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قیصریدکتر مهدی 

صنعتی اصفهاندانشیار دانشگاه 

آبمهندسی کشاورزی، گروه دانشکده 

1395



3 فهرست مطالب

معرفی گروه •

هان منابع آب دانشگاه صنعتی اصفطرح جامع مدیریت، ذخیره و بهره برداری از•

و آبیاری فضای سبز

دشتبختیارمنطقه کاج توضیح مختصری از علت خشکیدگی درختان •
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مشکالت ناشی از دریافت حقابه از کانال در مدت زمان محدود:

عدم امکان توزیع حجم آب تخصیص یافته در فضای سبز •

نیاز به انجام آبیاری در تابستان و تامین نیاز آبی گیاهان•

عدم نگهداشت آب در خاک به دلیل سنگریزه ای بودن اراضی•

راندمان پایین آبیاری•

تلفات نفوذ عمقی باال•
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عدم تعادل زمانی میان تولید پساب و تقاضای آب گیاهان

یشور شدن آب چاه ها و عدم امکان استفاده مستقیم در آبیار

ری سطحی ضرورت استفاده از پساب برای آبیاری و عدم تناسب آبیا

(انتشار آلودگی در روش آبیاری سطحی)با پساب 
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بازدید از کل سایت

مطالعات امکان سنجی طرح

نقشه برداری

ختان عرصه  شناسایی گونه های گیاهی و طبقه بندی بر اساس تاج پوشش در

پردیس مرکزی

 جانمایی گیاهان بر روی نقشه
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 گیاهانمطالعات نیاز آبی

مطالعات و امکان سنجی تغییر سیستم آبیاری سطحی به قطره ای

اضالب مطالعات حجم و کیفیت پساب خروجی از الگون های تصفیه ف

دانشگاه

طره ایمطالعات و امکان سنجی امکان استفاده از پساب در سیستم آبیاری ق
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طراحی سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز

مپاژطراحی استخرهای ذخیره، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پ

تهیه نقشه های اجرایی

اجرای طرح

نظارت بر اجرا
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ضرورت وجود حوضچه رسوبگیر

وجود مواد معلق و رسوبات در آب کانال

تجمع رسوبات در استخر و کاهش حجم آن

 رسوبگیراجزای حوضچه

جنس بتن آرمه

متر2/55متر، عمق 6/6متر، عرض 20طول : ابعاد

حرکت آب به صورت گردشی در حوضچه
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لیتر بر ثانیه40: دبی طراحی

متر1510: طول خط انتقال

 میلی متر200انتقال پساب با لوله پلی اتیلن
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استخر خاکی با پوشش ورق ژئوممبران

متر4/7: عمق

1/5به 1: شیب دیواره

37*16: ابعاد کف استخر

30*51: ابعاد سطح استخر

متر7/3بتن آرمه به عمق : حوضچه فیلتراسیون

متر8/5بتن آرمه به عمق : حوضچه پمپاژ

22



23



24



خط انتقال آب:

ثانیهلیتر بر 120: دبی طراحی

متر1800: طول خط انتقال

 میلی متر400انتقال با لوله فوالدی

ایستگاه پمپاژ:

 متر16سازه بتن آرمه به عمق

سه عدد پمپ شناور
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قطره ای خطی: نوع سیستم آبیاری

قطره چکان روی خط و درون خط

وسدارای سیستم فیلتراسیون اتوماتیک مجهز به شستشوی معک

اری قبلیطراحی و اجرای تعداد قطره چکان متناسب با درخت و سیستم آبی
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ای سبز توسط طراحی فضای سبز با قابلیت کنترل آبیاری کل عرصه های فض

سیستم کنترل مرکزی35

رصه های نصب کنتورهای حجمی جهت سهولت مدیریت آبیاری گیاهان در ع

مختلف

پیش بینی امکان اتوماتیک نمودن سیستم

تخصیص سطح خیس شده متناسب با گونه و سن درخت

لحاظ نمودن ضرایب فضای سبز
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هیدرومدول )m3(حجم مورد نیاز در دهه

فروردین1 10.90 9,414

فروردین2 8.51 7,353

فروردین3 9.75 8,422

اردیبهشت1 11.87 10,259

اردیبهشت2 13.58 11,733

اردیبهشت3 14.75 12,743

د1 خردا 16.07 13,888

د2 خردا 16.60 14,345

د3 خردا 18.26 15,779

تیر 1 15.93 13,761

تیر 2 15.67 13,542

تیر 3 17.82 15,400

د1 مردا 16.59 14,333

د2 مردا 15.74 13,597

د3 مردا 13.80 11,924

شهریور1 13.68 11,818

شهریور2 12.90 11,145

شهریور3 12.10 10,451

هیدرومدول )m3(حجم مورد نیاز در دهه

مهر1 9.64 8,332

مهر2 8.03 6,938

مهر3 7.00 6,050

آبان1 5.31 4,587

آبان2 4.38 3,785

آبان3 3.63 3,134

آذر1 3.67 3,169

آذر2 3.01 2,599

آذر3 2.72 2,353

دی 1 3.41 2,949

دی 2 2.66 2,296

دی 3 2.52 2,178

بهمن1 3.58 3,092

بهمن2 3.23 2,790

بهمن3 4.99 4,308

اسفند1 6.14 5,302

اسفند2 8.36 7,227

اسفند3 8.13 7,024

هیدرومدول در سطح پردیس مرکزی

: حجم آب مورد نیاز در فصل رشد



حجم آب خریداری شده:

471967 (از طریق کانال)متر مکعب

59000 (انتقال آب با تانکر)مترمکعب

حقابه کانال:

604800 (ماه در سال5روز و 7لیتر بر ثانیه به مدت 200دبی )متر مکعب

آب مصرفی قبل از انجام پروژه :
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نحوه استفاده از پساب موجود در دانشگاه:

تنها در قسمت جنگل بر اساس دبی متغیر: قبل از اجرای طرح

ام امکان ذخیره سازی در طی سال و قابل استفاده در تم: بعد از اجرای طرح

فضای سبز با سیستم قطره ای
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پمپ های مورد استفاده:

در سیستم معادل در نظر گرفتن پمپ انتقال پساب و پمپ های مورد استفاده

.قطره ای با پمپ هایی که قبال مورد استفاده بوده است

 مپ متر مکعبی به استخر تعادلی با پ120000پمپ های انتقال آب از استخر

.های قبلی برای انتقال آب مورد مقایسه قرار گرفت
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کیلووات 304/5
صرفه جویی در 

مصرف برق



 کاهش هزینه کارگری

 نفر 50تعداد کارگران فضای سبز قبل از اجرای طرح برابر

 نفر5تعداد کارگران مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز پس از اجرای طرح برابر

 نفر تعداد 20تومان و کاهش 1،500،000با در نظر گرفتن حقوق ماهیانه هر کارگر برابر

تومان کاهش هزینه های کارگری در سال360،000،000کارگر                         
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نفرآبیاری25

بزنفر نگهداری فضای س25

سال 15پس از 
کار سیستم



ستم سنتیبا فرض منابع آب یکسان برای سیستم مدیریت منابع آب و سی

با استفاده از آب کانال و پساب

 آب استدر صورت عدم وجود استخرنیاز به خرید.

 تومان4500مترمکعب آب برابر هزینه خرید هر
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بدون استخر وجود استخر

(هزار مترمکعب)حجم آب مورد نیاز خریداری 179.2 4.7

(میلیون تومان)هزینه ها 806.4 21.15
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(هزار مترمکعب)حجم آب مورد نیاز خریداری (میلیون تومان)هزینه ها
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میلیارد تومان1/17مجموع هزینه های جاری سیستم سنتی برابر 

سال هزینه های جاری سیستم سنتی2/5هزینه سرمایه گذاری سیستم مدیریت منابع آب معادل 

هزینه های جاری سیستم سنتی با صرف نظر از هزینه برق

میلیون تومان خرید آب در سال810 میلیون تومان هزینه کارگری در سال360

هزینه سرمایه گذاری سیستم مدیریت منابع آب

میلیارد تومان3
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هزینه ذخیره یک متر مکعب آب

برابر هزینه خرید آب2کمتر از  تومان8500

حجم آب ذخیره شده در استخر

مترمکعب120000

هزینه احداث استخر به همراه حوضچه رسوبگیر و چاهک پمپاژ

میلیون تومان1/027
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مترمکعب179200
آب مورد نیاز 

خریداری

کامیون11946
15با ظرفیت 

مترمکعب

تردد زیاد ماشین آالت سنگین در دانشگاه

ایجاد آلودگی محیط

ایجاد آلودگی صوتی

ایجاد منظره ای نامناسب

وجود خطر جانی
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کاهش آلودگی هوا و 
آلودگی صوتی

تولید اکسیژن و 
ترسیب کربن

نفوذ آب به داخل 
زمین و تغذیه آب 

های زیرزمینی

ایجاد تفرجگاه و 
منظری زیبا

حفاظت خاک
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ارزش گذاری اقتصادی در سال متوسط ارزش واحد مقدار عنوان ردیف

دالر20 رمکیلوگ تن در هکتار2.5 تولید اکسیژن 1

تن در هکتار2.2 ن    جذب دی اکسید کرب 2

دالر200 تن تن در هکتار400 ترسیب کربن 3

تن در هکتار68 کاهش آلودگی 4

مترمکعب در سال در2000
هکتار

ذخیره آب 5

حفاظت از فرسایش 
خاک

6

تفرجگاه 7

تأمین زیستگاه 8

عدد45715 کل درختان 
دانشگاه

9

3هزینه سرمایه گزاری 
میلیارد تومان و عمر 

سال20سیستم 

هزینه انجام شده برای 
حفظ هر درخت معادل 

تومان3280

ارزش هر درخت بدون 
لحاظ ارزش زیست 

1،000،000محیطی برابر 
تومان
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ربا تشک


