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   استفاده از مديريت خشكي در كاهش آب مورد نياز فضاي سبز

   

  

  محمد جواد اميري

  دانشجوي كارشناسي ارشد گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان

  جهانگير عابدي كوپايي

  دانشيار گروه مهندسي آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان

  علي ابراهيم زاده

 نشجوي سابق كارشناسي ارشد مديريت مناطق بياباني، دانشگاه شيرازدا

  

  

  چكيده

امروزي،  فضاي سبز و  پايداري حيات طبيعي و انساني در شهرنشيني بدون شك يكي از فاكتورهاي مهم و كليدي در

ز، جلوگيري از فضاي سبز در توليد اكسيژن، كاهش گرد و غبار هوا به خصوص در مناطق بادخي. باشد محيط زيست مي

نشين  عالوه بر موارد ذكر شده، ايجاد فضاهاي زيبا و دل. فرسايش خاك و كاهش تبخير شديد از سطح خاك مؤثر است

در اين ميان يكي از عوامل . و همچنين فراهم آوردن آرامش رواني را مي توان از ديگر مزاياي فضاي سبز نام برد

از طرف ديگر، گسترش فضاي سبز فعلي . باشد آب قابل دسترس مي محدودكننده گسترش فضاي سبز، كمبود منابع

شود كه خود  موجب افزايش پوشش گياهي موجود مي ،سرانه فضاي سبز شهري براي دستيابي به استانداردهاي جهاني

 ينمأهاي ت و محدوديت ونيمه خشك كشور رو باتوجه به اقليم خشك  از اين ،نياز به منابع آب است به معني افزايش

اهداف دراز مدت  با  سازگار كه اي تغيير كند منابع آب، الزم است راهبردهاي مديريت فضاي سبز شهري به گونه

با اين شرايط  شدن راهكارهاي گوناگوني براي مواجهه .باشدمديريت شهري در طراحي، ايجاد و نگهداشت فضاي سبز 

هاي گياهي  بع آب و آبياري فضاي سبز، انتخاب و كاشت گونهمديريت مناكه از مهم ترين آن ها مي توان به  وجود دارد

مقاوم به خشكي و مناسب با اقليم منطقه، عمليات اصالح خاك، هرس و كنترل علفهاي هرز و مديريت در توسعه فضاي 

مين آب فضاي سبز أاجراي طرحهاي جداسازي شبكه آب فضاي سبز از شبكه آب شرب و ت اين اساس بر. نام بردسبز 

منابع آب غيرقابل شرب و پساب تصفيه شده در شهرها، پيگيري جدي در زمينه طراحي و اجراي سيستمهاي آبياري  از

اي،  قطره(تحت فشار در فضاهاي سبز و جايگزيني روشهاي سنتي با بازده آبياري پايين با روشهاي آبياري تحت فشار 
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اعمال مديريت بر زمان و شيوه آبياري، بدين نحو . مي شود توصيه كه از بازده بااليي برخوردار است،...) باراني، ميكرو و 

كه آبياري فقط در هنگام شب انجام شود و آبرساني با تانكر يا كانالهاي خاكي تبديل به سيستمهاي انتقال آب با 

استفاده از  با افزايش ظرفيت نگهداري آب و خاك با) فاصله بين دو آبياري(خطوط آبرساني شود، افزايش دور آبياري 

و همچنين انجام آبياري به ميزان كافي و آموزش نيروهاي آبيار در  ..)هيدروژل ها و(ابر جاذب هاآلي و  كودهاي دامي و

گر مواردي است كه در بخش اعمال مديريت برمنابع آب و يفضاي سبز و اعمال نظرات كارشناسي بر نحوه آبياري، از د

  .شود توجهآن به  بايد آبياري فضاي سبز

 

  كلمات كليدي

 فضاي سبز ، مديريت خشكي، آبياري تحت فشار، منابع آب
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  مقدمه

جهت ساختمان سازي شده  افزايش جمعيت شهرها باعث باال رفتن ارزش زمين و در نتيجه استفاده حداكثر از زمين

جمعيت به همراه  تراكم. اين مسأله متأسفانه نماي شهرها را به مجموعه اي از سنگ و بتن تبديل كرده است .است

اينها، ابتال به بيماري  عالوه بر. آلودگيهاي مختلف منجر به پيدايش و افزايش بيماريهاي قلبي و تنفسي مي شود ايجاد

فضاي سبز شهري  در اين شرايط. رواني هزينه اي است كه انسان در ازاي دور شدن از طبيعت مي پردازد روحي و

نسبي هوا، كاهش  ، باال بردن رطوبت)از طريق جذب آالينده هاي هوا(يل آلودگي هوا تواند عاملي راهگشا در تعد مي

داشته، محيط دلنشيني را در كنار محيطهاي كار  و ايجاد زيبايي بصري نقش) به عنوان اليه اكوستيك(آلودگي صوتي 

فضاي سبز، تأمين آب مورد در اين ميان يكي از عوامل محدود كننده گسترش  .و زندگي براي شهروندان فراهم آورد

 250كشور ما با متوسط بارندگي ساالنه . نياز آن ها مي باشد كه به خصوص در مناطق خشك ضرورت فراواني دارد

رشد جمعيت و افزايش نياز آب، كشور را در مرز شرايط بحران . ميلي متر جزء مناطق خشك جهان محسوب مي شود

درصد حجم آب مصرفي در كشور در دو بخش كشاورزي و  90م موجود حدود با توجه به ارقا ].2[آب قرار داده است

بهينه  لذا هرگونه]. 1[همچنين بيشترين تلفات آب نيز مربوط به اين دو بخش مي باشد. فضاي سبز مصرف مي شود

ته در مورد بهينه سازي مصرف آب اين نك. سازي مصرف آب در اين بخش ها از اهميت شايان توجهي برخوردار است

درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه جويي شده معادل با آب مورد  5قابل تامل است كه اگر بازده آب كشاورزي تنها 

استفاده از مديريت  هدف از اين مقاله ].5[نياز صنايع و معادن كشور بعالوه آب شرب شهرها و روستاها خواهد بود

  .و ارائه راهكارهاي موثر مي باشد) صوص چمنبخ(خشكي براي صرفه جويي در آب مورد نياز فضاي سبز

    چمن

اكسيژن، كـاهش   چمن در توليد. چمن يكي از اجزاي اصلي و ضروري در پارك ها، فضاي سبز و ميادين ورزشي است

گرد و غبار هوا به خصوص در مناطق بادخيز، جلوگيري از فرسايش خاك و كاهش تبخير شديد از سطح خـاك مـؤثر   

نشين و ايجـاد   وارد ذكر شده، چمن يكي از اجزاي اصلي توسعه فضاي سبز، ايجاد فضاهاي زيبا و دلعالوه بر م. است 

  .باشد عموماً پويايي و نشاط، خالقيت و ابتكار از پيامدهاي مهم سالمت رواني در يك جامعه مي. آرامش رواني است

 

  :عبارتند از فوائد چمن

 كنترل فرسايش باد و آب ) 1

  رد و خاك در اطراف منازل و تاسيساتجلوگيري از گ) 2

  كاهش سر و صدا، آلودگي هوا و حرارت) 3

  افزايش ارزش منازل و تاسيسات ) 4

  تهيه بستر راحت و سالم براي بازيكنان در زمينهاي ورزشي) 5

  زيبائي )6

  بوجود آورد محيط سالم و تميز براي سالمت جسمي و روحي افراد جامعه )7
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   جويي در مصرف آب  صرفه چمن براي مديريت

چيدن ) 4 هوادهي ) 3تغذيه )2مديريت آب آبياري ) 1كه مي توان  مديريت چمن شامل موارد متعددي مي شود 

  طراحي فضاي سبز) 8استفاده از مالچ ) 7كنترل آفات و امراض ) 6كنترل علف هاي هرز  ) 5چمن 

در ايـن مقالـه   . مـي باشـد  به مديريت زراعي نيز  ، نيازبنابراين براي صرفه جويي در مصرف آب عالوه بر مديريت آبياري

  .  صرفه جويي مصرف آب بيشتر از لحاظ مديريت آبياري بررسي مي شود

  

  مديريت آبياري

  .در بررسي مديريت آبياري در كاهش آب مورد نياز فضاي سبز بايستي موارد زير در نظر گرفته شود

  

  آبياري مناسب)1

  .شود افزايش آفات و امراض و از بين رفتن ريشه مي اي هرز، فشردگي خاك،آبياري زياد باعث رشد علف ه

  زمان آبياري) 2

درصد كاهش دهد كـه بهتـرين زمـان بـين      50تواند مصرف آب را تا مي) بين غروب و طلوع آفتاب(دادن آب در شب  

 . نيمه شب تا طلوع آفتاب است

  شد ريشه افزودن ميزان فواصل آب آبياري به منظور ترغيب ر )3

ضـعيف شـدن    چون آبياري كم و مكـرر باعـث  . يابدبا توسعه و افزايش عمق ريشه ميزان مقاومت به خشكي افزايش مي

  .ريشه، افزايش فشردگي خاك و رشد سطحي ريشه مي شود

  آبياري براساس ظهور عالئم خشكي نه تقويم ثابت )4

آبيـاري   تغيير رنگ برگ به آبـي خاكسـتري  با يا  و  درصد سطح چمن عالئم پژمردگي نشان دهد 30در چمن زمانيكه 

 .صورت گيرد

 تغيير زمان آبياري با فصل ) 5

سـانتيمتر آب در   25/1مثال ًدادن آب به ميزاني كه از محيط ريشه خارج نشود و فقط در محيط ريشه ذخيره شود )  6

كنـد كـه   تيمتر خاك را خـيس مـي  سان 20خاكهاي رسي تا عمق برخي سانتيمتر آب در  75/3خاكهاي شني و برخي 

  .تعيين عمق ريشه گياه الزم است براي اين منظور

  جداكردن گياه از نظر ميزان آب مورد نياز) 7

 اضافه كردن سوپر جاذبه هاي مناسب به پاي يا در بستر گياه ) 8

  .مي توان موارد زير را در نظر گرفت) 7تا  2موارد ( در مديريت زراعي

  ]1[به علت شور بودن) گاوي(كودهاي حيواني  از دادن پرهيز) الف

  ]1[دادن كود پتاسيم بصورت سولفات پتاسيم نه كلرور پتاسيم) ب

  استفاده از علفكش مناسب ) پ

  آماده سازي بستر گياه) ت

  كاشت گياهان مقاوم با نياز آبي يكسان) ث
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  بررسي راهكارهاي كاهش آب فضاي سبز

تحت فشار در فضاهاي سبز و جايگزيني روشهاي سـنتي بـا بـازده آبيـاري     طراحي و اجراي سيستمهاي آبياري  )1

  كه از بازده بااليي برخوردار است،...) اي، باراني، ميكرو و  قطره(پايين با روشهاي آبياري تحت فشار 

  .ر دارندباشند، در اولويت قرا هاي مناسب آبياري كه ضمن تأمين نياز آب پوشش گياهي، كارايي بااليي نيز داشته روش

رايج، كـارايي پـاييني داشـته و يكـي از      سنتي آبياري دستي فضاي سبز شهري توسط كارگران و يا روش غرقابي روش

اي،  هاي آبياري با استفاده از روش آبيـاري قطـره   تغيير سامانه. باشد ويژه در ساعات گرم روز عوامل مهم هدررفت آب، به

هـاي سـامانه آبيـاري در     در اين روش لوله .دهد اي افزايش مي مالحظه  قابلشكل  فضاي سبز شهري را به كارايي آبياري

ايـن روش كـه در اكثـر    . شود عمالً تبخير از سطح خاك به صفر نزديك مي ترتيب، گيرد و بدين زير سطح خاك قرار مي

آن بـاال اسـت، امـا     اوليه شود، كارايي بااليي دارد و با اين وجود كه هزينه يافته جهان استفاده مي توسعه شهرهاي كالن

مزيت اقتصادي و مـديريتي چشـمگيري برخـوردار     دنبال دارد، از توجهي كه در مصرف آب به جويي قابل باتوجه به صرفه

مورد نظر با توجه به تمامي فاكتورهاي مـورد   مهمترين عامل در بهبود هر سيستم آبياري، طراحي اصولي سيستم .است

لذا به عنوان اولين و مهمترين عامل در اسـتفاده بهينـه از آب در هـر    . ر منطقه مي باشدنياز و شرايط طبيعي موجود د

عمليات اجرايي مربوط به احداث فضاي سبز، نوع سيسـتم آبيـاري    سيستم آبياري پيشنهاد مي شود كه قبل از هر گونه

  .آبياري تعيين گردد مناسب منطقه و وسعت آن و فاكتورهاي الزم جهت طراحي سيستم آبياري توسط كارشناس

   

مين آب فضاي سبز از منابع آب غيرقابل شرب و أطرحهاي جداسازي شبكه آب فضاي سبز از شبكه آب شرب و ت )2

  هاپساب تصفيه شده در شهر

 .آبياري فضاي سبز شهري استفاده كرد توان از منابع آب جايگزين نيز براي عالوه بر ضرورت تغيير سامانه آبياري، مي

، رواناب هاي حاصل از بارندگي، فاضالب خانگي ]8[فاضالب تصفيه شده و تصفيه نشده: ختلف فاضالب ها شاملانواع م

مي توانند به عنوان آب مورد نياز پارك هاي شهري و جنگلي حاشيه با رعايت ضوابط استانداردهايي  و فاضالب صنعتي

در حقيقت، فاضالب غير از تأمين آب جهت   ].7[دشهرها و مجتمع هاي صنعتي در جهت توسعه فضاي سبز به كار رون

استفاده از  ].9[گياهان و نيز صرفه جويي در منابع آبي، به عنوان منبع سرشاري از مواد مغذي نيز به حساب مي آيد

هاي مورد توجه در چند سال اخير در كشاورزي و فضاي سبز بسياري از نقاط  گزينه پساب شهري و فاضالب، يكي از

هاي الزم  و زيرساخت البته در اين زمينه بايد نكات بهداشتي و ايمني مورد توجه كامل قرار گيرد  .ده استبو جهان

ها بايد تضمين  ها و فاضالب سالمت و عدم آلودگي اين پساب  نخست، .برداري از اين منابع در اختيار باشد براي بهره

زا،  بيماري ل منظمي وجود داشته باشد كه ميزان عواملهاي پايش و كنتر منظور، الزم است سيستم  همين به. شود

هاي مجاز بيشتر باشد،  درصورتي كه از آستانه هاي محيطي اين منابع آبي را كنترل كند و فلزات سنگين و ديگر آالينده

 متوجه سالمت گفته باشند، عالوه بر تهديداتي كه هاي پيش منابع داراي آالينده چنانچه اين. نبايد از آنها استفاده كرد

 .شود، منابع خاك نيز آسيب خواهد ديد شهروندان مي

  پوشش گياهي )3
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. رو هستيم، دگرگون شود روبه ضروري است پوشش گياهي فضاي سبز شهر متناسب با تغييرات اقليمي كه با آن

به آب و تر بوده  تر، مقاوم گياهاني است كه نسبت به اقليم گرم گيري از مهمترين راهبرد مديريتي در اين زمينه، بهره

 در چنين شرايطي، استفاده گسترده از گياهاني نظير چمن كه گياهي با نياز آبي باال و .كمتري نياز داشته باشند

كه بسياري گياهي بومي ايران  هاي خوشبختانه، تنوع باالي گونه. ناسازگار با شرايط خشك است، توجيه نخواهد داشت

هاي گياهي جديد با  ارزشمندي را براي جايگزيني گونه از آنها با شرايط گرم و خشك سازگاري مناسبي دارند، فرصت

اي كه بايد در جايگزيني پوشش گياهي مورد  نكته .به سازگاري با شرايط فعلي نيستند آورد كه قادر هايي فراهم مي گونه

توان در فضاي سبز  از گياهاني مي. د براي كاركردهاي فضاي سبز شهري استجدي هاي توجه قرار گيرد، تناسب گونه

برخوردار باشند، چرا  استفاده كرد كه طراوت و جلوه بصري مناسبي داشته و از پوشش متراكم قابل توجهي نيز شهري

شناختي آن  يباييهاي ز اكوسيستم شهري، جنبه كه يكي از مهمترين كاركردهاي اين فضا، عالوه بر سالمت و پااليش

گياهان مقاوم به . هايي نيستند سازگار با شرايط گرم و خشك واجد چنين ويژگي هاي حال، بسياري از گونه با اين. است

با شرايط محيط براي افزايش بازتاب نور خورشيد  شرايط تحت تنش، غالباً ظاهري مات و كدر دارند كه دليل آن، تطابق

خاطر كند بودن  افزون بر اين، به. كاهش تعرق و از دست دادن آب است و) گياه جهت جلوگيري از افزايش دماي(

هاي گياهي  گونه ترتيب، در جايگزيني بدين. كنند گياهان، پوشش گياهي متراكم و انبوهي ايجاد نمي سرعت رشد اين

  .ي نيز توجه شودكاركردهاي فضاي سبز شهر هاي جديد در بروز هاي گونه ها و توانمندي فعلي بايد به ظرفيت

   خاك و بستر رشد گياھي )4

رود نيز نقش مهمـي   كار مي به شوند، خاك و بستر رشدي كه عالوه بر نوع گياهاني كه در فضاي سبز شهري استفاده مي

بستر رشد، عالوه بر تأمين نيازهـاي آب و عناصـر غـذايي     درصورت مناسب بودن. در مديريت بهينه پوشش گياهي دارد

طور كلي، تلفـات آب   به. يابد رشد و نمو مطلوب گياهان، تلفات آب به حداقل كاهش مي هم كردن شرايط برايگياه و فرا

هاي گيـاهي و رشـد و    فرآورده نخست، تعرق گياه كه براي فتوسنتز و توليد: پوشش گياهي، از دو مسير عمده است يك

هاي گياهي جايگزين،  پيش از اين هم اشاره شد، گونهكه  گونه همان. نمو آن الزم است و ديگر، تبخير آب از سطح خاك

ايجاد تغييـرات مناسـب   . سازد دهد و ما را با شرايط تغييريافته اقليمي سازگار مي مي تعرق گياهي و تلفات آب را كاهش

 يكـي از  .كنـد  جلوگيري مي روي منابع آب  بستر رشد فضاي سبز شهري نيز با كاهش تبخير سطحي از خاك، از هدر در

درواقع به شكل اسفنج عمـل كـرده، آب    مواد آلي. راهكارهاي مناسب در اين زمينه، افزايش مقدار مواد آلي خاك است

كه در اصـطالح بـه آن آبشـويي    (مانع خروج آب از اين منطقه  كنند و خاك را در منطقه حضور ريشه گياهان حفظ مي

 در سطح خاك نيز راهكار ديگري است كه تبخير سطح خـاك  )ها مالچ(ها  استفاده از خاكپوش .شوند مي) شود گفته مي

توان از تركيبات گونـاگوني   مي به اين منظور. دهد توجهي كاهش مي ويژه در ساعات گرم نيمروز و روز به شكل قابل را به

اره و  كتـوان بـه بقايـاي گيـاهي، خـا      و ازجمله ايـن مـواد مـي    استفاده كرد كه ضمن هزينه پايين، كارايي بااليي دارند

 .كرد اتيلني اشاره هاي پلي پوشش

  

  طراحی فضای سبز) 5

. دكه در آن استفاده مناسب از آب در اولويت قرار گيـر  به طوري شوديك پارك و فضاي سبز با طراحي خوب شروع مي
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بـه كـم آبـي    كنند و مقاوم  استفاده از تركيبي از گياهان كه آب را بخوبي استفاده مي همچنين  ها بايستي در اين طرح

  .در نظر گرفته مي شود هستند

  

  پليمرھاي سوپرجاذب )6

پس . باشد ميالدي مي 1980شروع تحقيقات علمي در دنياي امروز درمورد پليمرهاي سوپرجاذب مربوط به دهه 

 ها بر خصوصيات خاك و رشد گياهان، توليد تجاري و انبوه آن در برخي كشورها از اواخر از شناخت تأثير سوپرجاذب

ميالدي اغلب كشورها به خصوص مناطق  2000ميالدي آغاز گرديد و حدود سال  1990و اوايل دهه  1980دهه 

 3[خشكي نظير آفريقا، آمريكاي جنوبي، خاورميانه و برخي مناطق خاور دور نسبت به آن شناخت بيشتري پيدا نمودند

  ].4و

گرم در كيلوگرم خاك توانست نياز  6و  4با سطوح  A200نشان داد كه پليمر سوپر آب ] 6[عابدي كوپايي و همكاران 

 6و  4تركيبات دو نوع زئوليت نيز با سطوح استفاده . كاهش دهد% 33اي و برگ نو را به مقدار حداقل  آبي سرو نقره

ك استفاده از مواد جاذب رطوبت زمان رسيدن خا. كاهش دهند% 33اي را به مقدار  درصد توانستند نياز آبي سرو نقره

بيشترين . به روش گياه آفتابگردان، افزايش داد PWPدر آزمايش تعيين  (PWP)بافت رسي را به نقطه پژمردگي دائم 

گرم در كيلوگرم خاك بود كه توانست زمان رسيدن رطوبت خاك به نقطه  6اثر مربوط به پليمر با سطح استفاده 

PWP  روز افزايش دهد 22روز شاهد به  12را از .  

  

  يريگ نتيجه

بر چهار بخش با عناوين اعمال مديريت برمنابع آب و آبياري فضاي  هاي سبز سازي و مديريت مصرف آب در فضا بهينه

هاي گياهي مقاوم به خشكي و مناسب با اقليم منطقه، عمليات اصالح خاك، هرس و كنترل  انتخاب و كاشت گونه ،سبز

در بخش اعمال مديريت  تقسيم بنديبر اساس اين  .مي شود تقسيم بنديعلفهاي هرز و مديريت در توسعه فضاي سبز

بر منابع آب و آبياري فضاي سبز، بر انجام مطالعات و اجراي طرحهاي جداسازي شبكه آب فضاي سبز از شبكه آب 

شرب و تامين آب فضاي سبز از منابع آب غيرقابل شرب و پساب تصفيه شده در شهرها، و پيگيري جدي در زمينه 

اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار در فضاهاي سبز و جايگزيني روشهاي سنتي با بازده آبياري پايين با طراحي و 

اعمال . كه از بازده بااليي برخوردار است، تاكيد شده است...) اي، باراني، ميكرو و  قطره(روشهاي آبياري تحت فشار 

هنگام شب انجام شود و آبرساني با تانكر يا كانالهاي  مديريت بر زمان و شيوه آبياري، بدين نحو كه آبياري فقط در

با افزايش ) فاصله بين دو آبياري(خاكي تبديل به سيستمهاي انتقال آب با خطوط آبرساني شود، افزايش دور آبياري 

يار ظرفيت نگهداري آب و خاك با استفاده از كودهاي دامي وآلي و ساير مواد استاندارد و همچنين آموزش نيروهاي آب

در فضاي سبز و اعمال نظرات كارشناسي بر نحوه آبياري، از ديگر مواردي است كه در بخش اعمال مديريت برمنابع آب 

هاي گياهي مقاوم به خشكي و  دوم شناسايي گونهراهكار . گرددمي و آبياري فضاي سبز برضرورت انجام آن تاكيد 

ويژه در بلوارهاي سطح شهر، پاركهاي جنگلي و فضاهاي   كاري به كاهش سطوح چمنو مناسب شرايط اقليمي منطقه 

  اي و كاشت به هاي درختي و درختچه هاي بزرگ و قوي به هنگام خريد گونه انتخاب نهال .مي باشدسبز حومه شهر 
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موقع آنها به دليل كاهش زمان نگهداري و آبياري تا رسيدن گياه به رشد مطلوب و كاهش خطر تخريب نهالها در 

شني و (سوم اصالح خاكهاي سبك  راهكار. بايستي به آن تأكيد گرددي سبز شهري، از ديگر مواردي است كه فضاها

با ) حداقل يك چهارم حجم خاك(پوسيده به ميزان كافي ...) بيوكمپوست و (با استفاده از كود دامي و آلي ) شني لومي

همچنين افزودن كود دامي و آلي پوسيده در هدف افزايش ظرفيت جذب آب خاك و جلوگيري از نفوذ عمقي آب و 

ويژه  خاكهاي سنگين، به جهت افزايش نفوذپذيري و تهويه مناسب خاك و استفاده از كودهاي شيميايي مناسب به

اي در گياهان، استفاده از كود كلرور پتاسيم در اوايل بهار در  كودها فسفاته در پاييز، براي تقويت و توسعه سيستم ريشه

جوشها در  حذف پاجوشها و تنه .شود يمشود، تاكيد  يها و گلكاريها كه باعث افزايش مقاومت گياه به خشكي ميكار چمن

طور مرتب و كامل براي جلوگيري از اتالف آب   ها و درختان و مبارزه با علفهاي هرز به درختان در طول دوره رشد نهال

. يردمورد تاكيد قرار گ بايستيديگر موضوعاتي است كه انجام آن  سبز، از هاي فضاي  آبياري و افزايش قدرت رقابت گونه

هادي، جامع و (توسعه فضاي سبز بايد براساس فضاهاي پيش بيني شده در طرحهاي توسعه شهري  در راهكار چهارم

ستفاده بودن ، منابع آب در دسترس، منابع مالي و انساني شهرداري و استانداردهاي ابالغي و نيز توجه به قابل ا)تفصيلي

محيطي، تفريحي و تفرجي و منظرسازي شهري براي شهروندان باشد و از توسعه  هاي زيست فضاهاي سبز از جنبه

توجه جدي به تهيه طرح كاشت فضاي . فضاي سبز بدون ضابطه و بيشتر از سرانه استاندارد تعريف شده اجتناب شود

كارگيري نيروهاي فني متخصص  ري از كارشناسان متخصص و بهگي سبز قبل از اجراي هرگونه فضاي سبز شهري با بهره

از ديگر موضوعاتي است كه در اين بخش ) ترجيحاً فارغ التحصيالن رشته مهندسي فضاي سبز(در شهرداريهاي كشور 

  .آن بايد تأكيد كرد بر ضرورت
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