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پودمان 2   کاشت چمن

پودمان 2

تولیدکننده چمن 



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 صحیح خاک احتیاج به آگاهي در مورد بافت و pH خاک دارد. خاک هاي لومي براي کاشتن بسیار 
مناسب هستند. براي آماده نمودن خاک جهت چمن کاري، ممکن است جهت نزدیك تر شدن به حالت لومي 

به  آن رس، شن یا هوموس )ماده آلي( اضافه گردد.
اکثر چمن ها در خاک با pH خنثي )7( تا کمي اسیدي) 6/5( بهترین رشد را دارند. در صورت لزوم با اضافه کردن 

مواد الزم pH خاک رامی توان به خنثی تا کمی  اسیدی تبدیل کرد )با اضافه کردن گچـ  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.

کود حیواني پوسیده ایجاد هوموس مي نماید که ماده اي ارزشمند در خاک مي باشد. هوموس به نگهداري آب در 
خاک کمك مي کند، همچنین هوموس تهویه خاک را بهبود می بخشد. مواد آلي را مي توان هنگام آماده نمودن 

خاک به آن اضافه نمود.
قبل از بذرپاشی سطح خاک باید کاماًل صاف شود، 
گودال ها پرشده و بلندی ها تسطیح گردند. این کار را با 
کمك یك تخته یا آسان تر از آن با گرداندن یك غلتك 
شیب بندی  می دهند.  انجام  خاک  روی  استاندارد 
مناسب به میزان 1ـ2 درصد ضروری است که برای 
سانتی متر  15ـ10  به عمق  الیه ای  بایستی  امر  این 
کنار زده شود تا در مراحل شیب بندی از خاک آن 
استفاده گردد. شیب بندی باید آرام و تدریجی باشد و 
در طول مسیر، نباید نقطه ای بلندتر باشد )که زودتر 
خشك شود( یا گود باشد )که آب در آن جمع شود(. 
از وجود زهکش مناسب در خاک زیرین )سی  باید 
سانتی متر به پائین( اطمینان حاصل کرد. این زهکش 
باید به گونه ای باشد که با انجام آبیاری در بستر کاشت 
در  موضوع  این  اهمیت  نگردد.  ایجاد  غرقاب  حالت 
زمین های ورزشی که نیاز به خروج سریع آب دارند، 

به مراتب بیشتر است. 

شن کش

غلتک
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پس از آماده سازی بستر و تسطیح آن، زمین باید غلتك زده شود. غلتك 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.
  

روش های مختلف کاشت چمن

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. 

آماده سازی بستر کاشت چمن
فعالیت عملي

  وسايل و مواد مورد نیاز 
 بیل، شن کش، ماله چوبی، فرغون، دستکش کار، غلتك دستی، کود دامی  پوسیده، ماسه شسته شده. 

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 

2 طبق گروه بندی انجام شده، زمین درنظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
3 ابتدا با دست سنگ های بزرگ را جمع آوری و از زمین خارج نمایید.

4 سنگریزه ها، بقایای گیاهی و سایر مواد موجود را با استفاده از شن کش جمع آوری و توسط فرغون از 
زمین خارج نمایید.

5 با توجه به نتایج آزمایش خاک درصورت لزوم به میزان مناسب ماسه و کود دامی  پوسیده به خاک اضافه 
کرده و مخلوط نمایید.

6 زمین را با استفاده از ماله چوبی تسطیح نمایید.
7 غلتك را آنقدر بر روی زمین جهت عکس هم حرکت دهید تا زمین چمن کاماًل سفت گردد و آماده 

بذرپاشی شود.
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عاي
م محدوديت زمانی در به کارگیری اين روش

حساسیت اوايل دوره رشد چمن

    مشکل مبارزه با علف های هرز



مقدار بذر مصرفی در مورد بذور ریز 15 تا 20 گرم در مترمربع و در بذور درشت 30 تا 50 گرم 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

مقدار تقريبی بذر مصرفینوع چمن
)کیلوگرم در 100 مترمربع(

تعداد تقريبی روزهای الزم 
برای جوانه زنی

6ـ 228پوآی معمولی

5ـ 26پوآی خزنده

3ـ 310ـ4لولیوم چندساله

5ـ212ـ 2/5فستوکای قرمز خزنده

4ـ312ـ4فستوکای بلند

7ـ215برموداگراس

10ـ114ـ2/5زویزیا گراس

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

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

انجام می شود.
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2ـ کاشت استولون و ريزوم
به جای بذر از استولون و ریزوم های چمن استفاده می شود. بعد از پخش کردن قطعات 5 تا 10 سانتی متری 
 استولون ها و ریزوم ها، روی آنها را با خاک پوششی مناسب پوشانده و یا غلتك 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.

کاشت بذر چمن
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، غلتك دستی، کود دامی  پوسیده، بذر چمن، غربال

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید.

2 طبق گروه بندی انجام شده، زمین درنظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید.
3 به میزان توصیه شده بذر چمن را به طور یکنواخت در سطح زمین پخش نمایید.

4 به کمك شن کش بذرها را به میزان چند میلی متر زیر خاک ببرید.
5 با استفاده از کود دامی  پوسیده به ارتفاع 1 تا 2 سانتی متر سطح بستر کاشت را بپوشانید. 

6 روی بستر کاشت را غلتك بزنید. 
7 بستر 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.

کاشت استولون و ريزوم
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، غلتك دستی، کود دامی پوسیده، استولون یا ریزوم چمن، غربال

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید.
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2 ریزوم ها یا استولون های تهیه شده را به قطعات 5 تا 10 سانتی متری تقسیم کنید.
3 قطعات آماده شده را برروی بستر کاشت پخش کنید.

4 روی قطعات پخش شده را با کود دامی  سرند شده به ارتفاع 1 تا 2 سانتی متر بپوشانید.
5 روی بستر کاشت را غلتك بزنید.

6 بستر کاشت را آبیاری نمایید.

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

چمن محدود می شود.

 )Plugging( 4ـ کاشت قطعات کوچک چمن
در این روش از قطعات کوچك چمن آماده یا پالگ ها که سطحی حدود 13 تا 26 سانتی 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.

استفاده از استولون در تکثیر چمن

روش کاشت قطعات کوچک چمن

6 to 12 in.

6 to 12 in.
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)Hydroseeding( 5ـ هیدروسیدينگ

در این روش بذرها به همراه آب و کودهای شیمیایی 
و ضدعفونی کننده ها و یك مالچ آلی مانند کمپوست، 
داخل یك تانك 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.
 

)Sodding(6ـ قطعه کاری چمن
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

آب عامل مهم در نگهداری چمن است. در مناطق خشك 
گاهی تا دو بار در روز چمن را آبیاری می کنند تا چمنی 
سالم و شاداب داشته باشند. اکثرًآ آبیاری به طور تجربی 
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 2/5 تا 3/75 سانتی متر در هفته، آب نیاز دارد که 
می تواند از طریق بارندگی، آبیاری و یا ترکیبی از هر 
دو تأمین شود. به طور میانگین یك درصد از این مقدار 

صرف رشد و نمو چمن می شود. 
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خشک شدن خاک  

 تغییر رنگ چمن به خاکستری

پژمرده شدن برگ چمن به صورت تاشدن يا 
لوله ای شدن

 باقی ماندن رد پا روی چمن      

تحقیق کنید
1 چرا بهترین زمان برای آبیاری صبح و عصر است؟

2 با توجه به قرار گرفتن کشورمان در منطقه خشك، بهترین راهکار برای کاهش مصرف آب در 
چمن کاری ها چیست؟

روش تکثیر هیدروسیدينگ
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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.

2ـ سیستم های آبیاری: در آبیاری چمن از انواع سیستم های آبیاری بارانی استفاده می شود که معموالًً 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.

 

آبیاری زمین چمن
فعالیت عملي

نصب سیستم آبیاری بارانی
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
شیلنگ، آبپاش، دستکش کار و چکمه

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از 

انبار هنرستان تحویل بگیرید. 
2 زمین چمن کاری شده را به طور یکنواخت 

آبیاری نمایید. 

وسايل و مواد مورد نیاز 
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 فعالیت

1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 
2 طبق نقشه ارائه شده توسط هنرآموزتان، مسیر خواباندن لوله ها و قرار دادن شیرهای خودکار 

را مشخص کنید.
3 مسیر مشخص شده را با رعایت نکات ایمنی حفاری نمایید.

روش آبیاری دستی
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4 لوله های اصلی و فرعی را به اندازه مناسب برش دهید.
5 لوله های اصلی و فرعی را طبق نقشه در مسیر خود 

درون چاله ها قرار داده روی آنها را بپوشانید.
6 غالف محافظ و شیرهای خودکار را طبق نقشه نصب 

نمایید.
7 رایزر و کلید شیر خودکار و آبپاش ها را سرهم کرده، 

آماده نمایید.
خودکار  شیرهای  داخل  در  را  شده  آماده  رایزرهای   8

نصب نمایید.
9 پمپ آب را روشن کرده، سیستم آبیاری را آزمایش 

کنید.

سیستم آبیاری بارانی خودکار
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واحد یادگیری 3 

چمن زنی

چمن زنـي یکـی از شـاخص های مهم در مراقبـت، برای 
داشـتن یـك چمـن بـا کیفیـت اسـت. یکـی از اهـداف 
چمن زنی، تشـویق گیاه جوان به تولید شـاخ و برگ افقي 

است که تا حدامکان سریعتر انجام گیرد.

این امر باعث به وجود آمدن یك چمن ضخیم )متراکم( 
مي شود. اولین چمن زني بایستی هنگامي انجام شود 
که چمن به حداقل ارتفاع 5/ 2 تا 5 سانتي متر رسیده 
باشد )حدود یك تا دو سانتی متر از انتهای برگ خشك 

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 چمن زنی

بهترین ارتفاع چمن زنی به عادت رشدی و عرض برگ گونه های چمن بستگی دارد. به عنوان یك قاعده کلی در هر 
سربرداری باید برگ چمن کوتاه شود تا رنگ و یکنواختی مطلوب چمن حفظ شود. این ارتفاع از 2/5 تا 10 سانتی 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
در انتخاب ارتفاع چمن زنی چه اصولی را باید درنظر گرفت؟

نی
ن ز

چم
ی 

ايا
مز

افزايش رشد جانبی چمن

افزايش رشد جانبی ريشه ها

کاهش رشد عمودی

کنترل علف های هرز
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زمان چمن زنی
برای حفظ جذابیت چمن باید به طور متوسط یك بار در هفته چمن زنی انجام شود. )در تابستان(

ضرورت و اهمیت چمن زنی

 به منظور زیبایی و حفظ سالمت ظاهری درچمن  کاری، چمن زنی باید به طور مرتب و بسته به مقدار رشد 
چمن ها انجام گیرد. به گونه ای که ارتفاع چمن ها از سطح خاک همیشه به طور متوسط درحد 4 تا 5 سانتی متر 
نگه داشته 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.

چمن زنی
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
دستگاه چمن زن، فرغون، دستکش کار، ماسك و عینك ایمنی

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 

2 زیر نظر هنرآموز و استادکار مربوط از آماده به کار بودن دستگاه چمن زن مطمئن شوید.
3 ارتفاع مناسب چمن زنی را به کمك هنرآموز خود تعیین کنید.

4 ارتفاع کار دستگاه چمن زن را تنظیم نمایید.
5 دستگاه چمن زن را زیر نظر هنرآموز خود روشن نمایید.

سپس  و  جنوبی  ـ  شمالی  ابتدا  مثاًل  دهید.  انجام  انتخابی  مسیر  طبق  را  چمن زنی  عملیات   6
ـ غربی شرقی 

انواع دستگاه های چمن زنی



40

نقش چمن زنی در حفظ زيبايی چمن
   بلند نگه داشتن چمن باعث بروز پدیده ای به نام کاهبرگ

می شود. این به معنی تولید یك حجم به هم فشرده، 
از ریزوم و ریشه در سطح روی خاک می گردد، که در 
نهایت باعث از بین رفتن شکل منظم چمن و اشکال در 

عملیات بعدی چمن زنی خواهد شد.
 اگـر چمن زنی در روزهای گرم به تأخیر افتد چمن به

گل نشسـته و تولیـد بـذر می کند و مـواد غذایی، صرف 
خوشه بستن شده و نهایتاً چمن ضعیف می شود.

به عنوان یك قاعده کلی، با افزایش دما، ارتفاع چمن زنی 
بلندتر )میزان کوتاه کردن کمتر ( و با کاهش دما ارتفاع 
چمن زنی کوتاه تر )میزان کوتاه کردن بیشتر( توصیه 

می شود.
زمان مناسب چمن زنی 

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

بیشتر خواهد بود. 

برای انجام چمن زنی بهتر است 24 ساعت قبل از آن 
آبیاری صورت نگیرد تا اوالً به طور یکسان چمن ها بریده 
است  بهتر  نشود.  بستر  تخریب  باعث  ثانی  در  شوند، 
چمن زنی در ساعات خنك روز )صبح یا عصر( انجام 

شود و باقیمانده چمن ها پس از آن جمع آوری 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 10 روز یکبار انجام 

می شود.
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 نزدیـك 
به جدول و درختان به فاصله 10 سانتی متر چمن کاری 
انجام نشود و اگر قباًل انجام شده است با استفاده از بیل 

به صورت یك دست ومرتب برداشته شود.

نظافت

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

ماشین های چمن زنی

برش چمن ضمن این که باعث استمرار رشد و شادابی آن می شود، چشم انداز خوبی هم به آن می دهد. بر همین 
اسـاس سـرزنی چمن ها در فواصل معینی از سـال صورت می گیرد. برای سـرزنی چمن از ماشـین های چمن زن 
استفاده می شود. ارتفاع برش با توجه به فصل و هدف از چمن کاری متفاوت است. این ارتفاع از 4 تا 5 سانتی متر 
متغیـر اسـت. مثـاًل در فصـل تابسـتان ارتفاع 5 سـانتی متر برای کاهش تبخیر از سـطح خاک و بـرای زمین های 
ورزشـی ارتفاع 4 سـانتی متر توصیه شـده است. چمن زن ها در انواع دستی بدون موتور، دستی موتوری و موتوری 

خودگردان وجود دارند.
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ــن چمن زن هــا  ــاز ای ــورد نی ــوان م چمن زن دستی: ت
ــود و  ــن می ش ــرد تأمی ــن گ ــای زمی ــق چرخ ه از طری
ــوع تیغه هــای اســتوانه ای اســت،  ــرش آن از ن واحــد ب
ــی  ــك یعن ــات کوچ ــن زن در قطع ــن چم ــرد ای کارب
کمتــر از 500 متــر مربــع می باشــد و نحــوه کار بدیــن 
ترتیــب اســت کــه تعــدادی تیغــه منحنــی وار طــوری 
روی یــك محــور نصــب شــده اند کــه بــا ایجــاد شــکل 
ــا  ــا ب ــه از تیغه ه ــك نقط ــه ی ــر لحظ ــتوانه ای در ه اس
چمــن درگیــر می شــود )بــرش قیچــی وار(. چمــن در 
میــان فــك ثابــت و ایــن تیغه هــا قرارگرفتــه و بریــده 

می شــود.
با دوران تیغه عمل قیچی کردن اتفاق می افتد و چمن ها 
بریـده می شـود. انتقـال نیـرو از چرخ هـا به تیغـه برش 
به وسـیله چـرخ دنده انجـام می شـود، در مرحله انتقال 
نیـرو از چرخ به تیغه ها تعـداد دور چرخ تا حد مورد نیاز 
تیغه ها افزایش می یابد، به طوری که نسبت افزایش دور 
تـا 5 برابر می رسـد. انتقال نیرو فقـط در هنگام حرکت 
به سـمت جلو وجود دارد و موقع حرکت به سـمت عقب 

انتقال نیرو قطع می شود.
تعـداد تیغه هـای واحـد بـرش در ماشـین های مختلف 
متفاوت اسـت یعنی ممکن است از 4 الی 12عدد وجود 
داشـته باشـد و با توجه به قطر اسـتوانه در هر متر طول 
50 الی 150 برش انجام می شـود. هرچه تعداد تیغه ها 
بیشـتر باشـد تعداد برش ها در واحد طول زیادتر شـده 
درنتیجه سـطح برش خورده چمن یکنواخت تر خواهد 
بود. با تنظیم فاصله تیغه ها و فك ثابت نسبت به زمین، 
ارتفـاع برش چمـن تغییر می کند. دو چرخ کناری برای 
تأمیـن نیرو و سـهولت حرکت و مجموعـة غلتك مانند 
در عقب ماشـین برای هدایت و کنترل یکنواختی برش 

می باشد.
چمن های بریده شـده در سـطح زمین ریخته می شـود 
که درصورت لزوم با استفاده از چنگك هایی جمع آوری 

و از محل خارج می شود.

 

چمن زن موتوری
بـرای چمن زنـی قطعـات بیـش از 5000 متـر مربـع از 
چمن زن هـای موتـوری اسـتفاده می شـود. موتـور ایـن 

چمن زن ها ممکن است احتراقی یا برقی باشد.
اجـزای تشـکیل دهنده یـك چمـن زن موتوری شـامل 
شاسـی، چرخ هـا، موتـور، تیغـه بـرش، دسـته هدایـت، 
اهرم های کنترل و مخزن جمع آوری چمن برش خورده 

است.
ایـن چمـن زن به طور معمـول دارای چهار چرخ اسـت 
که امکان حرکت آن را فراهم می سـازد. موتور احتراقی 
مـورد اسـتفاده اغلب چهـار زمانه بنزینی تك سـیلندر 

است. 
توان این موتورها در حدود 4 تا 7 قوه اسب است که دارای 
مخزن سوخت، مخزن روغن، فیلتر هوا و هندل تسمه ای 
اسـت. موتـور هوا خنك بوده و سیسـتم جرقـه آن از نوع 
مگنتی اسـت. تعداد دور این موتورها حدود 3000 الی 
4000 دور در دقیقه است. تیغه به طور معمول مستقیماً 
به محور خروجی متصل می شـود و با شـروع به کار موتور 
تیغه نیز می چرخد و تعداد دور آن برابر تعداد دور موتور 
اسـت. اخیراً در بعضی از چمن زن ها برای افزایش ایمنی 
کار از یك کالچ اسـتفاده شـده که قطع و وصل چرخش 
تیغه به وسیله اهرمی صورت می گیرد. تیغه به شکل های 
مختلف یك تکه یا چند تکه سـوار بر یك بشـقاب وجود 

چمن زن دستی
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دارد. نوع بشـقابی درهنگام کار و برخورد با موانع ایمنی 
بیشتری دارد. تیغه به علت داشتن لنگر زیاد در بعضی از 
موتورهـا وظیفـه چرخ لنگر را نیز بر عهده دارد. به طوری 
که ممکن است درصورت عدم نصب تیغه، روشن نمودن 
موتور با مشـکل مواجه شـود. فقط قسـمت انتهایی تیغه 
عمـل بـرش را انجـام می دهـد کـه طـول آن 5 الـی 10 
سـانتی متر اسـت و باید تیز نگه داشته شود. لبة انتهایی 
مقابل قسمت برنده کمی خمیده است به نحوی که هنگام 
برش چمن ها، بقایای بریده شـده به یك سـمت هدایت 
می شـود. چنان چه مخـزن جمع آوری به ماشـین نصب 
باشد به داخل آن پرتاب می شود. برای این که چمن های 
بریده شـده به قطعات ریزتری تبدیل شود، در این حالت 
جای کمتری در مخزن اشـغال می شـود و درصورت رها 
شـدن درزمین، چمن ها زودتر می پوسند لبة برنده تیغه 
به صورت پله ای ساخته می شود. لبة برنده ممکن است با 

تیغه یك تکه و دو تکه بوده و قابل تنظیم باشد.
تنظیم ارتفاع برش با تغییر فاصله تیغه با زمین به وسیله 
چرخ ها انجام می شـود. هرچه تیغـه به زمین نزدیك تر 
باشـد ارتفـاع بـرش کمتـر خواهد بـود. عـرض کار این 
چمن زن هـا برابـر طول تیغه اسـت. طـول تیغه ممکن 

است از 30 تا 50 سانتی متر باشد.

 
دسـته هدایت معموالًً با زاویه کمتر از 60 درجه نسـبت 
به افـق به بدنـه وصل می شـود. دامنه تغییـر زاویه برای 
کاربران متفاوت است. این دسته عالوه بر امکان هدایت 

دستگاه در مسیرهای موردنظر، اهرم های کنترل نیز بر 
روی آن نصب می گردد.

مخـزن جمع آوری به دلخواه و برحسـب ضـرورت قابل 
نصب و یا جداکردن از چمن زن است. حجم این مخزن 
از 50 تا 80 لیتر است. این مخزن دارای منافذی است 
)تور مانند( تا چمن های بریده شده، که همراه با جریان 
هـوا وارد آن می شـود، در مخـزن باقـی مانـده و هـوا از 
آن خارج شـود. جنس آن اغلب پالسـتیکی است. برای 
سـهولت هدایت چمن های بریده شده به سمت مخزن، 
بدنه دارای شـکل حلزونی اسـت درصورتی که خواسته 
باشـیم چمن بریده شـده جمع آوری نشـود، مخزن را 
از چمـن زن جـدا کـرده و دریچـه خروجـی در انتهـای 
مجـرای حلزونـی بدنـه را می بندیم. گفتنی اسـت یك 
نـوع از چمن زن های دسـتی موتوری دارای واحد برش 
استوانه ای هستند که مکانیزم عمل برش چمن در آنها 
شـبیه به چمن زن های دسـتی بدون موتور است. موتور 

محرک این نوع چمن زن ها از نوع محور افقی است.
سـرویس و نگهـداری ایـن نـوع چمن زن هـا شـامل دو 
قسـمت موتور و واحد برش چمن اسـت. سـرویس های 
اولیه موتور شامل تمیز کردن فیلتر هوا، تعویض روغن، 
بازدیـد شـمع و تمیزکردن آن و مخزن سـوخت اسـت 
کـه مطابـق دسـتور العمل هـای مربـوط به موتـور هـر 
چمن زن باید انجام شـود. تمیزکردن اطراف شبکه های 
خنك کننـده سـیلندر از بقایای چمـن پس از پایان کار 
روزانه الزامی اسـت. وارسـی کلیه پیچ های قطعات قبل 
و بعد از کار باید انجام شـود. سـرویس و نگهداری واحد 
بـرش هم شـامل تمیز کردن تیغه، اطـراف محوری که 
تیغـه بـه  آن وصـل می شـود و محفظـه اطـراف تیغه از 
بقایـای چمن های بریده شـده می باشـد کـه پس از هر 
روز کار بایـد بـا دقـت و بـا فرچه مویی به نسـبت زبری 
انجام شـود. همچنین لبه های برنده تیغه که درصورت 
کند شـدن باید تیز شـوند. تیز کردن لبه تیغه باید فقط 
از یك جهت صورت گیرد. بازدید چرخ ها به این منظور 
که اجسـامی در اطراف آنها گیر نکرده باشـد، الزم است. 
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پیچ اتصال تیغه به محور موتور نیز باید قبل و بعد از هر 
روز کار و همچنین در حین کار کنترل شود.

چمن زن برقی: این ماشین ها برای عرصه های کوچك 
و کمتـر از 1000 متـر مربـع بـدون ایجاد هرگونه سـر 
و صـدا و آلودگـی بسـیار مناسـبند کـه ممکن اسـت با 
برق شـهر ) 220 ولت( یا با باتری قابل شـارژ 12 ولت 
راه اندازی شـوند )شکل فوق( درصورتی که به برق شهر 
متصل باشند به سیم سیار نیاز دارند و حرکت آن ها در 
محدودۀ طول سیم سیار و وجود پریز برق است. ولی با 
باتری حوزه عمل بیشـتری می توان داشت. مدت زمان 
کارکرد با باتری محدود اسـت یعنی تا زمانی که باتری 
بـرق کافی داشـته باشـد می توان بـا آن کار کرد. قدرت 
موتـور از 1 تـا 2 کیلووات و دور آن از 2 تا 8 سـانتی متر 
2500 تا 3800 دور در دقیقه و عرض کار از 35 تا 45 
سانتی متر و ارتفاع برش از 5 است. راه اندازی و سرویس 
و نگهداری این ماشـین ها شـبیه به نوع موتور احتراقی 
اسـت با این تفـاوت که موتور این نوع نیاز به رسـیدگی 

به سوخت و روغن و غیره ندارد.

چمـن زن خودگردان: برای چمن زنـی قطعات بیش 
از 2000 متر مربع از این ماشـین ها می توان اسـتفاده 
کرد. روش کار این چمن زن ها کاماًل مشابه نوع موتوری 
دسـتی اسـت که برای افزایش سـرعت عمل و ظرفیت 
کاری و نیـز فراهـم آوردن آسـایش بـرای کاربـر، آن را 

به صورت یك خودرو طراحی و ساخته اند.
موتـور عـالوه بـر تأمین نیـروی الزم بـرای برش چمن، 
قـدرت موردنیـاز بـرای حرکـت دسـتگاه را نیـز فراهم 
می سـازد. موتـور به کار رفته در این دسـتگاه ها معموالًً 
یـك موتـور چهـار زمانـة تـك سـیلندر بنزینـی محور 
عمودی است که ممکن است قدرتی حدود 10 الی 18 
قوه اسب داشته باشد. برای سهولت روشن کردن موتور 
از اسـتارت استفاده می شود که برای راه اندازی آن یك 
باتری 12 ولت وجود دارد.سیستم جرقه زن و تولید برق 
از نـوع مگنتی اسـت که عمل شـارژ باتـری را هم انجام 
می دهد و اصوالً در مسیر جریان برق، تنظیم کننده برق 
)آفتامـات( هم وجود دارد. برروی محور خروجی موتور 
دو عدد چرخ تسمه )پولی( نصب شده است که یکی از 
آنها برای تأمین توان حرکتی و دیگری برای تأمین توان 
چرخشی تیغه است. انتقال توان به وسیله تسمه صورت 
می گیرد که در مسـیر آن برای قطع و وصل نیرو از یك 
چرخ تسـمه هرز گرد اسـتفاده می شود. زمانی که چرخ 
یاد شـده کشـش الزم را در تسمه ایجاد کند و درگیری 
کامل شود، نیرو منتقل می گردد و چرخ تسمه متحرک 
نیـز به چرخش درمی آید و درحالت کالچ گیری یا عدم 
درگیری، تسـمه شـل شـده و روی چرخ تسمه محرک 
می لغزد. برای نشسـتن راننده یك صندلی تعبیه شـده 
است و کلیه اهرم های هدایت و کنترل ماشین در کنار 
راننده قرار دارد. برخی از این اهرم ها عبارتند از: فرمان 
که به چرخ های جلو متصل اسـت و از طریق میله هایی 
حرکت چرخشـی فلکه به محور چرخ های جلو می رسد 

و آنها را به سمت راست یا چپ منحرف می کند.
پـدال کالچ و ترمـز و اهرم ترمز دسـتی، بـرای دو عمل 
کالچ گیـری و ترمزکـردن دسـتگاه معموالًً از یك پدال 
اسـتفاده می شـود. در مرحله اول فشـار، کار کالچ و در  چمن زن برقی
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مرحله دوم فشار دادن، کار ترمز را انجام می دهد. اهرم 
ترمز دسـتی هم به این پدال ارتباط دارد. ترمز فقط در 

چرخ های عقب وجود دارد.
دسـته گاز، بـرای تنظیـم 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 تیغه، همان طوری که گفته شد به یك 
عدد چرخ تسمه هرز گرد متصل است که کشش تسمه 
را کم و زیاد می کند. با افزایش کشـش تسـمه درگیری 
بین تسـمه و چرخ تسـمه محرک برقرار می شود و نیرو 

منتقل می گردد.
 دسته دنده حرکت که معموالًً دارای 4 یا پنج وضعیت 
بـرای حرکـت به جلو و یك وضعیت به عقب اسـت برای 
انتخاب سرعت های متفاوت جعبه دنده و کاهنده نهایی 
پیش بینـی شـده تا برحسـب ضـرورت توان و سـرعت 

موردنظر تأمین گردد.
اهـرم تنظیـم فاصلـه تیغه با زمیـن، فاصلـه قرارگیری 
مجموعـه تیغـه و محفظـه دربرگیرنـده آن بـا این اهرم 
تنظیم می شود که برای تنظیم ارتفاع برش چمن به کار 
می رود. برای روشن کردن موتور و برقراری جریان برق 

اغلب این ماشین ها به کلید سوئیچ مجهز هستند.
کلید روشن کردن چراغ ها، اغلب این ماشین ها به چراغ 
روشـنایی 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 حیـن 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 یا بوقی به صدا درآید؛ 
در این صورت الزم است کاربر سبد را تخلیه نماید. برای 
تخلیـه سـبد بدون پیاده شـدن اهرمی  در کنـار راننده 
قرار دارد. اهرم تخلیه مخزن یا سبد، برای اینکه راننده 
بدون پیاده شدن مخزن را تخلیه کند اهرمی  درکنار او 
قرار دارد که با فشار دادن آن قسمت زیرین مخزن رها 
می شـود و با چرخاندن آن چمن های جمع آوری شـده 

کاماًل تخلیه می شوند.
واحـد بـرش ایـن چمن زن ها نیز شـبیه به نوع دسـتی 
موتـوری اسـت کـه دور موتـور معموالًً بـدون کاهش و 
افزایش به وسـیله تسـمه و چرخ تسمه به تیغه می رسد. 
اغلب این ماشین ها به مخزن یا سبد جمع آوری مجهزند. 
در غیر این صورت چمن های بریده شده از کنار محفظه 
تیغه به بیرون پرتاب شده و در سطح زمین رها می شود. 
مخزن یا سـبد به قسمت عقب ماشین نصب می گردد و 
حجم آن حدود 200 الی 350 لیتر اسـت. تعداد تیغه 
 ممکن است یك یا دو عدد باشد که طول تیغه یا تیغه ها
 تعیین کننده عرض کار دسـتگاه اسـت. این عرض کار 
حدود 70 تا 100 سانتی متر می باشد تیغه ها دارای لبة 
 تیز برای برش چمن و لبه خمیده برای هدایت چمن های

 بریده 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 بوریك براساس آزمون 

خاک استفاده شود.
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از  بخشی  است  ممکن  آبشویی  و  حاللیت  به خاطر 
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 یك کود کامل پیشنهاد می شود و باید حداقل 

یك بار در سال مصرف شود.

هوادهی چمن

یکی از فعالیت های مهم نگهداری چمن در خاک های 
به مدت  اینکه چمن  از  پس  است.  هوادهی  سنگین، 
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 
از  قسمت هایی  دستگاه  این  می شود.  استفاده  چمن 
خاک را خارج کرده و ایجاد منافذی در داخل خاک 
می نماید. این عمل بهتر است در زمان رشد فعال چمن 

انجام  شود.

چمن زن خودگردان

ابزار و ماشین های هوادهی چمن

کودآبهوا
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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.

خاک دهی چمن
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
عینك  و  ماسك  مناسب،  پوسیده، خاک  دامی   کود  کار،  فرغون، دستکش  بیل، شن کش، سرند، 

ایمنی
شرح فعالیت

1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 
2 ابتدا خاک مورد نیاز را سرند کنید.

3 سپس کود دامی پوسیده را سرند کنید.

خاک دهی 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 0/5 تا 1/5 مترمکعب در 90 مترمربع استفاده می شود. که تقریباً 0/5 تا 1/5 سانتی متر 

سطح چمن را پوشش می دهد.
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4 کود دامی  و خاک سرند شده را به نسبت مناسب مخلوط کنید.
5 با استفاده از فرغون، مخلوط خاکی تهیه شده را به سطح زمین چمن انتقال دهید.

6 با استفاده از شن کش، الیه ای به قطر 0/5 تا 1/5 سانتی 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، غلتك 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 خشك می شود که باید ترمیم شوند، این نقاط را می توان 
بذرکاری کرد. یك روش ساده خراش دادن با یك شن کش و حذف بقایا و چمن های از بین رفته است. بذر از پیش 
 با پیت خشك و مقدار کمی کود، مخلوط شده و در یك کیسه ریخته می شود. در زمان کاشت مقدار مورد نیاز

را در یك فرغون ریخته و مرطوب کرده، با بیل به ضخامت 2/5 سانتی متر به طور یکنواخت پخش می کنند. سپس 
با غلتك سبك کمی فشرده کرده، آبیاری انجام می شود. 

روش دیگر ترمیم با استفاده از قطعه کاری چمن است:

 )Sodding( قطعه کاری چمن

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 
1950 میالدی 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. 
مزايای چمن های قطعه ای

1ـ استقرار سريع 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 هزينه 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 کاماًل 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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تولید چمن قطعه ای
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
بیل، فرغون، شن کش، کود دامی پوسیده، کمپوست قارچ، بذر چمن، شیلنگ و سرآبپاش

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 

2 زمین مورد نظر را آماده نمایید. 
2 شبکه کاشت )توری پالستیکی( را روی بستر پهن نمایید. 

2 روی شبکه کاشت، الیه ای از مواد بستری بریزید. 
2 بذر چمن را بکارید. 

2 روی بذر را کود دامی پوسیده سرند شده بپوشانید. 
2 چمن کاشته شده را آبیاری نمایید. 
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واحد یادگیری 5

کاشت گیاهان پوششی

اگر نیاز به اصالح خاک، مانند اضافه کردن مواد آلي و کود باشد، باید آنها را به کل بستر کشت اضافه کنیم. کلید 
استقرار موفق گیاه پوششي، شرایط خوب خاک است. بیشتر گیاهان پوششي به وسیله تنه جوشها و استولون ها 
گسترش مي یابند و در جاهایي که خاک، تهویه و زهکشي شده و مقدار مواد آلي خوبي داشته باشد، براي پر 
کردن سریع بسیار مستعدند. خاک هاي رسي سنگین، حتي براي گیاهاني که مي توانند در خاک هاي فقیر زنده 
بمانند، مناسب نیستند. مواد آلي مانند خاک برگ، کمپوست، یا کود دامي به خوبي پوسیده باعث بهبود زه کشي در 
خاک هاي رسي و بهبود ظرفیت نگهداري آب در خاک هاي شني مي شوند. در خاک هاي خیلي فقیر یا خاک هاي 
سنگین، ممکن است افزودن حدود 20 تا 30 کیلوگرم مواد آلي در هر متر مربع از خاک بستر نیاز باشد. بهترین 
راهنما براي استفاده از کود، آزمایش خاک است. بدون آزمایش خاک، یك قانون کلي، استفاده از حدود 145 
گرم از یك کود تجاري، مانند 5  ـ10ـ  5، در هر مترمربع می باشد. این کود مي تواند همزمان با دیگر افزودني هاي 

اصالحي، به خاک اضافه شود. 
در مکان های باز، یك بستر کشت خوب تهیه شده براي تکامل گیاه پوششي متراکم و سالم، ضروري است. خاک 
باید تا عمق 15 تا20 سانتي متري آماده شده باشد. باید مراقب بود که علف هاي هرز چندساله و گراس ها حذف 

شوند تا در طول استقرار، با گیاهان پوششي رقابت نکنند. 
زماني که گیاهان پوششي را زیر درختان موجود کشت مي کنیم، باید گیاهاني را انتخاب کنیم که ریشه سطحي 
دارند، مانند هوستا. از آنجایی که بیشتر ریشه هاي افشان درختان در 30 سانتي متري باالي خاک یافت مي شود، 
باید بستر را فقط تا عمق 5 تا 8 سانتی متری تهیه کرد. تا کمترین مزاحمت را براي ریشه ها ایجاد کند و از صدمه 

به درخت جلوگیری کند. 

آماده سازی بستر کاشت گیاهان پوششی
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، کود دامی 

کامل کود شیمیایی  پوسیده، 
شرح فعالیت

1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار 
هنرستان تحویل بگیرید. 

2 طبق گروه بندی انجام شده، زمین در نظر گرفته
شده را بین گروه ها تقسیم نمایید. 

3 در صورت لزوم ابتدا با دست سنگ های بزرگ را 

جمع آوری و از زمین خارج نمایید. 
4 در 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. 
دامی  کود  مناسب  به میزان  لزوم  صورت  در   5
پوسیده و کود شیمیایی کامل به خاک اضافه کرده 

نمایید.  و مخلوط 
6 زمین را به عمق مناسب شخم زده، صاف نمایید. 
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پودمان 2   کاشت گیاهان پوششی

گیاهان پوششی، گیاهاني کوتاه می باشند و به ندرت 
نیز  استثناهایي  اگرچه  مي رسند  متر  یك  به ارتفاع 
وجود دارند. رشد سریعي داشته، خزنده هستند و روي 
زمین را خوب پوشش مي دهند )پوشش متراکم(. باعث 
فرسایش  از  همزمان  و  مي شوند  سبز  فضاي  زیبایي 
و  آنها چندساله اند  بیشتر  خاک جلوگیري مي کنند. 
بسیاري از آنها شرایط نامساعد محیطي از قبیل خشکي 
و شوري را تحمل مي کنند. برخالف چمن ها، بیشتر 
گیاهان پوششي قابلیت پاخوري ندارند. گیاهان پوششي 
مي توانند به طور موثري عملیات مراقبت و نگهداري 
را کاهش دهند. گیاهان پوششي بافت ها و رنگ هاي 
چمن کاري  مناطق  بین  مي توانند  و  دارند  متنوعي 
شده و درختچه ها یا حاشیه هاي گلکاري شده استفاده 
شوند. چمن ها بهترین گیاهان پوششي هستند، ولي 
آنها قابل استفاده در تمام مکان ها نمي باشند. به طور 
کلي، گیاهان پوششي را براي مناطقي در نظر مي گیرند 
که آبیاري و چمن زني مشکل است و به مراقبت اضافي 

نیاز دارد. 

 مزایای گیاهان پوششی
وقتي گیاهان پوششي در زیر درختان کشت شوند، احتمال آسیب زدن به پای درختان توسط ماشین چمن زن 
کاهش مي یابد. برخي از گیاهان پوششي براي حفاظت از ریشه درختاني که ریشه هاي سطحي دارند، استفاده 
می شوند. گیاهان پوششي روي خاک سایه مي اندازند و آن را از خشك شدن سریع حفظ مي کنند. بعضي از گیاهان 
پوششي به اندازه چمن ها، رطوبت و مواد غذایي نیاز ندارند. بنابراین رقابت کمتري با درختان و درختچه ها دارند. 
گیاهان پوششي مي توانند زیبایي حاشیه هاي درختچه اي را افزایش دهند و مي توانند یکنواختي مناطقي را که 

قباًل با شن هاي تزییني پوشیده شده، از بین برده، ایجاد تنوع نمایند. 

استفاده از گیاهان پوششی



52

 مكان هاي مناسب کاشت گیاهان پوششي

گیاهان پوششی برای بسیاری شرایط مناسب هستند، ولی در موقعیت های زیر بیشتر به کار می روند 
1 لبه هاي شیبدار یا سرازیري ها و شیب هاي تند که عماًل نمي توان چمن زني را انجام داد. 

2 نواحي سایه دار زیر درختان یا نزدیك ساختمان ها
3 نوارهاي باریك بدون آبیاري بین پیاده رو ها و لبه پیاده روها یا ساختمان ها

4 جایي که ریشه هاي درخت در نزدیکي سطح زمین رشد کرده، از رشد چمن جلوگیري مي کند. 
5 مکان هاي خیلي مرطوب یا خیلي خشك

6 نواحي داغ و خشك در طول بخشهاي جنوبي و غربي دیوارها یا حصارها
7 نواحي خیلي سایه زیر درختان یا درختچه ها در طول جهت هاي شمالي دیوارها و حصارها 

8 در کشت هاي مقابل پنجره هاي کوتاه

انتخاب گیاه پوششی مناسب

انتخاب یك گیاه مناسب به عنوان گیاه پوششي بستگي به مکاني دارد که قرار است در آن کشت شود. بعضي از 
گیاهان پوششي مکان نیم سایه را ترجیح مي دهند، بعضي دیگر در سایه کامل یا آفتاب کامل بهترین رشد را دارند 
و تعداد محدودي هم در آفتاب و هم در سایه به خوبي رشد مي کنند. بعضي گیاهان پوششي در انواع مختلفي از 
خاک ها به خوبي رشد مي کنند، بعضي خاک هاي مرطوب را ترجیح مي دهند، و گروهي به خاک خشك یا خوب 
زه کشي شده نیاز دارند. بنابراین براي انتخاب یك گیاه مناسب؛ ابتدا مناسب ترین گیاهان را با توجه به شرایط 
موجود در مکان مورد نیاز انتخاب مي کنیم. سپس، از بین انواع انتخاب شده، گونه اي را که با گیاهان کاشته شده 

در آن محل بهترین ترکیب را ایجاد مي کند، انتخاب مي نماییم. 

جدول ويژگی های گیاهان پوششی
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پودمان 2   کاشت گیاهان پوششی

مناسب خاک های 
خشك

****

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

بیشتر گیاهان پوششي مي توانند هر زماني در طول فصل رشد کشت شوند، ولي بهار یا پاییز ارجحیت دارد. نظم و 
ترتیب و فضادهي گیاهان در بستر کشت، به خصوصیات رشدي گیاه بستگي دارد. باید گیاهان را با فواصلي کاشت 
که در مدت زمان نسبتاً کوتاهي، ناحیه پوشیده یك شکلي ایجاد کنند. همچنین باید گیاهان را در ردیف هاي 
متناوب کاشت، نه ردیف هاي مستقیم، تا پوشش سریعتري داشته باشیم. گیاهاني که به سرعت گسترش مي یابند، 
با فواصل بیشتري نسبت به دیگران کشت مي شوند. فاصله کشت همچنین به تعداد گیاهاني که مي توانیم بخریم 
و نیز مدت زمان موجود براي کامل شدن پوشش، بستگي دارد. در اغلب موارد، فاصله کشت  بین 15 تا 60 

سانتي متر تعیین مي شود. 
آبیاري، وجین، مالچ پاشي و تغذیه مهم ترین نیازهاي گیاهان پوششي تازه کشت شده مي باشد. در طول دوره هاي 
خشکي باید آبیاري انجام شود. خیس کردن کامل خاک هر چند وقت یکبار، بهتر از آبیاري سبك همیشگي است. 
قبل از کشت گیاهان پوششي باید مطمئن شویم که علف هاي هرز موجود کنترل شده اند. اگر علف هاي هرز، 
به ویژه انواع چندساله، قبل از کشت کنترل نشوند، مي توانند بعداً دردسر ساز باشند. علف کشي مانند گالیفوزیت 
با نام تجارتي رانداپ اگر در زمان رشد فعال علف هرز، چند هفته پیش از کشت گیاهان پوششي، به کار برده شود، 
مي تواند بیشتر علف هاي هرز را کنترل کند. این علف کش باقیمانده مضري در خاک ندارد و کشت مي تواند دو 

هفته بعد انجام شود. گاهی ممکن است وجین دستی، با حداقل برهم زدن خاک، ضروری باشد. 
یك الیه مالچ 2/5 تا 5 سانتی متری از خاکبرگ، کمپوست یا مواد آلي مشابه، رطوبت خاک را حفظ خواهد کرد 

بحث و 
با کمك هنرآموزتان در مورد گیاهان پوششی مناسب کاشت در هنرستان و مکانی که برای انجام بررسی کنید

فعالیت عملی در نظر گرفته شده، بحث و بررسی نمایید. 
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و رشد علفهاي هرز را کاهش خواهد داد. همچنین مي توان از مالچ هاي پارچه اي نیز استفاده کرد که در این 
صورت، نفوذ آب در آن و تهویه آن نسبت به مالچ هاي پالستیکي بهتر است. 

معرفی تعدادی از گیاهان پوششی
آجوگا يا جعده )Ajuga(: گیاهی چندساله، با ارتفاع 
کم، خزنده و همیشه سبز است و ارتفاع خوشه گل دهنده 
آن حدود 20 تا 25 سانتی 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 می تواند هم در آفتاب و هم در سایه رشد کند ولی 
بهترین رشدآن در آفتاب است که به طورکامل می باشد. 
دمای تا 15- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. تقریباً 

در هر نوع خاکی با زه کشی خوب رشد می کند. 
به دلیل عادت رشدی متراکم خود می تواند علف های 
و  زیاد  شیب های  در  کشت  برای  کند.  خفه  را  هرز 

جلوگیری از فرسایش خاک بسیار مناسب است. 
فاصلـه کشـت مناسـب آن در فصـل بهـار 30 تـا 40 
سانتی متر است. عمق کاشت آن نباید زیاد عمیق باشد.

کاشت پوششی
فعالیت عملي

وسايل و مواد مورد نیاز 
 بیل، شن کش، فرغون، دستکش کار، گیاه پوششی، کود دامی پوسیده، ماسه شسته 

شرح فعالیت
1 لباس کار پوشیده و تجهیزات الزم را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 

2 طبق گروه بندی انجام شده، زمین در نظر گرفته شده را بین گروه ها تقسیم نمایید. 
3 با بررسی شرایط مکان مورد نظر، گیاه پوششی مناسب را انتخاب کنید. 

4 بستر کشت را آماده نمایید. 
به صورت  و  همدیگر  از  سانتی متر   45 فاصله  با  را  گیاهان   5

بکارید.  متناوب  ردیف های 
6 گیاهان را آبیاری نمایید. 

کشت به صورت 
رديف های متناوب

آجوگا يا جعده
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ارتفاع 20 و گستردگی 30  آرمريا يا عود قرمز )Armeria(: گیاهی همیشه سبز و دائمی  با حداکثر 
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 کاماًل آفتابی و خاک با زه کشی خوب را می پسندد. در زمستان دمای تا 15- درجه سانتی گراد را 

تحمل می کند. 
مناسب کاشت در باغ های صخره ای بوده شرایط خشك، شور و ماسه ای را تحمل می کند. 

آرناريا يا شن دوست)Arenaria(: گیاهی 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. 

اپتنیا )Aptenia(: گیاهی 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. 

آرمريا يا عود قرمز

آرناريا يا شن دوست
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بومادران )Achillea(: گیاهی 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 15- درجه سانتی گراد را تحمل کرده و در خاک های فقیر و خشك هم رشد 
می کند. بذر آن نباید عمیق کشت شود، چون که برای جوانه زنی نیاز به نور دارد. 

سراستیوم )Cerastium(: گیاهی چندساله و همیشه سبز است. ساقه ها 
و برگ های آن خاکستری نقره ای بوده، گل های آن به رنگ سفید است که در 

اواخر فصل بهار ظاهر می شوند.
در مکان های آفتابی و خاک های خشك، ماسه ای با زهکشی خوب بهترین 
رشد را دارد. به دامنه نسبتاً گسترده ای از خاک ها به استثنا خاک های با 
با زهکشی کم دچار عارضه  زهکشی کم مقاومت دارد. در خاک های 

پوسیدگی ریشه می شود. 
تا 30 سانتی متر  آن 22  فاصله کاشت  بهترین  مناسب  پوشش  برای 
است. پس از شکوفایی، ساقه گل دهنده قطع می شود تا از گسترش گیاه 

جلوگیری نکند. 

گیاه پوششی اپتنیا

بومادران با گل هايی به رنگ  های مختلف

سراستیوم
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دايکوندرا )Dicondra(: گیاهی با ارتفاع کم، خزنده، 
سریع الرشد و همیشه سبز با برگ های نرم و کلیوی شکل 

است که به رنگ سبز روشن می باشد.
به شرایط نیمه سایه مقاوم است و در زیر نور آفتاب 
به ندرت بیشتر از 7/5 سانتی متر رشد می کند. بیشترین 
ارتفاع آن در سایه حدود 15 سانتی 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 2/5 سانتی متر باعث 
و  برگ های کوچك می شود  با  متراکم  ایجاد چمنی 
کوتاه کردن در ارتفاع حدود 5 سانتی متر باعث ایجاد 
مقاومت  افزایش  و  درشت تر  برگ های  کمتر،  تراکم 

به خشکی می شود. 

فسـتوکا )Festuca(: گیاهی چندساله، علفی، دسته ای و متراکم با ارتفاع 10 تا 25 سانتی 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. 

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 10- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. نیاز به کوددهی ندارد و در خاک های فقیر با زه کشی خوب 
رشد می کند. 

چمن دايکوندرا

چمن فستوکا
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 فرانکینیا )Frankenia(: گیاهی چندساله، همیشه سبز با ارتفاع
کم و کرکدار است. دارای ساقه های خزنده و برگ های تخم مرغی شکل 
تا مستطیلی و به رنگ سبز خاکستری و گل های مجتمع و بسیار کوچك 
به رنگ های قرمز صورتی یا ارغوانی صورتی است که در فصل تابستان 

ظاهر می شوند. 
مکان کاماًل 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 10- درجه سانتی گراد را تحمل 

می کند. 

گلکوما)Glechoma(: گیاهی دائمی  و خزنده با ارتفاع 15 سانتی 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 یك جفت گل 

لوله ای کوچك وجود دارد که به رنگ آبی است و در فصل تابستان ظاهر می شود. 

 
در مکان آفتابی و آفتاب سایه رشد خوبی دارد. نیاز به خاک نیمه حاصلخیز، مرطوب و با زهکشی خوب دارد. 

عشقه يا پاپیتال )Hedera helix(: گیاهی 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. 

فرانکینیا

گلکوما

عشقه يا 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 45 تا 60 سانتی متری کشت شود. 

لیزيماکیا)Lysimachia nummularia(: گیاهی دائمی، همیشه سبز، کم ارتفاع و خزنده با برگ های گرد 
کوچك 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. 

مکان آفتاب سایه را می پسندد. سرمای تا صفر درجه سانتی گراد را تحمل می کند. 

هوستا )Hosta(: گیاهی علفی، چندساله و دارای ریزوم یا استولون 
با برگ های نیزه ای یا تخم مرغی شکل است. رنگ برگ ها در گونه 
با  مختلفی  انواع  ایجاد  باعث  طبیعی  جهش  ولی  بوده  سبز  اولیه 

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 15 تا 60 سانتی متر باشد 
شکل گیاه پاکوتاه )7 تا 15 سانتی متر( و پابلند )60 سانتی متر( 

می باشد. 
برای مناطق نیمه سایه بسیار مناسب است. در جایی که خاک اندکی 

مرطوب بماند بهترین گیاه پوششی است. 

تحقیق کنید
با راهنمایی هنرآموز در مورد یکی از انواع گیاهان پوششی تحقیق کرده، مطالب خود را در کالس 

درس ارائه دهید. 

لیزيماکیا

هوستا
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ارزشیابي نهایي شایستگي: 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:

شرايط 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 سینوپتیك

معیار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کاررديف

2جمع آوری اطالعات آب و هوایی منطقه1

2جمع آوری اطالعات از مراکز معتبر2

2تعیین ویژگی های محل اجرا3

1تعیین نوع چمن4

1انتخاب شیوه کاشت5

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش:
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


