دستورالعمل فنی نحوه آبیاری عرصه های فضای سبز با توجه به شرایط بحران آب

ضْش کشج اص ًظش تقسین اقلیوی جضء هٌاطق ًیوِ خطک هحسَب هی ضَد هیاًگیي تاسًذگی ساالًِ تیي  250تا  300هیلی
هتش هی تاضذ تِ طَس هؼوَل حذٍد  50الی  100هیلیوتش اص تاسًذگی ساالًِ دس کشج اختصاظ تِ فصل تْاس داسد ٍ لیکي
هتأسفاًِ دس سال جاسی هیضاى تاسًذگی دس فصل تْاس کوتش اص  10هیلیوتش تَدُ است پیص تیٌی هی ضَد کِ ایي هَضَع
هطکالت ػذیذُ ای سا تشای حفظ ٍ ًگْذاسی فضای سثض ضْشی تِ ٍجَد خَاّذ آٍسد لزا ب ُ هٌظَس استفادُ تْیٌِ اص
اهکاًات هَجَد دس ّش هٌطقِ ٍ جلَگیشی اص ّش گًَِ خساست تِ فضای سثض ضْشی خصَصاً ػشصِ ّای چوي کاسی ٍ تِ
استٌاد تٌذ  1 – 1هطخصات فٌی ٍ اجشایی دفتشچِ پیواى ٍ تؼْذات پیواًکاس دس حفظ ٍ ًگْذاسی ٍ تشهین فضای سثض
هقتضی است هَاسد ریل دقیقاً سعایت ٍ اجشا گشدد .
 -1آتیاسی سایش ػشصِ ّای فضای سثض خصَصاً چوي کاسی ّا دس ساػات خٌکتش ضثاًِ سٍص اًجام ضذُ ٍ دس ػشصِ ّایی
کِ تا آب ضْشی آتیاسی صَست هی گیشد تشجیحاً دس ٌّگام ضة (اص ساػت  9ضة الی  7تاهذاد) آتیاسی اًجام ضَد ایي
اهش ػالٍُ تش صشفِ جَیی دس هصشف آب  ،هَجة افضایص ساًذهاى ًیشٍی اًساًی  ،کاّص تثخیش ،افضایص سضذ گیاُ ٍ
چوي  ،افضایص گل دّی ٍ طشاٍت گیاّاى خَاّذ ضذ ٍ لزا دس ایي گًَِ ػشصِ ّا اص آتیاسی دس طَل سٍص جذداً
خَدداسی ضَد.
 -2تا تَجِ تِ ایٌکِ اجشای سیستن ّای آتیاسی تحت فطاس حذٍد  70-60دسصذ هصشف آب سا کاّص هی دّذ ٍ هَجة
کاّص ّضیٌِ ّای حفظ ٍ ًگْذاسی خَاّذ ضذ لزا ّش چِ سشیؼتش پیص تیٌی الصم جْت تثذیل ٍضؼیت آتیاسی خصَصاً
دس ػشصِ ّای ٍسیغ فضای سثض تِ ػول آیذ .
 -3دس ػشصِ ّایی کِ فاقذ آب خام هی تاضذ اص کاضت ٍ تَسؼِ فضای سثض خصَصاً چوي کاسی خَدداسی گشدد.
 -4تِیِ تشًاهِ صهاى تٌذی ضذُ جْت آتیاس ی ػشصِ ّای فضای سثض هتٌاسة تا ًَع گًَِ گیاّی سي دسختاى ًَع تافت
خاک ضشایط هٌطقِ ٍ غیشُ اص طشیق ًاظشیي هقین ٍ اتالؽ تِ پیواًکاس دس اتتذای ّش هاُ.
 -5اًتقال آب خام اص چاُ ّای هَجَد تِ ػشصِ فضای سثض ٍ ایجاد ضثکِ آتیاسی دس جْت حزف اًطؼاب آب ضْشی.

 -6آهَصش کاسگشاى آتیاس – ساًٌذُ ّای تاًکش ٍ کوک ساًٌذُ ّا تَسط ًاظشیي هقین جْت استفادُ تْیٌِ اص آب هَجَد
ٍ جلَگیشی اص ّذس سفت آب.
 -7تشهین ٍ تاصساصی جذاٍل هَجَد دس سیفیَطّای هیاًی ٍ کٌاسی – تِ هٌظَس جلَگیشی اص ّذس سفت آب دس هؼاتش.
 -8استفادُ اص سش آتپاش جْت آتیاسی چوي کاسی ّا ٍ ػذم غشقاب کشدى آب دس ػشصِ ّای چوي کاسی .
 -9کٌتشل هیضاى آتیاسی تِ ػٌَاى هثال دس ػشصِ ّای چوٌکاسی چٌاًچِ تِ ػوق  20-15ساًتی هتشی اص سطح خاک خیس
ضَد کفایت خَاّذ ًوَد ٍ اص آتیاسی تیص اص حذ خَدداسی گشدد.
 -10ساهاًذّی آتْای سطحی هَجَد کِ تشای آتیاسی فضای سثض هٌاسة هی تاضذ (تِ ػٌَاى هثال آتْای سطحی هَجَد
دس هٌطقِ ػظیویِ کشج ٍ غیشُ)
 -11سػایت ًکات فٌی دس صهاى آتیاسی تَسط تاًکشّای آتشساى ًظیش استفادُ اص ضیلٌگْای هخصَظ ،استقشاس تاًکش دس
هحل هٌاسة دس صهاى تخلیِ ،ایجاد آتخَس تشای دسختاى ٍ سػایت دٍسُ تٌاٍب آتیاسی تا تَجِ تِ ًَع ٍ سي دسخت  ،تافت
خاک ٍ ضشایط هٌطقِ ٍ تْیِ تشًاهِ صهاًثٌذی ضذُ تَسط ًاظشیي هقین فضای سثض ٍ اتالؽ تِ پیواًکاس دس اتتذای ّش هاُ.
 -12تا تَجِ تِ ایٌکِ ًیاص آتی گیاّاى هختلف تسیاس هتفاٍت خَاّذ تَد لزا قثل اص

ّش گًَِ احذاث فضای سثض دس

خصَظ اًتخاب ًَع دسخت ٍ پَضص گیاّی ٍ ًحَُ آتیاسی ٍ تأهیي آب تا ساصهاى پاسکْا ّواٌّگی ّای الصم تِ ػول
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