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مدیریت منابع آب المللی براساس مطالعات موسسه بین

(IWMI ایران در بین )قرار  14کشور ازنظر بحران آب در رده  116

دهنده وضعیت نامناسب منابع آب آن است. براساس دارد که نشان

برای حفظ وضع موجود  2025همین مطالعات ایران باید در سال 

درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیافزاید که این  112بتواند 

های مختلفی از قبیل مدیریت عرضه و تقاضای تواند از راهیافزایش م

کننده آب یعنی شرب، کشاورزی، های مختلف مصرفآب در بخش

رشد سریع جمعیت جهان و  .گیردصنعت و فضای سبز صورت

متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب، صنعت، 

ویژه در نواحی کشاورزی و توسعه شهری فشار زیادی بر منابع آب به

ریزی برای رو برنامهخشک وارد کرده است. از اینخشک و نیمه

های بخش ضروری است. در سالاستفاده بهینه از این منبع حیات

زیست مناسب، منظور جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیطاخیر به

ها نیاز شدیدی به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهر

وجود آورده ن امر محل مصرف جدیدی برای آب بهشده که ایاحساس

است. تخصیص جدید آب برای ایجاد فضای سبز، خصوصاً در مناطق 

خشک، با مشكالتی جدی روبرو است، چون در این خشک و نیمه

مناطق، منابع آب شدیداً محدود بوده و تخصیص آب به فضای سبز 

صنعت و در رقابت شدیدی با سایر موارد مصرف چون کشاورزی، 

حتی شرب است. بنابراین آب تخصیص یافته به آبیاری فضای سبز 

صورت بهینه و با راندمان زیاد مورد دارای ارزش زیادی بوده و باید به

سازی مصرف آب در بخش که به بهینهاستفاده قرارگیرد. قبل از این

فضای سبز بپردازیم، نگاهی گذرا به وضعیت منابع آب کشور خواهیم 

 داشت.

بررسی آمار  است که بارندگی ایران در آب تأمین اصلی منبع

 میلیارد 413 حدود دهد که ساالنهچند دهه گذشته نشان می

 میلیارد 296)آن  درصد 72 حدود مقدار این از. است مترمكعب

، مراتع ،هاجنگل، زمین سطح از) تعرق و تبخیر صورتبه مترمكعب(

 92)آن  درصد 22 حدود، شودمی خارج دسترس از...( و  زارهادیم

 درصد 6 حدود و درآمده سطحی جریان صورتبه( مترمكعب میلیارد

. کندمی نفوذ زیرزمینی آب منابع به( مترمكعب میلیارد 25) آن

 آب مترمكعب میلیارد 13 حدود ساالنه، جوی هایریزش برعالوه

 بنابراین. شودمی کشور وارد مرزی هایرودخانه هایجریان صورتبه

 117) زیرزمینی و سطحی هایآب مجموع به مقدار این پیوستن با

 میلیارد 130 به کشور تجدیدشونده آب منابع(، مترمكعب میلیارد

ها و تغییر اقلیم میزان کل آب دلیل خشكسالیبه .رسدمی مترمكعب

 میلیارد مترمكعب به 130بلندمدت  تجدیدپذیر کشور از متوسط

 89های اخیر به میلیارد مترمكعب و در برخی سال 100حدود 

یلیارد مترمكعب رسیده است.  براساس آخرین آماربرداری بیالن م

منابع و مصارف آب در کشور، کل میزان برداشت آب در کشور برابر 

میلیارد  6/85یلیارد مترمكعب است که از این میزان م  37/96با 

میلیارد  03/8به بخش کشاورزی،  درصد( مربوط 9/88مترمكعب )

میلیارد  74/2به مصارف شرب و  رصد( مربوطد 3/8مترمكعب )

برخی از است. درصد( مربوط به مصارف صنعتی 8/2مترمكعب )

های مهم بخش آب کشور عبارتند از: تغییر اقلیم و کاهش آب چالش

آب  کموری های آبی، بهرهبومتجدیدپذیر، نابودی و تخریب زیست

ای. واضح است های مختلف و منازعات آبی محلی و منطقهدر بخش

ها و روندهای پیشین در بخش آب، آینده این بخش که ادامه سیاست

های بیشتری مواجه خواهدساخت و ابعاد ها و بحرانرا با چالش

مختلفی از بحران آشكار خواهد شد. درنتیجه تغییر رویكرد اساسی 

 ای این بخش الزم است. هراهبردها و در سیاست

 مسائل از یكی آب کیفی و حفاظت کمی تأمین شرایط این در

 مناطق سایر از بیش خشکنیمه و خشک مناطق در که است مهمی

 منطبق و آبی منابع پتانسیل شناسایی و یابد. بررسیمی ضرورت

 به اولیه دستیابی ملزومات از انتظارات، با موجود پتانسیل ساختن

، دیرباز از زیرزمینی آب منابع. های منابع آب استسیستم پایداری

 هایدهه در، کردمی تامین بشر را اولیه نیازهای و بوده موردتوجه

 منابع از بردارینوین بهره هایروش کارگیریبه و جوامع رشد با اخیر

های های پیشرفته کاوش، حفاری و پمپآب زیرزمینی )مانند روش

 فزونی نیاز به برای پاسخ منبع این از نامتوازن برداریبهره، مختلف(

 از لجام گسیخته آب برداریبهره است، شده پیش از بیش بشر یافته

 آب بیالن شدن منفی موجب کشور اکثر مناطق در هاخوانآب

است. شده زیرزمینی
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 (Xeriscapingفضای سبز و منظرسازی کم نیاز به آب )

و مهم  یاصل یدرختان از فاکتورهاتر یجزئ دیسبز و در د یفضا

 نیند، که اهستکربن  دیاکسیجذب گاز د نیچنهم ژنیاکس دیتول

چرا  .سازدیم سریرا م نیکره زم یبر رو اتیعمل درختان ادامه ح

 یاریزنده ماندن بس یبرا یماده الزم و ضرور نیتریاصل ژنیکه اکس

اهمیت فضای سبز و امروزه نقش و ها است. نساناز جانداران مانند ا

ه است. نقش درختان شددرختان بیش از پیش برای همگان مشخص

نحوی که طبق برآورد در تولید اکسیژن کره زمین بسیار مهم است، به

 5/2طور تخمینی ساالنه دانشمندان هر هكتار جنگل قادر است به

 48چنین یک هكتار جنگل قادر است تا تن اکسیژن آزاد کند. هم

غبار هوا را بر شاخ و برگ درختان رسوب دهد. پس از هر  تن گرد و

تواند شوند، جنگل مجددا میها شسته میبار بارش که شاخ و برگ

همین مقدار غبار هوا را در خود رسوب دهد. یكی دیگر از خواص 

مفید و مؤثر درختان این است که در زمستان از برودت هوا و در 

 کاهند.خود می تابستان از شدت دمای هوای اطراف

کنند، زیرا بخار آب در درختان هوای خشک را مرطوب می

هایی با هوای پاك تر از محیطشهرهای بزرگ و آلوده هم سریع

شود. لذا در سطح شود و هم بیشتر به باران تبدیل میمتراکم می

درصد میزان بارندگی بیشتر  10ها شهرها غالباً نسبت به اطراف آن

درصد  10ل تعجب خشكی هوای شهرهای آلوده نیز است. ولی با کما

علت وجود بتن، آسفالت، ها است. این وضع بهبیشتر از اطراف آن

شیشه و سایر عوامل مانع ورود باران به سطح زمین در شهرها است 

شود. بنابراین در شهرهای بزرگ که موجب تبخیر بیشتر هم می

سوخت کامل یک  وجود درختان یک نعمت انكارناپذیر است. تنها

مترمكعب هوای تنفسی را آلوده  17لیتر بنزین اتومبیل حدود 

ها اتومبیل در حرکت هستند. کند. در شهرهای بزرگ میلیونمی

تواند هوای عمدتاً تنها وجود درختان و فضای سبز است که می

تحمل نماید. معموالً راندمان تنفسی را پاك و تا حدودی قابل

زار و گل وسیله درختان سه برابر بیشتر از چمنهکنندگی هوا بتصفیه

ای که فضای سبز برای رفع ها است. با توجه به نقش ویژهبوته

اکسید کربن، مشكالت امروزی در شهرهای بزرگ از جمله جذب دی

گازهای سمی، تولید اکسیژن و بهبود شرایط آب و هوایی، تغذیه 

، تفرج، جذب گرد و غبار ها و ذخیره آب،  بهبود روحیه افرادآبخوان

های جامد، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاك و و آالینده

زیباسازی منظر دارد، گسترش هرچه بیشتر فضای سبز در درون و 

 اطراف شهرها اهمیت زیادی دارد. 

سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیكی فضای

اکولوژیكی شهر ساخته محیط و نیازهای جامعه با توجه به شرایط 

زیستی محیطسبز فعال دارای بازدهی عنوان فضایشود تا بتواند به

سبز در شهرهای بزرگ همیشه مستمر باشد. ایجاد و احداث فضای

توان به کمبودهایی هایی بوده است. از آن جمله میدارای محدودیت

خیز و چون زمین مناسب، منابع آبی پایدار، خاك حاصل

ترین محدودیت های مالی اشاره داشت. درحال حاضر مهممحدودیت

در نگهداری و توسعه فضاهای سبز موجود و احداث فضاهای سبز 

هم اکنون حداقل سرانه  .استجدید، دسترسی به منابع آبی پایدار 

استاندارد . استمترمربع متغیر  50تا  5فضای سبز در دنیا بین 

مترمربع است.  30ایران تعریف شده برای سرانه فضای سبز در 

. استسبز کمبود شدید منابع آبی از عوامل کاهش توسعه فضای

کمبود آب و آب کم کیفیت به یک مسئله جهانی بدل شده و 

رسد افزایش سریع جمعیت شهری و کاهش منابع نظر میمتاسفانه به

آب کمتر با نیازهای آینده هماهنگ است. در این راستا، اصطالح 

برای فضای سبز شهرها توسط  (Xeriscaping)ی خشک منظرساز

اصطالح زری دلیل کمبود منابع آب ابداع شده است. ریزان بهبرنامه

 کلمه و  معنی خشکاسكیپ یک واژه یونانی و از ترکیب زروس به

 . است شده مشتق معنی منظرهباسكیپ 

توان در سه دسته اقتصادی، مزایای خشک منظرسازی را می

ترین دالیل استفاده داد. از مهمشناختی جایو زیبایی زیستیمحیط

که در طوریجویی در مصرف آب است. بهاز خشک منظرسازی صرفه

صورت طراحی، اجرا و مدیریت صحیح مصرف آب در محیط باز 

که به زیبایی و کیفیت بدون آن ،یابدکاهش میدرصد 50میزان به

 .دشوای وارد فضایی منظر مربوطه لطمه

در گروه آب شهر  1981که در سال  خشک منظرسازی برنامه

  است: زیراصل  گذاری شده مشتمل بر چنددنور )ایاالت متحده( پایه

 

 برنامه ریزی -1

ریزی برای برای داشتن یک منظر زیبا  بدیهی است که برنامه

خشک شود. سازی خشک، اولین گام محسوب میاجرای اصول منظر

دهد ریزی در فرآیند طراحی میبه برنامه منظرسازی اهمیت زیادی

ست. این ا (بندیزونتعیین محدوده ) و اساس آن برمبنای

ها از نظر طراحی منظر دارای اهمیت یكسان در کاربری محدوده

برداری میزان حضور و بهرهها بهدهی آننیستند و معیار اهمیت

فضای  ،ریزی برای مناظر کم نیاز به آب. در برنامهاستکاربران مربوط 

شود که بندی مینظر مصرف آب تقسیمه ازمحدود سه به ناحیه

مصرف. ه کممحدوده میانه و محدوده پرمصرف، محدوداند از عبارت

 .های باال باشده محدودتواند دارای چندین فضا از هر فضای سبز می

 

 هان مناسب و سازگار با مناطق خشكگزینش گیا -2

طورکلی بومی یک منطقه، نه تنها بهاستفاده از گیاهان مقاوم و 

دلیل مقاومت گیاه به آفات و دهد، بلكه بهمصرف آب را کاهش می

کود  های ناشی از استفادههای ضعیف منطقه، هزینهامراض و خاك

بر این، گیاهان یابد. عالوهشیمیایی و سموم مختلف نیز کاهش می

و نامناسب، نیاز  تر و بومی، برخالف گیاهان حساس و غیربومیمقاوم

https://kargosha.com/fa/product/id/1182/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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علت استفاده گیاهان به. کمتری به حذف، جابجایی و واکاری دارند

های رنگارنگ و گیاهان پوششی، در ترکیب کارگیری از گلبومی و به

های مقاوم چمن که مطابق با های زیبا و گونهبا درختان و درختچه

نوازی باعث ایجاد منظرهای چشم ،فرهنگ و محیط منطقه هستند

بر این طراحی، شود. عالوهشوند که سبب احیای محیط شهری میمی

اجرا و نگهداری صحیح خشک منظرها این امكان را به مدیران مناطق 

مدت، آبی طوالنیهای خشكی و کمدهد تا در طول دورهشهری می

فضای سبز نه تنها از بین نرود، بلكه با دریافت کمترین صدمه نسبت 

ار با شرایط سخت، زیبایی آن فضاها بیشتر و به فضاهای سبز ناسازگ

 .تری نیز ایجاد شودمناظر جذاب

 

ای و فنون دیگر در ارتباط با  روش استفاده از آبیاری قطره -3

 آبیاری

های نوین آبیاری و روشطور کلی محاسنی که باعث رونق به

صورت زیر خالصه توان بهای شده را میتوسعه آبیاری قطرهویژه به

های زیاد و کرد: بازده باالی مصرف آب، امكان آبیاری اراضی با شیب

توپوگرافی نامناسب بدون نیاز به عملیات تسطیح، امكان خودکار 

نمودن کامل سیستم و کاهش نیروی انسانی الزم، کاهش رشد 

های هرز، عدم فرسایش خاك، امكان استفاده بهینه از منابع آب، علف

ن عملیات کوددهی، کاهش تبخیر، کاهش نفوذ تر بودتر و دقیقآسان

ها و درنتیجه کاهش آلودگی منابع آب کشعمقی، افزایش بازده علف

رس نمودن محصوالت د بهتر گیاه و افزایش محصول، زودو خاك، رش

 جویی در انرژی.و صرفه

 

 استفاده از مالچ )خاکپوش( -4

حذف های آبیاری، دهی روش مناسبی برای کاهش هزینهمالچ

مالچ  نگهداری فضای سبز و حفظ سالمت گیاه است. ،های هرزعلف

شدن با جلوگیری از فشرده ،ددهمی کاهش از سطح خاك را تبخیر

و از فرسایش خاك  دشودهی و تهویه بهتر خاك میخاك سبب هوا

شوند عنوان مالچ استفاده میانواع موادی که بهکند. جلوگیری می

ها، علوفه های علوفه، برگهای گیاهی، برشعبارتند از: پسمانده

های چوب، خشک، کاه، پوست خردشده درخت، خاك اره، تراشه

ها و دیگر های رزینی که از بازیافت تایرکمپوست و انواع مالچ

های پالستیكی و آیند، پوششدست میهای پالستیكی بهفرآورده

کار ل متفاوتی بهدالیها بهچنین مالچهای ریز و درشت. همریزهسنگ

ترین دالیل جویی در مصرف آب از مهمشوند، اما صرفهبرده می

توسط کشاورزان در  یسنگ مصرف مالچ در فضای سبز است. مالچ

نواحی خشک آرژانتین، چین، ایتالیا، پرو، نیوزیلند و آمریكا برای 

رفت در کاهش هدر یهای سنگمالچ سالیان سال استفاده شده است.

 مانند از مالچی یهاها به ویژگیکارایی آنو  موثر هستند آب بسیار

ها ، رنگ، ضخامت، اندازه ذرات و بافت آنمالچارتفاع و موقعیت 

 استفاده از مالچکه ه شده است نشان داد. در تحقیقی بستگی دارد

سانتی متر بر  5/7)ا شدت زیاد یک باران ب حاصل ازرواناب تواند می

باعث کاهش فرسایش، افزایش رطوبت،  الچد. مهدکاهش را ساعت( 

های حداقل و حداکثر روزانه و افزایش جمعیت و متعادل کردن دما

توده خاك می شود. این راهبرد از تشكیل پوسته در فعالیت زیست

رفت آب در اثر تبخیر ناشی از کند و هدرسطح خاك جلوگیری می

ر فضای سبز دهد. انواع مالچ دباد و تابش خورشید را کاهش می

نواحی مدیترانه، پرو، شمال غرب آرژانتین، جنوب و شمال آریزونا، 

شود. در جزایر قناری نیوزیلند، جزایر قناری و مرکز چین استفاده می

ست و دارای بارندگی کمتر ا ترین نقاط اروپااسپانیا که یكی از خشک

، استمتر میلی 2000متر و تبخیر و تعرق بیش از میلی 150از 

منجر به  عنوان مالچ(، بهTephraاستفاده از یک نوع ماده طبیعی )

الگویی از کشاورزی سنتی بدون آبیاری شده است. در این سیستم، 

کنند که سطح زمین متری استفاده میسانتی 20تا  10از یک الیه 

کند و از کارایی عمل می عنوان مالچ( بهTephraپوشاند. تفرا )را می

در حفظ آب برخوردار است. در پژوهشی که اثر این نوع بسیار زیادی 

مدت سه سال بررسی شده است، در ماده بر میزان رطوبت خاك به

 های پوشیده شده با این نوع مالچ،مقایسه با خاك بدون مالچ، خاك

های ترین ماهبرابر آب بیشتری در الیه رویی خاك در خشک 8تا 

ها ای بین انواع مالچلعات مقایسهسال نگهداری کردند. بسیاری از مطا

های های آلی در حفظ آب بسیار موثرتر از مالچدهد که مالچنشان می

استفاده  عنوان مالچهایی که بهآلی هستند. در تحقیقات برگغیر

شدند در حفظ آب خیلی موثرتر از زمانی بودند که با خاك مخلوط 

 نه را در سطح خاك بینها حداکثر دمای روزاطور کلی، مالچشدند. به

گراد کاهش داده و حداقل دمای روزانه را بین درجه سانتی 2/2-3/3

دهند. در تحقیقی از سنگ، گراد افزایش میدرجه سانتی 1/1-2/2

و  هعنوان مالچ استفاده کردهای مواد معدنی نیز بهزئولیت و تفاله

ضایعات گرفتند که مقدار تبخیر تجمعی از سطح مالچ سنگی، نتیجه

درصد نسبت به تیمار  6/28و  3/20، 6/16ترتیب معدنی و زئولیت به

چنین دریافتند که سرعت یابد. همشاهد )بدون مالچ( کاهش می

کند. تبخیر با توجه به نوع مالچ و نحوه کاربرد و ضخامت آن تغییر می

در دانشگاه کلرادو از انواع مالچ چوبی و سنگی در ترکیب با چمن در 

ف درختان استفاده کردند و دریافتند که انواع مالچ حجم آب اطرا

باید از آب اختصاص داده  .دهددرصد کاهش می 60تا  25مصرفی را 

عمل آورده تا هم مشكل شده به فضای سبز حداکثر استفاده را به

های جدید کاهش مصرف آب کارکمبود آب حل شود و هم با راه

 ها افزایش داد.بتوان سرانه فضای سبز را در شهر

استفاده از انواع مالچ )خاکپوش( در پوشش فضای سبز شهری را 

توان گامی در اصالح الگوی مصرف آب قلمداد نمود. تحقیق انجام می

دهد، تبخیر شده در فضای سیز دانشگاه صنعتی اصفهان نشان می

درصد و با مالچ  50شده با مالچ چوبی بیش از آب از خاك پوشیده
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درصد در مقایسه با پوشش چمن، کاهش داده شد.  87د حدوسنگی 

متر در مقایسه با سانتی 5های سنگی و چوبی با ضخامت چنین مالچهم

درصد کاهش  26و  78ترتیب حجم آب مصرفی را کرت بدون پوشش به

 دادند. 

 

 گراصالح خاک بستر با استفاده از مواد اصالح -5

گر استفاده از مواد اصالحهای اصالح فیزیكی خاك، یكی از روش

(Soil Amendment) های از جمله مواد جاذب رطوبت یا  پلیمر

در مناطق خشک، جذب سریع آب  .است (Superabsorbent)ابرجاذب 

و حفظ آن توسط پلیمرهای مصنوعی جاذب رطوبت مانند هیدروژل ها 

و مواد طبیعی جاذب رطوبت مانند سنگ پامیس، پرلیت و کود دامی 

راحتی آب در اختیار گیاه قرارگیرد. شود در موقع نیاز ریشه، بهمی باعث

های سوپرجاذب با جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب هیدروژل

ترتیب دهند. بدینهای پراکنده را افزایش میآب ناشی از بارندگی

سازی مصرف آب در فضای سبز، های سوپرجاذب ضمن بهینههیدروژل

های ناشی از نوسانات رطوبتی، ود، جلوگیری از تنشاستفاده بهینه از ک

امكان ایجاد فضای سبز در سطوح شیبدار و مناطق بیابانی را فراهم 

 سازند. می

های سوپرجاذب با جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب هیدروژل

ترتیب دهند. بدینهای پراکنده را افزایش میآب ناشی از بارندگی

سازی مصرف آب در فضای سبز، ضمن بهینه های سوپرجاذبهیدروژل

های ناشی از نوسانات رطوبتی، استفاده بهینه از کود، جلوگیری از تنش

امكان ایجاد فضای سبز در سطوح شیبدار و مناطق بیابانی را فراهم 

 سازند. می

است، اثر  7تا  5پلیمرهای سوپرجاذب بین  pHکه این با توجه به

چنین گونه سمیتی برای خاك ندارند. همچسوء بر خاك نداشته و هی

ها سال، بسته به نوع آن در خاك توسط میكروارگانیسم 7تا  5پس از 

علت ها بهبر نگهداری آب در خاك، سوپرجاذبشوند. عالوهتخریب می

هنگام دفع آب( هنگام تورم و انقباض بهتغییر حجم مداوم )انبساط به

های عملكرد هیدروژل دهند.میمیزان هوا را در خاك افزایش 

سوپرجاذب بستگی به آب و هوای منطقه، شرایط فیزیكی خاك، میزان 

 مصرف آب در خاك و نوع گیاه دارد.

های طبیعی و مصنوعی رطوبت درخاك اطراف کاربرد سوپرجاذب

ریشه گیاهان، باعث افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاك اطراف 

مرور زمان در اختیار گیاه قرار ت بهاین رطوب شود کهمحیط ریشه می

( Water Superabsorbent)گیرد. پلیمرهای سوپر جاذب رطوبت می
 توانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند.می

گیرند، ای کوچک وقتی که در داخل خاك قرار میاین مخازن ذخیره

نشت آن ذب نموده و از فروخود جآب حاصل از آبیاری و بارندگی را به

شدن محیط آب پس از عمل جذب و در اثر خشک نماید.جلوگیری می

مدت طوالنی ترتیب خاك بهد و بدینشوتدریج تخلیه میداخل پلیمر به

بررسی خواص پلیمرهای  ماند.و بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب می

ترین روش برای فرا جاذب آب در شرایط مشابه درون خاك مطمئن

های واقعی آب، خاك و گیاه ها در سیستمبینی رفتار آندرك و پیش

جاذب آب در دیگر کشورهای جهان از جمله استفاده از مواد فرا. است

توجه به . بنابراین باآلمان، آمریكا و استرالیا دارای دیرینه زیاد است

کاری و ها در مناطق دیم، جنگلخصوصیات این مواد، استفاده از آن

ها رسد. استفاده از این سوپرجاذبنظر میفضای سبز شهری سودمند به

تر شدن دور آبیاری در فضای سبز شهری و منابع طبیعی باعث طوالنی

نوبه خود نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات آبیاری را شود و این بهمی

 دهد. کاهش می

هایی که به روش، طبیعتاً در دستیابی مواد جاذب رطوبتکاربرد 

ممكن در مناطق خشک  بتوان از حداقل آب و با کمترین هزینه

ی را ارتقا زیستشرایط محیط ،درختكاری کرد، ایجاد فضای سبز نمود

های و زمینه دن در مناطق مذکور را افزایش دادداد، انگیزه مردم برای مان

 اشتغال، رشد و توسعه را فراهم آورد، بسیار حائز اهمیت است.

نتایج پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان نشان داده است که 

گرم در کیلوگرم خاك  6و  4با سطوح مصرف  A200پلیمر سوپر آب 

درصد  33مقدار حداقل توانست نیاز آبی سرو نقره ای و برگ بو را به

کاهش دهد. نتایج پژوهش دیگری نشان داد که کاربرد پلیمر با سطح 

گرم خاك، توانست زمان رسیدن رطوبت خاك گرم در کیلو 6استفاده 

روز  22روز برای شاهد به  12را از  (PWP)به نقطه پژمردگی دایم گیاه 

گرم  8و  6های ابرجاذب در سطوح طور کلی کاربرد پلیمرافزایش داد. به

تا  5/1ترتیب پلیمر در کیلوگرم خاك میزان رطوبت قابل استفاده را به

  .استبرابر افزایش داده  5/3

 

 کاریکاهش منطقی سطوح چمن -6

جمله گیاهان با نیاز آبی زیاد است. لذا از لحاظ نیاز آبی چمن از

حداقل میزان خود برسد یا حتی کاری باید بهاستفاده از سطوح چمن

هایی که در در چمن استفاده از گونه نسبت به حذف آن اقدام نمود.

در اولویت گیاهان مورد استفاده  دروند بایشرایط خشكی به خواب می

 بلوگرس: سردسیریهای در فضای سبز شهری قرارگیرد، از جمله گونه

 . و گرمسیری: چمن آفریقائی (poa-pratensis) یآب چمن ای یکنتاک

 

 نگهداری مناسب منظر -7

شرایط نگهداری باید طوری باشد که تقاضای آب برای گیاه افزایش 

مبارزه با  ،شده، آبیاریزمینه گونه گیاه انتخابنیابد. آگاهی کامل در 

چنین زنی، مقدار کوددهی، زمان کوددهی و همهای هرز، چمنعلف

 ر قرارگیرد.ظها باید مدنکنترل آفات و بیماری

با اعمال و  نیاز به آبمنظرسازی کمکارگیری اصول ترتیب با بهبدین

از طریق حفظ  های پیشرفتهآوریکارگیری فنمدیریت صحیح و به

افزایش نگهداری آب در خاك و بهبود وضعیت نفوذپذیری آب  ،رطوبت

شود افزایش داد. لذا پیشنهاد میتوان بازده مصرف آب را یدر خاك م

عنوان با توجه به وضعیت منابع آب کشور، اصول منظرسازی خشک به

یک ضرورت در شهرهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک کشور 

 رده شود.کار ببه




