
  168-155 صفحة ،91 زمستان ،4 ارةشم هشتم، و سي سال شناسي، محيط

  )مشهد: يمورد ةمطالع (يشهر يها پارك يكياكولوژ ليتحل
 

4يآقاجان نيحس ،3توانگر معصومه ،2رهنما ميرح محمد ،*1انيرزاق فرزانه
 

           مشهد يدانشگاه جهاد يپژوهش عضو ،الملل نيب واحد مشهد، يفردوس دانشگاه ،يشهر يزير برنامه يدكترا يدانشجو -1

  rahnama@ferdowsi.um.ac.ir         مشهد يدانشگاه جهاد يشهر يزير برنامه گروه ريمد مشهد، يفردوس دانشگاه اريدانش -2

   masoomeh_tavangar@yahoo.com  مشهد               ي جهاد دانشگاهي، مربي شهريزيبرنامه ر كارشناس ارشد -3

  aqajani_h@yahoo.com                       مشهد يدانشگاه جهاد يمرب ،يشهر يزير برنامه ارشد كارشناس -4

 26/1/91: پذيرش يختار       27/2/90 : دريافت تاريخ

 

   دهيچك

ـ  يكي اكولـوژ  يهـا   و پارك  يكيدار، شهر اكولوژ  ي مانند توسعة پا   يمي در مفاه  يكي اكولوژ ةشياند  توسـعة شـهري پايـدار        نمـاد  شـود،  ي مـ  ي متجل

ي و طراحـي  ريـز   ضـوابط و معيارهـاي برنامـه   ارائهمقاله با هدف     . اكولوژيكي است  يها   منطبق با شاخص   يهاي شهر   ، احداث پارك  يكياكولوژ

هـاي    ه شده است و مقايسه سـه نمونـه از پـارك           يهاي جديد و موجود ته       آنها در طراحي پارك    استفاده از هاي شهري و امكان       اكولوژيكي پارك 

ـ  و م  ياطالعـات بـه دو صـورت اسـناد        . جـه كـار اسـت     يهـا نت    ها و شباهت    هاي اكولوژيكي و شناخت تفاوت      موجود مشهد با اصول پارك      يداني

بررسـي و ارزيـابي     .  اسـت  ي مشهد و جامعه نمونه سه پارك ملت، وحدت و كوهسنگ          يها   پارك ةيق كل ي تحق يجامعة آمار .  شده است  يآور جمع

 در سه پارك نمونه نشان داد كـه         ي آموزش -ي و فرهنگ  يطيست مح ي، ز يكي اكولوژ ي و طراح  ي كالبد ةهاي اكولوژيك در سه محور عمد       شاخص

ـ  رعا يها  ن شاخص يانگيم. ها دارد   ن پارك ي بودن ا  يكياكولوژري اكولوژيكي نامناسب بوده كه نشان از غ       ديداز  ها    وضعيت جاري در اين پارك     ت ي

 درصـد و  37 ياصل  معابريزان براين مي درصد و ا9/10 گانه، برابر 17 يها ن شاخصي مورد مطالعه و در بيها  كل پاركيها شده در ساختمان

بـا توجـه بـه      .  درصد هستند  8/11 و   7/58ن  يانگي م يب دارا يز به ترت  يها ن  نگي كودكان و پارك   ي باز يفضا.  درصد است  6/45 ي معابر فرع  يبرا

 ي و به منظـور ارتقـا      يكي اكولوژ يها   پارك يها  ها از شاخص    ن پارك ياد ا يار ز يدست آمده در مورد هر شاخص و فاصلة بس          ازهاي به ين امت يانگيم

 ارائـه شـده     ي سـبز شـهر    ي فـضاها  ي و طراح  يزي، برنامه ر  يتيرير سطوح خرد و كالن مد      د هاييشنهادي موجود مشهد پ   يها   پارك يفيسطح ك 

  . است

  

  واژه ديكل

مشهد ،يشهر سبز يفضا ،يكياكولوژ يها شاخص دار،يپا ةتوسع اكوپارك،

  سرآغاز

ها و فـضاهاي سـبز        شهر سيستم زنده و پويايي است كه پارك       

 نقـش مـؤثر آنهـا در كـاهش تـراكم            دليليجزئي از آن هستند و به       

يل و بهبود كـاركرد تأسيـسات       شهري، ايجاد مسيرهاي هدايتي، تكم    

 زمين براي گسترش آينده شهر      ةآموزشي، فرهنگي، مسكوني و ذخير    

از ديـدگاه محـيط زيـست،     ).1382م زادگـان،  يكر(با ارزش هستند 

فضاي سبز شهري تشكيل دهندة بخش جاندار ساخت كالبدي شهر           

پس هرگاه ضرورت وجود فضاي سبز شهري در شهرهايي كه          . است

 فرهنـگ و توسـعه يـافتگي را در خـود پـرورش داده و                تمايل دارنـد  

توسعه يافته شـوند و از ظـاهر و نمـا گذشـته و بـه عمـق برسـند و                     

كنـد كـه ميـان         چنين حكم مي   يبدرستي ادراك شوند، منطق طراح    

حـل  . جان و جاندار ساخت كالبدي نوعي تعادل برقرار باشد         بخش بي 

 است كه منجر    ييها  هها و برنام    استي اتخاذ س  ي به معن  يمسائل جهان 

ـ امروزه پا). Pearce, et al., 1989(شوند  يدار ميبه توسعة پا  يداري

هـاي    اي به منظور توصيف جهـاني كـه در آن نظـام             به طور گسترده  

اي دور ادامـه حيـات دهنـد،          ماً بتواننـد تـا آينـده      أانساني و طبيعي تو   

 يي كـه بـه تنهـا      يتوسعة پايدار به عنـوان موضـوع      . شود   مي استفاده

ن يموت( است ي را به خود اختصاص داده، مفهوم پرابهامي دولت راهبرد

هـايي در مقابـل الگوهـاي        ه راه حـل   ئ ارا ن به معني  يهمچن). 1386،

فاني كالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه اسـت كـه بتوانـد از بـروز               

هـاي زيـستي،      لي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه      ئمسا

عـدالتي و     رويه جمعيـت، بـي      ير اقليم، افزايش بي   آلودگي جهاني، تغي  

.  حال و آينـده جلـوگيري كنـد        يها  پايين آمدن كيفيت زندگي انسان    

 نيازهـاي   تـأمين  مواجهه بـا     يبنابراين توسعة پايدار تحولي است برا     
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 تـأمين هـاي نـسل آينـده در          امروزي بـدون از بـين بـردن توانـايي         

 طراحي شهري در هـزارة      ريزي و   مشخصة متمايز برنامه   .نيازهايشان

ريزي بر مبناي همگـامي بـا طبيعـت و رعايـت              سوم ميالدي، برنامه  

ل شـهري  ئهاي مربـوط بـه مـسا        اصول توسعة پايدار در كلية فعاليت     

تواند احـداث     يبنابراين يكي از نمادهاي توسعه شهري پايدار م       . است

 اكولـوژيكي   يهـا    منطبق با شاخص   ي شهر يها  ها و پارك    ساختمان

 كه درآن تا حد ممكن معيارها و ضوابط توسـعه پايـدار رعايـت               باشد

جويي در توليد و       صرفه موجبرعايت اصول توسعة پايدار،     . شده است 

جـويي   كاهش مواد زايد شهري، استفاده مجدد و بازيافت آنها، صرفه         

 هـا،  گيري از مصالح محلي در احداث پـارك  در مصرف انرژي، بهره

ــل   ــل و نق ــاي حم ــت الگوه ــومي،اولوي ــه در   عم ــاده و دوچرخ  پي

گيـري از انـرژي خورشـيدي در طراحـي، بازيافـت             ريزي، بهره  برنامه

هاي مختلف زيست محيطي، تنوع       ها، كاهش آلودگي    فاضالب پارك 

زيستي، برجسته كـردن هويـت فرهنگـي محلـي و آرامـش زيـست               

   .وران از پارك خواهد شد محيطي بهره

كـا، آلمـان،    ين، امر ي چـ   از كشورها از جملـه سـنگاپور،       ياريبس

ــوب  ــره جن ــستان و ك ــ ايانگل ــه ي ــوع برنام ــر ن ن ــدر يزي  را در ص

كشورهايي كه ابتـدا بـا مطـرح        . اند  خود قرار داده   يها  يگذار استيس

هـاي    ها و نهضت    كردن شعار توسعة پايدار و سپس با تشكيل جنبش        

هـاي اوليـه را در ايـن          مختلفي با نام نهضت سبز و اكولوژيـك گـام         

ـ ند تا توسعة خود را به اصول پاهست داشتند و در تالشزمينه بر   يداري

ـ نزد بـه عنـوان نمونـه دولـت      ).Wong, et al.,2011 (ك سـازند ي

ــنگاپور س ــتيس ــا اس ــد تهييه ــ را مانن ــ"ه ي ــامع  يدوم ــرح ج ن ط

ـ  پ ي به عنـوان طرحـ     " سبز يها ساختمان ـ  پا شبرنده در توسـعة   ي دار ي

ـ نظر قرار داده و هـدف كل      مد  درصـد   80  آن اسـت كـه حـداقل       يدي

 .Wong, et al ( سـبز شـوند   يالدي مـ 2030ها تـا سـال    ناساختم

 هماننـد آلمـان،     يا  افتهي توسعه   ين در كشورها  ي بر ا  افزون). 2011,

ـ  در پ  يهـا نقـش اساسـ       دولت ـ  پا ةشبرد توسـع  ي  يهـا   دار در بخـش   ي

 مشترك با دولت يا  ن دولت آلمان در برنامه    ي همچن . دارند يكياكولوژ

"شــن زن"را در شــهر  يتين پــروژه اكوســيچــ

 ين در راســتاي چــ1

تـوان گفـت        ي اجرا كرده اسـت و مـ       يتيت اكوس يري و مد  يزير برنامه

 يار اساسـ  ي نقـش بـس    يكي در توسعه تفكر اكولوژ    ي محل يها  سازمان

ت ين با توجه به عدم رضايبنابرا). 1390، ينيعباس زاده و حس  (دارند  

 بخـش    بـه عنـوان    ي سبز شـهر   ي فضاها ياز وضع موجود در طراح    

 از شهر بايد به فكر ايجاد فضاهاي سبزي بود كـه از كـارايي               يمهم

. اكولوژيك باال و بويژه آثار بيوكليماتيك چـشمگير برخـوردار باشـند           

شهرهاي امروز نه به باغچه و سطوح چمن، كه به فـضاهاي موازنـة              

يعني فضاهاي سبزي كه در عـين       . اكولوژيك چند منظوره نيازمندند   

عنوان فضاهاي   شهري، به     وازنة اكولوژيك در محيط   گذاري بر م  أثيرت

). 1387،يبهرام سلطان  (گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار گيرند      

ك به مجموعة اقدامات    يك و به تبع آن پارك اكولوژ      يم اكولوژ يمفاه

توازن و تعـادل    ،  ي اشاره دارد كه هماهنگ    يكپارچة منسجم يجامع و   

 دار برقرار كند ي پا  توسعة يا در راستا  دهندة پارك ر   لين عناصر تشك  يب

ست توجـه نـدارد     يـ ط ز ي سازگار با مح   ياهي گ يها   تنها به گونه   يعني

 را.. . و   ي در مـصرف انـرژ     ييجو  افت زباله و صرفه   يبلكه همزمان باز  

 ابعـاد   يكي اكولـوژ  يهـا   تـوان گفـت كـه شـاخص         يو م  ر دارد مدنظ

 اسـتفاده از    ل متغيرهاي زيست محيطي، متغيرهاي    ي از قب  يا  گسترده

انــرژي، متغيرهــاي اســتفاده از مــصالح بــومي و محلــي در احــداث 

هـاي     گونه خصوصهاي گياهي و ب     تأسيسات و تجهيزات، تنوع گونه    

 يهاي مصنوع   متناسب با شرايط محيطي محلي، تركيب نسبي پديده       

و طبيعي و منظر كلي پارك، استانداردهاي اكولـوژيكي در احـداث و             

را در بـر    ... هـا و    هـاي اداري پـارك       ساختمان طراحي آزمايشگاهها و  

 .ن مقاله به آنها پرداخته شده استيرد كه تا حد ممكن در ايگ يم

شواهد موجود در برنامه ريزي و طراحي فضاهاي سـبز شـهري            

 اين واقعيت است كـه ايـده        مبينشود،     مي استفادهكه در حال حاضر     

هـاي     ايده پارك  گيري از   وژيكي بسيار ضعيف است، بهره    طراحي اكول 

ــا و      ــول، معياره ــري، اص ــاني نظ ــدوين مب ــد ت ــوژيكي نيازمن اكول

هاي   ه آن از يك طرف و مقايسة شرايط پارك        ئاستانداردهاي آن و ارا   

هـاي آنهـا      موجود با اين معيارها و شناخت ميزان تشابهات و تفـاوت          

بايكديگر است كه اين پژوهش در صدد پاسخگويي به ايـن مـسئله             

 . است

 يارهـا ي و مع  ياديـ ن است كه اصول بن    ي بر ا  يمقاله سع ن  يدر ا 

سة آن بـا    يـ ق مقا ي از طر  ي شهر يها   اكوپارك ي و طراح  يزيبرنامه ر 

 را تـا    يكيسه پارك نمونه در شهر مشهد، چشم انـداز تفكـر اكولـوژ            

 . در وضع موجود روشن كنديحد

  

  اهداف 

ـ   ضوابط و معيارهاي برنامه    ارائة - زي و طراحـي اكولـوژيكي      ري

  هاي شهري پارك

ك در طراحـي    يـ  ضوابط و معيارهاي اكولوژ    استفاده از امكان   -

هاي موجود بـا معيارهـاي        هاي جديد و سازگاري پارك      پارك

 آن 
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هـاي موجـود شـهر         سه نمونـه از پـارك      يها  يژگيمقايسة و  -

هـاي اكولـوژيكي و شـناخت ميـزان           مشهد با اصـول پـارك     

 ها  ها و شباهت تفاوت
 

  يمواد و روش بررس

   مواد

 سـبز تحـت     ي هزار متر مربع فضا    24900با توجه به دارا بودن      

 پارك اعـم  324ش از ي متر مربع در ب    2/10 و سرانه    يتملك شهردار 

كـه هـدف تحقيـق        اي و شهري و با توجه بـه ايـن           از محلي، منطقه  

 بــر ارائــه اصــول و معيارهــاي مربــوط بــه اكوپــارك در حــد افــزون

هاي مشهد بـه لحـاظ ميـزان      تحليل وضعيت موجود پارك  استاندارد،

 و  يك است، سه پارك ملـت، كوهـسنگ       ي اكولوژ يها  رعايت شاخص 

هاي مشهد كه حداقل پنج سال از احـداث آنهـا             وحدت از ميان پارك   

ـ  داشته و توانـايي توسـعه ن       زياديگذشته و وسعت     ز در آنهـا بـراي      ي

د دارد، انتخـاب و  هـاي اكولـوژيكي وجـو    اصالح برخي از ناهمخواني 

هاي اكولوژيكي آنها با اسـتفاده از         اطالعات الزم در خصوص ويژگي    

همراه با مصاحبه جمـع آوري شـده        ) واالت باز و بسته   ئس (ةپرسشنام

  . است

  اطالعات ليتحل و قيتحق روش

ـ    ياز ا ياطالعات مورد ن    ي نظـر  يادهـا ي بـر بن   ين پـژوهش مبتن

ـ  و م  ي به دو صورت اسـناد     ياكتشاف  ، شـده اسـت    يع آور  جمـ  يداني

ـ اثبـات گرا   (يج در مطالعات كم   ي آماري به شكل را    ةفرضي و بـه   ) يي

-T ماننـد    ياضي ر يها كي و استفاده از تكن    ي آمار يها صورت آزمون 

Test  اي كيفي مبني بر احتمـال بـه          بلكه فرضيه  . وجود ندارد  رهي و غ

ـ  اكولوژ يهـا   كارگيري اصـول، معيارهـا و اسـتانداردهاي پـارك          ك ي

. پردازد  يسه وضع موجود با استانداردها م     ي و مقاله به مقا     است يشهر

ـ  اكولوژ ي طراحـ  يهـا   ف شاخص ين و تعر  يين به منظور تع   يبنابرا ك ي

ـ ) ها  تيكتب، مقاالت، سا   (ي از منابع علم   ي شهر يها  پارك  و  يداخل

 .  شده استيريگ  بهرهيخارج

ت اصـول برنامـه ريـزي و        يتوان با فرض عدم رعا       مي پاياندر  

مـورد  (هـاي شـهري مـشهد         هاي اكولوژيكي در پارك     ارك پ يطراح

ـ و با استفاده از روش برداشـت م       ) مطالعه ـ  تحق ي و ابزارهـا   يداني ق ي

ـ لم و عكس بـه مقا     ية ف ي شامل پرسشنامه، مصاحبه و ته     يدانيم سه ي

هـا    زان تفـاوت  يـ ن م ييـ  شـهر مـشهد و تع      يها  ت موجود پارك  يوضع

  .پرداخت
  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 

  موقعيت پاركهاي انتخاب شده در شهر مشهد): 1 (ة شمارةنقش

  )نگارندگان : منبع(

 

  يست شهريط زيدار در محيتوسعة پا

 به مربوط مباحث در يالديم 1950 دهه از داريپا توسعة مفهوم

 يهـا  راهبـرد " گروه 1980 سال در .شد مطرح يجنگلدار و حفاظت

 در 2لنـد  برانـت  ونيسيكم نظر طبق بر آن از پس و "نجها حفاظت

 بهبـود  يبرا شرفتيپ الزمة نديفرا عنوان به داريپا توسعه1987 سال

 جوامـع  يفرهنگـ  ،ياجتمـاع  يهـا  يكاسـت  بـردن  انيم از و تيوضع

 متعـادل،  شرفتيپ محركة موتور ديبا همواره كه شد فيتعر  شرفتهيپ

 و جوامـع  يتمام يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد هماهنگ و متناسب

 سـال  در). 1386 عباسـپور،  (باشـد  توسـعه  حـال  در يكشورها ژهيبو

 حاضـر  نـسل  يازهـا ين رفع را داريپا توسعة "نيزم كنفرانس" 1992

ـ تعر نـده يآ يهـا  نسل با آنها يازهاين دربارة مصالحه بدون  كـرد  في

 ).1380 ،ياذان و يضراب(

 نـد يفرا داريپا توسعة ،"ستيز طيمح يجهان ونيسيكم" نظر از

 هــا، يگــذار هيســرما تيهــدا منــابع، از اســتفاده در اســت يريــيتغ

 يازهـا ين بـا  كه است ينهاد يرييتغ و يتكنولوژ توسعة يريگ سمت

ـ پا ةتوسـع  نيبنـابرا  ).Euston,1995( باشد سازگار ندهيآ و حال  داري

 بـه  كـردن  دار خدشـه  بدون را خود يفعل يازهاين كه است يا توسعه

  .ديگو پاسخ را خود يازهاين و ساخته برآورد ندهيآ نسل ييتوانا

 يكياكولـوژ  شـهر  ماننـد  يموضوعات طرح يبرا نهيزم رو نيا از

 يشـهر  يزير برنامه نظام وارد ها اكوپارك يطراح مقدمات و فراهم

 سـوم  ةهـزار  در يشـهر  يطراح و يزير برنامه زيمتما مشخصة .شد

ـ رعا و عتيبط با يهمگام يمبنا بر يزير برنامه ،يالديم  اصـول  تي

 لئمسا به مربوط يها تيفعال ةيكل در داريپا و يطيمح ستيز توسعة
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 و كنـوني  پايداري به توجه). 1388 ، همكاران و رهنما (است يشهر

 بخشيدن بهبود منظور به مصرف و توليد آتي شده بيني پيش سطوح

 توسـعة  بابت اين از. است برخوردار ياريبس اهميت از انساني، ةتوسع

 سـبك  در اي ريـشه  تحـوالتي  برگيرنـدة  در سربـسته  تواند مي پايدار

 و پـاتر  (باشـد  پايـدارتر  اي شـيوه  به موجود منابع كنترل براي زندگي

 ).1384 د،يلو يسل

 مـواردي  محيطـي  زيـست  ديـدگاه  از شـهري  سـبز  فضاي آثار

ــودگي كــاهش همچــون ــودگ هــوا، آل ــود ،يصــوت يآل  شــرايط بهب

 بـر  مثبـت  ريتـأث  و خـاك  يريپذ نفوذ شيافزا شهر، در كيماتيوكليب

ـ ز يآبهـا  كيفيـت  افـزايش  و شـهري  زيست محيط در آب چرخة  ري

 توانـايي  شـهرها  در مناسـب  گياهي پوشش. شود يم شامل را ينيزم

 . دارد را زمين به آن انتقال و هوا گرماي جذب

 و شـهر  هـاي  ساختمان جوار در خورشيد حرارتي پرتو بازتاب اثر

 در توان مي را اثر اين. است چشمگير بسيار روكليماتميك بر آن تأثير

 بتني، هاي ساختمان با شهر يك هاي خيابان در موجود دماي اختالف

 شـهر  از خـارج  نـواحي  يـا  هـا،  پارك سبز فضاهاي و آجري و سنگي

 عنوان به ها پارك نيهمچن). 1371 ، فرد يريام (كرد احساس كامال

 كـه  را انـساني  ويـژه  ازهايني از بسياري يشهر يعموم سبز يفضا

 جبـران  اسـت،  كـرده  محـدود  وسـيعي  ميـزان  بـه  شهرنشيني پديده

 سـيماي  دهنـدة  شـكل  اساسـي  و ياصـل  عنصر عنوان به و كنند مي

 و سـالمت  نمـاد  و شـاخص  و بوده شهرها اتيح يها كانون شهرها،

 .آيند مي شمار به محيط بهداشت

 در سـبز  ياهافض و ها پارك توسعه مثبت آثار نيمهمتر از يكي

 سبز يفضا احداث يشهرساز كيكالس يها استيس جمله از و شهر

 بهـرام ( اسـت  يشـهر  يهـوا  ةيتهو براي باال كيماتيوكليب يبازده با

 و كننده كنترل تواند يم هوا هيتهو بر افزون سبز يفضا ). 87،يسلطان

 .باشد زين شهرها يصوت يها يآلودگ دهندة كاهش

. هستند ها ابانيخ شهرها در يصوت يآلودگ دكنندةيتول نيمهمتر

 درختـان  يفكـار يرد و هـا  نيپـرچ  متـراكم،  درختان كاشت كمك به

 ريگ صوت يوارهايد اي متر 2 حداقل ارتفاع به سبز زيخاكر ،يا هيحاش

 بهـرام  (كـرد  كمـك  يصـوت  يآلـودگ  كـاهش  بـه  تـوان  يمـ  سبز و

 و بـزرگ  شـهرهاي  در بويژه شهري، سبز فضاهاي ). 1387،يسلطان

 ريزي برنامه حقيقت در. هستند يمختلف يعملكردها يدارا ،يعتصن

 اي گونه به است، عمومي سبز فضاي مديريت و طراحي سبز، يفضا

 زيـست  كالبـدي،  از اعـم  سبز فضاي عملكردهاي مجموع تلفيق كه

 از منـدي  بهـره  منظـور  بـه  را اقتصادي و رواني -اجتماعي محيطي،

 آورد ارمغـان  بـه  شـهري  رانمـدي  و شـهروندان  براي بازده بيشترين

  ).1385 ، هياحمد(

 و فرهنـگ  زيـست،  محـيط  به نسبت بخواهيم چنانچه بنابراين

 كـه  را هـايي  سيـستم  داده، نـشان  كـافي  توجه مدت بلند در اقتصاد

 مناسـب  صـورت  بـه  است وابسته آنها به ما بقاي پايان در و سالمت

ـ ر برنامـه  الگـوي  در اساسي تغييري بايد دهيم سامان و سر  مـا  يزي

  ). 1383 ،يبزرگ (گيرد صورت

نان قـرار   ي سبز كـه مـورد اسـتفاده شهرنـش         ين فضاها يمهمتر

ها با توجه به شـعاع عملكـرد و نـوع             پارك. ها هستند   رند پارك يگ  يم

ــه پــارك المللــي، ملــي، جنگلــي، تجــاري،  هــاي بــين كــاربرد آن ب

شـود    گياهشناسي، صنعتي، تفريحي، ورزشي و شـهري تقـسيم مـي          

، با توجه بـه موضـوع   )1380 كشور،   يزيت و برنامه ر   يريان مد سازم(

هـاي    اين مقاله كه بر فضاهاي سبز شـهري متمركـز اسـت، پـارك             

  . گيرد هاي آن مورد بحث قرار مي شهري و زير مجموعه

  )يتياكو س (يكيشهر اكولوژ

ست شـناس   يـ اصطالح اكولوژي را نخستين بار ارنست هكل ز       

ن زمينه مطالعاتي نو در زيست شناسي        به عنوا  1869 در سال    يآلمان

 شناخت روابط متقابل حاكم ميان      ، از اكولوژي  يمنظور و . مطرح كرد 

 "يشناسـ  طيمح" يمعنا  بهياكولوژ. موجودات زنده و محيط آنها بود   

 موجـودات   بان  ي اشغال زم  يا بوم و چگونگ   يست،  ي ز ةعبارت از مطالع  

ـ      ك يق آنان در اماكن و چگونگ     يزنده و نحوة تنس    ن ينش و واكـنش ب

ط ي، دانش شـرا   يشناس  طين مح يبنابرا. گر است يكدين موجودات با    يا

 ). 1366رو،يب(ط است ي و مرتبط با روابط موجود زنده و محيهست

 يان صور زنـدگ   ي م ة رابط ة به مطالع  يشناس  تر، بوم   يعبارت كل   به

 از ايـن ديـدگاه،      ).1372بـروس،   ( شـود     ي اطالق م  يعيط طب يبا مح 

 علم بررسي روابط متقابـل ارگانيـسم بـا          "عبارت است از    اكولوژي،  

تـر كليـه شـرايط محـيط          دنياي بيروني آن، كه در مفهومي گـسترده       

ن علـم   يبنابرا). 1385 راد،   يي و رضا  يريپ ("گيرد  زيست را در بر مي    

هاي طبيعي را در ارتباط با تكنولوژي و تمـدن            اكولوژي حيات پديده  

 . كند يه و تحليل ميبشري و محيط زيست انساني تجز

اكولوژي، راهنماي شهرسازان است كه سمت و سـوي حركـت           

 .هاي محيط زيست، همسو و بلكه منطبق بر آن باشد شهر با برنامه

ـ  يدار بـرا  ي پا يكيا شهر اكولوژ  ي يتياكوس چـارد  ين بـار توسـط ر     ي اول

 ي در كتـابش بـه نـام سـاخت شـهرها بـرا             1987ستر در سـال     يرج

 .  شداني سالم بيا  ندهيآ
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 به  ي برا يطيرات مح ي است كه با توجه به تأث      ي شهر ،يتياكوس

ـ  مورد ن  يحداقل رساندن انرژ    اتـالف شـده،     ياز، آب و غـذا، گرمـا      ي

 شـده باشـد   يطراحـ  د كـربن و متـان  ي اكـس ي هوا و آب، ديآلودگ

)Register,1987 .( 

ـ ا شهر پا  ي،  يشهر اكولوژ   يهـا   نـد ي اسـت كـه فرا     يدار شـهر  ي

ـ     ـ و بازتول 5،كـاهش مـصرف   4افـت ي، باز 3ابعاستفاده مجدد از من  در  6دي

 مختلف آن لحاظ شود كه هدف از        يها   بخش يزير ت و برنامه  يريمد

ـ دار ز يـ دن بـه توسـعة پا     يندها رسـ  ين فرا ي ا ياجرا  در  يطـ يست مح ي

 ). Wong, et al. ,2011 ( استيط شهريمح

 .بايد بسياري از خصوصيات الزمة پايداري را دارا باشد            يتياكوس

ندگي در مركز تمامي تعاريف متعدد شهر پايـدار قـرار دارد،            كيفيت ز 

هاي عمومي و منـاطق       سرانة فضاي سبز در پارك    « جوانبي از قبيل    

اغلب به عنـوان عوامـل مهمـي در قابـل زيـست كـردن               » تفريحي

يــادآور  و جــذابيت بخــشي بــراي شــهروندان، رضــامنديشــهرها و 

فراهم كنندة خدمات   ها، به عنوان      ، طبيعت شهري مثل پارك    شود  مي

 پايـدار   ة كيفيت زندگي بشر بوده و جزء كليدي توسع        ةاجتماعي الزم 

  .Bugliarello ,2006)( است

ـ ر  مورد توجه برنامه   يكي اكولوژ يجاد شهرها يا  از  ياريزان بـس  ي

ن از  يكا، چـ  ي مانند امر  ييكشورها.  جهان قرار گرفته است    يكشورها

  : اند نه انجام دادهين زمي در ايعياند و اقدامات وس آن جمله

ـ     يكي اكولـوژ  يجاد شـهرها  ي ا ين برا يكشور چ  ، ي در سـطح مل

ـ   يا منطقه ـ ، حفاظـت ز   ي بـه منظـور توسـعه اقتـصاد        ي و محل ست ي

 انجام داده اسـت و      يا   اقدامات گسترده  يشرفت اجتماع ي و پ  يطيمح

ست يـ ط زي ادارة حفاظـت محـ  1996در سال را ن ي چيتيابتكار اكوس 

 "شـن زن  "و شـهر    ) 1390،ينياده و حـس   عبـاس ز  (د  كر يراه انداز 

 شـهر   يش نسبت سـبز   ين شهر افزا  ي هدف ا  . شد ي طراح يكياكولوژ

 بـوده   2010 مترمربع تا سال     01/16 سبز   يبا سرانه فضا   % 1/51تا  

ـ ا. ن است ي چ يگر شهرها ين د ين سرانه در ب   يكه باالتر  ن شـهر بـا     ي

شگام وســعت و يــ پيكي هكتــار جنگــل اكولــوژ5000 پــارك و 218

 "باغ شـهر  "ر شهرها بوده و لقب      يسه با سا  ي در مقا  يت سرسبز يفيك

  ). Wong, et al.,2011 (خود گرفته است هرا ب

ل ي تبـد  ي بـرا  ي مختلفـ  يكا طرحها ي امر يك از شهرها  يدر هر 

 تأمين"توان به     ي انجام شده است كه از آن جمله م        يتيشهر به اكوس  

ـ  ي فرودگاههـا  يانرژ ـ   ني ب ا يـ الدلفيلة بـاد در شـهر ف      يوسـ    بـه  يالملل

ان ي به همراه پا   2020 زباله صفر در سال      ي طرحها ي اجرا "،"كايامر

 و  يكي پالسـت  يها  سهي به نفت و ممنوع كردن استفاده از ك        يوابستگ

ون يـ ليك ميش از يكاشت ب"، "كايبار مصرف در شهر اوكلند امر  كي

 10 سـاكنان در فاصـله       ينـان از زنـدگ    ي سال و اطم   10درخت ظرف   

 جهــان يتخــت نفتــيل پايتبــد"، "وركيــوير ن دي پــاركيقــه ايدق

 نفـت   ي بجا يدي و خورش  ي باد يها ي از انرژ  يريو بهره گ  ) تكزاس(

 ي درصد منبع انرژ   90ش از   ي ب تأمين " ، "د كربن ي اكس يو كاهش د  

 ي اجبار "،"د شونده   ي از منابع تجد   2006كا در سال    ياتل امر يشهر س 

ها در شـهر      ن از ساختما  ي برخ يشدن صدور مجوز ساختمان سبز برا     

 در  يكي پالسـت  يهـا   سهيممنوع كردن استفاده از ك    "،  "كايبوستن امر 

 درصد زباله و استفاده مجدد از آنهـا در          70افت  يها و باز    سوپر ماركت 

ـ ر سـبز فكـر كـردن برنامـه       " و   "كـا يسكو امر يشهر سانفرانس  زان و  ي

 20ك شـهر  يـ ل شهر بـه   يكا به منظور تبد   يران شهر پورتلند امر   يمد

 بـا   ي درون شهر  ي سفرها ي كه ساكنانش برا   ي شهر يعني،  يا  قهيدق

ـ  و   ،مقاصد مختلف از خانه به محل كار، مغازه         20ا تفرجگـاه فقـط      ي

رهنمـا و همكـاران ،     ( ، اشاره كـرد      "ا كمتر زمان صرف كنند    يقه  يدق

1388 .(  

  يكيپارك اكولوژ

 آن در ديبا انسان كه است يگاهيجا شهر امروز، انسان نظر از

 اگر . رديگ قرار  يتعال و رشد ريمس در و دكن آرامش و تيامن احساس

 تر، شاداب فضا نيا  چه هر پس است، يامروز انسان يتعال مهد شهر

ـ امن باشد، شكوفاتر و سرسبزتر ـ ب آن در آرامـش  و تي  رشـد  و شتري

 ازاده،يـ ك و يليكـائ يم (اسـت  تـر  شده تأمين يانسان موزون و بهنجار

1387 .(  

 و انسان روان يرو بر عتيطب نقش ارةدرب شده انجام مطالعات

 بـر  ييسـزا  بـه  و مثبـت  راتيتأث عتيطب كه دهد يم نشان سالمت

 بـه  توجـه  نيبنابرا). 1384 نژاد، ليخل (دارد انسان يكيزيف سالمت

 منظـور  بـه  مردم عموم استفاده يبرا سبز يفضا بخش و يعيطب بعد

 يطراحـ  از ريناپـذ  ييجدا بعد كي ها انسان يكيزيف و يروح يجال

  ).1383 ،يليكائيم (است اكوپارك

% 75 حـدود  تـا  كـه  اسـت  پـاركي  پـارك،  اكو تعريف، برحسب

 بـه  ، خودكفـا  اقتصادي ديد از است، طبيعت با سازگار آن متابوليسيم

 اجتمـاعي  ديد از و محيطي شرايط با منعطف و گارساز اقليمي لحاظ

 و محلـي  فرهنـگ  خـرده  خـصوصيات  هكننـد متمايز و بخـش  هويت

 . است بخش آرامش يطيمح

 بازيافـت  آن فاضـالب  و زبالـه  % 100 تـا  هايي پارك چنين در

 در .شـود  مي تأمين خورشيد از نياز مورد انرژي% 50 حدود و شود مي

 و محلـي  امكانـات  از اسـتفاده  مورد مصالح% 75 حدود پارك احداث
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 بـه  نـسبت % 75 تـا  يانـرژ  مـصرف  است، پيرامون محيط با سازگار

 و ياهيـ گ يهـا  گونـه  % 50 شـود،  يم ييجو صرفه يمعمول طيشرا

ـ  يسـفرها  در نيماشـ  از استفاده% 75 تا ، بوده يبوم يوانيح  يدرون

ـ پ ، دوچرخه از استفاده و ابدي يم كاهش ها پارك  و حمـل  و يرو ادهي

 سـازمان  و ابـد ي يمـ  شيافزا ها پارك مجموعه درون در يعموم نقل

 اسـتانداردهاي  با متناسب ها ساختمان و آزمايشگاهها ها، موزه اداري،

 ديبا اكوپارك   ) 1388  ،  همكاران  و  رهنما ( شود يم  ساخته  اكولوژيكي

 يشهرها از گريد افراد بلكه شهر، آن افراد فقط نه كه باشد يمحل

ـ بازد آن از و آمده آنجا به زين يخارج يگردشگرها يحت و گريد  دي

 . كنند

ـ  و شـاپ  يرسـتوران،كاف  وجـود  جـه ينت در  يبـرا  هتـل  يحت

 از اسـتفاده  گـر يد طرف زا. رسد يم نظر به الزم اقامت و استراحت

 جـاد يا مثـل  عيبـد  منـاظر  خلـق  نيهمچن و موجود يعيطب عناصر

 بر ديتأك يبرا يعيطب خاص يها دهيپد گرفتن قاب اي ،بايز يآبشار

ـ بازد بـه  افـراد  جلب يبرا طيمح در ها جاذبه گريد جاديا و آن  و دي

 .بـود  خواهـد  مـؤثر  اكوپـارك  جـاد يا فهد به دنيرس يبرا كمك

 طيمحـ  بـه  احتـرام  منظـور  به آموزش و يفرهنگ يساز هم نيبنابرا

 از محـصوالت،  و مواد از مجدد استفاده امكان تفكر جاديا و ستيز

  .است يتفرج امكانات جاديا ضمن اهداف، نيمهمتر

 محيطي دار جهت ةمحوط اكوپارك اي يكياكولوژ پارك نيبنابرا

 ايجـاد  براي را اي پيشرفته سيستم محيط، گرفتن نظر در با كه است

 افـزايش  هـا  اكوپارك اصلي موضوع. آورد مي وجود به پايدار يمحيط

 بازيافـت  قابـل  ريختنـي  دور مـواد  از خودگردان و پايدار هاي سيستم

 بـا  توليـد  و خورشيد و باد انرژي از استفاده پيامد دو معموال كه است

 ) .1386 پور، ميكر (است بازيافت قابل تنيريخ دور مواد از استفاده

   اكولوژيك هاي پارك ارزيابي هاي شاخص

ك يـ هـاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي طراحـي اكولوژ               شاخص

   :ها در اين تحقيق به سه دسته عمده پارك

  ،يكي اكولوژ طراحيو كالبدي -1

  زيست محيطي و-2

يـل  اند كه در جدول ذ      آموزشي طبقه بندي شده    - فرهنگي   -3

ــا ــده، زيمحوره ــ عم ــا ربخشي ــ هريه ــات و ي ــا و الزام ك از آنه

ـ هـا با   ربخشيـ ك از ز  ي كه در هر   يياستانداردها د مـدنظر طراحـان،     ي

رد مـشخص   يـ ك قرار گ  ي اكولوژ يها  زان و سازندگان پارك   يبرنامه ر 

  .شده است

ـ  مـورد اسـتفاده در ا  يها  ذكر است شاخص  شايان ن بخـش از  ي

اعتمــاد و (، LEED7 يرژ و انــيطــي محي طراحــيمباحــث راهنمــا

، صـرفه   )19ژه مبحث   يبو( ساختمان   ي مقررات مل  ،)1387همكاران،  

 يهـا  و نمونـه  ) 1390،ينيعباس زاده و حس    (ي در مصرف انرژ   ييجو

دار از جمله اكوپارك    ي پا ي طراح يالملل نيز ب ي جوا ي دارا يموفق جهان 

ن و ي چـ يدر شـانگها  8"يا زويلوج" ين، پروژه شهر يپيليل در ف  يمان

د را تحـت    ي سف ي مشهور طال  ةزي سبز هندوستان كه جا    يمركز تجار 

ــر پ ــنظ ــيشواي ــي محيان طراح ــرژيط ــورا ي و ان ــرف ش  ي از ط

هـا و    گر اكوپـارك  يافت كرده است و د    يكا در ي سبز امر  يها  ساختمان

  .، استخراج شده استي سبز موفق جهانيساختمان ها

 
  ها  افتهي ةارائ

  نمونهيها ك در پاركي اكولوژيها  شاخصيبررس

 يلئ آن توجه به مـسا     يف اكوپارك و شاخص ها    يبر اساس تعر  

ها و   افت فاضالب ينه آن، باز  ي و مصرف به   يد انرژ يافت، تول يچون باز 

 پـارك، توجـه بـه       ي مـصرف  يكل آبهـا  ياستفاده مجدد از آنها در سـ      

ست منطقـه و    يـ ط ز ي و مح  يعيط طب ي سازگار با شرا   ياهي گ يها  گونه

هـا، معـابر،       در احـداث سـاختمان     يكيلـوژ  اكو يكاربرد اصول طراحـ   

 مـسائل  توجـه بـه       در پايـان   ها و  نگي كودكان و پارك   ي باز يفضاها

 است كـه    ين موارد ي از مهمتر  ي محل ي فرهنگ - ي و اجتماع  يآموزش

ده يـ هر چنـد ا   . رديد مورد توجه قرار گ    ي با يكيدر احداث پارك اكولوژ   

 با كاركرد   فقط و    نبوده ي مورد مطالعه اكولوژ   يها   پارك يه طراح ياول

ـ انـد، امـا در ا       احداث شـده   يپارك شهر  ـ ي بـر تغ   افـزون ن مقالـه    ي ر ي

 تفكـر   يتـوان در راسـتا      ي كـه مـ    ي موارد يكردها و نگاه اكولوژ   يور

 وضع موجـود    ةسين مقا يد و بنابرا  شو  ي م ير داد، معرف  ييك تغ ياكولوژ

ها   ن شاخص يزان فاصله از ا   يان م ي و ب  يكي اكولوژ يها  آنها با شاخص  

ها   ن پارك يت ا يفي ك ي ارتقا براي يزي برنامه ر  يتواند سمت و سو    يم

  .را فراهم كند

) 2 (ة ذكر است اعـداد مـشخص شـده در جـدول شـمار             شايان

 يهـا    مـورد مطالعـه بـا شـاخص        يهـا   انطباق پـارك  ) درصد(زان  يم

 . دهد ي را نشان ميكياكولوژ

 و انجـام مـصاحبه      يق پرسشنامه اختـصاص   ياعداد مذكور از طر   

  . ها به دست آمده است  پاركيران و كارشناسان فنيبا مدق يدق



  

  

  

  

 )مشهد: يمورد مطالعه (يشهر يها پارك يكياكولوژ ليتحل

 

 

161

  كي اكولوژيها  پاركيابي ارزيها شاخص): 1( جدول شمارة

  استانداردها و الزامات  ها ربخشيز  عمده يمحورها

  ها ساختمان

 مصرف كاهش چون يموارد شامل گرفت نظر در ديبا كياكولوژ يها پارك در ها ساختمان طراحي در كه اكولوژيكي هاي ضرورت

 از گرم آب ،تأمينيديخورش يها سلول قيطر از يكيالكتر يانرژ تأمين ساختمان، بودن ياقتصاد طبيعي، تهوية از استفاده انرژي،

 دو يبازشوها از استفاده كف، و بدنه در ها ساختمان يحرارت يبند قيعا بازيافت، قابل مصالح از استفاده ،يديخورش يها آبگرمكن قيطر

 آنها از استفاده و گريد سطوح و ها ازبام باران آب يآور جمع شرب، قابل غير مصارف براي ساختمان شده مصرف آبهاي تصفية جداره،

 از استفاده و طبيعت با موافق هندسه ان،ساختم هاي زباله كامل بازيافت ساز، كود و خشك هاي توالت طراحي ، استخرها و ياريآب در

  چوب و يليفس ريدناپذيتجد منابع از درست روز،استفاده در ديخورش يعيطب نور از استفاده ، ارگانيك هاي فرم

  گذرگاهها و معابر
 استفاده ،يعيطب يفضاها بين در چيمارپ معابر يطراح قيطر از طبيعي فضاهاي با معابر مناسب تلفيق و طبيعت با انسان ارتباط يبرقرار

  ...و ها پوش كف نفوذ قابل يطراح و يكفساز يبرا يعيوطب يبوم مصالح از

  ها پاركينگ
 يبناها يكينزد در دوچرخه پاركينگ طراحي رطوبت، و آب جاذب كفسازي پارك، اصلي فضاي از دور فواصل در ها پاركينگ جانمايي

  ...و ورزش و سواري دوچرخه فرهنگ تشويق و ياصل

 طراحي و كالبدي

 يكياكولوژ

  

 بازي فضاي

  كودكان

  

  وسايل، در انساني تناسبات رعايت اوليه، مواد يباال كيفيت با ها بازي اسباب از استفاده ايمني، اصول رعايت و سازي استاندارد

 ضايف با كودكان پيوند يبرقرار و شب در مناسب پردازي نور ، درختان مجاورت در بازي فضاي جانمايي گير، ضربه مواد با سازي كف

  ...و فضاها اين مجاورت در آنها بازي فضاي دهي قرار طريق از آب و درختان ، سبز

  انرژي
 آب و يمصرف يآبها افتيباز قيطر از شرب قابل غير آب تأمين بادي، ژنراتور اي خورشيدي سلول قيطر از الكتريكي انرژي تأمين

  مناسب تكنولوژي با ها زيرساخت پيوستگي باران،

  جانوران و گياهان
 دانه تأمين و دارويي گياهان كاشت ، خارجي هاي گونه كاشت حداقل وحش، حيات نگهداري بومي، گياهان كاربرد زندگي، چرخه حفظ

  پرندگان براي

 هاي آلودگي

  محيطي

 آلودگي كاهش براي رو تند حركت مسير و پارك بين آبشار ديواره و سبز ديوار از استفاده ترافيك، صوتي، ، هوا هاي آلودگي كاهش

  صوتي آلودگي و هوا آلودگي كاهش براي درختان انبوه از استفاده صوتي،

 و زباله بازيافت

  فاضالب

 ، تفكيك ، آبياري سيستم در مصرفي آب از مجدد استفاده كننده، كمپوست و خشك هاي توالت سيستم از استفاده و فاضالب بازيافت

 از كاغذ و پالستيك ، فلزات زباله نوع سه تفكيك براي رنگي هاي سطل قراردهي كمپوست، به آن لتبدي و زباله % 100 بازيافت

  مردم طريق

  كود توليد
 و كمپوست يورم يها تكنيك از استفاده ، پارك ازين مورد كود به زباله تبديل براي كننده كمپوست و كودساز دستگاههاي از استفاده

  ياقتصاد يي،خودكفا كود توليد يبرا كودساز و خشك هاي توالت

  يطيمح ستيز

 مصرفي آبهاي

 

 مجدد استفاده و تصفيه معابر، و پاركينگ فضاهاي در ها كف سطح آب آوري جمع جديد، هاي تكنيك از استفاده با باران آب آوري جمع

  آبياري صحيح هاي سيستم از استفاده و ها فاضالب از

  شده طراحي فضاهاي از مخاطب خواست و نياز به توجه

  محيطي زيست هاي آموزش ارائة

  فراغت اوقات گذران تأمين

 و فرهنگي

 آموزشي

  
  محيط و انسان بين مناسب پيوند ايجاد

  ت شده ي رعايو استانداردها)  ساختماني مقررات مل19مبحث (،)1388رهنما و همكاران،(،)1390، ينيعباس زاده و حس(،)1387اعتماد و همكاران،:(منابع

  ي موفق جهانيها در نمونه

  

ـ            يسه پارك كوهسنگ   ن ي، ملت و وحدت بـه عنـوان نمونـه از ب

ـ انـد كـه در ذ        شهر مـشهد انتخـاب شـده       يها  پارك ح يل بـه توضـ    ي

پرداختـه   در آنهـا     يكي اكولوژ يها   شاخص ي راجع به بررس   يمختصر

  :شود مي

 ة منطق 2 هي در ناح  1330ن پارك در سال     ي ا : يپارك كوهسنگ  )١

 هكتار  500 مشهد احداث شده است كه هم اكنون         ي شهردار 8

 ي پارك به لحاظ عملكرد از نوع شـهر        يطور كل  هب. وسعت دارد 

 در سـه    يكي اكولـوژ  يهـا    شاخص يداني م يپس از بررس  . است

ـ ، ز يكي اكولـوژ  ي و طراح  ي كالبد ةمحور عمد   و  يطـ يست مح ي

 :دست آمد  بهر يج زينتادر نظر گرفته شد و  ي آموزش– يفرهنگ

ــد • ــور كالب ــيمح ــوژي و طراح ــار زي دارايكي اكول ــ چه ــش ي ر بخ

 كودكـان   ي بـاز  يها و فضا    نگيها، معابر و گذرگاهها، پارك      ساختمان

 شـاخص بـه عنـوان اصـول         17 يهـا دارا    ر بخش ساختمان  يز. است

 سـاختمان   22دهـد كـه كـل           ي است و نـشان مـ      يكي اكولوژ يطراح

 در  يكي اكولـوژ  يهـا    از شاخص  يرلحاظ برخوردا    موجود در پارك به   

 سه شـاخص    فقط شاخص   17ن  ي قرار داشته و از ب     يت نامناسب يوضع
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 درصد، وجود درختـان انبـوه در        53زان  ي به م  ياستفاده از مصالح بوم   

 يعيها از نور طب      ساختمان ي درصد و برخوردار   71مجاورت ساختمان   

 يهـا   هـا در سـاختمان      ن كل شاخص  يانگيت شده و م   ي درصد رعا  70

 انجام شـده بـر   يها يبا توجه به بررس  .  درصد است  4/11پارك برابر   

جـه  ين نت يتوان به ا    ي م ي واقع در پارك كوهسنگ    يها   ساختمان يرو

ـ ها فاقد اصول اكولوژ     ن ساختمان يبا همه ا  يا تقر يد كه اغلب    يرس ك ي

 و  ي اصـل  ير بخـش دوم كـه معـابر و گـذرگاهها          يدر مورد ز   .هستند

ن تعداد پـنج    ين شده است كه از ا     ييخص تع  شا 8 هستند تعداد    يفرع

ن يـ ت شـده و بـر طبـق ا        يرعا) 2(شاخص آن بر طبق جدول شمارة       

 معـابر   ي درصد برا  2/36ت شده   ي رعا يها  ن شاخص يانگيمندرجات م 

 ير بخش فـضا   يدر مورد دو ز   .  است ي معابر فرع  ي برا 7/33 و   ياصل

خص و   شا 9 يب دارا يك به ترت  يها كه هر      نگي كودكان و پارك   يباز

 ي بـاز  ي درصد در فضا   5/75ن  يانگي هستند، م  يكي شاخص اكولوژ  7

 .ت شده استيها رعا نگي پاركي درصد برا2/14كودكان و 

چ ين پـارك هـ    يتوان گفت كه در ا      ي م يطيست مح يدر مورد محور ز    •

 و آب   ي مـصرف  يافت و استفاده مجـدد از آبهـا       ينه باز ي در زم  ياقدام

ـ  آب غ  تأمينباران صورت نگرفته است      ر قابـل شـرب در پـارك از         ي

 جمـع   ي بـرا  يستميـ چ گونه س  يق صورت گرفته و ه    يق چاه عم  يطر

 ي سـاز ةريا ذخيه آب مصرف شده، و      يره و تصف  ي آب باران، ذخ   يآور

ـ  ز فقـط . ن پارك وجود ندارد   يها در ا    البي س ينيو باز آفر   ر سـاخت   ي

رون از  يـ ها بـه ب     ق كانال يانتقال آن از طر    موجود در مورد آب باران ،     

  .پارك است

ره و كمپوست زباله وجـود      ي ذخ ي برا ي محل يدر پارك كوهسنگ  

 ي شـده درختـان در پـا       ي جمـع آور   ي از برگهـا   ي بخش فقطندارد و   

گونـه    چيه. شود  يت و به عنوان كود استفاده م      يدرختان به منظور تقو   

 در  يكـ ي بـه الكتر   يدي خورشـ  يل انـرژ  يد و تبد  ي تول براي يزاتيتجه

 ي برق شـهر   ة برق پارك با اتصال به شبك      درون پارك لحاظ نشده و    

  .شود  ي متأمين

هـا در     آن انتقال آمـوزش    ي كه بحث اصل   ي آموزش – يمحور فرهنگ  •

 شـهروندان   يها   مهارت يژه به بحث شهر و ارتقا     يها با نگاه و     پارك

صورت پراكنـده و      ها نيست اما به      در پارك  ي برنامه مدون  ياست دارا 

 يها  آموزش يدر پارك كوهسنگ  . دشو ي انجام م  ييها تي فعال يمقطع

 و ي طراحيها  خاص از جمله آموزشيها  با توجه به مناسبتيخاص

ـ  ز يهـا    صورت گرفته امـا در مـورد آمـوزش         ينقاش  يطـ يست مح ي

جـاد  ي ا ي بـرا  يرسد تا كنون گـام      ي وجود ندارد و به نظر م      يا  سابقه

 . برداشته نشده استي مختلف شهرونديها آموزش

 هكتار در   72 با مساحت    1352ك در سال    ن پار يا :پارك ملت    )٢

پـارك  .  مشهد ساخته شده اسـت     ي شهردار 11 ة منطق 1ة  يناح

 و  ي در سه محور عمدة كالبد     يز همانند پارك كوهسنگ   يملت ن 

ـ ، ز يكي اكولوژ يطراح   ي آموزشـ  – ي و فرهنگـ   يطـ يست مح ي

 يها  ر حاصل برداشت  يج ز ي قرار گرفته است كه نتا     يمورد بررس 

 :رك است ن پاي از ايدانيم

ن پـارك   يق در ا  ي مورد تحق  يكي اكولوژ ي و طراح  يمحور كالبد  •

 كودكـان و    ي بـاز  يها، معـابر، فـضا      ر بخش ساختمان  يچهار ز 

 شـاخص   17هـا از      ر بخش سـاختمان   يهاست كه در ز    نگيپارك

 شاخص در   3 فقط   ي همانند پارك كوهسنگ   يكي اكولوژ يطراح

ـ  ترت ر آن بـه   يت شده كـه مقـاد     ي موجود پارك رعا   ي بنا 36 ب ي

، مجاورت با درختـان     ي استفاده از مصالح بوم    يها   شاخص يبرا

 درصـد اسـت و      74 و   68 ،   35 يعي از نور طب   يانبوه و برخوردار  

ــوان گفــت م يدر مجمــوع مــ ــت ن كــل شــاخص هــا در يانگي

ـ  درصد است و اغلب      4/10 پارك برابر    يها  ساختمان بـا  يا تقر ي

 8از تعـداد    . ك هستند يها فاقد اصول اكولوژ     ن ساختمان ي ا ةهم

 معـابر   ي شـاخص بـرا    5 معابر تعـداد     ين شده برا  ييشاخص تع 

ن يانگيـ ت شده كـه م    ي رعا ي معابر فرع  ي شاخص برا  7 و   ياصل

 3/54 و   ي معـابر اصـل    ي درصـد بـرا    5/42ب  ير آن به ترت   يمقاد

ن يز در ا  ي كودكان ن  ي باز يفضا.  است ي معابر فرع  يدرصد برا 

ها به عنـوان    نگيپارك درصد را داراست و      1/61ن  يانگيپارك  م  

 7 شــاخص از 2 فقــط ير بخــش در محــور كالبــديــن زيآخــر

 . درصد را دارند2/14ن يانگي با ميكي اكولوژيشاخص طراح

ــتمه • ــورد محــور زيدات خاصــي ــ در م ــه از يطــيست محي  ك

ن پـارك   يـ هاسـت در ا     افـت زبالـه   ي آن باز  ي اصـل  يهـا   شاخص

 توجـه   زباله در سطح پارك بـا يآور جمع .ده نشده استيشياند

 صورت گرفته و فقـط در       يصورت دست    به ييت فضا يبه محدود 

چ يشـود و هـ     ين كار استفاده م   ي ا ين برا ي از ماش  ينگ خارج ير

ـ  تول يهـا    زبالـه  ي از مبدا بـرا    يكيگونه تفك  ق يـ د شـده از طر    ي

 ي در پارك وجود نـدارد و جمـع آور         ي رنگ يها   سطل يقرارده

 يجمـع آور  زان پس از    ير   برگ يها   درختان در فصل   يها برگ

 دپو و سپس انتقال به كارخانـة كمپوسـت در           يها  آنها در محل  

 در  يچ گونـه اقـدام    ين ه يهمچن. رديگ  يجنوب مشهد صورت م   

.  صورت نگرفتـه اسـت   ي مصرف يافت فاضالب و آبها   يمورد باز 

 يهـا  ق كانال ي شده در سطح پارك از طر      ي جار ي سطح يآبها

 .دشون يت ميرون از پارك هدايانتقال دهنده به ب
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 در پارك ملت در ابعاد مختلف گذران        ي آموزش -يمحور فرهنگ  •

 يهـا   ، دوره ي مختلف ورزش  يها  تيق فعال ياوقات فراغت از طر   

ــرورش گــل و گيآموزشــ ــ پ ــاه در آالچي  و ي آموزشــيهــا قي

ـ   ي بــراي و آموزشـ ي فرهنگــيهـا   كــالسين برگـزار يهمچن

مورد توجه قـرار    ) ع( امام رضا    يان در ساختمان فرهنگ   يهنرجو

 يهـا    رشـته  ي بـرا  ي مختلفـ  ين پـارك فـضاها    يا. رفته است گ

نتون، يبـال، بـدم   ي از جمله فوتبال، بسكتبال، وال     يمختلف ورزش 

با توجه بـه نـوع      . ت، شنا و شطرنج داراست    ينگ پونگ، اسك  يپ

تــوان گفــت كــه  ين فــضاها مــيــل اســتفاده شــده در ايوســا

 را در خـــود نداشـــته و ي خاصـــيكي اكولـــوژياســـتانداردها

 يكنـد و بنـوع      يست وارد نمـ   يط ز ي به مح  ي چندان ياه  خسارت

ـ  در ا  ي خاصـ  يكيتضاد اكولوژ  . شـود   ين فـضاها مـشاهده نمـ      ي

ن پارك است   ي ا يحي تفر يگر فضاها ي پارك ملت از د    يشهرباز

د در اكوپـارك سـاخته      ي نبا يكي اكولوژ يها  كه از لحاظ شاخص   

 ي چـون آلـودگ    ي متعـدد  يطيست مح ي ز يها  يرا آلودگ يشود ز 

 ي و برقـ   يكي مكان يها  ي از دستگاهها و اسباب باز     ي ناش يصوت

 را به همراه دارد كه باعـث        ي نور يآلودگهمچنين   و   يشهرباز

جـاد اسـترس و    ي بـه روح و جـسم انـسان و ا          ييهـا   بيبروز آس 

ز مـضر   ياهان كشت شده ن   ي گ يشود و برا    ياضطراب در افراد م   

هـا و آفـات قـرار         يمـار ي بـه ب   يبوده و آنها را در خطـر آلـودگ        

د به صورت جداگانه    ي در شهرها با   ييها  ن مجموعه يچن. دهد  يم

 .احداث شوند

 گورسـتان   ين پارك كـه در گذشـته كـاربر        يا :پارك وحدت    )٣

ل به پارك شده    ي هكتار تبد  17 با مساحت    1348داشته در سال    

ن پـارك از    ي مـورد مطالعـه كـوچكتر      يها  ن پارك ياست و در ب   

 ي شـهردار  5نطقـة    م 1ة  ين پارك در ناح   يا. لحاظ وسعت است  

 در سه محـور عمـدة       يمشهد واقع است و همانند دو نمونة قبل       

 :  واقع شده استيفوق مورد بررس

 17 يهـا   ساختمان وجود دارد كه شـاخص 6ن پارك تعداد   يدر ا  •

 شـده و    ي در آنها بررس   يكي اكولوژ ي و طراح  يگانه محور كالبد  

 و   مورد توجه بوده اسـت     ي سه شاخص همانند دو پارك قبل      فقط

هـا عبارتنـد از       ن شـاخص  يا. ها صفر درصد هستند     ه شاخص يبق

 درصـد، وجـود درختـان انبـوه در          70،  ياستفاده از مـصالح بـوم     

 در  يعـ ي از نـور طب    ي درصد، برخوردار  55ها،    مجاورت ساختمان 

 يهـا   ها در سـاختمان     ن كل شاخص  يانگي م . درصد 62طول روز   

ــر   ــدت براب ــارك وح ــت11پ ــد اس ــ.  درص ــن ميهمچن  نيانگي

 درصـد   5/32ت شده در معابر پـارك وحـدت         ي رعا يها  شاخص

. اسـت  ي معـابر فرعـ    ي درصـد بـرا    7/48 و   ي معـابر اصـل    يبرا

 كودكـان و    ي بـاز  يت شده در فـضا    ي رعا يها  ن شاخص يانگيم

 . درصد است4/7 و 40ب يز به ترتيها ن نگيپارك

تـوان گفـت      ي در پارك وحدت م    يطيست مح يدر مورد محور ز    •

ـ  براي تول  ياتزيگونه تجه  چيكه ه   درون پـارك وجـود      يد انـرژ  ي

م بـا اتـصال بـه شـبكه بـرق           يندارد و برق پارك به طور مـستق       

 سـبز پـارك از      ي درصـد فـضا    38حدود  . شود  ي م تأمين يشهر

ـ  درصـد آن از طر 68 و ي شلنگياريق آب يطر  تحـت  ياريـ ق آبي

گونـه    چيهـ . شـود   ي مـ  تأمينق  يق دو حلقه چاه عم    يفشار از طر  

ـ  آب بـاران     يآور جمـع    ي برا يستميس ـ ا ذخ ي ه آب  يره و تـصف   ي

هـا در پـارك وجـود نـدارد           البي سـ  ينـ يمصرف شده و بـاز آفر     

ـ افـت فاضـالب و تفك     ي باز بـراي  يدات خاص ين تمه يهمچن ك ي

 يآور   جمع يها به صورت دست     زباله در سطح پارك نشده و زباله      

 پـارك وحـدت از      ي و درخت  ياهي گ يها  ن گونه يهمچن. شوند  يم

 21ن پارك حـدود     يكه در ا   يطور   به .ردار است  برخو ييتنوع باال 

ـ ن 9 كوچك يها  گلدان. گونه درخت و درختچه وجود دارد      ز كـه   ي

د ي در تول  يادي ز يها  نهي پارك استفاده شده با هز     يباسازي ز يبرا

 يهـا    بـا شـاخص    يگونه همخوان   چي همراه است و ه    يو نگهدار 

 .  ندارديكياكولوژ

ـ  ي آموزشـ  -يدر پارك وحدت محور فرهنگـ      • سبت بـه محـور      ن

 يازهـا يشتر مورد توجه بوده و بـا توجـه بـه ن           ي ب يطيست مح يز

. همراه داشته است     را به  ي متفاوت يمختلف شهروندان كاركردها  

 ي بر گذران اوقات فراغـت دارا      افزونن مورد پارك وحدت     يدر ا 

خانــه، خانــه داســتان و رمــان و  چــون كتابي فرهنگــيفــضاها

 ي را بـرا   ي مثبتـ  يج فرهنگ يمسلم نتا به طور   نت است كه     يكاف

ـ يي مراسـم آ   يبرگـزار . همراه داشته است    كنندگان به  استفاده ، ين

 ي فرهنگـ  يت هـا  يگر فعال ي از د  ي محل يقيش، تئاتر و موس   ينما

ن پـارك بـه چـشم       ي در ا  ي ورزش يالبته فضاها . ن پارك است  يا

 پارك وحدت   يشهرباز. خورد كه از نقاط ضعف پارك است        ينم

ل ذكر شده در    ي پارك است كه به دال     يحي تفر يگر فضاها ياز د 

ـ  پارك ملـت نبا    يخصوص شهرباز  ـ د در درون    ي ك اكوپـارك   ي

 شـده   ي بررسـ  يها  شاخص) 2(جدول شمارة   . وجود داشته باشد  

 در سه پارك نمونه     يكي اكولوژ ي و طراح  ي كالبد يدر محور اصل  

  : قرار داده استيابيرا مورد ارز
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   يها زان انطباق با شاخصي ، ملت و وحدت شهر مشهد از نظر مي كوهسنگيها  پاركيابيارز): 2(ول شمارة جد

 )1388نگارندگان ، : منبع( يكي اكولوژي و طراحيمحور كالبد
  

   بناها و ها ساختمان
  ) ساختمان 6 (وحدت  ) ساختمان 36 (ملت   )ساختمان 22 ( يكوهسنگ

  نيانگيم

  0  0  0  0  10يديخورش يها سلول از يكيرالكت يانرژ تأمين  1

  0  0  0  0   11 يديخورش يها كن آبگرم با گرم آب تأمين  2

  0  0  0  0  ها پنجره يرو بر مشبك بانيسا وجود  3

  0  0  0  0  ساختمان سقف و بدنه يحرارت يبند قيعا  4

  0  0  0  0  جداره دو بازشو  5

  0  0  0  0  منافذ يريدرزگ  6

  0  0  0  0  شيآسا تيفيك كنترل هوشمند ستميس  7

  0  0  0  0  افتيباز قابل مصالح از استفاده  8

  6/52  70  35  53  يبوم مصالح از استفاده  9

  0  0  0  0  گريد سطوح و سقف باران آب يآور جمع ستميس  10

  0  0  0  0  ساختمان شده مصرف يآبها هيتصف ستميس  11

  6/64  55  68  71  ساختمان مجاورت در انبوه درختان وجود  12

  6/68  62  74  70  روز طول در يعيطب نور از يورداربرخ  13

  0  0  0  0  ساز كود اي خشك توالت وجود  14

  0  0  0  0  ساختمان در زباله كيتفك ستميس  15

  0  0  0  0  يسوار دوچرخه ريمس به يدسترس  16

  0  0  0  0  ها ساختمان مجاورت در دوچرخه پارك يبرا فضايي وجود  17

  9/10  11  4/10  4/11  درصد به نيانگيم  

   ميانگين وحدت ملت كوهسنگي
 يفرع و ياصل معابر

 يفرع ياصل يفرع ياصل يفرع ياصل يفرع ياصل

 70 70 90 80 100 60 20 70 فرعي معابر براي مارپيچ خطوط و اصلي معابر براي قطري خطوط از استفاده  1
 80 76 90 80 100 100 50 50 طبيعت با انسان پيوند و سبز فضاهاي درون از پياده معابر مناسب حركت  2
 100 100 100 100 100 100 100 100 باريكتر رعيف معابر ترو عريض اصلي معابر  3
 0 0 0 0 0 0 0 0 درختان زير از آنها عمدي عبور و سواران دوچرخه حركتي مسير طراحي  4
 57 33 70 0 50 50 50 50 معابر كنار در آب حركت  5
 8 17 0 0 5 30 20 20 معابر كنار در فلزي نرده بجاي گياهان و چوبي هاي الوار از استفاده  6
 30 0 40 0 20 0 30 0 آسفالت و بتن بجاي كفسازي براي شن و ريزه سنگ مصالح از استفاده  7
 20 0 0 0 60 0 0 0 برويند آنها ميان از گياهان تا باز كفسازي  8

  6/45  37  7/48  5/32  3/54  5/42  7/33  2/36  درصد به نيانگيم  

  ميانگين  وحدت  ملت  كوهسنگي  كودكان يباز يفضا  

  73  50  70  100  سازي استاندارد و ايمني اصول ايترع  1

  33  0  0  100  بازي وسايل ساخت در فشرده پالستيك يك درجه مواد از استفاده  2

  Ergonomy(   100  100  100  100 (بازي وسايل در انساني تناسبات رعايت  3

  Ergonomy (   50  80  80  70 ( بازي وسايل در يكنواختي عدم  4

  33  0  0  100  گير ضربه مواد با كفسازي  5

  37  0  70  40  آنها سايه در و درختان مجاورت در بازي فضاي جانمايي  6

  93  80  100  100  رو ماشين مسير مجاورت در كودك بازي فضاي قرارگيري عدم  7

  60  50  80  50  شب در مناسب نورپردازي  8

  30  0  50  40  هاآن درمجاورت قرارگيري طريق از آب و باز،درختان فضاي با كودك پيوند  9

  7/58  40  1/61  5/75  درصد به نيانگيم  

  ميانگين  وحدت  ملت  كوهسنگي  ها نگيپارك  

  50  50  50  50  پارك اصلي فضاي از دور فضايي در پاركينگ جانمايي  1

  0  0  0  0  آسفالت بجاي باز صورت به سازي كف  2

  0  0  0  0  باران آب جاذب كفسازي مصالح  3

  0  0  0  0  زيرين طبقه در سطوح آبهاي آوري جمع  4

  0  0  0  0  دوچرخه پارك به پاركينگ اصلي فضاي تخصيص  5

  33  0  50  50  ها پاركينگ روي بر درختان طبيعي سايه از استفاده  6

  0  0  0  0  سواري دوچرخه فرهنگ تشويق و پارك هاي ورودي ابتداي در دوچرخه كرايه  7

  8/11  1/7  2/14  2/14  درصد به نيانگيم  
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 يريگ جهينت

د يشرفته تأك ي پ ي از آن است كه در كشورها      يق حاك يج تحق ينتا

ـ  به اهداف پا   يابي بر وضع استانداردها تا دست       ي شهر يطراح  يداري

 يدار شهر ي پا يج حاصل از آن در مقررات و ضوابط طراح        ياست و نتا  

 كه در كـشور مـا   ي حالدر. )Meijer, et al.,2011(شود  يماستفاده 

ـ ز مورد توجه نبوده و رعا     يج، بلكه استانداردها ن   ي نتا فقطنه   ت نـشده   ي

ـ م نمونـه    يهـا  ج حاصل از مطالعه پـارك     ين نتا يهمچن. است ن آن  يب

 در  يكي شهر مشهد به لحاظ ابعاد مختلف اكولوژ       يها  است كه پارك  

ـ ، ز ي و طراح  ي كالبد ة عمد يمحورها  – ي و فرهنگـ   يطـ يست مح ي

 مـورد   ي انـرژ  تأمين يها  اند و به شاخص    ف عمل كرده  يضع يآموزش

ـ از پارك از منابع تجد    ين  و  ي مـصرف  يافـت زبالـه، آبهـا     ير، باز يد پـذ  ي

توجه الزم نشده است و     ...  و يطيست مح ي ز يها  ها، آموزش   فاضالب

 بـوده   يز فاقد برنامه هدفمند و اغلـب مقطعـ        يموارد محدود موجود ن   

 . است

ـ  ي شـهر  يهـا    پارك يدر طراح   و عناصـر    ي كالبـد  مـسائل ه   ب

 و  ي باز يها، فضا   ها مانند معابر، ساختمان      پارك يسازنده بافت كالبد  

ـ بر ا . ها توجه الزم نشده است      نگيپارك تـوان گفـت      ين اسـاس مـ    ي

ستند بلكه بـه    ي خودكفا ن  ي به لحاظ اقتصاد   فقط موجود نه    يها  پارك

 يد و مـصرف انـرژ     يـ ن تول ي نـو  يهـا   فنـاوري ل عدم اسـتفاده از      يدل

اند و منجر بـه       نهيار پر هز  يبس... افت آب و زباله و      ي، باز ) يديخورش(

ش ي پـاال  يي شده و اغلب توانا    ي شهر يمصرف سوء منابع آب و انرژ     

  .  را ندارندي شهريها يآلودگ

 و  ي كالبـد  يدهـد كـه محـور اصـل         ينشان م ) 2(جدول شمارة   

رار  ق يت نامناسب ير بخش خود در وضع    ي در چهار ز   يكي اكولوژ يطراح

ت نابسامان  ين وضع ي ا ياي ذكر شده در جدول گو     يها  نيانگيدارد و م  

 كـل   يت شـده در سـاختمان هـا       ي رعا يها  ن شاخص يانگيم. هستند

 9/10 گانـه برابـر      17 يها  ن شاخص ي مورد مطالعه و در ب     يپارك ها 

. هـا دارد    ن ساختمان ي بودن ا  يكير اكولوژ يدرصد است كه نشان از غ     

ن يانگي در كل سه پارك نمونه با م       ي و فرع  ين معابر اصل  ي بر ا  افزون

 ي درصــد در معــابر فرعــ7/45 و ي درصــد در معــابر اصــل37 يكلــ

ـ انـه ا  ير حـد م   يت ز ي وضع دهندة  نشان  ي بـاز  يفـضا . ن فـضاهاست  ي

ر بخش  ي درصد است كه نسبت به دو ز       7/58ن  يانگي م يكودكان دارا 

 يهـا  ن شـاخص  يانگي قرار دارد و در پايان م      يت بهتر ي در وضع  يقبل

ــوژ ــ رعايكياكول ــضاي ــا نــگي پاركيت شــده در ف ــارك يه  ســه پ

ـ  درصد بـوده كـه هماننـد ز        8/11، ملت و وحدت برابر      يكوهسنگ ر ي

 شـايان .  بـودن آنهـا دارد     يكير اكولوژ يها نشان از غ     بخش ساختمان 

ـ ذكر است مطالعـه انجـام شـده مقا         ـ زان رعا يـ سه و سـنجش م    ي ت ي

ـ  بنابراين ضرورت تحل  ، با استانداردها بوده   يكي اكولوژ يها  شاخص ل ي

  . دكن يجاب نميق را اي عميآمار

 مـورد   يهـا   زان انطبـاق پـارك    ي مربوط به م   ي درصدها ةسيمقا

ـ      يف شـده نـشان مـ      ي تعر يها  مطالعه با شاخص    در  ي دهـد كـه حت

 ي و اجـرا   ياند و طراح     قرار گرفته  ييرايرا مورد بازپ  ي كه اخ  ييها  پارك

ز يـ  سبز صورت گرفته ن    يرا توسط طراحان فضا   يطرح توسعة آنها اخ   

 .ت نشده استي رعايدارياصول پا

ت خـاص خـود بـه       ي است كه شهر مشهد با موقع      ين در حال  ي ا

 ين كالنـشهر مـذهب    يز دومـ  ي و ن  يعنوان مركز استان خراسان رضو    

 ســال و يون گردشــگر و زائــر طــيــلي م20ش از يجهــان و ورود بــ

 حـاد   ي و مواجهه بـا بحـران هـا        ين كمبود منابع آب و انرژ     يهمچن

ـ  توجـه عم   ،ل بحـران آب   ي از قب  يطيست مح يز  ي را از سـو    يتـر  قي

ت و نظارت   ي به منظور كنترل، هدا    يژه شهردار ي و بو  يت شهر يريمد

دار يـ ل به توسعه پا   ي ن ي در راستا  ي شهر يها  ه طرحها و برنامه   يبر ته 

ـ  پا يطلبد كه بحث طراحـ      ي م يشهر  و  ي سـبز شـهر    يدار فـضاها  ي

  .  از آن استيز بخشيها نك در شهريت اصول اكولوژيرعا

  شنهادهايبحث و ارائه پ

هـاي مـورد      هاي اكولوژيك در پـارك      بررسي و ارزيابي شاخص   

از هـا     مطالعه شهر مشهد نشان داد كه وضعيت جاري در ايـن پـارك            

 اكولوژيكي نامناسب بوده و تعداد كمي از اصول مورد توجه قـرار             ديد

 . گرفته است

ن از نكـاتي اسـت كـه در         هر چنـد ايـن مـسئله و توجـه بـه آ            

هاي اخير در كشور ما به پيروي از ساير كشورهاي پيـشرو آغـاز                دهه

با توجه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه در ايـن تحقيـق و                . شده است 

 يهـا   ك پـارك  يـ هاي مورد نياز براي طراحي اكولوژ       انتخاب شاخص 

هاي شهري موجود به شـرايط اكولوژيـك،           پارك يشهري و يا ارتقا   

ي در سطوح گوناگون مديريتي، طراحي، برنامـه ريـزي و           پيشنهادهاي

 :شود  فرهنگي به شرح زير ارائه مي

   يزي و برنامه ريتيري مديشنهادهايپ •

هـاي    تهيه و تدوين طرح جامع احـداث و توسـعه اكوپـارك           -1

 شهري

هاي احداث شده در ساير نقـاط         هاي اكوپارك  بررسي ويژگي -2

، اقتـصادي و    )اقلـيم (يعـي    طب از ديـد  جهان و باالخص مناطقي كـه       

 اجتماعي داراي شرايط مشابهي با كشور ايران و شهر مشهد هستند
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 قـانوني و    يهاي اكولوژيك بـه عنـوان اصـل         رعايت شاخص -3

  شاخص ارتقاي كارايي مديريت در دستگاههاي اجرايي

 اصول اكولـوژيكي    استفاده از  برايمؤظف كردن دستگاهها    -4

  ها  و برنامه ريزي پاركدر احداث بناهاي جديد و طراحي

ها و مقررات ويژه به منظور        العمل تعريف استانداردها، دستور  -5       

هـاي نوسـازي و بـاز         ، در فعاليـت   يقانوني كردن معيارهاي اكولوژيك   

 هاي جديد اماكن عمومي پيرايي فضاها و ساختمان

   ي طراحيشنهادهايپ •

ــرعا ــتانداردهاي ــاريت اس ــاخت  ي معم ــصوص س ــبز در خ  س

 كودكـان   ي بـاز  يها و فضا    نگيها، معابر و گذرگاهها، پارك      تمانساخ

ـ  از طر  يكـ ي الكتر ي انـرژ  تأمينها از جمله      در پارك   يهـا   ق سـلول  ي

 يق بنـد  يافـت، عـا   ي و قابـل باز    ي، استفاده از مصالح بـوم     يديخورش

هـا و     آب بـاران از بـام      يهـا، جمـع آور      ها در جداره     ساختمان يحرارت

گـر كـه    ياذب آب و رطوبت و موارد د       ج يها  يساز گر، كف يسطوح د 

 . ان شده استيل بيبه تفص) 2 و 1(شمارة شرح آنها در جداول 
   يطيست محي زيشنهادهايپ •

ت ي رعا يكي اكولوژ يها  د در پارك  ي كه با  يطيست مح ي ز مسائل

ـ ، تول ي چـون انـرژ    يمـسائل شود،   اهـان و  ي گير، و نگهـدار   يـ د، تكث ي

فـت زبالـه و فاضـالب و        اي، كـود، باز   يطـ ي مح يها  يجانوران، آلودگ 

 .شود شامل مي را ي مصرفيآبها

 ي و ژنراتور بـاد    يديق سلول خورش  ي از طر  يكي الكتر ي انرژ تأمين-1

 . منطقهيمي و اقليعي طبيها تواناييبا توجه به 
ـ  آب باران ، ذخ    يق جمع آور  ير قابل شرب از طر    ي آب غ  تأمين-2 ره ي

صرف شـده و     آب مـ   ةيره و تـصف   يها، ذخ   البي س يني و باز آفر   يساز

 . مناسب و مدرن روزيها با تكنولوژ رساختي زيوستگيپ

اهان ي، كاربردگ يياهان دارو ي جانوران، كاشت گ   يحفظ چرخه زندگ  -3

 . شدهي طراحي فضاهاي در طراحيبوم
 يها يآلودگ كاهش يبرا درختان انبوه و سبز ةواريد از استفاده-4

 .يصوت

 ي كـاهش آلـودگ    يا در اكوپارك بر   ي از احداث شهرباز   يريجلوگ-5

  .يصوت

 . مصرف شدهي آبهاةيها به تصف ت پاركيريدن مدكرموظف -6

بـا در نظـر گـرفتن     12 خشك و كودسازيها د توالتي و تول  يطراح-7

 .ي اسالم-يرانيفرهنگ ا

  .أك زباله از مبدي تفكي رنگيها  سطليقرار ده-8

 از  د كود با اسـتفاده    يك تول ي كودساز و تكن   ياستفاده از دستگاهها  -9

 .13 مخصوصيها كرم

 ي آموزش-ي فرهنگيشنهادهايپ •

 يريگ   با بهره  يكي و اكولوژ  يطيست مح ي ز يها   آموزش ةارائ-1

  ها و  ن آموزشي اة توسعبراي ي بخش خصوصيه گذارياز سرما

ق يـ طر از فراغـت  اوقات گذران تأمين و يخدمات فرهنگ  ةارائ-2

 -يعلمـ  يهـا  جـشنواره  و يآموزشـ  يكارگاهها شگاهها،ينما يبرگزار

 .يفرهنگ
 

  يتشكر و قدردان

 ارزشمند  هايشنهادي كه با ارائه پ    يط شناس ياز داوران مجله مح   

ر و  ين بـا تقـد    يهمچن. شود ي م ي مقاله افزوده اند قدردان    يخود بر غنا  

ن ي مشهد، ا  ي سبز شهردار  يها و فضا    ت سازمان پارك  يتشكر از حما  

 يهـا   اكوپـارك رامـون   ي پ يقـ يتحق" يمقاله برگرفته از طرح پژوهش    

 ي جهاد دانـشگاه   ي شهر يزي برنامه ر  ي توسط گروه پژوهش   "يشهر

 .مشهد انجام شده است

 

 ادداشت هاي

1-Shen Zhen 
2-Brandt Land 
3-Reuse 
4-Recycle 
5-Reduce 
6-Rebuilding 
7-Leadership in Energy and Environmental 
Design 
8-Lu Jia Zui 
9-Flower Boxes 
10- Photovoltaic 
11- Water heating system 
12-Composting toilet 
13-Wormy Compost 
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