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خالصه :
افزايش روز افزون جمعيت،گسترش پر سرعت فضاي شهري در كنار مصرف بي رويه آب ،مشكالت زيادي
براي ساكنين و مسؤلين شبكه هاي تامين ،توليد و توزيع آب ايجاد نموده است .عالوه بر اين ،عدم جدا سازي
شبكه آب خام و آشاميدني در بخش خانگي ،توسعه نامناسب شبكه آب خام شهري ،آب باران و ديگر منابع
جهت آبياري فضاي سبز عمومي در سالهاي اخير سبب كاهش فضاي سبز خصوصي منازل و افزايش انشعابات
غيرمجاز آب شهري جهت آبياري فضاي سبز شهري گرديده است .از آنجايي كه الزمه محيط زيست پايدار
شهري ايجاد تعادل بين محيط طبيعي ،انسان ساخت و محيط اقتصادي و اجتماعي مي باشد ،توجه به بهينه سازي
مصرف آب در بخش فضاي سبز شهري مي تواند عالوه بر حفظ منظر زيباشناختي ،باعث كاهش مشكالتي
چون آلودگي هوا ،ايجاد جزاير گرمايي و آلودگي صوتي گردد .لذا ارايه و اجراي راهكارهاي بهينه سازي
مصرف در فضاي سبز عمومي و خصوصي مي تواند راهگشاي برخي مشكالت گردد.
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مقدمه:
با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليمي كشور و كاهش منابع آبي و نزوالت جوي ،چگونگي آبياري فضاي سبز عمومي
و خصوصي همواره به صورت دغدغه كارشناسان مطرح بوده است .اين موضوع زماني اهميت مي يابد كه در منازل شهري
هيچگونه سيستم آب خام وجود نداشته و شهروندان از آب شرب جهت آبياري درختان وگياهان استفاده مي كنند .به نظر مي
رسد ساده ترين راه براي حل مشكل ،حذف تدريجي فضاي سبز خصوصي باشد ولي اين تصميم گيري عالوه بر اينكه با باورهاي
فرهنگي و مذهبي ما در تضاد است ،موجب بروز ناراحتي هاي روحي ،افزايش آلودگي شهري و صوتي خواهد شد .همچنين به
دليل عدم وجود شبكه آب خام مناسب شهري و توزيع غير يكنواخت كميتي آب شبكه ،عدم بهره برداري مناسب از آب قنوات
ديده مي شود از انشعابات غير مجاز آب آشاميدني براي آبياري فضاي سبز و بخصوص رفيوژها و ميادين استفاده ميگردد .لذا به
منظور استفاده بهيته از آب الزم است راهكارهاي مناسب در بخش احداث ،اجرا و نگهداري فضاهاي سبز عمومي و خصوصي
صورت گيرد .راهكارهاي مناسب جهت طراحي ،اجرا و نگهداري فضاي سبز عمومي و خانگي با رعايت و رويكرد كاهش
مصرف آب در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعاریف :
تقسيم بندي ها و تعاريف مختلفي براي فضاي سبز وجود  ،فضاها و سطوحي كه با كاربري فضاي سبز در شهرها ارتباط پيدا
مي كند ،فضاهاي سبز عمومي  ،نيمه عمومي و خياباني و سطوح سبز عمومي ،خياباني و چمن هاي ورزشي را شامل مي شود.

فضاهای سبز شهری:
فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز شهري است كه عرصه هاي طبيعي يا مصنوعي آن ،تحت استقرار درختان،درختچه
ها،گلها ،چمن ها و ساير گياهاني است كه بر اساس نظارت و مديريت انسان ،با در نظر گرفتن ضوابط و قوانين و تخصص هاي
مرتبط به آن براي بهبود شرايط زيستي ،زيستگاهي و رفاهي شهروندان و مراكز جمعيتي غير روستايي حفظ ،نگهداري و احداث
مي شود .فضاي سبز به دو دسته پهنه ای و خطي تقسيم مي شوند(.تصوير )1 -فضاي سبز پهنه اي فضاهايي هستند كه در نقشه
هاي شهر نيز به عنوان لكه هاي سبز ديده مي شوند و فضاي سبز خطي ،به فضاهايي اطالق مي شود كه متناسب با هويت ظرفيت
جابجا شدگي شهرها و گذرگاه ها مورد توجه قرار مي گيرد; به طوري كه ممكن است در نقشه هاي شهري هم ديده نشوند; هر
چند نقش بسيار مهمي را در كنترل مسايل زيست محيطي و كالبدي شهر به عهده دارند .از آنجا كه كليه فضاهاي سبز خطي در
مالكيت عموم مردم قرار دارند ،بنابراين تقسيم بندي بر اساس مالكيت فقط در مورد فضاي سبز پهنه اي اعمال
مي شود .بخش قابل توجهي از فضاي سبز در طرحهاي شهري را فضاي سبز عمومي تشكيل ميدهد كه به لحاظ تامين و مصرف
آب نيز داراي سهم قابل توجهي در هر منطقه مي باشد بهنيه سازي مصرف آب در اين بخش با روش هاي مختلف داراي اهميت
زيادي است.
فضاهای سبز خصوصی :
اين دسته از فضاهاي سبز بيشتر از نظر اكولوژيكي موثر بوده و تاثير اجتماعي آن مستقيما به استفاده عمومي مرتبط نمي باشد و
بطور غيرمستقيم با تاثير بر روح و روان مالك ،عملكرد اجتماعي پيدا مي كند .باغ ها  ،فضاي سبز ويالها.محوطه داخلي منازل ،
حياط ،پشت بام مجتمع ها و اماكن با كاربري هاي خصوصي شامل اين دسته مي باشند كه همگي بخش عمده اي از مصرف آب
را با توجه به وسعت  ،نوع و نحوه استفاده شامل مي شوند ].[1

تصویر شماره  - 1تقسیم بندی انواع فضاهای سبز

راهكارهای مشترك افزایش راندمان مصرف آب در فضاهای سبز (عمومی و خصوصی):
با توجه به م شترك بودن اكثر راهكارهاي ارايه شده مديريت م صرف آب در ف ضاي سبز عمومي و خ صو صي ،تق سيم بندي بر
اساس دو مرحله مديريتي فضاي سبز به صورت" -1طراحي و احداث فضای سبز-2نگهداری فضای سبز " انجام مي
گيرد.
 -1طراحی ،احداث فضای سبز:
 (1-1احداث بام های سبز 1و دیوارهای زنده :در بسياري از نقاط جهان ايجاد بام سبز متداول گشته است ،مزاياي انجام
چنين كاري عبارتند از مديريت نزوالت آسماني و انرژي ،تعديل حرارت و جلوگيري از تشكيل جزاير حرارتي شهري ،كاهش
روان آب ناشي از بارانهاي شديد ،كاهش آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا و نيز افزايش اكسيژن هوا .به طور مثال روان آب
ناشي از باران هاي شديد در شهرها مشكل ساز است و خطر سيل هاي ناگهاني را افزايش مي دهد .اندازه گيري هاي انجام شده
در خصوص ميزان جريان آب در ناودان ها نشان داده كه گياهان كاشته شده در بام ها بين  %30تا  %70بارشها را(در مقايسه با
بامهاي بدون گياه) همانند يك اسفنج در خود نگه مي دارند .به اين ترتيب با افزايش بامهاي سبز در شهرها عالوه بر ديگر مزاياي
زيست محيطي از هدر رفت ميليونها ليتر آب باران نيزجلوگيري مي گردد.در اين نحوه كاشت عموما در ماههاي گرم سال از
آبياري قطره اي به صورت محدود استفاده شده و جهت عدم خسارت به بام ساختمان ها از اليه عايق و بستر كاشت سبك استفاده
مي گردد .همچنين ايجاد ديوارهاي زنده در محيطهاي عمومي و خصوصي به دليل امكان آبياري با سيستم قطره اي و استفاده از
سيستم بازچرخاني آب تاثير به سزايي در کاهش مصرف آب دارد].[2
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 )1-2استفاده از سیستم های تحت فشار و سیستم زیرسطحي : 1استفاده از سيستم هاي پيشرفته آبياري ،منجر به كاهش
مشكالت مديريتي از جمله رويش علف هرز ،رسوب گزاري كانال و جوي هاي آبياري مي شود.با اجراي سيستم هاي آبياري
تحت فشار راندمان آبياري در سيستم ثقلي و كرتي از حدود  20تا  30به  70تا  80درصد افزايش يافته و لذا بخش مهمي از تلفات
آب از بين خواهد رفت [ .]3الزم به ذكر است مواردي چون تعيين مدل آبياري براي آبياري تحت فشار از نوع باراني  ،قطرهاي ،
بابلر و محاسبه مقادير آب مورد نياز هر قطعه از فضاي سبز بر حسب ليتر در ثانيه در هكتار در شبانه روز تعيين ساعات آبياري و
دور آبياري و نياز آبي گونه ها توسط نرم افزارهاي مناسب نظير EPANETيا Water cadمي تواند اين راندمان را افزايش
دهد.تحقيقات نشان داده است كه آبياري از زير به آبياري سطحي گلدان ها ارجحيت داشته و سيستم ريشه اي با استفاده از اين
روش گسترش بهتري مي يابد .همچنين از بوجود آمدن نمك ناشي از آبياري سطحي جلوگيري مي گردد .اين سيستم بسته بوده
و كودها و آفت كش ها نيز به آبياري اضافه شده و هدر نمي رود .اين گلدان ها حداقل  2تا  3هفته رطوبت را حفظ نموده و
به اين ترتيب نيازي به آبياري روزانه آنها نمي باشد.
 )1-3سیستم آبیاری گلدان ها و گل جاهای دو جداره :در اين روش ديواره گلدانها دو جداره بوده و آب از طريق
منفـذي كه در لبه گـلدان وجود دارد ( ، )portوارد مي گـردد .سپس ازطريق منـافذ ورودي ( )inlet holesكه در كف گلدان
وجود دارد وارد گلدان مي شود .يك حس گر حساس به رطوبت ( )moisture sensorدر قسمت مياني گلدان وجود دارد كه
تا زمانيكه خاك مرطوب باشد ،منافذ آن بسته مانده و جريان آبي در داخل محفظه بوجود نمي آيد .با جذب آب توسط ريشه
گياه و خشك شدن خاك اطراف ريشه ،حس گر بازشده و با ورود هوا از طريق منافذ حس گر به درون محفظه ( Water
 ، )Reservoirآب از منافذ ورودي قسمت كف گلدان به درون خاك نفوذ مي نمايد .
 )1-4ا ستفاده از مالچ 2در مناطق و ب سترهای کا شت :ا ستفاده از مالچ ها با من شاء هاي طبيعي يا م صنوعي مي تواند در
ا صالح الگوي م صرف آب در ف ضاهاي سبز ب سيار موثر با شند .مالچ ها سبب حفظ طوالني تر رطوبت خاك ،كاهش تبخير از
ســـطا خاك ،نفوذ بهتر آب به داخل خاك ،كاهش تبادالت حرارتي ،تعديل دماي خاك و كاهش درصـــد علفهاي هرز
مي شوند .افزودن  5سانتيمتر مالچ در اطراف هر گياه مي تواند رطوبت نسبي در اطراف گياه را حفظ كند[4,6].
 )1-5ایجاد بادشکن و استفاده از سایه :با استفاده از پرچين هاي باز يا يك پرچين گياهي مي توان جلوي جريان سريع باد
را گرفت و اثرات خ شك شدن ف ضاي سبز در اثر وزش باد و تبخير آب را كاهش داد .همچنين گياهان كا شته شده در مناطق
سايه دار نيازآبي كمتري نسبت به گياهان كاشته شده در مناطق تحت نور آفتاب مستقيم دارند].[4
 )1-6استفاده از سوپر جاذب ها و زئولیت ها :3يكي از راهكارهاي استفاده بهينه از منابع آب و حفظ آن ،استفاده از
مواد جاذب رطوبت طبيعي مانند زئوليت است.تركيبات معدني زئوليت و بنتونيت و نيز آكريل آميد پتاسيم از دسته سوپرجاذب
هاي مصنوعي ،همراه با اعمال روش هاي كمآبياري ميتواند در استفاده بهينه از آب كمك قابل توجهي نمايد.اين مواد با جذب
آب درون خود و در اطراف ريشــه ميزان آب در دســترس ريشــه را افزايش داده و ريشــه مدت زمان بيشــتري مي تواند از آب
حاصله از باران و يا آبياري استفاده نمايد و از فرونشت عمقي آن جلوگيري نمايند .استفاده از اين سوپر جاذب ها در فضاي
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سبز شهري و منابع طبيعي باعث طوالني تر شدن دور آبياري مي شود .لذا با توجه به خواص مذكور ،زئوليت موجود در
خاك مي تواند آب مورد نياز را براي مح صوالت در شديد ترين شرايط خ شكي تعديل كند.همچنين سوپر جاذبها با جذب
كودها از آلودگي منابع آب جلوگيري كرده و موجب افزايش راندمان كوددهي مي شوند .استفاده از زئوليت مي تواند رطوبت
خاك را از  0.4به 1.8درصد افزايش دهد .همچنين ميزان نفوذ آب به ترتيب در شيب ماليم و شيب تند به ميزان  30و  35درصد
افزايش پيدا مي كند[5].
)7-1جمع آوری آب باران :1يكي از روشهايي كه به طور غيرمستقيم مي تواند باعث كاهش استفاده منابع آب معمول نظير
چاه و قنات و يا آب رودخانه ها باشــد ،اســتحصــال مســتقيم آب باران به معناي جمع آوري و بهره برداري از آب باران در محل
بارش است .در اين روش براي مصارف عمومي شهر و باتوجه به وجود زير ساختهاي شهري ،آب پس از خروج از ناودان ها به
لوله هايي زيرزميني انتقال داده شده و ب سته به شرايط محلي در صورت نزديك بودن به آبگير محلي به آن انتقال يافته و جهت
آبياري از آن ا ستفاده ميگردد .در اين روش آب به صورت سطحي روي زمين جاري ن شده و تو سط آالينده ها آلوده نخواهد
شـــد .در طراحي خانگي آب بعد از خروج از ناودان ،جهت آشـــغالگيري از ناودان عبور كرده و داخل تانكرهاي مناســـب
غير شــفاف ذخيره و در موارد لزوم از آن جهت آبیاری ف ضای سبز خانگي اســتفاده ميگردد وبديهي اســت كه تامين فشــار
توسط پمپ انجام مي پذيرد].[4
)9-1کاشت گیاهان با نیاز آبي پایین و بومي :مالك هاي اصلي انتخاب گياهان در منابع مختلف مطالعاتي مشترك
است ولي در تعيين اولويت و برتري شاخصهاي انتخاب الزم است با در نظر گرفتن خصوصيات منطقه اي ،مواردي چون
شرايط اكولوژيك محيط و سازگاري گياه ،مسائل زيبايي شناختي ،مسائل اقتصادي و ...لحاظ گردد .به عنوان مثال ممكن است
در منطقهاي انتخاب بر مبناي تحمل سرما انجام پذيرد ولي در منطقه ديگر وضعيت خاك تعيين كننده باشد .با توجه به اصول
طراحي فضاي سبز همچون توجه به ويژگيهاي بصري و زيباشناختي (بافت ،فرم ،رنگ ،توازن ،تمركز و مقياس) ويژگي هاي
زيست محيطي( توانايي كاهش آلودگي هوا ،صوتي و آب،كنترل فرسايش خاك و آب،كنترل نور و باد)ويژگي
كالبدي(كاهش تراكم شهري ،تعريف محدوده شهري ،تفكيك فضاهاي شهري ،تاثير در عبور و مرور) و ويژگي هاي معماري
شناسي گياهان همچون ايجاد حصار،كنترل ديد ،ممانعت حركت و تقسيم فضا ،مي توان با در نظر گرفتن گونه هايي با نياز آبي
پايين اقدام به طراحي هوشمندانه فضاي سبز نمود .با چنين طراحي عالوه بر باال بردن راندمان مصرف آب ،استفاده كننده
احساساتي همچون تعلق ،امنيت ،محرميت ،مطلوبيت و جذابيت را نيز در اين مكان فضاي سبز انسان ساخت تجربه خواهد كرد.
گياهان و گونه هاي مقاوم به كم آبي داراي تنوع زيادي بوده شامل انواع چمن ها  ،درختچه ها  ،درخت  ،پيچ ها و گل هاي
زينتي مي باشند.
طبقه بندی گیاهان از نظر كاربرد:
گياهان به لحاظ تنوع كاربرد در فضاهاي سبز به  12رده زير تقسيم بندي ميشوند

Rainwater harvesting

1

الف-گیاهان منا سب برای حا شیه بزرگراه ها:گياهاني كه در حاشـيه بزرگراه ها كاشـته مي شـوند مي بايسـت عالوه بر
ارزش هاي بصري ،داراي ارزش زيست محيطي و معماري شناسانه باشند .بطور مثال مي بايست توانايي مهار نور چراغ اتومبيل
هاي عبوري براي الين مخالف را داشته باشندگياهان مقاوم به خشكي عبارتند از :وتيور
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ب-گیاهان مناسب برای حاشیه خیابان :اين گياهان عالوه بر ارزش بصري ،داراي ارزش كالبدي ،نور و صدا نيز هستند.
ج-گیاهان مناسببب پرنین:گياهاني براي اين كاربري مناســب هســتند كه مانع فيزيكي و بصــري ايجاد كنند.مثل زرشــك
زينتي،ارغوان،شير خشت،شمشاد،ماهونيا،سماق
د-گیاهان مناسب کاشت در نمن :ويژگي زيباشناختي اين گياهان در درجه اول اهميت قرار دارد.مثل كامليا،ارغوان،سرو
شيراز،كاج جنگلي،نخل بادبزني،گل ابريشم،گل شرابي
ه-گیاهان منا سب برای ایجاد پو شش :از اين گياهان عالوه بر ارزش هاي ب صري ،مي توان در افزايش محرميت و حذف
اشراف نامطلوب بهره برد.مثل عرعر،شيرخشت،اكاليپتوس،زبان گنجشك،زيتون تلخ
و-گیاهان سببایه گسببتر :از اين گياهان به دليل شــكل و اندازه تاج پوشــشــي ،در ايجاد ســايه اســتفاده مي شــود.مثل گل
ابريشم،عرعر،سرو سيمين،ون،كنار
ز-گ یا هان م ناسبببب برای م ناطق با هوای آلوده :اين گ يا هان به دل يل ترســـ يب كربن باال ارزش زيســـت محيطي
دارند.عرعر،گل ابريشم
ح-گیاهان مناسب برای اراضي شیب دار:مثل ارغوان،سرو شيرازسنجد،زبان گنجشك،شيرخشت
ط-گیاهان بادشکن:برای جلوگیری از فرسایش مثل عرعر،سرو شيرين،سرو شيراز،
ی_گیاهان با خصوصیات کانوني خاص :اين گياهان مي توانند به صورت تك ،نقش كانوني داشته يا به صورت گروهي
نقش هدايت كنندگي به سوژه اصلي(مجسمه و )...را داشته باشند .مثل نخل ها،پروانه،زبان گنجشك،برگ نو
ك-گیاهان مناسب برای بام سبز و دیوار عمودی :چنين گياهاني عالوه بر ويژگي زيبا شناختي مي بايست نياز آبي كم
داشته باشند.مثل انواع كاكتوسها ،سدم
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ل:گیاهببان پوششببي :ايــن گياهــان جهــت حفاظــت خــاك از فرســايش بــادي و آبــي مــوثر بــوده و ارزش زيبــا شــناختي و
زيســت محيطــي بــااليي دارنــد .در بــين تمــام ارقــام چمــن سردســيري رقــم فســتوكا آرانديناســه بــراي محلهــاي آفتــابي و رقــم
فســتوكا روبــرا بــراي منظرهــاي ســايه آفتــاب نيــاز آبــي كمــي دارد.در بــين ارقــام چمــن گرمســيري نيــز چمــن ژاپنــي و
آفريقايي به كم آبي مقاوم است و ديگر ارقام به دليل نياز آبي باال توصيه نمي گردد.
 -2نگهداری فضای سبز:
از ديگر راهكارهاي افزايش راندمان و بهنيه سازي مصرف آب در فضاهاي سبز عمومي و خصوصي موضوع نگهداري مي باشد
كه با رعايت يكسري فعاليت ها ميتوان تا حدود زيادي امر صرفه جويي در مصرف آب را محقق نمود اين فعاليت ها بصورت
عمده در  4گروه طبقه بندي مي شود:

Vetiver grass
Sedum
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 )1-2توقف آبیاری تا زمان پژمردگي جزیي:
براي صرفه جویي در م صرف آب مي توان آبياري را تا زماني كه عاليمي جزيي از وجود تنش آبي و پژمردگي جزيي در
گياه ديده مي شـــود ،متوقف كرد .براي اين منظور بايد نشـــانه هاي تشـــنه بودن گياه و عاليم مهم جهت انجام آبياري را در نظر
گرفت .عالیم تشنگي گیاهان به صورت زير هستند:


برگ هاي جديد كوچكتر از حد معمول است.



برگ ها افتاده و شاخه ها به تدريج خشك مي شود.



برگ ها پژمرده مي شود.



جاي پا در روي چمن ها براي مدت يك ساعت يا بيشتر باقي مي ماند.

 )2-2تاخیر در زمان کوددهي:
عمليات كوددهي بطور معمول قيل از آبياري يا بارش باران انجام ميگيرد زيرا م صرف كود سبب تحريك ر شد گياه شده و
در نتيجه گياه به آب بيشتري نياز پيدا مي كند.
 )2-3هرس اصولي و مناسب:
چنانچه فواصل بين نمن زني بيشتر شود و تا آنجايي كه امكان اندازه آنها بلندتر باشد و همچنين با حدف شاخه هاي نَرَك
و انجام هرس فرم دهي مناسب مي توان نیاز آبي گیاه را تاحد زيادي كاهش داد و زيبايي آن را دو چندان نمود.
 )2-4حذف علف های هرز:
علــف هــاي هــرز در جــذب آب بــا ديگــر گياهــان رقابــت شــديدي دارنــد و كنتــرل آنهــا يكــي از مــوارد الزم و ضــروري
جهــت افببزایش رانببدمان مصببرف آب و مــديريت صــحيا فضــاي ســبز شــهري اســت .توجــه بــه مهــار رشــد علــف هــاي
هرز در آغاز رشد بيش از استفاده از علف كش ها كارآمد است و الزم است مورد توجه ويژه قرار گيرد.
راهكارهای اختصاصی افزایش راندمان مصرف آب در فضاهای سبز عمومی:
-1استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضالب:
براساس آمارها  ،درحدود يك سوم از آب مورد استفاده شهري صرف آبياري فضاهاي سبز مي شود .از طرفي 99.9درصد
از محتويات فاضالب را آب تشكيل مي دهد .يكي از جايگزين هاي بسيار مناسب و اقتصادي  ،بهره گيري از پساب تصفيه شده

فاضالب در فضاهاي شهري است كه در اين خصوص مالحظات كيفي استفاده از اين نوع منابع در آبياري را بايستي بطور جدي
نيز رعايت نمود(.جدول .)1 -الزم به ذكر است همواره مي بايد اينگونه آبياري در فضاي سبزي كه دسترسي عموم به آن محدود
شده ،استفاده گردد[7].

جدول  - 1شرایط کیفي پساب تصفیه شده

-2سیستم های آبیاری هوشمند :
ا صلي ترين عاملي كه باعث گرايش در امر آبياري ف ضاهاي سبز  ،به سي ستمهاي هو شمند آبياري مي شود صرفه جویي باال
در مصرف آب در استفاده از اين سيستم ها و همچنين انعطاف پذيري اين نوع سيستمها با شرايط گوناگون زمين و منطبق شدن
با نوع نياز گياه در مصرف آب است  .اين سيستم ها كاربر را قادر خواهد ساخت تا به راحتي فضاي سبز خود را در هر زمان كه
تمايل دارد آبياري نمايد و از آســـيب ديدن گياهان بر اثر بي آبي يا كم آبي ممانعت به عمل آورد  .بدليل آبیاری منظمي كه
سيستم فراهم مي نمايد با كمترين ميزان مصرف آب بیشترین بهره وری را به همراه خواهد داشت.
روش هاي گوناگون و متنوع ديگري براي آبياري فضاهاي سبز عمومي پي شنهاد مي شود كه عوامل محيطي  ،اقتصادي و فرهنگي
متعددي در نحوه انتخاب آنها دخيل مي باشـــند  .بهره گيري از از المان های مصببنوعي  ،اســـتفاده از آب ناه های با
کیفیت پایین تر را نيز ميتوان بعنوان مطرح ترين گزينه ها نام برد.

راهكارهای اختصاصی افزایش راندمان مصرف آب در فضاهای سبز خصوصی:
-1استفاده از آب خاکستری 1و بازنرخاني آن:
در سيستم هاي متداول بازچرخاني آب خاکستری معموال از پساب شستشوي حمام  ،روشويي  ،سينك ظرفشويي  ،ماشين
ظرف شويي و مواردي غير سرويس هاي بهدا شتي جهت آبياري منظر و در مقياس كوچكتر خانگي ا ستفاده مي شود .بايد توجه
دا شت ا ستفاده از اين آب براي آبياري سبزيجات خانگي به دالیل بهدا شتي تو صيه نمي شود و به سي ستم هاي پي شرفته تر
تصفيه نياز مي باشد.
-2جایگزیني تراریوم 2با گلدان های گیاهان آپارتماني:
چنانچه هدف از نگهداري گياهان آپارتماني صرفا ويژگي زيبا شناختي آن با شد ،با ا ستفاده از تراريوم (باغ شي شه اي) تا حد
زيادي در مصرف آب صرفه جویي خواهد شد .ميزان مصرف آب باغهاي شيشه اي به دليل بسته بودن سيستم و بازچرخاني
طبيعي آب بسیار پایین است.
 -3سایر روش های ساده و توصیه شده :
روش هاي بسيار متعددي براي كاهش  ،بهينه سازي مصرف آب و افزايش راندمان آبياري در فضاهاي سبز خصوصي وجود
دارد  ،بلحاظ مقياس كوچكتر نســـبت به فضـــاهاي ســـبز عمومي ميتوانند بعنوان گزينه هايي مورد توجه قرار گيرند از جمله :
استفاده از مواد متخلخل در باغچه و گلدانهاي پاسيو  ،كاشت و پرورش گياهان مشابه از لحاظ نياز آبي  ،كاربرد كمتر كودهاي
شيميايي  ،استفاده از گياهان بوته اي  ،تنظيم برنامه و زمان آبياري در فصول و ساعات مختلف  ،كاهش زمان آبياري  ،استفاده از
گونه هاي كم مصرف و مقاوم به گرما  ،كنترل علف هاي هرز را ميتوان نام برد.
نتیجهگیری :
با توجه به اهميت وجود و احداث ف ضاهاي سبز در گ ستره هاي متنوع شهري و خ صو صي و همچنين با ا شاره به مو ضوع
كمبود منابع آب  ،لزوم بازنگري در روند طراحي فضاهاي سبز عمومي و خصوصي به منظور حفظ و مديريت بهينه مصرف آب
هنگام آبياري امري ضروري ا ست  ،لذا مي باي ست هنگام طراحي و احداث به مواردي همچون  :ا ستفاده از گونه هاي مقاوم به
كم آبي ،كابرد سي ستم هاي هو شمند و نوين آبياري ،بهره گيري و تعبيه سي ستم هاي بازچرخاني آب و پ ساب ت صفيه شده براي
آبياري توجه خاص مبذول داشــت  .نكته مهم در انتخاب گونه هاي گياهي مقاوم به كم آبي اين اســت كه همواره مي بايســت به
كاربرد فضاي سبز گياه و اصول فضاي سبز از منظر اكولوژيكي ،زيبا شناختي ،معماري و اجتماعي در نظر گرفته شوند .استفاده
Grey water
Terrarium
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از روش مالچ پاشي و سوپر جاذب هاي گياهي نيز مي توانند راندمان آبياري در فضاهاي سبز بطور قابل مالحظه اي افزايش دهد.
انجام هرس به موقع ،انتخاب زمان مناســب آبياري با دور كارشــناســانه  ،حذف و كنترل علف هاي هرز در مرحله نگهداري از
انواع فضاهاي سبز نيز تا حدود زيادي مي تواند بر ميزان و بهينه سازي آب مصرفي تاثيرات مثبت و موثري داشته باشد.
تقدیر و تشكر:
الزم است از مديريت محترم سامانه ارتباطات  122شركت آبفاي استان تهران  ،مديريت محترم دفتر بهره وري منابع انساني
شركت آبفاي ا ستان تهران و كليه م سئولين برگزاري اولين همايش ملي مديريت م صرف براي فراهم نمودن فر صت ح ضور در
اين همايش قدرداني گردد.
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