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فصل اول

زمين چمن ورزشي



ورزشيهاي چمن  راهنماي جامع زمين

فصل اول

مقدمه
خطر، امن، محكم و شوند، بايد بي هاي ورزشي كه به خوبي طراحي و ساخت و نگهداري مي  زمين

هاي ورزشي، بازيكنان و تماشاچيان هر كدام  مالكان زمين. زيبا بوده و قابليت بازي در آنها باال باشد
هاي ورزشي به تقاضا  زمين) صي يا عموميخصو(انتظارات مالكان . نسبت به كارايي آنها انتظاراتي دارند

گذاري گيري براي مديريت، پشتيباني و ميزان سرمايه و نياز كاربران و تماشاگران بستگي دارد، تصميم
كاربران همان بازيكناني هستند. شوند الزم براي برآورده كردن انتظارات، همگي توسط مالك اتخاذ مي

تماشاگران انتظار يك زمين زيبا را دارند كه. دن را دارندكه انتظار سطحي امن و قابل بازي كر
.هاي ورزشي بتواند در آن انجام شود فعاليت

ايمني، قابليت بازي: شود عبارتند از هاي ورزشي با آنها سنجيده مي خصوصياتي كه كارايي زمين
.و تمرين، زيبايي و دوام

ايمني
توانايي چمن در تحمل(خوري  ن ضربهسختي زمين و قدرت تحمل كشش، براي تخمين ميزا

دار ورزشكاران بر روي هاي ميخ توانايي چمن در تحمل نيروي كفش(و تحمل نيروي برشي ) شُك
.شود كه همگي به شالوده و پي زمين بستگي دارد گيري مي اندازه) چمن

قابليت بازي
ها براي بيشتر ورزش. دهگيري است و هم قابل درك و مشاه قابليت بازي در زمين هم قابل اندازه

.شود قابليت تمرين به يكنواختي، پاخوري و سرعت توپ، انحراف و قابليت ارتجاعي زمين مربوط مي



زمين چمن ورزشي

زيبايي
صورت فرشي زيبا به نظر برسد و سيماي زيباي ميدان ورزشي برايه رود چمن ب انتظار مي

يت و قابليت بازي در زمين هم بااحساس امن. كاركنان مسئول نگهداري مايه مباهات و افتخار است
.زيبايي و يكنواختي زمين ارتباط دارد

دوام و ماندگاري
.شود و مدت آنها آگاهي داشته باشيم هايي كه در يك زمين انجام مي الزم است از تعداد فعاليت

.باشد ها مي در زمين در واقع همان دوام درخالل انجام بازي 1پذيري آمد و شد  تحمل
هاي چمن و نوع كاشت، چمني با كيفيت پايين  عدم آگاهي مدير اماكن از گونهدر صورت 

يك زمين چمن نامناسب. وجود خواهد آمد كه هم تماشاگران و هم ورزشكاران از آن ناراضي هستند به
استاديوم جيانت در 2002-2003براي مثال، در فصل . تواند هزينه زيادي براي اماكن ايجاد كند مي

.دالر براي ايجاد زمين چمن هزينه كرد 120000نيوجرسي 

چمن چيست؟
هاي مختلف آن در پيرامون و امتداد يك ساقه افراشته و  چمن گياه باريك برگي است كه اندام

اي افشان در خاك مستقر است و از اند كه اين ساقه توسط ريشه هاي توخالي قرار گرفته  استوانه
در قسمت. ، و پهنك تشكيل شده است)كلش(برگ، زبانك، ساقه هايي چون ريشه، برگ، پوش  اندام

ها هاي جديد از گره  تشكيل ساقه. كنند هاي جانبي از آنجا رشد مي  هايي وجود دارند كه شاخه  ساقه گره
هاي مضر، در ها به همراه گياهان ديگر از طريق توليد اكسيژن و جذب گاز چمن.گويند زني مي را پنجه

.المت انسان نقش دارندتصفيه هوا و س

1- Traffic tolerance
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اي  در رشد كپه. اي، ريزومي و استولوني است ها به سه شكل كپه عادت رشد چمن معموالً
و از درون ) تر هاي قديمي  هاي رويشي موجود در محل گره  از جوانه(زني  گسترش جانبي از طريق پنجه

هاي توسعه   به زوال گذارد، اين جوانه كننده برگ رو كه غالف احاطه موقعي. گيرد غالف برگ انجام مي
در برابر آسيب ) ها مانند فسكو بلند و ريگراس(اي  هاي داراي عادت رشد كپه  چمن. شوند يافته ظاهر مي

هاي خالي چمن   ها، لكه ها قدرت بهبود كمي داشته و به همين خاطر، اغلب براي جبران آسيب و صدمه
توانند از طريق  زني مي ي داراي عادت رشد ريزومي عالوه بر پنجهها  چمن. كنند را دوباره بذرپاشي مي

جوانه ريزوم جديد . شود، بطور جانبي گسترش يابند هاي زيرزميني خود كه ريزوم ناميده مي  رشد شاخه
هاي خالي   كهاين عادت رشد باعث پر شدن ل. آورد وجود مي از خاك بيرون آمده و گياه جديدي را به

. سريع است) مانند كنتاكي بلوگراس(هاي با اين نوع عادت رشد   رميم آسيب در چمنت شود و چمن مي
در اثر رشد و توسعه ) مانند برموداگراس و زويسياگراس(هاي داراي عادت رشد استولوني   چمن

هايي هستند كه بصورت افقي در سطح زمين   ها مانند ريزومها ساقه استولون. يابند ها توسعه مي استولون
  .استولون و ريزوم در شكل زير قابل مشاهده هستند. شود هاي آنها ريشه خارج مي  د كرده و از گرهرش
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  تعريف سطح كارايي
هاي ورزشي نيز مناسب   ها يا حياط منازل مناسب است، لزوماً براي زمين چمني كه براي پارك

ها و در زير سايه درختان  اركهاي ورزشي را هم نمي توان در پ  هاي مناسب براي زمين  چمن. نيست
  . بزرگ مورد استفاده قرار داد

هدف زمين ورزشي فراهم آوردن بستري مناسب براي حركاتي است كه يك ورزشكار انجام 
راه رفتن، دويدن، پرش، فرود آمدن، دريبل زدن، توقف كردن، چرخيدن، جاخالي دادن، حمله (دهد  مي

آورد و موجب افزايش  وجود مي چمن انرژي برگشتي را به قابليت ارتجاعي). ناگهاني، جهش و پرش
  .شود كارايي ورزشكار مي

  هاي چمن  انواع زمين
  :توانند به چهار سطح تقسيم شوند هاي چمن ورزشي از نظر كيفيت و كارايي مي  زمين

  ).دهد جدول پايين سطوح كيفيت و كارايي را نشان مي(اعال، منتخب، استاندارد و تمرين 
  

  هاي ورزشي و سطوح مورد انتظار عملكرد  زمين كيفيت
  

  مديريت مورد نياز ترافيك كيفيت درجه
  خيلي باال  باال  بسيار باال  اعال

  باال  متوسط تا باال  باال منتخب
  متوسط  خيلي باال  متوسط  استاندارد
  پايين  خيلي باال  پايين تمرين

  
داراي قابليت آمد  آنها عموماً. ر باال هستندداراي قابليت ديد عالي و كيفيت بسيا 1هاي اعال  زمين

گذاري  نظارت مديريت و ميزان سرمايه. باشند و شد باال براي برگزاري تعداد زيادي رويداد ورزشي مي
اي مهم  هاي حرفه ها اغلب براي برگزاري ليگ اين زمين. ها براي برآوردن انتظارات باال است در اين زمين

هاي اعال   توجه و مراقبت بهينه از زمين. گيرند مورد استفاده قرار مي و مسابقات ورزشي دانشگاهي
 2هاي مديريتي عالي مانند كود بهينه براي هر نوع نوع آب و هوا و هر نوع چمن، آبياري مستلزم فعاليت

                                           
1- premium  
2- irrigation  
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، 4مكرر، واكاري 3دهي ، خاك2هاي ورزشي، تهويه  بشكل مناسب براي فعاليت 1نامحدود، چيدن چمن
هاي ورزشي سطح عالي، مراقبت و توجه به   در زمين. باشد چمن بعد از صدمه مي 6و ترميم 5زني غلتك

  .گيرد هاي ورزشي صورت مي هاي چمن در زمان برگزاري رويداد جزئيات و همچنين برآوردن نياز
رود كيفيت آنها نيز  ، داراي ظاهر مناسبي هستند و انتظار مي)choice(هاي ورزشي منتخب  زمين

ها براي رويدادهاي ورزشي متوسط تا عالي بوده و نظارت مديريت  قابليت آمد و شد اين زمين. باشدباال 
هاي دانشگاهي و دبيرستاني مورد  هاي كوچك و تيم  ها معموالً براي مسابقات ليگ اين زمين. باال است

  .گيرند كه فشار آمد و شد باال است استفاده قرار مي
كود مورد نياز براي برآورده ساختن : هاي ورزشي منتخب عبارتند از  نهاي بهينه براي زمي مراقبت

زني و ترميم چمن بعد از صدمه  زني، تهويه، واكاري، غلتك انتظارات، آبياري به موقع و يكنواخت، چمن
  . و آسيب

هاي   زمين. بازي در هفته است 18براي يك زمين فوتبال، ) آمد و شد زياد(سطح ترافيك باال 
ها  آمد و شد در اين زمين. داراي ظاهر مناسب و كيفيت متوسط هستند) متعارف(استاندارد ورزشي 

هاي دبيرستاني در تمامي سطوح حرفه  هاي مختلفي از جمله جامعه دانشگاهي تا تيم  زياد است و گروه
نظارت  گذاري در اين زمينها محدود و سرمايه. كنند اي، دانشگاهي و دبيرستاني از آنها استفاده مي

  .مديريت متوسط است
مراقبت از يك ميدان ورزشي استاندارد شامل كود كافي براي رشد چمن، آبياري به موقع و 

توان تقريباً  گذاري نسبتاً ناچيز مي براي اين سرمايه. زني و تهويه در زمان الزم است يكنواخت، و چمن
و يك خاك رسي با زهكشي قابل قبول  بازي فوتبال در هفته را از زميني با حداقل منابع ورودي 10

هاي استاندارد معموالً از تعداد ذكر شده   در زمين) ترافيك(با اين حال، ميزان آمد و شد . انتظار داشت
  .بيشتر نمي شود

باشند كه آمد و شد در آنها خيلي  هاي مدارس مي  ها و زمين شامل پارك 7هاي تمرين  زمين
. شود رودي محدود، پايين است كه منجر به مديريت پاييني ميكيفيت به دليل منابع و. باالست
اي وجود دارند و فضاي الزم را  هاي ورزشي هستند كه در هر جامعه  ترين زمين هاي تمرين رايج  زمين

ها خيلي ساده و  ساختار اين زمين. آورند هاي ورزشي غيرسازمان يافته و عمومي فراهم مي براي فعاليت
هاي تمريني خيلي باالست و   شدت استفاده از زمين. كاربري آنها متنوع و باالست ارزان قيمت است و

                                           
1- mowing  
2- airation  
3- topdressing  
4- overseeding  
5- rolling  
6- repair  
7- practice fields  
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ها شامل كوددهي  مراقبت از اين زمين. آورد فشردگي و سائيدگي، كارايي سطح چمن را پايين مي

هاي  زني نيز يكي از فعاليت چمن. باشد و آبياري براي رشد چمن مي) در بهار(حداقل يكبار در سال 
  . است كه نمي تواند ناديده گرفته شود پرورشي

اند كه  هاي تمرين بدين منظور ساخته شده  زمين. برد هر نوع تمريني، شدت آمد و شد را باال مي
در استفاده از زمين مسابقه براي تمرين بايد دقت و كنترل زيادي . جاي زمين مسابقه آسيب ببينند به

  . اي در هفته مانعي ندارد دقيقه 45صورت گيرد، ولي انجام تمرين در دو نوبت 

  برگزاري ساير رويدادها و آمد و شد به تعداد زياد
ها و  التحصيلي، كنسرت هاي فارغ هاي ديگري از جمله جشن هاي ورزشي اغلب براي رويداد  زمين 
چمني . شود براي حفاظت بيشتر از چمن معموالً روي آن پوشانده مي. شوند ها بكار گرفته مي همايش

توان از اسپري  براي كاهش صدمات مي. بيند روز پوشانده شود صدمات بلندمدتي مي 4ه بيشتر از ك
اسپري . كردن آب به چمن توسط يك شيلنگ، بالفاصله پس از برداشتن روكش چمن استفاده كرد

دقيقه اول پس از برداشتن پوشش انجام شود بيشترين تأثير را خواهد  30كه درخالل  كردن درصورتي
ترين پوشش،  با وجود اين، رايج. هاي تجاري براي حداكثر محافظت از چمن وجود دارند پوشش. اشتد

. تواند به تنهايي يا در زير يك سطح تخته چندال بكار برده شود است كه مي 1پوشش ژئوتكستال
چ استري يكنواخت به شكل يك پتوي بزرگ است كه با سوزن به هم پان ژئوتكستال يك نوع فيبر پلي

آسيب و صدمه ممكن است در اينجا هم تاحدي وجود داشته باشد، اما ژئوتكستال به توزيع اثر . اند شده
ها و ديگر چيزهايي كه  تراكم كمك كرده و از سائيدگي و پاره شدن چمن توسط رفت و آمدها، صندلي

ائيدگي و ها و وسايل نقليه، س آمد و شد چرخ. كند شوند جلوگيري مي بر روي چمن گذاشته مي
متر بر روي  سانتي 2-5/2قرار دادن تخته چندال معموالً با ضخامت . برد خراشيدگي چمن را باال مي

پوشانيدن تخته چندال با يك . كاهد آالت مي ژئوتكستال تا حد زيادي از بروز خسارت توسط ماشين
اگر قرار . ه رفتن فراهم آوردافزايد، سطحي ايمن براي را تواند عالوه بر اينكه بر عمر تخته مي پارچه مي

است خاك بر روي سطح پوششي قرار گيرد، الزم است بين ژئوتكستال و تخته چندال، يك اليه پليمر 
شود كه خاك  اين باعث مي. قرار داده شود) (10mil 101.6-254micrones-4غيرقابل نفوذ به ضخامت 

برداشتن خاك و زدودن آن توسط لودر يا در زمان . ريخته شده در سطح به ناحيه زير چمن نفوذ نكند
شود و از  بيل مكانيكي، تخته چنداليه مانع از آسيب ديدن چمن توسط تيغه لودر و يا بيل آن مي

  . كند هاي آبياري نيز محافظت مي سيستم

                                           
1- geotextile  
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  هاي ورزشي چقدر باشد؟  ميزان ترافيك و آمد و شد در زمين
هايي كه بايد بر روي يك   و تعداد بازي) ترافيك(قانون مشخصي وجود ندارد كه ميزان آمد و شد 

بازي هم باعث خرابي  50تا  30در بعضي فصول نسبتاً خشك، انجام . زمين برگزار شود را تعيين كند
آلود است يا بارش باران صورت  ولي گاهي اوقات انجام يك بازي در موقعيكه زمين گل. چمن نمي شود

اغلب در فصل پاييز كه زمين در اثر بارش معموالً خيس است . دتواند موجب تخريب زمين شو گرفته مي
  .شود و رشد چمن متوقف شده، آمد و شد بسرعت موجب خرابي زمين مي

  :تواند در كاهش تخريب ناشي از آمد و شد باال نقش مهمي ايفا كند رعايت نكات زير مي

 محدود كردن استفاده از زمين در موقع خيس بودن آن •
 كه زمين خيلي خشك است يا چمن پژمرده است تفاده از زمين درموقعيمحدود كردن اس •
 در تمرينات) مانند مقابل دروازه(تغيير برخي مناطق زمين كه آمد و شد در آنها بيشتر است  •
 هاي بازي براي تمرين  محدود كردن استفاده از زمين •
 محدود كردن استفاده از زمين در موقعي كه چمن خوابيده است •
 4معموالً به (دن استفاده از چمن جديداالحداث، تا موقعي كه به بلوغ كامل برسد محدود كر •

 )ماه زمان نياز است 8تا 
 ها در حال آب شدن هستند ممنوعيت استفاده از زمين در موقعي كه زمين يخ زده يا يخ •
 هاي غيررسمي در زمين  ممنوعيت برگزاري بازي •
 ل پر آمد و شدكوتاه كردن چمن با ارتفاع بلندتر در فصو •
 قرار دادن نيمكت در كنار زمين براي محدود ساختن رفت و آمد مربيان و كادر فني •
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  فصل دوم
  

  )گذر آب(زهكشي 
  1بنـدي خـاك سـطحي    ها به خـاك و دانـه   هاي آبياري، افزودن مكمل زهكشي زيرزميني، سيستم

هاي ساخته شده با شـن ايـن اسـت كـه در       مزيت زمين. دهند ايي بالقوه زمين ورزشي را افزايش ميكار
اگر يك زمين با خاك بومي خـيس، چنـد روز قبـل از    . هاي باراني، بيشتر قابل استفاده هستند  موقعيت

فتـد، چمـن   شود بـه تعويـق ا   كه زمين خشك مي مسابقه يا تمرين پوشانده شود يا انجام بازي تا موقعي
پاشي و تهويه بـه آنهـا    هاي بومي با استفاده از ماسه كه از طريق ماسه زمين. صدمه چنداني نخواهد ديد

هر چقدر ماسه اضافه شود مقاومت در برابر فشـرده شـدن نيـز افـزايش     . شوند شود اصالح مي افزوده مي
سبت شن به خاك بـومي  شود كه ن محسوب مي) توسط ماسه(يك زمين درصورتي اصالح شده . يابد مي
گذر و تهويـه بـااليي بـوده، ولـي      بايد داراي آب (sand based)هاي با بستر شني  زمين. باشد 40به  60

  .ميزان نگهداري آب در آنها پايين باشد

  تواند حداكثر كارايي را داشته باشد؟  چگونه يك زمين ورزشي مي
هاي ورزشـي    متأسفانه خيلي از زمين. ندك نگهداري مناسب نقش كليدي را در اين زمينه ايفا مي

شـوند، ولـي ضـعف در سيسـتم رسـيدگي و نگهـداري باعـث         با هزينه و صرف منابع زيادي ساخته مي
ساخت ضعيف معموالً از تصميمات اداري نادرست مسئولين ناشي . شود شكست پروژه و ضرر و زيان مي

انتخاب يك . جويي كرده اند و قراردادها صرفه ها كنند با صرف هزينه كم در مزايده شود كه تصور مي مي
هاي ورزشـي    طراح و يا پيمانكار كه تجربه كافي ندارد و يا اهميت زيادي براي مديريت و نگهداري زمين

  .شود قائل نيست مطمئناً راهي است كه منجر به هدر رفتن بودجه مي
  

                                           
1- surface grading  
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نهايـت،   ينـه تعميـرات و در  نتايج ارتكاب اشتباه در ساخت موجب افـزايش هزينـه نگهـداري، هز   

گيري، طراحي و ساخت، انجـام مشـاوره    درخالل فرآيند تصميم. شود شكست و خرابي زمين ورزشي مي
با وجـود  . هاي فني  شوند، نه نيازمندي ها معموالً بر اساس بودجه انجام مي ضروري است، هرچند طراحي

سـازي زمـين بـراي     خت خـوب نتيجـه آمـاده   سـا . ها بايد با علم و دانش كافي انجام گيرند اين، مشاوره
  .زهكشي و آبياري و استفاده از فناوري روز در انتخاب گونه و ارقام چمن و كشت صحيح آن است

ميادين ورزشي بـا  . نامناسب است 1هاي چمن با آمد و شد باال، در اثر زهكشي بيشتر خرابي زمين
ناصـاف و نـاهموار   . رود آنها از بين مـي  زهكشي ضعيف به شدت فرسوده شده و كيفيت قابليت بازي در

سـطح  . دهد كه خاك تحمل آمد و شد را نداشته باشد شدن سطح زمين و جابجايي خاك زماني رخ مي
نوع ورزشي كه در زمـين قـرار   . شود هاي ورزش براي زهكشي مناسب به شكل محدب ساخته مي زمين

). سـازد  فشـرده مـي  (كند  را كم مي) دب يا طاقتح( 2است انجام شود و نوع اليه ناحيه ريشه، ارتفاع تاج
. وجـود آيـد   هايي در زمين به شود ارتفاع تحدب كم شده و چاله استفاده از زمين در طول زمان باعث مي

هـاي كنـاره زمـين بـراي حفـظ و       زهكـش . وقتي اين اتفاق رخ دهد تاج زمين بايد دوباره درست شـود 
هاي  آب زهكشي سطحي به واسطه تحدب زمين به زهكش .نگهداري زمين از اهميت زيادي برخوردارند

ها آب حاصل از جايگاه تماشاگران ممكن است وارد زمين بازي شـود،   در استاديوم. ريزد كناره زمين مي
در . به همين دليل وجود زهكش كناره زمين اجباري است تا آب اضافي را از زمين بـازي دور نگـه دارد  

كاهد و قابليت بازي در زمـين   اك اشباع شده از عمر و پايداري چمن ميهاي با آمد و شد زياد، خ زمين
  . شود كم مي

هاي با خاك بومي موجب خـراب شـدن چمـن      در زمين) قبل از بازي(آبياري با فاصله زماني كم 
هاي ساخته شده با شن و داراي سيسـتم زهكشـي، قابليـت پـاخوري را افـزايش        شود، ولي در زمين مي
  .دهد مي

خواهند حتي پس از آب دادن به چمـن نيـز بتواننـد از     هاي بزرگ يا كوچك ميكنان در ليگبازي
نظر از ساختار زمين، يك سيستم زهكشي باكيفيت، احتمال اينكه زمين پس  صرف. زمين استفاده كنند

مرحله اول ساخت يك سيستم زهكشي مناسب در . دهد از بارندگي قابل بازي كردن باشد را افزايش مي
تاج زمين . كند ها شيب پيدا مي ك زمين فوتبال، ايجاد يك تاج در وسط زمين است كه به سمت كنارهي

عبـور آب را  . گيـرد  ها قـرار مـي   متر باالتر از سطح زمين در كناره سانتي) 48(اينچ  18فوتبال استاندارد 
متري زير سطح زمـين  سانتي 46تا  38كشي داخلي افزايش داد كه در  توان بوسيله يك سيستم لوله مي

هايي در خطوط كناري وجود داشـته   ضمناً بايد لوله. يابد ها جريان مي قرار دارد و از وسط زمين به كناره

                                           
1- drainage  
2- crown  
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هاي زهكشي در شـكل زيـر     نحوه جريان يافتن آب از سيستم شيار. باشد كه آب را از زمين خارج سازند
  .نشان داده شده است

  

  
  

شود بايد يك خروجي داشته باشد، وگرنه خاك به حالـت اشـباع    آبي كه از ناحيه ريشه خارج مي
، )شـوند  كـه از خـاك رس سـاخته مـي    (هـاي سـفالي    زهكـش . شـود  آلود مـي  ماند و زمين گل باقي مي
ها براي  دار، بهترين و مؤثرترين زهكش هاي پالستيكي قابل ارتجاع سوراخ هاي سيماني و زهكش زهكش

هاي با وضعيت فيزيكي ضعيف و زهكشي داخلي بد، گاهي  زمين. ندخروج آب اضافي از زمين بازي هست
يـك ماشـين شـكافي بـه عـرض يـك ايـنچ        . توانند توسط ريختن شن و ماسه اصالح و بهبود يابنـد  مي

)2/5cm  ( و عمق يك فوت)30cm (هـا   اين درز و شكاف. ريزد كند و درون اين شكاف شن مي ايجاد مي
  .توانند به سرعت و با حداقل خرابي تكميل شوند وند و ميش باعث افزايش زهكشي و نفوذ مي

. انـد  هايي هستند كه با شن و ريـگ و تختـه سـنگ بـزرگ پـر شـده       هاي فرانسوي خندق زهكش
هاي نسبتاً كوچك مناسب است، اما با وجـود   شود و براي زمين زهكش فرانسوي خيلي سريع ساخته مي

كف هر نوع زهكشي بايد . حل دائمي كمك گرفت ان يك راهعمر طوالني كه دارد نمي توان از آن به عنو
  .شيبي داشته باشد تا بتواند آب را از زمين بازي خارج كند
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  چگونگي ايجاد سيستم زهكشي
. شـود  كه خاك بومي قابليت زهكشي مناسب نداشته باشد از سيستم زهكشي استفاده مي هنگامي

  گيـرد كـه عمـق آن حـدود     طقه موردنظر صـورت مـي  برداري در من براي اين كار در ابتدا عمليات خاك
مسـطح و  ) هـا  پستي و بلندي(برداري از نظر توپوگرافي  زمين بايد پس از خاك. متر است سانتي 8-70 

ها  جنس اين كانال. گيرد هاي اصلي و فرعي صورت مي  در اين مرحله عمليات حفر كانال. يكنواخت باشد
رعايت شـيب الزم بـراي هـدايت آب بـه بيـرون سيسـتم از       . ذدار استاتيلن منف هاي پلي  از بتون يا لوله

هاي اصلي و فرعي به يك سيستم خروجي   براي سهولت خروج آب، كانال. اهميت بااليي برخوردار است
هـا و تـأمين    بدين ترتيب در موقع آبياري يا بارندگي، پس از خيس شدن ريشـه . شوند نهايي منتهي مي

  . شود رون از محوطه زمين منتقل ميآب چمن، مازاد آن به بي
رديـف   3يـا   2ها و ايجاد طبقه بلوكـاژ اسـت كـه معمـوالً در      سنگ مرحله بعدي، استفاده از قلوه

بايستي در تثبيـت ايـن طبقـه نهايـت دقـت      . رسد متر مي سانتي 25-35گيرد و عمق آن به  صورت مي
  .زني ضروريست انجام غلتكبراي اين كار . صورت گيرد تا از مشكالت بعدي جلوگيري شود

گيرند كه نقش فيلتـر بـين    هاي ريز و درشت بر روي بلوكاژ قرار مي  اي از شن در مرحله بعد طبقه
هاي خالي در بين طبقـات بلوكـاژ جلـوگيري     طبقات بلوكاژ و خاك بستر را دارند و از مسدود شدن فضا

  . متر است سانتي 10-15اين طبقه عمق . كنند هاي زيرين تسهيل مي  كرده و نفوذ آب را به بخش
، انتخاب نوع خاك زير بستر چمن و ايجـاد ايـن   )رود ترين مرحله به شمار مي كه مهم(مرحله بعد 

شود، هرچقدر در انتخاب خـاك   از آنجا كه بستر اصلي خاك چمن در اين مرحله تعيين مي. طبقه است
عموالً در انتخـاب خـاك بسـتر از خـاك رس     م. رود ظرافت به خرج داده شود احتمال موفقيت باالتر مي

) متـر  ميلـي  002/0تا  02/0قطر ذرات (با تركيب خاك ماسه ريز ) متر ميلي 002/0قطر ذرات كمتر از (
ـ      اين نوع خاك. شود استفاده مي وده و بـه سـادگي از هـم پاشـيده     ها با توجـه بـه بافتشـان مسـتحكم ب

هاي هرز، عوامل   علفشود كه مواد آهكي، نمكي، بذور در انتخاب نوع خاك و ماسه بايد دقت . شوند نمي
توان به ميزان امالح محلول در خاك  از طريق آزمايش خاك مي. در آن وجود نداشته باشد... زا و بيماري

)Mg,Cl,Ca,Na هاي حيواني، خاك برگ  ده از كودبا استفا(سازي خاك  انجام عمليات غني. پي برد...) و
  . متر است سانتي 25020ق طبقه خاك زير بستر معموالً عم. نيز ضروريست...) و

كشي روي خاك، تسـطيح خـاك، ايجـاد حالـت      سازي بستر زمين شامل ماله در مرحله بعد، آماده
نيمـرخ  . گيـرد  زني براي كوبيدن خاك صورت مي بندي و درنهايت، غلتك تراز در بستر و همچنين، شيب

  .ستسيستم زهكشي در شكل زير نشان داده شده ا
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هـاي اصـلي و فرعـي زهكشـي زمـين        در اينجا به منظور آشنايي هر چه بيشتر، شماي كلي كانال
  .فوتبال آورده شده است
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  دفع آب
اگـر آب در اثـر   . گيـرد  چندين روش براي دفع آب جمع شده در يك زمين مورد استفاده قرار مي

كـه   درصـورتي . شده باشد بايد سيستم زهكشي پاك و زدوده شود هاي زهكشي جمع مسدود شدن لوله
تواند ناشي از به هم فشردگي يا معيوب بودن  پس از پاك كردن، هنوز آب وجود داشته باشد مشكل مي

كه قرار است بازي آغاز شود يا ادامه يابد بايستي افراد شخصـاً   در اينجا درصورتي. سيستم زهكشي باشد
سـاير  . پردازنـد جمـع كـرد    توان با استفاده از وسايلي كه به جذب آب مي آب را مي. به دفع آب بپردازند

هـاي   هاي متصل بـه پـا، دسـت يـا پمـپ      دار، اسفنج هاي دستههاي دستي، اسفنج ها شامل اسفنج روش
  . باشند اي ديگر مي موتوري به منظور انتقال آب به نقطه
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  1ناحيه ريشه شني
شي مناسب درخـالل آمـد و شـد، معمـوالً علـت اصـلي شكسـت        ناتواني خاك محلي و عدم زهك

كاربرد . شود از ناحيه ريشه شني استفاده شود هاي ورزشي است كه باعث مي  هاي زمين  بسياري از پروژه
شن در ساخت ميادين ورزشي داراي توزيع خاصي از اندازه ذرات شن و ماسه است كه اندازه آنها توسط 

زيـر   جدول. اي انجام شده تعيين شده است هاي حرفه اي مختلف توسط گروهه تحقيقاتي كه در دانشگاه
  .دهد توزيع اندازه ذرات شن را براي ساخت زمين ورزشي نشان مي

  
  هاي ورزشي  براي ساخت زمينهاي شن و ماسه   ويژگي

  

  درصد نگهداري  شماره الك  اندازه ذرات  نوع

  0  10  <2  سنگريزه
  >10  18  2-1  شن خيلي درشت

    35  5/0-1  درشت شن
  80-100  60  25/0-5/0  شن متوسط
    140  15/0- 25/0  شن ريز
  >8  270  05/0- 15/0  گل

  >2    >5/0  خاك رس
  
تواند رطوبت را در ناحيه ريشه نگهداري كرده و در برابر  شني كه داراي قابليت زهكشي است مي 

شـن خـالص تـا شـن مخلـوط بـا        هاي ورزشي از  كار رفته در زمين مقدار شن به. فشردگي مقاومت كند
ناحيه ريشه شني اوليه يك زمين ورزشي تازه احـداث شـده   . كند درصدهاي مختلف مواد آلي تغيير مي

شكل نسبتاً سـريعي   پايداري با افزودن مواد آلي به. كند ناپايدار است و در اثر آمد و شد، شن حركت مي
بر كه با پروفيل روي خـاك مخلـوط شـده بـراي     و في) Polymer mesh(هاي پليمر   توري. يابد بهبود مي

  .گيرند افزايش پايداري اليه ناحيه ريشه مورد استفاده قرار مي

                                           
1- Sand rootzone 
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  ١بهبود و اصالح خاك

بـا  ) تهويـه (توان پس از هـوادهي   اند را مي هاي ورزشي كه از خاك اصلي محل ساخته شده  زمين
د، اگرچه اين روند كند و آهسته شو دهي بهبود بخشيد كه به صورت سطحي روي خاك ريخته مي خاك
تواننـد بـه خـاك افـزوده      مواد اضافه كننده آلي مثل كود گياهي و خاك اره هوا داده شده نيز مي. است
منفـذها و  (شود و باعث باال رفتن خلـل و فـرج    شن به عنوان يك ماده معدني به خاك اضافه مي. شوند
توانـد باعـث افـزايش     ه خاك ريز اضافه شود مـي گردد، حال آنكه رس آهكي وقتي ب خاك مي) ها سوراخ

در صـورت اسـتفاده از شـن    . شود باعث نگهداشـت آب شـود   تخلخل شده و زماني كه به شن اضافه مي
اضافه كردن مقـدار بسـيار انـدك    . عنوان اصالح كننده خاك، بايد به مقدار كافي از آن بكار برده شود به

بـراي  . سـازد  آورد، زيـرا تركيبـي شـبيه بتـون مـي      يين ميشن به خاك ريز، قابليت زهكشي زمين را پا
  .شن باشد 50%تأثيرگذاري بهينه، درصد مناسب شن براي ناحيه ريشه بايد شامل بيش از 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1- Amending Soil 



  ورزشيهاي چمن  راهنماي جامع زمين  
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي چمن ورزشي انواع و گونه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 فصل سوم

هاي چمن  انواع و گونه
 ورزشي

 
 
 
 



  ورزشيهاي چمن  راهنماي جامع زمين  
 
  

 
 
 
 
 
 
 

  سومفصل 
  

  1انتخاب گونه
شود بايد با نوع  ه حداكثر رساندن كارايي زمين ورزشي، نوع و گونه چمني كه انتخاب ميبراي ب

  . زمين ورزشي سازگار باشد

  هاي فصل گرم  چمن
رشد اصلي آنها در فصل گرم اتفـاق  . ها با شرايط موجود در مناطق گرمسيري سازگارند اين چمن

درجـه   35تـا   27ي مطلـوب رشـد آنهـا    دمـا . رونـد  افتد و اغلب در طول فصل سرد بـه خـواب مـي    مي
صورت استولوني، ريزومي يا هر دو تاست كه اين امر استقرار مجدد ه عادت رشد آنها ب. گراد است سانتي

درجـه   35تـا   26ريشـه آنهـا عميـق اسـت و در دمـاي      . كند چمن در مناطق كچل شده را تسهيل مي
هاي چمـن فصـل گـرم      ترين گونه از معروف 3اسو برموداگر 2زويسياگراس. باشند بهترين رشد را دارا مي

  .هستند

اين گونه، با آفتاب، گرمـا و خشـكي   . هاي ورزشي بسيار مناسب است  برموداگراس براي زمين •
  . دهد سازگار بوده، ولي مقاومت كمي نسبت به سايه و سرما دارد و در زمستان تغيير رنگ مي

 اي در لـي در فصـل سـرما بـه رنـگ قهـوه      زويسياگراس در مقابل شوري و گرما مقاوم است، و •
 . آيد مي

  

                                           
1- Species selection 
2- zoysiagrass  
3- bermudagrass  
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در مقابل خصوصيت مقاومت در برابر زرد شدن، خصوصيت مقاومت و تحمل آمد و شد و صدمه و 

. شـوند  زني توليـد مـي   شود كه از ريزوم، استولون و يا از تيلر و پنجه هايي ديده مي ترميم شدن در چمن
بلـوگراس، زويسـياگراس و    هـاي كنتـاكي   كـه در گونـه  هـاي جـانبي زيرزمينـي هسـتند      ها سـاقه  ريزوم

هـايي هسـتند كـه در گونـه      هـاي جـانبي و يـا رونـده     هـا سـاقه   اسـتولون . شـوند  برموداگراس ديده مـي 
ها هر كدام گياه جديدي در محل بندها يـا   ريزوم و استولون. شوند زويسياگراس و برموداگراس ديده مي

هاي جانبي از پايه گياه هسـتند كـه ريشـه گيـاه را تشـكيل       شاخه )ها پنجه(تيلر . كنند ها توليد مي گره
آنها بـا بـاال بـردن تـراكم     . شوند هاي ورزشي يافت مي  كار برده شده در زمين هاي به دهند و در چمن مي

هـاي   براي ورزش. كنند برند و ترميم چمن را نيز تسهيل مي چمن، قابليت آن را در مقابل آسيب باال مي
پـذيري و بهبـود    قـدرت تـرميم  . ه برموداگراس بهترين گونه سازگار با منـاطق گـرم اسـت   تابستاني گون

 .C. dactylon, L. × C)همچنـين هيبريـد برمـوداگراس   . س اسـت برمـوداگراس بيشـتر از زويسـياگرا   

transvaalensis, Burtt-Davy) بهتر از برموداگراس معمولي است.  

  هاي فصل سرد  چمن
هـاي خنـك بهتـر رشـد       سيري سـازگاري بهتـري داشـته و در زمـان    ها در مناطق سرد اين چمن

اي بـوده كـه در    عادت رشد اكثر آنها كپه. گراد است درجه سانتي 25تا  15دماي مطلوب آنها . كنند مي
هاي لخـت آنهـا بايـد بـا       نتيجه، نسبت به ديگر حاالت رشد، گسترش جانبي كمتري دارند، بنابراين لكه

. درجه بهتـرين رشـد را دارنـد    21تا  5/15هاي فصل سرد در دماي   چمن. شودعمل بذركاري بازسازي 
ريگـراس  . رونـد  كار مي به) و يا بيشتر(ها براي مصارف ورزشي معموالً بصورت مخلوط دو گونه  اين چمن
  .هاي چمن فصل سرد هستند  ترين گونه از معروف 3و فسكو بلند 2بلوگراس ، كنتاكي1چندساله

هاي ورزشي در فصل   اي از چمن است كه عمر طوالني داشته و براي زمين گونهريگراس چندساله 
  .اين گونه بيشتر ويژه مناطق با آب و هواي معتدل است. زمستان مناسب است

با . شوند، نه انتخاب چمن نامناسب دليل نگهداري نامناسب خراب مي  هاي چمن به  بيشتر زمين
هاي چند گونه چمن   در اينجا ويژگي. چمن براي زمين كدام است اين حال ما بايد بدانيم بهترين گونه

  .هاي ورزشي مورد استفاده قرار گيرند آورده شده است  توانند براي زمين كه مي

                                           
1- perennial ryegrass  
2- Kentucky bluegrass  
3- tall fescue  
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  برموداگراس
هـا و   ريـزوم (هاي جانبي آن   كند و ساقه گونه برموداگراس، زميني با قابليت ارتجاعي باال ايجاد مي

مقـاوت برمـوداگراس در برابـر فرسـايش در تابسـتان و اوايـل پـاييز        . كننـد  ميبخوبي رشد ) ها استولون
. ديـدگي آن بيشـتر اسـت    باالست، ولي در اواخر پاييز يا اوايل بهار كه چمن به خواب رفته امكان آسيب

در . هاي زياد صدمه ببيند، احتمـال بهبـود آن در بهـار نـاچيز اسـت       اگر اين چمن در پاييز در اثر بازي
. ، چمـن بايـد بـا ارتفـاع بلنـدتري كوتـاه شـود       )آمـد و شـد باالسـت   (عي كه تعداد بازي زياد است مواق

  .اينچ مقاومت بيشتري در برابر فرسايش و آسيب دارد 5/0اينچ در مقايسه با  2برموداگراس با بلندي 
د حصـير و ماننـ  (توان با پوشاندن آن توسط يك پوشش طبيعي  بازيافت بهاري برموداگراس را مي

هاي بسيار سرد   هاي جديداالحداث يا در زمستان  ويژه براي چمن اين امر به. يا مصنوعي افزايش داد) آن
بيني كنيم، بهتر  توانيم ميزان سرماي زمستان را پيش از آنجا كه ما نمي. از اهميت بااليي برخوردار است

يـا اوايـل ژوئـن     ن در مـاه مـي   تـوا  براي تـرميم زمـين مـي   . است نسبت به پوشاندن زمين اقدام نمائيم
  .كاري با برموداگراس نمود اقدام به پودپي) ارديبهشت يا خرداد(

  :هاي با چمن برموداگراس  در زمين

 .احتمال از بين رفتن در زمستان و در شرايط پر آمد و شد باالست •
 .تر است مناسب realبراي زيبايي و نماي بهتر، استفاده از چمن  •
از اوايل شـهريور  (، در سپتامبر )ارديبهشت يا خرداد(يا ژوئن  هاي مي   هدر صورت كاشت در ما •

 .داراي بهترين كيفيت خواهد بود) تا اواسط مهر
 .در صورت آمد و شد باال، تعويض ساالنه ضروريست •
 بـه رنـگ سـبز در    و در آوريـل يـا اوايـل مـي     ) قرمز(اي  در اكتبر يا اوايل نوامبر به رنگ قهوه •

 .آيد مي
 .بخشد ارتجاعي است و به بازي سرعت ميبسيار  •
در اوايل فصل رشد و همچنين، تابستان بسيار مقاوم است، ولي آمد و شد زياد در آخر فصـل   •

 .كند آن را خراب مي
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  چمن فسكو بلند و ريگراس چندساله
هاي فصل سـرد هسـتند، در تابسـتان مقاومـت زيـادي در برابـر         ها كه جزء چمن اين گونه چمن

ش يا آمد و شد ندارند، ولي اگر در فصل پاييز به آنها كود نيتروژن داده شود و هميشه بـا ارتفـاع   فرساي
از آنجـا كـه ايـن    . بلند كوتاه شوند، در سراسر فصل بازي در برابر آسيب و فرسايش مقاوم خواهنـد بـود  

كـه فسـكو    هنگـامي . اي هستند، از قابليت ارتجاعي بااليي برخوردار نمي باشند صورت خوشهه ها ب چمن
هاي آنهـا از    شوند و ريشه سرعت تخريب مي بلند و ريگراس دائمي فرسوده شوند يا خاك خيس باشد، به

استفاده از اين نوع چمن در فصل بهار، در مقايسـه بـا برمـوداگراس بسـيار بهتـر      . شود هم گسيخته مي
اگـر از ايـن   . كنند رشد مي) رورديناواخر اسفند و اوايل ف(هاي فصل سرد در ماه مارس   است، زيرا چمن

را انجام داد، ) بذرافشاني مجدد(ها در هر دوي فصول پاييز و بهار استفاده شود، نمي توان نوسازي  چمن
و اوايـل ژوئـن    هاي فصل سرد در اواخر مي   بازسازي چمن. شود ها مي زيرا آمد و شد باعث نابودي جوانه

  .ين براي بازي بسيار دشوار استسازي زم ، و آماده)ارديبهشت و خرداد(
شود  دليل اصلي اينكه گاهي اوقات برموداگراس بر فسكو بلند و ريگراس چندساله ترجيح داده مي

كه نياز كمتري بـه زمـين   (و اوايل ژوئن  اينست كه برموداگراس نيازمند هواي گرم است و در اواخر مي 
 .توان آن را بازسازي كرد مي) وجود دارد

  :اي با چمن فسكو بلنده  در زمين

 .كاشت و بازسازي زمين بسيار آسان است •
بر روي آن بـازي صـورت   ) اواسط شهريور و اوايل مهر(كه قرار باشد در ماه سپتامبر  درصورتي •

 .انجام شود) اسفند يا فروردين(گيرد، بايستي بذرپاشي در فوريه يا مارس 
هـاي    تر از گونـه  ي با آمد و شد باال سادهها  در زمين) به همراه ريگراس چندساله(بازسازي آن  •

 .ديگر است
 .اينچ زده شود 5/1-2تر از  زني نبايد كوتاه در موقع چمن •
مقاومت در برابر فرسايش و سرعت رشد آن از ريگراس دائمي كمتـر اسـت، ولـي بـه آبيـاري       •

 .كمتري نياز دارد
باال وجود دارد، بنابراين كمتر هاي با آمد و شد   اي شدن آن در زمين اي و بافته احتمال خوشه •

 .گيرد ها مورد استفاده قرار مي در اين زمين
 .قابليت ارتجاعي آن پايين است، ولي كاه و كلش ندارد •
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  :هاي با چمن ريگراس چندساله  در زمين

 .ترين چمن فصل سرد در مقابل آمد و شد و فرسايش است مقاوم •
 .ها دارد گونه ترين رشد را در بين ساير پس از بذرپاشي، سريع •
 .فسكو است هاي داراي چمن تال  بهترين چمن براي بازسازي زمين •
 .هاي خشك در تابستان نياز به آبياري زيادي دارد  در دوره •
 .اينچ برسد هم مقاوم است 1-5/1زني به  حتي اگر ارتفاع آن پس از چمن •
 .قابليت ارتجاعي آن پايين است، ولي كاه و كلش ندارد •
 brown patchده زياد از نيتروژن در بهار و تابستان، ممكن است دچار بيماريدر صورت استفا •

 .تابستاني شود
هاي با آمد و شد باال وجود دارد، اين امر نياز به بازسـازي    اي شدن آن در زمين احتمال خوشه •

 .دهد ساالنه را افزايش مي
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  بلوگراس كنتاكي
شـود، نيـاز    تكثيـر مـي  ) پـودپي (اي  وسيله بذر و چمـن قطعـه  بلوگراس چمني است كه ب كنتاكي

اين چمن به تنهايي . شود اي مي هاي آب و هوايي داغ و خشك، قهوه  رطوبتي متوسطي داشته و در دوره
ـ  . گيـرد  هـاي ورزشـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي        طـور گسـترده در زمـين   ه يا در تركيب با فسكو بلند، ب

ايـن  . بـرد  ل سرد است، ولي احداث آن بسيار كند بـوده و زمـان مـي   بلوگراس بهترين چمن فص كنتاكي
كند و ريزتـرين   هاي فصل سرد منظره بهتري ايجاد مي  هاي ورزشي نسبت به ديگر چمن  چمن در زمين

هـاي    بلوگراس بسيار بيشـتر از سـاير چمـن    با اين حال، نياز نگهداري و مراقبت از كنتاكي. بافت را دارد
تـر   هاي ديگـري كـه سـريع     دليل سرعت كم رشد بلوگراس، در موقع احداث با چمن به. فصل سرد است

  .شود پوشانند بذرپاشي مي زمين را مي

  :بلوگراس هاي با چمن كنتاكي  در زمين

 .ويژه در هواي گرم پايين است تحمل آن نسبت به آمد و شد باال، به •
 .قابليت ارتجاعي آن بسيار خوب است •
هفتـه پـس از آن    4-6كاري نمود و بمدت  را در هر موقع از سال پودپيتوان آن  به راحتي مي •

 .مورد استفاده قرار داد
 .براي احداث زمين با آن، به بهترين نوع خاك و بذر نياز است •
كاشـته شـود، در   ) اسـفند يـا فـروردين   (دليل رشد آهسته، اگر بذر آن در مارس يـا فوريـه    به •

 .را نخواهد داشتكيفيت الزم ) شهريور و مهر(سپتامبر 
 .هاي با آمد و شد باال بايد همه ساله با ريگراس دائمي بازسازي شود  در زمين •
 .دهد قبل از بذرپاشي، احتمال موفقيت آن را افزايش مي core aerationانجام  •
 .احتمال ابتال به كرم سفيد در آن باالست •
 .اينچ باشد 2تر از  زني نبايد كوتاه ارتفاع آن پس از چمن •
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  هاي چمن  مقايسه انواع گونه

فسـكو بلنـد، ريگـراس،     ):انـد  تـر شـدن مقـاوم    كـداميك بيشـتر در برابـر كوتـاه    (زنـي   ارتفاع چمـن 
  بلوگراس، زويسياگراس، برموداگراس، برموداي بهبود يافته كنتاكي

ــاال ــه درجــه حــرارت ب زويســياگراس، برمــوداي بهبــود يافتــه، برمــوداگراس، فســكو،  : واكــنش ب
  بلوگراس، ريگراس كيكنتا

  بلوگراس، فسكو بلند، ريگراس، برموداگراس كنتاكي :مقاومت به سرما

  زويسياگراس، برموداي بهبود يافته، برموداگراس، ريگراس چندساله، فسكو بلند :مقاومت به پاخوري

  بلوگراس، برموداگراس فسكو بلند، زويسياگراس، ريگراس، كنتاكي :مقادير كم كوددهي

هـا در مقايسـه بـا سـايرين      مقدار مصرفي بذر براي برخـي چمـن  ( مربعبذر در هر متر ميزان مصرف
توان گفت كه يك عامل اقتصادي مهـم   باشد و مي بيشتر است و اين به معناي افزايش هزينه احداث مي

زويسـياگراس، ريگـراس، فسـكو، بلـوگراس،     : ، از كـم بـه زيـاد   )رود شمار مي در رابطه با احداث چمن به
  اگراسبرمود

ريگـراس،  : ، از كم به زيـاد ...)هزينه بذور، چگونگي انجام كار و سازي محل، شامل آماده( هزينه احداث
  بلوگراس، فسكو، برموداگراس، زويسياگراس

  بلوگراس، برموداگراس فسكو بلند، ريگراس، زويسياگراس، كنتاكي: مقاومت نسبت به سايه

برمــوداگراس، ريگــراس، فســكو، ): شــوند مــي كــداميك زودتــر احــداث( زمــان الزم بــراي احــداث
  بلوگراس، زويسياگراس كنتاكي

  ريگراس، بلوگراس، برموداگراس، زويسياگراس، فسكو :ها مقاومت نسبت به بيماري

  .زويسياگراس، برموداگراس: مقاومت در برابر شوري
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  هاي فصل گرم و فصل سرد جدول زماني نگهداري و مراقبت چمن
  

  اي فصل سرده مراقبت از چمن

اگر زمين يخ نزده يا با برف پوشيده نشده است بهترين زمان  ).اسفند 10دي تا  10از (ژانويه و فوريه 
وسايل و ابزارآالت را نيز . ها از طريق افزودن خاك به چمن است براي تعمير مشكالت زهكشي و كچلي

  . توان براي فصل آينده تعمير كرد مي

بهترين زمان ممكن براي آزمايش خاك است  ).ارديبهشت 10تا اسفند  10از (مارس و آوريل 
باشد، در  ها نيز مي همچنين بهترين زمان براي تهويه زمين). شود سال انجام مي 3تا  1آزمايش هر (

پس از سبز شدن و رويش، مدير . هاي هرز است هاي شمالي اين بهترين زمان براي كنترل علف بخش
كود بايد براساس نتايج آزمايش خاك و مطابق با نيازهاي . دهي سال باشد اماكن بايد آماده اولين كود

  . زمين انتخاب شود

كش مناسب اهميت  هاي هرز و انتخاب علف شناسايي علف). تير 10ارديبهشت تا  10از (مي و ژوئن 
مر به آماده اين ا. هاي داراي پتاسيم باالست اواخر ژوئن زمان مناسبي براي استفاده از كود. زيادي دارد

با نزديك شدن فصل تابستان، آبياري مكرر زمين مفيد . كند هاي تابستان كمك مي بودن چمن در ماه
  .ها بايد يكبار ديگر تهويه شوند زمين. است

اگر مشكل بيماري يا حشرات وجود دارد منطقي است  ).شهريور 10تير تا  10از (جوالي و آگوست 
كه مدير اماكن براي واكاري  درصورتي. براي حل مشكل استفاده كنيمها  كش ها و حشره كش كه از قارچ
 93كيلوگرم نيتروژن به ازاي  2/0(ريزي كرده است بايد آماده استفاده از كود بيشتري باشد  زمين برنامه

  ). مترمربع

ادامه اگر شرايط مالي مساعد باشد استفاده دوباره از كود امكان  ).مهر 10شهريور تا  10از (سپتامبر 
  . كند رشد و بازيافت ناشي از استفاده مكرر را فراهم مي

هاي هرز  در برخي مناطق زمين ممكن است نياز بيشتري به كنترل علف ).آبان 10مهر تا  10از (اكتبر 
  . وجود داشته باشد

ن اگر مدير اماكن در اين زمان خرابي و آسيب را در زمي ).دي 10آبان تا  10از (نوامبر و دسامبر 
  .سرعت نسبت به اصالح و ايجاد دوباره آن اقدام كند مشاهده كرد بايد به
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  هاي فصل گرم مراقبت از چمن

هاي زهكشي  برداري شده و سيستم ها بايد پوشال در اين زمان زمين ).اسفند 10دي تا  10از ( ژانويه
  . اند صورت گيرد شده دهي به مناطقي كه واكاري آزمايش خاك بايد انجام گيرد و كود. تعمير شوند

ها دوباره شروع به رشد  اين زماني است كه چمن ).فروردين 10بهمن تا  10از (فوريه و مارس 
در نواحي جنوبي بايد از . اهميت دارد) 25-3- 10(دهي زمين با يك كود متعادل  كنند، بنابراين كود مي

ست زمان مناسبي براي تهويه خوبي در حال رشد ا هنگامي كه چمن به. ها استفاده كرد كش حشره
  .باشد دوباره مي

  . هاي هرز استفاده شود بايد دوباره از كود و كنترل علف ).خرداد 10فروردين تا  10از (  آوريل و مي

گرم در  4/0ها استفاده از نيتروژن به ميزان  در اين ماه). شهريور 10خرداد تا  10از (ژوئن و آگوست 
  . تمترمربع مورد نياز اس 93هر 

مربع كاهش متر 93كيلوگرم در هر  2/0را به  مقدار كود ).آبان 10شهريور تا  10از (سپتامبر و اكتبر 
  . دهيد، ولي بر ميزان پتاسيم كود بيافزاييد

اند  هايي كه به خواب رفته كوددهي و تهويه براي چمن ).دي 10آبان تا  10از (نوامبر و دسامبر 
  . شود پيشنهاد نمي
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  چهارمفصل 
  

  بذر چمن
هـا اطالعـات    برروي اين برچسپ. بهترين روش شناخت چمن، خواندن برچسپ روي كيسه است

  :زير در رابطه با نوع بذر، جنس، گونه و زيرگونه، كيفيت تهيه و اصالح آن درج شده است

  تاريخ توليد بذر •
 صدرصد خلو •
 زني درصد جوانه •
 هاي هرز درصد علف •
 )قيمت اه و غيره در بذرهاي ارزانشن، ك(ها  ناخالصي •

توان فهميد كه  آن است و از روي آن مي) قوه ناميه(زني  دهنده قدرت جوانه تاريخ توليد بذر نشان
دليـل    ي بـه تاريخ توليد بذر از اهميت بااليي برخوردار است، زيرا ممكن است بـذر . بذر كهنه است يا نه

موارد مربوط به شرايط نگهداري . زني خود را از دست داده باشد سپري شدن زمان طوالني، قدرت جوانه
كـه احتمـال    بنابراين درصورتي. زني بذر اثرگذارند بذر از قبيل رطوبت، حرارت و نور بر روي قدرت جوانه

زنـي صـورت    يرا ممكن است جوانهكهنه بودن بذور وجود دارد بهتر است از كاشت آن خودداري شود، ز
در چنين شرايطي نياز به واكاري افـزايش يافتـه و در نتيجـه،    . صورت ضعيف انجام گيرد  نگرفته و يا به

انبار كردن بذور در محل گرم و مرطوب، نه تنها ميـزان  . يابد هزينه اجرا و مدت زمان آن نيز افزايش مي
هاي هرز و حشـرات را نيـز بـاال     كه احتمال بروز قارچ، علفدهد، بل زني آنها را كاهش مي و سرعت جوانه

  .برد مي
. وجـود دارنـد  ) تركيـب دو يـا چنـد گونـه مختلـف     (اي و هم مخلـوط   گونه صورت تك بذور هم به

هـاي محيطـي و    ها دارند، ولي در برابـر تـنش   ها اگرچه ظاهر يكنواخت و زيباتري از مخلوط اي گونه تك
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بذرهاي تركيبي هم ظاهر خـوبي دارنـد و هـم درمقابـل شـرايط محـيط       . آفات و امراض مقاوم نيستند

  .مقاومت بااليي دارند
معموالً هرچه بذرها ريزتر باشند و تعـداد آنهـا بيشـتر    . هاي مختلف متفاوت است اندازه بذر چمن

ـ   . توان با آن پوشش داد باشد، سطح بيشتري را مي ا پـنج  مثالً بذر پوآ كنتاكي ريز بوده و حـدودا برابـر ب
دهـد، حـال آنكـه     مترمربع را زيرپوشش قرار مي 100ميليون عدد بذر است، بطوريكه بستري به وسعت 

 35باشـد و ايـن فقـط     تر است و حدود پانصـد هـزار عـدد بـذر مـي      يك كيلوگرم بذر تال فسكو درشت
  .دهد مترمربع را پوشش مي

ن در كيسه، تاريخ آزمايش بررسي كيفيت بذر امري ضروري است كه شامل درصد و تنوع هر چم
زنـي بـا گذشـت     تاريخ آزمايش اهميت زيادي دارد، زيرا ميزان رويش و جوانـه . باشد و درصد خلوص مي

هـاي تـازه، چمـن كمتـري      هاي كهنه در مقايسه با دانـه  بنابراين كيسه حاوي دانه. يابد زمان كاهش مي
هـاي هـرز بـاالتر از      درصد علـف . ستهاي هرز ا كننده درصد علف درصد خلوص، تعيين. دهد بدست مي

  .قابل پذيرش نيست% 5/0

  بذر چمن مخلوط اسپورت
هـاي چمـن ورزشـي     در بسياري از كشورهاي جهان براي زمين sport mixtureاين نوع بذر با نام 

چمن اسپورت با شرايط محيطي مختلف سازگار بوده و در سراسر سال سبز . گيرد مورد استفاده قرار مي
البتـه در  . اين نـوع چمـن عـالوه بـر زيبـايي و دوام، قـدرت تـرميم بـااليي دارد        . ماند باقي ميو شاداب 

  .اند كه از كيفيت بااليي برخوردارند هاي اخير بذور ورزشي ديگري نيز وارد بازار شده سال
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  زمان كشت چمن
اي گرمسـيري،  هـ  در محـيط . شـود  در كشور ما كشت چمن به دو صورت بهاره و پاييزه انجام مي

گراد است، بنابراين بذور را بايـد در   درجه سانتي 28تا  25بهترين درجه حرارت براي رشد سريع چمن 
اواخر بهار و پيش از شروع تابستان كشت كرد تا چمن فرصت كافي براي رشد را قبل از رسـيدن فصـل   

كار بـرده   گرماي تابستان بههاي فصل سرد در سرماي زمستان يا  اگر چمن. سرما در اختيار داشته باشد
  .شوند روند يا نابود مي شوند، قبل از تثبيت ريشه در خاك، يا به خواب مي

  شرايط خاك براي كشت
خاك بستر هم بايد آنقدر نرم باشد تا بتوان يك كج بيل را بـه آسـاني در آن كشـيد و هـم بايـد      

هي قبل از كشت، اين اطمينان را بـه  كودد. آنقدر محكم و سفت نيز باشد كه بتوان بر روي آن راه رفت
زني چمن در خاك به مقدار كـافي وجـود    ويژه فسفر، براي جوانه دهد كه مواد مغذي مورد نياز، به ما مي
 9/2- 9/3يـا بـه عبـارتي    (مربـع    فـوت  1000پونـد بـراي هـر     6-8طور سرانگشتي بايد مقدار  به. دارد

و يـا معـادل آن را مـورد    ) سـولفات  ـ  فسـفات  ـ  ونيـوم آم( 16-20-0از كود ) مترمربع 100كيلوگرم در 
هـا   كار برده شوند، يكنواختي چمـن  زماني كه تركيب نيتروژن و فسفر قبل از كشت به. استفاده قرار داد

هاي ورزشي كـه بسـتر آنهـا شـني اسـت بايـد از كـود          در زمين. يابد بهبود يافته و رشد آنها افزايش مي
2100m(فوت مربع  1000پوند بر  6-8به نيتروژن پتاسيم به مقدار تقريبي مشا

kg9/3-9/2 (   از كـود نـوع
15-15-15 )N-P-K (شناسـي   كود قبل از كشت حتي وقتي كـه نتـايج آزمايشـات خـاك    . استفاده شود

اما بـا ايـن حـال نبايـد از آزمايشـات خـاك       . كار برده شود كمبود فسفر خاك را نشان ندهند نيز بايد به
و سطح شوري خاك و همچنين ايجاد برنامه  pHنظر كرد، زيرا اين آزمايشات براي تعيين  ناسي صرفش

  . تغذيه و نگهداري خاك ضروريست
تواند عمليات كاشت را تحت تاثير قـرار دهـد، زيـرا ايـن حشـرات       ها مي ها و موريانه چهروجود مو

پاشي قبـل   بنابراين سم. جا كنند شده را جابهتوانند بذرهاي پخش  كه تعداد آنها زياد باشد مي درصورتي
  :روند عبارتند از كار مي ها به سمومي كه براي مبارزه با مورچه. ها ضروريست از كاشت عليه مورچه

 %10آيكون  •
 %2بايگون  •
 %1ديازينون  •
 %5دورسبان  •
  %2سوين  •
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  كاشت بذر چمن
اگر دسـتگاه  . نواخت پاشيده شونداي تنظيم شوند كه بذرها با دقت و يك ها بايد به گونه بذرافشان

پوشاند ديگـر احتيـاج بـه     ريزد و روي آنرا با خاك مي كارنده از نوعي باشد كه بذرها را درون شياري مي
پاشند نياز است كه روي بذور توسط  ها كه فقط بذر را مي اما در برخي بذرپاش. نيست) پوشاننده( 1مالچ

نظر از روش كشت، حتماً نياز به  هاي ورزشي شني صرف ينزم. پاشي پوشانده شود يك چنگك و يا مالچ
  . پاشي دارند مالچ

در موقع خريـد بـذر بـه    . انجام گيرد) هوادهي(بذرپاشي بايد بصورت مداوم و پس از هر بار تهويه 
فكر كم هزينه كردن نباشيد و همواره از اعالترين بذر كه داراي باالترين درجـه خلـوص اسـت اسـتفاده     

  .كنيد
شود، بايد مرطوب نگهداشـته و   وقتي بذر خيس مي. ن مرحله كشت چمن، آبياري آن است آخري

روز جوانـه بزننـد، ولـي بـذور گونـه       2-3توانند طـي   ريگراس چندساله مي بذور. رطوبت آن حفظ شود
 در آب و هواي گرم، الگوي آبياري، بـاد، و زمـان  . زني زمان الزم دارند برموداگراس سه هفته براي جوانه

  .اند كه بايد به دقت مدنظر قرار گيرند آبياري همگي در رشد و يا خراب شدن چمن دخيل

  احداث سريع زمين چمن
ترين زمـان ممكـن تحـت     هاي ورزشي براي احداث زمين چمن در كوتاه  كه مديران زمين هنگامي
ها با  هر دو اين روش. ندزني استفاده كن توانند از دو روش خيساندن بذر يا جوانه گيرند، مي فشار قرار مي
كه در پـيش   اند، ولي در عمل خيساندن بذر، ريشه از پوشش بذر خارج نمي شود، درحالي يكديگر مشابه

شود و آب بصـورت روزانـه عـوض     زني بذر تا زماني كه ريشه كامال رويت شود در آب قرار داده مي جوانه
ماننـد  (زنـي كنـدي دارنـد     هـايي كـه جوانـه     اگر اين كار بشكل صحيح انجام گيرد، حتي گونه. شود مي

  . زنند روز جوانه مي 10هم در كمتر از ) بلوگراس كنتاكي
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  صورت دستي كاشت بذر چمن به
كاشت بذر بايد به نحـوي باشـد كـه    . بذرپاشي بايد در روزهاي آرام و بدون وزش باد صورت گيرد

بـه  (ه طور معمول از سي تا شصت گـرم  بذر به يك ميزان به همه جاي زمين پخش شود و اين مقدار ب
تـوان   بذرپاشي دستي را به سـه شـكل مـي   . براي هر مترمربع متفاوت است) نسبت درشتي و ريزي بذر

شود، بهتر است از بذرپاشي  از آنجا كه بذرپاشي در يك جهت موجب پوشش ضعيف چمن مي. انجام داد
كننـد و بـار دوم بـا     هت معينـي پخـش مـي   بدين صورت كه بذر را يك بار در ج. عمودي استفاده گردد

در تصوير زير هـردوي  . كشند تا همه جاي زمين را پوشش دهد مسيري عمودي بر مسير اول بذر را مي
  .ها نشان داده شده است اين شيوه

  
  

اي  شود و براي حفظ رطوبت بذر، اليه براي تثبيت بذر دركشور ما پيش از بذرپاشي غلتك زده مي
هاي هرز كه شامل كود دامي پوسـيده و خـاك بـرگ الـك شـده       چ سبك و عاري از علفاز مواد آلي مال

  .شود متر برروي بذرها پاشيده مي سانتي 5/1باشد با ضخامتي معادل يك تا  مي
هاي آبياري خودكار استفاده شود كه امروزه  در اولين آبياري پس از بذرپاشي بهتراست از سيستم

كشـد تـا    رزشي رايج است و دراين رابطه بايد مدت زماني را كه طول ميهاي و ها و زمين در اغلب پارك
متر نفوذ كند، يادداشت كرده و سعي شود در دفعات بعدي نيز بـه   آب به عمقي برابر ده تا بيست سانتي

  .همان ميزان آبياري انجام گيرد
زتـري داشـته باشـد    زني بذرهاي چمن با اندازه آنها ارتباط دارد و هرچه بـذر بافـت ري   دوره جوانه

روز بـراي   7-8ايـن دوره از  . تـر اسـت   زنـي طـوالني   ، دوره جوانه)بلوگراس مانند برموداگراس و كنتاكي(
  .روز براي ريزبذرها متغير است 10-15بذرها و  درشت
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  )هاي چمن ساقه(كشت استولون 
آمـاده  . دشون كشت مي) گياه چمن فرش(هيبريد برموداگراس و زويسياگراس به صورت پوشاننده 

همچنين كاربرد كود قبل از كشـت  . كردن زمين براي حالت چمن فرشي همانند روش كشت بذر است
 هـاي رويشـي    هـاي كاشـت انـدام    دو روش رايج بـراي كشـت پوشـاننده؛ روش   . باشد نيز همانند قبل مي

)sprigging ( و)stolonizing( هستند .  
كنند و توسط اين مكـانيزم   سطح زمين رشد مي اي هستند كه بر روي هاي رونده ها ساقه استولون
يـك  . وجـود دارنـد   sprigو يا  Stolonهاي برداشت شده در بازار با عنوان  استولون. شود گياه منتشر مي

مربع استولون خرد شده و ريز شده است كه خـاك  استولون، يك ياردمربع يا يك متر) واحد وزن(بوشل 
  .ندارد

اي اسـت كـه    هر گـره داراي جوانـه  . ن بند و يا گره وجود دارددر طول يك شاخه استولون چندي
هـدف از كشـت اسـتولون،    . باشد قابليت رشد و ايجاد يك گياه جديد را دارد و كامالً شبيه گياه والد مي

هاي مكانيكي براي كشت استولون  ماشين. پخش و گسترش يكنواخت آنها و پوشاندن آنها با خاك است
. گيرنـد  پاش مرطوب بشكل مناسبي براي اين كار مورد استفاده قرار مـي  مالچ هاي موجود است و ماشين

ها را با دست پخش كنند و سپس آنهـا را بـا يـك ديسـك و يـا       توانند استولون مديران كشت چمن مي
ها بايد  تيغه ديسك. شايد با ديسك روي آنها رفتن بيش از يكبار الزم باشد. كالتيپاگر به بستر بچسبانند

هـاي رويشـي را معمـوالً بـا      قسـمت . و نزديك به هم تنظيم شود تا مانع از برگشتن خاك گـردد راست 
اي از خـاك   كارنـد، سـپس اليـه    متري مي سانتي 8تا  5متر از يكديگر، در عمق  سانتي 30تا  20فواصل 

) متـر  انتيسـ  10(اينچ  2تر از  هايي كه عميق استولون. شود طور يكنواخت بر تمام بستر گسترانيده مي به
ها بسته بـه نـوع چمـن و سـرعت رشـد آن       تراكم كشت استولون. دفن شوند احتماالً زنده نخواهند ماند

  .است) مترمربع 4047معادل (بوته بر هر اَكر  200تراكم عملي و اقتصادي . متفاوت است
ها در خاك خشك كشت  وقتي كه استولون. آبياري مهمترين عامل در كشت موفق استولون است

بخش  در يك روز گرم يك ساعت تأخير آبياري ممكن است خيلي زيان. شوند سرعت خشك مي شوند، به
كـه   تـا مـوقعي  . توانيم به آسـاني آبيـاري كنـيم    ضروري است استولون را تا ميزاني بكاريم كه مي. باشد
طي نگهداري كـرده  ها را بالفاصله پس از كشت آبياري كنيد، آنها را در كيسه و يا قو توانيد استولون نمي

علت اصلي شكست و ناكـامي  . و مدام روي آنها را با آب اسپري كنيد تا مرطوب و سرد نگه داشته شوند
بهترين زمان كشت اسـتولون در فصـل گـرم از    . در كاشت استولون، آبياري نامناسب بعد از كشت است

تا اولين هفته از ماه سـپتامبر  رسد  مي) 15o cحدود ( F  60oآخر آوريل يا زماني است كه دماي خاك به
  ).اوايل شهريور(
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  )اي كشت چمن قطعه(كاري  پودپي
شـود   هاي قطعه قطعه و بريده شده كه با نام چمن آماده يا رل هم شـناخته مـي   يا چمن 1پودپي

كاري يـك روش   پودپي. اند هاي ورزشي باشد كه تازه ساخته شده  تواند جايگزين مناسبي براي زمين مي
ها بصورت قطعـات   پودپي. شود تا گرم ري چمن است و بيشتر در آب و هواي سرد استفاده مياحداث فو

شوند كه پـس از پهـن شـدن بـر روي      متر تهيه مي سانتي 180و طول  45چمن درحال رشد به عرض 
در يك زمين ورزشي كه از پودپي استفاده شده . چسپند زمين به سرعت ريشه زده و به خاك زيرين مي

پول و مقدار هزينه صرف شده براي كارگر، كارشناسي و زمان . توان چند هفته بازي برگزار كرد است مي
هاي  اي است كه در شيوه جهت ايجاد يك زمين چمن از بذر و يا استولون، خيلي بيشتر از زمان و هزينه

  . كاري وجود دارد پودپي

  كاري مزاياي پودپي
  شود؛ چمن در مدتي كوتاه احداث مي •
  قابل استفاده است؛) تر از بذر كوتاه(ر مدتي كوتاه زمين د •
  كارگيري است، در هر زمان از طول فصل رشد قابل به •
  .پودپي خوب معموالً عاري از علف هرز است •

  كاري معايب پودپي
  هزينه آن از كاشت بذر بيشتر است؛ •
چندساله يـا  دست آوردن پودپي ريگراس  مثالً به(هاي پودپي محدود است   دامنه انتخاب گونه •

  ؛)فسكو در اكثر مناطق ضعيف يا حتي غيرممكن است
  آب زيادي براي احداث نياز دارند؛ •
  درصورت ناسازگاري با خاك زمين ممكن است چمن ضعيفي ايجاد شود؛ •
  شود؛ هاي هرز در بين آن تشكيل مي  در صورت چروكيده شدن، علف •
 .دهي با توجه به فصل رشد متفاوت است سرعت ريشه •
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8هايي كه   يپودپ

5
2
1  60oFكه دماي خاك بـاالتر از   ارتفاع دارند درصورتي)  cm 1/6-1/3(اينچ  −

هفته آماده برگزاري بـازي   4-6توانند در چند روز ريشه بزنند و پس از  باشد مي) گراد درجه سانتي 15(
هـايي بـا    توانـد بـا پـودپي    م شود ميتر در آن بازي انجا در يك زمين بازي كه بايد هر چه سريع. هستند

هاي بريده شده براي اينكـه در جـاي خـود     ميزان و وزن چمن. پوش شود چمن) 5cm(اينچ  2ضخامت 
هاي بريده شده ضخيم  پودپي). كيلوگرم در مترمربع 68(مربع باشد  پوند بر فوت 5/1بماند بايد بيشتر از 

  .زنند و ممكن است اصالً ريشه نزنند دير ريشه مي

  كاري برخي عوامل دخيل در ناموفق بودن پودپي
 خاك با كود الزم آماده نشده باشد •
 غيريكنواخت بودن سطح زمين •
  ها خشك شدن پودپي •

هـاي    پـودپي . هـاي چمـن باشـند    تواننـد مزيتـي بـراي مـديران زمـين      هاي بريده شده مي  پودپي
طول دارند با حداقل درز ) متر 9از بيش (فوت  30عرض و ) بيش از يك متر(اينچ  40اي كه  شده بريده

هـاي ضـخيم بريـده شـده      پودپي. آنها به تجهيزات خاصي براي نصب نياز دارند. روند و شكاف پايين مي
. ويژه براي ورزشي مثل بيسبال كه پرتاب توپ مهم است شوند، به سبب ايجاد يك سطح زبر و خشن مي

برد تا زمين صاف و  زمان زيادي مي) topdressing(دهي  از آنجا كه زمان يك مشكل اصلي است و خاك
  .شود يكنواخت شود، بنابراين از پودپي غلتكي استفاده مي

تر و  دهي آن سريع در انتخاب پودپي، هرچه ضخامت اليه خاك چسپيده به آن كمتر باشد، ريشه 
نهـا را در  هـا بـدين شـكل اسـت كـه آ      نحوه پهن كردن پـودپي . تر است دليل وزن كم، آسان نصب آن به

الزم . چسـپانند  هاي پودپي را به يكديگر مي طرحي سنگفرش مانند كنار هم قرار داده و لبه قطعات نوار
گـردد و باعـث    به يادآوري است كه هرگز نبايد پودپي را كشيد، چون چروكيده و در نهايت، خشك مـي 

  . گردد هاي هرز در فضاي بين قطعات مي  هجوم علف

 :هاي ساده زير ضروريست مين توسط پودپي، رعايت دستورالعملبراي احداث موفق يك ز

 . كنيم آنها را در زمين بريزيم ها را دريافت مي درست در روزي كه پودپي •
بايد توجه داشته باشيم كه تنها مقداري بريزيم كه كارگران قادر باشند آن را نصب كننـد، نـه    •

پودپي باريك ) مترمربع 46(ت مربع فو 500تواند مساحت  به طور معمول يك مرد مي. بيشتر
 . را در يك ساعت بكارد
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هاي نواري بر روي هم قرار نگيرند و يا در بـين آنهـا فاصـله وجـود نداشـته       دقت شود كه لبه •
 .باشد

زمين محيط اطراف چمن بايد مجهز به سيستم آبياري بوده يا به يك ايستگاه آبياري متصـل   •
شـوند   ها آبياري مي زماني كه پودپي. ها پاشيد آن چمن باشد تا بتوان به سرعت آب را بر روي

  .آب بايد از طريق چمن به خاك زيرين نفوذ كرده و خيس بخورد
. ها را بايد در الگويي آجر مانند پهن نماييم تا از ايجاد شكاف بين نوارها جلوگيري شود پودپي •

كـه  (اي ديگر  ه يا وسيلهها به خاك از پشت بيل، تخت بعد از پهن كردن، براي چسپاندن ريشه
  . استفاده گردد) در شكل نشان داده شده
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توان يك گوشه از هر قطعه پـودپي را بلنـد كـرده و     براي اطمينان از اينكه آبياري كافي بوده، مي

شـود كـه    گوشتي يا ميله تيز را در خاك زيرين فرو كنيم كه اگر به سختي فرورفت معلـوم مـي   يك پيچ
  .و بايستي آبياري ادامه يابدخاك مرطوب نيست 

قبل از احـداث ايـن   . اگر آمد و شد مانعي نباشد، بايد در طي هفته اول چمن دائماً مرطوب بماند
هاي مناسبي است كه مـدير چمـن    اين يكي از فرصت. توان از كود در زير آن استفاده كرد نوع چمن مي

بعضـي از  . بريزد) جايي كه گياه بدان نياز دارد همان(بتواند قبل از احداث، كود الزم را در منطقه ريشه 
رونـد و سـطح نهـايي را     شـوند و فـرو مـي    هاي فصل سرد، در حين رشد در همـديگر بافتـه مـي     پودپي

اين شبكه در سطح خاك و زير تاج چمن است و زماني كه چمن فرسوده شود، درمعرض ديد . سازند مي
. شـود  ورزشي اين است كه چمن در محل به هـم بافتـه مـي   هاي   يكي از معايب اين زمين. گيرد قرار مي

دار ايجـاد   هـاي ورزشـي مـيخ    كفـش شود و مشكلي براي  اگرچه اين شبكه چمن بافته به آساني پاره مي
هـاي ورزشـي،     بنابراين براي زمـين . ساز است كند، اما از نظر روحي و ذهني براي ورزشكاران مشكل نمي

  .شوند ده شود كه در هم بافته نميهايي استفا  بهتر است از پودپي
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  پنجمفصل 
  

  

هاي ورزشي كه الزم است انجام شـوند تـا حـداقل ايمنـي،       هاي نگهداري زمين بطور كلي، فعاليت
  :فراهم شود عبارتند از قابليت بازي، زيبايي و دوام زمين

  زني چمن .1
  آبياري .2
  )تغذيه( كوددهي .3
  برطرف كردن تراكم .4
  زني  غلتك .5
  تعمير و ترميم .6

  )Mowing(زني  چمن
ارتفـاع بـرش   . كنـد  تراكم و دانسيته چمن تحت تأثير ارتفاع برش و تعداد دفعات آن تغييـر مـي   

ارتفاع برش، ميزان كربوهيـدرات   كم كردن. دهد تعدادي از فاكتورهاي رشد چمن را تحت تأثير قرار مي
تـر   هـا باريـك   شود كه بـرگ  اين امر سبب مي. دهد دهي را كاهش مي توليد شده و همچنين، عمق ريشه

اي  ها كاهش پيدا كنند و همچنين موجـب كـاهش وزن و فاصـله ميـان گـره      ها و استولون شده و ريزوم
كردگي  در اين صورت مقدار پوشال و پف. شود با كاهش اندازه گياه، از قدرت گياه كاسته مي. خواهد شد
اگرچه با كم كردن ارتفاع برش بر سرعت بازي در زمـين  . شود يابد و از عمر چمن كاسته مي كاهش مي
يابـد و باعـث    شود، بافت ريزتر شده و دانسيته افزايش مي شود، ولي وقتي ارتفاع برش كم مي افزوده مي

جـدول زيـر ارتفـاع    . تحمل آمد و شد بر روي چمـن كـم شـود    هاي ريزتر بيشتر شوند و شود شاخه مي
دهد تا رشد بهينه داشته باشند و پايـداري در تحمـل آمـد و     ها نشان مي پيشنهادي برش را براي چمن

  ).شود تر بريده شود، در اثر فشار آمد و شد چمن خراب مي اگر از اين ارتفاع پايين(شد حفظ شود 
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  با ترافيك باال هاي  ارتفاع چيدن براي چمن
  

  )ترافيك(حداقل آمد و شد   رشد بهينه  چمن

  15  38-50  بلوگراس كنتاكي
  13  38-50  ريگراس چندساله

  19  25-50 فسكو بلند
  15  19-25  برموداگراس

  13  6-19  هيبريد برموداگراس
  15  12-25 زويسياگراس
  15  19-25 كيكويوگراس

  
شدت از ميـزان تحمـل آمـد و شـد       د كه در آن بههر نوع چمن يك ارتفاع حداقل براي برش دار

اگر اين ارتفاع در يك زمين ورزشي براي فعاليتي كه قرار است در آن انجام شـود  . شود چمن كاسته مي
كه ابتدا بلند شوند و  صورتي هاي فصل سرد در چمن. چمن را تغيير داد) گونه(خيلي كم باشد، بايد نوع 

تر  كنيم و سپس بلند در مقايسه با زماني كه آنها را از ابتدا كوتاه مي زني شده و كوتاه شوند، سپس چمن
  .ترند شوند در برابر فرسايش مقاوم مي

 3تا  2(متر  سانتي 6/7تا  5هاي فصل سرد، بلندي چمن پس از كوتاه كردن به ميزان  براي چمن
تا % 75(متر  سانتي 8/3تا  9/1هاي فصل گرم كمتر و حدود  اين ميزان براي چمن. شود توصيه مي) اينچ

  .است) اينچ 5/1
زني معموالً مـوقعي انجـام    اولين چمن. زني، اولين نوبت است ترين نوبت چمن ترين و حساس  مهم

 5ا تـ  3توان چمن را با ارتفـاع   آن ميپس از . متر رسيده باشد سانتي 8تا  6گيرد كه ارتفاع چمن به  مي
  . متر كوتاه كرد سانتي

هايي هستند كه معموالً مورد استفاده قرار  زن دو نمونه از چمن 2و چرخشي 1رخيهاي چ  زن چمن
هـاي باكيفيـت    انـد بـراي چيـدن چمـن     هاي چرخي كه خوب تيز و تميز شده زن اصوالً چمن. گيرند مي

، )هـاي وسـيع   حتي در زمـين (شوند، زيرا امكان برشي يكسان را فراهم كرده و با سرعتي باال  توصيه مي
هاي  كه علف هاي چرخشي درصورتي زن در سوي ديگر، چمن. گذارند ظاهر پيراسته بر جاي مي چمني با

                                           
1- reel mower  
2- rotary mower  
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از . دهنـد  زني را بهتر از انواع چرخي انجـام مـي   هرز و چمن زبر و درشت وجود داشته باشد، عمل چمن
 و زدليـل سـا   به. هاي چرخشي بايد در جايي كه ظاهر زمين اهميت چنداني ندارد استفاده كرد زن چمن

  .تر هستند هاي چرخي از چرخشي ايمن زن كار برشي، چمن
بهتر است در موقعي كه چمن خيس است از كوتاه كردن آن اجتناب كرد، زيـرا عـالوه بـر اينكـه     

زن  هـاي چمـن    د، چمـن دور تيغـه  شـون  ها ديرتر كنـد مـي   تر است، تيغه كوتاه كردن چمن خشك آسان
اند كه كوتاه  تحقيقات نشان داده. ظاهر بهتري خواهد داشت كند و چمن پيچد و داخل آن گير نمي نمي

  . كردن چمن خشك نياز به زمان كمتري دارد
زن بايـد دائمـا تغييـر داده شـود تـا رد حركـت        نحوه پيرايش چمن و مسير حركت دستگاه چمن

ك زاويه ترين روش اينست كه هر بار نسبت به نوبت قبل ي بهترين و ساده. زني معلوم نشود ماشين چمن
  .درجه ساخته شود 90

  ها زن موارد ايمني در كار با چمن
 آگاهي از روش مناسب روشن كردن و متوقف ساختن؛  •
 عدم اجازه دادن به كودكان و افراد ناآشنا به كار براي استفاده از آن؛ •
 زن در موقعي كه روشن است؛ عدم ترك چمن •
 زن در حال كار؛ عدم تالش براي تميز كردن چمن •
 ؛)هاي با موتور گازوئيلي زن چمن(زن روشن است  كه چمن گيري درحالي وختعدم س •
هـا پـس از خـاموش كـردن در حـال كارنـد يـا         كه تيغه زن، درحالي عدم تميز يا تنظيم چمن •

 دوشاخه از برق كشيده نشده است؛
 .زن ها و پاها از همه اجزاي چمن دور نگه داشتن دست •

  زن و موتور آن شيوه مراقبت از چمن
 زن؛ مطالعه كتابچه راهنماي چمن •
 ؛)نظر از نوع دستگاه صرف(ها  تيز نگهداشتن تيغه •
و محكـم بـودن   ) هاي چرخـي  زن چمن(كنترل منظم تيغه شانه براي تنظيم بودن بستر تيغه  •

 ؛)هاي چرخشي زن چمن(تيغه 
 كننده ارتفاع برش؛ هاي تنظيم محكم بودن همه پيچ •
 تفاده؛تميز كردن دستگاه پس از هر بار اس •
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در صـورت تـرك   (سـاعت كـار    100زن و بازديد آنها پـس از هـر    هاي جرقه تميز كردن شمع •

 ؛)برداشتن عايق چيني يا سوختن شديد شمع بايد تعويض شود
 ).عاري از سوخت باشد(تميز نگهداشتن كابل متصل به شمع  •

  زن نگهداري و انبار كردن چمن
 از نگهداري؛ زن قبل هاي چمن تميز كردن موتور و تمام بخش •
 هاي مختلف موتور؛ تخليه سوخت و خارج كردن باك و خطوط انتقال و خشك كردن بخش •
 خوري سوخت تميز در داخل سيلندر؛ درآوردن و تميز كردن شمع و ريختن يك قاشق سوپ •
 هاي هوا؛  بازديد و تميز كردن صافي •
 هاي شل؛ سفت كردن پيچ •
 .خشكزن و قرار دادن آن در يك محل  پوشاندن چمن •

تعـداد  . شـود  پاخوري ميادين ورزشي باعث كاهش زيبايي ظـاهري و كـاهش قابليـت بـازي مـي     
زني  شود كه بر اساس آن، در يك چمن زني به آساني توسط قانون سرانگشتي تعيين مي هاي چمن مرتبه

  .ها بريده شود نبايد بيشتر از يك سوم طول برگ
باشد قبل از اينكه چمن بـه  ) متر سانتي 5/2(اينچ به عنوان مثال اگر ارتفاع چمن بريده شده يك 

هفتـه،   2اگر زمان الزم براي رشد يك سوم طول، . برسد بايد بريده شود) متر ميلي 38(اينچ  5/1ارتفاع 
  . زني است يك هفته يا دو روز باشد، اين مدت زمان، مدت زمان بين دو چمن

. نگام رفتن از زميني به زمين ديگر استمسئله مهم در زمينه نگهداري، تميز كردن ماشين در ه
كه شسته نشوند ممكن است سبب  اند درصورتي زن چسپيده هاي آلوده چمن كوتاه شده كه به چمن تكه

  .هاي چمن گردند انتقال بيماري
زنـي افـزايش    تواند با ايجاد نوارهايي در زمين توسط الگـوي چمـن   زيبايي يك ميدان ورزشي مي

شـوند   اين الگوها بدين صورت ايجاد مي. دهند فرد و زيبايي به زمين مي منحصربه اين الگوها شكل. يابد
هايي كه خوابيدگي آنهـا بـه سـمت      چمن. هاي مختلف بخوابند ها در جهت زني، چمن كه در موقع چمن

تر  هايي كه خوابيدگي آنها به سمت تماشاگران است تيره مخالف تماشاگران است به رنگ روشن و چمن
هـاي   زن قرار دارند، بـه صـورت مانـدگاري بـرگ     هاي چمن هايي كه در روي چرخ غلتك. شوند يديده م

توانند اين الگوهـا را توسـط يـك نـوع      هاي چمن مي مديران زمين. خوابانند چمن را به سمت پايين مي
اي يك مجري و كارفرماي ماهر كامالً از الگوهـا و سـيم  . پوشاندن با حصير بهبود بخشند برس خاص يا 
قاطي از زمين كه ترميم شده يا مشكالت ديگري دارنـد بـراي اينكـه در نظـر بيننـده      ن. كار آگاهي دارد

تـرين الگـو بـراي ايـن كـار، الگـوي        آسـان . توانند در يك طرح خاص پنهان شوند جلب توجه نكنند مي
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كم براي ايجاد اولين رديف از ريسمان استفاده كرد تا خطوط بعدي راست  بايستي دست. شطرنجي است
كننـد تـا مطمـئن     حتي بسياري از مديران براي تمام خطوط از ريسمان استفاده مـي . ج نشودبماند و ك

هـاي فوتبـال بـه     زني به روش سايه روشن در زمين امروزه چمن. درستي ترسيم شده است شوند الگو به
  .پذير است امكان) شكل زير(هاي پيشرفته تراكتوري  زن راحتي و با استفاده از چمن
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  كشي زمين اتي در رابطه با خطنك
. تر كنيد ها كمي كوتاه گيرد را از ساير چمن كشي انجام مي بخشي از چمن كه بر روي آن خط •

كشـي شـده    متر است، ارتفاع چمن منطقه باريك خط سانتي 7/6تا  4/6مثالً اگر بلندي چمن 
 . متر باشد تا نما و ظاهر بهتري داشته باشد سانتي 3تا  5/2بايد 

كشي در هر سال بايد به آهستگي و با رنگ رقيق شـده انجـام شـود، سـپس خـط       ين خطاول •
 . شود تر بر روي خط قبلي كشيده مي ديگري در جهت مخالف و با رنگ غليظ

كشي با چند رنگ بهتر است ابتدا اين كار را با رنگ سفيد انجـام دهـيم، مـدتي     در موقع خط •
ها را بر روي رنگ سفيد بكشيم، زيرا رنـگ   گتامل كنيم تا رنگ خشك شود و سپس ساير رن

 . شود سفيد زمينه مناسبي محسوب مي
توان بـا يـك پـودر     هاي خاكي مي براي زمين. هاي خاكي نمي باشند مراحل فوق شامل زمين •

  .متر كشيد سانتي 10يا  5نواري به ضخامت ) مانند گچ(سفيد 

  آبياري
زمـين بـراي   . يادي وابسته به آبياري آن استمديريت موفق يك زمين ورزشي با كيفيت تا حد ز

ميـزان  . پذيري چمن نيازمند آبياري بهينه و زهكشي مناسب است تحمل فرسايش و پوسيدگي و ترميم
مقـدار نيـاز آبـي بـا     . مؤثر و كارآمد آبياري مقداري است كه گياه آنرا نيـاز دارد و بايـد جـايگزين شـود    

شود كه تبخير آب مربوط به سطح خاك است و تعرق  زده ميتخمين ) ET( 1گيري تبخير و تعرق اندازه
شـود كـه    گيري مـي  تحت شرايطي اندازه ET. شود نيز رطوبتي است كه از روزنه برگهاي گياه خارج مي

هاي فصل سرد  چمن. گياه تحت محدوديت آب قرار نداشته و آب به مقدار كافي در اختيار آن قرار گيرد
درصـد   60باشد، ولي اگر اين مقـدار   ETدرصد  80كه متوسط ساالنه آبياري توان زماني بكار برد  را مي

ET هـاي زيـادي در آن    يك زمين ورزشي كه بازي. تر است باشد، استفاده از چمن فصل گرم قابل قبول
. تر نياز به آب بيشتري دارد كه چمن آسيب ديده است براي رشد و ترميم سريع شود، درزماني برگزار مي
هـاي آبيـاري كارآمـد،     در سيسـتم . ي يعني اينكه بتوان نياز آبي چمن را به خوبي برآورده كردهنر آبيار

اگر ميزان رطوبت خاك چمن كمتـر از مقـدار بهينـه    . آبياري يكنواخت بوده و هدرروي آب وجود ندارد
  .كرد ايم، بنابراين نبايد كمتر از مقدار بهينه آبياري جويي نكرده واقع هيچگونه صرفه باشد، در

تـيم فوتبـال   . هـاي ورزشـي وجـود دارد    آوري آب بـاران در بسـياري از سـالن    امروزه امكان جمع
اين آب، نياز . كند آوري و در تانكرهايي ذخيره مي منچستريونايتد آب باران سقف استاديوم خود را جمع

                                           
1- evapotranspiration  
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اخته شده بـراي  هاي ورزشي س ها و مجموعه در بسياري از ميدان. كند چمن زمين مجموعه را تأمين مي
ــاران و آب امكانــات جمــع 2000مســابقات المپيــك ســيدني  هــاي حاصــل از آشــپزخانه و  آوري آب ب

  .بيني و تعبيه شده بود ها پيش دستشويي
شـود كـه در سراسـر     آبي مـي ـ   هاي تنش خشكي اين است كه رنگ چمن خاكستري اولين نشانه

در اين زمان وقتي . رسد ژمرده به نظر ميزمين چمن به صورت زنگاري مشاهده شده و چمن خشك و پ
  .گردد ماند و اثر پا بعد از برداشتن، به حالت اول برنمي رويم، رد پا به جا مي كه روي زمين راه مي

در مراحل اوليه پژمردگي اگر آبياري صورت گيرد تقريباً بالفاصله چمن به حالت شادابي خود بـر  
رسد و تراكم چمن كم خواهـد   د كند، چمن به پژمردگي دائم مياما اگر اين پژمردگي ادامه پي. گردد مي
  .شد

. ها به عمق بيشتري نفوذ كنند دهي شود و ريشه تنش ماليم آبي ممكن است باعث تحريك ريشه
فاصـله بـين دو   (تر كردن چمن به خشكي و كم آبي، دور آبيـاري   مديران زمين چمن گاهي براي مقاوم

هاي چمن براي جستجوي آب به عمـق بيشـتري از خـاك     كنند تا ريشه يتدريج طوالني م را به) آبياري
  .اما آنان بايد بدانند كه اين كار ممكن است خطرناك باشد. تر شوند نفوذ كرده و در برابر كم آبي مقاوم

اي آنهـا بـه    هايي از چمن فصل گـرم هسـتند و سيسـتم ريشـه     برموداگراس و زويسياگراس گونه 
هاي فصل سرد آب كمتري مصرف  د كه براي يك فعاليت مشابه، نسبت به چمنياب اي گسترش مي گونه
 اي آبـي و خشـكي بـا پيچانـدن و لولـه      چمن فسكو بلند نياز آبي بااليي دارد، اما در مواقع كـم . كنند مي

  .كند اي، مقاومت خوبي نسبت به خشكي پيدا مي ها و گسترش سيستم ريشه كردن برگ
متـري هـم    سانتي 20-30شود چمن بتواند آب را حتي در عمق  يآبياري عمقي و اصولي سبب م

يابند و با بروز اولـين   ها تا عمق كمتري توسعه و گسترش مي اگر آبياري عميق نباشد، ريشه. جذب كند
هـا در عمـق    بنابراين آبياري عمقي موجب نفوذ ريشـه . شود آبي در تابستان، چمن دچار خسارت مي كم

  .عمق است مراتب بهتر از آبياري منظم اما كم ري عميق و منظم، بهآبيا ضمناً. شود خاك مي
 20-30كشـد تـا آب بـه عمـق      در هنگام اولين آبياري بهتر اسـت مـدت زمـاني كـه طـول مـي      

  .متري نفوذ كند را يادداشت كرد تا براي آبياري بعدي از همان مدت زمان استفاده شود سانتي
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  يكنواخت و پراكنده آبياري غير
هاي ديگر پـرورش چمـن را    برد، بلكه فعاليت يكنواخت نه تنها هدرروي آب را باال مي اري غيرآبي

آوري آب  اي در زمين براي جمع ارزيابي آبياري با قرار دادن ظروفي كه به طور شبكه. كند نيز مختل مي
ي زمـين مشـكل   تواند به ما نشان دهد كه در كجـا  شوند مي آبياري در موقع آبياري كردن قرار داده مي

  فـوت  20هايي بـه شـعاع    ايرههاي فلزي يا پالستيكي در مركز د قوطي. غيريكنواختي آبياري وجود دارد
گيري  مدير با اندازه. كند شوند و سيستم آبياري براي چند دقيقه شروع به كار مي قرار داده مي) متر 6( 

در نقـاطي كـه   . و يا آن را اندازه بگيردتواند يكنواختي توزيع آب را مشاهده كند  ها مي آب داخل قوطي
و يـا  ) آب بيشتري به آنها رسيده(اند  ها رشد بيشتري كرده يكنواخت صورت گرفته، يا چمن آبياري غير

تغيير الگوي زمين در اثر آبياري نادرسـت موجـب   ). آب كمتري دريافت كرده(چمن پژمرده شده است 
و لطمات وارد بر آن در اثر آمد و شد افـزايش يافتـه و   شود در بعضي جاها چمن انبوه شده، صدمات  مي

آيـد   وجـود مـي   هـايي كـه در زمـين بـه     اين الگو و نقـش . زمين در جاهايي سفت و در جاهايي نرم شود
دليـل    كننـد يـا بـه    افزارهايي باشد كه در زمين كـار مـي   تواند به خاطر بد كار كردن وسايل و سخت مي

  . وجود آيد  احداث نادرست چمن و يا نگهداري بد از زمين به طراحي ضعيف و فشار كم، ايجاد و
هاي ديگر كه هـوا گـرم اسـت تبخيـر و      بهترين موقع آبياري چمن اوايل صبح است، زيرا در زمان

بخش باشد، زيرا با مرطوب بودن  آبياري در اوايل غروب هم ممكن است زيان. تعرق زمين چمن باالست
  .كنند زا به سرعت در چمن نفوذ مي اريچمن از شب تا صبح، عوامل بيم

آالت در  آمـد و شـد وسـايل و ماشـين    . معايب سيستم آبياري بايد تشخيص، تعمير و اصالح شود
يـك راه اسـتاندارد بـراي    . دهـد  زمين باعث تراكم زمين شده و نفوذ آب به داخل خـاك را كـاهش مـي   

كاهش نفوذپذيري آب در خاك به خاطر  اگر. است 1افزايش نفوذپذيري خاك، استفاده از سيستم تهويه
باشـد اسـتفاده از   ) پوشـال (گيري كاه و كلـش   فشردگي و تراكم خاك سطحي در اثر آمد و شد يا شكل

اما اگر نوع خاك از نظر فيزيكي براي آمد و شد ضـعيف باشـد، تهويـه فاقـد     . روش تهويه سودمند است
مدت براي غلبه  يك راه عملي كوتاه. ار ناچيز استمدت آن هم بسي مزاياي بلندمدت بوده و مزاياي كوتاه

اسـتفاده كنـيم،    2سريع بر مشكل كاهش نفوذ آب در خاك اين است كه از مـواد شـيميايي سـرفكتانت   
استفاده از مواد شيميايي سرفكتانت براي مديراني . اي كه آب بتواند به راحتي در خاك نفوذ كند گونه به

  . كنند و شد زياد كار مي هايي با آمد مفيد است كه در چمن
  
  

                                           
1- core cultivation  
2-surfactant  
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. تـر نفـوذ كنـد    هـاي پـايين   دهند كه از سطح زمين به بخش ها اين امكان را به آب مي سرفكتانت
هـاي خشـك و    زمين. كند هاي ورزشي خيس به پايين رفتن آب كمك مي استفاده از اين مواد در زمين

  .شوند ها نرم مي سخت هم گاهي اوقات با سرفكتانت
ابزارهايي هستند كه ميزان رطوبت خاك و رطوبـت در دسـترس گيـاه را    ) گرهاحساس(سنسورها 

اي از اين سنسـورهاي رطـوبتي بـه عنـوان      توانند به صورت دوره مديران زمين چمن مي. دهند نشان مي
هـاي   تـوان در سيسـتم   افزون بر اين، از سنسورها مي. راهنمايي براي تنظيم برنامه آبياري استفاده كنند

تـرين نكتـه در اسـتفاده از سنسـورهاي      مهـم . ودكار براي تعيين ميزان رطوبت اسـتفاده كـرد  آبياري خ
هاي با  در زمين. رطوبتي اين است كه اين سنسورها را در كجا و چه عمقي از زمين ورزشي كار بگذاريم

طـور محسـوس و چشـمگيري مقـدار      آمد و شد زياد، در مناطقي از زمين كه آمد و شد زيادتر است بـه 
بنابراين سنسورهاي رطوبتي . باشد رطوبت خاك با نقاط ديگري كه آمد و شد كمتري دارند متفاوت مي

. شـود  ريزي آبياري اسـتفاده مـي   ر برده شود كه از آن براي برنامهكا بايد تنها به عنوان يكي از وسايلي به
. والً بـا اشـتباه همـراه اسـت    هاي با آمد و شد زياد كاري دشوار بوده و معمـ  ريزي آبياري در زمين برنامه
ها، آب و هوا و سياست ممكن اسـت بـر    كننده در زمين هاي ورزشي، برگزاري رويدادهاي سرگرم فعاليت

هاي  هاي آبياري، سنسورهاي رطوبتي و داده كننده كنترل. آبياري و برآورده كردن نياز چمن مقدم شوند
يكـي از  . گيرند يزي آبياري مورد استفاده قرار مير ابزار مهمي هستند كه جهت برنامه  ETتبخير و تعرق

ـ     مهم صـورت  ه ترين وسايل آبياري، استفاده از تزريق و اسپري كردن آب اسـت كـه در ايـن روش آب ب
اسپري كردن، چمـن و محـيط   . شود صورت اسپري پاشيده مي  دستي و يا يك وسيله آبياري كوچك به

كند  ها را بيشتر مي گي را كم كرده و شادابي و آماس برگاين كار پژمرد. كند ها را خنك مي اطراف برگ
  .اند مفيد است اسپري كردن براي نقاطي كه پژمرده شده. شود چمن سرپا باشد و باعث مي

وقتي به خاطر برگزاري يك مناسبت خاص مثل اجراي كنسرت روي زمين پوشيده شـده اسـت،   
احيا دوباره و زنده و شاداب شدن چمـن كمـك    بعد از برداشتن پوشش اگر بالفاصله آب اسپري شود به

قبول است  يك روش قابل) fertiggation(آبياري ـ   در صنعت كشاورزي و چمن، استفاده از كود. كند مي
با اين كار نياز كمتري بـه كـارگر و ابـزار    . كنيم كه در آن، كود را همراه با آب آبياري به زمين اضافه مي

يكنـواختي در چمـن بيشـتر     يستم توزيع آبياري عيب داشته باشد، غيـر در اين روش اگر س. وجود دارد
يكنواختي خود را بيشتر در  كه كوددهي همراه با آبياري صورت گيرد، اين غير شود، زيرا موقعي ديده مي

  .دهد زمين نشان مي
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  سرپوشيده هايي براي كاهش مصرف آب در فضاهاي غير راه
 . اسب شرايط آب و هوايي منطقه باشندهاي گياهي بكاريد كه من تنها گونه •
هـاي بـازي    هاي تازه به زير كشت رفته يا بذرپاشي شده و زمين ها، زمين از آبياري زياد چمن •

 .شوند خودداري كنيد كه زياده از حد استفاده مي
 .هاي چمن، نياز به مصرف آب را كاهش دهيد با نگهداري و مراقبت صحيح از زمين •
 .ها را كمتر كوتاه كنيد در طول ايام خشك چمن •
 .خيزي خاك از مواد آلي استفاده كنيد براي تهويه، تقويت و حاصل •
 .زمين را تنها در نيمه شب و غروب آبياري كنيد تا از تبخير آب جلوگيري شود •
 .اي استفاده كنيد هاي قطره پاش هاي هوايي از آب پاش به جاي آب •
 .جاي آب از جارو استفاده كنيد روها و محل عبور عابران به براي نظافت پياده •
االمكـان از   ها، حفظ رطوبت خاك و كاهش دماي آن حتي به منظور حفظ درختان و درختچه •

 .پاشي استفاده كنيد مالچ
 .هاي چمن استفاده كنيد آوري و ذخيره كردن آب باران از آن براي آبياري زمين با جمع •
هـاي زيرزمينـي،    فتن آن بـه سـفره آب  به منظور جذب و نفوذ بيشتر آب در خاك و جريان يا •

 .هاي نفوذپذير انتخاب كنيد ها را از انواع آسفالت آسفالت معابر و پاركينگ
هاي حاصـل   آوري آب هايي را براي جمع ها يا تعمير و نوسازي آنها راه هنگام طراحي ساختمان •

  .يدها و استفاده مجدد از آنها براي آبياري درنظر بگير ها، حمام از آشپزخانه

  تغذيه چمن براي كارايي بيشتر زمين ورزشي
از آنجايي كـه تغذيـه چمـن    . احتياج دارد) N(چمن در بين همه كودها بيش از همه به نيتروژن 

شـود،   هاي ورزشي حياتي بـوده و اغلـب ناديـده گرفتـه مـي      براي داشتن كارايي و راندمان بيشتر زمين
نيتروژن ماده مغذي است كـه بـيش از همـه    . وبرو هستندها با كمبود مواد مغذي ر معموالً بيشتر زمين

  .باشد مورد نياز مي
شود كه بتوانـد   اگر مقدار نيتروژن در خاك يا شن خيلي كم باشد به اندازه كافي چمن توليد نمي

چه (هاي ورزشي  در زمين. نيترون اضافي هم نامطلوب است. در مقابل پاخوري و فرسايش مقاومت كند
، اگر نيتروژن چمن زياد باشد مقاومت در برابر فرسايش كم شده و زودتـر از چمنـي   )خاكي و چه شني

براي دست يافتن به مقـدار بهينـه   . طور متوسط در آن استفاده شده است  شود كه نيترون به خراب مي
مقاومت در مقابل پوسيدگي و فرسايش چمن فصل سرد، مقدار نيتروژن مورد استفاده بايد حـدود يـك   
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در طـول فصـل رشـد    ) مترمربع در ماه 100كيلوگرم براي هر  1/1(مربع  فوت 1000تروژن برايپوند ني
  .باشد

جدول زير مقدار نيترون پيشنهادي در ماه در طول فصل رشـد چمـن بـراي كـارايي بهتـر انـواع       
  . دهد هاي چمن را نشان مي زمين

  
  هاي چمن ورزشي كود نيتروژن مورد نياز براي انواع زمين

  

  )متر مربع100كيلوگرم در هر (تروژن ني  سطح

  11  اعال
  8/0  منتخب
  2/0  استاندارد
  1/0 تمرين

  
تواند با افزايش ميزان نيتروژن باعث افزايش توده چمـن شـوند، ولـي ايـن كـار باعـث        مديران مي

شود و مقاومت در مقابل برش و پارگي چمن نيـز   پذيري كم مي كاهش حجم ريشه شده و قدرت ترميم
از . شـود  كردگي و بالشتكي شدن چمن موجب افزايش ايمني مي با اين حال، افزايش پف. يابد ميكاهش 

تـر رشـد    ها نسبت به ريشـه سـريع   شود، شاخساره آنجا كه نيتروژن باعث افزايش سطح روئين چمن مي
هـاي   شـود كـه گيـاه وارد تـنش     اگر اين واقعه در بهار اتفاق افتد، افزايش نيتروژن باعـث مـي  . كنند مي

  . تابستاني شود، از توسعه ريشه كاسته شده و حساسيت به بيماري باال برود
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  زمان كوددهي
هاي فصل سرد را بايد اوايل بهار كود داد و بهترين زمان كوددهي قبل از شروع رشـد فعـال    چمن
را بايد اواخر هاي فصل گرم  چمن. برند ها از كوددهي اوايل تابستان كمتر سود مي اين چمن. چمن است

  .ها تابستان است بهار كود داد، زيرا فصل رويش سريع اين چمن
كننـد   مقدار كود مورد نياز را معموالً از روي مقـدار نيتـروژن آن و بـا فرمـول زيـر محاسـبه مـي       

  ). مترمربع در سال 1000برحسب كيلوگرم در هر (

  )وگرمكيل(مقدار نيتروژن كود )= كيلوگرم(وزن كود × درصد نيتروژن 

  چند كيلوگرم نيتروژن وجود دارد؟ 20-10-15كيلوگرمي  100در يك بسته كود . مثال
  100× % 20=  20كيلوگرم
هاي فصل سرد نصف كـود توصـيه شـده     براي چمن. شود معموالً كوددهي در دو مرحله انجام مي

نصف و يـا كمـي بيشـتر از    هاي فصل گرم،  ساالنه را در اوايل بهار و بقيه را در اوايل پاييز؛ و براي چمن
كوددهي نيز ماننـد بذرافشـاني در دو   . شود نصف كود را در اواخر بهار و بقيه در اواسط تابستان داده مي

  .گيرد جهت عمود برهم صورت مي
شود، اما از آنجا كه خيلي كـم در آب حـل    هم به نسبت بااليي توسط گياه مصرف مي (P)فسفر 

خاك خيلـي بـاال يـا خيلـي      pHاگر . تر نمي رود ز منطقه ريشه پايينشود با آب شسته نمي شود و ا مي
شود و نـوك   كمبود فسفر باعث كاهش رشد چمن مي. پايين باشد، گياه نمي تواند از فسفر استفاده كند

  .آيد چمن به رنگ قرمز در مي
هـاي   يابـد و چمـن   دهي افـزايش مـي   سيستم ريشه) در زير پودپي بكار برده شود(با كاربرد فسفر 

پونـد  5/0-0/1هاي فصل گرم و سرد بـه مقـدار   چمن مقدار فسفر كاربردي در. آيند وجود مي  جديدي به
P2O5  كيلوگرم  25/0-5/0(فوت مربع در سال است  1000برايP2O5  در هر مترمربع در سال.(  

و  باعث افزايش مقاومت چمن در برابر فرسايش، افزايش مقاومت در مقابل بيماري (K)پتاسيم  
تـري را   حفظ تعادل پتاسيم همـراه بـا نيتـروژن، چمـن محكـم     . شود افزايش كيفيت و زيبايي چمن مي

  . دهد كاهد و مقاومت در برابر خشكي را افزايش مي آورد، از تنش آبي مي وجود مي به
ها و همچنـين، زيبـايي آن    موجب افزايش مقاومت چمن در برابر فرسايش و بيماري) K(پتاسيم 

  . شود مي
نداشـته باشـيم،    Nاگـر كمبـودي از نظـر    . يك ماده ارزشمند براي تأمين رنگ اسـت   (Fe)آهن

كيلوگرم آهن بر مترمربع، رنگ چمن را  12/0-5/0مثل سولفات آهن به مقدار  Feكاربرد نوعي محلول 
يـد  شـود با  از آنجايي كه مقادير باالي اين محلول باعث سوختن چمن مي. كند روز تيره مي 2-3در طي 
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اگر كاربرد اين مواد در روزهاي گـرم انجـام   . ها آبياري انجام گيرد بالفاصله بعد از استفاده از اين محلول
اي كه با آن كودپاشي  شود و چرخ وسيله كار برده شود، باعث سوختن چمن مي شود و يا مقدار زيادي به

سـرعت رنـگ    د دارند كـه بـه  هايي موثري براي آهن وجو فرمول. كند گيرد چمن را خراب مي صورت مي
  . چمن را تغيير داده و قدرت سوزانندگي كمتري دارند

، معمـوالً نيـاز   )مثـل سـولفات آمونيـوم   ( سـولفور  هاي نيتروژني حـاوي  استفاده گاه به گاه از كود
اي احـداث   هـاي حاشـيه   هاي ورزشي در خاك خيلي از زمين. سازد سولفور ميدان ورزشي را برآورده مي

كودهـاي  . در زير آنها زباله دفن شده و استفاده از سولفور در ايـن ميـادين سـودمند اسـت     شوند كه مي
هـاي قليـايي    كنند و بيشتر براي خـاك  خاك را كم مي pHسولفوري با انجام واكنش اسيدي در خاك، 

هـاي فصـل سـرد در فصـل پـاييز و قبـل از آخـرين         استفاده از نيتروژن براي چمـن . شوند پيشنهاد مي
بخشـد، زيـرا در موقـع خـواب زمسـتاني هـم        ني، سبزرنگ شدن چمن در فصل بهار را بهبود ميز چمن
  .توانند مقداري نيتروژن جذب كنند هاي چمن فصل سرد مي  ريشه

هاي فصل گرم، قبل از اينكه چمن به خواب رود، باعث  استفاده از نيتروژن در آخر فصل در چمن
هاي برموداگراس، استفاده زيـاد    در گونه. حالت سبز خارج شودشود كه رنگ چمن در پاييز ديرتر از  مي

هـاي آن دوبـاره    از كود نيتروژنه در آخر فصل براي دوام رنگ ممكن است باعث شود در فصل بهار ريشه
گـراد   درجـه سـانتي   10متري آن در پاييز بـه كمتـر از    سانتي 5از آنجا كه دماي خاك در عمق . بميرند

  . به خواب رفته و نمي تواند از كود استفاده كند رسد، چمن فصل گرم مي
وقتي دماي خـاك در بهـار افـزايش    . گراد است درجه سانتي 5هاي فصل سرد اين دما  براي چمن

هـاي   نيازهـاي ويـژه زمـين   . بـرد  كار برده شده سود مي كند و از كود به يابد، چمن شروع به رشد مي مي
كاربرد مكـرر كـود نيتروژنـي    . طور غيرعادي افزايش يابد كند كه رشد چمن به ورزشي گاهي ايجاب مي

اين واكـنش بـراي افـزايش    . دهند ها واكنش نشان مي شود، اما ريشه باعث رشد سطحي سريع چمن مي
بخشي به رشد چمن در  با وجود اين، شدت. بازيافت و بهبود چمن از لطمات و صدمات وارده مفيد است

  .پذيري چمن خواهد شد اعث كاهش قابليت ترميمشود، زيرا ب بلندمدت مشكل ساز مي
كارگيري مقادير مناسب كود و كوتاه كردن آن در زمان  نكته كليدي در ايجاد يك چمن خوب، به

 5و نـه  (بار در سال  9كه در مقادير مناسب به تعداد  كوددهي درصورتي. مناسب و با يك تيغه تيز است
در تحقيقي نشان داده شد كه . درصد افزايش دهد 50تا  40ا تواند طول عمر چمن ر انجام گيرد مي) بار

درصد افزايش  40تا  20كه چمن بجاي يك نوبت، دو نوبت در هفته كوتاه شود طول عمر آن  درصورتي
  .يابد مي
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  1از بين بردن تراكم و فشردگي
اك و دار، موجب افزايش فشـردگي و تـراكم خـ    هاي ميخ ويژه كفش آمد و شد ناشي از ورزش و به

دواني را در زماني كـه خـاك    اين تراكم، عمق ريشه. شود درنتيجه، مانع از نفوذ آب در خاك سطحي مي
آمـد و شـد   . دهـد  شود نيز رشد كلي ريشه را كاهش مـي  خيس است كم كرده و وقتي خاك خشك مي

بـدين  حتي در اليه ناحيه ريشه شني كه نسبت به فشردگي مقاوم است نيز داراي تـأثير منفـي اسـت،    
آب در خـاك متـراكم بـه سـختي     . شود و آب به ناحيه زيرين نمي رسد صورت كه اليه رويي فشرده مي

  .ريزد هاي سطحي مي گيرد كه در زهكش آب در سطح زمين شكل مي كند و روان نفوذ مي
شـود و تبـادل اكسـيژن در ايـن      زماني كه خاك خيس است ناحيه ريشه به خوبي زهكشي نمـي 

هاي آبـي   در اين حالت رگه. شود در اثر اين فعاليت غيرهوازي، خاك اسيدي مي. گيرد ناحيه صورت نمي
بندي شدن زمين  تراكم و آب. گردد شود كه باعث بوي شديد سولفور مي رنگي در خاك و شن ايجاد مي

مشاهده الگوي آمد و شد در هـر  . در اثر آمد و شد، در سراسر زمين به صورت يكنواخت اتفاق نمي افتد
با افزايش تراكم زمين، . ها توجه كرد دهند كه بايد بيشتر بدان رزش، مناطقي از زمين را به ما نشان ميو

هـاي ورزشـي در اثـر آمـد و      زمـين . يابـد  سطح زمين سخت شده و احتمال آسيب ورزشكار افزايش مي
. گيرنـد  مـي  شود و تمرينات، درمعرض آسـيب قـرار   هاي ديگر مانند مراسمي كه در زمين برگزار مي شد

كننـد   ها در سطح زمـين حركـت مـي    هاي عمودي، بلندگوها و صندلي آالتي كه براي نصب ميله ماشين
شوند به آن  معموالً به خوبي مديريت نمي شوند و از آنجا كه سنگين هستند و چندين بار وارد زمين مي

ترل تراكم و فشردگي بستگي هاي ورزشي به كن ايمني، قابليت بازي، زيبايي و عمر زمين. زنند صدمه مي
كاهش آمد و : هاي اساسي كنترل تراكم عبارتند از راه. شكلي كه زميني يكنواخت داشته باشيم  دارد، به

ضروري در زمين، افزودن كودهاي آلي براي ايجاد سطحي بالشتكي روي خاك و همچنين،  شدهاي غير
  .فوذ كندهاي سطحي كه آب نمي تواند ن شكني و خراب كردن اليه سله

باشـد و در   تهويه به معناي برداشتن قسمت كوچكي از چمن همراه بـا خـاك متصـل بـه آن مـي     
هاي فوتبال، اطراف  مركز زمين. گيرد هاي ورزشي به منظور كاهش فشردگي اليه سطحي انجام مي زمين

هـا  ها و مسير حركت كمك داوران از جمله مناطقي هستند كـه فشـردگي و تـراكم خـاك در آن     نيمكت
اي شـكل بـوده و    اي اسـتوانه  شود كه وسـيله  كن انجام مي تهويه با استفاده از ماشين تهويه. بيشتر است

رونـد و   مـي  هاي انگشت مانندش در خاك فـرو   شاخه لي يا توپر بر روي آن سوار شده وهايي توخا  شاخه
د و چمـن بـر روي آنهـا    شـون  ها خيلي زود پر مي اين سوراخ. كنند هايي در داخل خاك ايجاد مي سوراخ

سـاعت پـس از    24حـدود  (گيرد كـه رطوبـت زمـين كـافي بـوده       تهويه موقعي انجام مي. كند رشد مي

                                           
1- compaction relief 
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چند نوع دستگاه تهويه زمين چمن در شـكل زيـر نشـان    . و زمين تحت تنش نباشد) بارندگي يا آبياري
  .داده شده است
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اي اسـت كـه بـدون خـراب شـدن       واقع شيوهدر) core cultivation(زدودن تراكم به روش تهويه 

  :شود اين روش با اهداف زير استفاده مي. چمن تهويه انجام شود

  برطرف كردن فشردگي خاك .1
  اي شدن سطح خاك برطرف كردن سله .2
  )پوشال(كمك به كنترل كاه و كلش  .3
  هاي خاك نامطلوب و ناخواسته برهم زدن اليه .4
  )بذرپاشي سطحي(سازي براي واكاري  آماده .5
  خاك pHال بردن كاربرد كود و باال بردن با .6
  ها ها و ريزوم قطع كردن استولونتحريك دانسيته چمن با  .7
  كمك به بهبود ساختمان خاك .8

اين كار حداقل بايد در اوايل بهار و تابستان انجـام گيـرد تـا    . هاي ورزشي بايد تهويه شوند زمين 
هـاي ورزشـي كـه بـه شـدت متـراكم        زمين. نقاط خشك زمين كاهش يافته و رشد چمن تحريك شود

انـد بايـد    اي كه سخت شده هاي ورزشي متراكم شده در زمين. اند احتياج به چندين بار تهويه دارند شده
عمل تهويه چندين بار انجام گيرد و بعد از هر نوبت، آبياري انجام شود تا بـه نفوذپـذيري كـافي دسـت     

هاي مسابقه دارند و بايد چندين مرتبـه عمـل    زمينهاي تمريني كاربري بيشتري نسبت به  زمين. يابيم
بار در سال انجام گيرد، يكي در بهار  2هاي ورزشي بايد حداقل  تهويه در زمين. تهويه در آنها انجام شود

  .ها سرعت در حال رشد است و ديگري، قبل از شروع بازي  كه چمن به
اغلب روش مناسبي نيسـت، بلكـه بـا     coringاگر زمين در فصل بازي نياز به تهويه داشته باشد،  

توان تـراكم و فشـردگي زمـين را بـدون ايجـاد خرابـي در آن بهبـود         مي solid tine slicingاستفاده از 
هاي ديگري براي برطرف كردن فشـردگي و تـراكم    ، ابزار)core cultivator(شكن  به غير از سله. بخشيد

آلود بايـد بـه آن    قبل از عمل تهويه در خاك گل. يد باشندتوانند بسيار مف شوند كه مي در بازار يافت مي
تهويـه خـاك   . آالت تهويـه بتواننـد وارد زمـين شـوند     اجازه بدهيم به اندازه كافي خشك شود تا ماشين

  .شود هاي مخروطي مي خيس باعث سخت شدن ديواره چاله
تهويـه بايـد يـك     بعد از عمـل . شود الزم است دوباره تهويه شود وقتي كه خاك بيشتر خشك مي

ها خراب شوند و خاك به درون آنهـا برگـردد تـا     تيغه فوالدي مخصوص در زمين كشيده شود تا سوراخ
 1مدت به خاطر صدمه و از بين رفتن تـاج  تهويه ممكن است در كوتاه. وجود آيد كاه كمتري در زمين به

  . زمين از كيفيت چمن بكاهد

                                           
1- crown 
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هـاي هـرز را    برد و ممكـن اسـت ميـزان علـف     ال ميتهويه همچنين حساسيت چمن به سرما را با
عمـل  . يابد با وجود اين، روي هم رفته با زدودن تراكم و فشردگي، كيفيت چمن بهبود مي. افزايش دهد

core cultivation هايي توخالي و  توان با يك وسيله سيلندري شكل هوادهنده انجام داد كه دندانه را مي
رونـد، خـاك    هـا در چمـن فـرو مـي     وقتي كه دندانـه . كنند و هوادهي ميباز دارد كه در خاك فرو رفته 

هايي كه توخالي نيسـتند   دندانه. شود مخروطي داخل دندانه بيرون آمده و اليه متراكم شده متالشي مي
. ها معروف است شوند و اين روند به خرد كردن هسته براي خرد كردن خاك زير سطحي بكار گرفته مي

اگـر  . شود شود، بلكه متراكم مي شك بسيار مؤثرتر است، زيرا خاك خيس خرد نمياين عمل در خاك خ
سوراخ كـردن و  . ها درست استفاده شود، تفاوتي بين عملكرد نوع توخالي و توپر آن وجود ندارد از دندانه

در سـطح  ) پوسـته (هايي هستند كه باعث افزايش نفوذپذيري خاك شده و تشكيل سله  برش زدن روش
هايي از جـنس فـوالد بـه شـكل مـيخ هسـتند و        كن در واقع دندانه هاي سوراخ ميله. دهند مي را كاهش

نفوذ اين ابزارها به درون خاك تا عمق كـم بـوده و   . شكل هستند هاي فوالدي مثلثي ها، تيغه دهنده برش
و سـوراخ كـردن   . خـورد  هم نمـي  مقدار بازشدگي سطح خاك ناچيز است، از اين رو سطح خاك زياد به

. توانند انجام شوند برش زدن عملياتي سريع و موقتي هستند كه درست قبل از انجام مسابقه و بازي مي
توان از پشت يك چنگك استفاده كرد و پشت  هايي كه در اثر تهويه ايجاد شده مي براي پر كردن سوراخ

  كم و فشـردگي، بـه  تواند به عنوان راهي براي زدودن ترا اين روش حتي مي. چنگك را روي خاك كشيد
  .هاي خيس استفاده شود، ولي چنگك ممكن است سطح چمن را خراب كند ويژه در خاك

  

  
  

هاي داراي شاخه   كن كه زمين در طول فصل نياز به تهويه داشته باشد، استفاده از تهويه درصورتي
بـدون از بـين بـردن    كنند، چون  هاي توپر بهتر عمل مي  هاي با شاخه  كن توخالي مطلوب نيست و تهويه

  .برند زمين بازي، فشردگي و تراكم را از بين مي
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  1زني غلتك
هاي فوالدي سنگين براي صاف كردن زمين ورزشـي و افـزايش كيفيـت چمـن      استفاده از غلتك

كننـد كـه زمـين     ها فكـر مـي   شود آنچه كه ورزشكاران مثالً فوتباليست زني موجب مي غلتك. مؤثر است
بـا عمـل   . سرعت توپ و حركـت در زمـين بيسـبال و فوتبـال افـزايش يابـد       سست است اصالح شود و

زني عملي  غلتك. رود زني، شبنم و اثر پاهاي به جا مانده در اثر آمد و شد زياد در زمين از بين مي غلتك
زنـي   شود، بنابراين همزمان با غلتك سنگين و شديد است كه باعث فرسايش چمن و فشردگي خاك مي

. زني ميزان رطوبت خاك از اهميت زيادي برخوردار اسـت  درموقع غلتك. ه هم انجام شودبايد عمل تهوي
زمينـي  . دهـد  زني كمتر جواب مي زميني كه خيلي خشك است، بسيار سخت و متراكم بوده و به غلتك

وزن غلتك حداقل . شود هم كه خيلي خيس است به آساني متراكم شده و مديريت آن بسيار سخت مي
وقتي كـه بخـواهيم   . كنند هايي هم وجود دارند كه خودشان به جلو حركت مي غلتك. باشد بايد يك تن

زمين نبايد بيشتر از دو بار در . زني بايد در هر دو جهت انجام شود يك زمين را غلتك بزنيم عمل غلتك
د از هـر  بعـ . ماه و بيشتر از دو ماه در سال غلتك بخورد تا چمن فرصت كافي براي بازيافت داشته باشد

زنـي بـراي    غلتـك . زمين جهـت زدودن تـراكم انجـام شـود    ) coring(زني بايد عمل سوراخ كردن  غلتك
بخش باشد، زيرا مقدار هواي كمي كه در خـاك وجـود دارد را    هاي با خاك رسي ممكن است زيان زمين

  .سازد خارج كرده و آن را متراكم مي
د زياد سبب فشردگي و تراكم زمين شود، اسـتفاده  تواند همانند آمد و ش زني مي از آنجا كه غلتك

  .از تهويه بايد مدنظر قرار گيرد

  2ترميم
هاي ورزشي به خاطر صدمات و لطمات ناشي از آمد و شد معمول، مراسم، حشرات و حتي  زمين 

خسارت ناشي از آمد و شـد در ابتـدا باعـث كـم     . خسارات ناشي از آب و هوا نياز به توجه و ترميم دارند
  . شود نگ و زرد شدن چمن مير

. هــا اســت صــدمات و خســارات زمــين در بــازي فوتبــال بيشــتر در مركــز زمــين و ورودي دروازه
دونـد نيـز باعـث خسـارت چمـن       نگهدارها كه در مسير باريكي در طول خطوط حاشيه زمـين مـي   خط
چمن قطعه (پودپي حل سريح و راحت براي ترميم چمن در ميادين ورزشي استفاده از  يك راه. شوند مي

اگر خاك . دهي كم باشد شوند كه زمان براي ريشه موقعي بكار برده مي 3هاي ضخيم  پودپي. است) قطعه

                                           
1- Rolling 
2- Repair 
3- thick cut sod  
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. توان در زمين بازي برگـزار كـرد   هفته مي 3-4توان استفاده كرد كه  مي 1هاي نازك  گرم باشد، از پودپي
، )مترمربـع  100در هـر   Nكيلـوگرم   5/0( از كودي استفاده كنيد كه داراي نيتروژن و فسفر باال باشـد 

02016مانند 151515يا  −− 2100به ميزان  −−
3.0

m
kg.  
ديـده را خـارج    تـا چمـن آسـيب   ) مرز معين شود(يك تصميم مهم اين است كه كجا برش بزنيم 

شود كـه كـل چمـن آسـيب ديـده       داده مي طور كلي ترجيح  به. كرده و چمن جديد را جايگزين نمائيم
  .شود با چمن اطرافش همخواني و تطابق داشته باشد برداشته شود تا چمني كه جايگزين مي

تـر اسـت، ولـي زمـان      هزينه بر روي زمين آسيب ديده كم) بذرپاشي بر روي سطح زمين(واكاري 
ريگـراس چندسـاله بهتـرين و    . داد زيادي نياز دارد تا بتوان فعاليت ورزشي بعدي را در آن زمين انجـام 

سـرعت رشـد     زنـد و بـه   ترين گونه چمن براي واكاري است، چون در عرض چنـد روز جوانـه مـي    مقاوم
مترمربع باشد و بذرها بايد  100كيلوگرم در هر  9/4- 3/7مقدار بذور براي واكاري بايد به اندازه. كند مي

هـايي از پـودپي    سوده شده نيـاز دارنـد توسـط تكـه    هاي بريده و فر چمن. حتماً خيس نگه داشته شوند
ها بايد به صورت ضخيم بريده شوند و رنگ آنها بايد تا حد امكان نزديك به رنگ  پودپي. جايگزين شوند

روش ديگر براي تعمير و وصـله كـردن عبـارت اسـت از مخلـوط كـردن ماسـه و        . چمن اطرافشان باشد
اگـر نـوع   . هايي كه چمن كنده شده ريخت و پاشـيد  در جا توان اين مخلوط را ريگراس چندساله كه مي

شود كه زمـين ورزشـي بـه شـكل      شود از همان گونه اصلي زمين نباشد سبب مي بذري كه استفاده مي
رود بايـد در   هاي ورزشي نيز بكار مي هايي غير از فعاليت اگر زمين براي فعاليت. وصله پينه به نظر برسد

كند كه زمين براي يك يا چند روز  ها ايجاب مي در بعضي مراسم. جام گيردهاي الزم ان طول فصل ترميم
شود اگر عمل اسـپري كـردن آب روي چمـن انجـام گيـرد،       وقتي كه پوشش برداشته مي. پوشيده شود

آيـد، بنـابراين    گاهي اوقات براي سيستم آبياري مشـكلي پـيش مـي   . شود فرآيند ترميم زودتر انجام مي
اگـر پـس از   . آبپاش براي اسپري كردن آب به سـطح چمـن در دسـترس باشـد     هميشه بايد شيلنگ و

روز پوشـانده شـده باشـد، سـطح چمـن را بـا        3آبپاشي آمد و شدها زياد بوده يا زمين بـراي بيشـتر از   
سودمند است، اما نبايد به اين صورت  coringاگر چه عمل ). Spiking(كنند  اي سوراخ سوراخ مي وسيله

زني انجام گيرد، در غير اين صورت از آمد و شـد روي   بعد از برداشتن پوشش بايد چمن روز. تهويه شود
  . چمن خودداري شود

كيلـوگرم در   5/0زني بايد از كود نيتروژن به ميـزان   براي افزايش سرعت ترميم بعد از عمل چمن
هـاي   مـن زمـين  چ. كيلوگرم در هر مترمربع اسـتفاده شـود   3/0مترمربع و كود آهن به ميزان  100هر 

اگـر  . شـود  ورزشي كه آمد و شد در آنها زياد است به خاطر شدت و زيادي استفاده، خراب و پوسيده مي

                                           
1- thin cut sod  
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تـوان از   اي مي اي و منطقه زمين ورزشي خراب شده باشد و چمن آسيب ديده باشد به جاي ترميم نقطه

  . ترميم كلي، يعني نوسازي و جايگزيني كامل چمن استفاده كرد
و تهويه است كه بعد از ) برداري پوشال(زني عمودي  شامل چمن سبك و ساده 1وسازينفرآيند 

اگر چمن قبالً با بـذر خاصـي   . اين كار بايد واكاري صورت گرفته و بذر چمن بر روي زمين پاشيده شود
 .تـر انجـام شـود    احداث شده، ترميم نيز بايد با استفاده از همان بذر اوليه باشد تـا عمـل تـرميم سـريع    

هـايي در    ها يـا تيغـه    توان با يك ماشين كارنده كه داراي ديسك هاي هيبريد برموداگراس را مي استولون
براي سـرعت بخشـي بـه    . جلو خيش است در زمين آسيب ديده كشت كرد تا چمن قديمي بريده شود

2فرآيند ترميم بايد از كودي كه داراي نيتروژن و فسفر بااليي است مـثالً  
3

m
Kg

2100بـه ميـزان    
5/0

m
KgN

 
  . ها كنترل شوند كش هاي هرز بايد با علف علف. استفاده كرد

هـاي موجـود بـاقي     هاي هـرز و چمـن   شامل كشتن گياهان سطحي مثل علف نوسازي سنگين
هـاي   پيپـود . شود انتخابي استفاده مي كش غير مانده در زمين است كه در اين نوع نوسازي، از يك علف

دهد بريده و از مزرعه خـارج كنـيم و خـاك را     اي كه اين برش را انجام مي توانيم با وسيله قديمي را مي
  rototoillقرار ندهيد، مگر اينكـه قبـل از آن  هرگز پودپي را بر روي چمن قديمي . شخم برگردان بزنيم

  .شده باشد
انـدازي كننـد    ن چمـن را راه د تـا هرچـه زودتـر زمـي    هاي ورزشي كه تحـت فشـارن   مديران زمين

روش . توانند يكي از دو روش زير را براي سرعت بخشيدن به جوانه زدن و رشد چمن انتخـاب كننـد   مي
هاي خيس يـا جوانـه    بذر. هاي آب و خيس خوردن و جوانه زدن آنهاست  اول، قرار دادن بذرها در بشكه

هايي كه ديـر جوانـه     با اين روش حتي گونه .زده بايد بالفاصله و قبل از اينكه خشك شوند كاشته شوند
در روش دوم، . روز پس از كاشت در زمـين جوانـه خواهنـد زد    10هم ) بلوگراس مانند كنتاكي(زنند  مي

بـذر  . شـوند  در زمين پاشيده مـي ) بسته به شرايط آب و هوايي، مهر تا آذر(بذرها قبل از يخ زدن زمين 
با فرارسيدن بهار، سـاعت  . كند دهد كسب مي كه در پاييز رخ مي هايي رطوبت مورد نياز خود را با بارش

احتمـال   ضـمناً . كند شوند وادار به جوانه زدن مي هايي كه بعداً كاشته مي زيستي بذر آن را زودتر از بذر
. موفقيت اين روش به سرماي هوا بستگي دارد. هاي هرز بيشتر است چيرگي اين بذرها در رقابت با علف

ي ورزشي مانند زمين فوتبال، بهتر است بذرپاشي و انجام اين روش پس از برگزاري آخـرين  ها در زمين
  .بازي در پاييز صورت گيرد

                                           
1-renovation  
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  1هاي چمن رنگ دهنده
هـاي ورزشـي اسـت،     هاي چمن روشي ارزشمند در مديريت چمـن زمـين   دهنده كارگيري رنگ به

هـاي چمـن مـواد و     دهنـده  رنگ. دار استكه قابليت ديد در زمين از اهميت زيادي برخور ويژه موقعي به
ديده مورد استفاده قرار  هاي ثابت و پايداري هستند كه براي تغيير رنگ چمن خواب رفته يا آسيب رنگ
كـارگيري روش   بـه . توان بعد از رقيق كـردن در آب اسـتفاده كـرد    دهنده را مي اين مواد رنگ. گيرند مي

رنگ . نظر برسد از مصرف رنگ، چمن به صورت طبيعي بهمناسب اهميت زيادي دارد، به شكلي كه بعد 
نظـر رسـيدن چمـن     اي بـه  نشيند و با تكرار اسپري كردن رنگ، مانع از رگه ها مي به تدريج بر روي برگ

گذاري در ايـن زمينـه و شـكيل و زيبـا سـاختن زمـين سـبب خوشـحالي و رضـايت           سرمايه. شويم مي
  .شود تماشاگران مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
1- turf colorants 
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  ششمفصل 
  

  

هـا   ايـن فعاليـت  . يابـد  كارايي يك ميدان ورزشي با استفاده از عمليات پرورشي اضافي افزايش مي
  :عبارتند از

  زني عمودي چمن .1
  دهي خاك .2
  واكاري .3
 هاي هرز مديريت حشرات و علف .4
  تغيير و تعديل دما  .5
  )colorants(هاي شيميايي  هندهاستفاده از رنگ د .6

  ) پوشال برداري( 1زني عمودي چمن
هـاي   را به بيرون شانه كند و برگ) پوشال(رود تا كاه و كلش  زني عمودي براي اين بكار مي چمن

زني  چمن. شود ناميده مي 2بردار آوري پوشال وجود دارد، پوشال ماشيني كه براي جمع. جانبي قطع شود
آبيـاري و  . كردگي چمن اسـت  روشي مهم براي كنترل كاه و كلش و پف) ي چمنبريدن عمود(عمودي 

موجـب ايجـاد كـاه و    ) مانند زويسـياگراس و برمـوداگراس  (هاي چمن   كوددهي بيش از حد برخي گونه
شود كه در واقع تجمع مواد تجزيه نشده آلي بين سطح خاك و سطح تاج چمن اسـت كـه بـا     كلش مي

هاي ورزشي از ارزش زيـادي   كاه و كلش در زمين. يابد ها، مقدار آن افزايش مي ها و ريشه رشد زياد برگ
شـود و بـه عنـوان     باشد، چـون باعـث افـزايش مقاومـت در برابـر سـايش و پـاخوري مـي         برخوردار مي

معموالً مديران اليه كاه و كلش را گسترش داده، از اين اليـه نگهـداري   . كند كننده ضربه عمل مي جذب
ماننـد برمـوداگراس، زويسـياگراس و    (هاي چمني كه تمايل به رشد جانبي زيادي دارنـد    ونهگ. كنند مي

هايي  ريگراس چندساله و فسكو بلند گونه. كند كاه و كلش متوسط تا زيادي توليد مي) بلوگراس كنتاكي

                                           
1- vertical mowing 
2- dethatcher  
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 كـه كـود نيتروژنـه زيـادي بـه آنهـا       درصـورتي (كننـد   از چمن هستند كه كاه و كلش كمتري توليد مي

متـر   سـانتي  9/1اگر ارتفاع كاه و كلش بـه  . ها قابل توجه است ، اما مقدار كاه و كلش برخي گونه)ندهيم
  . برسد، براي چمن زياد است و نبايد بيش از اين مقدار بشود

شود آب و كود نتوانند به داخل خـاك نفـوذ كننـد و تبـادل اكسـيژني       كاه و كلش زياد باعث مي
هـايي از چمـن كـه     گونـه . ها ضـعيف خواهنـد شـد    ها و ريزوم نتيجه، ريشه ناحيه ريشه كم شود كه در

كـاه و كلـش   . كاه بيشتري دارند) شوند كچل مي(شود  اسفنجي هستند و پوست آنها به آساني كنده مي
چمـن بـا   . كنـد  شود، ولي سرعت بازي بر روي چمن را كند مـي  زياد باعث افزايش تحمل آمد و شد مي

ارتجـاع شـود كـه ايـن حالـت فنـري        تواند باعث ايجاد يك حالت فنري و قابل ميرشد سريع و نيرومند 
هـا   دهد كـه بيشـتر نـوك چمـن     كردگي در واقع به اين دليل رخ مي پف. كردگي چمن است دليل پف به

كردگي همچنين نتيجـه رشـد جـانبي     پف. خوابند شوند و به روي سطح مي اي شكل شده، بلند مي ساقه
اثرات نامطلوب اين پديده عبارتنـد از كـاهش دانسـيته    . ويژه در قسمت ساقه است بيش از حد چمن، به

  ). خاطر پايه ضعيف به(چمن و تمايل زياد آن به افتادن پوست نوك سر و زود پاره شدن چمن 
زنـي   اگر هيبريد برموداگراس كود نيتروژن زيادي دريافت كند و يا اينكه با ارتفـاع بلنـدي چمـن   

  . كردگي دارد ي به پفشود، تمايل زياد
هاي جانبي را قطع و  م كه برگزني عمودي استفاده كني توانيم از چمن كردگي مي براي كنترل پف

هـاي مختلـف    توان با شانه كردن چمن با دسـت يـا كفـش در جهـت     كردگي را مي پف. كند تكه مي تكه
زنـي عمـودي    در چمـن . خوابد ايستد و در جهت مخالف مي چمن در يك جهت سر پا مي .احساس كرد

هـا و   هـا شـانه شـده و خـرده     هاي بريده شده و مواد و گياهان مـرده از اطـراف بـرگ     ها و پنجه استولون
رسـد، امـا در    نظر مي  كننده به مدت تنك اين عمل در كوتاه. آيند هاي كاه و كلش به سطح مي مانده باقي

. كنـد  حريك شدن رشد افزايش پيدا ميهاي جانبي و ت خاطر بريده شدن برگ بلندمدت چگالي چمن به
چمن بايد بتواند سـريع  . زني عمودي يك عمل خشن است كه ممكن است به چمن آسيب برساند چمن

هـاي   بـا برگـزاري بـازي   (اگر چمن تحت فشار باشد . طور كامل انجام دهد رشد كرده و عمل ترميم را به
  .گيرد فرآيند ترميم به آهستگي صورت مي، )خيلي زياد يا خيلي كم(و يا دما مناسب نباشد ) زياد
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  برداري پوشال
بـرداري صـورت    متر باشـد بايـد پوشـال    سانتي 5/1اگر ضخامت ناحيه خشك و مرده بيش از  .1

  .گيرد
ولـي  (برداري نيز استفاده كـرد   كش پوشال توان از يك شن برداري، مي عالوه بر ماشين پوشال .2

 ).ز ريشه كنده شدن چمن باالستكارگيري صحيح، احتمال ا در صورت عدم به
كنـد و رديـف    متر ايجاد مي سانتي 5/2هايي موازي با عمق حدود  برداري شكاف ماشين پوشال .3

 .كش بيرون كشيد توان آنها را با شن گذارد كه مي باريكي از پوشال در پشت سرش باقي مي
چمنـي كـه    گيرد، ولي چـون ايـن كـود بـه درون     بعد از برداشت پوشال، كوددهي صورت مي .4

كنـد، بهتـر اسـت پـس از      برداري شده نفوذ كرده و سالمتي آن را تهديد مـي  تازگي پوشال به
در اين صورت، چمن خيلي زود . كوددهي عمل آبياري صورت گرفته و بطور منظم تكرار شود

 .پوشاند ها را مي روي شكاف
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  1دهي خاك
ر، محكم و يكنواخت كه در آن كاه دهي چمن با هدف ايجاد و نگهداري سطحي صاف، هموا خاك

دهي روشي براي يكپارچه كردن سطح زمين است كه در  خاك. شود و كلش كنترل شده است انجام مي
دهي و ايجاد يك سطح يكنواخـت بـا    روش خاك. شود آن، اليه نازكي از خاك بر روي چمن كشيده مي

ا برد و سطحي صاف ايجاد كـرد تكنيكـي   ه كار بردن يك وسيله خاص كه بتوان مواد را به داخل چاله به
دهي معمـوالً چهـار بـار در سـال در      خاك. شود است كه به تدريج باعث اصالح محيط كشت موجود مي

  . شود متري انجام مي ميلي 2/3-4/6عمق 
هاي ايجاد شده در عمل تهويه چمـن   توان براي كاهش پوشال و پر كردن سوراخ دهي مي از خاك
اي كـه چمـن فعاالنـه در حـال رشـد اسـت        دهي بعد از كوددهي و در دوره از خاك عمدتاً. استفاده كرد
  .شود استفاده مي

  .مكرر بهتر است دهي سنگين و غير دهي سبك و مكرر از خاك خاك 
دهند، مانند افزايش سرعت بازي در سـطح   سرعت خود را نشان مي  دهي به بعضي از مزاياي خاك

تـري خودنمـايي    انند ايجاد يك سـطح واقعـاً محكـم در زمـان طـوالني     كه مزاياي ديگر م زمين؛ درحالي
هايي مفيد و كارآمد است كه داراي شرايط بازي قابل قبولي هسـتند   دهي بيشتر در زمين خاك. كند مي

هاي زمـين صـاف شـود در     ها و پستي بلندي براي اينكه گودي. باشد و زهكشي سطحي آنها مناسب مي
  . دهي استفاده كرد از خاكتوان  هاي مختلف مي زمان

  2واكاري
تـوان واكـاري    دهي چمن در زمستان و افزايش دانسيته چمن، سطح زمين بازي را مـي  براي رنگ

انجام ) برداري پوشال(زني عمودي  روند كار بدين صورت است كه در ابتدا چمن. كرد) بذرپاشي سطحي(
) كـارد  كه بذور را در ميان چمـن موجـود مـي   ( 3دهيم و بعد از كاربرد نيتروژن، با يك اساليت سيدر مي

دانسيته . هاي چمن جديد پديدار شوند كنيم تا جوانه اقدام به واكاري كرده و سپس به آرامي آبياري مي
كن و بدنبال آن، واكـاري بـا بذرافشـان     توان با احداث چندين شيار با وسيله تهويه هاي سرپا را مي چمن

وداگراس باشد، بهترين رقم چمن براي واكاري بر روي اين چمن بـراي  اگر چمن زميني برم. افزايش داد
اي كه بايد به آن توجه شود  نكته. اينكه در زمستان تغيير رنگ دهد، چمن گونه ريگراس چندساله است

هـا   اين است كه اگر بر روي چمن برموداگراس بذر چمن ريگراس واكاري شود و تعداد آمد و شد و بازي

                                           
1- topdressing 
2- overseeding 
3- slit seeder  
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بذركاري گونه ريگـراس چندسـاله قابـل    . شود از بهار براي چمن برموداگراس سخت مي زياد باشد، گذر
زويسياگراس بايد با بذر چمـن فسـكو بلنـد يـا بلـوگراس      . مقايسه با بذركاري گونه زويسياگراس نيست

هـاي   شوند، براي تـرميم آسـيب   هاي ورزشي احداث مي هايي كه در ابتدا در زمين در چمن. واكاري شود
يك راه براي افزايش دانسيته چمن ايـن اسـت كـه قبـل از     . گيرد از آمد و شد، واكاري صورت ميناشي 

اين روش به ويـژه  . چسپند بازي، بذر چمن را در زمين پاشيد كه با انجام بازي، بذرها به سطح زمين مي
  .توان بكار برد، مناسب است زماني كه ميزان آمد و شد باالست و روش ديگري را نمي

است، زيرا در اين زمـان  ) قبل از سرماي پاييز(ين زمان براي واكاري، اواخر مهر تا اوايل آبان بهتر
بـراي اينكـه   . كنـد  زنند و مشكالت علف هرز كمتر بروز مـي  سرعت جوانه مي  خاك گرم است و بذور به

ت كه به سـرعت  هدف اين اس. آميز باشد، بايد مقدار بذر بكار برده شده خيلي زياد باشد واكاري موفقيت
نظر از روش بكار رفته در زمين،  اما بسياري از بذرها صرف. وجود آيد  هايي در تمام سطح زمين به جوانه

. ميرنـد  تر مـي  هاي ضعيف تر شدن، جوانه گيرند و در طي فرآيند طبيعي خشك و  درمعرض هوا قرار مي
هفتـه جوانـه    3-4بلوگراس طي  تاكيكه گونه كن زند، درحالي گونه ريگراس در عرض چند روز جوانه مي

تـوان آنهـا را قبـل از پاشـيدن خـيس و يـا        براي افزايش سرعت جوانه زدن بذرها در زمين مـي . زند مي
ليتـر   190كيلوگرم بذر را در يك بشكه فلزي به حجم تقريبـاً   65بدين صورت كه مقدار . دار كرد جوانه

بشكه الزم است تـا   20تا  10پاشي يك زمين فوتبال  براي چمن. ريزيم كه قابليت خروج آب را دارد مي
در . شوند ها با آب پر مي ها ريخته شده و بشكه بذور در بشكه. دار كرد بتوان بذرها را از قبل در آنها جوانه

در روز سوم بذرهاي خيس . كشد روز طول مي 2شود و اين كار  ها عوض مي بار آب بشكه 3تا  2هر روز 
   4: 1شوند و با شـن بـه نسـبت     و پاشيدن در زمين، بر روي يك صفحه ريخته ميخورده و آماده كشت 

اگـر  . شـود  شن به عنوان حامل بـذر بكـار بـرده مـي    . گردند مخلوط مي) قسمت بذر 1قسمت شن و  4(
مخلـوط بـذر و   . نخواهيم از شن استفاده كنيم جايگزين مناسب شن، كود آلي كم نيتروژنه چمن اسـت 

با اين . ها سبز شوند شود تا جوانه ن زمين اصلي پاشيده شده و به آرامي آبياري ميحامل آن بر روي چم
  . يابد زني به نصف زمان معمول كاهش مي روش، مدت جوانه

پوشاني و تخليه مكـرر آب را تـا جـايي ادامـه      دار شوند، عمل آب اگر بخواهيم بذرها از قبل جوانه
دار شـده هماننـد    كار كردن با بـذرهاي از قبـل جوانـه   . نددرصد بذرها جوانه بزن 25دهيم كه حدود  مي

دار شده را بايستي بسـيار آرام بـا حامـل مخلـوط      بذرهاي خيس خورده است، اما بذرهاي از پيش جوانه
اگر دمـاي  . يابند دار شده بر روي چمن اصلي در طي چند ساعت استقرار مي بذرهاي از پيش جوانه. كرد

براي گرم كـردن سـطح    1دار هاي سوراخ زني باشد، از پوشش نياز براي جوانه تر از دماي مورد خاك پايين
گيرنـد   بذرهايي كه براي واكاري مورد استفاده قـرار مـي  . ها كمك كند شود تا به رشد جوانه استفاده مي

                                           
1- vented tarp  
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كنند تا بذرها  كشي مي شوند و بعد از پاشيدن بذرها، سطح زمين را ماله معموالً بر روي سطح پاشيده مي

بـه همـين   . آبياري بايد به شكلي باشد كه درخالل اولين هفته، سـطح خشـك نمانـد   . به بستر بچسپند
بذرهاي جديد بدون حفاظ هستند و به خشك شدن و مردن . نوبت آبياري كرد 3تا  2خاطر بايد روزانه 

ننـد و بـه   ز حتي با وجود رعايت موارد فوق نيز تنها درصد كمـي از بـذرها جوانـه مـي    . اند بسيار حساس
  .مديريت آبياري، كليد موفقيت واكاري است. همين خاطر است كه بايد مقدار زيادي بذر استفاده شود

  هاي هرز مديريت حشرات و علف
هـاي هـرز در    با وجود اين، علـف . ها جلوگيري كند مدير زمين چمن بايد از هجوم آفات و بيماري
باشـد نـه    هاي هرز مي زمين ورزشي كه داراي علف. اثر پاخوري و آمد و شد در زمين وجود خواهند آمد

اجـازه دادن بـه   . هاي بدون علف هرز اسـت  شود، بلكه بازي در آن نيز دشوارتر از زمين تنها بدمنظره مي
زني و آبياري مناسب همراه بـا   چمن براي رشد مؤثر و باقي گذاشتن آن تا رسيدن به ارتفاع بهينه چمن

هاي هرز  ازدياد علف. هاي هرز هستند براي مقابله با استقرار و هجوم علف هايي ميزان متعادل كود، روش
. دهنده اين اسـت كـه ميـزان اسـتفاده از زمـين بـاالتر از حـد تحمـل آن اسـت          در زمين ورزشي نشان

كـارگيري    كنند كه زمين تا چه ميزان قابليت بـه  سازندگان زمين ورزشي و سيستم نگهداري تعيين مي
هـاي هـرز بـا     وجين علـف . است تحمل زمين در عمل كمتر از مقدار تعيين شده باشد دارد، ولي ممكن

كـن   گروهـي كـه مجهـز بـه علـف     . هاي ورزشي است هاي هرز زمين دست روشي مؤثر براي كنترل علف
كـش   اگر احتياج بـه علـف  . توانند در مدت نيم ساعت مقادير زيادي علف هرز را وجين كنند هستند مي

  . ب روي آنرا چك كرد و ديد كه آيا قابليت استفاده در ميادين ورزشي را دارد يا خيرباشد بايد بر چس
توان  كه مي) روز يكبار 10تقريباً هر (هاي هرز، وجين دستي است  ترين روش كنترل علف مطمئن

  .هاي مخصوص انجام داد آن را با كمك بيلچه
مشـكل بزرگـي نيسـت، هـر چنـد      ) پوشش زمين% 10تا  5حدود (وجود مقادير ناچيز علف هرز 
اي اسـت كـه در فصـل تابسـتان در برابـر       برموداگراس گونـه . كاهد همين ميزان نيز از زيبايي زمين مي

هاي هرز مقاوم است، ولي در زمستان مستعد آن است و در انتهاي دوره خـواب زمسـتاني و اوايـل     علف
باشـد  % 25مقـدار علـف هـرز بـيش از      اگر. آورند هاي هرز هجوم مي بهار كه چمن رشد نمي كند، علف

پـردازد، حـال آنكـه     بـه رقابـت بـا برمـوداگراس مـي     ) ارديبهشـت (شود، زيرا در آوريل  مشكل جدي مي
شـود   اين تاخير سبب مـي . كند شروع به سبز شدن مي) خرداد يا تير(برموداگراس اوايل ژوئن يا جوالي 

د و امكـان ايجـاد يـك چمـن انبـوه، منعطـف و       بيني كنـ  مدير نتواند زيان زمستاني ايجاد شده را پيش
  .ارتجاعي از دست برود
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، آماري ارائه شد كه 1998در سال » هاي گلف آمريكا انجمن مسئوالن زمين«در كنفرانس ساالنه 
هـاي گلـف نشـان     ها را در يك گروه نمونه از نگهبانان و مراقبان زمين ميزان باالي شيوع برخي سرطان

ن افراد، زماني به اين كار اشتغال داشتند كـه بـه اقـدامات احتيـاطي كمتـر توجـه       بسياري از اي. داد مي
ها و مواد شيميايي مدت زمان زيادي با ايـن مـواد در    كش شد و تا زمان ممنوع شدن استفاده از آفت مي

كش مورد استفاده، دفعـات، ميـزان مصـرف و     شدت اين خطرات به عواملي چون نوع آفت. تماس بودند
در اين ميان بيشترين آسيب متوجه كساني است كه بيشتر درمعرض ايـن  . افراد بستگي داردحساسيت 

هاي ورزشي يا بازيكنان  هاي بازي و چمن ميدان ها و زمين نگهبانان و مراقبان پارك. گيرند مواد قرار مي
همچنـين،  . دهاي ميداني مانند فوتبال، كريكت، گلف و بولينگ روي چمن از جمله اين افراد هستن بازي

هـاي   هاي زيادي از اوقات فراغت خـود را در پـارك   اعتنا به هشدارهاي داده شده ساعت كودكاني كه بي
  . پذير هستند هاي آسيب كنند، نيز از گروه هاي تازه سمپاشي شده سپري مي مجاور و در تماس با چمن

  ها كش نكاتي در رابطه با استفاده از علف
  .ها وارد زمين شوند كش بعد از استفاده از علف ساعت 24بازيكنان نبايد تا  •
  . ها در زماني استفاده شود كه بازيكن از زمين استفاده نمي كند كش بهتر است از علف •
  .ها بايد عمل آبياري صورت گيرد كش كارگيري برخي علف در صورت به •
  .طور كامل خوانده و دستورات آن رعايت شود  كش را به ضروريست كه برچسپ علف •
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و  50ocهاي زيستي در دماي بـاالتر از   فعاليت. دماي هوا و خاك تأثير بسزايي در رشد چمن دارد
درجه 47-35 مقدار بهينه دماي هوا براي رشد شاخساره در چمن فصل گرم . شود بسيار كم مي c 0oزير

 5دمـاي بهينـه خـاك در عمـق     . باشـد  مـي  24oc-16گراد است و اين دما براي چمن فصل سرد  سانتي
بوده و براي چمن فصل سـرد ايـن دمـاي     29oc-24متري خاك براي رشد ريشه چمن فصل گرم  سانتي
وداگراس ريشه برم. گيرد سرمازدگي در دماي باالتر از نقطه انجماد صورت مي. باشد مي oc  10-18بهينه 

حتي بعد از اينكه رنگ چمن از بين رفته و در حال رفتن به خواب زمستاني است به رشـد خـود ادامـه    
  .يابد ها حتي تا موقعي كه خاك يخ نزده است نيز ادامه مي رشد ريشه بعضي از انواع چمن. دهد مي

  بذرپاشي در دوره خواب
در اين روش كه در فصل پاييز و قبل . بذرپاشي در دوره خواب مشابه فرآيند خيساندن بذور است

كنـد،   هاي اواخر پاييز جـذب مـي   گيرد، بذر رطوبت مورد نياز خود را از بارش از يخ زدن زمين انجام مي
موفقيـت بذرپاشـي در دوره خـواب بـه شـرايط آب و      . زنـد  دليل درجه حرارت پايين، جوانه نمي  ولي به

زني رخ ندهد و يا پوششي از برف  اي سرد باشد كه جوانه ندازهمثالً زمستان بايد به ا. هوايي بستگي دارد
هاي فوتبال و پس از آخرين بازي در فصل پـاييز   استفاده از اين روش در زمين. بر روي خاك قرار گيرد

  . امري رايج است
ايـن  . مزيت عمده پوشاندن چمن در زمستان، كاهش چشمگير خطر نابودي و خرابي چمن اسـت 

. باشـد ...) پـروپيلن و  موكـت، پلـي  (يـا مصـنوعي    )حصير و مواد بافتني(تواند طبيعي  مي) كاور(پوشش 
كـه در زمسـتان پوشـيده شـود، در      برموداگراس درصورتي. پوشش بايد در برابر هوا و آب نفوذپذير باشد

 بذرپاشـي (اگر برموداگراس يا ريگراس چندساله واكـاري  . كند هفته زودتر شروع به رشد مي 3تا  2بهار 
كه واكـاري انجـام نگرفتـه     درصورتي. شده باشند، پوشش بايد داراي حداكثر نفوذ نور باشد) سطح چمن

هاي هرز را  تر است، زيرا رشد علف دهند مناسب هايي كه حداقل نور را عبور مي باشد، استفاده از پوشش
بـه سـبز شـدن     هفتـه زودتـر شـروع    3-2ها در بهـار،   برموداگراس در زير اين پوشش. دهند كاهش مي
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هـاي شـديد در    دليل احتمال وزش بـاد   به. هفته زودتر برداشته شود 3-2كند، بنابراين پوشش بايد  مي

  . چوب در جاي خود تثبيت كرد ها را بايد با ميخ به هم وصل و با تخته زمستان، پوشش
ظـار  اگر در پاييز آمد و شد زيادي بر روي زمين صـورت گرفتـه و چمـن صـدمه ديـده اسـت، انت      

طور كامل در بهار بازيافت و ريكاوري  هاي زمستاني بتوان چمن را به كارگيري پوشش نداشته باشيد با به
انـد   كه بر روي سطح خاك قرار گرفته) ها استولون(هاي برموداگراس   بازيافت چمن در بهار از ساقه. كرد

هـا صـورت    بر روي ايـن سـاقه   كه در پاييز و در زمين خيس، آمد و شد زيادي شود، درصورتي ناشي مي
  .بينند و ممكن است بازيافت نشوند شدت آسيب مي گيرد به

استفاده صحيح . گذارد هاي مديريتي بر مقاومت چمن نسبت به سرما اثر مي اي از فعاليت مجموعه
هـاي مختلـف چمـن از اهميـت      هاي آنها، بـراي گونـه   از مقادير مختلف كود نيتروژن و پتاسيم و نسبت

استفاده از نيتروژن زياد و رطوبت باال در هواي سرد باعث كاهش مقاومـت چمـن   . برخوردار است بااليي
شـوند مقاومـت بـه     مي 1اسيد هاي رشد كه مانع از توليد جيبرليك كننده تنظيم. شود نسبت به سرما مي

  . دهند هاي سردسيري افزايش مي  ويژه در گونه سرما را به
هـاي چمـن كـه در برابـر       محصور ماندن آن بـراي برخـي گونـه   پوشيده شدن روي چمن با يخ و 

. پذيرترند كشـنده و خطرنـاك اسـت    اكسيژني و تجمع مواد و گازهاي سمي آسيب  هايي مثل كم آسيب
ها، يخ زدوده شود، ولي بهترين راهبرد اين است كه نگذاريم يـخ   شود كه در اين گونه بنابراين توصيه مي

  .بر روي چمن تشكيل شود
گيرد  هاي ورزشي بارها در دماهاي باال در معرض آمد و شد قرار مي  فصل تابستان، چمن زميندر 

وقتـي كـه دمـاي محـيط يـك زمـين       . گـردد  پذيري آن مي كه اين امر باعث كاهش عمر چمن و ترميم
گر الزم ا. اي تغيير داد كه چمن بتواند رشد كند گونه توان دما را به ورزشي از مقدار بهينه تجاوز كند مي

كننده به  هاي الكتريكي گرم يك راه گرم كردن استفاده از كابل. توان چمن را گرم يا خنك كرد باشد مي
گـرم را  ) سـيال (هاي مدفوني است كه مايع  صورت مدفون در زير چمن است و راه ديگر استفاده از لوله

  .چرخاند در زير چمن مي
ابتدا يا انتهاي فصل به زمين نياز دارند روشـي   هاي بزرگي كه در گرم كردن زمين بيشتر در ليگ

اي نيسـت، زيـرا در اينجـا سيسـتم      كننده خاك كار ساده هاي گرم نصب و كاربرد سيستم. باارزش است
در . هـاي الزم داده شـود   چمن تغيير كرده و براي اسـتفاده بهينـه از سيسـتم گرمايشـي بايـد آمـوزش      

داري  هاي سوراخ توان از پوشش اي وجود ندارد مي م ريشههاي ورزشي كه قابليت گرم كردن سيست زمين
ها بيشـتر مثـل    اين پوشش. شوند اند و هم باعث افزايش دماي چمن مي قيمت استفاده كرد كه هم ارزان

  .گردند كنند و در طول روز باعث افزايش دما شده و در شب مانع از كاهش دما مي گلخانه عمل مي

                                           
1- gibberellic acid  
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شود كه محيط اطراف چمن مرطوب مانده كه ايـن امـر    باعث مي ها ميعان آب در زير اين پوشش
اتيلن است كه ضخامت آنهـا   ها از پلي جنس اين پوشش. زني بذور واكاري شده مناسب است براي جوانه

-20در هـر   oc  3/1هايي بـه قطـر   هايي به شكل دايره ميكرون بوده كه در روي اين پوشش سوراخ 254
اكسيدكربن و كنترل دما ضـروري   ها براي تبادل اكسيژن و دي اين سوراخ .متر آن وجود دارد سانتي 15

رونـد، امـا دمـا بـه همـان       كار مـي  دليل اينكه عايق خوبي هستند به ها به اتيلن و ژئوتكستال پلي. هستند
معايب هريـك از انـواع   . رود يابد، باال نمي دار افزايش مي اخاتيلني سور هاي پلي سرعتي كه در زير پوشش

زني و استفاده از زمين، برداشـته   پوشش بايد درموقع چمن. ها به نيروي انساني بستگي دارد ين پوششا
هاي گرمايشي  سيستم. دهند را افزايش مي pythiumهايي مثل قارچ  ها احتمال بيماري اين پوشش. شود

د بـه صـوت   دمـاي ناحيـه ريشـه بايـ    . ها ممكن است دماي سطح چمن را خيلي باال ببرند و اين پوشش
ترموستاتي كنترل شود كه اين كار براي سيستم پوششي الزم نيست، بنابراين دماي خـاك بايـد مكـرراً    

شـود و در   هـا مـي   ها، ريزومها و استولون دماي بسيار باالي خاك موجب تخريب ريشه. گيري شود اندازه
رسـد،   مـي  oc  35خاك به  وقتي دماي. يابد پذيري آن نيز كاهش مي نتيجه قابليت بازي و قدرت ترميم

  . شود چمن نسبت به دماي باال حساس شده و مستعد آسيب مي
اسپري كردن آب و اسـتفاده از  . كند تنش دمايي باال در چمن معموالً به تنش آبي ارتباط پيدا مي

آبياري سبك و مناسب باعث كاهش دماي سطح چمن شده، خشكيدن چمن را در اثر دماي باال كاهش 
 2گـراد بـراي مـدت     درجـه سـانتي   9تـا   4آب، دماي سطح را بين  5mmسپري كردن مقدار ا. دهد مي

هاي مختلف چمن به دماي نهايي مرگ آنهـا ارتبـاط    مقاومت در مقابل خشكي گونه. كند ساعت كم مي
تـر   زنـي و طـوالني   توان با به حداقل رساندن نيتروژن، باال بـردن ارتفـاع چمـن    تنش گرمايي را مي. دارد
تـوان از نظـر عملـي ايـن كارهـا را بـه        اگر چه نمي. تر كرد زني كمتر و متعادل ن زمان بين دو چمنكرد

توان با سرسخت كردن چمن و قرار  صورت مكرر در زمين انجام داد، ولي مقاومت به تنش گرمايي را مي
  .دادن آن درمعرض شرايط گرم و خشك افزايش داد

تواند موجب كاهش تنش گرمايي و كاهش  تابستان مي هاي گرم پاشيدن آب بر روي چمن در روز
  .احتمال بروز بيماري شود
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  1گرمايش مصنوعي خاك
در شرايطي كه دما زير نقطه بهينه رشد است، براي اينكه چمن سبز بماند و بتواند به رشد خـود  

رتنـد از  هـا عبا  ايـن سيسـتم  . كننـد  هاي گرمايشـي زيرزمينـي اسـتفاده مـي     ادامه دهد گاهي از سيستم
هـا و   كابـل . هاي زيرزمينـي  گرم و الكل در لوله هاي الكتريكي، هواي گرم فشرده شده و مخلوط آب كابل
اي باشـد كـه در حـين انجـام برخـي عمليـات        گونه ها بايد نزديك سطح باشند، اما عمق آنها بايد به لوله

 25تـا   15هـا در عمـق    ابـل هـا و ك  معمـوالً ايـن لولـه   . صـدمه نبيننـد  ) مانند تهويه(پرورشي در چمن 
براي اينكه خاك چمن در اثر دماي كم خاك بـه خـواب   . شوند متري سطح خاك كار گذاشته مي سانتي

گراد و براي چمن گرمسيري بـاالتر   درجه سانتي 2نرود، دماي خاك براي چمن سردسيري بايد باالتر از 
  . شود ها نيز مي دهي پودپي بذر و ريشه زني گرمادهي به خاك باعث جوانه. گراد باشد درجه سانتي 16از 

متر از هـم در   سانتي 23تا  15هايي تشكيل شده است كه به فاصله  هاي الكتريكي از سيم سيستم
2اند و با  زير زمين قرار گرفته

107
m

W هاي اخيـر   اك در سالترين سيستم گرمايشي خ رايج. كنند كار مي
 cmپروپيلن بـا قطـر    هايي از جنس پلي كه اين محلول به درون شبكه لوله الكل استسيستم آب گرم ـ  

  .شود متر از هم پمپ مي سانتي 23تا  15و فاصله  6/1

  تأثير ميزان نور و سايه بر زمين چمن
هاي  براي چمن. شوند ها گياهاني نيازمند نور خورشيد هستند و در اثر سايه شديد خراب مي چمن

درصـد نـور    50و بـراي چمـن گرمسـيري كمتـر از      30%ه به چمـن كمتـر از   سردسيري اگر نور رسيد
از لحـاظ كمـي و   (كمبود نـور كـافي   . گذارد خورشيد باشد اثرات منفي قابل توجهي بر چمن برجاي مي

گذارد كه اين تأثير با  ترين عاملي است كه بر چمني كه بر روي آن سايه افتاده اثر منفي مي مهم) كيفي
  . شود ان در اطراف چمن و رقابت براي دريافت آب و مواد غذايي تشديد ميوجود ريشه درخت

 انجـام فعاليـت  زمان . هاي ورزشي روباز از اهميت بااليي برخوردار است زمين ساخت تعيين جهت
يابي دقيـق   با جهت. در اين امر نقش دارند) زمستان يا تابستان(و زمان سال ) اوايل صبح يا موقع عصر(

. توان تأثير عواملي چون نور مستقيم خورشيد يـا وزش بـاد را بـه حـداقل رسـاند      زشي ميهاي ور زمين
براي مثال، . بدتر از تابش مستقيم خورشيد هستند ،هاي ورزشي توسط باد مشكالت ايجاد شده در زمين

با نيـزه   در پرش. خورد از مقابل به آنها مي و طور مستقيم  دوندگان نبايد در جهتي قرار گيرند كه باد به
وزد  ديسك نيز در موقعي كـه بـاد موافـق مـي    . زند به عملكرد فرد آسيب مي ،ورزش باد از مقابل يا كنار

  .كند بهتر حركت مي

                                           
1- Artificial Soil Heating 
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هـا   گير متفاوت است، زيرا چمني كـه مـدت   گير با مناطق غيرسايه مديريت چمن در مناطق سايه
هـا مقاومـت كنـد و تـرميم      مات و بيماريتواند در مقابل صد تر مي تر شده و سخت زير سايه بوده ضعيف

هاي مقاوم بـه سـايه اسـتفاده     گير را داريم، بايد از چمن اگر قصد استفاده از چمن در مناطق سايه. شود
متري از سطح زمين هرس شود تا نور و هوا بتواند به  5/2-3شاخه درختان حداقل بايد تا ارتفاع . نمائيم

آبياري فقط بايـد زمـاني   . زني بايد به حداكثر ارتفاع بهينه برسد ارتفاع چمن در موقع چمن. چمن برسد
خـيس كنـد، ضـمناً فاصـله      كه نياز است انجام شود و شدت آن طوري باشد كه منطقه ريشه را كـامالً 

دار است،  كاربرد كود نيتروژن در اين حالت مشابه چمن غيرسايه. زماني بين دو آبياري بايد افزايش يابد
تـوان از   كه مقدار كود بايد نصف مقدار كود مورد استفاده در حالت بدون سايه باشد و مـي با اين تفاوت 

گير  هاي دوميداني سايه هاي گلف و زمين در زمين. اي استفاده كرد انواع مختلفي مثل برگ مانند يا دانه
بايد از ميـزان   تا جايي كه امكان داشته باشد. كش نيز براي حفظ كيفيت چمن استفاده كرد بايد از قارچ

كيفيـت و بقـاي بيشـتر     GA1كننده و بازدارنـده رشـد    طور كلي، استفاده از تنظيم به. آمد و شد كاست
در بعضـي مـوارد   . هايي كه تحت شرايط سايه قـرار دارنـد    برد، مخصوصاً چمن هاي چمن را باال مي گونه

هاي ديگـر مثـل    موارد از پوششسايه آنقدر زياد است كه مقدار پوشش چمن قابل قبول نيست، در اين 
  .شود هاي مقاوم به سايه و يا مالچ استفاده مي برگ پهن

مانند اسـتاديوم ميلرپـارك در ايالـت    (جايي  جابه هاي جديد داراي سقف قابل بسياري از استاديوم
از  ها مانع ساختمان و سازه اين استاديوم. هستند) مانند استاديوم تگزاس(يا سقف پوشيده ) ويسكانسين

از ) اي يا قسمت عمـده (شود بخشي  شوند كه اين امر سبب مي نفوذ كامل نور خورشيد به تمام چمن مي
هاي روباز نيـز بـه خـاطر سـازه محـل       در بسياري از استاديوم. اندازي دچار تنش شود چمن در اثر سايه

راي چمن توسـط  ايجاد روشنايي كمكي ب. اندازي روي چمن وجود دارد نشستن تماشاگران، مشكل سايه
هاي مورد نياز براي ايجـاد نـور    تعداد المپ. كند اندازي كمك مي هاي قوي، به كاهش مشكل سايه المپ

روز كاهش داد، بـا ايـن حـال ممكـن      ها در شبانه ساعته المپ 24توان با روشن نگه داشتن  كافي را مي
  .كلروفيل كم شود 2است رنگ چمن به خاطر فرآيند واريزش نوري

  

                                           
1- GA-inhibiting  
2- photodegradafion 
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