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  جامع طراحي شبكه آبرساني فضاي سبز شهريدستورالعمل نحوه انجام مطالعات 

  :مقدمه
بي موجود در كشور مي باشد در حال حاضر استفاده بهينه از منابع آ ،يكي از فاكتورهاي اصلي در توسعه فضاي سبز

 شهرهاي واقع در
3

از محدوديت منابع آبي جهت  )شهرهاي واقع در مناطق خشك ونيمه خشك( مساحت كشور 2

شرايط امكان توسعه مطلوب فضاي  ،نگهداري حداقل وسعت فضاي سبز موجود رنج مي برند و حتي در صورت تامين ساير

نخواهند داشت و مسئله اي كه در اين شهرها بيشتر قابل تامل است استفاده از آب شرب براي آبياري فضاهاي سبز  سبز را

تسريع در لزوم  در حاليكه بسياري از اين شهرها از نظر تامين آب شرب ساكنان نيز در مضيقه اند كه اين موضوع.مي باشد

 .كند بز را گوشزد ميجداسازي شبكه آب شرب از شبكه آبياري فضاي س امر

با ( شهر كشور 77كنون تصويب و تا 1379سبز شهري از سال فضاي  رسانيشبكه آب طراحيه و در اين راستا پروژه مطالع

پژوهشكده مطالعات شهري و  توسط )توجه به اولويت هاي اعالم شده از طرف معاونين وقت امور عمراني استانداري

فوق قرار گرفته اند و در نظر است با توجه به لزوم انجام مطالعات در كليه تحت پوشش مطالعات  روستايي سازمان

در زمينه نيرو همكاري في مابين وزارت كشور و وزارت تفاهم نامه  3ماده  3بند  طبق ،1390شهرهاي كشور تا سال 

 01/1/33582 شماره نامه يط كه شرب، غير آب از سبز فضاي آب تامين و شرب آب از سبز فضاي آبياري هاي سامانه جداسازي

ا بو  امور عمراني استانداريهاي كل كشور ابالغ شده است ينبه معاونتوسط رياست محترم سازمان  18/7/1386مورخ 

طرح مذكور به انجام مطالعات  اقدام، راساً براساس ضوابط ابالغي نيزهدف تسريع در اين كار، ساير شهرداريهاي كشور 

تورالعمل حاضر به منظور اجرايي نمودن مفاد دستورالعمل بررسي و تصويب طرح هاي پژوهشي نمايند، در اين راستا دس

ابالغ شده  25/4/1387مورخ  01/1/18048كه طي نامه شماره  1387استانداريها، شهرداريها و دهياريهاي كشور در سال 

شهرداري ها مكلف اند  و ،م شده استتنظي فوقطرح مطالعات جهت انجام مطلوب  راهنمائي شهرداريهامنظور به  است و

  . اقدام نمايند شبكه آبرساني فضاي سبز شهريطراحي ه و مطالعبراساس مفاد اين دستورالعمل به شرح زير نسبت به انجام 

  :مراحل انجام كار

  اولويت بندي شهرداريهاي استان جهت انجام مطالعات_1

بت به تهيه برنامه كوتاه مدت و ميان مدت جهت انجام مطالعات در نس ،دفتر فني استانداري با در نظر گرفتن موارد زير

و  اقدام مطالعات در كليه شهرهاي آن استان به پايان رسيده باشد 1390كه تا سال به نحوي  ،كليه شهرهاي استان

   .جهت تصويب ارائه خواهند داد كميته هماهنگي استانيپيشنهاد خود را به 

در مقايسه با ساير شهرهاي استان  )خشكي،منابع آبي( انه فضاي سبز و ويژگي هاي اقليميائي كه از لحاظ سرهشهر) الف

                                                                                      .از وضعيت نامناسب تري برخوردارند
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   .آب شرب تامين مي نمايندشهرهائي كه درصد بيشتري از آب مصرفي فضاي سبز را از منابع  )ب

 اجرايي و كميته نامه نظام 3ماده 2موضوع بند( هماهنگي استانياجرايي و كميته اولويت بندي فوق پس از تصويب در 
مالك عمل شهرداريهاي استان خواهد بود كه كميته مذكور بر حسن  )تفاهم نامه منعقده با وزارت نيرو هماهنگي استاني

اجرايي و دبير كميته (دفتر فني استانداري مدير كل الزم است  نظارت خواهد نمود و همچنين نيز اجراي اين اولويت بندي
  . نمايد نيز منعكس نمايدبه پژوهشكده برنامه اولويت بندي فوق را  )هماهنگي استاني

                                                                 :ه و طراحينحوه انجام مطالع _2
 رسانيشبكه آب طراحيملزم به انجام مطالعات  براساس اولويت بندي انجام شده شهرداريهائي كه ،با توجه به ماهيت پروژه

در مرحله اول بايد  )انجام مطالعات تسريع در شهرداريهاي عالقمند بهساير و همچنين ( فضاي سبز شهري مي باشند
شايان ذكر است كه موارد زير بايد توسط  .اقدام نمايندطراحي ه و ياز مطالعبه عنوان پيش ن نسبت به انجام فعاليتهاي زير

 انجامكارشناسان فضاي سبز شهرداريها و يا توسط مشاورين داراي رتبه فضاي سبز انجام شود و مشاور منتخب جهت 
            . زير را انجام دهد كه واجد رتبه فضاي سبز نيز باشد خدماتدر صورتي مي تواند  پروژه مذكور

                                  

                                                                                    تهيه بانك اطالعات فضاي سبز شهري  �
به عنوان  ، الزم است اطالعات زيرفوق مطالعات انجامبا عنايت به لزوم در اختيار داشتن اطالعات كمي فضاي سبز جهت 

     .ارائه گردد مجري مطالعات به مشاورتهيه و  ،مطالعاتپيش نياز 

     :بانك فوق حاوي اطالعات زير خواهد بود 

در  ...)هاولچكي، ها ميادين، حاشيه سبز خيابان پارك، رفيوژ و بلوار،(مشخصات انواع فضاهاي سبز شهري موجود)1- الف 
 )پيوست( 1شماره  قالب جدول

      

  :موجود ضعيت كمي فضاهاي سبز شهريو)2_الف 

   متر مربع:.............................................وسعت پاركهاي شهري موجود_

  .....) رفيوژ خيابانها و بلوارها، ميادين، لچكي ها و ( متر مربع:...............................................وسعت انواع فضاهاي سبز خياباني_

  متر مربع.......................................سرانه پاركهاي عمومي شهر_

  ) پاركها،خيابانها و كمربندهاي سبز:.............................................(سرانه كل فضاي سبز شهري_

هاي دولتي،  ارات و ارگانها و اد هاي دولتي و سازمان اي ساختمان فضاي سبز محوطه(وسعت فضاي سبز نيمه عمومي  - 

  )…ها و  ها، دانشگاه بيمارستان
  

  :ارائه نقشه توسعه آتي فضاي سبز)3_الف
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 )كافي داراي اعتبار(يا هادي يليصطرح تفطرح جامع،  ،در اين قسمت الزم است شهرداري با استفاده از نقشه هاي مصوب

، نسبت به تدقيق طرحهاي توسعه آتي فضاي يليتفصدقيق انواع فضاي سبز موجود بر روي نقشه طرح  مكانيابيضمن 

حداقل شامل (بهمراه جدول مشخصات تقريبي  را توسعه آتي فضاي سبزارائه نقشه و )سال آتي 10حداقل توسعه (سبز

 )در اولويت مي باشد Gisارائه در قالب نرم افزار  (اقدام نمايد پيش بيني شده جهت توسعه آتي)مساحت انواع فضاهاي سبز

به ذكر است در صورتي كه تناقضي بين فضاي سبز موجود و طرحهاي توسعه آتي مورد نظر شهرداري بر روي نقشه الزم 

الزم است شهرداري با هماهنگي دفتر فني استانداري نسبت به ارائه پيشنهادات و تصويب  ،وجود داشته باشد تفصيليطرح 

ين طرح توسعه پيشنهادي ارائه شده در اين مرحله مالك همچن. ادي توسط مراجع ذيربط اقدام نماينداصالحات پيشنه

   .عمل شهرداري در توسعه فضاي سبز آتي خواهد بود
  

  :ه هاي زينتي سازگار با منطقهنشناسائي و معرفي گو )ب

كارشناس ارشد با مدرك حداقل فر نيك شامل  اين مرحله الزم است شهرداري با بهره گيري از كارشناسان مجرب در

 و يا مشاور ذيصالح داراي رتبه فضاي سبز بهمراه يك نفر كارشناس مهندسي فضاي سبز اكولوژي،باغباني يا گياهشناسي

نسبت به بررسي پوشش گياهي موجود و شناسائي گياهان زينتي كه سازگاري خود را با شرايط منطقه طي ساليان گذشته 

پوشش گياهان زينتي كه امكان سازگاري با شرايط اكولوژيكي منطقه را داشته و در  به اثبات رسانده اند اقدام و همچنين

  .صه هاي طبيعي موجود و يا در منابع معتبر علمي معرفي شده باشند اقدام نمايندريا در ع مناطق مشابه كاشت شده و

  :مهمترين شاخصه هاي گياهان ذكر شده به شرح ذيل مي باشد

                                                                        .با نياز آبي كم باشند از نظر مصرف آب جز گياهان -1

                                         ) ...از جمله هرس، مبارزه با آفات و بيماريها، ( نياز به حداقل عمليات نگهداري -2

                                                                                      ) اللوپاتي ( عدم ايجاد انواع حساسيت ها -3
                                                                                                         در فصول مختلف واجد جنبه هاي زينتي -4
  دسترسي آسان در منطقهتكثير يا  امكان -5

   با شرايط اكولوژيكي منطقه سازگاري -6
گياهان  ولكه در نهايت جد .استدار موارد فوق در خصوص درختان و درختچه هاي زينتي از اهميت بيشتري برخور

به دفتر فني جهت ارائه و تصويب  شهرداري يا مشاور تهيه وتوسط  )پيوست( 2جدول شماره  - سازگار موجود و پيشنهادي
   .خواهد شداستانداري ارائه 
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  مرحله سوم

  :انتخاب مشاور

و همچنينرعايت مفاد دستورالعمل بررسي و تصويب   برنامه مصوب و اولويت بندي انجام شدهدر اين مرحله با توجه به  

نسبت به طي مراحل  شهرداريهاي استان، 1387پژوهشي استانداريها، شهرداريها و دهياريهاي كشور در سال  طرح هاي

 و قانون برگزاري مناقصات، موضوع ضوابط، موازين 29ماده  "ه"آئين نامه اجرايي بند  بر اساس مفاد قانوني انتخاب مشاور

              . با رعايت نكات زير اقدام خواهند نمود و 16/7/1385ه مورخ 34162ت/84178معيارهاي خدمات مشاوره به شماره 

و نظارت راهبردي رياست محترم  برنامه ريزي معاونت تائيد  بايد توسط مشاورين ذيصالح مورد "مطالعات فوق الزاما _1

ترجيحاً مشاورين داراي تخصص تاسيسات آب و  و داراي رتبه مرتبط )سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق(جمهوري

             .انجام شود فاضالب و آبياري و زهكشي

در اختيار  جهت ابالغ به شهرداريها و )1يوست شماره پ(مذكور به پيوست مي باشدانجام مطالعات  تيپ شرح خدمات _2

دفاتر فني استانداري مي توانند با توجه به وضعيت شهرهاي است  به ذكر الزم. قرار خواهد گرفت دفاتر فني استانداريها

 .اننداستان نسبت به اصالح شرح خدمات اقدام و مراتب را به تائيد پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي سازمان برس

، وجود يا عدم وجود كليه اطالعات مورد نياز در خصوص وضعيت كمي و كيفي منابع آبي موجود ،همچنين در اين مرحله

 مشخص شده و دفاتر فني استانداري هاتوسط كه مشاور جهت انجام مطالعات به آن نيازمند مي باشد  نقشه ها و اسنادي

   .گرددمي  به شرح خدمات اضافه رمشاودر صورت نياز به جمع آوري اطالعات توسط 

  :مرحله چهارم

  :نظارت بر انجام مطالعات

كميته اجرايي و  3ماده  3مفاد بند  استاني هماهنگي اجرايي و كميتهوظيفه نظارت بر حسن اجراي مطالعات فوق بر عهده  

شهري از آب غير شرب كه  هماهنگي استاني جداسازي سامانه هاي آبياري فضاي سبز از آب شرب و تامين آب فضاي سبز

توسط رياست محترم سازمان به معاونين امور عمراني استانداريهاي كشور  13/6/1387مورخ  01/1/27727طي نامه شماره 

 1- 6موضوع بند ( كارگروه تخصصي شوراي پژوهشي استانبه عنوان ابالغ شده است، با محوريت دفتر فني استانداري 

      ) 1387ويب طرح هاي پژوهشي استانداريها، شهرداريها و دهياريهاي كشور در سال دستورالعمل بررسي و تص 1ماده

  .مي باشد
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بر عهده ناظر علمي كه توسط  دستورالعمل مذكور 1ماده  1- 7بر انجام اين مطالعات مطابق مفاد بند  همچنين نظارت علمي

در تيم ناظر علمي اين مطالعات بايد د، مي باشد و شخواهد شهرداري با تائيد دفتر فني استانداري و پژوهشكده انتخاب 

    .تخصصهاي زير با تائيد دفتر فني استانداري مربوطه جهت نظارت علمي بر پروژه استفاده نمايد از نظارت خود

   هيدروليك   عمران با گرايش منابع آب يا در رشته حداقل كارشناسي ارشد با مدرك يك نفر )1

  آبياري كشاورزي با گرايش اس ارشد در رشتهكارشن با مدرك حداقل يك نفر )2

محيط زيست  هندسي طراحيكارشناسي ارشد م حداقل يك نفر با مدرك يك نفر كارشناس مهندسي فضاي سبز يا )3

  .اجرائي مرتبط باشند و  علمي  داراي سوابق  كه  گياهان زينتي يا كارشناسي ارشد باغباني باگرايش

الزم  هماهنگي استاني موظف است نسبت به برنامه ريزي اجرايي و ان دبير كميتهمديركل دفتر فني استانداري به عنو

به پژوهشكده  نتايج جلسه رااقدام و  با حضور اعضا كميته مذكور جلسات، بررسي و تصويب طرح هامنظم جهت برگزاري 

                                        .مطالعات شهري و روستايي سازمان ارسال نمايد

  :مرحله پنجم

    تصويب مطالعات

جهت تائيد نهايي به پژوهشكده مطالعات شهري و  هماهنگي استاني اجرايي و كميتهمطالعات فوق پس از تصويب در 

پژوهشكده بعد از بررسي و تصويب نهايي نسبت به معرفي شهرداري هاي واجد  .شدخواهد روستايي سازمان ارسال 

دفتر هماهنگي خدمات شهري سازمان با . خدمات شهري سازمان اقدام خواهد نمودمطالعات مصوب به دفتر هماهنگي 

فوق اقدام خواهد  طرحسرفصل و همچنين سهم هر استان نسبت به كمك به اجراي  يافته به اينمبلغ تخصيص توجه به 

  .نمود

  

سازمان شهرداريها و اين دستورالعمل توسط دفتر هماهنگي خدمات شهري و پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي 

نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل .دهياريهاي كشور تهيه و ابالغ و براي كليه شهرداريهاي كشور الزم االجرا مي باشد

تفاهم نامه  3ماده  3موضوع بند (هماهنگي استاني اجرايي و بر عهده مديركل دفتر فني استانداري به عنوان دبير كميته

  .مي باشد) ومنعقده با وزارت نير
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  1شماره جدول 

  

  

  

  

  2شماره جدول 
  

  

كه ساير موارد مورد نياز با توجه به ويژگيهاي منطقه و با تائيد دفتر فني استانداري به جدول فوق اضافه خواهد  �

  .شد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يف
رد

  

پوشش گياهي 
  غالب

نوع 
فضاي 
  سبز

موقعيت 
  جغرافيائي

  مساحت
سال 
  احداث

  وضعيت فني  سيستم آبياري با درصد پوشش سطح  منبع تامين آب  نحوه نگهداري

  غرقابي  شيلنگ  آب خام  آب شهري  چاه  پيماني  اماني
شبكه آبياري 
  تحت فشار

داراي 
  طرح

  فاقد طرح

                                

                                

                                

                                

                                

كاربرد در 
 فضاي سبز

زمان ظهور 
 جنبه زينتي

جنبه 
 زينتي

 نوع گياه ميزان نياز آبي
نام 
 محلي

 رديف نام علمي نام فارسي
  ساير/ بوته  كم  متوسط  زياد

   
چه

خت
در

  

  درخت
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شهري شبكه آبرساني فضاي سبز طرح هاي ه،نظارت و تصويبخالصه فرآيند نحوه انجام مطالع  
 
 اقدام كننده                                                                نوع اقدام                                    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فضاي سبز نقشه وضع موجود و توسعه آتيتهيه   

 تهيه بانك اطالعات فضاي سبز

مورد نياز،  موجود و هاي نقشه ، اسناد وبررسي اطالعات
به شرح خدماتمطالعات و اضافه نمودن جهت انجام   

تبطمرداراي رتبه  انتخاب مشاور  

مورد نياز با مشاور و هاي  و نقشه اسناد ،تدقيق اطالعات
و ارسال به پژوهشكده خدماتكردن شرح  ينهاي  

 نظارت علمي و فني بر حسن انجام مطالعات

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
 

با تاييد دفتر فني استانداريشهرداري   

 شهرداري با تاييد دفتر فني استانداري

استانداري پيشنهاد و به توسط شهرداري به دفتر فني 
تصويب خواهد رسيد و شرح خدمات پيشنهادي مالك 

.خواهد بودانتخاب مشاور عمل   

با طي  توسط شهرداري و با نظارت دفتر فني استانداري
.شود انتخاب مي يمراحل قانون  

هماهنگي استاني و ناظر علمي  اجرايي و توسط كميته
.انجام خواهد شد  

دفتر فني و تاييد  ا نظارتب و مشاور توسط شهرداري
استانداري به تصويب خواهد رسيد و شرح خدمات 

.مالك عمل مشاور خواهد بود مصوب  

 40پرداخت و صالحيت ناظر علمي و اقدام جهت تائيد طرح  توسط پژوهشكده 6
درصد اعتبار طرح و اعالم شروع طرح و انعقاد قرارداد به 

شوراي پژوهش دبيرخانه  

توسط كميته اجرايي و مرحله اول مطالعات  و تصويب تائيد 8
ارسال گزارش به )مراحل كار% 50اتمام(هماهنگي استاني
به پژوهشكدهرتجلسه تائيد طرح همراه صو  

 توسط شوراي پژوهش
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  : توضيح
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  .، Z اX �Y دVWغ F�T ا8Sا P٢٥/٤/١٣٨٧ رخ  ٠١/١/١٨٠٤٨

 
  

تائيد و تصويب مرحله دوم مطالعات و ارسال گزارش، نقشه 
تجلسه تائيد و تصويب به رهاو اسناد طرح به همراه صو

 پژوهشكده 

 ،به صورت لوح فشرده مصوب يك نسخه از مطالعاتل ارسا
به  استاني و عالينظارت  صورتجلسه كارگروهبه همراه   

 دفترهماهنگي خدمات شهري

و اقدام الزم جهت پرداخت  مرحله دوم تصويب و بررسي
  و اعالم به دبيرخانه شوراي پژوهش اعتبار طرح% 30

 

10 
 

11 
 

12 
 

شوراي پژوهش استانتوسط   

 توسط پژوهشكده مطالعات شهري و روستايي

با توجه به كل اعتبارات مصوب  تخصيص اعتباربررسي و 
و سهم هر استان اين سرفصل  

13 
 

 توسط دفترهماهنگي خدمات شهري

سط پژوهشكده مطالعات شهري و روستاييتو  

 تصويب گزارش مرحله اول و اقدام جهت پرداختبررسي و  9
شوراي پژوهش اعتبار طرح و اعالم به دبيرخانه% 30  

 توسط پژوهشكده


