
 گیاه بامبوی رونده 
 

بامبوی رونده چیست؟ 

و تهاجیم است و دارای یک سیستم ریشه افقی و پیچیده  گیاه بامبوی رونده یک نوع گیاه با رشد رسی    ع، •

ان  ساقه است، این ریشه باشد که نام آن زمی   یم فوت در سال    15ها به صورت تهاجیم در زیر زمی   تا می  

ش یم  ش یابد و به امالک مجاور وقتی این گیاه کاشته شود، یم  یابند. گسیی ( گسیی تواند تا چندین یارد )میی

 های قضایی محیل مشکالیی را ایجاد نماید. و در نتیجه برای مالکان امالک مجاور و نی   مقام  راه پیدا کند،

د.  تواند برای محیط زیست طبییع مخرب باشد و گونه بامبوی رونده یم  •  های گیایه محیل را از بی   بیر

فوذ کرده و سبب  های فاضالب، دیوارهای دوجداره، پاسیوها نتوانند به داخل آجرها، لوله ها یم ریشه  •

 ایجاد ترک و ضعف در بیی  شوند. 

 های صاحب ملک  مسئولیت 

، هیئت نظارت ناحیه فرفکس مقررات جدیدی را در خصوص گیاه بامبو به  2022در ماه مارس سال   •

گردد. مقررات  قابل اجرا است، و توسط دپارتمان نظم شهری با توجه به شکایت موردی برریس یم   2023ژانویه    1تصویب رساند که از تاری    خ  

 کند که:  ذکر یم 2-3-119ناحیه فرفکس ماده 

یا ملک مجاور که تحت    مالک گیاه  .1 تأسیسات عمویم  از ملک شخیص وی به هر گونه  بامبوی رونده  اجازه دهد که گیاه  نباید  بامبو 

ش یابد.   مالکیت دارنده گیاه بامبو نیست گسیی

ش آن به تأسیسات عمویم یا ملک مجاور که تحت مالکیت وی نیست   .2 ل کند تا از گسیی مالک گیاه بامبو باید رشد بامبوی رونده را کنیی

ی به عمل آید.    جلوگی 

ش آن فراتر از محدوده مل مقررات جدید مالکی   را ملزم یم  • ل کرده و از گسیی ک شخیص خود سازد که رشد گیاه بامبوی رونده را در ملک خود کنیی

ی کنند.   جلوگی 

ل نشود، یم  • ان  تواند جریمه پس از صدور اخطار تخلف، هر روز که رشد گیاه بامبوی رونده کنیی دالر در یک    2000دالر و تا حداکیر    50ای به می  

 ماهه به همراه داشته باشد.   12دوره  

ش یابد. جازه دهند گیاه بامبو به ملک های دیگری را نی   متحمل شوند، چنانچه ا صاحبان امالک ممکن است جریمه •  های مجاور گسیی

 محدود کردن رشد گیاه بامبوی رونده با استفاده از مانع ریشه  

پیل  • از  که  بامبو  ریشه  پیل موانع  فلز،  باال پروپیلن،  چگایل  با  اتیلن 

توانند در مهار رشد بامبوی رونده موثر اند یم)پالستیک( ساخته شده 

 شند.  با 

اینچ داخل   30اینچ باشد، و در عمق    36مانع ریشه باید دارای ارتفاع   •

، و   د.  6زمی    اینچ باالی زمی   قرار گی 

مانع ریشه باید به صورت عمودی درون زمی   نصب شود تا هر گونه  •

کند به سمت صاحب ملک ساقه که به مانع برخورد یم جوانه یا زمی   

شود تا ور گردد، این کار سبب یم خود منحرف شود و از ملک مجاور د

تر ها بهیی قابل دید باشند و در نتیجه قطع کردن آنها آسان ساقه زمی   

 شود. 

ل رشد با استفاده از هرس کردن و مواد علف   کشکنتر

ان هم سطح با زمی   و بالفاصله اس ل رشد بامبوی رونده، قطع کردن بامبو به می  
های غی  انتخایر است. ماده از بی    کشتفاده از علف روش دیگر برای کنیی

٪( گلیفوسیت یا تریکلوپی  است باید یک دقیقه پس از قطع کردن بامبو، روی قسمت قطع شده اعمال شود. 25- 20برنده علف هرز که حاوی درصد باالیی ) 

ان غلظت  کش بر روی برگ در مرحله بعد استفاده از علف    ٪ گلیفوسیت یا  5ها با می  
ً
سال    5- 2تریکلوپی  جهت محدود کردن رشد بامبو برای بازه زمای  حدودا

 به فصل( یم کشالزم است. علف 
ی

 یا بستگ
ی

 منطبق با دستورالعمل ارائه شده بر روی برچسب استفاده شوند. هرس کردن منظم )هفتگ
ً
تواند ها باید دقیقا

ها کنید، صیر کنید تا برگ کش استفاده یم ترین حالت تنظیم کنید. چنانچه از علف ا روی پایی   در کاهش رشد مؤثر باشد. هنگام هرس کردن، ماشی   چمن زی  ر 

ند و آنگاه هرس را انجام دهید.   بمی 

  



 

 کندن کامل گیاه بامبوی رونده 

ات طوالی  مدت آن را نسبت به درختان و پوشش گیایه اطراف  کندن زودهنگام و رسی    ع گیاه بامبو یم •  کاهش دهد. تواند تأثی 

•  
ی

ات سنگی   و هماهنگ ون آوردن بامبو نیازمند تجهی    است.  )Virginia 811 )va811.comکندن و بی 

وری خواهد بود. از بی   بردن مداوم گیاهان و جوانه  •  های جدید برای محدود کردن رشد بامبو ض 

س هستند، اما همواره باید مکشعلف  • طابق با دستورالعمل ارائه شده بر روی برچسب استفاده شوند،  های مختلق  برای از بی   بردن بامبو در دسیی

ل باشد  ند تا جوانه زدن و رشد مجدد تحت کنیی   این یک قانون است. مناطق درمان شده باید به طور منظم مورد پایش قرار گی 

   

ن کندن  قبل از کندن     پس از کندن  در حی 

 الذکر نیاز داشته باشد. های فوق  از روش توجه: مهار مؤثر بامبوی رونده ممکن است به ترکیب  
 

 دفع بامبوی رونده 
ها( باید به عنوان پسماند زباله و نه به عنوان پسماند باغچه در تأسیسات پسماند جامد ناحیه  ها و ساقه های قطع شده بامبو )ریشه تمام قسمت  •

 به عنوان پسماند باغچه.  نهرا به عنوان پسماند زباله لحاظ کنند و  های گیاه بامبو مانده آوری و فرآوری شوند. ساکنان باید باقی فرفکس جمع 

توان خشک کرد و به عنوان پایه نگهدارنده گیاهان، داربست درختان انگور، یا هر گونه پروژه صنایع دستی استفاده های قطع شده را یم ساقه  •

 کرد. 
 

 یادآوری نکات مهم 

ش پیدا کند. این مورد در خصوص مالکی   و مستاجرین صدق   غی  قانوی  استاین   • که اجازه دهید بامبوی رونده به ملک سایر اشخاص گسیی

 کند، چه آنها گیاه بامبو را کاشته باشند چه نکاشته باشند.  یم

 ه ملک دارنده آن باشد. که گیاه بامبو را داشته باشید و از آن نگهداری کنید، چنانچه رشد گیاه بامبو محدود ب  قانوی  استاین  •

ل نشده گیاه بامبوی رونده به ملک مجاور یا تأسیسات عمویم    2023ژانویه    1از   • ش کنیی چنانچه تمایل دارید شکایتی را در خصوص رشد و گسیی

 با دپارتمان نظم شهری با شماره تلفن  
ً
ید، یا شکایت آنالین خود را    TTY 711 ،703-324-1300ثبت کنید، لطفا سایت  از طریق این وب تماس بگی 

 . www.fairfaxcounty.gov/codeثبت نمایید  

ی نیاز دارید؟   آیا به کمک بیشتر

 

 bamboo-topics/running/www.fairfaxcounty.govسایت ذیل مراجعه کنید:  به وب  •
وب  • این  در  بامبو"  ش  و گسیی رشد  ل  و کنیی بامبو  بردن گیاهان  بی    از   

ی
چگونگ باغداری:  "راهنمای  طریق  از  را  بیشیی  بیابید: اطالعات   سایت 

bamboo-removing-and-https://extension.umd.edu/resource/containing 
باغداران حرفه توصیه  • از طریق  باغداری  س است:  های رایگان  ناحیه فرفکس در دسیی ایمیل  /https://fairfaxgardening.orgای  از طریق   ،

mgfairfax@vt.edu   ید  یا با پیشخوان کمک داوطلبانه باغداران حرفه  . 703-324- 8556ای تماس بگی 
از آب و خاک منطقه شمال   •  با بخش حفاظت 

ً
 که به گیاه بامبو مربوط هستند ویل به حوزه اجرایی مرتبط نیستند، لطفا

در خصوص سؤاالیی

ید.  703- 324-1460تلفن    ویرجینیا از طریق شماره  تماس بگی 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 2022انتشارات ناحیه فرفکس، ویرجینیا • ژوئن  
 

ید   تماس بگیر
ً
 برای تقاضای این اطالعات به شیوه جایگزین، لطفا

 . TTY 711، 703-324-1300دپارتمان نظم شهری از طریق شماره تلفن با 

 

http://www.fairfaxcounty.gov/code
http://www.fairfaxcounty.gov/topics/running-bamboo
https://extension.umd.edu/resource/containing-and-removing-bamboo
https://fairfaxgardening.org/
mailto:mgfairfax@vt.edu

