دستوزالعول فني احداث و نگهدازي باغ انگوز دين

تهيه شهين و بستس ساشي:
دس ايٗ صٔي ،ٝٙتايستي ٕٞضٔاٖ د ٚواس ٔتفاٚت ا٘داْ ٌيشد:
 .1سطح صٔيٗ سا تصٛستي ضية تٙذي وشد و ٝتشاي ٞش دسختچ ٛٔ ٝيه حٛص ٜآتٍيش ايداد ضٛد،
تطٛسيى ٝايٗ حٛص ٜآتٍيش دس فاصّ ٝتيٗ د ٚتٛتٔ ٝداٚس تمسيٓ ضذ ٜتاضذ ،تا ايٗ واسآتٟاي ٘اضي
اص تاس٘ذٌي ٞاي فصّي سا ت ٝسٕت ٞشتٛتٞ ٝذايت ٕ٘ٛد ٚ ٜتذيٗ تشتية استفاد ٜتٟي ٝٙاص
٘ضٚالت خٛي تؼُٕ ٔي آيذ.
 .2دس حٛص٘ ٜفٛر ( اطشاف تٔ ) ٝٙي تايست ٘فٛرپزيشي سا افضايص  ٚسٚاٖ آتي سا واٞص داد ت ٝايٗ
ٔٙظٛس ،تايذ ايٗ ٔٙطم ٝسا ضخٓ صد اص ٔاِچ  ٚاص ٔٛاد خارب اِشطٛت ،ٝوٛد دأي ٛٔ ٚاد آِي ٘يض
دس ايٗ ٔٙطم ٝاستفاد ٜوشد.

چاله كني:
ٔي تايست اص اٚاخش ٔشداد تا اٚايُ ضٟشيٛس ٔا ٜچاِٞ ٝاي واضت حفش ض٘ٛذ .اتؼاد ٌٛداَ
 100×100سا٘تي ٔتش تا استفاع  120سا٘تي ٔتش ا٘تخاب ٔي ضٛد ،اِثت ٝدس خاوٟاي حاصّخيضتش
ٔي تٛاٖ اتؼاد چاِٞ ٝا سا وٕتش اص ٔيضاٖ فٛق اِزوش دس ٘ظش ٌشفت .خٟت پشوشدٖ چاِٞ ٝاي واضت،
ػال ٜٚتش خان سطحي ٔي تٛاٖ اص وٛد دأي  ،پٛضاَ تش٘ح ،سٛپشخارتٟا  ٚيا ٔٛاد ديٍشي وٝ
٘فٛرپزيشي خان سا افضايص ٔي دٙٞذ استفاد ٜوشدٔ .ؼٕٛالً تا حذٚد  20سا٘تي ٔتش اص ت ٝچاِ ٝسا
تا ٔخّٛط وٛدٞاي دأي ،فسفات ٚ ٝپتاس ٝپش ٕ٘ٛد ٚ ٜسپس تش سٚي آٟ٘ا  20-30سا٘تي ٔتش خان
سطحي ( تشخيحاً خان سثه ) سيخت ٚ ٝسپس لّٕ ٝاٍ٘ٛس سا و ٝدس حاَ ٌزسا٘ذٖ دٚساٖ خٛاب
است داخُ ٌٛداَ ٔي واسيٓ سطح چاِ ٝتايستي پاييٗ تش اص سطٛح خان اطشاف تٛد ٜتصٛستيى ٝتا
يه ضية ٔاليٓ آب اطشاف سا ت ٝچاِٞ ٝا ٞذايت ٕ٘ايذ ،پس اص سثض ضذٖ لّٕ ،ٝتٛصئ ٝي ضٛد اص
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ٔاِچ پالستيىي سٚي سطح چاِ ٝاستفاد ٜوشد ٚ ٜآٖ سا تا الي٘ ٝاصوي اص خان تپٛضا٘ٙذ ،ايٗ واس تٝ
ٔٙظٛس واٞص ٔيضاٖ تثخيش  ٚتؼشق ،ا٘داْ ٔي ضٛد.

كاشت قلوه:
اٌش دس ٔٙطمٛٔ ٝسد واضت ،صٔستاٖ تا يخثٙذاٖ ضذيذ تٛاْ تاضذ تايستي دس اٚاخش صٔستاٖ
الذاْ ت ٝوطت لّٕٕٛ٘ ٝدِ ،يىٗ اٌش صٔستاٖ ٔاليٓ تاضذ ٔي تٛاٖ لّٕ ٝسا دس اٚاسط پاييض دس ٔحُ
اصّي واضت دس ايٗ حاِت ،آب حاصُ اص تاسش تاساٖ  ٚتشف ،تاػث استمشاس اِٚي ٝلّٕٔ ٝي ضٛد.
لّٕ ٝت ٝط َٛيه ٔتش خٛاٞذ تٛد و ٝتصٛست ٔٛسب دس چاِ ٝلشاس ٔي ٌيشد(تٟتش ايت اص لّٕ ٝپاضٝٙ
داس استفاد ٜضٛد).
فٛاصُ واضت اٍ٘ٛس ديٓ تٔ ٝيضاٖ تاس٘ذٌي تستٍي داسد  ٚاص ٔ5*4تش دس ٔٙطم ٝتا تاس٘ذٌي
تيص اص ٔ 500يّيٕتش تا ٔ 7*7تش دس ٔٙاطك تا تاس٘ذٌي ٔ 200يّيٕتش ٔتغيش است ( .دس ٔٙاطك تا
تاس٘ذٌي ٔ 200-300يّيٕتش فٛاصُ واضت ٔ 6*6تش است ).
دس تسياسي اص ٔٛاسد واضت ٟ٘اَ ٘تيد ٝتٟتشي اص لّٕ ٝتذ٘ثاَ خٛاٞذ داضت تخصٛظ ايٙىٝ
داساي تّفات وٕتشي خٛاٞذ تٛد.

 تاهين نهال:ٟ٘اَ ٔٛسد استفاد ٜاص اسلاْ ٔشغٛب تداسي  ،اصيُ  ،سآِ  ٚتا ويفيت ا٘تخاب ضٛد و ٝتحت ٘ظاست
وٕيت ٝفٙي ٟ٘اَ استاٖ تِٛيذ ٚداساي ٌٛاٞي تٟذاضتي اص ٔذيشيت حفظ ٘ثاتات ٛٔ ٚسد تاييذ ٔٛسسٝ
تحميمات ثثت ٌٛٚاٞي تزس ٟ٘ ٚاَ تاضذ ،اص ٟ٘اَ اٍ٘ٛس سآِ ٙٔ ٚاسة تشاي تاص ٜخٛسي و ٝداساي حثٝ
دسضت ،تاصاس پسٙذ ،تيذا٘ ٚ ٝخاصيت حُٕ ٘ ٚمُ تاال تاضذ استفاد ٜضٛد.
استاندازد نهال انگوز:
استفاع ٟ٘اَ حذالُ  30سا٘تيٕتش  ٚلطش آٖ يه سا٘تيٕتش سٗ ٟ٘اَ اص صٔاٖ واضت لّٕ ٝحذاوثش
ساَ تاضذ.
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 پوشش و قين گرازي نهال:ٟ٘اَ ٞايي وٚ ٝاواسي ٔي ض٘ٛذ ٔي تايست اص ليٓ تشاي ٞذايت سضذ  ٚحفاظت ٟ٘اَ دس تشاتش تاد
استفادٌ ٜشدد ،پٛضا٘يذٖ ٟ٘اِٟا تا ضاخ  ٚتشي دسختاٖ تشاي حفاظت آٟ٘ا دس تشاتش سشٔاصدٌي صٔستا٘ٝ
أشي تسياس ٔٔ ٟٓي تاضذ.
.

 انجام هسس فسم دهي:پس اص ايٙىٟ٘ ٝاِٟاي اٍ٘ٛس خذيذ وطت ضذ٘ذ سش ٟ٘اَ دس  50سا٘تي ٔتشي اص سطح خان لطغ ٔي
ضٛد .دس ط َٛاِٚيٗ فصُ سضذ ،خٛا٘ ٝتشداسي تٟاس ٜيا تاتستا٘ ٝو ٝسضذ دسخت دس فصُ ا َٚسا ٞذايت
ٔي وٙذ ٔي تٛا٘ذ ٘خستيٗ ٞشس دٚس ٜخٛاب سا تسٟيُ ٕ٘ايذ أا ايٗ ػُٕ ضشٚسي ٘يست .لطغ ضاخٝ
ٞاي ٔتماطغ ،پاخٛش ٘ ٚشوٟا ٔي تٛا٘ذ ٔٛثش تاضذ .ت ٝػٛٙاٖ يه لاػذ ٜتا آ٘دا ؤٕ ٝىٗ است تايذ
سطح تشي سا تيطتش وشد تا سضذ دسخت ت ٝحذاوثش تشسذ.
ٞشس اٍ٘ٛس پس اص اِٚيٗ فصُ سضذ دس تؼييٗ ضىُ ٟ٘ائي  ٚػّٕىشد آٖ سش٘ٛضت ساص است .حزف
ضاخٞ ٝاي غيشاصّي غاِثاً ٘خستيٗ ٞشس دٚس ٜخٛاب ٘أيذٔ ٜيطٛد.
دس واضت ديٓ تايستي طٛسي ٞشس وٙيٓ و ٝاٚالً سضذ سٚيطي تيص اص حذ ٘طٛد  ٚثا٘ياً ٘ٛس
صياد ت ٝدس ٖٚتاج ٘شسذٔ .ؼٕٛالً ٞشس ضذيذ صٔستا٘ٙٔ ٝدش ت ٝسضذ سٚيطي صياد اص حذ دس تاتستاٖ
خٛاٞذ ضذ و ٝدس وطت ديٓ٘ ،أطّٛب ٔي تاضذ .اٌش چ ٝا٘داْ ٞشس صٔستا٘ ٝدس اٍ٘ٛس ضشٚسي
است دس وطت ديٓ حتي االٔىاٖ اص تشيذٖ ضاخٞ ٝاي اضافي اختٙاب ٔي ضٛد.

 نگهدازي باغ قبل اش شسوع بازدهي:ايٗ ػّٕيات ضأُ ٔٛاسدي ٘ظيش ضخٓ ساِيا٘ ٝتيٗ سديفٟا  ،تٟي ، ٝحُٕ  ٚپخص وٛدٞاي دأي
ٚضيٕيايئ ،ثاسص ٜتا آفات ،تيٕاسيٟا  ٚػّفٟاي ٞشصٞ ،شس ٔ ...ٚي تاضذ.
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اجساي سيستن زو سيوي زوسيوي
ا٘تخاب ٘ٛع سيستٓ سٚسيٕي يا وٛسد ٖٚت ٝضشايط آب ٛٞ ٚاي ٞش ٔٙطم ٝتستٍي داسد  .سيٓ ٔٛسد
استفادٔ ٜي تايست ٌاِٛا٘يض ٜاص ٘ٛع ٔشغٛب تاضذ  ٚاص ٘ظش استحىاْ ٔ ٚمأٚت تٛاٖ تحُٕ تاس اضافٝ
ضذ ٜسا داضت ٝتاضذ .دس صٛستي و ٝاص آ ٗٞآالت تشاي پايٞ ٝاي استفاد ٜضٛد صدٖ ضذ صً٘ تشاي
پيطٍيشي اص خٛسد ٜضذٖ آ ٗٞضشٚسي است  ٚاٌش اص پايٞ ٝاي تتٙي استفاد ٜضٛد ػياس تتٗ ٔٛسد
استفاد ٜتايذ طٛسي تاضذ و ٝتتٛا٘ذ ٔمأٚت وافي سا ايداد وشد ٚ ٜدس تشاتش يخثٙذاٟ٘اي صٔستا٘ ٝدٚاْ
وافي سا داضت ٝتاضذ ( .ػياس سيٕاٖ  250تاضذ ) ٕٞچٙيٗ استفاد ٜاص ٔيٍّشد ٔٙاسة دس دس ٖٚتتٗ پايٝ
ٞا اِضأي است ( .سػايت وّي ٝاصٔ َٛشتٛط ت ٝاستحىاْ تتٗ اص خّٕ ٝدا٘ ٝتٙذي ٛ٘ ٚع ضٗ ٔ ٚاسٚ ٝ
استفاد ٜاص ٚيثش ... ٚ ٜضشٚسي است ) .فٛاصُ پايٞ ٝا اص يىذيٍش حذاوثش

ٔ 6تش  ٚاص ٟٔاس تتٙي يا

ٟٔاسوططي تشاي ثاتت ٍٟ٘ذاضتٗ ستٟ٘ٛاي اتتذا  ٚا٘تٟاي خط استفاد ٜضٛد.
پايٞ ٝا ٔي تايست طٛسي دس خان لشاس ٌيش٘ذ ٟٔ ٚاس ض٘ٛذ و ٝدس اثش تاس حاصُ اص ضاخ  ٚتشي ٚ
ٔيٞ ٜٛاي تاؽ ٕٞ ٚچٙيٗ سشػت  ٚلذست تاد ٔٙطم ٝدچاس خٕص يا خاتدايي ٘ط٘ٛذ.

نياش آبي:؛نياش آبي انگوز بس حسب هنطقه و زقن  5-7هصاز هتس هکعب بساي هس هکتاز دز سال
هي باشد .دز آبيازي قطسه اي نياش آبي حدود  4-5هصاز هتس هکعب بساي هس هکتاز دز
سال هي

تغريه:
دس صٔاٖ واضت لٌّٕ 150 ٝشْ وٛدفسفاتٌ 150 ٚ ٝشْ وٛد پتاس ٝتٕٟشا ٜوٛد دأي پٛسيذٜ
دس چاِ ٝواضت لشاس ٔي ٌيشدٔ .يضاٖ وٛد دأي ٔٛسد ٘ياص  10تٗ دس ٞىتاس دس صٔاٖ واضت  ٚسپس
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ٞش دٚساَ يىثاس 20تٗ دس ٞىتاس ٔي تاضذ .اِثت ٝتٙٔ ٝظٛس تِٛيذ ٔئ ٜٛطّٛب  ٚالتصادي ،تغزيٝ
تىٕيّي تاؽ ديٓ ضشٚسي ٔي تاضذ و ٝتٟتش است تا استفاد ٜاص ٘تايح آصٔ ٖٛتشي  ٚخان ا٘داْ ضٛد.
ضٕٙاً تٛصئ ٝي ضٛدو ٝوٛد ٘يتشات ٚ ٝپتاس ٝسا تصٛست سشن  ٚساال٘ ٝدس اٚايُ تٟاس  ٚدس صٛست
أىاٖ تٕٟشا ٜآتياسي تىٕيّي ،دس اختياس ٌيا ٜلشاس دٙٞذ.

 هساقبت و نگهدازي:دس ساِٟاي خطه  ٚوٓ تاساٖ  ٚدس ٔٛاسد حادٔ ،ؼٕٛالً يه يا چٙذ ٘ٛتت آتياسي تىٕيّي ا٘داْ
ٔي دٙٞذ ٕٞ ٚچٙيٗ تٙٔ ٝظٛس خٌّٛيشي اص آفتاب سٛختٍي ت ٝٙاص چسة چٛب سفيذ يا سً٘
پالستيه سفيذ تشاي پٛضص ت ٝٙاستفادٔ ٜي ضٛد .ضٕٙاً دس ساِٟاي وٓ آب تايستي ٔثاسص ٜتا ػّفٟاي
ٞشص  ٚوٞ ٝٙا تا خذيت  ٚدس چٙذ ٘ٛتت ا٘داْ ضٛد.

عوليات ذخيسه و حفظ زطوبت:تٙٔ ٝظٛس افضايص ظشفيت ٍٟ٘ذاسي آب خان دس ٔٙطم ٝسيط ٝاص ٔٛاد خارب اِشطٛتٔ ٝثُ
خان تشي ،پٛوٞ ٝاي ٔؼذ٘ي ،وٛد دأئ ،اِچ  ٚسٛپشخارتٟا استفادٔ ٜي ضٛد و ٝتٛيژ ٜسٛپشخارتٟا
لادس٘ذ تا چٙذيٗ تشاتش ٚصٖ خٛد آب خزب وشد ٚ ٜضٕٗ تٟثٛد ٘فٛرپزيشي خان ،دس خزب ٍٟ٘ ٚذاسي
سطٛتت  ٚدس اختياس ٌزاضتٗ آٖ تشاي ٌيا ٜدس ٔٛالغ ٔٛسد ِضٛٔ ْٚثش تاضٙذ .تطٛس وّي دس واضت ديٓ
تايستي طٛسي ػُٕ وشد تا اص يه تاس٘ذٌي ٔختصش ،حذاوثش تٟش ٜتشداسي تؼُٕ آيذ  ٚآب دس ٘ٛاحي تيٗ
دسختاٖ خاسي ضذ٘ ( ٜفٛر ٘ىٙذ )  ٚت ٝسٕت ٔٙطم ٝسيط( ٝحٛص٘ ٜفٛر) ٞذايت ضٛد ،ايٗ واس تٝ
سٚضٟاي ٔختّفي صٛست ٔي پزيشد و ٝاص خّٕٔ ٝي تٛاٖ ت:ٝ
٘ٛاسٞاي وٙتٛسي ،تشاسٟاي وٙتٛسي ،تشاسٟاي اتشٚيي ،ا٘ٛاع تا٘ىتٟاي ٞالِئ ،ثّثي  ٚلايمي ضىُ ،سيض
حٛضٔ ٝشتؼي ،وشت تٙذي ٘ ٚيٓ تٙذٞاي دايش ٜاي اضاسٕٛ٘ ٜد.
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