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 تِ ًام خذا

 

دسغذ آب هػشفی جْاى تِ  70ّای كطاٍسصی تِ ضواس هی سٍد ٍ  هحشک اغلی فؼالیرآب هایِ حیاذ ٍ ػاهل ٍ 

آتیاسی اخسػاظ هی یاتذ تسیاسی اص كطَسّا تخػَظ كطَسّایی كِ دس هٌاعق خطک ٍ ًیوِ خطک قشاس داسًذ 

ًیض  دسغذ زَلیذاذ صساػی ٍ تاغی كطَس ها 90ًیاص داسًذ ٍ تیص اص  یاسیتشای زَلیذ هحػَالذ كطاٍسصی تِ آت

كطاٍسصی چیضی دس تخص  ، آب هَسد اسسفادُ حاغل كطر آتی اسر ٍ دس ٍاقغ آب هحَس زَسؼِ كطاٍسصی اسر

ٍ ػلی سغن هحذٍدیر ضذیذ هٌاتغ آب تْشُ ٍسی ٍ كاسآیی اسسفادُ اص كل هٌاتغ آتی هاسر  دسغذ 5/93حذٍد 

 هسش هکؼة دس سال خاییي آهذُ 1900ا حذ تا زَجِ تِ ایٌکِ سشاًِ آب دس ایشاى ز . اصایي هٌاتغ تسیاس خاییي اسر

، اص ایي سٍ زَجِ تِ سٍش ّای ًَیي آتیاسی تشای تْثَد ساًذهاى ٍ  زٌص ضذیذ قشاس داسد ،كطَس ها دس آسساًِ

 .سسذ ًظش هیِ ًسیجسا غشفِ جَیی دس هػشف آب تیص اص خیص هْن  ٍ ضشٍسی ت

 فضبی سبس روش هبی آبیبری

 آبیبری سطحی

آتیاسی ،آب اص عشیق ًْشّای خاكی یا لَلِ ّای ضیاس داس ،دس سغح خاک جشیاى یافسِ ٍ تِ هشٍس دس ایي سثک  

 هی زَاى تِ یي سٍشاص ػوذُ هؼایة ا. اساس ایي ًَع آتیاسی حشكر آب تِ ٍسیلِ ًیشٍی ثقل اسر .ًفَر هیکٌذ

 ّوچٌیي. اضاسُ كشد ٍ گیاّاى غیش صیٌسی ٍاًاب سغحی ٍ سضذ ػلف ّای ّشصساًذهاى خاییي ٍ افضایص س

ٍجَد  ّای ًاهٌاسة ٍ غیش یکٌَاخر،ضشایظ زَخَگشافی صهیي ٍ ضیة كوثَد هٌاتغ آتی، :اص قثیلی یّاهحذٍدیر

الثسِ ایي ًَع . ٍجَد داسد هحذٍدُ سایرٍ لضٍم ٍجَد ضشایظ صّکص عثیؼی یا هػٌَػی دس  اساضی زدِ هاَّسی

ػذم ًیاص تِ  ،خسِ ضذُ تَدى ایي ًَع آتیاسیزَاى تِ ضٌایي آًْا هیكِ اص هْن زش تشخَسداس اسرهضایایی  اص آتیاسی

 . تَدى ایي سٍش دس هٌاعق تا خاک سٌگیي ٍ سیض تافر اضاسُ كشد اٍ كاسػذم ًیاص تِ زکٌسیي  زجْیضاذ خیچیذُ،

 آبیبری تحت فشبر

لِ ّای اغلی ٍ فشػی جشیاى ًاضی اص ٍجَد خوح یا اخسالف اسزفاع اسسازیک دس لَدس ایي ًَع آتیاسی آب تا فطاس  

ایي  ساًذهاى ،تش اساس ًیاص آتی گیاُ زحَیل آبدس هحل هػشف دس دسسشس گیاُ قشاس هیگیشد، تا زَجِ تِ یافسِ ٍ 

. دٍس اص اًسظاس ًیسر اص آى% ٍ تاالزش 75اًسظاس ساًذهاى  تغَسیکِ .سغحی اسرآتیاسی تسیاس تاالزش اص آتیاسی  سٍش
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ایجاد الف ّایی ًظیش جلَگیشی اص ازّوچٌیي سیضی آتیاسی ٍ تشًاهِ هذیشیر تش هػشف آب،اػوال ّوچٌیي اهکاى 

 .سٍاًاب سغحی ،ًفَر ػوقی ٍ زثخیش سا فشاّن هیکٌذ

 هٌاسة فضای سثض اًَاع آتیاسی زحر فطاس

 الف: تاساًی

ّای آتداش دس ًاصل عشیقاص  تا سشػسی تشاتش یا كوسش اص سشػر ًفَر آب دس خاک تػَسذ تاساى آب ایي سٍش،دس 

تغَس كلی ٍ خاک ًسثسا سثک اسر.  هالین ایی تا ضیةٍّ اغلة هٌاسة صهیي سغح هٌغقِ زَصیغ هی گشدد

اثش اقلین تش ایي ًَع آتیاسی كاهال هحسَس اسر. لزا خاساهسش . آتیاسی هکاًیضُ هی تاضذضاهل دٍ تخص كالسیک ٍ 

تایسر هذًظش قشاس گیشد زا ساًذهاى هغلَب دس آتیاسی دسعشاحی هیًظیش زثخیش ٍ تاد غالة  ّای اقلیوی هٌغقِ

 حاغل گشدد.

 ب: هَضؼی

ٍهَاد  رساذ هؼلقفیلسش ،ٍضوي ػثَس اص  هی گشدد اطتَسیلِ خوح اص هٌثغ تذاخل ضثکِ خود دسایي سیسسن آب

ّای آتذُ ٍ دس لِّای اغلی ٍ فشػی تِ لَاصزػفیِ فیضیکی آب اص عشیق لَلِ خس. جذاساصی هی ضًَذخاسجی آى 

ای سٍش هَثشی . آتیاسی قغشُّا تِ هحل زَسؼِ سیطِ گیاُ سسیذُ ٍ هػشف هی گشددًْایر اص عشیق ًاصل

دسزحَیل آب هَسد ًیاص گیاُ دسهحذٍدُ زَسؼِ سیطِ تذاخل خاک اسر ٍایي اهکاى سا تَجَد هی آٍسد كِ ػول 

 .ضَد آتیاسی زاحذ سفغ ًیاص آتی گیاُ اًجام هی

 هیٌیج: صیش ص

هشعَب ًگِ  یر هَییٌگی خاکزَسؼِ سیطِ گیاُ سا تِ ٍسیلِ خاغهحل ایسساتی ، دس ایي سٍش تا كٌسشل سغح

یا اص عشیق اًسذاد  ٍ،تشای ایي ًَع آتیاسی تایذ یک سغح غیش قاتل ًفَر دس ػوق هطخػی اص خاک ایجاد هی داسًذ

جلَگیشی اص زثخیش آب اص سغح خاک هْوسشیي هطخػِ ایي سٍش  تسَاى سغح ایسساتی سا كٌسشل كشد،صّکص ّا 

 .تِ هشعَب ًطذى سغح خاک هی تاضذ ا زَجِت
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تا تا اخز هجَص ّای الصم اص جْاد كطاٍسصی ٍ ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ ضشكر هیشاب ساصُ آسیا 

س دس حَصُ آب ٍ آتیاسی دس اسسفادُ اص زین هجشب ٍ هسخػع داًص آهَخسِ اص تشزشیي هشاكض آهَصش ػالی كطَ

 .حال فؼالیر هی تاضذ

داًطگاُ زْشاى ّوَاسُ دس ٍ اسازیذ ٍ فٌاٍسی  خاسک ػلنّای ضشكر اسزثاط تا تشقشاسی هیشاب ساصُ آسیا تاضشكر 

، تا داًص ٍ فٌاٍسی ّای ًَیي دس ساسسای تِ كاسگیشی دس سیسسن ّای ًَیي آب ٍ آتیاسی حال زؼاهل ٍ زثادل 

 طَس هی تاضذ .جاهؼِ ػلوی ك

آهادگی ّوکاسی تا ساصهاى ّا، اداساذ، ضشكر ّا ٍ  هَجَد،  ایي ضشكر تا زَجِ تِ ًیشٍی اًساًی ٍ زجْیضاذ فٌی

  ًْاد ّای دٍلسی ٍ غیش دٍلسی دس صهیٌِ ّای عشاحی ، اجشا، زْیِ ٍزَصیغ لَاصم آتیاسی ٍ آتشساًی سا داسا هی تاضذ.

 شرکت اصلی اعضبی

 : مذیر عبمل

 ایص آتیاسی ٍ صّکطی داًطگاُ زْشاىكاسضٌاس اسضذ هٌْذسی آب گش-هْذی دسخطٌذُهٌْذس 

 ػضَ كویسِ هلی آتیاسی ٍ صّکطی ایشاى  

 ػضَ داین ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی   

 :یئت مذیره رییس ه

 گشایص هٌاتغ آب داًطگاُ زْشاى-كاسضٌاس اسضذ هٌْذسی آب –هٌْذس سضا تضاص 

 ین ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼیػضَ دا  

 كاسضٌاس اسثق دفسش فٌی ضشكر خذهاذ هٌْذسی آب ٍ خاک كطَس  

 هسَل اجشایی خشٍطُ ّای آتیاسی ، صّکطی ٍ كاًال دس ضشكر آب گسسش سثض سداّاى  
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 یئت مذیره نبیب رییس ه

 غٌؼسی اغفْاىكاسضٌاس اسضذ هٌْذسی آب گشایص هٌاتغ آب داًطگاُ  -ػلی سهضاًی فشاًیهٌْذس 

 ػضَ داین ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی

 (EGMA Landscape)كاسضٌاس فٌی دس صهیٌِ آتیاسی ٍ صّکطی دس گشٍُ تیي الوللی اگوا 

 کبرشنبسبن فنی 

ّیذسٍلیکی داًطگاُ ذ هٌْذسی آب گشایص ساصُ سضٌاس اسضكا-سیذ اهیشحسیي هحوَدیهٌْذس 

 غٌؼسی اغفْاى

 كاسضٌاس فٌی دس اجشای خشٍطُ ّای هشزثظ تا ساصُ ّای آتی  

 داًطگاُ گیالى تاغثاًی  –هٌْذسی كطاٍسصی دكسشای  –سلین حیذسی هٌْذس 

  صساػر ٍ كطاٍسصی اهَس  فٌی دسكاسضٌاس 

 داین ساصهاى ًظام هٌْذسی كطَس ٍ داسای سزثِ حقیقی اص ایي ساصهاىػضَ 

 داًطکذُ كطاٍسصی اهام خویٌی كشج هٌْذسی آتیاسیكاسضٌاس  –سیذُ فاعوِ حسیٌی هٌْذس 

 گَاّیٌاهِ عشاحی ٍ اجشای سیسسن ّای آتیاسی زحر فطاسداسای  

 آتیاسی زحر فطاس كطاٍسصی ٍ فضای سثض خشٍطُ ّایعشاح  

 كاسضٌاس اسضذ هٌْذسی فضای سثض داًطگاُ زْشاى –هٌْذس ػلیشضا ػثاسی 

 هذیش اجشایی خشٍطُ ّای فضای سثض  

 گشایص َّاضٌاسی كطاٍسصی داًطگاُ زْشاىكاسضٌاس اسضذ هٌْذسی آب  -ضْاب الذیي اٍیسیهٌْذس 

 كاسضٌاس اسضذ هٌْذسی آب گشایص هٌاتغ آب داًطگاُ غٌؼسی اغفْاى –هٌْذس هحوذ هْذی تیذُ 
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 : پروشه هبی صورت گرفته و در دست اجرابرخی از

تا  ّکساس  60احر تِ هسضْشیاس  –عشح آتیاسی زحر فطاس زجویؼی كطاٍسصاى سٍسسای قػثِ اجشای 

 طاٍسصی اسساى زْشاىًظاسذ جْاد ك

 ّکساس 30تِ هساحر شیاس ضْ –عشح آتیاسی زحر فطاس زجویؼی كطاٍسصاى سٍسسای اتشاّین آتاد اجشای 

 تا ًظاسذ جْاد كطاٍسصی اسساى زْشاى

 عشاحی سیسسن آتیاسی فضای سثض ٍسٍدی ضْش جذیذ خشًذ

 فاصّای غفش، یک ٍ دٍ ضْش جذیذ خشًذعشاحی ٍ هغالؼاذ جاهغ آتیاسی فضای سثض 

 ّوکاسی تا ضْشداسی هٌغقِ ثاهي هطْذ تشای عشح جاهغ فضای سثض ضْشی

 خشداد 15عشاحی ٍ اجشای سیسسن آتیاسی دیَاس سثض ساخسواى اداسی تٌیاد 

 عشاحی سیسسن آتیاسی فضای سثض خاسک كَدک قضٍیي

 ْش ّطسگشدعشاحی سیسسن آتیاسی فضای سثض جادُ زٌذسسسی ٍاقغ دس ض   

 عشاحی فضای سثض ٍ هحَعِ ساصهاى سٌجص آهَصش كطَس ٍاقغ دس هطکیي دضر كشج

 عشاحی سیسسن آتیاسی ٍ جوغ آٍسی آتْای سغحی خاسكْای جیثی قضٍیي

ّوکاسی تا ضشكر ّلذیٌگ هضاسع ًَیي ایشاًیاى)ساصهاى ازکا( دس صهیٌِ عشاحی ٍ اجشای اًَاع سیسسن 

 آتیاسی زحر فطاس

 ٍ ...(دس اساضی ٍساهیي،خیطَا ٍ... کساس سیسسن آتیاسی)ًَاسّای آتیاسیّاجشای دُ ّا 

 زْیِ ٍ ًػة سیسسن ّای كٌسشل هشكضی ٍ فیلسشاسیَى دس هضاسع ٍ تاغاذ كطاٍسصی

 عشاحی ٍ اجشای دُ ّا ّکساس سیسسن آتیاسی قغشُ ای هخسع تاغاذ  هیَُ

 خشٍطُ هَفق فضای سثض هٌاصل ٍ ٍیالّای ضخػی ٍ دیگش
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 حیر ّا :غال

 اخز گَاّیٌاهِ غالحیر خیواًکاسی آتیاسی زحر فطاس اص ٍصاسذ جْاد كطاٍسصی  -1
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 اخز هجَص عشاحی ٍ اجشای سیسسن ّای آتیاسی اص ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی -2
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 سزثِ ٍ گشیذ اص ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی اخز  -3
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 زَاًوٌذی ّای هیشاب ساصُ آسیا:

تاضذ. تا زَجِ هشتَط تِ هثاحث عشاحی هیعشاحی : یکی اص هْسشیي تخص دس صهیٌِ آتیاسی زحر فطاس  -1

ایي هَضَع ساصهاى ًظام هٌْذسی كطاٍسصی ٍ ًظاسذ ساّثشدی سیاسر جوَْس اقذام تِ اسائِ  تِ اّیور

آییي ًاهِ ّا ٍ دسسَسالؼول ّایی كشدُ اًذ. هسخػػاى ایي ضشكر عشاحی ّای خَد سا تش اساس ایي 

 .شیي ًشم افضاس ّا هشتَعِ، هحاسثِ ٍ عشاحی هی ًوایٌذآییي ًاهِ ّا ٍ ّوچٌیي تا اسسفادُ اص تشٍص ز

 

 

 
 

 

 

اجشا : هیشاب ساصُ آسیا تا تکاسگیشی افشاد هسخػع ٍ هجشب اقذام تِ فؼالیر دس صهیٌِ اجشای خشٍطُ  -2

ّای حَصُ آب ٍ آتیاسی هغاتق تا ًقطِ ّا ٍ دسسَسالؼول ّای اجشایی تا تیطسشیي سشػر ٍ دقر، هی 

 ًوایذ. 
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هیشاب ساصُ آسیا تا دس اخسیاس داضسي هاضیي آالذ ٍ زجْیضاذ هٌاسة جْر اجشای خشٍطُ ّای ضشكر 

بیل مکبنیکی بکهو .  به  . اص جولِ ایي هَاسدیذ ًوا فطاس ٍ اًسقال آب ٍ ... فؼالیر هی آتیاسی زحر

پلی اتیلن ، موتور برق هب بب ظرفیت هبی هبی مختلف جوش لوله خودرو هبی وانت . دستگبه 

 ضاسُ هی ضَد .ٍ .... ا گونبگون
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 زحر فطاس زْیِ ٍ زَصیغ لَاصم آتیاسی، عشاحی ، اجشا 
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 زحر فطاس زْیِ ٍ زَصیغ لَاصم آتیاسی، عشاحی ، اجشا 

 

 (Roof Garden) زخػع دس عشاحی ٍ اجشای سیسسن آتیاسی ٍ صّکطی تاهْای سثض خاًگی -4
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 زحر فطاس زْیِ ٍ زَصیغ لَاصم آتیاسی، عشاحی ، اجشا 

 

ضشكر هیشاب ساصُ آسیا ّوَاسُ هی كَضذ دس اجشای خشٍطُ ّای هحَل ضذُ اص  زْیِ ٍ زَصیغ لَاصم: -4

تشزشیي لوللی ٍ تْسشیي ٍ تا كیفیر زشیي لَاصم ٍ ٍسایل زَلیذ ضذُ زَسظ هغشح زشیي تشًذ ّای تیي ا

هؼسثش حَصُ آب ٍ ضشكر ّای داخلی اسسفادُ ًوایذ ٍ ّوَاسُ دس حال زؼاهل ٍ ّوکاسی تا ًْاد ّای 

 آتیاسی هی تاضذ :

 

 

 

 

 

 

 

 


