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  گفتار پیش
ها فراهم نموده و در آن  هاي مختلف پرورش چمن  کتاب حاضر اطالعات کاملی در زمینه

هاي فیزیولوژي، احداث،   هاي سردسیري و گرمسیري و مطالبی در زمینه  شناسی انواع چمن ریخت 
ها،  هاي هرز، آفت  علفآزمون خاك، تغذیه، سرزنی، آبیاري، کاهبرگ، هوادهی، روپوشانی، کنترل 

هاي ورزشی و نیز تولید چمن فرش و بسیاري از مسائل دیگر مورد بحث   ها، مدیریت زمین بیماري
قرار گرفته است. در این کتاب، اطالعات مورد نیاز دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري 

گران، کارشناسان فضاي سبز و نیز هاي علوم باغبانی و فضاي سبز، پژوهش  کشاورزي به ویژه در رشته
ها در سراسر کشور فعالیت  هاي خصوصی که در زمینه احداث و حفظ و نگهداري چمن  شرکت

 Fundamentals ofکنند فراهم شده است. در نگارش این کتاب سعی شده که الگو، کتاب  می
Turfgrass Management ه اطالعاتی از نوشته دکتر نیک کریسشنز باشد و هر جا که نیاز بود

ها افزوده شده است. در بسیاري از موارد نیز از نتایج  هاي معتبر دنیا به آن  ها و مقاله کتاب
ها استفاده شده  ها در زمینه سبزفرش هاي آن  هاي انجام شده توسط مؤلفین و همچنین تجربه  پژوهش

در مسیر نگهداري و  است. بدیهی است که در شرایط خشکسالی موجود در کشور، مخالفین زیادي
گسترش فضاهاي سبز شهري با زمینه سبزفرش قرار دارند. مؤلفین ضمن توجه داشتن به این مورد 
به عنوان مشکل بزرگ کشاورزي و فضاي سبز کشور بر این باورند که با اطالعات موجود در این 

ها ادامه داد،  زفرشتوان در فضاي سبز بسیاري از نواحی ایران به کشت و نگهداري از سب کتاب می
  چرا که در فضاي سبز شهري، هیچ گیاهی را نمی توان به طور کامل جایگزین چمن نمود.

در نگارش این کتاب، همسر مؤلف دوم، سرکار خانم مهندس آناهیتا امامی، زحمت آماده سازي و    
اي مهندس همچنین آق اند که جاي تشکر و قدردانی دارد. ها را کشیده نقاشی برخی از نگاره

محمدامین قنبري دانشجوي دکتراي علوم باغبانی، گرایش گیاهان زینتی طراحی جلد را بر عهده 
  شود. اند که از زحمات ایشان نیز قدردانی می داشته
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