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 چکیده

 نیا متفاوت یهاتراکم نیها و همچنآن یریمحل قرارگ یموجود، پراکندگ یاهیگ مختلف یهاگونه تنوع لیدلبه یشهر سبز یفضا

نیاز آبی در سایت دانشگاه آزاد  ،پژوهش نی. در ااست بوده روروبه اهانیگ یواقع یآب ازین برآورد یبرا ییهاچالش با هوارهم واحدها،

گونه گیاهی در سایت علوم و تحقیقات  77 د. نخست تعدادشبرآورد  ha 4/109تحقیقات تهران با وسعت و  لوماسالمی واحد ع

ها در دسته ها و تنوع آنبودن گونه یزراعریغ. با توجه به دبوترین فراوانی بیشگیاه ترون دارای از میان آنها که د ششناسایی 

 ستگاهیای محاسبه ضریب گیاهی استفاده شد. سپس آمار هواشناسی مورد نیاز از گیاهان فضای سبز، از نشریه کالیفرنیا برا

 CROPWATوسیله برنامه توسط سازمان هواشناسی کل کشور استعالم و به 2014تا  1988از سال  شمال تهران یهواشناس

ن فضای سبز دانشگاه واحد علوم و و در نهایت تبخیر و تعرق پتانسیل به روش پنمن مانتیث محاسبه و نیاز آبی گیاهاپردازش 

بود.  3m 7/246033آبی بیشینه، در ماه جوالی با حجم ه نیاز ن مطالعه نشان داد کتحقیقات به روش کالیفرنیا تعیین شد. نتایج ای

ی سبز ز آبی فضاکننده نیانوامبر و دسامبر با توجه به میانگین بلندمدت بارش، این مقدار تأمینهای ژانویه، فوریه، همچنین در ماه

 باشد.موجود بوده و نیازی به عملیات آبیاری در این دوره نمی

 

 .CROPWAT ؛سبز یفضا ؛کردن زمترهیر؛ یآب لیتانسپ :یدیکل یهاواژه 
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 مقدمه  -1
 هایعرصه که است شهری باز فضای از بخشی فضای سبز،

 درختان، پوشش زیر آن، مصنوعی اغلب و طبیعی

  که است گیاهانی سایر و هاچمن ها،گل ها،بوته ها،درختچه

 ضوابط، گرفتن نظر در با انسان، مدیریت و نظارت اساسبر 

 زیستی، شرایط بهبود برای آن، مرتبط هایتخصص و قوانین

-غیر جمعیتی مراکز و شهروندان رفاهی و زیستگاهی

 Miller) شوندمی احداث یا نگهداری حفظ، روستایی،

 نیترعمده یکشاورز یهابخش مراههبه سبز یفضا. (1998

. با توجه به آمار باشندیکننده منابع آب کشور ممصرف

 نیدر ا کشوردر  یدرصد حجم آب مصرف 90موجود حدود 

 از یکی(. Alizadeh 2004) شودیدو بخش مصرف م

 سبز یفضا در آب مصرف تیریمد یهاروش نیترمهم

 Kouchakzadeh) است اهانیگ یآب ازین مقدار قیدق برآورد

and Bahmani 2005 .)طوربه تواندیم تعرق و ریتبخ 

 برزمان و یگران لیدلبهکه آن حالمحاسبه شود،  میمستق

فائو،  یشنهادیروش پ. در شودیزده م نیتخم حاًیترج بودن،

( در cK) یاهیگ بیضر ضرب با( cET) اهیو تعرق گ ریتبخ

0ET دیآیدست مبه (ahmani Kouchakzadeh and B

 یهواشناس یهاستگاهیا معادله نیا از استفاده یبرا(. 2005

 باد، سرعت هوا، یدما یریگاندازه لیوسا به مجهز دیبا

 نیچن زیتجه. باشند نگارآفتاب ای سنجتابش و ینسب رطوبت

 بردارد در را ییباال نهیهز یکشاورز مزارع یبرا ییهاستگاهیا

(Rahimi Khoob et al. 2006) .یادیمطالعات ز نونتاک 

انجام گرفته  یو باغ یزراع اهانیگ یآب ازین نییدر مورد تع

در  اهانیگ یآب ازین نییدر مورد تع یمطالعات کم یاست ول

وجود  نهیزم نیدر ا یسبز انجام شده و اطالعات کاف یفضا

 یبرا یسبز راه یفضا اهانیگ یآب ازیندارد. لذا برآورد ن

 . باشدیم سبز یآب در فضا نهیمصرف به

 یآب ازین برآورد و یبررس خصوص در شده انجام مطالعات

 به توجه با توجهقابل یگستردگ رغمیعل یکشاورز محصوالت

 اهانیگ نگونهیا به محدود شتریب یزراع محصوالت تیاهم

سبز  یفضا یهاگونه یرو بر یمحدودتر مطالعات و بودن

 در Parhami Pouya et al. (2013)صورت گرفته است. 

-به که سبز یفضا اهانیگ یآب ازین و یاهیگ بیضر یپژوهش

 اندشده کشت رازیش ارم باغ در گریکدیمخلوط در کنار  صورت

به  IPOS( و WUCOLS) ووکولس یآب النیب یهاروش با را

برآورد  1392 مهرماهتا  1391 مهرماهاز  ،سال کیمدت 

و  ریتبخ نیترو کم نیترشینشان داد ب قیتحق جینمودند. نتا

آب  النیو تعرق با روش ب ریتعرق ماهانه و مقدار ساالنه تبخ

-، با روش ووکولس به mm 3/197 ،1/12 ،4/1005 بیترتبه

 بیترتبه IPOSو با روش  6/657و  mm 3/140 ،6/4 بیترت

mm 72/4 ،3/6  با  یاهیگ بی. ضردیبرآورد گرد 7/398و

 آذرماه، در 87/0مقدار  نیترشیب مردادماهآب در  النیروش ب

و مرداد  ریت یها، با روش ووکولس در ماه61/0مقدر  نیترکم

 مقدار نیترکم یآذر و د یها، در ماه62/0مقدار  نیترشیب

 نیترکم وریخرداد و شهر یهاماه IPOSو با روش  23/0

 نیترشیب بهشتیو ارد نیفرورد یها، در ماه28/0مقدار 

نوع  کیرد روش ووکولس که برآورد شد. با کارب 36/0مقدار 

در  توانیاست م یآب النیبا روش ب سهیدر مقا یاریکم آب

پمپاژ و انتقال  ینهیکاهش مصرف آب و کاهش هز

 نگران حال نیع در و آورد عملهب یتوجهقابل ییجوصرفه

 .Hartin et al .نبود سبز یفضا اهانیگ به یجد بیآس

رفی بر )آب مص WUCOLSروش  داردیمبیان  (2018)

های گیاهان فضای سبز( از اوایل دهه بندی گونهاساس طبقه

 3500و توانسته بیش از روز رسانی شده تا به اکنون به 1990

های مشاهداتی به طبقات گونه گیاهی را بر اساس داده

-متوسط و زیاد در مصرف آب تقسیممختلف خیلی کم، کم، 

 بندی کند.

Delfan Azari et al. (2018) یبررس به خود وهشژپ در 

 یهایژگیو یبرخ بر یاریآب مختلف سطوح تأثیر

 شهر سبز یفضا در تهران کاج یهانهال یکیولوژیزیمورفوف

 هعرص در تهران کاج درخت یآب ازین منظور نیبد. اندپرداخته

و روش  فائو یشنهادیپ روش از استفاده با مطالعه تحت

WUCOLS III  شده استمحاسبه. Bortolini and Zanin 

با هدف ارزیابی وضعیت موجود در  در پژوهشی، (2018)

فضای سبز سقف دانشگاه پادووا نیاز آبی را با استفاده از روش 

WUCOLS دست آوردند. سپس رشد گیاهان فضای سبز هب

درصد منطقه  25و  15، 10 تأثیرار که تحت مرا در سه تی

د. نتایج سال مورد آزمایش قرار دادن 4زهکشی بوده است طی 

 درصد، 15الی  10نشان داد که منطقه زهکشی به وسعت 
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برای مدیریت پایدار آب باران و تضمین زیباشناسی فضای 

 باشد.سبز مناسب می

(DiGiovanni-White et al. (2018 تیاهم یپژوهش در 

 و ریتبخ محاسبه و شهر در موجود یهامیاقلکرویم کردن جدا

 یهاداده. نمودند مطرحرا  میکرواقلیم هر با متناسب تعرق

 یهواشناس ستگاهیا شش از ورکیوین شهر در هسالکی یمیاقل

 و یشهر متفاوت سبز یفضاها در ستگاهیا چهار. شد یگردآور

 تعرق و ریتبخ زانیم. بودند شده واقع فرودگاه در ستگاهیا دو

 0ET که شد محاسبه ثیمانت پنمن فرمول قیطر از مرجع

 گریکدی با درصد 40 تا ستگاهیا شش نیب شده محاسبه

 ترقیدق محاسبه یهاروش یرو بر پژوهش نیا. نددبو متفاوت

 یهااسیمق در میکرواقلیمبا در نظر گرفتن  تعرق و ریتبخ

با  Cetin et al. (2018) همچنین  .کندارزیابی می کوچک

-گیری از برگ برخی گیاهان فضای سبز در میکرواقیلمنمونه

 بابر گیاهان را مطالعه کردند.  میکرواقلیم تأثیرهای متفاوت 

 عیکمبود آب در کشور و وجود سطح وس وضوعبه م توجه

اطالع از  تهران قاتیسبز واحد علوم تحق یتحت پوشش فضا

با  نیو الزم است. همچن یضرور یسبز امر یفضا یآب ازین

مناسب  تیریو مد یبندو زمان یاریمناسب آب یطراح کی

سبز  یفضا نیا یجهت نگهدار یجار یاهنهیدر هز توانیم

طرح  کیبا اعمال  تیمالحظه نمود. در نها یریگکاهش چشم

مالحظه ارتقا قابل به نحوسبز  یفضا ینگهدار قیدق یرسانآب

سبز  یآب در دسترس، فضا زانیم نیبا ا توانیم یو حت افتهی

گسترش داد. لذا  ی مدیریت کرده وترستهیرا به شکل شا

 ازین تردقیق برآورد به یابیدست منظوروهش حاضر بهانجام پژ

 یابیارز با تهران قاتیتحق علوم واحد سبز یفضا اهانیگ یآب

 نیا هدف. باشدیم تیاهم با و یضرور مختلف یهاروش

 یفضا کشت تحت مختلف یهاگونه از یآماربردارپژوهش، 

سبز  یفضا یآب ازیکل ن برآوردو سپس  دانشگاه محوطه سبز

 بود. قاتیواحد علوم تحق ید اسالمشگاه آزادان

 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه -2-1

 و علومآزاد اسالمی واحد  دانشگاه تیسا در پژوهش نیا

 مورد محدوده. شد انجام تهران حصارک منطقه در قاتیتحق

 و 39° و یشرق طول 95´ و 52° تا 90´ و 52° نیب مطالعه

. جهت استشده واقع یلشما عرض 62´ و 39° تا 59´

 یشیمایپ و یااطالعات از دو روش کتابخانه یآورجمع

 یااز روش کتابخانه ینظر یمبان نی. جهت تدوشد استفاده

 یگردآور ی( و براکیرالکترونیو غ کی)مقاالت و کتب الکترون

کتابخانه و اسناد علمی با مراجعه به  یدانیها از روش مداده

 شیمایپ و تهران قاتیتحقعلوم  حدآزاد اسالمی وا دانشگاه

 یهاعکس از استفاده با منطقه نقشهاستفاده شد.  سبز یفضا

طرح و  کارشناسانتوسط  ینیزم شیمایپ انجام منطقه، ییهوا

روز شده به GPSبرداشت مختصات نقاط با استفاده از دستگاه 

 (.1مورد استفاده قرار گرفت )شکل  یبندو جهت قطعه

 

علوم و  آزاد اسالمی واحد دانشگاه تیاز سا ییاعکس هو -1 شکل

 تهران قاتیتحق
Fig. 1 Aerial photos from Science and Research 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 استفاده های موردداده -2-2

 تنوع و منطقه سطح یگستردگ به توجه با واحد یبندقطعه

 Google Earthو  GIS شهقن از استفاده با موجود یاهیگ

 یقطعات جادیا هدف، یبندقطعه نیا در. شد انجام شده روزبه

 یبرا ترکنواختی یاهیو داشتن تنوع گ کنواختیبا مساحت 

 یبندقطعه در. است منطقه سبز یفضا یاریآب امرسهولت در 

 اتیعمل به توجه باقطعه مشخص شد.  73 شده، انجام
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 و واحد سطح در موجود یهاگونه یآماربردار ،یبندقطعه

 کارشناسان از استفاده با یکارشناس پیاک دو در هاآن تعداد

با توجه  یبردارداده. شد آغاز 13/08/95 خیتار در سبز یفضا

. دیطول انجامبه 15/11/95 خیمساحت تا تار یبه گستردگ

 خیتار نیسبز پس از ا یذکر است هرگونه توسعه فضا انیشا

 شاملمطالعه نمونه  نیاست. در اهنشد دهیمطالعه د نیدر ا

 و علوم واحد سبز یفضا در رفتهارکبه یاهیگ یهاگونه

 نییتع چمن و هابوته ها،درختچه درختان، شامل قاتیتحق

 اتمام از پسشد.  برآورد آنها تعرق و ریتبخ و یآب ازین که شد

 یهاداده و شده روزبه نقشه از استفاده با یبردارداده ندیفرآ

و  هیته GISافزار تحت نرم یبانک اطالعات شده، یآورجمع

 شد.  نیتدو

 میاقل به وابسته هینما کی( 0ET)مرجع  اهیو تعرق گ ریتبخ

 محاسبه یهواشناس یهاداده یمبنا بر را آن توانیم و است

 اتمسفر در ریتبخ یتقاضا گرانیب مرجع تعرق و ریتبخ. کرد

 اهیگ یهایژگیو و است لسا از مشخص زمان و مکان کی در

 بخش نیا در. ردیگینم نظر در را خاک به مربوط عوامل و

 مؤثر یپارامترها اساس بر ،یمیاقل یهاداده پردازش از پس

شامل درجه حرارت، ساعات  که مرجع اهیگ تعرق و ریتبخ

مقدار آن با  باشد،یم یسرعت باد و رطوبت نسب ،یآفتاب

شده  محاسبه (8نسخه ) CROPWATافزار استفاده از نرم

 خواروبارتوسط سازمان  1992افزار در سال نرم نیاست. ا

 یمدل برا نیا استاندارد روششد.  ارائه( FAO) یجهان

 .است تیثمان-پنمن-فائو روش مرجع قو تعر ریبرآورد تبخ

 شامل تهران شهر سطح در ستگاهیا چهار یریقرارگ به توجه با

 کیزیژئوف و شمال تهران تگر،یچ مهرآباد، یهواشناس ستگاهیا

-به یول. شد یآورجمع هاستگاهیا نیا هیکل یهاداده تهران

 تهران ستگاهیا یارتفاع نیهمچن و ییایجغراف یکینزد لیدل

-به ستگاهیا نیا تهران قاتیتحق و علوم واحد تیسا به شمال

 مورد آن یهاداده و انتخاب یهواشناس مرجع ستگاهیا عنوان

از سال  ستگاهیا نیذکر است ا انیگرفت. شا استفاده قرار

 یهامطالعه بازه سال نیاست که در ا یداده آمار یدارا 1988

مورد استفاده قرار  یسال داده آمار 27شامل  2014تا  1988

به شکل  CROPWATبه مدل  یورود یهاگرفت. داده

رق و تع ریتبخ زانیمبود و سال  27 نیمدت ابلند نیانگیم

 در آن ریمقاد که دشمحاسبه  mm/month رتصومرجع به

 .است شده ارائه (1) جدول

 تهران شمال ستگاهیو تعرق مرجع در ا ریو تبخ یمیساله عناصر اقل 27 نیانگیمحاسبه م -1 جدول

Table 1 Calculating the 27-year average of climatic elements and reference evapotranspiration at the North Tehran 

Station 

 نسبی رطوبت ماه

)٪( 

 کمینه متوسط دمای
℃ 

 بیشینه متوسط دمای
℃ 

 باد
m/s 

 آفتابی ساعات
Hr 

0ET 

mm/month 

 32.29 9.5 0.5 12.3 6.8- 62 ژانویه

 50.20 10.9 0.8 15.2 5.9- 57 فوریه

 98.66 12.9 1.0 21.0 2.5- 49 مارس

 145 14.3 1.2 26.6 2.9 43 آوریل

 191.02 15.2 1.3 31.4 8.4 37 می

 203.38 15.4 1.1 36.2 14.7 28 ژوئن

 208.44 14.8 0.9 38.6 18.4 30 جوالی

 189.26 13.8 0.9 37.4 18 30 آگوست

 149.12 13.7 0.9 34 12.5 32 سپتامبر

 105.27 12.5 0.9 28.2 6.7 43 اکتبر

 52.57 11.1 0.6 20.5 0.6- 56 نوامبر

 30.55 9.5 0.4 14.7 4.2- 64 دسامبر

 1445.75 مجموع 12.8 0.9 26.3 5.1 44 ساالنه یانگینم
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 از استفاده یجابه دقت شیافزا یبرا محاسبات نیا در

 نیانگیم و دما بیشینه و کمینه یپارامترها از دما نیانگیم

 رطوبت بیشینه و دما کمینه .شد استفاده آن مدتبلند پارامتر

 در باد سرعت بیشینه نیهمچن و است داده رخ هیژانو ماه در

 روز طول در یآفتاب ساعت بیشینه نیهمچن. شد ثبت یم ماه

 شودیم مشاهده که گونههمان. افتاد اتفاق ژوئن ماه در

و  دهدیرخ م یو تعرق در ماه جوال ریتبخ زانیم نیترشیب

ماه  نیا جهیدر ماه است. در نت mm 44/208مقدار آن برابر 

 یآب ازین بیشینهتبع آن و تعرق و به ریتبخ بیشینه یدارا

 خواهد بود.

 اهیگ یآب ازین برآورد در یبارندگ زانیم تیاهم به توجه با

 مطالعه نیا در. شد وارد محاسبات نیا در زین یبارندگ زانیم

مدت از آمار بلند استفاده از حاصل یخطا زانیم کاهش یبرا

 روند از ارانپرب یهاسال نیانگیم ریمقاد ینیگزیو جا یبارندگ

 یبرا هیاول یبررس جهت در .شد حذف یبارندگ محاسبات

که در اطالعات  ینقصان لیدلبه آسا،لیس یهابارش افتنی

 کمک مهرآباد ستگاهیا یهابود، از داده شمال تهران تگاهسیا

 به نسبت و مدتبلند مهرآباد ستگاهیا یهاداده. شد گرفته

-سال راستا نیا در. است بوده ترلیتکم شمال تهران ستگاهیا

 تهران ستگاهیا در گرفته شکل رمترقبهیغ یهابارش که ییها

 ترمعقول یشکل بارش یزمان یسر روند تا دیگرد حذف شمال

. ابدیکاهش  یداریطور معنبه آن راتییتغ بیضر و ردیبگ

-شیب یدارا یآمار داده سال 60 از شیب با مهرآباد ستگاهیا

 زانیم. است شده ییشناسا یهاهگاستیا نیب در قدمت نیتر

 یهاسال بازه در ستگاهیا نیا در ساالنه شده ثبت یبارندگ

 .استشده  داده نشان (2) شکل در 2014 تا 1951

  

 )خطی( و تهران شمال )خط چین( مهرآباد ستگاهیا در ساالنه یبارندگ مجموع -2 شکل

Fig. 2 Total annual precipitation at Mehrabad station (line) and North Tehran Station (dashed line) 

 زانیم هاسال یبرخ در شودیم مشاهده که گونههمان

-به هاسال نیا از که است یتوجهقابل جهش یدارا یبارندگ

 ستگاهیا نیا آمار طبق بر. شودیم ادی باران پر یهاسال عنوان

-به 2011 و 1996، 1982، 1972، 1969، 1957 یهاسال

 شکل یرو در که شوندیم شناخته باران پر یهاسال عنوان

تهران  ستگاهیا یهاتوجه به بازه داده با. اندشده مشخص (2)

-قرار دارند و به هربانیدر ا 2011و  1996 یهاشمال سال

 محاسبات روند از سال دو نیا بارش یهاجهت داده نیهم

 .شد حذف

و تهران شمال منجر به  مهرآباد ستگاهیا دو ارتفاع اختالف

نکته نشان از  نیکه ا دهیتفاوت در مقدار باران ثبت شده گرد

محاسبه  یبرادارد.  یارتفاع در محاسبات هواشناس تیاهم

از جمله روش درصد ثابت،  یمختلف یهاروش مؤثر یبارندگ

ش وزارت ، رو 1(SCS) کایحفاظت خاک آمر سازمانروش 

 
1Soil conservation service 
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دارد. با توجه به  ودوج 2(USDA)ت متحده الیا یکشاورز

 زانیم نیترشیب USDAها روش روش نیا نیاز ب نکهیا

 نیقبول ادقت قابل نیو همچن کندیرا برآورد م مؤثر یبارندگ

واحد علوم و  تیسا یخاص ارتفاع تیموقع لیدلروش، به

استفاده شد.  مؤثرمحاسبه بارش  یروش برا نیاز ا قاتیتحق

دارد یم انی( بUSDA) متحده التیا یوزارت کشاورز

 و شده افتیدر اهیگ کیدوره رشد  یاز باران که در ط یمقدار

 دهینام مؤثر بارش رد،یرس قرار گدست در آن مصارف یبرا

 هرابط طبق ماهانه، مؤثر یبارندگ زانیم روش، نیدر ا. دشویم

 .شودیم محاسبه (1)

If 250 mm < P, Peff = 125 + 0.1                        )1(
If 250 mm > P, Peff = (P/125) × (125-0.2P)   

 متریلیم برحسببارش ماهانه  Pو  مؤثربارش  Peffدر آن  که

 .است

  یآب ازین -3-2

 ازیمحاسبه ن ی( برا0ET) مرجع تعرق و ریتبخ محاسبه از پس

 طوربه. شودیاستفاده م (cK) یاهیگ بیضر از اهیگ یآب

 . شدمحاسبه  (2) هبطرابر اساس  اهیگ یآب ازیمعمول ن

(2)                            cK× 0CWR=ET 

و تعرق  ریتبخ 0ET(، mm) اهیگ یآب ازین CWR آن در که

 بیضر. باشدیم یاهیگ بیضر Kc( و mmمرجع ) اهیگ

رشد و  یمرحله خاک، اه،یمانند نوع گ یبه عوامل یاهیگ

جه به پژوهش با تو نیا دردارد.  یبستگ ییآب و هوا طیشرا

 یفضا یبرا ایفرنیعرصه به روش دپارتمان کال یآب ازین نکهیا

 .شداستفاده  (4و ) (3)های رابطه از شدسبز برآورد 

(3)               LK×0= ETLET 

 (4)    mcK×dK×s= KLK 

عرصه،  بیضر LKهر گونه،  ازیمورد ن آب LET آن در که

0ET مرجع، تعرق و ریتبخ Ks  ،فاکتور گونهdK ر تراکمفاکتو 

 به توجه با ازین مورد بیضرا باشد.می میزاقلیرفاکتور  mcK و

 و نییتع یفراوان نیترشیب با اهیگ و مختلف قطعات طیشرا

 
2United States Department of Agriculture  

 .است شده اصالح

 ها و بحثیافته -3
 هاگونه یگستردگ -1-3

 و علوم واحد تیسا در موجود سبز یفضا کل مساحت

گونه  77مجموعاً  برآورد شده است و ha 4/109 قاتیتحق

 اهیبا گ یفراوان نیترشیبشده است.  ییدر آن شناسا یاهیگ

برآورد شده  2m5600ترون بوده است و سطح چمن محوطه 

موجود در کل واحد علوم و  یاهیگ یهاگونه آماراست. 

انجام  یبند. در قطعهباشدیم (3) شکلمطابق با  قاتیتحق

 ha برابر یمساحتقطعات با  نیقطعه مشخص شد. ا 73شده، 

سبز موجود در منطقه  یدهنده کل فضاپوشش 4/109

مجموعه قطعه شماره  نیقطعه ا نیترهستند. بزرگ یمطالعات

است که در پشت ساحتمان  ha 45/28برابر  یبا مساحت 32

 یقطعه با مساحت نیترکوچک نیهتل واقع شده است. همچن

جاورت که در م 3متعلق به قطعه شماره  3m 2/93برابر 

 .باشدیساعت قرار دارد، م دانیم

 سبز یفضا در شده کشت اهانیگ مختلف یهاگونه مورد در

 و میاقل با یاهیگ یهاگونه تناسب عدم قاتیتحق و علوم واحد

 یهایماریب و آفات و کم یآب ازین با یهاگونه منطقه، طیشرا

 میاقل به توجه با. باشدیم مالحظهقابل موارد یاهیگ یهاگونه

 با دیبا شده انتخاب یاهیگ یهاگونه منطقه خشک و سرد

 در نیهمچن و باشند داشته یسازگار تیقابل یطیشرا نیچن

 کم یآب ازین با یهاگونه دیبا مختلف یاهیگ یهاگونه انتخاب

 به توجه با. رندیگ قرار انتخاب تیاولو در کاشت جهت

 از یکی حاضر، پژوهش در عیوس یدانیم مطالعات و دهایبازد

 و آفات ،یاهیگ مختلف یهاگونه یبرا آمده شیپ مشکالت

 ینگهدار و یپاشسم دیبا که باشدیم هاآن یهایماریب

 واحد سبز یفضا از محافظت تیاولو در هاگونه نیا از مستمر

 .ردیگ قرار

 یآب ازین برآورد -2-3

با توجه به  ازین مورد بیضرا یاریآب ازین نییمطالعه تع یبرا

و  نییتع یفراوان نیترشیبا ب اهیقطعات مختلف و گ طیشرا

 ازیماه با ن یمحاسبات انجام شده برا زیراست.  شدهاصالح 

سهولت  یبرا نیهمچن شده است. ( ارائه2جدول ) در بیشینه

روزه در نظر گرفته شده و  7 یاریآب هبرنامه دور نیا یاجرا
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 شد.  نییهفته تع در 3mقطعات بر حسب  ازیآب مورد ن زانیم

 
 قاتیعلوم و تحق واحد تیموجود در سا یاهیگ یهاگونه یفراوان -3 شکل

Fig. 3 The abundance of plant species on the site of Science and Research Branch 

 

نوامبر، دسامبر،  یهاآن است که در ما دهندهنشان محاسبات

ر اسفند ماه( تا اواخ آذرماه یزمان ی)بازه هیو فور هیژانو

سبز بوده و  یفضا یآب ازین کنندهنیواقع شده تأم یبارندگ

در ماه مارس  نی. همچنستین یاریآب اتیبه انجام عمل یازین

 یاریآب اتیعمل ازمندیقطعه ن 73قطعه از مجموع  21تنها 

و  یاهیگ یتراکم باال یعموماً دارا زیقطعات ن نیاست که ا

اس از جمله چمن هستند و پرمصرف و حس اهانیدربردارنده گ

 طراوتو  یحفظ شاداب یقطعات برا نیدر ا یاریلزوم آب

 یقطعه دارا 8در حدود  اکتبردر ماه  نیاست. همچن اهانیگ

تر از کم یآب ازین یقطعه دارا 18صفر و در مجموع  یآب ازین
3m 10 یدرختکار یقطعات دارا نیدر ماه هستند. غالب ا 

 درقطعات دارند.  رینسبت به سا یترعمده بوده و تراکم کم

و پاسخگو نبودن  یسال با توجه به کاهش بارندگ یهاماه هیبق

ضرورت انجام  یآب ازین نیتأم یبرا یمقدار نزوالت جو

است  ینکته ضرور نیوجود دارد با. توجه به ا یاریآب اتیعمل

 ازین درصد 100 نیتأم یدرج شده در جدول برا ریکه مقاد

منابع  تیمحدود گونهچیهو  ام شده استنجسبز ا یفضا یآب

 .آب در آن اعمال نشده است

 یآب ازین رغمیعل تیسا در شده یدرختکار قطعات نیهمچن

 هیماه از سال در بق 4در حدود  یاریبه آب ازیکم و عدم ن

در فصول گرم  ژهیومهم به نیبوده و ا یاریآب ازمندیفصول ن

گونه ات همانتوجه است. در خصوص مساحت قطعسال قابل

 یدانیم یریگاندازه یسطح بر مبنا نیگفته شد ا ترشیکه پ

است و  1395سال  ماهبهمن انیطرح تا پا نیکارشناسان ا

طرح  نیدر ا خیتار نیسبز پس از ا یهرگونه توسعه سطح فضا

 واحد سبز یفضا کل یبرا ماهانه یآب ازیننشده است.  دهید

 نیا جینتا. باشدیم (3) جدول با مطابق قاتیتحق و علوم

 3m حجم با بیشینه یآب ازین که دهدیم نشان مطالعه

 یهادر ماه نیهمچن. شودیم واقع یجوال ماه در 7/246033

 مدتبلند نیانگیم به توجه با دسامبر و نوامبر ه،یفور ه،یژانو

 بوده موجود سبز یفضا یآب ازین کنندهنیتأم مقدار نیا بارش،

 است یضرور. ستین دوره نیا در یاریبآ اتیعمل به یازین و

 از یبرداربهره برنامه ی آبیاری وزیربرنامه در موضوع نیا

 .شود گرفته نظر در هاآن توسعه ای و موجود مخازن
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 بیشینهقطعات در ماه  یآب ازین زانیم -2 جدول
Table 2 The amount of crop water requirements of blocks in maximum month 

نیاز 

 هفتگی
(3m) 

مساحت 

 قطعه

(2m) 

نیاز 

 ناخالص

(mm) 

 بارندگی

 

(mm) 

ETL 

 

(
𝒎𝒎

𝒎𝒐𝒏𝒕𝒉
) 

ET0 

 

(
𝒎𝒎

𝒎𝒐𝒏𝒕𝒉
) 

KL Kd Kmc sK نام قطعه 

127.6 25568.54 34.92 5.10 40.02 208.44 0.19 0.8 1.2 0.2 L ورودی هتل 

304.6 13329.53 159.98 5.10 165.08 208.44 0.79 1.1 1.2 0.6 M هتل 

281.3 49322.46 39.92 5.10 45.02 208.44 0.22 0.6 1.2 0.3 L  ، ایستگاه تحقیقات کشاورزیمیدان فرهنگ 

1928.0 284564.18 47.43 5.10 52.53 208.44 0.25 0.7 1.2 0.3 L  3مخزن آب 

133.2 75137.85 12.41 5.10 17.51 208.44 0.08 0.7 1.2 0.1 L  2مخزن آب 

20.1 14234.32 9.91 5.10 15.01 208.44 0.07 0.6 1.2 0.1 L  روبروی فلش قرمز کنار تیر برق 2پیچ قبل از مخزن ، 

734.4 33575.80 153.11 5.10 158.21 208.44 0.76 1.1 1.15 0.6 M مجموعه فتح 

257.6 80439.82 22.41 5.10 27.51 208.44 0.13 0.6 1.1 0.2 L فتح فضای سبز بعد از ورزشگاه 

175.9 10177.99 121.01 5.10 126.11 208.44 0.61 1.1 1.1 0.5 M کتابخانه 

341.9 24399.72 98.08 5.10 103.18 208.44 0.50 0.9 1.1 0.5 M کل محوطه مدیریت 

145.7 13572.02 75.15 5.10 80.25 208.44 0.39 0.7 1.1 0.5 M بعد از کتابخانه تا تقاطع 

402.3 19256.00 146.23 5.10 151.33 208.44 0.73 1.1 1.1 0.6 M بیمارستان 

233.2 31133.59 52.43 5.10 57.53 208.44 0.28 0.6 1.15 0.4 M  نایسابناز میدان پژوهش به سمت 

720.4 213085.07 23.66 5.10 28.76 208.44 0.14 0.6 1.15 0.2 L مرکز بیسم دکل مخابراتی 

137.6 32197.69 29.92 5.10 35.02 208.44 0.17 0.7 1.2 0.2 L زمایشگاه تا فلش پیچورودی آ 

85.4 60355.31 9.91 5.10 15.01 208.44 0.07 0.6 1.2 0.1 L ایستگاه شتاب نگاری تا باالی هتل 

144.96 20828.21 180.18 11.43 204.04 208.44 0.45 0.8 1.1 0.5 
 سایر قطعات 

 قاتیتحق و علوم واحد دانشگاه آزاد اسالمی بزس یفضا کل یبرا ماهانه یآب ازین -3 جدول

Table 3 The monthly water requirement for total landscape of Science and Research Branch, Islamic Azad 

University 
 ماه (3m) ماهانه آبی نیاز ماه (3m) ماهانه آبی نیاز

  ژانویه 0.0 جوالی 52557.4

 ریهفو 0.0  آگوست 50052.6

 مارس 1519.3 سپتامبر 37653.2

 آوریل 8048.8 اکتبر 12961.7

 می 31328.6 نوامبر 0.0

 ژوئن 51912.0 دسامبر 0.0

 مجموع  246033.7

 گیرینتیجه -4
 ریز صورت به توان یم را قیتحق نیا از برگرفته بارز جینتا

 :نمود انیب

در ماه  3m 7/246033با حجم  نه،یشیب یآب ازین -1

 واقع( مردادماه لیتا او رماهی)اواسط ت یجوال

 دسامبر و نوامبر ه،یفور ه،یژانو یهاماه در. شودیم

 به توجه باتا اواخر اسفندماه(  ماهآذر یزمان ی)بازه

 ازین کنندهنیتأم مقدار نیا بارش، مدتبلند نیانگیم

 اتیعمل به یازین و بوده موجود سبز یفضا یآب
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 نیا است یضرور .ستین دوره نیا در یاریآب

 از یبرداربهره برنامه و یاریآب یزیربرنامه در موضوع

 .شود گرفته نظر در هاآن توسعه ای و موجود مخازن

 یآب ازین رغمیعل تیسا در شده یدرختکار قطعات -2

ماه از سال در  4در حدود  یاریبه آب ازیکم و عدم ن

 ژهیومهم به نیبوده و ا یاریآب ازمندیفصول ن هیبق

 توجه است.فصول گرم سال قابل در

 غالباً  خاک بافت منطقه بودن یکوهستان به توجه با -3

 سبز یفضا اهانیگ کشت مناسب و بوده یازهیسنگر

 یواحد، خاک دارا یباال یها. در قسمتباشدینم

 یجنگل یهاجهت کشت گونه یعمق مناسب

بودن منطقه،  زیو با توجه به بادخ باشدینم

استحکام  یدرخت یهاز گونها یاریبس یهاشهیر

 یبرا شودیم هیراستا توص نیندارد. در ا یادیز

مناطق  نیدر ا یاهیمختلف گ یهاکاشت گونه

 کوتاهپا یهاگونه از و شوداندیشیده  الزم داتیهتم

منطقه  نیدر ا ادیز یسرما و یآب تنش به مقاوم و

 استفاده شود.

 مرتبط با منابع خاک یهاتیاز محدود گرید یکی -4

در خاک  یو وجود مواد مغذ یزیواحد، عدم حاصلخ

 یدرخت یهاگونه یکه باعث عدم ثمرده باشدیم

 ریمثمر مانند درختان گردو و عدم رشد مناسب سا

 یزیحاصلخ تیریشده است. مد یاهیگ یهاگونه

 یشناسخاک یهاشیسبز با انجام آزما یخاک فضا

مورد  ییایمیو ش یعناصر معدن یازهاین نیو تأم

 نهیزم نیمؤثر در ا یسبز راهکار یفضا اهانیگ ازین

 خواهد بود.
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Abstract 

Urban green space has always faced challenges in estimating the actual water requirement of 

plants due to the diversity of different plant species, their dispersal, and the different densities. In 

this research, water need for the Islamic Azad University, Science and Research Branch with an 

area of 10.59 hectares has been estimated. First, it has been necessary to identify and categorize 

existing species and finally 77 plant species were identified on the site of Science and Research 

Branch which the most frequent crop is Wild Privet. In addition, due to the diversity in trees and 

green spaces, the California Journal’s method was used to calculate the crop coefficient. The 

required meteorological data were obtained from North Tehran Meteorological Station in years of 

1988 to 2014 which was provided by the Iran Meteorological Organization and processed by the 

CROPWAT program. In the next step, the potential evapotranspiration was calculated using the 

Penman-Monteith method. Finally, the water requirement for the landscape was determined by 

the California University method. The results of this study indicate that the maximum water 

requirement is 246033.7 m3 in July. Also, in January, February, November, and December, due 

to the long-term average rainfall, this amount provides the water requirement of the site and there 

is no need for irrigation during this period. 

Keywords: CROPWAT; Down Scaling; Landscape Plantings; Water Potential. 
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