناسب گیاهان با توجه به اقلیم و مکان جغرافیایی
 3لحاظ کردن ریز اقلیم که ممکن است اثرات متفاوتی روی بخش های مختلف یک دیوار سبز بگذارد(فاکتور های
نور ،گرما و رطوبت متغیر).
 4بستر کشت باید طوری انتخاب گردد که گیاهان انتخاب شده را بتواند در خود نگهدارد و نیاز های غذایی آن
را فراهم کند.
 5برای دیوار های سبز داخل ساختمان باید نور مورد نیاز به صورت مصنوعی و توسط المپ های مناسب تأمین
گردد.
 6انتخاب تولیدکنندگان و نصابان ماهر که تضمینی برای اتمام موفق پروژه باشد.

نگهداری
تمام دیوار های سبز به درجاتی از نگهداری نیازمند می باشند ،زیرا آنها سیستم های زنده هستند .دیوار های
سبز نیاز به آبیاری منظم دارندکه مقدار دقیق آن بستگی به نوع سیستم ،نوع گیاهان ،داخل ساختمان یا خارج
ساختمان بودن و اقلیم منطقه دارد.
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در برخی از سیستم ها آبیاری به صورت بسته انجام
می گیرد .زه آب در مخزنی جمع می شود و پس از تصفیه
مجددا ً توسط پمپ کف کش از آن استفاده می شود.
می توان از تایمر برقی و یا شیر های تایمردار برای آبیاری
استفاده کرد که کار را بسیار سهل و آسان خواهد کرد.

سیستم آبیاری در پانل های دیوار سبز

البته سیستم های آبیاری بسته معایبی هم دارند و آن اینکه در سیستم آبیاری بسته به دلیل ترشح اسید های
حاصل از ریشه گیاهان کیفیت آب آبیاری کاهش می یابد.
در سیستم هایی که آبیاری در گردش نیست ،مخزن جمع آوری آب اضافی هر چند وقت یکبار تخلیه خواهند شد.
و یا به سیستم فاضالب متصل خواهد شد.
گیاهانی که نیاز به مواد غذایی بیشتر دارند به مراقبت بیشتری نیز احتیاج دارند .میزان فعالیت های مراقبتی در
پایا بودن یک دیوار سبز زنده بسیار مؤثر می باشد .مسائل مربوط به نگهداری باید در مراحل اولیه با مشتری
مطرح گردد.

باغ بام
باغ بام به عنوان یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار در جهت افزایش
سرانه فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری می باشد .از آن جایی که نامناسب بودن
کیفیت هوا در سطح شهرهای بزرگ به عوامل گوناگونی از قبیل :زیاد شدن جمعیت ،ترافیک های سنگین ،افزایش
صنعتی شدن ،افزایش ساختمان ها ،افزایش مصرف سوخت های فسیلی ،مشکالت ناشی از سیستم های فاضالب،
کاهش فضای سبز ،و ....مربوط می باشد که عوامل فوق منجر به آن خواهد شد که انرژی بیشتری برای خنک
کردن در تابستان و حتی انرژی الکتریکی بیشتری برای روشنایی احتیاج باشد ،بنابراین در عصر حاضر برای حل
این معضالت ،نیاز به گزینه های طراحی دوستدار محیط زیست افزایش پیدا کرده است ،تا به این ترتیب جهانی
پایدار خلق گردد .کاشت سبزی ها ،بوته ها و حتی درختان کوچک بر روی بام ها و یا روی دیوارها می توانند در
زیبا کردن و بهتر نمودن هوای شهرها مفید واقع شوند ،عالوه بر این ها در کم شدن انرژی مصرفی نیز می توانند
نقش بسیار مهمی داشته باشند.
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مزایای باغ بام
1ـ ایجاد عایق حرارتی و صوتی روی بام ساختمان

بام های سبز از تابش اشعه های نور خورشید محافظت
به عمل می آوردند و به طور غیرمستقیم در خنک سازی
و کاهش انتقال حرارت نقش دارند .بام های سبز از
طریق کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی
بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی الیه های سقف
به خنک سازی فضای زیر بام در تابستان و گرم ماندن
آن در زمستان کمک می کنند.
همچنین سیستم بام های سبز عایق بندی صدا را افزایش
می دهند ،البته این تأثیر در بام های سبز گسترده که
کم عمق هستند و باغ بام هایی که خاک های عمیق تری
دارند متفاوت است.کیفیت عملکرد عایق صوتی به نوع
سیستم به کار رفته و همچنین به ضخامت الیه بستگی
دارد.
2ـ بهبود وضعیت آلودگی هوا و کاهش دی اکسید کربن هوا به صورت محلی :گیاهان آالینده های هوا را از طریق
روزنه های خود جذب،رسوب روی اندام های گیاهی ،همچنین کاهش درجه حرارت سطح از طریق تراوشات
خنک کننده آلودگی ها را کاهش می دهد .ک ً
ال گونه های درختی و درختچه ای اثرات بیشتری در کاهش آلودگی
دارند .اگرچه بام های سبز فشرده با درختان و درختچه ها از نظر کاهش آلودگی مطلوب ترند اما بام سبز گسترده
می تواند در مورد کیفیت هوا نقش مکمل را ایفا کند.
بام هـای سـبز از طریق فرایند فتوسـنتز و تثبیت کربن
در بافت هـای گیاهی و همچنین کاهش انرژی از طریق
عایق سـازی سـاختمان (کاهـش مصرف سـوخت های
فسیلی) باعث کاهش کربن دی اکسید هوا می گردند.
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3ـ بهبود کیفیت مدیریت ونگهداری آب باران و کاهش
اثرات منفی ناشی از جریان آب :بـام سـبز در کاهـش

جریان آب های سـطحی ،بهبود کیفیت جریان آب های
سـطحی و کاهش طغیـان فاضالب ها تأثیر زیادی دارد.
اصوالً در تابستان بام های سبز می توانند 70ـ 80درصد
و در زمسـتان بیـن 25ـ 40درصـدآب بـاران را در خود
حفظ کنند .بام سـبز با حفظ آب های سـطحی و تخلیه
تدریجی آن از اثرات منفی سـرریز و طغیان فاضالب ها
می کاهد.

4ـ حفظ محیط زیست و تنوع زیستی و زیباسازی
محیطی

با احداث باغ بام بنا از حالت خشن ،سخت ،نامالیم و
بدون درخت به حالت طبیعی و زنده تبدیل می شود که
در این حالت میتوان به میزان قابل مالحظه ای زیبایی
بنا را بهبود بخشید.
همچنین میتوان با بامهای سبز زیستگاه جانداران و
گیاهانی را که قربانی توسعه ساختمانسازی میشوند
جبران کرد و از طریق توسعه فضای سبز و گسترش حیات
وحش میتوان سهم فراموش شده گونههای جانوری و
پرندگان را احیا کرد.

  5ـ امکان درآمد زایی از فضاهای مرده و تسهیل در
فروش ساختمان

استقرار صنعت بام سبز تأثیرات قابل مالحظه ای روی
اقتصاد داشته است از جمله ایجاد شغلهای جدید در
زمینه تولید ،ساخت ،طراحی ،نصب و دیگر سرویس ها.
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ساختمان هایی که دارای فضای سبز می باشد دارای ارزش
اقتصادی بیشتری هستندکه عالوه بر تسهیل در فروش دارای
قیمت بیشتری هم می باشد .با توجه به ویژگی های فضای سبز در
زیبا سازی محیط،جذب مشتری آسان تر و بیشتر صورت می گیرد
و همچنین فرصت های بیشتری را برای فروش به مالک می دهد.

  6ـ حفاظت از ساختمان

طول عمر بام معمولی حدود  20سال است .در صورتی که طول
عمر بام سبز  45سال یا بیشتر برآورد شده است .غشای قیری بام
به وسیله خاک و پوشش گیاهی از اشعه ماورای بنفش و نوسانات
شدید درجه حرارت بین شب و روز محافظت می کند

7ـ کاهش جزایر حرارتی

اصلیترین هدفی که از ساخت باغ بامها دنبال میشود پاسخگویی
بهمشکالت «جزایر گرمایی» و «کاهش جریان آب سطحی»
میباشد که بهخاطر سطوح تیره و غیرقابل نفوذ در شهرها بهوفور
قابل مالحظه است .جزایر گرمایی بهطور خاص نه تنها دمای هوا را
حتی تا  11درجه سانتیگراد افزایش میدهد بلکه ،سبب اضافه شدن
طول دوره گرما میشود که بهنوبهخود سبب استفاده بیشتر از وسایل
سرمایشی و افزایش مصرف نیروی الکتریسیته میشود همگی این
موارد با رویکرد پایداری در تعارض است .گیاهان با پدیده تعرق
خود و جذب انرژی محیط و رطوبت موجود خاک بستر با جذب نور
خورشید بهبهبود شرایط محیطی کمک مؤثری میکند.
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باغ بام ها را بر اساس سيستم اجرايي به سه دسته
اصلي تقسيم مي كنند:
1
2
3
4

سيستم گسترده
سيستم متمركز
سیستم نیمه متمرکز
سيستم مدوالر يا جعبه گياه

سيستم گسترده Extensive

اين سيستم به نام مقطع كم ارتفاع يا اجرا با ضخامت
كم نيز شناخته مي شود.
اين نوع باغ بام فقط شامل يك يا دو نوع گياه و محيط
كاشت كم عمق مي باشد.
معموالً اين سيستم براي زمانيكه حداقل بار وزن
مدنظر باشد به كار گرفته مي شود.
باغ بام سیستم گسترده
به طور اخص ،فقط پرسنل نگهداري و تعمير به اين
نوع بام دسترسي دارند.
اين نوع باغ بام ،بر روي بام هاي مسطح و شيب دار
احداث مي شود.
در اين سيستم معموالً گياهان به عمق ریشه  40تا  100ميلي متر استفاده مي شوند.
حدود بار نهايي بام تقريباً بين  50تا  100كيلوگرم بر متر مربع در حالت اشباع مي باشد.
براي سيستم گسترده واژه  Geen Roofيا بام سبز استفاده مي شود.
در مورد بام هاي شيب دار در اغلب مكان ها  10تا  %20شيب توصيه مي شود .در شيب حداكثر  %30نياز
به استفاده از زهوار و ابزارهاي ضد فرسايش وجود دارد.
در این سیستم می توان جعبه های ازپیش کاشته شده را جهت اجرای باغ بام به کار برد.
سيستم متمركز

اين سيستم به نام مقطع عميق يا باغ بام نيز شناخته
مي شود.
اين نوع از باغ بام شامل انواع مختلفي از گياهان مي باشد
و مشابه يك پارك طراحي مي شود.
برخـي از بام هـا داراي درختـان بـزرگ و آبنماهايـي
مي باشند كه اين موضوع خود احتياج به تقويت اساسي
باغ بام سیستم متمرکز
سازه دارد.
ـ اين سيستم اغلب نيازهاي سازه اي جديدي را براي بام الزامي مي كند ،به ويژه براي بام هايي كه دسترسي عمومي
نيز داشته باشد.
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باغ بام هاي نيمه متمركز (تركيبي)

ترکيبي از دو بام متمرکز و غيرمتمرکز است .داراي
فوايد دو نوع بام ذکرشده مي باشد ،اما داراي ظرفيت بار
متوسطی است .سبز شدن در داخل پانل هاي گسترده
سبک وزن صورت مي گيرد و اليه هاي كشت عميق تر
آن امكان تنوع گونه اي را بيشتر كرده است .كاربرد
چمن ها و بوته هاي دائمي و درختچه ها و درختان کوتاه
در آن حضور دارند.
سيستم مدوالر يا جعبه گياه

باغ بام سیستم ترکیبی

در اين سيستم گياه و محيط كاشت آن در جعبه هاي مخصوصي كه تمام يا بيشتر بام سبز را مي پوشاند ،نگهداري
مي شود .در سيستم غير مدوالر محيط كاشت يك اليه پيوسته بر روي بام مي باشد.

باغ بام سیستم مدوالر یا جعبه گیاه
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مقایسه سیستمهای مختلف باغ بام

باغ بام متمرکز intensive

باغ بام نيمه متمركز
(تركيبي)

extensive

هزینه احداث

نسبتاً باال

متوسط

پایین

عمق بستر کاشت

 30تا  60سانتی متر یا باالتر

30ـ   15سانتي متر

 5تا  15سانتی متر

تنوع گونه ای

تنوع گیاهی باال (درخت،
درختچه ،پوششی)

چمن ،بوته و درختچه

تنوع گیاهی کم (گیاهان
پوششی ،گل ها و خزه) ...،

دسترسی

اغلب قابل دسترسی برای
ساکنین یا عموم

قابل دسترسي

اغلب غیر قابل دسترسی

آبیاری

نیاز به سیستم خاص آبیاری

آبیاری دوره اي

سیستم آبیاری ساده یا
درشرایط خاص بدون نیاز
به آبیاری

بار وزنی اعمال شده
بربام

باتوجه به مقاومت سازه ای
پیش بینی شده ساختمان
(180تا 500كيلوگرم بر
مترمربع)

120تا  200كيلوگرم بر
مترمربع

حداکثر وزن مرطوب بین 60
تا 150کیلوگرم بر متر مربع

intensiveـSemi

باغ بام غیر متمرکز یا بام سبز

93

رابطه بین عمق بستر با نوع گیاه
درختان کوچک تا
ارتفاع  10متر

درختچه های تا
ارتفاع  6متر

درختچه های تا
ارتفاع  3متر
درختچه های کوچک و
چمن و چندساله های
بوته ای
چمن ها و سدوم ها

بار وزنی اعمال شده
در مترمربع

اجزای باغ بام

پوشش گیاهی گسترده
بستر کشت
الیه فیلتر ژئوتکستایل
الیه زهکش شبکه ای
الیه تشک حفاظتی
الیه زهکش آبی یا ژئوممبران
الیه عایق
عایق سطح بام ساختمان
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اجزاء باغ بام شامل چندین الیه مختلف می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازیم.
1ـ اليه پوشش گياهي ()Plant Layer

2ـ محيط كشت ()Growing Substrate

3ـ الیه فیلتر یا صافی ()Filter Layer
4ـ اليه زهکش ()Drainage Layer

5ـ الیه تشک حفاظتی ()Protection Mat

6ـ الیه ضد آب یا ضد ریشه ()Waterproof Memberane

7ـ الیه عایق ()Insulation Layer

8ـ ساختار سقف ()Roof Construction

اليه پوشش گياهي ()Plant Layer

تقريباً هر گياهي مي تواند روي بام گذاشته شود .اما اين با محدوديت هايي از قبيل آب و هوا ،طراحي سازه اي
و هزينه نگهداري و تصورات طراح بام مواجه مي باشد .از آنجايي كه بام هاي سبز تا حد امكان سبك طراحي
مي شوند ،اغلب شامل پوششي هستند كه مي توانند در عمق كمي از خاك و با مراقبت و نگهداري كم يا بدون
نگهداري رشد كنند.
از جمله گیاهانی که می توان در باغ بام استفاده کرد ،انواع سروهای پاکوتاه ،سرو کوهی ،زرشک زینتی ،رزماری،
پیچ امین الدوله ،هورتانسیا ،فستوکا آبی ،فرانکینیا ،پامپاس گراس و انواع شمشاد طالیی و کانادایی و ...می باشند.

فستوکا آبی

گونه ای سرو آبی

پیچ امین الدوله

پامپاس گراس
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سروکوهی

زرشک زینتی

هورتانسیا

فرانکینیا

شمشاد کانادایی

رزماری

سرو
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محيط كشت ()Growing Substrate

محيط كشت همان فضايي است كه گياهان در آن شروع به رشد و نمو مي كنند .محيط كشت به واسطه الزامات
خاص سازه اي بايد وزن كمي داشته باشد به همين دليل نسبت به خاك معمولي تفاوت هايي دارد .بايد از محيط
كشتي استفاده كرد كه حتي االمكان سبك بوده و وزنش حدود  900كيلوگرم در هر متر مكعب در حالت مرطوب
باشد.
الیه فیلتر یا صافی ()Filter Layer
فیلتر یا صافی نوعی ژئوتکستایل می باشد که از الیاف نایلونی بافته نشده تشکیل شده است .این الیه بالفاصله زیر
بستر کشت قرار دارد .آب اضافی بستر کشت در این الیه می تواند هم به صورت افقی و هم عمودی حرکت کند و
وارد الیه زهکش شود .همچنین فیلتر ژئوتکستایل از ریزش بستر کشت به داخل الیه زهکش و نیز نفوذ ریشه و
گندیدگی ریشه جلوگیری می کند.

قرارگیری رول ژئوتکستایل در زیر بستر رشد

ژئوتکستایلدرضخامتهایمختلف

اليه زهکش ()Drainage Layer
یک الیه زهکش مناسب برای باغ بام نقش حیاتی را ایفا می کند .الیه های زهکش از جنس پالستیک پلی پروپیلن
بوده و دارای الگوي سازه اي مشابه شانه تخم مرغ با ضخامت  20ميلي متر مي باشند .طراحی این الیه به گونه ای
است که می تواند مقاومت فشاری باالیی که ناشی از وزن بستر مرطوب و گیاه است را تحمل کند.
نگهداری آب

شکاف برای عبور آب
باران اضافی و گردش هوا

الیه فیلتر ژئوتکستایل

الیه تشک حفاظتی

شبکه های زهکشی شانه تخم مرغی
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الیه زهکش دارای مخروط هایی است که آب اضافی آبیاری و آب حاصل از بارندگی در داخل این شبکه ها
جمع آوری و ذخیره می شود .و بعدا ً توسط گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.

4

3

2

1

1ـ اشباع شدن بستر کاشت در اثر بارش باران 2ـ جمع آوری آب اضافی در مخروط های الیه زهکشی 3ـ ذخیره آب در شبکه ها
و استفاده بعدی گیاه از آب ذخیره شده 4ـ کاهش هدررفت آب اضافی.

در گذشته از لیکا و حتی سنگریزه برای الیه زهکش استفاده می شد .با گذشت زمان و فشار بار ناشی از بستر
کشت و گیاه ،لیکا خرد شده و الیه زهکش عم ً
ال کارایی نخواهد داشت .لذا تو صیه می شود که از لیکا جهت الیه
زهکش در باغ بام استفاده نشود .همچنین سنگریزه باعث افزایش وزن مجموعه خواهد شد .بنابراین سنگریزه
نیز مناسب نمی باشد.
همانطور که قب ً
ال گفته شد الیه زهکش نباید مستقیماً با بستر گیاه در تماس باشد ،بلکه باید توسط الیه
ژئوتکستایل از همدیگر جداشوند.
الیه تشک حفاظتی ()Protection Mat

این الیه برای جلوگیری از آسیب مکانیکی الیه های فوقانی به الیه سرتاسری زیرین یا ژئوممبران می باشد .جنس
این الیه از الیاف مصنوعی با ضخامت و تراکم باال می باشد.

تشک حفاظتی از جنس الیاف مصنوعی
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الیه ضد آب یا ضد ریشه ()Waterproof Memberane

الیه محافظ ریشه ،نوعی ژئوممبران است شامل یک الیه ضد آب از ورقه های  pvcمی باشد .اليه اي است كه
به خوبي از نفوذ ريشه ها و آسيب زدن آنها به عايق كاري و غشاء سقف جلوگيري مي كند .این الیه ضد ریشه باید
در مقابل اسید هومیک تولید شده توسط ریشه گیاهان مقاوم باشد .نفوذ اسید هومیک ریشه گیاهان به الیه های
سقف باعث انجام فعل و انفعاالت شیمیایی و در نتیجه خوردگی جنس سقف می شود .در این صورت آب به داخل
سقف ساختمان نشت خواهد کرد که نهایتاً صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
این الیه به صورت رول هایی می باشد که روی زمین پهن می شوند و اتصال ورق ها بدون نیاز به چسب و افزودنی
و تنها با استفاده از سشوارهای صنعتی انجام می شود.

ژئوممبران به کار رفته شده روی بام ساختمان

الیه عایق()Insulation Layer

در برخی موارد از یک الیه فوم پلی استایرن یا همان یونولیت فشرده به عنوان آخرین الیه در باغ بام استفاده
می شود .هدف از کاربرد این الیه جلوگیری از آسیب های فیزیکی به سقف ساختمان و غشا های آن (ایزوگام و)...
و نیز الیه ای به عنوان عایق حرارتی می باشد .این الیه بین ژئوممبران و سقف ساختمان چیده می شود.
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قرارگیری فوم پلی استایرن در روی بام ساختمان

نکات موردنظر در طراحی باغ بام
1ـ مکان يابي
انتخاب مکان مناسب با شناخت اهداف کاربري ميسر خواهد شد ،هدف از ايجاد باغ بام ،ايجاد چشم انداز و مکاني
مناسب و قابل دسترسي جهت استفاده کاربران مي باشد.
2ـ اقليم و خرد اقليم
آب و هوا يکي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر توسعه هر گونه مناطق سبز در فضاي باز است .عالوه بر تفاوت هاي
آب و هوايي هر ناحيه ،هر مکان نيز داراي شرايط خرد اقليمي (ميکرو کليما) مختص به خود است .بادهاي شديد،
سرماي خشک ،سوزانندگي خورشيد و سرمازدگي از عوامل محيطي نامطلوبند که در مکان هاي مرتفع شدت آنها
افزايش مي يابد ،اما با روش هاي کشت صحيح ،بادشکن و ...قابل کنترل هستند .تعديل عوامل نامطلوب به ويژه
پيش از تکميل بناي هر ساختمان و با طراحي خاص قابل جبران است.
3ـ شيب
شيب 30ـ  1درجه براي جلوگيري از فرسايش و رانش خاک مناسب است است و موجب تثبيت خاک خواهد
شد .طول بام از پشته تا لبه بام بر درصد رطوبت خاک اثر دارد .آب حاصل در اثر نيروي موئينگي در داخل خاک
مي ايستد ،اما فقط تا فاصله کوتاهي از خاک رطوبت باقي مي ماند .شرايط خشک تري در سمت باالي بام وجود
دارد.
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4ـ نورخورشيد
نور وگرماي بيش از حد خورشيد مي تواند عامل آزار
دهنده اي به شمار رود ،لذا باغ بام بايد به نحوي طراحي
شود که ضمن در معرض نورخورشيد بودن ،توسط
عناصر طراحي از تأثير نامطلوب آن بکاهند.
مکان باغ بام بايد به نحوي انتخاب شود که قادر به جذب
نور خورشيد از جهات شرق ،جنوب و غرب باشد .بهترين
جهت بام رو به شرق است تا از سايه غرب و جنوب در
عصر و نور اواخر عصر بهره مند شود.
بهترين مانع نور و گرماي خورشيد تاج درختان است که
جهت تأمين سايه بر روي نواحي استراحت در گرم ترين 8ـ دسترسي
ساعات روز در نظر گرفته مي شود .از آالچيق ها و چتر مطلوبيتدسترسيباميزانتمايلکاربرانارزيابيميشود،
نيز مي توان به عنوان عوامل سايه انداز استفاده نمود.
ازايننظردسترسيهابهانواععمومي،محدودوممنوع(فقط
براي نگهداري) طبقهبندي ميشوند .باغ بام ها بايد طوري
 5ـ جهت
قسمت هاي شمالي و جنوبي بام شرايط نور و گرمايي طراحي شوند که کاربران از وجود آن آگاهي داشته
متفاوتي دارند .همچنين اگر بخشي از بام در سايه باشند و بتوانند به سهولت به آن دسترسي پيدا کنند.
درختان يا ساختمان هاي ديگر باشد ،پوشش گياهي اتصال و ارتباط بين بام ها فرصت ها و قابليت استفاده
بيشتر باغ بام ها را براي کاربران فراهم مي سازد.
به شکل متفاوتي رشد خواهد کرد.

استفاده کرد .به اين منظور مي توان از عايق بين محيط
کشت و سقف افزودن پلي استايرن و پالستيک در
تمام سطوح بام ،پوشاندن سطح کشت با مالچ ،و رنده
چوب کاج به ضخامت  6سانتي متر و گرماي الکتريکي
يا تابشي بستر کاشت ،استفاده نمود .الزم به ذکر است
که دماي ترموستات کنترل کننده بستر کاشت بايد
  5ـ 4درجه فارنهايت باالتر از حداقل تحمل ريشه
به سرما تعريف شود و با توجه به اهميت برف روبي در
ساختمان ها ،سيستم هاي مجهز به گرمايش براي ذوب
برف تعبيه شود.

9ـ امنيت
هرچه تعداد استفادهکننده از باغ بام بيشتر باشد امنيت
نيز بيشتر خواهد بود .بنابراين باغهاي خصوصي نيازمند
نگهبان با امکانات نگهباني ميباشند ،طراحي باغ بامها
بايد بهنحوي باشدکه نقاط باز بيشتر از نقاط کور باشد،
هر چه ورودي و خروجي بيشتر باشد ،امنيت نيز کمتر
خواهد بود.

  6ـ باد
در فضاي باز ،باد مي تواند عامل آزاردهنده و نسيم
به ويژه در روزهاي گرم عامل آسايش دهنده باشد.
باغ بام نسبت بهبامهاي ساخته شده با مواد ديگر در
معرض خطر کمتري نسبت بهتوفان است .تجارب نشان
داده که بعد از يک توفان سخت در سوئد باغ بام تازه
احداث خسارت کمتري نسبت به ساير بام ها داشته
است .در جاهايي که باد زيادي مي وزد نياز به استفاده
10ـ ايمني
از شبکه هاي محافظتي یا بادشکن است.
بيشترباغبامهاچندينطبقهازسطحزمينباالترميباشند،
اين باعث بروز ترس در کاربران ميشود بنابراين نياز به
7ـ سرماي زمستان
از آنجايي که گياهان باغ بام همگي در نوعي گلدان يا اتخاذ روشي براي کاهش ترس و تأمين موانع ايمني
بستر مصنوعي کشت ميشوند ،سرمازدگي محيط ريشه و ايجاد نرده ها مي شود .در فضاهاي بامي محدود،
و حفاظت ريشهها اهميت زيادي دارد .در شرايط طبيعي ممکن است نزديک شدن کاربران به لبه هاي بام الزم
پوشش برگ هاي خزان کرده مانع از بروز اين حالت باشد ،ولي بايد يک مانع بين لبه بام و محوطه هاي قابل
مي شود ،اما در باغ بام بايد از پوشش هاي عايق حرارتي استفاده تعبيه شود.
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11ـ وزن
قبل از نصب بام سبز بايد در مورد ميزان بار اضافي که
سازه مي تواند تحمل کند اطالع يابيد .يک اليه نازک
بام سبز وزني معادل  50کيلوگرم بر مترمربع در زماني
که اشباع از آب باشد دارد .نمونه هاي سبک تري نيز
موجود است که با استفاده از پشم سنگ است.يک اليه
از آن به جاي اليه خاک ،وزني معادل  35کيلوگرم بر
متر مربع را مي تواند تحمل کند .در مقايسه با اين ها،
موزائيک داراي وزني حدود 37ـ 33کيلوگرم است .اگر
در منطقه برف پيش بيني مي شود وزن برف را نيز بايد
به آن اضافه کرد.
تحمل بار سازه ای :بار سازه ای باید توسط مهندسین
ذیصالح محاسبه شود
دو نوع بار سازه ای وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد:
بار زنده و بار مرده
بار مرده شامل بار مواد و مصالح دائمی می شود (بستر
رشد ،عایق رطوبتی ،گیاهان ،زهکش ها ،کف سازی،
بار زنده ثابت نیست و تحت تأثیر عواملی چون باد،
باران ،وزن کاربران و تجهیزات موقتی قرار دارد.
در محاسبات باید این موضوعات مدنظر قرار گیرد:
وزن گیاه در هنگام بلوغ
وزن بستر رشد هنگامی که به صورت کامل اشباع
شده باشد
وزن الیه های زهکش هنگامی که به صورت کامل
اشباع شده اند
وزن تمام اجزای سیستم
نواحی که به آنها بار نقطه ای وارد می شود
بارسازه ای یکی از مهم ترین محدودیت های طراحی
است و بر روی موضوعات زیر تأثیر خواهد گذاشت:
دسترسی به بام سبز
کارکرد بام سبز
انتخاب گیاه
عمق و ترکیب بستر کاشت
حمل و نقل و نصب مصالح
نگهداری و تعمیر
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12ـ بستر کاشت
انتخاب بستر کاشت برای موفقیت کوتاه و بلند مدت
بام سبز بسیار حیاتی و مهم است.
عواملی که باید مدنظر باشند عبارت اند از:
ظرفیت تحمل بار ساختمان
شیب
اقلیم
زهکش مورد استفاده
گونه های گیاهی
قصور در توجه به این موضوعات می تواند منجر به این
مسایل شود:
فرو ریختن سازه
فرو ریختن بستر کاشت
از بین رفتن گیاهان
رشد علف های هرز و معضالت نگهداری
فشردگی و فرسایش بستر کاشت
ایجاد اختالل در مدیریت آب
13ـ پوشش گیاهی
انتخاب گیاهان ،تأثیری در سرنوشت طراحی باغ بام
خواهد داشت که شاید در ابتدا خیلی واضح نباشد.
گونه های گیاهی باید از همان ابتدای مراحل طراحی
مدنظر باشند .انتخاب گیاهان به تعداد زیادی عوامل
بستگی دارد:
بودجه تخصیص داده شده از سوی کارفرما
منابع نگهداری و سرمایه ای که برای این کار کنار
گذاشته خواهد شد.
مسایل زیباشناختی
کارکرد مورد انتظار از باغ بام
اقلیم و آب و هوا
تحمل بار سازه ای
نوع و شکل سقف
میزان رشد گیاه و نیازهای غذایی
بومی بودن گیاه
نیاز آبی کم
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14ـ تنظیم دفترچه های مشخصات
در کشورهای توسعه یافته ،تنظیم مستندات ساخت و ساز
که شـامل نقشـه و دفترچه مشـخصات می باشد ،امری
پذیرفتـه شـده اسـت .در کشـور مـا گرچـه تهیـه ایـن
دفترچه ها در پروژه های عمرانی دیده شده است ،امادر
پروژه های منظر سازی در خیلی از مواقع به ارائه پالن ها
کـه بیشـتر گویـای جزئیـات اجرایی هسـتند ،بسـنده
می شـود در حالی کـه دفترچه های مشـخصات بیشـتر
به چرایی ها می پردازند تا چگونگی ها.
دفترچه مشخصات میبایست بهوضوح سیستمیکه
در حال ساخت است را تعریف نماید و دارای اطالعات
مربوط بهنگهداری هم باشد .فهرست کنترل در صورتی
مفید واقع خواهد شد ،که مجری صرفاً بر اساس اصولی
که در فهرست ذکر شدهاند ،توجیهات خود را مکتوب
نماید .دامنه این توجیهات بسیار متغیر بوده و از مباحث
تخصصی تا حوزههای اجتماعی و فرهنگی متغیر هستند.
این موضوع که بسیاری از پروژه های کالن شهری ملزم
به ارائه پیوست زیست محیطی هستند ،ناشی از همین
دیدگاه است تا بر اساس آن مشخص شود که تا چه
میزان طراح و مجری پروژه توانسته اند خود را به سطح
استانداردهای قابل قبول نزدیک نمایند.
15ـ تعهد و گارانتی محصول ارایه شده
از جمله اقداماتی که در ابتدای کار باید به آن توجه
داشت تشخیص و تعیین تعهدات و گارانتی محصول
ارائه شده می باشد .نکات قابل توجه به شرح ذیل
می باشد:
مدیریت کردن توقعات کارفرما
تدویـن مسـتندات سـاخت و سـاز و دفترچه هـای
مشخصات و نیز نگهداری از باغ بام
شناخت اهداف و مواد طراحی
دفترچه های مشخصات طرح بیشتر بر روی توقعات
تمرکز داشته باشند نه هزینه ها.
پوشش بیمه ای مناسب
آموزش کارفرما برای نگهداری

باید در نظر داشت که بحث ضمانت می بایست در قرار
داد بین مجری و کارفرما حتماً مطرح شود .چرا که در
صورت عدم ضمانت های الزم ممکن است فضای سبز
غیرهم سطح ایجاد شده پس از مدتی از بین رود که این
موضوع به تداوم کار آسیب وارد خواهد نمود.
16ـ نگهداری
نهایتا آخرین گام احداث سطوح سبز موفق نگهداری
بهینه از آن است .تمام سقف ها ،چه به صورت سبز
و چه به صورت معمولی ،نیاز به نگهداری دارند .یکی
از مهم ترین دالیل شکست پروژه های بام سبز ناشی
از کمبود مراقبت در سال های ابتدایی آن می باشد.
نگهداری برای بام های سبز بسیار حیاتی است تا آنقدر
به حیات خود ادامه دهند که این ادعا اثبات شود که
این بام سبز عمر غشای ضد آب را تداوم خواهد بخشید.
مالکین باید از الزامات نگهداری آگاه باشند و نسبت
به آن مسئولیت و التزام داشته باشند تا اطمینان
حاصل شود که پروژه احداث بام سبز با موفقیت همراه
می شود .در این خصوص یک موافقتنامه نگهداری
  5ساله باید منعقد شود .راهبردهای تغییر بام ها باید
در این قرار داد مدنظر باشد که شیوه هایی را برای
ذخیره سازی و مراقبت از گیاهان و بستر کاشت در طی
دوران تعمیرات ،معرفی نماید.
گیاهان مناسب برای بام سبز :
ریشه افشان نه ریشه راست
مقاوم به خشکی و باد
نیاز آبی و غذایی اندک
نیاز به نگهداری پایین
طول عمر مناسب
وزن کم در زمان رشد و بلوغ
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واحد یادگیری 8
کاشت درختان و درختچههای زینتی

پرسش

1
2
3

تحقیق کنید

1
2
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منظور از آماده سازی درختان و درختچه های زینتی قبل از کاشت چیست؟
کدام كودها برای اضافه کردن به محیط کاشت درختان و درختچه های زینتی مناسب است؟
ویژگی های یک درخت و یا درختچه زینتی آماده کاشت چیست؟

در محل زندگی شما داخل پارک ها چه نوع درخت و یا درختچه زینتی کشت می شود؟
زمان و روش کاشت نهال های زینتی چگونه است؟
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بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی وظیفه هرایرانی
پاسداری و حراست از منابع طبیعی و استفاده بهینه
از این منابع می باشد .این منابع تجدیدپذیر نبوده و
در اثر غفلت خسارات غیرقابل جبرانی را بر محیط
وارد می کند .یکی از مهم ترین این منابع زیستگاه های
طبیعی و مصنوعی هستند که اصلی ترین اجزای آن
درختان و درختچه های زینتی است که در آن کشت
می شوند.
با توسـعه و گسـترش شـهر ها و شهرنشـینی ،انسـان ها
از طبیعـت خـود جـدا شـده اند در حـال حاضـر سـه
موضوع،کمبـود آب سـالم ،آلودگـی محیط زیسـت و
تغییـرات آب و هوایـی مهم تریـن مشـکل پیـش روی
مسـئوالن کشـور بـوده که در ایـن میان نحـوه برخورد
افـراد جامعـه و لـزوم آگاهی از این مسـائل از مهم ترین
دغدغه های مسئوالن است.
برای مقابله با سه مشکل اخیر مهم ترین ابزار آگاهی
دادن و آموزش به افراد جامعه می باشد .هنرجویان
رشته کشاورزی و علی الخصوص فضای سبز در صدر
اهمیت آموزش قرار داشته و لزوم یادآوری و نگرش
مثبت این افراد به سه مسئله مهم در درجه اول اهمیت
قرار دارد .اینکه هنرجویان بخش فضای سبز از اهمیت
این هنر آشنا بوده و همچنین با ارقام و درختان مقاوم
به خشکی و کم آبی مخصوص اقلیم منطقه خود آشنا
شوند ،بسیار الزم و ضروری می باشد.
وجود فضای سبز در زندگی انسان اهمیت و مزایای
فراوانی دارد ولی مهم ترین آنها را می توان در چند مورد
زیر خالصه کرد.
الف) کاهش درجه حرارت و تعدیل دمای هوا
ب) تصفیه هوا و افزایش رطوبت نسبی هوا
ج) جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاک
د) ایجاد آرامش روحی و روانی و کاهش استرس ها و
کاهش آلودگی صوتی

استفاده از اشکال مختلف در طراحی

سوزنی برگان مورد استفاده درفضای سبز
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تحقیق کنید

دیگر مزایای فضای سبز در زندگی اجتماعی انسان را نام ببرید.

استاندارد عملکرد
کاشت درختان و درختچه های زینتی یکی از زیر بخش های تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز است که شامل
دو قسمت مهم گیاهان خزان کننده و گیاهان همیشه سبز می باشد .هنرجویان در این دوره با قسمت های مختلف
یک گیاه زینتی آشنا شده ،خصوصیات و استانداردهای مورد نیاز برای انتخاب نهال خوب و همچنین شرایط بستر
موردنیاز برای این گیاهان را شناسایی نموده و در نهایت با استفاده از ابزار ها و موارد الزم اقدام به کشت این گیاهان
می نمایند .در پایان دوره بستر کشت گیاهانی نظیر :افرا ،به ژاپنی ،ماگنولیا ،ارغوان ،اقاقیا ،بید ،تویا ،پیراکانتا،
اکالیپتوس ،پیچ گلیسین ،سدروس و ...را که عموماً در فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرند ،شناسایی نموده
و پس از انجام عملیات الزم آنها را کشت نماید.

پیش نیازها و یادآوری
هنرجویان باید با اصطالحات متداول در زمینه درخت کاری و فضای سبز آشنا بوده و در مورد گونه های فضای
سبز سازگار با شرایط آب و هوایی متفاوت اطالعات کافی داشته باشند.

اصطالحات و تعاریف
درخـت :گیاهانـی هسـتند که بیـش از دو سـال عمر نهال رویشی :نهالی که به وسیله بذر در خزانه تکثیر
داشـته ،واجد سـاقه چوبی بوده و معموالً جوانه انتهایی شده باشد.
نسـبت به جوانه های جانبی رشد بیشتر داشته و ارتفاع
آنها به بیش از دو متر می رسد .به این دلیل معموالً رشد نهال پیوندی :نهالی که با استفاده از بذر به وجود
مسـتقیم داشـته و شاخه اصلی نسـبت به بقیه شاخه ها آمده ولی در پایان سال اول و با استفاده از پیوندک با
قطورتر اسـت .این گیاهان بعد از چند سـال معموالً هر خصوصیات مناسب پیوندزده شده باشد.
ساله تولید گل و میوه می نمایند.
پرالیناژ :عملی است که طی آن ریشه لخت نهال
درختچه :گیاهانی هستند که بیش از دو سال بر روی با استفاده از محلول مغذی و ضدعفونی شده جهت
زمین باقی میمانند .جوانههای جانبی و منشعب رشد کاشت آماده می شود.
فراوان نموده و حداکثر تا دو متر رشد میکنند .این
گیاهان نیز معموالً بعد از چند سال شروع بهتولید گل و هوموس :ماده بی شکل با منشأ آلی است که در اثر
تخمیر بی هوازی ساختار آن کام ً
میوه مینمایند.
ال تغییر یافته و به رنگ
قهوه ای تیره و یا سیاه رنگ می شود.
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توپیاری :ایجاد شکل های غیرعادی و مشخص با استفاده از هرس روی گیاهان خاص را گویند .مانند ایجاد
اشکال حیوانات و پرندگان و یا اشیاء بی جان .این روش خود به انواع بدون پایه ،با پایه و پرورش بر روی خزه
تقسیم بندی می شود.

توپیاری

اهمیت درختان و درختچههای زینتی در فضای سبز
اهمیـت درختان و درختچه هـای زینتی
کشـت شـده در پارک ها و فضای سـبز بر
کسـی پوشیده نیسـت .از کاشت درختان
و درختچه هـا اهـداف متفاوتـی دنبـال
می شود.
 1اگـر هـدف ایجـاد سـایه و محیطـی
سـبز باشـد ،با توجـه به میـزان منابع آبی
در دسـترس از درختـان پابلنـدی نظیـر
چنار،زبان گنجشـک ،اکالیپتوس و یا افرا
می توان استفاده کرد.
 2گاهـی هـدف از کاشـت درختان ایجاد
یک فضای بسته و اختصاصی میباشد که
ایـن حالت معمـوالً در بعضی از پارکهای
عمومیبـزرگ ایجـاد میشـود .بـرای این
منظور از درختان و درختچههای پرچینی
نظیر انواع شمشـاد ،ترون ،مـورد و بید و...
استفاده میشود.

107

 3برای ایجاد بادشکن و کاهنده سرعت
باد هـای محلی نیز می توان از درختان و
درختچه های فضای سبز استفاده نمود.
درختانـی ماننـد اکالیپتـوس ،تبریزی،
سپیدار و ...می توانند مورد استفاده قرار
گیرند.

استفاده از تبریزی و سپیدار جهت بادشکن

ارتفاع بادشکن H

باد با سرعت کم

باد با سرعت باال

منطقه بدون باد

کاهش سرعت باد

 4جلوگیری از ایجاد آلودگی محیطی از
دیگراهدافکشتدرختانودرختچههای
زینتی میباشـد .این آلودگی ها شـامل،
آلودگـی صوتـی و گرد و غبار می باشـد.
ضمـن اینکـه ایجـاد سـایه در جهـت
جلوگیـری از ورود اشـعه فرابنفـش
خورشـیدی و تأثیرات مضـر آن از دیگر
کارکردهـای درختـان و درختچه هـای
زینتی می باشد.
بیدمجنون جهت ایجاد سایه
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افزایش
میزان شادابی

تصفیه هوا و
تعدیل دما

اهمیت وجود درختان و درختچه های زینتی
در زندگی جوامع

درختان و
درختچه های
زینتی

محل استراحت
و بازی

کاهش آلودگی
صوتی

عوامل مؤثر در انتخاب نهالهای درختان و درختچههای زینتی
در انتخاب نهال برای کاشت در یک منطقه معین عوامل بسیار زیادی مؤثرند.
الف) هدف از کاشت درخت زینتی
مهم ترین عامل در انتخاب نوع درخت زینتی در واقع هدف از کاشت درخت زینتی و ایجاد فضای سبز می باشد.
درختان مختلف زینتی دارای خصوصیات مختلفی می باشند .بعضی از آنها سریع الرشد بوده و در مدت کوتاهی
دارای سایه فراوان می شوند نظیر انواع صنوبر ،انواع بید ،پیچ امین الدوله ،جوالدوز و عرعر .برخی دیگر به دلیل
تولید ریشه های فراوان در مناطقی که خطر فرسایش خاک وجود دارد ،مورد استفاده قرار می گیرند مانند زبان
گنجشک ،ارس و ارقام بادام زینتی .بعضی از گونه ها عالوه بر زیبایی خاص در صنعت و غذا نیز مورد استفاده
قرار می گیرند مثل زیتون تلخ ،داغداغان و گل ارغوان .اگر هدف مقابله با آلودگی و گرد و غبار باشد می توان
از گونه هایی مانند برگ بو ،شیشه شور ،زالزالک و توت کاکوزا استفاده نمود .اگر هدف ایجاد دیواره و پرچین
(کمربندسبز) باشد باید به سراغ گونه هایی مانند زالزالک ،ناترک ،برگ نو ،زرشک و ...برویم .گونه هایی مانند سرو
الوسون ،سرو تویا و انواع شمشاد نیز برای تولید اشکال زیبا و غیرمعمول مورد استفاده قرار می گیرند.
تحقیق کنید

تعداد دیگری از موارد مؤثر بر انتخاب درختان و درختچه ها را از چند پارک نزدیک هنرستان خود یافته و
برای ارائه در کالس آماده کنید.
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ب) موقعیت جغرافیایی
هر عرض جغرافیایی در روی کره زمین شرایط خاصی را از نظر اقلیمی فراهم می کند .بنابراین درختان و
درختچه های زینتی سازگار یافته در هر عرض جغرافیایی از کره زمین متفاوت بوده و با شرایط آن محدوده
سازش بیشتری یافته اند به عنوان یک مثال زربین در ارتفاعات خاصی می روید .البته در این بین استثنائاتی نیز
دیده می شود که حاصل تأثیر دو عامل دیگر یعنی شیب و ارتفاع از سطح دریا می باشد.
ج) عوامل محیطی
پنج عامل محیطی برای رشد هر گیاه شامل آب ،نور ،دما ،تهویه و اکسیژن هستند .برای هر گیاه خاصی باید این
پنج عامل مطابق با شرایط رشد بهینه آن باشند ،در غیر این صورت یا از بین رفته یا رشد غیرمعمولی خواهد
داشت .بعضی از درختان و درختچه های زینتی به میزان آب بیشتری از بقیه احتیاج دارند مانند چنار ،ترون و
برخی دیگر مقاومت باالیی به کم آبی دارند مانند ارس ،بادام تلخ ،عرعر.
برخی از این گیاهان زینتی احتیاج به تهویه باال دارند مانند سدروس و برخی دیگر حتی در مانداب ها نیز به رشد
خود ادامه می دهند مانند پنجه کالغی.
برخی درختان احتیاج به نور فراوان داشته و در اصطالح نور پسند می باشند در حالی که برخی دیگر سایه پسند
بوده و به نور غیر مستقیم احتیاج دارند مانند پاپیتال.
بنابراین برای کاشت درختان و درختچه ها نیازمند اطالعات کاملی از آنها در خصوص نیاز های محیطی می باشیم.
در صورت مطابقت شرایط درخت موردنظر با منطقه کاشت اقدام به انتخاب آن گیاه می نماییم در غیر این صورت
باید از لیست حذف شوند .در بعضی از مناطق مشاهده می شود که درخت مورد کشت از لحاظ شرایط آب و هوایی
با منطقه مطابقت ندارد ولی کشت گردیده است .در این مواقع باید با استفاده از ابزارها و وسایل مختلف کمبود
جبران گردد در غیر این صورت درخت از بین خواهد رفت .به عنوان مثال کشت نخل زینتی در مناطق سردسیر،
که در این حالت با شروع فصل سرما شاخه های اضافی آن را هرس نموده و کل درخت را با پالستیک محافظت
می نمایند.
عوامل محیطی

دما

میزان بارندگی

تهویه

نور

اکسیژن

بعد از انتخاب محل کاشت درختان زینتی و یا محل احداث فضای سبز باید نقشه کاشت تهیه نموده و اقدام
به تعیین گوشه های زمین نماییم .این کار امروزه با استفاده از دستگاه های نوین نقشه برداری (توتال استیشن و
جی پی اس) و به وسیله کارشناسان مربوطه صورت می گیرد .بعد از تعیین آن معموالً به وسیله ریختن گچ دور تا
دور محدوده مشخص و پاک کردن زمین از مواد ناخالص و تسطیح زمین انجام می شود.
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عملیات پیاده کردن نقشه کاشت

در محدوده مورد کاشت اقدام به جمع آوری هر نوع ماده زائد شامل نخاله های ساختمانی ،سنگ ،چوب ،پالستیک
و ...می نماییم .این کار در زمین های کوچک معموالً به وسیله کارگر و وسایلی همچون فرغون انجام می شود و در
زمین های بزرگ به وسیله ماشین آالت و کارگر صورت می گیرد .سپس با توجه به نقشه کاشتی که قب ً
ال به وسیله
کارشناسان طراحی فضای سبز تهیه شده است ،در صورت نیاز یا با استفاده از کارگر و فرغون در مقیاس کوچک
و در مقیاس بزرگ با استفاده از گریدر ،لودر و یا بولدوزر اقدام به تسطیح زمین می نماییم .سپس بر اساس نقشه
کاشت راه های ارتباطی بین باغ و یا پارک نیز پیاده شده و میخ کوبی می شود .این کار نیز توسط کارشناسان
نقشه برداری انجام می شود .در آخر مجددا ً با استفاده از شن کش و فرغون اقدام به جمع آوری مواد زائد و سنگ های
بزرگ از سطح زمین می نماییم.

فاصله کاشت و ایجاد چاله
برای ایجاد چاله در زمین نیاز به نقشه می باشد معموالً درختان و درختچه های فضای سبز برعکس درختان میوه
دارای ابعاد کاشت یکسان نبوده و روش های کاشت درختان میوه در این مقوله به کار نمی آید بلکه در این نوع
از کاشت با توجه به نوع کاربری و استفاده از آن مکان و همچنین ایده های طراح فواصل کشت متفاوتی در نظر
گرفته می شود .در بعضی از مکان ها برای پوشیده شدن محدوده ای خاص و یا منظره ای فواصل کاشت درختان
به کمتر از نیم متر نیز خواهد رسید این در حالی است که در بعضی از مناطق دیگر فواصل کاشت به ده ها متر نیز
می رسد .لذا برای آگاهی از فواصل کاشت باید در خصوص اصول طراحی اطالعاتی را به دست آورد .در هر صورتی
مکان ایجاد چاله با توجه به نقشه انتخاب خواهد شد.
بعد از انتخاب محل کاشت برای ایجاد چاله یا باید به وسیله بیل و کلنگ اقدام به ایجاد چاله نمود و یا با استفاده
از چاله کن که معموالً به تراکتور متصل است اقدام به ایجاد چاله می نماییم.
ابعاد چاله با توجه به نوع نهال متفاوت در نظر گرفته می شود .اگر نهال ریشه لخت باشد با توجه به اندازه و نوع نهال
معموالً  50× 50سانتی متر در نظر گرفته می شود .اگر نهال داخل گلدان باشد باید قطر چاله حداقل دوبرابر قطر
گلدان باشد .و اگر نهال در داخل گونی پیچ باشد ابعاد چاله باید به گونه ای باشد که تا محل طوقه گیاه به راحتی
در داخل چاله قرار بگیرد.
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نکته

 1زمانی که چاله کنده می شود باید خاک آن در صورت نیاز کام ً
ال دور ریخته و خاکی متناسب با نیازهای
نهال تهیه و در کنار گودال آماده شود.
 2حتی االمکان چاله های کاشت چند روز جلوتر تهیه شوند تا نهال ها در زمان کاشت کمتر دچار استرس
شوند.
 3با توجه به اینکه فضای سبز در محل رفت و آمد قرار دارد امکان بروز حادثه در اثر بی دقتی و یا نبود
روشنایی کافی اتفاق وجود دارد ،بنابراین تمهیدات الزم در این مورد باید به عمل آید.

تعداد نهال مورد نیاز
با توجه به اینکه برای ایجاد فضای سبز دارا بودن نقشه کاشت اجباری است لذا با استفاده از نقشه و شمارش تعداد
و نوع درختان از روی آن به راحتی می توان تعداد نهال مورد نیاز را محاسبه و برآورد نمود .در پروژه های بزرگ
و پارک های بزرگ شهری بعد از برآورد تعداد از روی نقشه معموالً درصدی نیز به عنوان درصد نهال های از بین
رفته به مقدار برآورد اضافه می نمایند تا مجددا ً مجبور به خریداری نباشند.

ویژگیهای نهالهای زینتی
 1تنه راست و مستقیم باشد.
 2پوست تنه درخت سالم باشد.
 3شاخه ها بدون شکستگی و دارای تعادل در تعداد شاخه باشند.
 4عاری از هر نوع آفت و بیماری باشند.
 5معموالً نهال هایی با سن  3تا  5ساله و در بعضی مواقع بیشتر برای کشت بهتر از نهال های ضعیف و جوان است.
 6دارای ریشه های قوی،متقارن و پر بوده و بین میزان رشد تنه و ریشه تعادل برقرار باشد (دارای ریشه و تاج
متقارن).
 7در نهال هایی که پیوندی می باشند محل پیوند راست و مستقیم باشد.
 8با توجه به تغییرات آب و هوایی سال های اخیر و با توجه به اقلیم کشور ترجیحاً از ارقام مقاوم به کم آبی استفاده
شود.
 9تمامی قسمت های گیاه دارای رشد متعادل باشد؛ به این معنی که رشد طولی و قطری نهال در طی سال های
مختلف تقریباً یکسان باشد و تفاوت زیادی مشاهده نشود.
 10جوانه های موجود در روی نهال(چه رویشی و چه زایشی) باید کام ً
ال سالم و در اصطالح کور نشده باشد تا با
انجام هرس بر روی آن بتوان اشکال موردنظر را به دست آورد.
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انواع نهال
نهال های موجود در بازار معموالً به سه روش عرضه می شوند.
نهال ریشه لخت

نهال داخل گلدان

نهال گونیپیچ شده.

نهال های ریشه لخت :اینگونه نهال ها که نسبت به انواع دیگر نهال قیمت پایین تری دارند معموالً از زمان
برگ ریزان درختان خزان دار تا زمان رویش دوباره برگ ها در اواخر زمستان از نهالستان ها و مراکز فروش نهال
قابل تهیه می باشند.
نهال های داخل گلدان :اینگونه نهال ها که قیمت باالتری نسبت به انواع دیگر دارند در تمام مدت سال قابل
تهیه و کاشت می باشند .یکی از نکات مهم در زمان تهیه این نهال ها رشد مناسب و متعادل ریشه نسبت به تنه
گیاه می باشد به این معنی که اگر ریشه ها از سوراخ های زهکش زیر گلدان بیرون زده باشد ،احتماالً نهال دارای
ریشه های نامناسب هستند و ترجیحاً گلدان هایی را انتخاب نمایید که ریشه ها از گلدان بیرون نزده باشد .برای
کاشت این نهال ها بعد از آبیاری گلدان ،در دو طرف گلدان پالستیکی را شکافته و سپس آن را در محل گودال
قرار می دهند.
نکته

 1دقت نمایید که عمق گودال تهیه شده باید دو برابر قطر گلدان باشد.
 2ریشه های پیچیده وزخمی اضافی را قطع نمایید و با توجه به تبخیر و تعرق باال بهتر است چاله نیز قبل
از کاشت آبیاری شود.
 3با توجه به نیاز غذایی باالچاله اینگونه نهال ها را معموالً با خاک غنی شده همراه با کود و خاکبرگ
جایگزین می نمایند.

نهال های گونی پیچ شده (ریشه توپی)  :نهال های بعضی از درختان فضای سبز و یا درختانی که قب ً
ال در محلی
کشت شده و حاال نسبت به جابه جایی آنها می خواهیم اقدام نماییم نسبت به کاهش رطوبت حساس می باشند.
برای اینکه از کاشت و به اصطالح گرفتن درخت مطمئن شویم نهال درآورده شده را به همراه خاک آن به وسیله
گونی هایی مرطوب از جنس کنف پیچیده و همواره تا انتقال به محل اصلی باید سعی نمود از خشک شدن گونی
کنفی جلوگیری شود .سپس در محل اصلی و بعد از حفر چاله با احتیاط طوری که حداقل ریزش خاک از اطراف
ریشه صورت گیرد ،اقدام به کشت نهال در محل اصلی می نمایند .این روش کاشت اوالً بهتر است در ساعات خنک
صورت گیرد ،در ثانی چاله به اندازه کافی بزرگ باشد که ریشه به همراه خاک اطراف آن در چاله قرار گیرد .ثالثاً
قبل از کاشت اقدام به مرطوب نمودن چاله ها نماییم.
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دستهبندی نهال
دسته بندی نهال در مورد نهال های ریشه لخت انجام می شود .برای این کار پیمانکاران و خریداران حرفه ای
درخت و نهال قبل از زمان کاشت و در زمان خواب نهال به نهالستان مراجعه نموده و از روی خصوصیات ظاهری
آنها اقدام به انتخاب و کندن نهال های مورد نیاز می نمایند .بعد از آن کارگران ماهر با دسته بندی نهال های هم
اندازه و هم شکل را در دسته های مختلف اقدام به بستن آنها نموده و سپس یا به صورت انتظار در محلی سایه و
به دور از نور آفتاب و به صورت عمودی یا مایل در چاله ای گذاشته و روی آن را با خاک مرطوب می پوشانند و در
زمان مناسب و با استفاده از کامیون های چادردار به محل کشت منتقل می نمایند.

موقع کاشت نهال
موقع کاشت درختان با توجه به نوع نهال مختلف و متفاوت خواهد بود .به طور کلی برای کاهش هزینه ها و گیرایی
باالی نهال ها بهتر است در موقع استراحت گیاه اقدام به تغییر محل آن نمود .معموالً در مناطق سرد معتدل یا
مناطق سردی که زمستان سخت دارند در فصل زمستان درختان عموماً در استراحت هستند و در این مناطق
در دو فصل اواخر پاییز یا اواخر زمستان قبل از بیدار شدن درختان می توان به این کار مبادرت ورزید .اگر سرمای
زمستان به اندازه ای شدید نیست که خطر یخبندان زیاد و سرما زدن ریشه نهال باشد ،کشت درخت در اواخر
پاییز مناسب تر است زیرا موجب جلو افتادن رشد نهال در بهار سال بعد می شود.

حفاظت از آب و خاک با استفاده از فناوریهای نوین
در سال های اخیر استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت باغبانی به طور چشمگیر افزایش یافته است .هر روز
در هر گوشه از جهان ماده جدیدی برای حفاظت از آب و خاک و بهره وری بیشتر از آنها ابداع شده و به صورت
صنعتی در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد .استفاده از سوپرجاذب ها ،ژل های کاهنده مصرف آب ،مالچ های
پوششی برای تبخیر کمتر از سطح خاک و ...در کشورهای پیشرفته جزیی از برنامه کاشت بوده و بدون وجود آنها
کاشتی انجام نمی شود.
در کشور ایران به واسطه قرار داشتن در مناطق گرم و خشک این موضوع به یک امر حیاتی تبدیل شده و لزوم
کاربرد آن روزبه روز بر همگان آشکار می شود .توجه نکردن به این مهم آینده بخش کشاورزی و محیط زیست را
با ابهام بزرگی مواجه نموده و الزم است این تکنیک ها به افراد فعال در این بخش آموزش داده شود.
با توجه به اینکه این کتاب رسالت دیگری جدای از این مهم را پیگیری می نماید لذا پرداختن کامل به این موضع
در این کتاب میسر نبوده و الزم است هنرآموزان در این خصوص هنرجویان را راهنمایی نمایند.
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پرسش

1
2

هرس ريشه هاي نهال ها قبل از كاشت چه فوايدي دارد؟
آرايش ريشه نهال ها يعني چه؟

آرایش ریشهها
با توجه به شیوه تولید نهال در خزانه ،در این مدت نهال ها دارای ریشه قوی می شوند که در هنگام جا به جایی
درخت و انتقال به بستر اصلی تعدادی از ریشه ها صدمه می بینند و قطع می شوند ،بنابر این الزم است به هنگام
کاشت نهال در بستر اصلی ،ریشه های قطع شده و ناصاف یا زخمی یا ریشه هایی که بیش از حد طویل هستند؛
قطع شوند.
نکته

 1باید توجه داشت که بین حجم تاج و ریشه درخت تناسب وجود داشته باشد.
 2هرچه مقدار حجم قسمت هوایی نهال بیشتر باشد ،باید حجم ریشه را نیز بیشتر در نظر گرفت ،و اگر
مقدار حجم قسمت هوایی کم باشد می توان حجم ریشه را کم کرد.

در هنگام کاشت بیشتر نهال های درختان و درختچه ها ابتدا باید ریشه را با یک قیچی تیز ،هرس کرد تا اوالً
سرریشه اصلی قطع شود (در بعضی از درختان این عمل موجب از بین رفتن آن خواهد شد) تا گیاه تحریک
به تولید ریشه فرعی بیشتری شود .ثانیاً سرریشه ها که بیشتر در اثرکنده شدن از خاک خزانه زخمی و به طور
نامرتب قطع شده ،دارای یک سطح صاف شود ،زیرا ریشه های زخمی و سرناصاف ،سریع مورد حمله انواع قارچ ها
و باکتری ها قرارمیگیرند و از بین میروند.
هرس ریشه
پرسش

1
2
3
4

عمليات پراليناژ که در سال قبل خوانده اید چيست ،ترکیبات آن را بنویسید؟
دالیل انجام عمليات پراليناژ چیست؟
در استقرار نهال ها در چاله ها بايد به چه نكاتي توجه شود؟
پس از انجام كاشت و پركردن گودال ،چه اقدامي بايد صورت گيرد؟
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استقرار نهال
در موقع کاشتن نهال در چاله باید توجه داشت که گیاه به همان عمق که در خزانه در خاک بوده ،در خاک محل
اصلی نیز کاشته شود .زیرا در صورت عمیق تر کاشتن ممکن است پیوند در زیر خاک قرار گرفته و ریشه بدهد و با
توجه به این مطلب چون پس از کشت نهال با آبیاری پای نهال ،خاک چاله کمی نشست می کند و این مسئله باعث
پایین رفتن ریشه شده و بعدها در اثر کود دادن و امثال آن به تدریج خاک در اطراف قسمتی از تنه قرار گیرد .باید
طوری نهال را کاشت که نهال پس از نشست خاک به اندازه الزم در خاک قرار گرفته باشد .قبل از کاشت نهال
باید چاله را آبیاری نمود تا ریشه ها بهتر به خاک بچسبند.

پرسش

اگر محل پیوند در زیر خاک قرار گیرد چه خسارتی ایجاد می شود .جواب های خود را در کالس به بحث
بگذارید.

در کاشت نهال رعایت چند نکته ضروری است
 1عمق کاشت باید طوری باشدکه پیوندگاه (محل پیوند) دست کم چندسانتی متر باالی سطح خاک واقع شود
تا از ریشه دارشدن گیاه درباالی محل پیوندکه ممکن است اثر پایه را خنثی کرده و نیز از گود افتادن درخت
(یعنی قرارگرفتن طوقه آن در عمق زیاد خاک) که به اصطالح باعث خفگی آن خواهد شد ،جلوگیری به عمل آید.
 2در نقاطی که بادمنظم می وزد ،محل پیوند باید روبه باد قرار داشته باشد تا از شکسته شدن گیاه در اثر فشار
باد جلوگیری گردد .در نقاط بادخیز استفاده از قیم برای نگهداری نهال ،در سال های اول توصیه میشود .این امر
به ویژه برای گیاهانی که روی پایه های پاکوتاه کننده پیوندزده شده اند از اهمیت زیادی برخوردار است.
 3جهت قرار گرفتن قیم رو به باد می باشد .در این حالت نهال کمتر در معرض باد شدید قرار خواهد گرفت.
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محل هرس اولیه

cano
Faslening
150cm

Walering tranch

جهت باد

سطح خاک پس
از پر کرد گودال

50cm

15cm

محل پیوند

ق ّیم

35cm 70cm
20cm

مخلوط خاک
حاوی کود پوسیده

 4پس ازانجام کاشت و پرکردن گودال ،باید با فشاردادن خاک اطراف نهال با پا یا با بیل ،خاک اطراف ریشه ها را
به طورکامل محکم کرد تا محفظههای هوا دراطراف ریشه ها باقی نماند و همچنین مقدار نشست خاک که دراثر
آبیاری به وجود می آید و باعث گود افتادن نهال میگردد ،به حداقل کاهش یابد.
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 5باید بی درنگ پس ازکاشت ،نهال ها را به طور کامل
آبیاری کرد .در غیر این صورت ،تعداد نهال هایی که
به اصطالح نمی گیرند ،یعنی از بین می روند باال خواهد
رفت و نیاز به کاشت مجدد یا واکاری خواهد بود .باتوجه
به حساسیت درختان میوه هسته دار به پوسیدگی طوقه
باید دقت شودکه طوقه نهال ها در خاک قرار نگیرد.
نکته مهم در کاشت درختان فضای سبز پیوندی نظیر
اقاقیا این است که محل پیوند باید کمی (در حدود 10
تا  15سانتی متر) باالتر از سطح خاک قرار گیرد .زیرا
در صورتی که پیوند در زیر خاک قرار بگیرد شاخهها و
جوانه های جانبی که در سال های بعد تولید می شوند
مشخص نخواهند بود که از جنس پایه است یا پیوند.
شاخه های روییده شده از پایه نیز به محض رویت باید
قطع شوند زیرا باعث اتالف مواد غذایی و در نهایت
کاهش رشد گیاه می گردند.
ضمن اینکه عوامل خاک زی نظیر بیماری ها ممکن
است از محل پیوند وارد گیاه شوند به عنوان مثال رز
به دلیل افزایش مقاومت نسبت به بیماری ها بر روی
نسترن وحشی پیوند زده می شود که در صورت رعایت
نکردن نکته فوق بعد از مدتی شاخه های روییده شده
از زیر محل پیوند باعث تولید گل های ریز فراوان و
بی ارزش و همچنین تولید تیغ خواهد شد.

آبیاری نهال پس از کاشت
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آبیاری نهال بعد از کاشت
تحقیق کنید

در موقع استقرار نهال در چاله،چرا باید خاک اولیه ته چاله را به صورت مخروطی شکل بریزیم و ریشه نهال
را روی آن قرار بدهیم؟

استفاده از روشهای حفاظتی برای حفاظت آب و خاک و درختان
فعالیتعملي

کاشت نهال

وسایل الزم :لباس کار ،خاک مناسب ،نهال ،بیل
1
2
3
4
5
6
7
8

لباس کار را پوشیده ،وارد باغ شده و چاله مناسب تهیه کنید.
خاک مناسب (سطح االرض) را در داخل چاله به صورت مخروط بریزید.
ریشه نهال را روی مخروط خاک بگذارید ،طوری که محل پیوندک خارج از چاله باشد.
محل پیوندک را رو به شمال قرار دهید.
روی ریشه را تا کمی باالی سطح چاله خاک بریزید.
به وسیله پا خاک اطراف نهال را فشار دهید.
اطراف نهال را به صورت حوضچه کوچک در آورید.
آبیاری کنید.
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پرسش

1
2
3
4
5

چرا بايد پس از كاشت نهال ،آن را آبياري كرد؟
نحوه صحيح آبياري نهال ها پس از كاشت چگونه است؟
فواصل بین دفعات آبياري نهال ها پس از كاشت چگونه است؟
چرا نهال ها پس از كاشت به قيم نياز دارند؟
قيم زدن چه مزايايي دارد؟

قیمگذاری نهال
از انواع مختلف قیم برای محافظت یا استقرار درختان و درختچه ها ،شکل دهی درختان ،حفاظت از پیوند،
جلوگیری از شکستن شاخه های پر بار و برای حمایت درختان جوان استفاده می شود .قیم گذاری به نوع نهال،
استحکام و شکل درخت ،شرایط باد مورد انتظار و میزان نگهداری بعدی بستگی دارد .بسیاری از درختان جوان
می توانند به تنهایی بایستند ،درختان دیگر ممکن است برای مقاومت در برابر باد یا رشد عمودی و مطلوب ،به تکیه
گاه نیاز داشته باشند.
نتایج استفاده از قیم در درختان و درختچه های زینتی

نهال رشد متعادل تری دارد.
با توجه به عدم گستردگی ریشه در اعماق خاک مقاومت کمی در برابر باد دارد.
در نقطه اتکای باالیی در معرض تنش بیشتری در واحد سطح مقطع عرضی قرار دارد ،در صورتی که در درختان
بدون قیم بیشترین تنش در مجاورت زمین حادث می شود.
با توجه به وجود قیم بیش از درختان هم ارتفاع ،در برابر باد مقاومت ایجاد می کند.
در معرض مالش و ساییدگی ناشی از محل اتصال درخت به قیم می باشد.
پرسش

قيم ،چه نوع هايي دارد؟

انواع قیم
قیم حفاظتی
قیم لنگری
قیم حمایتی
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فعالیتعملي

نحوه بستن نهال به قیم
وسایل الزم  :لباس کار ،پایه ،نخ کنفی ،نهال و قیم
 1پایه ها را بر اساس اندازه نهال آماده کنید.
 2قسمت پایین پایه را با مواد ضدپوسیدگی کام ً
ال بپوشانید.
 3پایه ها را با فاصله کمی از درخت در زمین فرو کنید.
 4نهال را به شکل مارپیچ (هشت التین) به وسیله نخ به پایه وصل کنید.
 5از مراحل کار گزارش تهیه و در کالس ارائه دهید.

روشهای مختلف برا ی اتصال نهال بهقیم
پرسش

1
2

چرا بايد نهال ها را سربرداري كرد؟
انجام ندادن هرس و سربرداري چه تبعاتي به دنبال دارد؟

هرس و سربرداری نهال زینتی
سربرداری و هرس درختان و درختچه های زینتی برای به دست آوردن اشکال مختلف در طراحی فضای سبز از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .یکی از مهم ترین مباحث در طراحی فضای سبز شکل درخت یا درختچه و در
ترکیب کلی چگونگی قرار گرفتن تعدادی درخت و درختچه در کنار یکدیگر می باشد .با وصف فوق به نظر می رسد
عمل هرس درختان و درختچه ها یک تخصص محسوب گردیده کام ً
ال متفاوت از روش هرس معمولی بوده و
نیازمند آموزش اصول طراحی فضای سبز می باشد .این قسمت از هرس جز مباحث این کتاب نبوده و فقط به طور
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کلی سربرداری و هرس اولیه درخت را شامل می شود.به عبارت بهتر هرسی که برای ایجاد تعادل بین مقدار تولید
ریشه و ساقه به کار می رود موضوع این قسمت می باشد.
همانگونه که هرس ریشه در حین کاشت الزم می باشد ،ایجاد تعادل بین طول نهال با مقدار ریشه آن الزم است.
معموالً انتهای ساقه را با توجه به نوع گیاه و طراحی از قبل صورت گرفته هرس می نمایند در این حالت گیاه
فرصت تحریک جوانه های جانبی را به دست آورده و فرم اولیه هرس بعد از رشد این جوانه ها اسکلت نهایی درخت
را تعیین خواهد کرد.
نکته

 1عمل سربرداری بر روی همه درختان و درختچه ها انجام نمی شود و در بعضی از درختان فضای سبز
این عمل باعث از بین رفتن گیاه می شود .به عنوان مثال در سوزنی برگان قطع جوانه های انتهایی به منزله
از بین رفتن درخت خواهد بود.
 2در بعضی از درختان و درختچه های فضای سبز که به عنوان بادشکن کشت می شوند نیز این عمل باعث
از بین رفتن نتایج مورد انتظار خواهد شد.

دالیل متفاوتی را برای انجام عمل هرس در درختان
فضای سبز می توان دنبال نمود که تعدادی از آنها
به قرار زیر می باشد.

برای انجام هرس سربرداری در درختانی که سایه انداز
زیادی مدنظر می باشد .مثل درخت نارون ،معموالً از
ارتفاع  80سانتی متری قطع نموده تا جوانه های جانبی
برای رشد و تولید شاخه تحریک گردند.

تحقیق کنید
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حفظ زیبایی
تاج درخت
جوان سازی
درختان مسن
حل مشکالت
ترافیکی
ایجاد اشکال
خاص به درختان
و درختچه ها

قطع شاخه انتهایی باعث تحریک رشد جوانه های جانبی می گردد.این موضوع به دلیل اثرات هورمون ها
مؤثر در این امر چیست .دالیل خود را تشریح نمایید.
می باشد نوع هورمون موثر
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در بعضی از درختان فضای سبز نظیر انواع بید مجنون ،چنار و تقریباً تمامی سوزنی برگان عمل سربرداری مرسوم
نبوده و هیچ نوع هرسی پس از کاشت بر روی شاخه ها به جز هرس شاخه های خشکیده و یا پاجوش های احتمالی
انجام نمی شود.
به ندرت در فضای سبز مشاهده می شود که برخی از درختان چند ساله ،رشد رویشی بیش از حد داشته و یا اینکه
قسمتی از درخت ایجاد مزاحمت می نماید و به اصطالح درخت غرور پيدا كرده است .به منظور کم کردن رشد
رویشی ،تعدادی از ریشه های آن را باید قطع کنیم .برای جلوگیری از لطمه به درخت بهتر است این کار در دو یا
سه سال انجام گیرد .بدین منظور در سایه انداز درخت ابتدا نیم دایره ای ایجاد کرده ،در زمستان خاک آن قسمت
را تا عمق  30تا  45سانتی متر حفر کرده و هرگونه ریشه موجود در آن را حذف نمایید .در سال بعد بخش دیگر
ریشه به همان روش قبلی هرس خواهد شد.

تحقیق کنید

بیشترین مراقبت از گیاهان و درختان فضای سبز مربوط به چه سال هایی بوده و عملیات الزم در این موقع
چیست؟

123

ارزشيابي نهايي شايستگي
شرح کار:کاشت گیاهان زینتی فصلی ـ چندساله ـ بوته ای ـ درختچه ای ـ پیاز ـ ریزوم ـ غده و ریشه گیاه زینتی

استاندارد عملکرد 16 :مترمربع گل کاری در  8ساعت کاری
شاخص ها :گل های کاشته با تراکم مناسب و استاندارد
شرایط انجام کار :انجام گل کاری در شرایط نشسته روی پنجه پا ،حرکت رو به عقب تدریجی ،فضای باز آفتاب شامل خالی کردن گلدان
چاله کنی به کمک بیلچه کاشت و فشردن و هموارکردن و جمع آوری گلدان ها به ازای هر مترمربع  35دقیقه ( 25نشاء) با شرط پای
کاربودن گلدان و نشاء و محاسبه مدت پابیل کردن همراه با اختالط کود دامی
ابزار و تجهیزات :فرغون ـ بیلچه ـ بیل ـ ریسمان ـ بذر ـ نشاء ـ بوته ـ لباس کار ـ دستکش

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

انتخاب گل

2

2

آماده سازی بستر

1

3

آماده سازی گل

1

4

استقرار گیاه

2

5

آبیاری

2

6

مالچ پاشی

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

2
*
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باغبان فضای سبز
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واحد یادگیری 9
نگهداری گیاهان زینتی
گیاهان به عنوان یکی از مهم ترین موجود زنده نقش
اصلی در جذب نور و انرژی خورشید و تبدیل آن
به غذا برای دیگر موجودات زنده داشته و عالوه بر آن
جنبه های زینتی،دارویی ،صنعتی و ...داشته و به همین
جهت وجود این موجودات برای حفظ و بقا موجودات
دیگر الزم است.
از دیر باز انسان از گیاهان استفاده تزیینی نموده و همواره
استفاده از اشکال و فرمهای جدید گیاهان بهعنوان یک
هنر و شغل موردنظر بوده و دانشمندان و محققین زیادی
در سرتاسر جهان برای ایجاد ارقام و انواع جدید تالش
نمودهاند.
نگهداری از گیاهان زینتی یکی از مهمترین بخشها در
فرایند فوق بوده و همواره با مشکالت و چالشهای فراوانی
روبهروست .با توجه بهنحوه تقسیمبندی گیاهان زینتی و
طبیعت این گیاهان مشکالت و مسائل فراوانی در بخش
نگهداری و مراقبت از این گیاهان وجود دارد که عمدتاً
بهتوازن بین پنج عامل محیطی مربوط میشود ولی
بهعلت وجود تنوع فراوان دربین گیاهان زینتی بهلحاظ
احتیاجات آب و هوایی و غذایی الزم است درخصوص
هرگیاه بهطور مفصل و جدا بررسی و اظهار نظر گردد.
هنرجو پس از اتمام این درس باید اصول اولیه و مراقبت های پس از کاشت گیاهان زینتی را شناخته و نیازهای
گروه های مختلف را شناسایی نماید .سپس فعالیت های مورد نیاز برای مراقبت و نگهداری گیاهان زینتی را لیست
نموده و بتواند در تمام طول دوره پرورش به کار برد .نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز برای انجام هر پروژه ای
که مربوط به انتقال و کاشت گیاهان زینتی است محاسبه نموده و بتواند با استفاده از جدول فهرست بها هزینه
کلی پروژه را محاسبه نماید.از اصول انعقاد قراردادها اطالع داشته و در ضمن انجام کار اصول حفاظت از منابع
زیست محیطی و عوامل سوء دخیل در آن را شناسایی و از بین برده ،همچنین در حین اجرای پروژه نکات ایمنی
و بهداشتی را رعایت نماید.
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پیش نیازها و یادآوری
هنرجو باید تقسیم بندی گیاهان زینتی و نیازهای هریک از گیاهان را شناسایی نماید ،این نیازها شامل نیازهای
تغذیه ای ،دمایی ،نور ،رطوبت و تهویه می باشد که با توجه به نوع گیاه مورد استفاده و محل کاشت متفاوت خواهد
بود ،همچنین هنر آموز باید اطالعات صحیح و دقیقی درخصوص انواع کودها و اثرات آن بر رشد گیاهان مختلف،
انواع سموم و تأثیر آن در از بین بردن بیماری ها و آفات و همچنین اثرات زیست محیطی این مواد بر طبیعت و
آب های زیرزمینی داشته باشد.

یادآوری
گیاهان برای رشد و نمو و تولید مثل خود نیازمند استفاده از آب ،اکسیژن و مواد غذایی بوده با انجام تهویه و دفع
مواد زاید می توانند به رشد خود ادامه دهند این درحالی است که نور خورشید به عنوان منبع انرژی برای انجام
این فرایند الزم است ،بنابراین تولید موفق یعنی برقراری توازن در این پنج عامل با توجه به نوع گیاه و شرایط
مورد نیاز آن.

عوامل مؤثر در رشد گیاه
برای تولید و رشد و نمو هر گیاه چه زینتی و چه غیر زینتی عوامل زیادی تأثیرگذار هستند ،اما گیاهان زینتی
به دلیل اینکه از جنبه زیبایی مورد توجه هستند نیاز به مراقبت و عملیات اضافه تری نسبت به گونه های دیگر دارند
درنتیجه به طور اختصاصی درخصوص گیاهان زینتی عملیات مراقبتی وجود دارد که در ادامه ذکر می گردد .ولی
به طور کلی دو گروه از عوامل ،بر رشد گیاه مؤثر هستند که تحت عنوان عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی بیان
می شوند.
عوامل ژنتیکی  +عوامل محیطی

عوامل تعیین کننده رشد گیاه

عوامل ژنتیکی :منظور از عامل ژنتیکی همان توان و استعداد نهایی برای تولید در هرگونه می باشد .یکی از اهداف
پرورشدهندگان گیاهان زینتی ،شناسایی عوامل محدودکننده رشد می باشد .آنها با حذف عوامل محدودکننده
سعی در افزایش کیفیت محصول تولیدی تا حداکثر توان ژنتیکی را دارند اما به دلیل وجود عوامل محدودکننده
رشد و نمو ،معموالً نمی توان به حداکثر رشد رسید .در این بخش استفاده از گونه های جدید و اصالح یافته می تواند
کمک زیادی در افزایش کیفیت محصول تولیدی داشته باشد.
عوامل محیطی :عواملی که خارج از گیاه رشد آن را تحت تأثیر قرار می دهند تحت عنوان عوامل محیطی شناخته
می شوند مانند نور ،دما و ...تولید کنندگان موفق می توانند این عوامل را بهتر از دیگران کنترل نمایند.
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تقسیم بندی عوامل محیطی
عوامل محیطی به دو دسته تقسیم می شوند
 1عوامل محیطی که حتماً باید در محیط رشد گیاه وجود داشته باشند مثل نور ،دما ،خاک مناسب و آب کافی.
 2عوامل محیطی که باعث کاهش رشد گیاه شده و باید حذف شوند مانند شوری خاک ،آلودگی
پرسش

آیا عوامل محیطی مؤثر بر رشد گیاه قابل کنترل هستند؟
در پاسخ به این سؤال مهم باید یادآور شد که عوامل
محیطی متعدد می باشند و به طور مثبت و منفی ،رشد
گیاه را تحت تأثیر قرار می دهند .ممکن است عوامل
محیطی فضای آزاد که در آن اکثر گیاهان زینتی
پرورش می یابند خیلی قابل کنترل نباشند ولی با
یک مدیریت صحیح قابل کنترل هستند اما در محیط
گلخانه و یا محیط های بسته که تعدادی از گل ها و
گیاهان زینتی تولید و تکثیر می شوند ،عوامل محیطی
بهتر و راحت تر قابل کنترل هستند.
بنابر مقدمه فوق می توان فعالیت های پس از کاشت
گیاهان زینتی را در فضای آزاد به طور خالصه و به شرح
ذیل فهرست نمود.
آبیاری :این عامل محیطی مهم ترین عامل کنترل
رشد در مناطق خشک بوده و با توجه به نوع گونه از
آبیاری به صورت روزانه مانند چمن ها تا آبیاری ماهیانه
در بعضی گونه های سوزنی برگ ها متفاوت است .لذا
الزم است برای یک گیاه زینتی خاص اطالعات الزم
درخصوص نیاز آبی را به دست آورد.
تغذیه :یکی از مهم ترین عوامل محیطی مؤثر در رشد
گیاهان زینتی تغذیه گیاهان می باشد .به طور طبیعی
همه گیاهان به  16عنصر غذایی برای رسیدن به حداکثر
رشد و نمو نیاز دارند کمبود و یا زیادی این عناصر
با انجام آزمایش تجزیه خاک قبل از کاشت مشخص
می شود درخصوص تغذیه گیاهان زینتی دانستن نکات
زیر ضروری می باشد.
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 1هر گیاهی فرمول غذایی (نیاز غذایی) خاص خود
را داشته و در شرایط مختلف با انجام آزمایش می توان
به این فرمول غذایی دست یافت.
 2تغذیه مناسب در کنار مراقبت های دیگر می تواند
تضمین کننده رشد مناسب باشد و هرکدام از عوامل
اشاره شده در صورت ضعف عملکرد می تواند باعث
کاهش رشد شود.
 3در صورت امکان اضافه کردن مواد غذایی به خاک
قبل از کاشت گیاه زینتی نتایج بهتری حاصل خواهد
شد.
 4دادن کود سرک (کودهای پایه نیتروژن) در زمان
رشد گیاه ( از اوایل بهار) به صورت تزریق در آب آبیاری
و یا در محدوده ریشه گیاه به صورت هر سه دوره آبیاری
با آب و یک دوره آبیاری با محلول غذایی الزم است.
 5استفاده از محلول غذایی بهصورت کود کامل و
بهصورت محلول پاشی بر روی برگها با نسبت توصیه
شده برای هر گیاه خاص نتایج بسیار مناسبی را به دنبال
خواهد داشت.
 6تهیه جدول برنامه غذایی برای تغذیه گیاه برای هر
بخش یا قسمت کمک فراوانی به مدیریت صحیح برای
تغذیه گیاه داشته و از بروز عالئم کمبود و یا سمیت در
گیاهان جلوگیری می کند این جداول در گلخانه ها نیز
در دسترس می باشند.
 7استفاده از نظر کارشناس امور تغذیه گیاهی بهصورت
حداقل ماهی یک بازدید الزم و ضروری است.
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 8استفاده از کودهای دامی و کودهای آلی ضمن حفظ
رطوبت خاک و جلوگیری از تبخیر از سطح تشتک برای
تغذیه گیاه و جلوگیری از خروج مواد غذایی از خاک
مفید می باشد.
 9مخاطرات زیست محیطی در استفاده بیش از حد از
کود های شیمیایی مدنظر قرار بگیرد .در این خصوص
استفاده از نظر کارشناس خاک شناسی می تواند کمک
شایانی به حفظ محیط زیست نماید.

 10الزم به ذکر است استفاده از برنامه تغذیه ای مناسب
در کنار مدیریت دیگر عوامل می تواند منجر به تولید با
کیفیت گیاه زینتی شود.
 11برای استفاده کارآمد از کودهای شیمیایی ،ایجاد
چالکود در محیط اطراف ریشه گیاه زینتی ضمن کاهش
مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیطزیست میتواند
بهتهویه بهتر ریشهها نیز کمک نماید.

مبارزه با آفات و بیماریها و دفع علفهای هرز
این عملیات از زمان شروع فعالیت گیاه در فصل بهار
شروع شده و تا آخر فصل و حتی در زمان خواب گیاه
نیز ادامه خواهد یافت .برای به دست آوردن نتایج مثبت
رعایت نکات زیر ضروری می باشد.
 1دو نوع از آفات و بیماریها بههر گیاهی حمله میکند
اول آفات عمومیکه بهعده زیادی از گونهها حمله میکند
و میزبان خاصی ندارد مانند انواع سفیدکها و شتهها ،اما
برخی از آنها فقط بهیک میزبان خاص حمله نموده و آن
را آلوده میکند مانند سوسک برگخوار نارون .بنابراین
استفاده از نظرات کارشناسان دفع آفات و بیماریهای
گیاهی اداره کشاورزی منطقه و همچنین تولیدکنندگان

با تجربهمحلی میتواند در شناسایی و مدیریت صحیح
کمک شایانی نماید.
 2از بین بردن میزبان های احتمالی بعضی از آفات
در فصل زمستان برای جلوگیری از افزایش خسارت
احتمالی الزم است.
 3مبارزه تلفیقی (استفاده از دو یا چند روش مقابله
با آفات) برای کاهش زیان درحد اقتصادی بهتر از
استفاده از یک روش خاص است.
 4استفاده از مالچ (مانند پالستیک) جهت کاهش
هزینه ها و تولید محصول با کیفیت ضروری است.

هرس

به طور کلی هرس به دومنظور بر روی گیاهان انجام می شود اول هرس برای افزایش محصول و تولید ماده غذایی
برای انسان که این نوع هرس بر روی گیاهان زینتی کاربردی ندارد .دوم هرس برای زیبایی و افزایش کیفیت
ظاهری گیاهان زینتی و به وجود آوردن اشکال خاص که این نوع از هرس در درختان زینتی بسیار متداول و
در بعضی از آنها ضروری است .به طور کلی هرس شامل از بین بردن شاخه های خشک و اضافی گیاهان زینتی
می باشد و معموالً به دو صورت هرس زمستانه و هرس سبز مورد استفاده قرار می گیرد .در هرس زمستانه به دلیل
رویت اسکلت درخت انجام هرس راحت تر از فصل رشد می باشد این درحالی است که هرس تابستانه شامل از بین
بردن شاخه های خشک و همچنین شاخ و برگ اضافی می باشد.الزم به ذکر است اگر عملیات انجام هرس برای
ایجاد اسکلت مناسب در محل نهالستان و قبل از انتقال به محل اصلی به طور اصولی و مناسب انجام گیرد نگرانی
از ایجاد شکل نامناسب در محل اصلی در طی سال های اولیه کاهش می یابد.
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استفاده از هرس در طراحی فضای سبز
در برخی از گیاهان زینتی همیشه سبز مانند انواع
سرو نقره ای و یا تویا و برخی از گونه های خزان دار
نظیر گیاهان پرچینی برگ نو و شمشاد برای ایجاد
اشکال زیبا و خاص (نظیر شکل حیوانات) می توان از
هرس کمک گرفت .این درحالی است که انجام هرس
در برخی از گونه ها مانند انواع چمن ها برای جلوگیری
از ورود به مرحله زایشی و حفظ زیبایی رنگ سبز چمن
به کار می رود.
در برخی از گیاهان هرس شدید باعث ایجاد شاخه های
جدید در سال بعد و تولید شاخ و برگ و گل های زیبا
می شود و بدون انجام هرس گیاه ضعیف و در طی چند
سال از بین خواهد رفت مانند انواع رز

نقش هرس در حفظ زیبایی چمن
تهویه مناسب :برای ایجاد تهویه مناسب در اطراف ریشه گیاهان زینتی باید نیاز های هر گیاه را به طور
اختصاصی در ارتباط با میزان تهویه مورد نیاز بدانیم .برخی از گیاهان زینتی و چمن ها احتیاج به تهویه باالیی
دارند برای افزایش رشد این گیاهان باید عملیات سیخک زنی در مورد چمن ها و عملیات برهم زدن خاک
اطراف محیط ریشه به طور سالیانه باید صورت گیرد.

روشهای مستندسازی
تعریف :مستندسازی به روش تهیه مجموعه اسناد و فعالیت هایی اطالق میشود که مراحل مطالعاتی و اجرایی
یک فعالیت را با ارائه ارزیابیها و تحلیل های واقعی نشان میدهد .مستندسازی باید نشاندهنده انجام یک
فعالیت براساس برنامهریزی دقیق ،منظم و از پیش تعیین شده باشد .نکته قابل توجه در تمامی مستندسازیها
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ظ و نگهداری اطالعات و همچنین مکتوب نمودن بخشی از اطالعات است .این اطالعات
صورت گرفته ،حف 
می تواند مربوط به فعالیت های مشابه قبلی باشد .در دنیای امروزی به خصوص در بخش کشاورزی شرکت ها
و سازمان ها از مستندسازی برای جلوگیری از وقوع اشتباهات و برنامه ریزی برای انجام درست امور در آینده
استفاده شایانی می نمایند در این راه استفاده از فناوری اطالعات بسیار رایج بوده و از نرم افزار های مختلف
مانند سیستم های اطالعاتی جغرافیایی( )GISبهره می برند.

استفاده از  GISدر طراحی فضای سبز شهری
پرسش

مستندسازی در نگهداری گیاهان زینتی چه فوایدی دارد .در مورد ضرورت آن در کالس بحث کنید.
مستندسازی موفق در امور کشاورزی چه خصوصیاتی دارد
 1بایداسـتاندارهای موجود در مراحل شناسـایی ،جمعآوری اطالعات ،جمعبندی و تحلیل آنها به درسـتی انجام
شود.

پرسش

استانداردهای موجود در بخش کشاورزی را در کالس بحث کنید.
 2باید به گونهای تهیه شـود که حتی افرادی که ارتباط قبلی با موضوع نداشـتهاند ،بتوانند تمامی مراحل اجرا از
ابتدا تا انتها ،استانداردها و قوانین موجود و همچنین نتایج و دستاوردها را به راحتی دریابند.
 3باید سؤاالت چنان هوشمندانه طرح شوند که نقاط مبهم و مجهوالت را روشن و منجر به شفافیت وقایع گذشته
شوند.
 4باید تمامی شکست ها و موفقیت ها و اثرات مثبت و یا منفی با ذکر تحلیل های آن ارائه شود.

پرسش

چه فعالیت هایی در نگهداری گیاهان زینتی باید مستندسازی شوند؟
همه فعالیت ها ارزش مستندسازی ندارند ،فعالیت هایی باید برای مستندسازی انتخابشوند که دارای  5شاخص
ذیل باشند.
 1دارای هدف و یا اهدافی ویژه در تولید باشـند ،مث ً
ال کاربرد خاک سـبک در یک گونه زینتی مهم چه تأثیری بر
تولید می تواند داشته باشد.
 2اثرات آنها اعم از مثبت یا منفی با توجه به نتایج آن در مناطق و یا حتی کشورهای دیگر مشخص شده باشند.
 3قابلیت استفاده مجدد و امکان الگو برداری برای تولید در مکان های دیگر را داشته باشند.
 4دارای نتایج مادی قابل توجه (چه مثبت و چه منفی) برای مؤسسـه می باشـند و در این راه نظارت و پیگیری
دائمی داشته باشند.
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پیش بینی حجم فعالیتها در زمان داشت
برای پیش بینی میزان فعالیت ها در زمان نگهداری گیاهان زینتی چه در نهالستان و چه در محل اصلی خود باید
به نکات زیر توجه نمود
اوالً باید تعداد دقیق و نوع گیاهان موجود را تحت عنوان یک جدول به طور کامل نوشته و نیازهای غذایی و سایر
موارد الزم در عملیات داشت را در داخل آن ذکر نماییم .سپس با توجه به تعداد و حجم کار (بزرگی یا کوچکی
درختان) مورد نیاز اقدام به برآورد تعداد نیروی کار و زمان مورد نیاز برای انجام آن عملیات ها نماییم .استفاده از
تجربیات همکاران در این زمینه می تواند نتایج دقیق تری را به همراه داشته باشد.
این مرحله مهم ترین قسمت در نحوه مدیریت و برآورد هزینه های الزم خواهد بود .لذا توصیه می شود با صرف
زمان و دقت بیشتر انجام شود.
به عنوان مثال هرس شاخه ها خشک درختان زینتی زمان زیادی نمی خواهد و یک کارگر با استفاده از وسایل و
تجهیزات ساده مانند قیچی و اره دستی در طی یک روز کاری می تواند حداقل  200درخت و درختچه زینتی
(که احتیاج به باال رفتن از آن را ندارد) را در محدوده یک پارک بازدید نموده ،شاخه های خشک را هرس نموده
و بقایای آن را جمع آوری نماید.
استفاده از فناوری در آبیاری ،کوددهی و سمپاشی می تواند به کاهش زمان و حجم عملیات انسانی کمک نماید.
به عنوان مثال استفاده از تانسیومتر و سنسورهای تعیین کننده میزان رطوبت خاک می تواند به کاهش حجم
نیروی کاری و هزینه های نهایی کمک فراوانی نماید.

جدول هزینهها
برای به دست آوردن جدول هزینه های صرف شده در یک سال برای فضای سبز و گیاهان زینتی اولین کار برآوردی
از میزان هزینه ها در 1ـ مواد مصرفی مورد نیاز2 ،ـ نیروی انسانی 3ـ ادوات و وسایل مورد نیاز درآن محدوده در
طی یک سال می باشد.
مواد مصرفی مورد نیاز شامل هزینه های داشت (دما ،رطوبت ،انواع کودهای دامی و شیمیایی ،نور و تهویه) و
واکاری (شامل تهیه بذر و بستر کاشت) گیاهان است.
در بخش نیروی انسانی برآورد هزینه های مورد نیاز برای بخش کارشناسی ،تکنسین فضای سبز و تأسیسات،
کارگر ،سرکارگر و نگهبان درنظر گرفته می شود.
و در بخش مربوط به ادوات و وسایل برآورد مورد نیاز برای یک سال صورت می گیرد.
برای هر کدام از موارد فوق باید جدولی تهیه و هزینههای آن برای شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال بهصورت
جدا تعیین گردد .البته ممکن است ادوات و وسایل مورد نیاز بهصورت اجارهای در اختیار قرار بگیرند در این حالت
الزم است هزینههای مربوطه را بهصورت اجاره ،سرویسی ،روزانه ،هفتگی ،ماهیانه و یا قراردادهای با مدت بیشتر
در نظر گرفت.
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پرسش

چرا به جای خرید برخی از ادوات بهتر است آنها را اجاره نمود .لیستی از این ادوات مورد نیاز در بخش فضای
سبز را تهیه و در این خصوص با همکاری هنرآمور بحث نمایید.

در صورتی که مقیاس کار بزرگ و وسیع باشد برای به دست آوردن جدول هزینه ها می توان به جداولی که در این
خصوص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحت عنوان جداول فهرست بها منتشر می شود مراجعه و از
آن نتایج را استخراج نمود .این جداول هرساله منتشر شده و راهنمای خوبی برای برآورد هزینه ها می تواند باشد.
تمرین

با راهنمایی هنرآموز خود به شهرداری منطقه خود مراجعه نمود و اسناد مناقصه فضای سبز مربوط به سال های
قبل را تهیه و در کالس درخصوص برآورد هزینه های آن بحث نمایید.
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واحد یادگیری 10
شایستگی سمپاشی
بیش از یک سـوم مواد گیاهی (شـامل خود گیاه و موادغذایی حاصل از آن) توسـط آفات ،بیماری های گیاهی و
علف هـای هـرز از بیـن مـی رود .جلوگیری از هدر رفت این مواد به وسـیله عوامل فوق یعنـی افزایش به میزان یک
سـوم محصـول .اثـرات آفـات و بیماری هـا در گیاهان زینتی تا حدودی شـدیدتر از گیاهان مثمـر (درختان میوه)
اسـت .بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب ،خاک و هزینه های فراوان تولید یک گیاه زینتی اسـتفاده از روشـی
که به کاهش این خسـارت منجر شـود به نوعی می تواند عالوه بر کاهش هزینه ها به سلامت محیط زیسـت کمک
فراوانی نماید .اسـتفاده از سـموم شـیمیایی یکی از راحت ترین و درعین حال مؤثرترین روش مبارزه با این عوامل
اسـت .از طرفی برای اینکه هزینه ها را کاهش داده و درعین حال به محیط زیسـت کمک نماییم باید از روش های
تلفیقی مانند روش های مکانیکی در ابعاد کوچک و روش های بیولوژیکی استفاده نموده و درصورت عدم موفقیت
و به عنوان آخرین راه مبارزه از روش شیمیایی استفاده شود .این کتاب سعی دارد روش شیمیایی مبارزه با آفات و
بیماری ها ،ابزار و وسایل الزم برای آن را توضیح داده و روش مبارزه شیمیایی را به عنوان آخرین راه برای کاهش
میزان زیان به حد پایین زیان اقتصادی معرفی نماید.
تمرین

در کالس با همکاری هنرآموز خود انواع روش های تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری ها را درسطح منطقه
تشریح نمایید.

استاندارد عملکرد
هر هنرجو در طول دوره باید با انواع سـم پاش ها آشـنا شـده ،طرز تهیه سـموم مختلف را براسـاس مندرجات روی
قوطی سم یادگرفته ،قبل از استفاده از سم پاش بتواند آن را کالیبره نموده و برای یک مساحت  1000مترمربعی
فضای سبز به کار برد.

پیش نیازها و یادآوری
در این درس نحوه تهیه محلول سم و همچنین کالیبره کردن سم پاش آموزش داده می شود .بنابراین باید از نحوه
وزن کردن و یا برداشـتن محلول مشـخص و نحوه اختالط سـم با حالل اطالع کامل داشـته همچنین از نحوه تهیه
نمونه آفات یا بیماری از روی گیاه برای مراکز خدمات گیاه پزشکی نیز آگاهی داشته باشد.
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انواع سمپاشها و اجزای آنها
آفات و بیماری های گیاهی خسارت جبران ناپذیری توصیف سم پاش هایی که کاربرد چندانی در فضای سبز
به گیاهان و مواد غذایی وارد می آورند و کنترل آنها و پرورش گیاهان زینتی ندارند ،خودداری می گردد.
در پایین تر از حد زیان اقتصادی همواره هدف و
تالش محققان و پژوهشگران و دست اندرکارن بخش سم پاش دستی :این نوع از سم پاش ها برای سم پاشی
کشاورزی بوده است .در همین راستا استفاده از روش در حجم بسیار کم و محدود به گیاهان موجود در
شیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان آپارتمان ،گلخانه و باغچه می شود .حجم مخزن این
زینتی به عنوان یکی از راه های ضروری می باشد ولی سم پاش معموالً  2الی  3لیتر بوده و در داخل این مخزن
قبل از اقدام به تهیه سموم شیمیایی باید ابتدا از موارد لوله ای قرار دارد که این لوله با استفاده از نیرویی که
به وسیله دست ایجاد می شود مایع را با فشار از افشانک
ذیل اطالع کافی کسب نمود.
 1نوع آفات و یا بیماری با استفاده از روش های مختلف خارج می کند.
شناسایی و زمان مناسب برای سم پاشی تعیین گردد.
 2سم مناسب برای این آفات و یا بیماری خاص و سم پاش پشتی
همچنین غلظت مؤثر در از بین رفتن عامل تعیین سم پاش پشتی بدون موتور :این نوع از سم پاش
گردد.
به دلیل حجم کوچک تر ،راحتی حمل و نقل و هزینه نه
 3سم پاش مناسب برای انجام کار تعیین شود.
چندان زیاد آن در مکان های کوچک مانند گلخانه ها،
به طور کلی سم پاش ها به دو دسته محلول پاش و پارک های محلی و کوچک ،فضای سبز بلوارها و
گردپاش تقسیم بندی می شوند و سم پاش های مورد لچکی های کنار خیابان مورد استفاده قرار می گیرد
استفاده به انواع زیر دسته بندی می شوند.
و در حجم های  5تا  20لیتری عرضه می شود فشار
سم پاش دستی
ایجاد شده به وسیله تلمبه موجود در دو نوع فشار دائم
سم پاش برقی
و متناوب بوده و با توجه به هزینه های کمی که دارد
سم پاش پشتی تلمبه ای
برای فضاهای سبز و گیاهان زینتی در حجم کم بسیار
سم پاش پشتی موتوردار
مناسب می باشد .اجزای این نوع سم پاش شامل مخزن،
سم پاش تراکتوری
صافی ،تلمبه ،همزن ،شیلنگ اتصال ،النس ،سر النس
مه پاش ها
و بند حمل می باشد .این نوع سم پاش براساس سیستم
هرکدام از این سم پاش ها برای منظور خاصی به کار برده فشار کار نموده و برای کاربرد آنها نکات زیر باید درنظر
می شود و با توجه به حجم مساحت تحت سم پاشی ،گرفته شود.
فاصله پاشش ،اندازه گیاهان و در دسترس بودن
در زمان خرید سم پاش سعی شود از نوع سوپاپ دار
تجهیزات و دستگاه ها یکی از آنها انتخاب خواهد شد .و مجهز به فشارسنج انتخاب شود.
به طور معمول در فضای سبز و پرورش گیاهان زینتی
حجم مخزن را تا  2ارتفاع آن پر نموده و با تلمبه زدن
از انواع سم پاش های دستی ،سم پاش پشتی تلمبه ای،
3
فشار الزم را در مخزن ایجاد نمایید.
موتوردار ،سم پاش چرخ دار موتوری و سم پاش تراکتوری
استفاده از صافی در زمان ریختن سم و در حین
باغی استفاده می شود و از انواع دیگر سم پاش ها معموالً
استفاده از آن الزم و ضروری بوده و کنترل نظافت آن
استفاده نمی شود .به همین جهت در این کتاب از
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به افزایش عمر دستگاه کمک می کند.
میزان پاشش در این دستگاه حداکثر یک لیتر در
دقیقه می باشد .لذا متناسب با این مقدار پاشش باید
حرکت نموده و تمامی قسمت های گیاه زینتی با
محلول سم آغشته شود.
سم پاش موتوری :این نوع سم پاش برای افزایش سرعت
کار در باغات و فضای سبز با اندازه کوچک به کار برده
می شود و از قسمت های زیر تشکیل شده است :موتور
تولید نیرو ،شیلنگ ،شیر فشار شکن ،مخزن ،بند ،پمپ
دوار ،پروانه ،النس و سر النس ،صافی ها و توری انتهایی.
حجم مخزن این نوع از سم پاش ها حدود  20لیتر بوده و
تا  3لیتر در دقیقه توان پاشش سم را دارند .نوع سیستم
هدایت سم به خارج مکشی بوده و در اثر نیروی وارده
موتور به خارج پرتاب شده و در اثر برخورد با باد تولید
شده از پروانه سم به صورت بسیار ریز (ذره پاش) پرتاب
می شود .با توجه به تبدیل شدن سموم به ذره های بسیار
ریز در مصرف سم و آب صرفه جویی خواهد شد .ضمن
اینکه توری هایی در محل خروج سم گذارده شده که
به هدایت دقیق سم به محل کمک خواهد نمود.

سم پاش تراکتوری باغی :این نوع سم پاش ها با توجه
به نوع پاششی که انجام می دهند به دو نوع النس دار و
توربینی تقسیم می شوند و نیروی محرکه خود را از
تراکتور دریافت می نمایند .از این نوع سم پاش ها در
مقیاس بزرگ و وسیع و برای فضای سبز با حجم باال و
در نهالستان هایی که به تولید و پرورش گیاهان زینتی
مشغول اند استفاده می شود .سرعت کار در این نوع
سم پاش ها به خصوص در نوع توربینی بسیار باال بوده و
بازدهی باالیی نیز در استفاده از سموم دارند.
سمپاشهای افشانکدار از قسمتهای زیر تشکیل
شدهاند :پمپ پیستونی ،شیلنگهای بزرگ (تا  50متر)،
مخزن (حداقل  500لیتری) ،صافیها ،شاسی ،چرخها.
سم پاش توربینی

در نوع توربینی پمپ پیستونی ،دمنده و پروانه،
افشانک ها ،شیرهای قطع و وصل نیز وجود دارند.
دبی خروجی در این نوع سم پاش برای هر افشانک
در حداکثر  3لیتر می باشد و حداکثر تعداد افشانک
برای دو طرف تا  30عدد می باشد بنابراین ،از این
نوع سم پاش حداکثر  90لیتر سم در هر دقیقه خارج
سم پاش موتوری فرغونی
می شود .از این نوع سم پاش غالباً برای سم پاشی و
از این سم پاش ها هم برای کوددهی محلول به گیاهان کوددهی گیاهان زینتی فضای سبز با ارتفاع بسیار بلند
زینتی استفاده می شود فقط برای استفاده کارآمدتر و متراکم استفاده می شود.
به انتهای محل خروج قطعاتی نصب می شود تا بتوان
به طور کارآمدتر از کودها استفاده نمود.

کالیبره کردن انواع سمپاشها
کالیبـره کـردن یا تعیین میزان پاشـش سـم پاش ها در مسـاحت و مدت زمـان معینی برای جلوگیـری از افزایش
هزینه هـا ،تأثیـر کامـل سـم و کاهش اثـرات زیان آور آن برای طبیعت و جانوران آن می باشـد .میزان مصرف سـم
برحسـب لیتر یا کیلوگرم در هر هکتار و یا لیتر به ازای هر گیاه زینتی و توسـط کارشناسـان مربوطه توصیه شـده و
معموالً برروی قوطی و یا بسته سموم درج می شود .به کار بردن مقدار بیشتر سم نه تنها منافعی ندارد ،بلکه باعث
افزایش هزینه ها و در مواقعی باعث ازبین رفتن گیاه می شود .بنابراین توصیه میزان مصرف سم توسط کارشناس
مربوطه باید در دستور کار قرار بگیرد.
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برای اینکه حجم محلولی که برای واحد سـطح مورد اسـتفاده قرار می گیرد مشـخص شـود ،الزم اسـت عملیات
کالیبراسیون انجام گیرد .برای انجام این کار باید یک قسمت از مزرعه به مساحت مشخص (مث ً
ال  100متر مربع)
درنظر گرفته شـده و دبی افشـانک ،تعداد افشـانک ،عرض کار سـم پاش و سرعت پیشروی مشخص شده و از رابطه
زیر حجم محلول در واحد سطح به دست آید.
H=(q×n/v×b)×600

در فرمول باال  qدبی هر افشانک برحسب لیتر در دقیقه n ،تعداد افشانکv ،سرعت پیشروی برحسب کیلومتر در
ساعت و  bعرض سم پاشی در هربار برحسب متر می باشد.
به عنوان مثال اگر سـم پاش پشـتی دارای یک افشـانک بوده که در هر دقیقه یک لیتر خروجی داشـته و سـرعت
پیشروی کارگر  5کیلومتر در ساعت و عرض کار نیز  3متر باشد در این حالت در هر هکتار  40لیتر محلول پخش
خواهد شـد و اگر میزان سـم مصرفی در هر هکتار  2لیتر باشـد در نتیجه نسـبت محلول آب و سـم  2به  40خواهد
بود یعنی اضافه کردن  2لیتر سم به  40لیتر آب.

شرایط و سرویس و نگهداری سمپاشها
بعد از انجام عمل سم پاشی داخل مخزن مقداری آب ریخته و با پاشش آن را تخلیه نمایید
تمرین

انجام این کار چه نفعی دارد؟
اگر بعد از اتمام کار هنوز محلول سـم در داخل مخزن باقی مانده به مدت کوتاهی می توان آن را اسـتفاده نمود
(مث ً
ال یک هفته) بعد از آن سم کارایی گذشته را نخواهد داشت.
اجزایی که قابلیت باز شدن دارند باید باز شده تمیز و خشک شده تا برای استفاده بعدی آماده باشند.
در هر بار استفاده کلیه صافی ها و توری را در آورده و پس از شستن و خشک کردن دوباره در محل خود قرار دهید.
شیلنگ های طویل به طور اصولی جمع آوری و بسته شده و در محل سایه و به دور از باران نگهداری شود.
قسمت هایی را که الزم است ،سرویس و روغن کاری شوند و درصورت نیاز برای پمپ های پیستونی سرویس های
الزم انجام پذیرد.
از چکه کردن سم از قسمت های اتصال دستگاه جلوگیری نمایید.
کمک های اولیه درخصوص امدادرسانی به افراد مسموم را فرا گرفته از چکمه ،عینک ،کاله و لباس های یکسره
و ضد موادشیمیایی استفاده نمایید.
در سم پاشی های بزرگ سعی شود از سم پاش هایی که دارای همزن می باشد استفاده نمایید .تا سم را به صورت
یکنواخت در داخل آب یا روغن حل نماید.
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انواع مواد همراه و مواد مؤثره سم
بـرای اینکـه تأثیـر سـموم بر روی آفات و بیماری های گیاهـی افزایش یابد ،معموالً موادی را به ترکیب اصلی سـم
اضافه می نمایند که این مواد قابلیت حل شدن و همچنین چسبندگی را زیاد نموده و باعث خیس شدن و پخش
شدن بهتر سم در زمان اسپری آن می شود .همچنین برای تشخیص سموم از انواع دیگرمعموالً مواد رنگی به آنها
اضافه می نمایند تا به راحتی قابل شناسایی باشد .به مجموعه این مواد ذکر شده در اصطالح مواد همراه می گویند.
اگر گفته شـود که سـمی حاوی  60درصد از امولسـیون می باشد ،به این مفهوم است که  60درصد از سم مورد نظر
دارای خاصیت آفت کشی (ماده مؤثره) بوده و بقیه آن از مواد غیر سمی (مواد همراه) تشکیل شده است.
به عنـوان مثـال پاراتیـون  40درصد یعنی  40درصد از واحد حجم آن سـم دارای مـاده مؤثره پاراتیون بوده و 60
درصد حجمی باقیمانده از مواد همراه برای افزایش قابلیت حل شدن و چسبندگی محصول می باشد.

نحوه تهیه سم
قبـل از اینکـه در خصـوص نحوه تهیه سـموم صحبتی
به میان آید بهتر اسـت با اشـکال مختلف سموم آشنایی
پیدا نمود.
در یک طبقه بندی کلی سـموم به صورت جامد (حالت
پـودری) محلول(مایـع) ،تصعیدی ویا به صورت گرانول
عرضـه می شـوند .در ایـن میـان سـمومی که به صورت
پودری می باشند خود به سه دسته غیر قابل حل   (تعلیق)
در آب ،محلـول در آب (پودروتابـل) و یـا گردهای قابل
حل در آب تقسـیم بندی می شـوند که در ادامه هر یک
توضیح داده می شود.
گـرد سـمی و یا پـودر غیرقابل حل در آب به وسـیله
گردپاش هـا و مسـتقیماً بـدون واسـطه به گیـاه بیمـار
پاشـیده می شـود .مثـل گل گوگـرد که برای مبـارزه با
سفیدک مستقیماً به روی گیاه تزریق می شود.
پـودر وتابـل بایـد ابتـدا در حجم کـم تهیه و ایـن پودر
پس از مدتی به حالت سوسپانسیون (حالت دوغاب) در
آمده و پس از رساندن محلول سمی به حجم الزم برروی
گیاه پاشـیده می شـود .بیشـتر سـموم مبارزه با آفات و
بیماری ها از این نوع می باشند.
گروه سـوم به صورت سـموم گرد مانند بوده که در آب
به راحتـی حـل شـده و پس از رسـاندن حجـم محلول
به مقدار حجم مخزن مورد استفاده قرار می گیرند.
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در سموم محلول ذرات سم در یک محلول مانند آب
و یا یکی از حالل های روغنی به طور کامل حل شـده و
ذرات آن در داخل محلول پراکنده هستند.
کاربـرد سـموم تصعیـدی در فضاهـای بسـته بوده و
معموالً به صورت گاز تحت فشـار و داخل کپسـول هایی
نگهداری و مورد استفاده قرار می گیرند.
به طور کلی میزان سـم به کاربرده شـده برای سم پاشی
نسـبت نزدیکـی بـا حجم تـاج درخت و تعـداد آن دارد
به این معنی که هراندازه گیاه زینتی بزرگتر و تعداد آن
بیشـتر باشـد به همان میزان حجم محلول سـمی به کار
رفته نیز بیشتر خواهد شد.
اصوالً توصیه می شود جهت تأثیر بهتر سم ابتدا محلول
استوک (محلول غلیظ) تهیه شده و سپس به اندازه الزم
آن را رقیق نموده و مورد استفاده قرار داد .معموالً برای
تهیه محلول سمی و سم پاشی آن بر روی گیاهان زینتی
از نسبت در هزار استفاده می نمایند و این عدد بر   حسب
توصیـه کارخانـه سـازنده و عمومـاً برای هـر محصولی
به صورت جداگانه تعیین می گردد .به عنوان مثال برای
سم پاشـی گیاهان زینتی که دچار شته شده اند محلول
دو در هزار ماالتیون می تواند مفید باشد .ذکر این نکته
ضروری است که حجم سم پاش مورد استفاده در میزان
سـم مورد اسـتفاده و تعداد دفعات آن مؤثر اسـت .مث ً
ال
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برای تهیه سم دو در هزار ماالتیون به شرح ذیل عمل می نماییم.
 1میزان سم مورد نیاز محاسبه می شود و برای این کار اگر دستگاه سم پاش ما به گنجایش  100لیتر باشد100.
را در عدد  2ضرب نموده و عدد  200گرم (سموم جامد) و یا  200سی سی (سموم مایع) به دست خواهد آمد.
 2برای اینکه محلول سمی یکنواختی به دست آید ابتدا  200گرم از سم را در مث ً
ال  100سی سی آب حل نموده
و کم کم آب به آن اضافه نموده تا حجم آن به  100لیتر برسد.

شرایط نگهداری سموم در انبار
در صورت نگهداری سموم در انبار باید نکات زیر را رعایت نماییم.
 1انبار باید دور از دسترس کودکان و در محل های غیرمسکونی احداث شود.
 2انبار باید دارای تهویه مناسب بوده و حتی االمکان خشک،دمای پایین و کم نور باشد.
 3از نگهداری سـموم اسـتوک (با آب تاحد خاصی رقیق شـده) و باقیمانده سـموم با درب باز در انبار خودداری
نمایید.
 4سموم گردی درصورت باز شدن به سرعت مصرف شده و در انبار مرطوب نگهدای نشود.
 5انباردارای قفل محکم و مناسب بوده و به طور مرتب سرکشی شود.
 6درجه سـمیت ( :)LD50مقدار سـم خالص برحسب میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن انسان را که باعث
مـرگ حداقـل   50درصـد جانور مورد آزمایش می شـود را می گویند .این عدد بر روی تمامی قوطی های سـم درج
گردیـده و بایـد قبـل از بازکـردن و اسـتفاده آن مـورد توجه و دقت قرار داد .هرچه این عدد کوچک تر باشـد درجه
مسـمومیت آن باالتر بوده و دقت بیشـتری در اسـتفاده از این نوع سـم باید نمود .برعکس هرچه این عدد بزرگ تر
باشـد درجه سـمیت آن کمتر خواهد بود .بنابراین در مقایسـه بین دو سـم هرچه این عدد بیشـتر باشـد خطرات
استفاده از آن به نسبت سم دیگر کمتر خواهد بود.
 7دوره کارنـس(دوره مانـدگاری) :مـدت زمانی که سـمی بعد از سم پاشـی بـر روی گیاه سـمیت خود را حفظ
می نماید دوره کارنس می گویند .این عدد نیز بر روی سـموم ذکر گردیده و اهمیت آن در کاربرد بر روی گیاهان
زینتی به مراتب کمتر از گیاهانی است که دارای قسمت های خوراکی می باشد.

نکات ایمنی در سمپاشی و اثرات زیست محیطی
در مورد اسـتفاده از سـموم مختلف برای مبارزه با آفات و بیماری ها با توجه به نوع سـم دانسـتن نکات زیر الزامی و
اجرای آنها برای جلوگیری از بروز حادثه الزامی می باشد.
 1قبل از انجام هرکاری باید دسـتورالعمل موجود بر  روی قوطی سـم و یا دسـتورالعمل همراه آن به دقت مطالعه
و تمامی نکات آن رعایت شود.
 2از وسایل مورد استفاده در سم پاشی نظیر دستکش ،کاله ،عینک مخصوص سم پاشی ،ماسک و ...استفاده شود.
 3از خوردن و آشامیدن و حتی سیگار کشیدن در زمان سم پاشی خوداری شود.
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 4حتی االمکان در زمانی که باد وجود ندارد اقدام به سم پاشـی نمود و در صورت وجود نسـیم ،مالیم پشـت به باد
عمل سم پاشی را انجام داد تا از خطرات آن در امان ماند.
 5قطر ذرات اسـپری را طوری تنظیم نمایید که قطره بر روی برگ ها تشـکیل نشـود و حتی االمکان کام ً
ال پودر
شود .این عمل بستگی مستقیمی به میزان فشار سم پاش دارد.
 6زمان انجام سم پاشی صبح با هوای آرام و یا عصر با هوای آرام و بدون باد انتخاب شود.
 7از پاشـیدن محلـول سـم در محـل عبور حیوانات و انسـان ها حتی االمـکان خودداری نمـوده و در صورت الزام
به سم پاشی این نقاط از تابلوهای هشداردهنده استفاده نمایید.
 8از ریختـن سـم و یـا مـواد اضافـی آن در داخـل آب های جاری ،اسـتخر ،محل آب خوری حیوانـات و پرندگان
خودداری نمایید.
 9قوطی سـم و یا پاکت حاوی سـم پس از اسـتفاده جمع آوری و طبق دسـتورالعمل مربوطه بازیافت و یا معدوم
شده و از رهاکردن آن در طبیعت خودداری نمایید.
 10از سموم دارای تاریخ مصرف استفاده نموده و سموم تاریخ گذشته را مرجوع نمایید.
 1حتی االمکان با مطالعه وضعیت هواشناسی طی چند روز آینده اگر بارشی وجود دارد سم پاشی را به بعد از آن
موکول نماییم.
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ارزشيابي نهايي شايستگي
شرح کار :کالیبره کردن سم پاش ـ تهیه محلول سم یا کود ـ انجام محلول پاشی
استاندارد عملکرد :سم پاشی  5000متر مربع برای یک روز کاری با سمپاش اتوماتزر در شرایط مطلوب
شاخص ها :سم پاشی کامل اندام آلوده ـ انتخاب زمان مناسب سم پاشی (از نظر تأثیر سم) کنترل آفت
شرایط انجام کار :شرایط مناسب جوی (عدم وزش باد ـ بارندگی ـ عدم تابش شدید آفتاب) ـ سم پاش حاضر به کار ـ سموم مناسب
ابزار و تجهیزات :سم پاش پشتی و دستی ـ پیمانه (لیتر ـ سانتی متر مکعب) ـ لباس کار ـ دستکش ـ کاله ـ عینک ـ چکمه ـ ماسک
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

آماده سازی سم پاش

2

2

تهیه مخلوط سم

2

3

انجام عمل سم پاشی

2

4

سرویس و نگهداری سم پاش

2

5

نگهداری سم و سم پاش در انبار

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات

2
*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 11
اصول طراحی فضای سبز
برای طراحی محیط و منظر داشتن اطالعات صحیح از چند عامل الزم و ضروری است و نداشتن آگاهی در این
زمینه می تواند باعث ازبین رفتن هزینه و همچنین ناکارآمدی طرح گردد .قدم اول در ایجاد فضای سبز شناسایی
نیازها ،منابع موجود و اطالع از قوانین و مقررات است برای به دست آوردن این شاخص ها می توان با طرح چند
پرسش ساده اطالعات زیادی را جمع آوری نمود .مهم ترین این سؤال ها شامل موارد ذیل می باشد
آیا انجام این پروژه مورد نیاز است؟
اگر جواب سؤال مثبت باشد ،باید توجه داشت که اجرای پروژه بهره وری و ارزش امالک و ساختمان های اطراف
افزایش دهد .در غیر این صورت باعث از بین رفتن سرمایه شده است.
آیا انجام این پروژه باعث ایجاد یک محیط کارآمد خواهد شد؟
انتخاب نوع گیاه در طراحی فضای سبز از اهمیت باالیی برخوردار بوده و کارآمدی یک پروژه حاصل این تصمیم گیری
خواهد بود .منظور از محیط کارآمد هزینه های نگهداری پایین ،حداقل استفاده از نهاده هایی مانندکود ،سم ،مواد
مکمل و ...می باشد .درصورت انتخاب صحیح گیاه برای یک محل نتیجه آن کاهش بیماری ها ،شادابی بیشتر،
آب مورد نیاز کمتر و کاهش استرس حاصل از حشرات برای خود گیاه می باشد .وارد شدن استرس به گیاهان
باعث افزایش هزینه کارگری ،کود ،سم و ...می گردد که در نهایت انجام یک پروژه را با مشکل مواجه می نماید.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که اصول طراحی فضای
سبز آمیزه ای از هنر و به کارگیری دانش است .مرحله
دوم تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده و تعیین
اقدامات امکان پذیر و اهداف چشم انداز اجرای طرح
با توجه به میزان منابع و عرصه در دسترس است .که
هدف ما را از اجرای طرح توجیه می نماید .از جمله
این اهداف کاهش آلودگی ها ،کنترل فرسایش خاک،
کنترل باد ،کنترل شرایط اقلیمی یک منطقه خاص و...
می باشد .مرحله آخر تدوین طرح و الگوها می باشد.
نمونه ای از طراحی مدرن و امروزی

کاربردهای زیست محیطی فضای سبز
1ـ كاهش آلودگی هوا :مهم ترین اثرات فضای سبز در شهر ها ،کارکردهای زیست محيطی آنها است که سبب
افزایش کيفيت زیستی شهرها می شوند .با توجه به اینكه گسترش از یک سو ارتباط ارگانيک با تكنولوژی و ازسوی
دیگر با آلودگی دارد ،برای تداوم آن باید کليه عوامل الزم به کار گرفته شوند .مؤلفه های اثرات گسترش در شهرها،
به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می توانند مختل کنند .فضای سبز مناسب در شهرها یكی از عوامل مؤثر
در کاهش این اثرات بوده و به ویژه در رابطه با گردو غبار ،آلودگی شيميایی ،هوا ،فضای سبز شبه جنگلی ریه های
تنفس شهرها به شمار می روند .یکی از مهم ترین نقش هایی که گیاهان در دنیای ماشینی امروزه برعهده دارند
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جذب دی اکسیدکربن است .با پیشرفت جوامع بشری و استفاده از منابع فسیلی انرژی نظیر نفت و بنزین آلودگی
جو زمین رو به افزایش بوده و در این میان گیاهان هستند که می توانند سهم این آالینده ها را در شهرها کاهش
دهند .البته این کاهش آلودگی توسط گیاهان بسیار کم بوده و تأثیر بسیار بزرگی برای آن نمی توان متصور شد
ولی اثر آن را هم نمی توان نادیده گرفت .آلودگی هوا مشكل اصلی شهرها است ،ولی با وجود این ،تا به حال كمتر
شهری توانسته با استفاده از پوشش گیاهی در داخل و اطراف آن ،با این مشكل مقابله كند .گیاهان ،عالوه بر
تولید اكسیژن ،از راه دیگری نیز ،در كاهش آلودگی هوا دخالت می كنند .گیاهان با افزایش رطوبت در اطراف خود
باعث رسوب ذرات آلوده ای همچون سرب می شوند که به نوبه خود به افزایش کیفیت هوا کمک می کند .همچنین،
باكاهش سرعت باد ،از حرکت ذرات معلق جلوگیری می کنند .بنابراین استفاده از طراحی مناسب و گونه های
مناسب هر محل می توان به روند کاهش آلودگی کمک
نمود .نکاتی که برای گیاهان مناسب کاهش آلودگی
هوا مدنظر قرار می دهند به شرح زیر است.
 1دارا بودن شاخ و برگ فراوان در کلیه سطوح درخت
 2ترکیبی از گیاهان مختلف مانند سوزنی برگان و
پهن برگان مورد استفاده قرار گیرد
 3استفاده از درختان بادشکن بزرگ مانند سپیدار و
اکالیپتوس در مناطق صنعتی
 4کاشت چند ردیفه این درختان در اطراف مناطق
صنعتی و مراکز شهر
2ـ كاهش آلودگی صوتی :ایجاد آلودگی صوتی در
مراکز تجمع انسانی یکی دیگر از منابع آلودگی است که
نقش فضای سبز در این میان مهمترین اثر را خواهد داشت.
وسایل نقلیه موتوری ،عوامل و ماشینهای ساختمانی و
کارگاهی ،هواپیماها و آمبوالنسها از مهمترین وسایل
ایجاد آلودگی صوتی میباشند .درختان فضای سبز
میتوانند با ایجاد انحراف ،کاهش شدت ،ایجاد مانع و
کاهش انرژی و بعضی از مواقع انعکاس آن در کاهش این
آالیندهها بر محیط و زندگی شهری تأثیر داشته باشند.
نکاتی را که در طراحی فضای سبز برای کاهش این آلودگی
درنظر گرفته میشوند بهشرح زیر است.
 1استفاده از چند ردیف درخت با ارتفاع و اشکال
مختلف
 2استفاده از ترکیب درخت و چمن نسبت به فقط
چمن خالی

گیاهان باعث ایجاد طراوت و شادابی در محیط می شوند.

ریشه های درختان موجب حفظ خاک می شوند.

درختان باعث کاهش شدت نور می شوند.
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 3فاصله بین منبع تولید صدا یعنی وسایل نقلیه و مراکز مسکونی حداقل  20متر باشد.
 4استفاده از فضای سبز متراكم تر و بلندتر نقش بیشتری در کاهش آلودگی صوتی دارد.
 5در تركیب گونه ها ،پهن برگان نقش بیشتری در كاهش آلودگی هوا دارند .اما سوزنی برگان به علت همیشه
سبزبودن دارای ارجحیت است.
3ـ كنترل فرسایش و تثبیت خاك
کنترل تخریب و فرسایش خاک از دیگر اثرات مهم
ایجاد فضای سبز می باشد .شدت فرسایش خاك ،به نوع
منطقه و اقلیم ،شدت باد ،منابع آبی ،نوع خاك و شیب
زمین بستگی دارد.
فضای سبز متراکم نقش بیشتری در کاهش آلودگی هوا دارند.

4ـ كنترل انعكاس نور
هر چند نور به عنوان عامل مهم حیات و انرژی در طبیعت شناخته می شود ولی زیادی آن در محیط فعالیت
انسانی باعث ایجاد مشکالتی می شود که در این میان استفاده از فضای سبز نقش شایانی در کاهش اثرات منفی
نور زیاد دارد .برای کاهش نورهای مصنوعی شب ها نیز استفاده از فضای سبز راهکار مفید و باصرفه ای می باشد
که می تواند به این نورها و ایجاد محیط مناسب استراحت کمک نماید.
5ـ کنترل جریان باد
باد نه تنها باعث ایجاد هوای مناسب و انتقال آلودگی هوا می شود ،بلکه برای ایجاد آرامش در محیط زندگی
انسان نیز مؤثر می باشد .بادها می توانند منجر به سرد شدن یا گرم شدن اجسامی شوند كه در معرض آنها قرار
می گیرند (مانند :انسان ها ،گیاهـان و ساختمان ها) .هرچقدر مقدار اختالف دمای بین هوا و شخص بیشتر باشد
(هوا خنك تر باشد) ،فرد احساس خنكی بیشتری می كند .برای آنكه از گیاهان به منظور كنترل باد استفاده كنیم،
الزم است كه خصوصیات باد را در منطقه مورد شناسایی قرار دهیم .ایستگاه های هواشناسی ،تغییرات بادها
را با نمودارهای گلباد به نمایش می گذارند كه بررسی این نمودارها می توانند در تصمیم گیری مربوط به نحوۀ
كاشت گیاهان بسیار مؤثر باشند .البته از آنجایی كه گیاهان ،خود نیز در تغییرات باد مؤثر هستند بهتر است این
ویژگی ها در ارتباط با محل بررسی شوند تا نتایج كارآمدتری را درپی داشته باشند .الزم است ردیف های بادشكن
در اندازه های مناسب و در مكان های مناسب احداث شوند .ردیف های بادشكن ،عمود بر جهت بادهای غالب
احداث می شوند .تحقیقات نشان داده است كه در سمت بادپناه ،مسافتی به اندازۀ پنج برابر ارتفاع بادشكن ،دارای
باالترین درجه كاهش باد خواهد بود .در هنگام انتخاب گیاهان برای بادشكن ،شكل گیاهان اهمیت دارد .گیاهانی
كه تا سطح زمین شاخه دارند ،بسیار مؤثرتر عمل می كنند .در مورد بادهای مزاحم زمستانه ،استفاده از گیاهان
همیشه سبز ،الزامی است البته فضای سبز به ویژه درختان در صورت کاشت مناسب و هدفمند (ترکیب گونه ای
و آرایش مناسب) می تواند در هدایت باد (در تابستان جهت خنک کردن) در بخش های مورد نظر و تغییر جهت
آن در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشد.
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6ـ تولید فیتونسید Phytoncide

بررسی های دانشمندان علم محیط زیست نشان می دهد كه درختانی مانند گردو ،كاج ،نراد ،بلوط ،فندق ،سروكوهی،
اكالیپتوس ،بید ،افرا ،زبان گنجشك و داغداغان از خود ماده ای به نام فیتونسید در فضا رها می سازند كه برای
بسیاری از باكتری ها و قارچ های تك سلولی و برخی از حشرات ریز اثر كشندگی دارد .در عین حال تولید چنین
موادی توسط درختان برروی انسان اثر فرح بخشی دارد .دلیل این امر را دانشمندان چنین بیان می كنند :مغز
انسان از دو نیمكره چپ و راست تشكیل شده است .نیمكره راست در تنظیم احساس غریزی و طبیعی انسان مانند
احساس محبت ،خواب و نیازهای دیگر طبیعی نقش دارد .در حالی كه نیمكره چپ كار به نظم كشیدن كارهای
مكانیكی انسان مانند تنظیم وقت و سروقت حاضر بودن را به عهده دارد .انسان شهرنشین به دلیل درگیری در
كارهای روزمره و شرایط محیط زیست شهری به مراتب كار بیشتری از نیمكره چپ خود می كشد كه این امر موجب
اختالل بین دو نیمكره مغز و در نتیجه عملكرد طبیعی مغز انسان می گردد .دانشمندان پی برده اند كه درختان
به سبب رهاسازی مواد شبیه فیتونسید می توانند تعادل بین دو نیمكره مغز را به خوبی برقرار ساخته و حالت طبیعی
و آرام بخشی را به انسان ارزانی دارند .بنابراین نقش آرام بخشی درختان و فضای سبز به خوبی نمایان می گردد.

راهنمای انتخاب گیاهان فضای سبز
استفاده از گیاهان در طراحی فضای سبز نیازمند آگاهی از اصول و قواعدی است که در طراحی فضای سبز به کار
برده می شوند .از جمله این اصول زیباشناختی ،آگاهی از ویژگی های بصری گیاهان و نیازهای بیولوژیک آنها و
مهم تر از همه نیاز طراح می باشد که در ذیل به توضیح آنها می پردازیم.
ویژگیهای بصری گیاهان
ویژگی های بصری بر مفاهیم نقطه ،خط ،فرم ،بافت و رنگ تأکید داشته و شناخت مفاهیم هریک به تنهایی یا در
ترکیب با یکدیگر می تواند به شناخت مفاهیم زیبا شناختی کمک نماید.
نقطه :اولین و ساده ترین مفهوم است .نقطه هیچ طول ،عرض ،عمق و یا جهتی ندارد ولی وقتی در مرکزیت دید
قرار گیرد ،ثابت و ساکن بوده و وقتی از مرکز خارج شود می تواند کشش و جاذبه ایجاد نموده و باعث ناپایداری
گردد .در طراحی با استفاده از نقاط می توان تأکید بیشتری را بعضی وقت ها در ذهن ببینده القا نمود.
خط :مفهومی گسترده دارد .یک خط نقطه امتداد یافته است و دارای طول و جهت ،ولی فاقد عمق و عرض
می باشد .معموالً در طراحی از خطوط ضخیم برای بیان قدرت و خطوط نازک برای ابراز ظرافت به کار می رود.
خطوط مستقیم صریح و پایدار به نظر می رسند ،درحالی که خطوط شکسته داللت بر حرکت و انرژی دارند .جهت
طراحی خط نیز انرژی دارد .خط های عمودی بر قدرت و خط های افقی بر استحکام اشاره دارند.خط هایی که باهم
زاویه نود درجه را می سازند بر پایداری و دوام داللت داشته و خطوط نامیزان و نامساوی بر عدم ثبات و پایداری
اشاره می نمایند و نشان دهنده تغییر می باشند .خط های موازی در داخل یک محدوده مفهوم صفحه را داشته و
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برای تأکید بر یک عنصر مورد استفاده قرار می گیرد .اگر این صفحات برروی زمین و با استفاده از عناصر مصنوعی
مثل جدول و یا عناصر طبیعی مثل پرچین باشد ،برای هدایت دید بیننده به یک نقطه خاص و یا پرت کردن دید
بیننده از یک نقطه کور به کار می رود.

استفاده از خطوط افقی در طراحی

نامنظم

مخروطی

هرمی

مجنون
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مدور

فرم های مختلف در گیاهان

ستونی

فرم :حالت ظاهری یک جسم در صفحه که معموالً دو بعدی است را گویند .بر این اساس فرم کلی گیاهان به عنوان
مهم ترین عنصر طراحی در اشـکال گرد ،مخروطی ،عمودی ،هرمی و ...دیده می شـود و هر یک مفهومی خاص را
به تنهایـی و یـا در ترکیـب بـا یکدیگر دنبال می کند .به عنوان مثال اکثر گیاهانی که به صورت گرد دیده می شـوند
مفهوم بافت اصلی را داشته و خاصیت پیونددهندگی میان دو بافت را نشان می دهند ،به بیان دیگر روی این بافت
می توان از بافت های جهت دار دیگر استفاده نمود.گیاهان هرمی شکل معنا و مفهوم استحکام و پایداری را داشته
و گیاهان با شکل مخروطی مفهوم ارتفاع را بیان می دارند و دید بیننده را به سمت باال هدایت می نمایند.
همه شـكل ها داراي خطوطي محيطي هستند .گياهان
را مي توان به صورت خطي سـازمان داد .سـازمان خطي
فشرده معموالً نشانه حضور انسان ها است .طراح سايت
بـا ايجـاد كوچه حركت را هدايت كـرده و نگاه را با خود
مي كشـد .رديف هـاي درختـان كاشـته شـده در طول
خيابان بر ويژگي خطي تأكيد مي كند و براي پيوسـتن
بصـري سـاختمان هاي مجـاور از گياهانـي كـه به طور
خطي کاشته شده اند ،مي توان استفاده كرد.
در هنگام بررسي فرم گياه بايد هم به فرم گياه به طور
منفرد و هم به فرم مجموعه آنها توجه كرد در واقع فرم
يك گياه تركيبي از نماي كلي و نحوه رشد آن است كه
هر فرم امكانات طراحي خاصي را به شرح زير دارا است.
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 ١ـ گياهان مخروطي

بر شكل عمودي تأكيد دارند و اين گياهان معموالً در طراحي به عنوان
نقاط كانون مطرح هستند.
 ٢ـ گياهان ستوني

شبيه گياهان مخروطي شكل هستند با اين تفاوت كه نوك آن محدود
است.درمنابعدیگرايندرختانبرجهتعموديوآسمانداللتمي كنند.

 ٣ـ گياهان مدور

معموليترين گياهان هستند و در مجموعه طراحي بخش گياه را تشكيل
ميدهند .فاقد جهت بوده و بهعنوان زمينهاي براي فرمهاي جهتدار
كارايي داشته و غالباً براي مجموعه نقش پیونددهنده دارند.

درخت با فرم مخروطی

4ـ گياهان هرمي

ويژگي رسمي و معمارانه دارند كه به مجموعه استحكام مي بخشد.
مثل درخت تويا
  5ـ گياهان مجنون

غالباً در نواحي مرطوب مي رويند مثل توت مجنون كه اگر به صورت
نيم رخ در مقابل فرم هاي معماري قرار بگيرند ،يا به شكل آبشار بر
روي آنها بريزد شكل مؤثرتري پيدا مي كند.

درخت با فرم ستونی

  6ـ گياهان نامنظم و خميده

گياهاني كه به اشكال بديع و برجسته ديده مي شوند .فرم آنها معموالً
در اثر طبيعي ايجاد مي شود .اين گياهان در محيط و منظره هاي گياه
مؤثر بوده به عنوان نمونه هاي جالب مطرح هستند و همواره خود را
به سمت خورشيد مي كشند.
درخت با فرم هرمی

درخت با فرم خمیده

درخت با فرم مجنون
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بافت :شاید مفهومیکه بیشتر قابل لمس و درک باشد
بافت است و ذهن بیننده در بیشتر موارد ناخودآگاه این
مفهوم را درک مینماید .از بافت در درک مفاهیمی چون
دوری و نزدیکی ،بزرگی و کوچکی و یا ظرافت و خشنی
استفاده میشود .همچنین از این خصوصیت در درک
همبستگی که از اصول زیبا شناختی است ،میتوان
استفاده نمود .بهاین معنی که با استفاده از بافت متوسط
در یک سطح خاص میتوان تغییرات را بهطور مالیم
انجام داد.

مشاهده بافت در طراحی فضای سبز

منظور از بافت دانه بندي بصري يعني همواري يا ناهمواری سطح ادراك است .بافت گياه در نتيجه اندازه و ويژگي
لبه برگ ،اندازه شاخه ها ،پوست (پوست درخت) متفاوت است .همچنين در بافت آن نحوه رشد گياه و فاصله آن
تا بيننده نيز اهميت دارد .گياهاني كه بافت درشت دارند گياهاني هستند كه كه برگ هاي بزرگ ،شاخه هاي
كلفت و سر شاخه هاي محدود داشته و به صورت آزادانه رشد مي كنند .اين گياهان در تركيب با بافت متوسط
بر آنان غلبه مي كنند ،كه اين برتري باعث مي شود از آنها به عنوان كانون ديد (کانون توجه) استفاده كرد .براي
اين منظور بايد پس زمينه را از گياهاني با بافت ريز انتخاب كرد تا گياه با بافت درشت به نظر بيايد .كه اين حالت
باعث مي شود گياه به سمت بيننده جلو بيايد و در حقيقت فاصله بين بيننده و درخت بسيار كم مي شود و فضا
كوچك تر و تنگ تر مي شود .گياهان با بافت متوسط نقش توده خنثي را دارند .كه اين گياهان به صورت پس
زمينه گياهان بافت درشت يا ريز عمل مي كنند .گياهاني كه بافت ريز دارند تعداد زيادي برگ نزديك به هم دارند
و به طور متراكم رشد مي كنند .داراي شاخه هاي متعدد و باريك و سر شاخه هاي نازك و نرم هستند و بايد از
نزديك مشاهده شوند .اين گونه گياهان براي فضاهاي كوچك مناسب هستند زيرا باعث مي شوند فضا بزرگ تر
به نظر برسد.
رنگ :برای شناخت رنگ باید ابتدا نور را شناخت .زیرا اجسام را با نوری که از آن به چشم ما منعکس می شود
می شناسیم .در مورد رنگ نظریه ها و رویکردهای فراوانی وجود دارد ولی جدای از این رویکردها رنگ تأثیرات
شگرفی در بر بینایی انسان داشته و مفاهیم گسترده ای همچون شادی و آرامش را می توانند منتقل نمایند.
رنگ در بيان حالت يك مكان بسيار مؤثر است .برگ هايي كه سبز روشن هستند فضا را با روحيه تر و شادتر
مي كنند .از اين جهت منظره هاي بهاري كه رنگ روشن دارند زنده تر به نظر مي رسند .رنگ هاي روشن شادتر و
تيره ها غم انگيزتر هستند .رنگ در گياهان از رنگ ميوه ،گل ها ،برگ پوست و شاخه ها حاصل مي گردند .رنگ گل ها
ممكن است بسيار متفاوت و پويا باشند .اما غالباً اين رنگ ها به صورت ناگهاني بوده و عمر كوتاهي دارند .بيشتر اوقات
سال رنگ گل اهميتي ندارد .رنگ ميوه تضاد جالبي با رنگ برگ ها ايجاد مي كند كه مكمل آنها بوده و به کیفیت
بصري گياه برگ دار نيز مي افزايد .به خصوص وقتي كه برگ ها مي ريزند و ميوه ها هنوز به جاي خود باقي مي مانند،
مانند درخت خرمالو ،انار ،زرشک منظره جالبي ايجاد مي كنند .رنگ برگ ها از سبز روشن (سبز مايل به زرد) تا
سبز مايل به آبي ،برنزي ،مسي و بنفش متغير است ،كه در فصل پاييز رنگ بسيار متنوع تر مي شود .پوست درخت
و شاخه هاي آن نيز رنگ هاي جالبي را به نمايش مي گذارد و اثر آنها ظرافت بيشتري نسبت به برگ ،ميوه و گل را
دارد .به همين دليل در فصل زمستان تأثير بيشتري بر انسان دارد.
150

پودمان  5اصول طراحی فضای سبز

نکته

در طراحي رنگ با خط ،شكل و بافت گياه تركيب مي شود .تا تصويري كلي از گياه را فراهم كند .اگر بخواهيم
گياهي از نظر بافت ،فرم ،اندازه با خط مشخص تر باشد ويژگي آن بايد با استفاده از رنگي كه با زمينه تضاد
دارد برجسته تر شود .همچنين طراح با استفاده از گياهاني كه طيف هاي رنگي متفاوت دارند ،يكنواختي
را از بين مي برد.

اصول زیبا شناختی در طراحی فضای سبز
برای انجام یک طراحی خوب و مناسب در یک منطقه
اجزای طراحی که مشتمل بر  6عامل است باید مدنظر
قرار گیرد که در ذیل به آن ها اشاره می شود.
1ـ وحدت یا پیوستگی :عناصر فضای سبز در طراحی باید
بهیکدیگر وابسته بوده و پیوستگی بین آنها برقرار باشد .در
طراحی فضای سبز میتوان یکی از اجزای طرح که درخت
میباشد تکرار نموده و از پیچیدگی آن بکاهیم که در
نهایت بهدرک مفهوم طراحی کمک نماییم بهبیان سادهتر
نقاط ،خطوط و طرحها در کنار یکدیگر بهدنبال ایجاد
مفهوم باعث شدت زیبایی طرح میشوند .پیوسته نبودن
طرح باعث از بین رفتن انسجام و پیچیدگی میشود که
در نهایت طرح را بیاثر میکند.

ایجاد پیوستگی در طراحی توسط تکرار

عدم وجود پیوستگی در طراحی

2ـ تنوع یا سادگی :یکی از مهمترین اجزا طراحی بوده
و هدف از آن استفاده حداکثری از حداقل عناصر موجود
در طرح است و رعایت تناسب میان تنوع و سادگی کام ً
ال
بهمیزان مهارت طراح در انتقال مفاهیم دارد .این مفاهیم
باید ضمن اینکه ساده میباشند پیچیدگیهایی نیز
داشته تا ذهن بیننده را مشغول نماید نه اینکه بیننده
دچار سردرگمی شود.
3ـ تأکید یا تمرکز :یکی از مفاهیمی که درک آن
کمی دشوار بوده و از آن در طرحها باید با دقت و مراقبت
الزم استفاده شود تأکید است که میتواند بهصورت
مستقیم و یا غیرمستقیم بیان شود .در صورت استفاده
استفاده از اصل تأکید و تمرکز در طراحی
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صحیح از تأکید و تمرکز طرح بسیار متنوعی را میتواند بهوجود آورده که آن طرح را منحصر بهفرد نماید .هنرمند
میتواند توجه را بهیک قسمت ،یا بهصورت توالی بهقسمتهای مختلف یک ترکیب جلب کند .تمرکز بخصوص از طریق
سلسله مراتبی از نقاط ،قدرت آن را دارد که ذهن را مشغول کند و بر تحریک بیفزاید .نقطه کانونی وقتی شکل میگیرد
که یک جزءترکیب اختالف قابل توجهی با سایرین دارد .این تفاوت ممکن است در اندازه ،مقیاس ،شکل ،جهت ،سایه
رنگ ،بافت یا بسیاری از متغیرهای دیگر باشد .هر جزئی که با واژگان طرح یا پیوستگی ترکیب تضاد داشته باشد میتواند
نقش یک نقطه کانونی را ایفا نماید.
4ـ تعادل و توازن :استفاده از این مفهوم تقریباً در هر طراحی منظر و فضای سبزی به کار برده می شود به بیان
عامیانه متقارن و نامتقارن بودن یک طرح است و از زمان های بسیار قبل وجود داشته و رعایت گردیده است.
ولی در عصر حاضر بسیاری از طراحان عالقمند به استفاده از طرح های نامتقارن و هم وزن کردن عناصر موجود
در این طرح هستند.

استفاده از تعادل و تقارن در طراحی

5ـ مقیاس و تناسب :مقیاس اندازه یک شی یا یک عنصر موجود در طراحی را نسبت به اندازه واقعی آن بیان
می کند .این درحالی است که تناسب اندازه و رابطه یک بخش با بخش های دیگر را تبیین می نماید .این مفاهیم
پویایی ،احساس آزادی یا محصور بودن را در طرح القا می نمایند.
6ـ ریتم یاتوالی :یعنی تکرار یک مجموعه عناصر که به موضوع وحدت و یکپارچگی می بخشد .برای ایجاد تعادل
در ترکیب عناصر از ریتم استفاده می شود .این حالت مشابه استفاده از یک قالب یا ریتم در موسیقی است که
به آن جان می بخشد و ضمن ایجاد تنوع در نت ها باعث سادگی و قابل فهم بودن آن نیز می شود.
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نقشه خوانی
برای اجرای یک طرح اولین موضوع داشتن اطالعات و طرح اجرایی می باشد که معموالً این طرح ها توسط
کارشناسان و افراد متخصص در امور تهیه نقشه و طرح با استفاده از اطالعات اولیه ترسیم و به عنوان اساسی ترین
قسمت انجام یک کار مطرح می شود .در دنیای پیشرفته امروزی برای انجام هر کار عمرانی و یا کشاورزی وجود
طرح به عنوان الزامات اجرای کار می باشد ،بنابراین آشنایی هنرجویان با نقشه خوانی از ضروریات انجام کار است.
انتظاری که از یک فارغ التحصیل این رشته می رود آشنایی اولیه با جهات جغرافیایی ،اندازه گیری برروی نقشه،
به دست آوردن مساحت و به تبع آن برآورد میزان بذر ،خاک و یا کود مورد نیاز و همچنین شناسایی عالئم درختان
مختلف بر روی نقشه است.
جهات جغرافیایی
دانستن جهت جغرافیایی برای توجیه نقشه و اجرای عملیات از ضروریات است ،به بیان ساده وقتی شما وارد یک
قطعه زمین می شوید باید با استفاده از عالئم بتوانید جهت رو به شمال زمین را تشخیص دهید .با ایستادن به سمت
شمال جغرافیایی سمت مخالف آن جنوب بوده ،سمت راست ما شرق و سمت چپ غرب خواهد بود .قرار دادن
فلشی که سمت شمال نقشه را مشخص می کند در نقشه های اجرایی اجباری می باشد.

نکته

به لحاظ فنی و تخصصی انواع مختلف شمال وجود دارد که شامل شمال واقعی ،شمال شبکه و شمال
مغناطیسی می باشد که با توجه به اختالف جزیی بین آنها همگی تحت عنوان شمال تلقی می شوند.

مقیاس
نسبت فاصله بین دو نقطه در روی نقشه به میزان فاصله واقعی آن دو نقطه در روی زمین را مقیاس گویند که
معموالً به صورت کسری نمایش می دهند .به عنوان مثال 1
___  .مقیاس معموالً در سمت چپ و پایین نقشه ها
100
برای انجام عملیات اجرایی نوشته می شود.
در نقشه هایی اجرایی پارک ها و باغات که مساحت ها کوچک می باشد ،معموالً مقیاس بین 1
___ تا حداکثر
100
1
_____ می باشد .ساده ترین راه برای تبدیل طول به دست آمده به وسیله خط کش از روی نقشه به مقدار واقعی
5000
آن در روی زمین برقرای یک تناسب ساده می باشد.
1
مثال :اگر با خط کش در روی نقشه ای با مقیاس _____ فاصله بین دو نقطه را  5سانتی متر بخوانیم فاصله واقعی
2500
بین آن دو نقطه در روی زمین را به دست آورید.
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تمرین

نقشه یک پارک احداثی توسط شهرداری را تهیه به محل احداث پارک مراجعه نموده و در آن جهت شمال
و مقیاس نقشه را پیدا کنید .سپس با استفاده از خط کش و مقیاس فاصله واقعی بین دو درخت در یک
قسمت از پارک را روی نقشه با وضعیت اجرا محاسبه و مقایسه نمایید.
حل :ابتدا باید واحدها را یکسان نماییم یعنی یا همه را به متر تبدیل نماییم و یا به سانتی متر .بنابراین
می نویسیم  1متر در روی نقشه برابر با  2500متر برروی زمین است حال  0/05متر در روی نقشه چند
متر می شود که با انجام ضرب و سپس تقسیم نتیجه برابر با  125متر خواهد شد.

نقشه احداث یک پارک که مقیاس و جهت جغرافیایی در آن مشخص می باشد

شیب
تانژانت زاویه بین امتداد خط مورد نظر و خط افق را شیب آن خط گویند .به عبارت دیگر اختالف زاویه ای که دو
نقطه موردنظر ما در روی زمین با خط افق می سازد شیب نامیده می شود .وجود شیب در اراضی غیر قابل اجتناب
بوده و برای احداث پارک و یا باغ نیازمند دانستن مقدار شیب بین دو نقطه می باشیم .برای به دست آوردن مقدار
شیب ساده ترین راه استفاده از شیب سنج دستی می باشد ،ولی امروزه استفاده از دستگاه های نقشه برداری نظیر
توتال استیشن و اسکنر لیزری به دست آوردن نقشه کاشت را بسیار آسان نموده است.
تمرین
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شیب بین دو نقطه را تعیین نمایید.

پودمان  5اصول طراحی فضای سبز

حال این سؤال پیش می آید که دانستن شیب در طراحی
بـاغ و پـارک چه کاربردی دارد .درجـواب باید گفت که
معنـی سـاده شـیب یعنی اختالف ارتفـاع بین دو نقطه
و همانطـور کـه می دانیم این عامـل در مورد روش های
آبیـاری گیاهـان ،میـزان خاک بـرداری و خاک ریـزی
و همچنیـن در طراحـی منظـر و چیدمـان بـاغ و پارک
یکی از ارکان اصلی می باشـد .جهت شـیب نیز از عوامل
بسیار مهم در طراحی باغات و میزان دریافت نور توسط
گیاهان می باشـد که در احداث باغات اقتصادی بسـیار
مـورد توجـه و مهم می باشـد .در نقشـه های پایه مورد
اسـتفاده در طراحی پارک معموالً ارتفاع نقاط نقشه در
آن ذکر می گردد.
تحقیق

فضای سبز در سطح شیب دار

با راهنمایی هنرآموز خود کاربرد هر یک از رنگ ها در طراحی پارک و باغ را بنویسید.

تراس بندی
در بعضی از مناطق که زمین دارای پستی و بلندیهایی
بوده و هموار نمودن تمام زمین هزینه فراوانی داشته باشد با
استفاده از تکنیکی بهنام تراسبندی از هزینهها میکاهند.
این حالت در طراحی پارکها بسیار مطلوب بوده در واقع
بعضی از مواقع نیازمند ایجاد چنین ناهمواریهایی در
محدوده پارک بهطور مصنوعی میباشیم.
تراس بندی در یک سطح شیب دار

در اراضی دارای ناهمواری همانند تپه ماهورها نقاط هم ارتفاع را در سطح بلندی مشخص نموده و با یک خط
به هم وصل می نمایند روی این خط با استفاده از مصالح ساختمانی نظیر انواع سنگ های ساختمانی اقدام به
ایجاد دیواره نموده و پشت این دیواره با خاک پرمی شود .حال در محدوده تسطیح شده اقدام به کاشت گیاهان و
درختان مناسب می نمایند .تعداد و مقدار ایجاد تراس در اراضی بستگی به مقدار شیب و مالحظات طراحی دارد.
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عالئم شناسایی گیاهان در طراحی باغ و منظر
با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از گیاهان و درختان از گونه های گرمسیری تا سردسیری و معتدله در طراحی
فضای سبز به کار برده می شود ،لزوم استفاده از عالئم و نشانه هایی برای شناسایی و خواندن این گیاهان در
نقشه های اجرایی احساس گردیده است و این عالئم و نشانه ها امروزه به صورت حاشیه ای معموالً در سمت راست
باالی نقشه ها توصیف گردیده است .با مراجعه به این نشانه ها می توان تعداد و نوع گیاهان مورد استفاده در طراحی
پارک و یا باغ را به همراه محل واقعی آنها در روی زمین شناسایی و مورد استفاده قرار داد.
تحقیق

با راهنمایی هنرآموز خود لیستی از گیاهان فضای سبز مورد استفاده در منطقه تحصیل خود را تهیه نموده
و عالئم و نشانه های مورد استفاده برای این گیاهان در فضای سبز را مشخص نمایید.

بنچ مارک یا نقطه معیار
نقطه مبنا برای انجام کارهایی همچون میزان خاکبرداری
و خاکریزی را که دارای مختصات طولی ،عرضی و ارتفاعی
مشخص میباشد ،بنچ مارک گویند .این نقطه میتواند
در هر قسمت از محوطه عملیاتی قرار گیرد ولی جهت
اطمینان خاطر از صحت عملیات انجام شده مختصات
بقیه قسمتهای طرح باید با آن مطابقت داده شود.

انتخاب گیاهان بر اساس کاربرد آنها در فضای سبز
گیاهان را براساس محل کاربرد آنها در فضای سبز تقسیم بندی می نمایند به این معنی که هر گیاهی برای یک
محل خاص دارای ویژگی هایی است که می تواند اهداف طراح را منتقل نماید .به عنوان مثال کنترل نور و صدا
در حاشیه خیابان ها و بزرگراه ها توسط گیاهان سوزنی برگ عالوه بر ایجاد زیبایی در حاشیه بزرگراه ها وظیفه
جلوگیری از انتقال صدا و یا نور را به باند مقابل و یا مناطق مسکونی برعهده دارد.
گیاهان براساس کاربرد آنها در فضای سبز به گروه های زیر تقسیم بندی می شود:
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گیاهان مناسب برای حاشیه بزرگراهها :از این گیاهان
برای کاهش آلودگی صوتی و نوری ،افزایش ارزشهای
زیست محیطی و ایجاد منظره ای زیبا استفاده می شود
مانند گونه های مختلف سوزنی برگان.

استفاده از سوزنی برگان در حاشیه بزرگراه ها

گیاهان مناسب برای حاشیه خیابانها :از این گیاهان
برای کاهش آلودگی صوتی و نوری وسایل نقلیه استفاده
میشود .مانند ترون ،شمشاد و ناترک.

گیاهان پرچینی :از این گیاهان برای ایجاد مانع و حصار و یا پوشش مناظر ناخوشایند استفاده مینمایند .مانند
استفاده از زرشک ،شیرخشت و یا ماهونیا.

باد
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استفاده از گیاهان پرچینی درفضای سبز

گیاهان مناسب کاشت در چمن :از این گیاهان برای القای سازوکارهای زیباشناختی استفاده می شود؛ زیرا
در ترکیب تک درخت با چمن درصورت انتخاب صحیح زیبایی منحصر به فردی به بیننده منتقل می شود .افرای
ژاپنی ،گل یخ ،ماگنولیای بنفش و ...مثال هایی از این دست می باشند.

گیاهان پوششی :از این گیاهان برای انتقال حس زیبا شناختی و ایجاد محیط های خصوصی در مکان های
عمومی استفاده می شود .مانند افرای سیاه ،سرو نقره ای ،اکالیپتوس و چمن.
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گیاهان سایه انداز :از این گیاهان زود رشد که دارای تاج گسترده ای می شوند برای ایجاد یک محیط سایه و
آرام در معابر عمومی استفاده می شود مانند اقاقیای معمولی ،توت سفید و بید مجنون.

استفاده از گیاهان سایه انداز

گیاهان مقاوم در برابر آلودگی :از این گیاهان برای مقابله با آلودگی در مناطق پرتراکم شهری و در معابر
عمومی استفاده می شود .مانند گونه های مختلف افرا و گل ابریشم.
گیاهان مقاوم در برابر فرسایش :فرسایش در اراضی شیب دار یکی
از مشکالتی است که همه گیاهان توانایی مقابله با آن را ندارند و در
این حالت باید از گیاهانی که دارای ریشه منشعب و پخش هستند،
استفاده نمود مانند ارغوان ،خرزهره و شیرخشت.
گیاهان بادشکن :از این گیاهان که دارای بافت متراکم بوده و دارای
ارزش های زیست محیطی هستند برای کاهش اثرات تند باد و طوفان
استفاده می شود .مانند گونه های مختلف سرو ،گز و سپیدار.

استفاده از گیاهان به عنوان بادشکن
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گیاهان با جلوه های خاص :برخی از گیاهان دارای ویژگی هایی هستند که می توان از این ویژگی ها در طراحی
محیط استفاده کرد یا به صورت تکی مانند کاشت شیرخشت و هدایت شاخه ها در اشکال مختلف و یا به صورت
گروهی مانند کشت ردیفی سرو خمره ای برای هدایت چشم بیننده به یک نقطه خاص .با توجه به اهداف طرح هر
گیاهی با هرخصوصیتی می تواند به عنوان یک هدف برای طراح درنظر گرفته شود.
گیاهان برای استفاده در فضای سبز عمودی :با افزایش شهرنشینی و درپی آن کمبود فضا و مکان در زندگی
شهری ،بشر به فکر استفاده از پشت بام ها و دیوارهای عمودی ساختمان برای پرورش گیاهان مطلوب در این فضا
نموده است .موچسب یکی از مهم ترین گیاهان مورد استفاده در فضای سبز عمودی می باشد.

انتخاب گیاهان براساس پراکنش جغرافیایی
بعد از تعیین نیاز کاربردی براساس نظر طراح به نیازهای طبیعی و رویشگاهی آن توجه می شود .استفاده از
گونه های ناسازگار با شرایط محیطی طرح می تواند عالوه بر افزایش هزینه ها در بعضی از مواقع آن را با شکست
نیز مواجه سازد .با توجه به کمبود منابع آبی و لزوم جلوگیری از آلودگی های محیطی در اثر استفاده بی رویه از
مواد شیمیایی و سمی ،استفاده از گونه های بومی و سازگار به شرایط محیطی ،امروزه به عنوان یک گزینه اجباری
مدنظر قرار داده می شود .لذا الزم است حتی االمکان از گونه های بومی و یا سازگار با شرایط محیطی برای طرح
استفاده نمود .در برخی از مواقع توانایی رقابت و زنده ماندن برخی گونه های غیر بومی باالتر از گونه های بومی بوده
و در نتیجه استفاده از این گونه ها می تواند تأثیر مهمی در کاهش هزینه  ها و غلبه بر مشکالت یک منطقه خاص
داشته باشد .در این حالت استفاده از گونه های غیربومی بر گونه های بومی ارجحیت دارد و این درصورتی است
که مطالعات پایه ای الزم در این خصوص صورت گرفته باشد و مستندات علمی جمع آوری شده گویای این
حقیقت باشد.
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انتخاب گیاه بر اساس نیازهای بیولوژیک
همه گیاهان برای رفع نیازهای اساسی خود به پنج عامل محیطی نور ،دما ،آب ،اکسیژن و تهویه نیاز داشته و بر
این اساس باید نیازهای آنان برآورده شود .ساختارهای داخلی و خارجی گیاه و همچنین خصوصیات ژنتیکی هر
گیاهی برای منطقه خاصی سازش یافته و در انتخاب یک رقم برای کاشت در منطقه ای خاص این نیاز باید برآورده
گردد تا حداکثر بهره وری از آن صورت گیرد در غیر این صورت کشت آن گیاه با شکست مواجه خواهد گردید.
بنابراین آشنایی با این خصوصیات در انتخاب صحیح آن کمک می نماید.
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ارزشيابي نهايي شايستگي
شرح کار :محوطه سازی برای کاشت گیاهان فضای سبز با توجه به کلیه المان های فضای سبز
اســتاندارد عملکــرد :رســم کروکــی زمینــی بــه مســاحت  2هکتــار در مــدت  4ســاعت کاری ـ عالمت گــذاری تعــداد  50نقطــه
در روی زمیــن از روی نقشــه بــا دوربیــن ،متــر ،ریســمان و میــخ چوبــی در زمــان  8ســاعت.
شــاخص ها :اســتقرار درســت دوربیــن بــا حداقــل خطــا ـ عالمت گــذاری نقطــه ( )X ,Y ,Zبــا تلورانــس  %1ـ رعایــت اســتانداردهای
مترکشــی ـ تعییــن زاویه هــا بــا خطــای کمتــر از %1
شــرایط انجــام کار :انجــام کار در فضــای بــاز ـ عملیــات صحرایــی به وســیله دوربیــن نیــوو و تئودولیــت ،متــر و خط کــش بــه
کمــک دو نفــر وردســت بــا ســرعت یافتــن مختصــات یــک نقطــه در محــل طــی مــدت  10دقیقــه
ابــزار و تجهیــزات :عکــس یــک نقشــه و عکــس محلــی کــه نقشــه در آن پیــاده شــده ـ دوربیــن نیــوو و تئودولیــت ـ متــر ـ کاغــذ ـ
نوشت افزار ـ ساپورت ـ نقاله ـ گونیا ـ شاخص ـ ژالون ـ میخ چوبی ـ پتک ـ میز نقشه کشی
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

بازدید از منطقه و تهیه طرح مقدماتی

2

2

تعیین ایستگاه برای اندازه گیری و برداشت از محل

2

3

محاسبه ـ پیاده کردن روی کاغذ

1

4

تعیین نقاط در محل ـ جانمایی

1

5

تعیین خاک برداری ـ تعیین خاک ریزی

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت،
کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکتکننده در اعتبارسنجی کتاب توليد و نگهداري گياهان فضاي سبز ـ کد 212336
ردیف
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نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

آذربايجان شرقي

1

علی نوبخت

کردستان

8

حسن شهبازی

2

جبراییل باقری

آذربايجان شرقي

9

عمار رسولی سفیددری قزوين

3

مهدی زارع قشالقی

فارس

 10حبيب اله نجفي

هرمزگان

4

سجاد حسینی

آذربايجان غربی

 11هوشنگ شادفر

کرمان

5

عباس خدایوندی

آذربايجان شرقي

 12جابر مهدی نیا افرا

مازندران

6

محمدرضا فالح

مرکزي

 13حسین امجدی

خراسان رضوی

7

حمید رضایی

خراسان رضوی

 14سید فرزاد طباطبایی

اصفهان

