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 دهکیچ

 یربازاز د یو فرهنگ یمختلف اجتماع یها با کارکردها انسان یمحل زندگ ترین یاساسشهرها به عنوان 

شهرها  یبه عنوان جزء وجود یسبز شهر یفضاها مجموعه، ین. در ااند بودهافراد باهم  یوندموجب پ

از  یشهر نظررد. مساکنان به وجود آو یاتدر ح یاختالالت جد توانند یها م که کمبود آن باشد یم

و جامعه  یطاست که مورد توجه معماران، طراحان و روانشناسان مح یمباحث و مسائل شهر ینمهمتر

به  ی،فرم شهر یریدر شکل گ ای یهجدا از نقش آن به عنوان ال یشناسان قرار گرفته است. منظر شهر

را  یجهان های یهسرما وگران ها قراردارد تا توان جذب گردش ها و حکومت درخدمت دولت یعنوان ابزار

انتشار  ینهمچن ین،و گرم شدن زم ییآب و هوا یطدر شرا ییربه علت تغ یر،اخ یاندهد. در سال یشافزا

نمود  یرتأث ینا یزشهرها ن ینه چندان دور رو یندهدر آ یانوسها،و باال آمدن سطح اق یا گلخانه یگازها یشترب

کوتاه  یکردن روشها یداپ ین. بنابراگردد یم یشهر ولوژیکیب یستمو موجب اختالل در س کند یم یداپ

در صورت وقوع  ینو همچن یو کم آب یاز خشکسال یاز خسارت ناش یریجلوگ یمدت و بلند مدت برا

از  یریجلوگ یعمده برا یاستراتژ یمقاله به بررس ین. در ارسد یمبنظر  یبشتر، ضرور یباز آس یریجلوگ

 .باشد یمسبز  یفضا های یستمسو  یننو یه شامل روشهاک شود یمخسارت پرداخته  ینا

 نوین آبیاری یها روشکم آبی، منظر شهری، گیاهان مقاوم،  ها: د واژهیلک

Abstract 
Traditionally، Cities as the most basic of human life with different social and cultural functions 

would have linked together the people. In this cities ، urban green spaces is a component cities 

that its shortage can create serious disruptions in the life of residents. Urban landscape is one of 

the most important issues and urban issues that attention of architects، designers and 

environmental psychology and sociology. Urban landscape separate from its role as a layer in 

the formation of urban form، it is as a tool for government to increase the ability to attract 

tourists and international investments. In recent years، with to changes in climatic conditions 

and global warming، as well as greenhouse gas emissions and sea level rise، this impact 

reflected to cities and disturbance in the municipal biological systems. Therefore، it seems 

necessary to find ways to short-term and long-term to prevent damage caused by the drought 

and water shortage and in the event of more damage. In this article، we discuss major strategies 

to prevent these damages are paid that including new methods and systems for green space. 
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 مقدمه

 یذهن   یرتصو بهبودشهروندان، موجبات  یباشناختیتجربه ز یشبا افزا توانند یممطلوب  یبصر یطبرخوردار از مح با شهرها

از  یک ی ب ه عن وان    یبرک ار  ی ن تا بدان حد است که ام روزه وج ود ا   یمنظر شهر یترا فراهم سازند. اهم یشجامعه از خو

رش د   ی ت، جمع یشب ا اف زا   ام روزه  (.1395پ ور و همک اران،    ین)حس آید یجوامع به حساب م یافتگی هتوسع یها شاخص

اند  بدل شده یتیهو یروح و ب یب یآپارتمان یشهرها به فضاها ی،سبز و بحران کم آب یفضا یجادا یبرا ینشهرها، کمبود زم

 ،کالنش هرها  یجادا یژهو توسعه شهرها، بو یتجمع یشبا افزا یافتگیتوسعه  مهم شاخص این (.1395)رجب پور و همکاران، 

در ش هرها و   س بز  یفض ا  ی. چنانکه وجود ک اربر رسد یبه نظر م یاتیسبز، کامالً ح یفضا ینهو نگهداشت به یجادضرورت ا

سبز در ش هرها ب ه    یاند. کارکرد فضا دهکر یتلق یشهر یریتو مد یزیبرنامه ر یاز مباحث اساس یکیمتناسب آن را  یعتوز

ب ه عن وان   و منظر شهری سبز  یاگر فضا ینابمانند. بنابر یباق یدارشهرها پا یستاست که بدون توجه به آن ممکن ن یشکل

رو  ی ن از ا ی رد قرار گ یجامعه شهر یازهایجدا از ن تواند ینم یافته،ضرورت  یبا کارکرد خدمات شهر یاز بافت شهر یبخش

در  ی داری رو مفهوم پا ین. از ایابندجامعه توسعه  یازهایمتناسب با ن یفیو ک یاز نظر کم بایددر منظر شهری سبز  یفضاها

مهم  ییاز آنجا یسبز شهر یضرورت پرداختن به موضوع فضا یانم یناست. در ا یمتعدد قابل بررس یشهرها حول محورها

 (.1395و چ اره ج و،    یاس ت )ن وروز   یرناپ ذ  باجتنا یشهر یداره پاسبز و توسع یفضا یانمتقابل م یکه وابستگ نماید یم

از مجموع ه ش هرها    یریه ا بخ ش جداناپ ذ    مهم بوده و وجود آن یاردر کالن شهرها بس یژهبه و ی،سبز شهر یکارکرد فضا

ن ام  ش هرها   یتنفس   ی ه تا آن جاست ک ه کارشناس ان آن را ب ه عن وان ر     یسبز شهر یفضا یتشوند. ارزش و اهم یمیتلق

ک اهش   ی ز را ن ینانس ان شهرنش    یجس م  یازهایو ن یروان ی،روح یفشارها توانند یم ریسبز شه یاند، بعالوه فضاها نهاده

انتش ار   ینهمچن ین،و گرم شدن زم ییآب و هوا یطدر شرا ییربه علت تغ یر،اخ یاندر سال (.1395 ی،و کالنتر یدهند )لطف

و  کن د  یم یدانمود پ یرتأث ینا یزشهرها ن ینه چندان دور رو یندهدر آ یانوسها،اقو باال آمدن سطح  یا گلخانه یگازها یشترب

 یریجل وگ  یکوتاه مدت و بلند مدت ب را  یکردن روشها یداپ ین. بنابراگردد یم یشهر یولوژیکب یستمموجب اختالل در س

 ین. در ارسد یمبنظر  ی، ضروربشتر یباز آس یریدر صورت وقوع جلوگ ینو همچن یو کم آب یاز خشکسال یاز خسارت ناش

 ه ای  یس تم سو  ینن و  یکه ش امل روش ها   شود یمخسارت پرداخته  یناز ا یریجلوگ یعمده برا یاستراتژ یمقاله به بررس

 .باشد یمسبز  ضایف

 

 بام سبز یطراح

الزم است که  یرشه یاسدر مقو مقابله با بحران کم آبی  یدر جهت کاهش انرژ یدارسبز از نوع پا یبه معمار یدنرس یبرا

منطقه انجام شود. همانطور که استفاده از  یمسازگار با اقل یاهیدر خصوص نوع پوشش گ یا برجستهو  یقمطالعات دق

استفاده از  یز، در بام سبز نشوند یم بستاندر تا یهسا یجاددر برابر سرما و ا یسرپناه یجادسبب ا یشهر یدرختان در فضا

نقش  یشیو گرما یشیسرما یدر کاهش انرژ یرونده در سطوح عمود یاهانبه صورت گ چه به صورت درخت و چه یاهانگ

 یتحائز اهم یارنور بس یزانآب و خاک و م یطمنطقه اعم از شرا یدرختان سازگار با اکولوژ یحدارند. انتخاب صح ییبه سزا

 یاهگ یکیشناخت صفات مورفولوژ به یازن یا سازهسبز و عناصر  یمعمار یختگیو آم یشناس یباییاصول ز مچنیناست، ه

 یداریسبز در جهت پا یبودن فضا یینو پا ینزم یبا توجه به ارزش باال یراندارد. در ا (بافت، فرم، رنگ برگ، تراکم و ...)

 یها بام یجادا. (1395روشن،  و )نوروزمقدم باشد یممناسب  ینهگز سبزاستفاده از بام  یو مناظر شهر یستز یطمح یفیتک

دست اندرکاران صنعت ساختمان  یاز سو یاست که با استقبال خوب یستز یطسازگار با مح ینمونه از فناور ینترسبز به

. شود یمپوشانده  یندهکشت رو یطاست که با مح یبام سبز بام شود یماز کشورها اجرا  یاریروبه رو شده و امروزه در بس
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مثبت داشته و با ممانعت از  یرتأثداخل ساختمان  ینطقه و هواشهر و م یآب و هوا برپشت بام  یدر فضا ینگیسبز یجادا

 .(1395 ،و همکاران اقدم ینیحس) نقش داردو کاهش مصرف آب آبیاری فضا  یدر خنک ساز یدیخورش یها اشعهتابش 

 

 یابانیب یمهن یمدر اقلبا کشت گیاهان بومی  یدارسبزپا یفضاها یطراح

 یارموضوع بس ینسبز به ا یفضا یدر طراح ید، باباشد یمگرم و خشک کمبود آب  مشکل در مناطق ینکه بزرگتر ییاز آنجا

بتوان با حداقل  ینو نو یسنت یها روش یقباشد که با تلف یا گونهو کاشت به  یاریآب های یستمس یتوجه کرد و طراح

 ییاز توانا یا نشانهسبز  یدر فضا یبوم یاهانوجود گسبز بدست آورد.  یرا در فضا یباییو ز ییکارا یشترینمصرف آب ب

 یسبز سرانه، به فضا یفضا یالملل ینب یبه استانداردها یدنرس یبرا ینکهمنطقه است باتوجه به ا یو احوال فرهنگ یمیاقل

در  یبوم یاهانسبز الزم چند برابر خوهد بود و با وارد کردن گ یسطح فضا یازمندیبا چند برابر سطح موجود ن یسبز

در  یبوم یاهانبا کشت گ کند یم یداپ یگسترش قابل توجه یبوم یاهانسبز جامعه گ یفضا یسب برامنا یاهانگ تفهرس

 ینههز یو تجار یمکانها به مراکز صنعت ینا یکیاست و با توجه به نزد یاقتقابل باز یالیر های ینههزاز  یسبز بخش یفضا

نسبت به  یاجتماع های یآگاه یشو افزا ییآشنا سبز امکان ایدر فض یبوم یاهانکاشت گ یابد یمکاهش  یزحمل ونقل ن

در  یقتحق یرا برا ینهزم یبوم یاهانبه کشت گ یاموزش های یطمحسبز  یاختصاص فضا کند یمرا فراهم  یبوم یاهانگ

و.. هستند پس  یدهرس شد ییماندا یطشرا ید،خورش یدبودن خاکف تشعشع شد یاییقل یخشک ی،شور یها جنبه

 (1395 ین،آرو و )جوانوش یمکن ییهم صرفه جو یو انرژ یمنابع آب ررت دوص ینبه ا توانیم یم

 

 کشت یاز بسترها یبرخ

نادرست کشت  یریتنامناسب، مد یخاک ورز یمیایی،ش یازکودها یهرو یب استفاده باتوجه به افزایش یراخ یها دههدر 

شده است. لذا الزم است از  رزیشاوک یخاکها یمنجر به شورهمچنین گرما و کمبود بارندگی و آب آبیاری مناسب 

با جذب آب و مواد  یزآربوسکوالر ن یکوریزام یها قارچمعضل استفاده شود.  ینکشت مناسب جهت کاهش ا یطهایمح

به  یکمپوستافزودن ورم دارند. یو کوهستان یابانیب یسمهایدر اکوس ییدارو یاهانگ یشتربا ب یخوب یستیهمز یمعدن

باعث بهبود  تواند یمکشت  یطدر مح یانب یرینش تفاله. کاربرد شود یمگل  یول دوره گلدهطموجب افزایش کشت  یطمح

کندرها شونده عمل کرده و  کود یکمانند  یتاه شود. زئولیرشد و نمو گ یشتخلخل خاک و افزا ی،خاکدانه ساز یطشرا

تحمل  آستانهبر  یمناسب یرتأث تواند یمکودها  نیا یجه. در نتدهد یمقرار  یاهگ یاردر اخت یجرا به تدر یاهگ یازعناصر مورد ن

 (1395 ی،دهستان ی و)بهلول شود یاهدر گ یشور و بهبود جذب و انتقال آب و مواد معدن یدر بسترها یاهگ

 

 دیوار سبز

 شود یم یبصر های یباییز، یطیمح یست، زی، اقتصادیسبز که شامل بعد اجتماع یوارد یا یسبز عمود یفضا یدفوا از

مانع در برابر  یجاد، اها یندهآال، کاهش یطبه مح یدنبخش یف، خنک نگه داشتن و تلطیصوت یآلودگ کاهش هب وانت یم

 یجاد، اها یباییناز، پنهان کردن یدمزاحم خورش یها اشعه، محافظ در برابر داخلی یطمح یبند یشنمزاحم، پارت یبادها

ساختمان به عنوان  یداخل یسبز در فضا یها جدارهاستفاده از  .(1395)جهاندارفر،  اشاره نمودو ...  یبصر یها المان

 یلو تعد یطمح یکاهش دما ،یا گلخانه یهوا، کاهش گازها یاز جمله آلودگ محیطی یستبه مشکالت فراوان ز یپاسخ

به  پاسخ یبرا یکاربرد یبه عنوان روش تواند یمشده و  یکاهش مصرف انرژ ی،صوت یکاهش آلودگ ی،شهر دمایی یرهجز

)پودینه و همکاران،  باشد مؤثر ی،داخل یطمح یریسطح انعطاف پذ در برابر افزایش مقابله با گرمایش یعملکر ییراتتغ

1395.) 
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 های نامتعارفاستفاده از آب

ه با توج یآبها در کشاورز یلقب ینو کاربرد ا باشد یمامالح  یادیمقدار ز یدارا یرزمینیز یاز منابع آبها یبخش قابل توجه

مخصوص هر  یطو با توجه به شرا یحصح یقبه طر یدبا . بنابرایناست یراجتناب ناپذ یآنها امر یبه وسعت و گستردگ

آنها در  یینپا یفیتک یلکرد که بدل ها فاضالب یاشور  ینامتعارف سطح یها آب یها آباز  ینهمنطقه مبادرت به استفاده به

انسان و دام و ...به همراه دارد،  ییغذا یرهزنج یآلودگ یاه،گ یبرا تیچون سم هایی یتمحدود یآب یوکشت ها یکشاورز

 یاز آبها توان یم. باشد یم یرآبها اجتناب ناپذ یناز ا یحاستفاده صح یمنابع آب یفیتو ک یتکاهش کم یلبدل یکنل

جهت حفاظت  در مناطق خشک، اصالح و توسعه مراتع یخشک مثل جنگلکار یمنامتعارف در جهت توسعه منابع آب اقل

مناطق خشک  یمهمسو با اقل یمناسب بهره جست و با ارائه راهکارها یها گونهبا انتخاب  یسبز شهر یخاک و توسعه فضا

 و همکاران، نسب ی)اسکندر یافتدست  یمنابع آب ینبه ا یبهادر جهت برطرف کردن موانع و آس یحیصح یریتو با مد

 صرفه باعث بخش، این آبی نیازهای از بخشی تأمین بر عالوه کشاورزی در آب دایمی منبع یک عنوان به پساب. (1395

 مصرف ،ها خانه تصفیه پساب در گیاهی غذایی عناصر وجود این بر عالوه. شود یم نیز موجود آبی منابع دوام و جویی

 اگرچه کشاورزی در بپسا کارگیری به. دهد یم کاهش را آنها از استفاده محیطی زیست اثرات بالطبع و شیمیایی کودهای

 پذیرد، انجام صحیح نظارت و مدیریت اعمال د دقیق ریزی برنامه بدون امر این چنانچه ولی است توام زیادی فواید با

 شده تصفیه پساب بکارگیری در. باشد داشته پی در را متعددی و حاد محیطی زیست و اقتصادی اجتماعی، اثرات تواند یم

 حفظ. گیرد قرار نظر مد نیز آبیاری روش بهترین آبیاری، مورد محصوالت نوع و فاضالب فیهتص فرآیند بر عالوه بایستی

 نظام در درازمدت تولید راستای در ضروری امر یک زراعی، مغذی منبع این نکردن آلوده حال عین در وها  خاک باروری

 از که مصنوعی، و کاشت دست در یها گلجن توسعه و شهری سبز فضای در استفاده مواردی در. باشد یم پایدار کشاورزی

 های یفناور از گیری بهره. باشد یها م پساب با آبیاری روش بهترین نمود، استفاده توان یم یتر نازل کیفیت با ییها آب

 کشاورزی سوی به رهیافتی تواند یم ،(پساب) آبیاری در اضافی و شده تلف یها آب از مجدد استفاده و آبیاری در کارآمد

 (.1395 ی،)لهراسبباشد  دارپای
 

 بوسیله راهبردهای کشاورزیمدیریت بهینه مصرف آب 

مانند  یاریآب های یوهش ییربه تغ توان یمبه کار گرفته شود  مناظردر مصرف آب در  ییجهت صرفه جو ییراهکارهااز جمله 

کشت  یالگو ییرو تغ یاریمتعارف در آبنا یها آبو استفاده از  یاریزمان آب ییرتغ ،و کارآمد یدجد یها روشاز  یریبهره گ

 یژگیبا و یچند ساله بوم یاهاناستفاده از گ منظر و همچنیندر  یفصل یها گل یچند ساله به جا یها گلمانند کشت 

 یطسوپر جاذب و مح یمرهایمحرک رشد پل های یباکتراستفاده از  ،یکردروکم  یآب یازبا ن ییدارو یو حت یشناختیباز

راه دیگر از جمله . (1395، ی)نظر آب نام برد یرو استفاده از مالچ خاکپوش به منظور کاهش تبخ یتزئوال ندمان ییها کشت

 ،یکشاورز یها یستموس یانپرورش آبز یقتلف یننو های یوهشراندمان مصرف آب استفاده از  یشافزا بر مؤثر یکارها

 (1391 و همکاران، یاسد یبن) سبز است یفضا در یوئدار یاهانکم و استفاده از گ یآب یازبا ن مناظر شهری یریتمد
 

 

 یرسکیپینگ(ز) سبز در مناطق خشک و کم آب یفضا یریتو مد یطراح

و  یخشک یبه معنا« xeros» یونانیواژه بر گرفته شده از واژه این  ید،جد یاست با نام یمیمفهوم قد یکیرسکیپینگ ز

 یطراح یبه معنا ی، به طور کل«dry scene»دو واژه فوق  یبت که ترکمنظره اس یاچشم اندازه  یبه معنا« scene»واژه 

کلرادو در  یالتدر ا بار توسط دپارتمان آب دنور یناول یرسکیپینگزسبز در مناطق خشک و کم آب است. اصطالح  یفضا
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آب  یبند یرهکلرادو( را مجبور به ج یالتبخش آب دنور )در ا ید،شد های یخشکسالکه  یرامطرح شد، ز 1980دهه 

 یاریخود را آب یاطسبز ح یفضا یحت یاخود و  ینهایزم توانستند ینمکه مردم  یمنطقه کرده بود، بطور یندر ا یدنیآشام

قرار گرفت تا  یسبز شهر کم کم در شرف نابود یو خشک شد و فضا یدهپالس یهمگ ها یاطحسبز  یفضا یجه،کنند. در نت

که در مصرف آب  منظراز  یشکل یک یعنیکرد.  یشنهادرا پ یرسکیپینگز ظر(من) یپلندسک یبخش آب دنور به جا ینکها

 یستز یطبه حفظ مح یادیکمک ز یلی،فس یو با کاهش مصرف سوختها (درصد 60تا  30حدود کرده ) ییصرفه جو

 امالًک یبه معنا یرسکیپینگزباعث شد تا  یکادر آمر 1999تا  1998و  1988تا  1986 یسالها ینب ی. خشکسالکند یم

با  یها یسهپرد یآب، طراح یرهذخ توان یم یرسکیپینگزاستفاده از  یایکشور بکار رود. از مزا ینخود، در تمام ا یواقع

و  )فرهمند و ... را نام برد یطیمح یستز یو آلودگ یکاهش مصرف انرژ ی،و کم آب یکمتر در مقابل خشک یریپذ یبآس

 .(1388 همکاران،
 

 شدید آب در منظر با مصرفگیاهان جایگزین 

 یکشورباتوجه به اقلیم خود  یرانا. باشد یمشهری، وجود فضای سبز جوامع  یافتگیتوسعه  یاز شاخصها یکیامروزه 

 یاهانگردد استفاده از گ یازمورد ن میزانسبز به  یامر باعث عدم توسعه سرانه فضا یناست و ا یناکاف آبخشک با منابع 

 یاریمساله کمبود آب است که در بس یراه حل مناسب برا یکدر واقع  یینیتز های هیزرمنطقه و سنگ  یمناسب یپوشش

باال، که  یطرح ده یتعنصر سبک و ماندگار و با قابل یکقلوه سنگ بعنوان  .است فتهمورد توجه قرار گر یزاز نقاط جهان ن

 یمعنا ها درختچهو  ها بوتهو به حضور  کند یم یجادا یینیتز یاهانگ یبافتها یممکن را برا ینهپس زم ینبهتر یدترد یب

 یزمستقل ن یوعنصر دکوارت یکسبز به عنوان  ینقش مکمل چمن در فضا یفایعالوه بر ا ها یزهر. سنگ بخشد یم تری یقعم

سنگ  یست،به صرفه ن یو اقتصاد یمیاز نظر اقل ینتیز یعلفها یرکه کاشت چمن و سا یدارد در مناطق یکاربرد فراوان

هرز  یها علف داز رش یریجلوگ یگرد یاز رنگها تحت پوشش قرار دهد از سو یفیسطوح گسترده را با ط یبه سادگ تواند یم

کشش  یو دارا یردلپذ یهر مخاطب یکه برا انجامد یم یمناظر چشم نوا یجادمتفاوت به ا یو آرمها الگو یو توان طراح

 .(1395 ،)هوشمند خواهد بود
 

 استفاده از سطوح آبگیر

 یشرو یتمحدود یاز عوامل اصل یکیو کمبود رطوبت خاک  یکم آب کشور،خشک  یمهخشک و ن یمیاقل یطشرا وجهبا ت

و حفظ منابع  یدر دوره خشک یاهانگ یشامکان روبا توجه به این شرایط، بررسی است.  یدر دوره خشک یممثمر د یاهانگ

است. ها  چالش ینجهت مقابله با ا یاساس یراهکارهااز  یکی یزآبخ یها حوزهمنابع آب در  صحیح یریتمد وآب و خاک 

 یراًاخ. باشد یمبه اهداف فوق  یلن یبرا یراهکار مناسببه پیشبرد این هدف،  تواند یمنیز باران  یرسطوح آبگ یها سامانه

خاک  یلآب باران و تمرکز آن به پروف یدر جمع آور مهمی یارنقش بس یسادگ باتوجه بهباران  یرسطوح آبگ های یستمس

و  ی)منصور کنند یم یادارند را مه یا منطقه یبارندگ یراز مقاد یشترب یآب یازکه ن گیاهانیامکان کشت  یقطر یندارند و از ا

 یاراض یا یا دامنه یکه در اراض یسنگ یها رخنمونکم نفوذ همانند  یارقابل نفوذ یغ یروجود سطوح آبگ (.1393همکاران، 

سطوح بطور  ینگونها یکه. در صورتیدنما یدتول یرواناب قابل توجه تواند یم یوقوع بارندگ قرار دارند در صورت یبدارش

اسفالت،  یر،با مواد مختلف از جمله ق را ینسطح زم توان یم یشتررواناب ب یدتول یدر منطقه وجود نداشته باشد برا یعیطب

 .(1393نژاد،  یک)ن ها پوشش داداز آن یقیتلف یاگل و  کاه یلون،سنگ، نا یزه،سنگر ی،بتن، ورقه فلز
 

 یریجه گینت
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جدید  یامر ین،و قرار گرفتن در کمربند خشک کره زم یرانا یاییجغراف یتبه موقعو کم آبی با توجه  یخشکسال یدهپد

روز به روز در حال  یدهپد ینا یت،جمع یعو رشد سر یستز یطبر مح یبشر یو تصرفها یازهااما با وجود تعدد ن یستن

آب به  ینتأم ینده،آ یو در سالها برد یمدر آستانه بحران آب به سر  یرانکشور، ا یآب یرکاهش ذخا یلبه دل است. یشافزا

فاصله  یاربس یجهان یانگینمتوسط بارش باران از م ینهدر زم یرانا ،شود یم یلکشور تبد یها چالش ینتر بزرگاز  یکی

شده است و این ارتباط تا بدانجا پیش رفته است که جدایی این دو  در این بین زندگی شهری آمیخته با منظر شهری دارد.

. حفظ منظر شهری در اقلیم ایران با توجه به شرایط خاص خود بدون توجه به براورده گردد یمامری ناممکن محسوب 

انات و شرایط با توجه به امک توان یم. در این تحقیق سعی شد روشهای نوینی که گردد یمکردن نیازهای آبی محال فرض 

توان جلوی مصرف بی رویه آب برای حفظ منظر شهری را گرفت و در  یم ها روشگردد. با کاربرد این  ارائهمحیطی شهری 

 جلوگیری از هدررفت منابع آبی اقدام جست.
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