ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن
با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز دان شگاه به
عنوان الگوی تو سعه ف ضای سبز برای اولین بار در شهر زاهدان و ا ستان مطرح گردیده ا ست و لقب «زیباترین دان شگاه ایران» را در رده بندی
وزارت علوم از آن خود نموده است ،لذا حفظ ،نگهداری و توسعه این فضای سبز حائز اهمیت ویژه ای است .حال با توجه به خشکسالی های مستمر
و کمبود منابع آب در ا ستان و به خ صوص شهر زاهدان ،بحث کاهش م صرف آب از طریق تغییر الگوی کا شت با گیاهان کم م صرف و مقاوم به
شرایط نامساعد محیطی مطرح گردید .از انجایی که سطح گسترده ای از فضای سبز دانشگاه را سطوح چمنی تشکیل می دهد و اینکه چمن باالترین
میزان م صرررف آب را در میان سررایر گونه های زینتی داشررته و هم چنین هزینه نگهداری زیادی را به خود اختصرراص داده اسررت ،بنابراین جایگزین
نمودن این گونه پو ش شی با گونه های گیاهی سازگار با منطقه و مقاوم به شرایط کم آبی ،خ شکی ،گرمای هوا ،باد و گرد و خاک امری ضروری و
اجتناب ناپذیر می باشد .بدین منظور در راستای تحقق این امر ،طرح تغییر الگوی کشت طی سال های  95و  96در مجموع سطحی بالغ بر  12000متر
مربع ( سال  96م ساحتی در حدود  5000مترمربع) تو سط گونه های مقاوم خانواده گل یخ( ناز گو شتی ،ناز رونده و ناز یخی) ،رزماری  ،فرانکینیا و
پتنتیلیا جایگزین چمن شد که تمامی گیاهان استفاده شده در طرح از تولیدات داخل دانشگاه بوده که هیچ گونه هزینه جانبی دربر نداشته است.

در این راستا برآورد میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای طرح
در (جدول  )1آورده شده است.

سطح(متر

میزان آب

میزان

میزان آب

مصرف

مریع)

مصرفی

آب

مصرفی

آب نسبت

برای هر

مصرفی

کل در

به سطح

متر مربع

کل در

دوره 14

اجرا شده

در

روز(متر

روزه(متر

روز(لیتر)

مکعب)

مکعب)

15

180

2520

فاز سوم طرح (اردیبهشت و خرداد  )96شامل مناطق:
بوستان فردوسی (پارک تلویزیون) ،باغچههای روبه روی سلف
سرویس مهندسی ،پارک کارمند (درب مهندسی کناربانک ملی)
(تصاویر 1تا )10

فاز چهارم طرح (شهریور ،مهر و آبان  )96شامل مناطق:
دبیرستان پسرانه شبانهروزی ،روبهروی خوابگاه متأهلین ،پشت و
بین خوابگاههای  1و  2دبیرستان ،روبهروی کارگاه ماشین ابزار،

قبل از اجرای

12000

طرح (چمن)

بعد از اجرای

12000

1/07

12/8
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%7/ 1

طرح(تغییر الگو)

جدول -1مقایسه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای طرح تغییر الگوی کاشت

پشت و کنار بوفه امور دانشجویی ،روبروی اداره آموزش و امور
دانشجویی.

تصویر -1تغییر الگوی کاشت پشت بوفه امور دانشجویی

%100

تصویر -2تغییر الگوی کاشت روبروی امور دانشجویی

تصویر -3تغییر الگوی کاشت آرم دانشگاه (پارک زیتون)

تصویر -4تغییر الگوی کاشت کنار سوله و زمین ورزشی محوطه ادبیات

تصویر -5تغییر الگوی کاشت کنار دفتر نهاد رهبری مهندسی

تصویر -6تغییر الگوی کاشت کنار سلف سرویس مهندسی

تصویر -7تغییر الگوی کاشت فضای بین ساختمان کالس مهنسی 1و2

تصویر -8تغییر الگوی کاشت فضای آالچیق کنار آموزش کل

در کتب و متون تخ ص صی طراحی منظر و ف ضای سبز شهری ،ف ضای
سبز شهری به دو بخش « فضای سبز » و « سطح سبز » تقسیم می گردد.
با توجه به اینکه فضای سبز ،سطحی مثبت و سطح سبز ،سطحی منفی
محسرروب می شررود (منظور از سررطح مثبت ،سررطحی اسررت که دارای
پو شش درختی و درختچه ای ا ست و تاثیرات زی ست محیطی بی شتری
در مقایسه با سطح سبز دارد .سطح سبز فاقد پو شش درختی و درختچه
ای ا ست که فقط تو سط گیاهان پو ش شی پو شیده شده ا ست ،).سعی
گردیده اسرررت در راسرررتای گسرررترش طرح تغییر الگوی کاشرررت در
دانشگاه ،فضای سبز احداث گردد نه سطح سبز لذا از گونه های درختی

تصویر  -9تغییر الگوی کاشت حاشیه زمین

و درختچه ای مقاوم به شررررایط کم آبی و گرما اسرررتفاده به عمل آمد.
بی شترین استفاده از گونه های درختی مقاوم به شرایط نامساعد محیطی
در سال  96صورت گرفت که در این سال تعداد  500اصله نهال درخت
زیتون تلخ ( 100 ،)Melia azedarachاصرررله نهال درخت زیتون
خوراکی( 150 ،)Olea europeaاصله انواع نهال درختان سرو (سرو
شرریراز) ( ،)Cupressus sempervirens var.Fastigiataسرررو
الوسرررون ( )Chamaecyparis lawsonianaو سررررو سررریمین
( 70 ،)Cupressus arizonicaاصرررلرره انواع نهررال درخترران توت
(خوراکی و زینتی) ( )Morus albaو  130اصرررله نهال درخت کا
ایرانی ( )Pinus eldaricaو در مجموع  950اصرررله از انواع درختان
در سطح فضای سبز دانشگاه کشت گردید (تصویر .)11

تصویر  -10تغییر الگوی کاشت حاشیه مسیر حرکتی ساختمان مهندسی شیمی

تصویر  -11بلوار تازه احداث شده در زمستان  96که توسط  100گونه
درخت سرو شیراز که مقاوم به خشکی است ،در راستای زیباسازی و
باال بردن سرانه فضای سبز دانشگاه تزئین گردید .الزم به ذکر است که
در این پروژه از سیستم آبیاری قطره ای استفاده شده است.

تصویر  -11بلوار تازه احداث شده

بلوار تازه احداث شده

