
  رونده بامبوی گیاه
 

چیست؟ رونده بامبوی

 پیچیده و افقی ریشه سیستم یک دارای و است تهاجمی و سریع، رشد با گیاه نوع یک رونده بامبوی گیاه •

 سال در فوت 15 میزان تا زمین زیر در تهاجمی صورت به هاریشه این است، ساقهزمین آن نام که باشدمی

 مجاور امالک به و یابد گسترش( متر) یارد چندین تا تواندمی شود، کاشته گیاه این وقتی .یابندمی گسترش

 . نماید ایجاد را مشکالتی محلی قضایی هایمقام نیز و مجاور امالک مالکان برای نتیجه در و کند، پیدا راه

 . ببرد بین از را محلی گیاهی هایگونه و باشد مخرب طبیعی زیست محیط برای تواندمی رونده بامبوی •

 ایجاد سبب و کرده فوذن پاسیوها دوجداره، دیوارهای فاضالب، هایلوله آجرها، داخل به توانندمی هاریشه •

 .شوند بتن در ضعف و ترک

  ملک صاحب هایمسئولیت

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

 مقررات. گرددمی بررسی موردی شکایت به توجه با شهری نظم دپارتمان توسط و است، اجرا قابل 2023 ژانویه 1 تاریخ از که رساند تصویب

 : که کندمی ذکر 2-3-119 ماده فرفکس ناحیه

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

 .یابد گسترش نیست بامبو گیاه دارنده

 نیست وی مالکیت تتح که مجاور ملک یا عمومی تأسیسات به آن گسترش از تا کند کنترل را رونده بامبوی رشد باید بامبو گیاه مالک .2

 . آید عمل به جلوگیری

 خود شخصی ملک محدوده از فراتر آن گسترش از و کرده کنترل خود ملک در را رونده بامبوی گیاه رشد که سازدمی ملزم را مالکین جدید مقررات •

 .کنند جلوگیری

 یک در دالر 2000 حداکثر تا و دالر 50 میزان به ایجریمه تواندمی نشود، کنترل رونده بامبوی گیاه رشد که روز هر تخلف، اخطار صدور از پس •

 . باشد داشته همراه به ماهه 12 دوره

 .یابد گسترش مجاور هایملک به بامبو گیاه دهند اجازه چنانچه شوند، متحمل نیز را دیگری هایجریمه است ممکن امالک صاحبان •

  ریشه مانع از استفاده با رونده بامبوی گیاه رشد کردن محدود

 باال چگالی با اتیلنپلی فلز، پروپیلن،پلی از که بامبو ریشه موانع •

 موثر رونده بامبوی رشد مهار در توانندمی اندشده ساخته( پالستیک)

 . باشند

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

 . یردگ قرار زمین باالی اینچ 6 و زمین،

 گونه هر تا شود نصب زمین درون عمودی صورت به باید ریشه مانع •
 خود ملک صاحب سمت به کندمی برخورد مانع به که ساقهزمین یا جوانه

 تا شودمی سبب کار این گردد، دور مجاور ملک از و شود منحرف

 .شود ترآسان آنها کردن قطع نتیجه در و باشند دید قابل بهتر هاساقهزمین

 کشعلف مواد و کردن هرس از استفاده با رشد کنترل

 بین از ماده. است انتخابی غیر هایکشعلف از استفاده بالفاصله و زمین با سطح هم میزان به بامبو کردن قطع رونده، بامبوی رشد کنترل برای دیگر روش

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

 سال 5-2 حدودا ً زمانی بازه برای بامبو رشد کردن محدود جهت تریکلوپیر یا گلیفوسیت ٪5 غلظت میزان با هابرگ روی بر کشعلف از استفاده بعد مرحله

 در تواندمی( فصل به بستگی یا هفتگی) منظم کردن هرس. شوند استفاده برچسب روی بر شده ارائه دستورالعمل با منطبق دقیقا ً دبای هاکشعلف. است الزم

 هابرگ تا کنید صبر کنید،می استفاده کشعلف از چنانچه. کنید تنظیم حالت ترینپایین روی را زنی چمن ماشین کردن، هرس هنگام. باشد مؤثر رشد کاهش

 .دهید انجام را هرس آنگاه و یرندبم

ً  



 

 رونده بامبوی گیاه کامل کندن

 .دهد کاهش اطراف گیاهی پوشش و درختان به نسبت را آن مدت طوالنی تأثیرات تواندمی بامبو گیاه سریع و زودهنگام کندن •

 .است )Virginia 811 )va811.com هماهنگی و سنگین تجهیزات نیازمند بامبو آوردن بیرون و کندن •

 .بود خواهد ضروری بامبو رشد کردن محدود برای جدید هایجوانه و گیاهان مداوم بردن بین از •

 این شوند، استفاده برچسب روی بر شده ارائه دستورالعمل با مطابق باید همواره اما هستند، دسترس در بامبو بردن بین از برای مختلفی هایکشعلف •

  باشد کنترل تحت مجدد رشد و زدن جوانه تا گیرند قرار پایش مورد منظم طور به باید شده درمان مناطق. است قانون یک

   

  کندن از پس کندن حین در کندن از قبل

 .باشد داشته نیاز الذکرفوق هایروش از ترکیبی به است ممکن رونده بامبوی مؤثر مهار: توجه
 

 رونده بامبوی دفع
 فرفکس ناحیه جامد پسماند تأسیسات در باغچه پسماند عنوان به نه و زباله پسماند عنوان به باید( هاساقه و هاریشه) بامبو شده قطع هایقسمت تمام •

 .اغچهب پسماند عنوان به نه و کنند لحاظ زباله پسماند عنوان به را بامبو گیاه هایماندهباقی باید ساکنان. شوند فرآوری و آوریجمع
 .کرد استفاده دستی صنایع پروژه گونه هر یا انگور، درختان داربست گیاهان، نگهدارنده پایه عنوان به و کرد خشک توانمی را شده قطع هایساقه •

 

 مهم نکات یادآوری

 کند،می صدق مستاجرین و مالکین خصوص در مورد این. کند پیدا گسترش اشخاص سایر ملک به رونده بامبوی دهید اجازه که است قانونی غیر این •

 . باشند نکاشته چه باشند کاشته را بامبو گیاه آنها چه

 .باشد آن دارنده ملک به محدود بامبو گیاه رشد چنانچه کنید، نگهداری آن از و باشید داشته را بامبو گیاه که است قانونی این •

 عمومی تأسیسات یا مجاور ملک به رونده بامبوی گیاه نشده کنترل گسترش و رشد خصوص در را تیشکای دارید تمایل چنانچه 2023 ژانویه 1 از •

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

 .www.fairfaxcounty.gov/code نمایید ثبت

 دارید؟ نیاز بیشتری کمک به آیا

 

 bamboo-www.fairfaxcounty.gov/topics/running: کنید مراجعه ذیل سایتوب به •
 سایتوب این در" بامبو گسترش و رشد کنترل و بامبو گیاهان بردن بین از چگونگی: باغداری راهنمای" طریق از را بیشتر اطالعات •

 bamboo.htm-al/foliage/bamboo/killhttps://www.gardeningknowhow.com/ornament:بیابید
 ایمیل طریق از ،/https://fairfaxgardening.org: است دسترس در فرفکس ناحیه ایحرفه باغداران طریق از باغداری رایگان هایتوصیه •

umgfairfax@vt.ed 703-324-8556 بگیرید تماس ایحرفه باغداران داوطلبانه کمک پیشخوان با یا. 
 ویرجینیا شمال منطقه خاک و آب از حفاظت بخش با لطفا ً نیستند، مرتبط اجرایی حوزه به ولی هستند مربوط بامبو گیاه به که سؤاالتی خصوص در •

 .بگیرید تماس 703-324-1460 تلفن شماره طریق از

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 2022 ژوئن•  ویرجینیا فرفکس، ناحیه انتشارات 
 

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

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