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  چكيده 
 شـهري پايـدار   ةتوسـع  نمـاد  ،شـود  مـي متجلـي   اكولـوژيكي  هـاي  پارك هر اكولوژيكي و، شپايدار ةيمي مانند توسعدر مفاه اكولوژيكي ةانديش

طراحـي   يـزي و ر ضوابط و معيارهـاي برنامـه   ارائهبا هدف مقاله  .اكولوژيكي است هاي شهري منطبق با شاخص يها پاركاحداث  ،اكولوژيكي
ي هـا  پـارك مقايسه سـه نمونـه از    تهيه شده است وي جديد و موجود ها پاركدر طراحي  آنها استفاده ازامكان و  ي شهريها پاركاكولوژيكي 

اطالعـات بـه دو صـورت اسـنادي و ميـداني      . كـار اسـت   نتيجـه ها  ها و شباهت شناخت تفاوت ي اكولوژيكي وها پاركبا اصول  مشهد موجود
بررسـي و ارزيـابي   . استمشهد و جامعه نمونه سه پارك ملت، وحدت و كوهسنگي  يها پارك ةآماري تحقيق كلي ةجامع. آوري شده است جمع

نشان داد كه  سه پارك نمونهدر  آموزشي -محيطي و فرهنگي زيست ،طراحي اكولوژيكيكالبدي و  ةعمدمحور در سه  هاي اكولوژيك شاخص
هاي رعايـت   ميانگين شاخص .دارد ها پاركاكولوژيكي بودن اين يركه نشان از غامناسب بوده اكولوژيكي ن از ديد ها پاركوضعيت جاري در اين 

درصد و  ۳۷اصلي  و اين ميزان براي معابر درصد ۹/۱۰برابر  ،گانه ۱۷هاي  مورد مطالعه و در بين شاخص هاي هاي كل پارك شده در ساختمان
بـا توجـه بـه     .دنهستدرصد  ۸/۱۱و  ۷/۵۸ داراي ميانگينبه ترتيب نيز ها  فضاي بازي كودكان و پاركينگ .استدرصد  ۶/۴۵براي معابر فرعي 

 يبه منظور ارتقـا و  ي اكولوژيكيها پاركهاي  ها از شاخص بسيار زياد اين پارك ةفاصل و هر شاخصدست آمده در مورد  هب هايامتيازميانگين 
فضـاهاي سـبز شـهري ارائـه شـده       و طراحي برنامه ريزي ،در سطوح خرد و كالن مديريتي هاييدمشهد پيشنهاي موجود ها پاركسطح كيفي 

  . است
  

 كليد واژه 
دهاي اكولوژيكي، فضاي سبز شهري، مشه پايدار، شاخص ةاكوپارك، توسع

  سرآغاز
و فضـاهاي سـبز    ها پاركشهر سيستم زنده و پويايي است كه 

آنهـا در كـاهش تـراكم     مـؤثر نقـش   دليليجزئي از آن هستند و به 
سيسـات  أشهري، ايجاد مسيرهاي هدايتي، تكميل و بهبود كـاركرد ت 

زمين براي گسترش آينده شهر  ةآموزشي، فرهنگي، مسكوني و ذخير
از ديـدگاه محـيط زيسـت،     .)۱۳۸۲كـريم زادگـان،   (با ارزش هستند 

بخش جاندار ساخت كالبدي شهر  ةفضاي سبز شهري تشكيل دهند
پس هرگاه ضرورت وجود فضاي سبز شهري در شهرهايي كه . است

گي را در خـود پـرورش داده و   فرهنـگ و توسـعه يـافت    تمايل دارنـد 
توسعه يافته شـوند و از ظـاهر و نمـا گذشـته و بـه عمـق برسـند و        

كنـد كـه ميـان     بدرستي ادراك شوند، منطق طراحي چنين حكم مي
حل  .جان و جاندار ساخت كالبدي نوعي تعادل برقرار باشد بخش بي

هايي است كه منجر  ها و برنامه مسائل جهاني به معني اتخاذ سياست
امروزه پايـداري   .)Pearce, et al., 1989( شوند پايدار مي ةبه توسع

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

پايدار به عنـوان موضـوعي كـه بـه تنهـايي       ةتوسع. شود مي استفاده
موتين (دولتي را به خود اختصاص داده، مفهوم پرابهامي است  راهبرد

هـايي در مقابـل الگوهـاي     ه راه حـل ئارا به معني همچنين. )۱۳۸۶،
كـه بتوانـد از بـروز     اسـت فاني كالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه 

هـاي زيسـتي،    لي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانهئمسا
عـدالتي و   رويه جمعيـت، بـي   افزايش بي آلودگي جهاني، تغيير اقليم،

. ي حال و آينـده جلـوگيري كنـد   ها ناپايين آمدن كيفيت زندگي انس
نيازهـاي   تـأمين پايدار تحولي است براي مواجهه بـا   ةبنابراين توسع

 farzanehrazzaghian@yahoo.com                                                  ۰۹۱۵۵۱۲۸۵۹۸ :تلفن: نويسنده مسئول

  

  



  
  
  
  

  ۱۵۶ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
 تـأمين هـاي نسـل آينـده در     توانـايي امروزي بـدون از بـين بـردن    

 ةشهري در هـزار ريزي و طراحي  متمايز برنامه ةمشخص .نيازهايشان
ريزي بر مبناي همگـامي بـا طبيعـت و رعايـت      سوم ميالدي، برنامه

ل شـهري  ئهاي مربـوط بـه مسـا    فعاليت ةپايدار در كلي ةاصول توسع
احداث  تواند مي بنابراين يكي از نمادهاي توسعه شهري پايدار .است

اكولـوژيكي   هـاي  ي شهري منطبق با شاخصها پاركو  ها ناساختم
كه درآن تا حد ممكن معيارها و ضوابط توسـعه پايـدار رعايـت     باشد
جويي در توليد و  صرفه موجبپايدار،  ةرعايت اصول توسع. استشده 

جـويي   بازيافت آنها، صرفه كاهش مواد زايد شهري، استفاده مجدد و
 ،هـا  پـارك گيري از مصالح محلي در احداث  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، تنـوع   ، كاهش آلودگيها پاركفاضالب 
دن هويـت فرهنگـي محلـي و آرامـش زيسـت      كـر زيستي، برجسته 

   .وران از پارك خواهد شد محيطي بهره
چـين، امريكـا، آلمـان،     بسياري از كشورها از جملـه سـنگاپور،  

ــه    ــوع برنام ــن ن ــوبي اي ــره جن ــتان و ك ــدر   انگلس ــزي را در ص ري
كشورهايي كه ابتـدا بـا مطـرح    . اند هاي خود قرار داده گذاري سياست

هـاي   ها و نهضت پايدار و سپس با تشكيل جنبش ةكردن شعار توسع
هـاي اوليـه را در ايـن     مختلفي با نام نهضت سبز و اكولوژيـك گـام  

خود را به اصول پايداري  ةند تا توسعهست  برداشتند و در تالشزمينه 
بـه عنـوان نمونـه دولـت      .)Wong, et al.,2011( نزديـك سـازند  

ــت  ــنگاپور سياس ــه   س ــد تهي ــايي را مانن ــامع  "ه ــرح ج ــين ط دوم
پايـدار   ةبه عنـوان طرحـي پيشـبرنده در توسـع     "هاي سبز ساختمان

درصـد   ۸۰حـداقل  نظر قرار داده و هـدف كليـدي آن اسـت كـه     مد
 .Wong, et al ( مـيالدي سـبز شـوند    ۲۰۳۰تـا سـال    ها ناساختم

اي هماننـد آلمـان،    بر اين در كشورهاي توسعه يافته افزون .)2011,
هـاي   يـدار در بخـش  پا ةهـا نقـش اساسـي در پيشـبرد توسـع      دولت

اي مشترك با دولت  دولت آلمان در برنامه همچنين .اكولوژيكي دارند
"شــن زن"ســيتي را در شــهر چــين پــروژه اكو

چــين در راســتاي  ۱
تـوان گفـت     مـي  وكرده اسـت  ريزي و مديريت اكوسيتي اجرا  برنامه

هاي محلي در توسعه تفكر اكولوژيكي نقـش بسـيار اساسـي     سازمان
بنابراين با توجه به عدم رضايت  .)۱۳۹۰عباس زاده و حسيني، ( دارند

عنـوان بخـش   از وضع موجود در طراحي فضاهاي سبز شـهري بـه   
بايد به فكر ايجاد فضاهاي سبزي بود كـه از كـارايي    مهمي از شهر

. برخـوردار باشـند   چشـمگير اكولوژيك باال و بويژه آثار بيوكليماتيك 

ـ    ةشهرهاي امروز نه به باغچه و سطوح چمن، كه به فضـاهاي موازن
يعني فضاهاي سبزي كه در عـين  . اكولوژيك چند منظوره نيازمندند

عنوان فضاهاي  شهري، به  اكولوژيك در محيط ةبر موازن گذاريثيرأت
 .)۱۳۸۷سلطاني،بهرام ( گذران اوقات فراغت مورد استفاده قرار گيرند

اقدامات  ةمفاهيم اكولوژيك و به تبع آن پارك اكولوژيك به مجموع
توازن و تعـادل   منسجمي اشاره دارد كه هماهنگي، ةجامع و يكپارچ

 پايدار برقرار كند ةارك را در راستاي توسعپ ةدهند بين عناصر تشكيل
نـدارد  توجـه  هاي گياهي سازگار با محيط زيسـت   يعني تنها به گونه

 را.. .جويي در مصـرف انـرژي و    و صرفهبلكه همزمان بازيافت زباله 
هـاي اكولـوژيكي ابعـاد     تـوان گفـت كـه شـاخص     و مي ر داردمدنظ

متغيرهـاي اسـتفاده از   ، متغيرهاي زيست محيطياي از قبيل  گسترده
متغيرهــاي اســتفاده از مصــالح بــومي و محلــي در احــداث ، انــرژي

هـاي   گونه خصوصهاي گياهي و ب تنوع گونه، سيسات و تجهيزاتأت
 يهاي مصنوع تركيب نسبي پديده، متناسب با شرايط محيطي محلي

استانداردهاي اكولـوژيكي در احـداث و    ،و طبيعي و منظر كلي پارك
را در بـر  ... و هـا  پـارك هـاي اداري   آزمايشگاهها و ساختمان طراحي

 .گيرد كه تا حد ممكن در اين مقاله به آنها پرداخته شده است مي

و طراحي فضاهاي سـبز شـهري    شواهد موجود در برنامه ريزي
اين واقعيت است كـه ايـده    مبين، شود مي استفادهه در حال حاضر ك

ي هـا  پاركگيري از ايده   بهرهوژيكي بسيار ضعيف است، لطراحي اكو
ــواكو ــري  ل ــاني نظ ــدوين مب ــد ت ــول،، ژيكي نيازمن ــا و  اص معياره

ي ها پاركشرايط  ةه آن از يك طرف و مقايسئاستانداردهاي آن و ارا
هـاي آنهـا    موجود با اين معيارها و شناخت ميزان تشابهات و تفـاوت 

اين پژوهش در صدد پاسخگويي به ايـن مسـئله   كه  بايكديگر است
 . است

سعي بر اين است كه اصول بنيـادي و معيارهـاي    در اين مقاله
آن بـا   ةي شهري از طريق مقايسـ ها پاركبرنامه ريزي و طراحي اكو

سه پارك نمونه در شهر مشهد، چشم انـداز تفكـر اكولـوژيكي را تـا     
 .حدي در وضع موجود روشن كند

  
  اهداف 

طراحـي اكولـوژيكي    ريـزي و  ضوابط و معيارهاي برنامه ةارائ ‐
  ي شهريها پارك

در طراحـي   اكولوژيـك ضوابط و معيارهاي  استفاده ازامكان  ‐
ي موجود بـا معيارهـاي   ها پاركي جديد و سازگاري ها پارك

 آن 



  
  
  
  

 )مشهد: مطالعه موردي(هاي شهري  تحليل اكولوژيكي پارك

 
 

۱۵۷  

ي موجـود شـهر   هـا  پـارك سه نمونـه از  هاي  ويژگي ةمقايس ‐
ي اكولـوژيكي و شـناخت ميـزان    هـا  پـارك با اصـول   مشهد
 ها  ها و شباهت تفاوت

 

  مواد و روش بررسي
  مواد 

هزار متر مربع فضاي سـبز تحـت    ۲۴۹۰۰با توجه به دارا بودن 
پارك اعم  ۳۲۴متر مربع در بيش از  ۲/۱۰تملك شهرداري و سرانه 

كـه هـدف تحقيـق     و با توجه بـه ايـن  اي و شهري  محلي، منطقهاز 
بــر ارائــه اصــول و معيارهـاي مربــوط بــه اكوپــارك در حــد   افـزون 

 ي مشهد بـه لحـاظ ميـزان   ها پاركاستاندارد، تحليل وضعيت موجود 
ملـت، كوهسـنگي و    سه پارك ،استهاي اكولوژيك  رعايت شاخص

آنهـا  ي مشهد كه حداقل پنج سال از احـداث  ها پاركاز ميان  وحدت
در آنهـا بـراي   نيـز   توسـعه  توانـايي داشته و  زياديگذشته و وسعت 

، انتخـاب و  هاي اكولـوژيكي وجـود دارد   خي از ناهمخوانياصالح بر
هاي اكولوژيكي آنها با اسـتفاده از   اطالعات الزم در خصوص ويژگي

همراه با مصاحبه جمـع آوري شـده   ) واالت باز و بستهئس( ةپرسشنام
   .است

  روش تحقيق و تحليل اطالعات
نـي بـر بنيادهـاي نظـري     تمباطالعات مورد نياز اين پـژوهش  

 ،اسـت به دو صورت اسـنادي و ميـداني جمـع آوري شـده     اكتشافي 
و بـه  ) اثبـات گرايـي  (كمي ر مطالعات د رايج آماري به شكل ةفرضي

-T هاي رياضي ماننـد  هاي آماري و استفاده از تكنيك زمونآصورت 

Test اي كيفي مبني بر احتمـال بـه   رضيهبلكه ف .وجود ندارد و غيره 
ي اكولوژيـك  هـا  پـارك معيارهـا و اسـتانداردهاي   ، كارگيري اصـول 

 .پردازد ميمقايسه وضع موجود با استانداردها  به است و مقاله شهري
هـاي طراحـي اكولوژيـك     به منظور تعيين و تعريف شاخصبنابراين 

و  داخلـي  )ها سايت كتب، مقاالت،(ي شهري از منابع علمي ها پارك
 . است گيري شده خارجي بهره

و اصـول برنامـه ريـزي     با فرض عدم رعايتتوان  مي پاياندر 
مـورد  ( ي شـهري مشـهد  هـا  پاركي اكولوژيكي در ها پارك طراحي
ابزارهـاي تحقيـق    و از روش برداشـت ميـداني  و با استفاده  )مطالعه

فيلم و عكس بـه مقايسـه    ةصاحبه و تهيميداني شامل پرسشنامه، م
هـا   مشـهد و تعيـين ميـزان تفـاوت    ي شـهر  ها پاركوضعيت موجود 

  .پرداخت
  

  

  

  
 

  
 
 
 
  

 

 

 

 

  موقعيت پاركهاي انتخاب شده در شهر مشهد): ۱( ةشمار ةنقش
  )نگارندگان: منبع (

 

  پايدار در محيط زيست شهري ةتوسع
ميالدي در مباحث مربوط به  ۱۹۵۰پايدار از دهه  ةمفهوم توسع

هـاي   راهبـرد "گروه  ۱۹۸۰در سال  .حفاظت و جنگلداري مطرح شد
در  ۲بر طبق نظر كميسيون برانـت لنـد   و پس از آن "حفاظت جهان

ت براي بهبـود  پيشرف ةتوسعه پايدار به عنوان فرايند الزم۱۹۸۷سال 
هـاي اجتمـاعي، فرهنگـي جوامـع      دن كاسـتي وضعيت و از ميان بـر 

پيشرفت متعـادل،   ةبايد موتور محركهمواره تعريف شد كه  پيشرفته 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمامي جوامـع و   متناسب و هماهنگ

در سـال   .)۱۳۸۶عباسـپور،  ( بويژه كشورهاي در حـال توسـعه باشـد   
رفع نيازهـاي نسـل حاضـر    را پايدار  ةتوسع "كنفرانس زمين" ۱۹۹۲

 تعريـف كـرد  هـاي آينـده    با نسل دربارة نيازهاي آنها بدون مصالحه
 .)۱۳۸۰ضرابي و اذاني، (

پايدار فراينـد   ة، توسع"جهاني محيط زيستكميسيون "از نظر 
هــا،  تغييــري اســت در اســتفاده از منــابع، هــدايت ســرمايه گــذاري 

يازهـاي  تكنولوژي و تغييري نهادي است كه بـا ن  ةگيري توسع سمت
پايـدار   ةتوسـع بنـابراين   .)Euston,1995( حال و آينده سازگار باشد

دار كـردن بـه    اي است كه نيازهاي فعلي خود را بدون خدشـه  توسعه
  .خته و نيازهاي خود را پاسخ گويدتوانايي نسل آينده برآورد سا

براي طرح موضوعاتي ماننـد شـهر اكولـوژيكي    زمينه  رو از اين
ها وارد نظام برنامه ريزي شـهري   و مقدمات طراحي اكوپارك فراهم

سـوم   ةمتمايز برنامه ريزي و طراحي شـهري در هـزار   ةمشخص .شد
ريزي بر مبناي همگامي با طبيعت و رعايـت اصـول    ميالدي، برنامه

ل ئهاي مربوط به مسا فعاليت ةزيست محيطي و پايدار در كلي ةتوسع



  
  
  
  

  ۱۵۸ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
توجه به پايداري كنـوني و   .)۱۳۸۸رهنما و همكاران ، ( شهري است

ف به منظور بهبود بخشيدن سطوح پيش بيني شده آتي توليد و مصر
 ةاز اين بابت توسـع . بسياري برخوردار استانساني، از اهميت  ةتوسع

اي در سـبك   تحـوالتي ريشـه   ةدر برگيرنـد  سربسـته تواند  پايدار مي
پـاتر و  ( اي پايـدارتر باشـد   زندگي براي كنترل منابع موجود به شـيوه 

 .)۱۳۸۴سلي لويد، 

از ديـدگاه زيسـت محيطـي مـواردي      فضاي سـبز شـهري   آثار
ــودگي هــوا،  چــونهم ــودگي صــوتي، كــاهش آل ــود شــرايطآل  بهب

ـ   ثير مثبـت بـر   أبيوكليماتيك در شهر، افزايش نفوذ پذيري خـاك و ت
آبهـاي زيـر    در محيط زيست شـهري و افـزايش كيفيـت   آب  ةچرخ

گياهي مناسـب در شـهرها توانـايي    پوشش . شود زميني را شامل مي
 . را داردانتقال آن به زمين  جذب گرماي هوا و

هـاي شـهر و    اثر بازتاب پرتو حرارتي خورشيد در جوار ساختمان
توان در  اين اثر را مي .استبسيار چشمگير  تثير آن بر ميكروكليماأت

هاي بتني،  هاي يك شهر با ساختمان اختالف دماي موجود در خيابان
يـا نـواحي خـارج از شـهر      ،هـا  پاركسنگي و آجري و فضاهاي سبز 

به عنوان  ها پاركهمچنين . )۱۳۷۱اميري فرد ، ( كامال احساس كرد
بسياري از نيازهاي ويـژه انسـاني را كـه     فضاي سبز عمومي شهري

اسـت، جبـران    كـرده پديده شهرنشيني بـه ميـزان وسـيعي محـدود     
سـيماي   ةدهنـد  و اساسـي شـكل  و به عنوان عنصر اصـلي   كنند مي

سـالمت و   نمـاد شـاخص و  هاي حيات شهرها بوده و  ، كانونشهرها
 .آيند بهداشت محيط به شمار مي

و فضاهاي سـبز در   ها پاركمثبت توسعه  آثاريكي از مهمترين 
هاي كالسيك شهرسازي احداث فضاي سبز  شهر و از جمله سياست
 بهـرام ( شـهري اسـت   هـواي  ةتهوي براي باال با بازدهي بيوكليماتيك

كننده و  تواند كنترل بر تهويه هوا مي افزونفضاي سبز  ). ۸۷سلطاني،
 .هاي صوتي شهرها نيز باشد آلودگي ةكاهش دهند

. ها هستند صوتي در شهرها خيابان آلودگي ةمهمترين توليدكنند
هـا و رديفكـاري درختـان     به كمك كاشت درختان متـراكم، پـرچين  

گير  هاي صوتيا ديوار متر ۲ حداقل به ارتفاع سبز اي، خاكريز حاشيه
بهـرام  (د كـر تـوان بـه كـاهش آلـودگي صـوتي كمـك        سبز مـي و 

و  ، بويژه در شـهرهاي بـزرگ  يفضاهاي سبز شهر ). ۱۳۸۷سلطاني،
 در حقيقت برنامه ريزي. دنهست، داراي عملكردهاي مختلفي صنعتي

اي  به گونه ،است ، طراحي و مديريت فضاي سبز عموميفضاي سبز
كه تلفيق مجموع عملكردهاي فضاي سبز اعـم از كالبـدي، زيسـت    

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

 ان و مـديران شـهري بـه ارمغـان آورد    بيشترين بازده براي شـهروند 
  .)۱۳۸۵احمديه ، (

چنانچه بخواهيم نسبت به محـيط زيسـت، فرهنـگ و     بنابراين
هـايي را كـه    مدت توجـه كـافي نشـان داده، سيسـتم    بلند در اقتصاد 

بقاي ما به آنها وابسته است به صـورت مناسـب    پاياندر سالمت و 
مـا   ريـزي  برنامـه  سر و سامان دهيم بايد تغييري اساسي در الگـوي 

  . )۱۳۸۳بزرگي، (صورت گيرد 
مهمترين فضاهاي سـبز كـه مـورد اسـتفاده شهرنشـينان قـرار       

با توجه به شـعاع عملكـرد و نـوع     ها پارك. هستند ها پاركگيرند  مي
ــه  ــارككــاربرد آن ب ــينهــا پ ــي، جنگلــي، تجــاري،  ي ب المللــي، مل

 شـود  گياهشناسي، صنعتي، تفريحي، ورزشي و شـهري تقسـيم مـي   
با توجه بـه موضـوع    ،)۱۳۸۰سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، (

ي هـا  پـارك كه بر فضاهاي سبز شـهري متمركـز اسـت،     مقالهاين 
   .گيرد هاي آن مورد بحث قرار مي شهري و زير مجموعه

  )اكو سيتي( شهر اكولوژيكي
زيسـت شـناس    هكلارنست اصطالح اكولوژي را نخستين بار 

به عنوان زمينه مطالعاتي نو در زيست شناسي  ۱۸۶۹آلماني در سال 
شناخت روابط متقابل حاكم ميان  ،از اكولوژي وي منظور. مطرح كرد

 "شناسـي  محيط"معناي  اكولوژي به .موجودات زنده و محيط آنها بود
موجـودات   بازمين چگونگي اشغال  ويا بوم  ،زيست ةاز مطالع عبارت
تنسيق آنان در اماكن و چگونگي كنش و واكـنش بـين    ةنحو زنده و

انش شـرايط  شناسي، د محيط بنابراين. استموجودات با يكديگر اين 
  .)۱۳۶۶بيرو،( استهستي و مرتبط با روابط موجود زنده و محيط 

ميان صور زندگي  ةرابط ةشناسي به مطالع تر، بوم عبارت كلي به
از ايـن ديـدگاه،    .)۱۳۷۲بـروس،  (  شـود  با محيط طبيعي اطالق مي

علم بررسي روابط متقابـل ارگانيسـم بـا     " اكولوژي، عبارت است از
تـر كليـه شـرايط محـيط      آن، كه در مفهومي گسـترده دنياي بيروني 
علـم  بنابراين . )۱۳۸۵پيري و رضايي راد، ( "گيرد مي زيست را در بر

هاي طبيعي را در ارتباط با تكنولوژي و تمـدن   اكولوژي حيات پديده
 . كند بشري و محيط زيست انساني تجزيه و تحليل مي

حركـت  اكولوژي، راهنماي شهرسازان است كه سمت و سـوي  
 .همسو و بلكه منطبق بر آن باشد، هاي محيط زيست شهر با برنامه

بـراي اولـين بـار توسـط ريچـارد       پايداراكولوژيكي  يا شهر اكوسيتي
در كتـابش بـه نـام سـاخت شـهرها بـراي        ۱۹۸۷رجيستر در سـال  

 . اي سالم بيان شد  آينده



  
  
  
  

 )مشهد: مطالعه موردي(هاي شهري  تحليل اكولوژيكي پارك

 
 

۱۵۹  

ثيرات محيطي براي به أشهري است كه با توجه به ت ،اكوسيتي
حداقل رساندن انرژي مورد نيـاز، آب و غـذا، گرمـاي اتـالف شـده،      

 طراحـي شـده باشـد    آلودگي هوا و آب، دي اكسـيد كـربن و متـان   
)Register,1987(.  

هـاي   شـهري اسـت كـه فراينـد    يا شهر پايـدار   ،شهر اكولوژي
در  ۶و بازتوليـد ۵،كـاهش مصـرف  ۴بازيافـت  ،۳استفاده مجدد از منـابع 

هدف از  كههاي مختلف آن لحاظ شود  بخش ريزي مديريت و برنامه
ار زيسـت محيطـي در   پايـد  ةاجراي اين فرايندها رسـيدن بـه توسـع   

  .)Wong, et al. ,2011( محيط شهري است

 .پايداري را دارا باشد ةبسياري از خصوصيات الزم دباي  اكوسيتي
 ،كيفيت زندگي در مركز تمامي تعاريف متعدد شهر پايـدار قـرار دارد  

منـاطق   و ي عموميها پاركفضاي سبز در  ةسران« جوانبي از قبيل 
اغلب به عنـوان عوامـل مهمـي در قابـل زيسـت كـردن       » تفريحي

يــادآور ، جــذابيت بخشــي بــراي شــهروندان و رضــامنديشــهرها و 
خدمات  ة، به عنوان فراهم كنندها پارك، طبيعت شهري مثل شود مي

پايـدار   ةكليدي توسع ءو جزكيفيت زندگي بشر بوده  ةاجتماعي الزم
  .Bugliarello ,2006)( است

ريـزان بسـياري از    برنامه هايجاد شهرهاي اكولوژيكي مورد توج
از كشورهايي مانند امريكا، چـين  . كشورهاي جهان قرار گرفته است

   :اند اقدامات وسيعي در اين زمينه انجام دادهاند و  آن جمله
 ،اكولـوژيكي در سـطح ملـي   كشور چين براي ايجاد شـهرهاي  

توسـعه اقتصـادي، حفاظـت زيسـت     اي و محلـي بـه منظـور     منطقه
و  انجام داده اسـت اي  اقدامات گستردهمحيطي و پيشرفت اجتماعي 

حفاظت محـيط زيسـت    ةادار ۱۹۹۶در سال را ابتكار اكوسيتي چين 
 "شـن زن "و شـهر   )۱۳۹۰عبـاس زاده و حسـيني،  (د كرراه اندازي 
هدف اين شهر افزايش نسبت سـبزي شـهر    .شد طراحياكولوژيكي 

 بـوده  ۲۰۱۰تا سال  مترمربع ۰۱/۱۶با سرانه فضاي سبز %  ۱/۵۱تا 
ايـن شـهر بـا    . چين استشهرهاي ديگر باالترين سرانه در بين  كه

هكتــار جنگــل اكولــوژيكي پيشــگام وســعت و  ۵۰۰۰پــارك و  ۲۱۸
 "باغ شـهر "كيفيت سرسبزي در مقايسه با ساير شهرها بوده و لقب 

   .)Wong, et al.,2011( خود گرفته است هرا ب
در هريك از شهرهاي امريكا طرحهاي مختلفـي بـراي تبـديل    

 تأمين"توان به  مي شهر به اكوسيتي انجام شده است كه از آن جمله
ـ   انرژي فرودگاههـاي بـين   بـاد در شـهر فيالدلفيـا     ةوسـيل  هالمللـي ب

پايان  هبه همرا ۲۰۲۰اجراي طرحهاي زباله صفر در سال  "،"امريكا
هاي پالسـتيكي و   وابستگي به نفت و ممنوع كردن استفاده از كيسه

كاشت بيش از يك ميليـون  "، "بار مصرف در شهر اوكلند امريكا يك
 ۱۰سـاكنان در فاصـله    زنـدگي اطمينـان از   سال و ۱۰درخت ظرف 

ــارك پايتخــت نفتــي جهــان  تبــديل"، "در نيويــورك يدقيقــه اي پ
هاي بادي و خورشيدي بجاي نفـت   و بهره گيري از انرژي )تكزاس(

درصد منبع انرژي  ۹۰بيش از  تأمين "، "و كاهش دي اكسيد كربن
اجباري  "،"از منابع تجديد شونده  ۲۰۰۶شهر سياتل امريكا در سال 

در شـهر   ها شدن صدور مجوز ساختمان سبز براي برخي از ساختمان
در  هـاي پالسـتيكي   دن استفاده از كيسهممنوع كر"، "امريكابوستن 

زباله و استفاده مجدد از آنهـا در   درصد ۷۰ها و بازيافت  سوپر ماركت
ريـزان و   سـبز فكـر كـردن برنامـه    "و  "شهر سانفرانسيسكو امريكـا 

 ۲۰مديران شهر پورتلند امريكا به منظور تبديل شهر به يـك شـهر   
ساكنانش براي سفرهاي درون شهري بـا  اي، يعني شهري كه  دقيقه

 ۲۰و يـا تفرجگـاه فقـط     ،مقاصد مختلف از خانه به محل كار، مغازه
رهنمـا و همكـاران ،   ( ، اشاره كـرد  "دقيقه يا كمتر زمان صرف كنند

۱۳۸۸( .  
  پارك اكولوژيكي

 آن بايد در انسان كه است جايگاهي شهر امروز، انسان نظر از

 اگر .گيرد تعالي قرار و رشد مسير در و دكن آرامش و امنيت احساس

 تر، شاداب فضا چه اين هر پس است، امروزي انسان تعالي مهد شهر

 رشـد  و بيشـتر  آن آرامـش در  و امنيـت  باشد، شكوفاتر و سرسبزتر

ميكـائيلي و كيـازاده،   ( اسـت  تـر  شده تأمين انساني موزون و بهنجار
۱۳۸۷( .  

و  انسان روان روي بر نقش طبيعت ةمطالعات انجام شده دربار
 سـزايي بـر   بـه  و مثبـت  تأثيرات طبيعت كه دهد مي نشان سالمت

 بـه  توجـه  بنابراين .)۱۳۸۴خليل نژاد، ( دارد انسان فيزيكي سالمت

 منظـور  بـه  مردم عموم استفاده براي سبز فضاي بخش و بعد طبيعي
 از طراحـي  ناپـذير  جدايي عدب يك ها انسان فيزيكي و روحي جالي

  .)۱۳۸۳ميكائيلي، ( است اكوپارك
% ۷۵اكو پـارك، پـاركي اسـت كـه تـا حـدود        ،حسب تعريفبر

اقتصادي خودكفا ، بـه   از ديدمتابوليسيم آن سازگار با طبيعت است، 
اجتمـاعي   از ديدگار و منعطف با شرايط محيطي و لحاظ اقليمي ساز

خصوصـيات خـرده فرهنـگ محلـي و      هكننـد بخـش و متمايز  هويت
 . استمحيطي آرامش بخش 

زبالـه و فاضـالب آن بازيافـت    %  ۱۰۰يي تـا  ها پاركدر چنين 
در  .شـود  مي تأمينانرژي مورد نياز از خورشيد % ۵۰شود و حدود  مي

مصالح مورد اسـتفاده از امكانـات محلـي و    % ۷۵احداث پارك حدود 



  
  
  
  

  ۱۶۰ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
نسـبت بـه   % ۷۵، مصـرف انـرژي تـا    استسازگار با محيط پيرامون 

گونـه هـاي گيـاهي و    %  ۵۰شـود،   شرايط معمولي صرفه جويي مي
استفاده از ماشـين در سـفرهاي درونـي    % ۷۵حيواني بومي بوده ، تا 

يابد و استفاده از دوچرخه ، پيـاده روي و حمـل و    كاهش مي ها پارك
يابـد و سـازمان    ها افزايش مـي  نقل عمومي در درون مجموعه پارك

اسـتانداردهاي  متناسب با  ها ها، آزمايشگاهها و ساختمان اداري، موزه
 بايد اكوپارك  )۱۳۸۸رهنما و همكاران ، ( شود اكولوژيكي ساخته مي

 شهرهاي از ديگر بلكه افراد شهر، آن افراد فقط نه كه باشد محلي

 بازديـد  آن از و آمده به آنجا نيز خارجي گردشگرهاي حتي و ديگر

 . كنند

 بـراي  هتـل  حتـي  و شـاپ  رسـتوران،كافي  وجـود  نتيجـه  در

 از اسـتفاده  ديگـر  طرف زا .رسد نظر مي به الزم اقامت و استراحت

 ايجـاد  مثـل  بـديع  منـاظر  خلـق  و همچنـين  موجود طبيعي عناصر

 بر تأكيد براي طبيعي خاص هاي پديده قاب گرفتن يا ،زيبا يآبشار

 و بازديـد  بـه  افـراد  جلب براي محيط در ها جاذبه ايجاد ديگر و آن
 .بـود  خواهـد  مـؤثر  اكوپـارك  ايجـاد  هدف به رسيدن كمك براي

 محـيط  احتـرام بـه   منظـور  به آموزش و فرهنگي سازي هم بنابراين

 از و محصـوالت،  مواد از مجدد استفاده امكان تفكر ايجاد و زيست

  .استتفرجي  امكانات ايجاد ضمن اهداف، مهمترين
دار محيطي  جهت ةاكوپارك محوطپارك اكولوژيكي يا  بنابراين

اي را براي ايجـاد   گرفتن محيط، سيستم پيشرفتهاست كه با در نظر 
افـزايش   هـا  پاركموضوع اصلي اكو .آورد پايدار به وجود مي يمحيط

هاي پايدار و خودگردان از مـواد دور ريختنـي قابـل بازيافـت      سيستم
توليـد بـا   و است كه معموال دو پيامد استفاده از انرژي باد و خورشيد 

 . )۱۳۸۶، كريم پور( است ل بازيافتاستفاده از مواد دور ريختني قاب

  ي اكولوژيك ها پاركهاي ارزيابي  خصشا
اكولوژيـك  هـاي در نظـر گرفتـه شـده بـراي طراحـي        شاخص

   :سه دسته عمده در اين تحقيق به ها پارك
 ، اكولوژيكي طراحي وكالبدي  -۱

 زيست محيطي و -۲

ذيـل   جدول اند كه در آموزشي طبقه بندي شده -فرهنگي  -۳
ــربخش  ــده، زي ــاي عم ــات و    محوره ــا و الزام ــك از آنه ــاي هري ه

هـا بايـد مـدنظر طراحـان،      كه در هريك از زيـربخش استانداردهايي 
اكولوژيك قرار گيـرد مشـخص   ي ها پاركو سازندگان برنامه ريزان 

  .شده است

هاي مورد اسـتفاده در ايـن بخـش از     ذكر است شاخص شايان
LEEDراهنمــاي طراحــي محيطــي و انــرژي مباحــث 

و  اعتمــاد( ،۷
صـرفه   ،)۱۹مبحث بويژه ( مقررات ملي ساختمان ،)۱۳۸۷ ،همكاران

 هـاي  نمونـه  و )۱۳۹۰عباس زاده و حسيني،( جويي در مصرف انرژي
اكوپارك  از جمله المللي طراحي پايدار داراي جوايز بين جهاني موفق

"زوي لوجيا"پروژه شهري مانيل در فيليپين، 
در شـانگهاي چـين و    ۸

مشهور طالي سفيد را تحـت   ةجايزمركز تجاري سبز هندوستان كه 
ــوراي       ــرف ش ــرژي از ط ــي و ان ــي محيط ــوايان طراح ــر پيش نظ

هـا و   و ديگر اكوپـارك  هاي سبز امريكا دريافت كرده است ساختمان
  .استخراج شده است ،ساختمان هاي سبز موفق جهاني

 

  ها  يافته ةارائ
 هاي نمونه هاي اكولوژيك در پارك شاخصبررسي 

لي ئبر اساس تعريف اكوپارك و شاخص هاي آن توجه به مسـا 
ها و  چون بازيافت، توليد انرژي و مصرف بهينه آن، بازيافت فاضالب

استفاده مجدد از آنها در سـيكل آبهـاي مصـرفي پـارك، توجـه بـه       
قـه و  هاي گياهي سازگار با شرايط طبيعي و محيط زيسـت منط  گونه

هـا، معـابر،    كاربرد اصول طراحـي اكولـوژيكي در احـداث سـاختمان    
 مسـائل توجـه بـه    در پايـان  ها و فضاهاي بازي كودكان و پاركينگ

فرهنگي محلي از مهمترين مواردي است كـه   -آموزشي و اجتماعي 
هر چنـد ايـده   . در احداث پارك اكولوژيكي بايد مورد توجه قرار گيرد

با كاركرد  فقطمورد مطالعه اكولوژي نبوده و  هاي اوليه طراحي پارك
بـر تغييـر    افـزون امـا در ايـن مقالـه     ،انـد  پارك شهري احداث شـده 

تـوان در راسـتاي تفكـر     كـه مـي   ويكردها و نگاه اكولوژي مواردير
وضع موجـود   ةد و بنابراين مقايسشو اكولوژيك تغيير داد، معرفي مي

ها  ن فاصله از اين شاخصهاي اكولوژيكي و بيان ميزا آنها با شاخص
ها  كيفيت اين پارك يارتقا برايتواند سمت و سوي برنامه ريزي  مي

  .را فراهم كند
) ۲( ةذكر است اعـداد مشـخص شـده در جـدول شـمار      شايان

هـاي   هـاي مـورد مطالعـه بـا شـاخص      انطباق پـارك ) درصد(ميزان 
 . دهد اكولوژيكي را نشان مي

اعداد مذكور از طريق پرسشنامه اختصاصـي و انجـام مصـاحبه    
  . ها به دست آمده است دقيق با مديران و كارشناسان فني پارك



  
  
  
  

 )مشهد: مطالعه موردي(هاي شهري  تحليل اكولوژيكي پارك

 
 

۱۶۱  

  ي اكولوژيكها پاركهاي ارزيابي  شاخص :)۱( ةجدول شمار
  الزامات و استانداردها  ها زيربخش  محورهاي عمده

 طراحي كالبدي و
 اكولوژيكي

  

  ها ساختمان

ي اكولوژيك بايد در نظر گرفت شامل مواردي چون كاهش مصرف ها پاركها در  هاي اكولوژيكي كه در طراحي ساختمان ضرورت
آب گرم از  تأمين،هاي خورشيدي انرژي الكتريكي از طريق سلول تأمين اقتصادي بودن ساختمان، طبيعي، ةانرژي، استفاده از تهوي

ها در بدنه و كف، استفاده از بازشوهاي دو  بندي حرارتي ساختمان عايق استفاده از مصالح قابل بازيافت، هاي خورشيدي، طريق آبگرمكن
ها و سطوح ديگر و استفاده از آنها  جمع آوري آب باران ازبامآبهاي مصرف شده ساختمان براي مصارف غير قابل شرب،  ةتصفيجداره، 

هاي ساختمان، هندسه موافق با طبيعت و استفاده از  بازيافت كامل زباله ،هاي خشك و كود ساز طراحي توالت آبياري و استخرها ،در 
  ، استفاده از نور طبيعي خورشيد در روز،استفاده درست از منابع تجديدناپذير فسيلي و چوب فرم هاي ارگانيك

  معابر و گذرگاهها
، استفاده فضاهاي طبيعي بيناز طريق طراحي معابر مارپيچ در  تلفيق مناسب معابر با فضاهاي طبيعي ا طبيعت وبرقراري ارتباط انسان ب

  ...ها و از مصالح بومي وطبيعي براي كفسازي و طراحي قابل نفوذ كف پوش

  ها پاركينگ
در نزديكي بناهاي  طراحي پاركينگ دوچرخهها در فواصل دور از فضاي اصلي پارك، كفسازي جاذب آب و رطوبت،  جانمايي پاركينگ

  ...تشويق فرهنگ دوچرخه سواري و ورزش واصلي و 
فضاي بازي 

  كودكان
  

مواد اوليه، رعايت تناسبات انساني در وسايل،  كيفيت باالي  ها با مني، استفاده از اسباب بازياستاندارد سازي و رعايت اصول اي
فضاي بازي در مجاورت درختان ، نور پردازي مناسب در شب و برقراري پيوند كودكان با فضاي سازي با مواد ضربه گير، جانمايي  كف

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

  زيست محيطي

  انرژي
آب غير قابل شرب از طريق بازيافت آبهاي مصرفي و آب  تأمينسلول خورشيدي يا ژنراتور بادي،  از طريق انرژي الكتريكي تأمين

  ها با تكنولوژي مناسب باران، پيوستگي زيرساخت

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

  براي پرندگان
هاي  آلودگي

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

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

بازيافت زباله و 
  فاضالب

خشك و كمپوست كننده، استفاده مجدد از آب مصرفي در سيستم آبياري ، تفكيك ،  هاي بازيافت فاضالب و استفاده از سيستم توالت
هاي رنگي براي تفكيك سه نوع زباله فلزات ، پالستيك و كاغذ از  زباله و تبديل آن به كمپوست، قراردهي سطل%  ۱۰۰بازيافت 

  طريق مردم

  توليد كود
هاي ورمي كمپوست و  ، استفاده از تكنيك مورد نياز پارك تبديل زباله به كوداستفاده از دستگاههاي كودساز و كمپوست كننده براي 

  ،خودكفايي اقتصادي هاي خشك و كودساز براي توليد كود توالت

 آبهاي مصرفي

 

مجدد ها در فضاهاي پاركينگ و معابر، تصفيه و استفاده  ، جمع آوري آب سطح كفهاي جديد تفاده از تكنيكجمع آوري آب باران با اس
  هاي صحيح آبياري ها و استفاده از سيستم از فاضالب

فرهنگي و 
 آموزشي

  

  توجه به نياز و خواست مخاطب از فضاهاي طراحي شده
  هاي زيست محيطي آموزش ةارائ

  گذران اوقات فراغت تأمين

  ايجاد پيوند مناسب بين انسان و محيط

  و استانداردهاي رعايت شده  )مقررات ملي ساختمان ۱۹مبحث (،)۱۳۸۸رهنما و همكاران،(،)۱۳۹۰حسيني، عباس زاده و (،)۱۳۸۷اعتماد و همكاران،(:بعامن
  هاي موفق جهاني در نمونه

  
سه پارك كوهسنگي، ملت و وحدت بـه عنـوان نمونـه از بـين     

انـد كـه در ذيـل بـه توضـيح       هاي شهر مشـهد انتخـاب شـده    پارك
پرداختـه  هاي اكولوژيكي در آنهـا   مختصري راجع به بررسي شاخص

  :شود مي
 ةمنطق ۲در ناحيه  ۱۳۳۰اين پارك در سال  :پارك كوهسنگي  )۱

هكتار  ۵۰۰نون شهرداري مشهد احداث شده است كه هم اك ۸
طور كلي پارك به لحاظ عملكرد از نوع شـهري   هب. وسعت دارد

هـاي اكولـوژيكي در سـه     پس از بررسي ميداني شاخص. است

كالبدي و طراحي اكولـوژيكي، زيسـت محيطـي و     ةمحور عمد
 :دست آمد  هنتايج زير بدر نظر گرفته شد و آموزشي  – فرهنگي

  ــوژيكي دار ــي اكول ــدي و طراح ــور كالب ــش  مح ــر بخ ــار زي اي چه
ها و فضاي بـازي كودكـان    ها، معابر و گذرگاهها، پاركينگ ساختمان

شـاخص بـه عنـوان اصـول      ۱۷ها داراي  زير بخش ساختمان. است
سـاختمان   ۲۲دهـد كـه كـل      طراحي اكولوژيكي است و نشـان مـي  

هـاي اكولـوژيكي در    لحاظ برخورداري از شاخص  هموجود در پارك ب
سه شـاخص   فقطشاخص  ۱۷وضعيت نامناسبي قرار داشته و از بين 



  
  
  
  

  ۱۶۲ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
درصد، وجود درختـان انبـوه در    ۵۳استفاده از مصالح بومي به ميزان 

ها از نور طبيعي  درصد و برخورداري ساختمان ۷۱مجاورت ساختمان 
هـاي   سـاختمان  هـا در  درصد رعايت شده و ميانگين كل شاخص ۷۰

هاي انجام شده بـر   با توجه به بررسي. درصد است ۴/۱۱پارك برابر 
توان به اين نتيجـه   هاي واقع در پارك كوهسنگي مي روي ساختمان

ها فاقد اصول اكولوژيـك   رسيد كه اغلب يا تقريبا همه اين ساختمان
در مورد زير بخـش دوم كـه معـابر و گـذرگاههاي اصـلي و       .هستند

شاخص تعيين شده است كه از اين تعداد پـنج   ۸د تعداد فرعي هستن
رعايت شـده و بـر طبـق ايـن     ) ۲(شاخص آن بر طبق جدول شمارة 

درصد براي معـابر   ۲/۳۶هاي رعايت شده  مندرجات ميانگين شاخص
در مورد دو زير بخش فضـاي  . براي معابر فرعي است ۷/۳۳اصلي و 

شاخص و  ۹ب داراي ها كه هر يك به ترتي بازي كودكان و پاركينگ
درصد در فضاي بـازي   ۵/۷۵شاخص اكولوژيكي هستند، ميانگين  ۷

 .ها رعايت شده است درصد براي پاركينگ ۲/۱۴كودكان و 

 توان گفت كه در اين پارك هـيچ   در مورد محور زيست محيطي مي
اقدامي در زمينه بازيافت و استفاده مجـدد از آبهـاي مصـرفي و آب    

آب غيـر قابـل شـرب در پـارك از      تأمينباران صورت نگرفته است 
طريق چاه عميق صورت گرفته و هيچ گونه سيسـتمي بـراي جمـع    

سـازي   ةو يا ذخير ،ف شدهآوري آب باران، ذخيره و تصفيه آب مصر
زيـر سـاخت    فقـط . ها در اين پارك وجود ندارد و باز آفريني سيالب

ها بـه بيـرون از    انتقال آن از طريق كانال ،موجود در مورد آب باران 
  .پارك است

در پارك كوهسنگي محلي براي ذخيره و كمپوست زباله وجـود  
ر پـاي  بخشي از برگهـاي جمـع آوري شـده درختـان د     فقطندارد و 

گونـه   هيچ. شود درختان به منظور تقويت و به عنوان كود استفاده مي
توليد و تبديل انـرژي خورشـيدي بـه الكتريكـي در      برايتجهيزاتي 

برق شـهري   ةدرون پارك لحاظ نشده و برق پارك با اتصال به شبك
  .دشو  مي تأمين

  هـا در   آموزشي كه بحث اصلي آن انتقال آمـوزش  –محور فرهنگي
هاي شـهروندان   مهارت يها با نگاه ويژه به بحث شهر و ارتقا پارك

صورت پراكنـده و   هاما ب نيستها  است داراي برنامه مدوني در پارك
هاي  در پارك كوهسنگي آموزش. شود هايي انجام مي مقطعي فعاليت

هاي طراحي و  هاي خاص از جمله آموزش خاصي با توجه به مناسبت
هـاي زيسـت محيطـي     مـورد آمـوزش  نقاشي صورت گرفته امـا در  

رسد تا كنون گـامي بـراي ايجـاد     اي وجود ندارد و به نظر مي سابقه
 .هاي مختلف شهروندي برداشته نشده است آموزش

هكتار در  ۷۲با مساحت  ۱۳۵۲اين پارك در سال  :پارك ملت  )۲
پـارك  . شهرداري مشهد ساخته شده اسـت  ۱۱ ةمنطق ۱ ةناحي

ملت نيز همانند پارك كوهسنگي در سه محور عمدة كالبدي و 
آموزشـي    –طراحي اكولوژيكي، زيسـت محيطـي و فرهنگـي    

هاي  مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج زير حاصل برداشت
 :ميداني از اين پارك است 

 ق در اين پـارك  محور كالبدي و طراحي اكولوژيكي مورد تحقي
ها، معـابر، فضـاي بـازي كودكـان و      چهار زير بخش ساختمان

شـاخص   ۱۷هـا از   هاست كه در زير بخش سـاختمان  پاركينگ
شاخص در  ۳طراحي اكولوژيكي همانند پارك كوهسنگي فقط 

بناي موجود پارك رعايت شده كـه مقـادير آن بـه ترتيـب      ۳۶
رت با درختـان  هاي استفاده از مصالح بومي، مجاو براي شاخص

درصد اسـت و   ۷۴و  ۶۸،  ۳۵انبوه و برخورداري از نور طبيعي 
ــانگين كــل شــاخص هــا در   در مجمــوع مــي ــوان گفــت مي ت

درصد است و اغلب يـا تقريبـا    ۴/۱۰هاي پارك برابر  ساختمان
 ۸از تعـداد  . ها فاقد اصول اكولوژيك هستند اين ساختمان ةهم

اخص بـراي معـابر   شـ  ۵شاخص تعيين شده براي معابر تعـداد  
شاخص براي معابر فرعي رعايت شده كـه ميـانگين    ۷اصلي و 

 ۳/۵۴درصـد بـراي معـابر اصـلي و      ۵/۴۲مقادير آن به ترتيب 
فضاي بازي كودكان نيز در اين . درصد براي معابر فرعي است

ها به عنوان  درصد را داراست و پاركينگ ۱/۶۱پارك  ميانگين 
 ۷شــاخص از  ۲فقــط  آخــرين زيــر بخــش در محــور كالبــدي
 .درصد را دارند ۲/۱۴شاخص طراحي اكولوژيكي با ميانگين 

    ــه از ــورد محــور زيســت محيطــي ك ــدات خاصــي در م تمهي
هاسـت در ايـن پـارك     هـاي اصـلي آن بازيافـت زبالـه     شاخص

آوري زباله در سطح پارك بـا توجـه    جمع .انديشيده نشده است
فقـط در   صورت دستي صورت گرفته و به محدوديت فضايي به

شـود و هـيچ    رينگ خارجي از ماشين براي اين كار استفاده مي
هـاي توليـد شـده از طريـق      گونه تفكيكي از مبدا بـراي زبالـه  

هاي رنگي در پارك وجود نـدارد و جمـع آوري    قراردهي سطل
ريزان پس از جمـع آوري   هاي برگ هاي درختان در فصل برگ

ـ هاي دپو و سپس انتقال به كار آنها در محل كمپوسـت در   ةخان
همچنين هيچ گونـه اقـدامي در   . گيرد جنوب مشهد صورت مي

. مورد بازيافت فاضالب و آبهاي مصرفي صورت نگرفتـه اسـت  
هـاي   آبهاي سطحي جاري شده در سطح پارك از طريق كانال

 .شوند انتقال دهنده به بيرون از پارك هدايت مي



  
  
  
  

 )مشهد: مطالعه موردي(هاي شهري  تحليل اكولوژيكي پارك

 
 

۱۶۳  

 ف گذران آموزشي در پارك ملت در ابعاد مختل -محور فرهنگي
هـاي   هاي مختلف ورزشي، دوره اوقات فراغت از طريق فعاليت

ــاه در آالچيــق  ــرورش گــل و گي هــاي آموزشــي و  آموزشــي پ
هـاي فرهنگـي و آموزشـي بــراي     همچنـين برگـزاري كـالس   

مورد توجه قـرار  ) ع(هنرجويان در ساختمان فرهنگي امام رضا 
هـاي   اين پـارك فضـاهاي مختلفـي بـراي رشـته     . گرفته است

مختلف ورزشي از جمله فوتبال، بسكتبال، واليبـال، بـدمينتون،   
با توجه بـه نـوع   . ستپينگ پونگ، اسكيت، شنا و شطرنج دارا

تــوان گفــت كــه  وســايل اســتفاده شــده در ايــن فضــاها مــي 
اســـتانداردهاي اكولـــوژيكي خاصـــي را در خـــود نداشـــته و 

كنـد و بنـوعي    هاي چنداني به محيط زيست وارد نمـي  خسارت
. شـود  د اكولوژيكي خاصـي در ايـن فضـاها مشـاهده نمـي     تضا

شهربازي پارك ملت از ديگر فضاهاي تفريحي اين پارك است 
هاي اكولوژيكي نبايد در اكوپـارك سـاخته    كه از لحاظ شاخص

هاي زيست محيطي متعـددي چـون آلـودگي     شود زيرا آلودگي
هاي مكانيكي و برقي  صوتي ناشي از دستگاهها و اسباب بازي

آلودگي نوري را به همراه دارد كه باعـث  همچنين ربازي و شه
هـايي بـه روح و جسـم انسـان و ايجـاد اسـترس و        بروز آسيب

شود و براي گياهان كشت شده نيز مضـر   اضطراب در افراد مي
هـا و آفـات قـرار     بوده و آنها را در خطـر آلـودگي بـه بيمـاري    

جداگانه هايي در شهرها بايد به صورت  چنين مجموعه. دهد مي
 .احداث شوند

اين پـارك كـه در گذشـته كـاربري گورسـتان       :پارك وحدت  )۳
هكتار تبديل به پارك شده  ۱۷با مساحت  ۱۳۴۸داشته در سال 

هاي مـورد مطالعـه كـوچكترين پـارك از      است و در بين پارك
شـهرداري   ۵ ةمنطقـ  ۱ ةاين پارك در ناحي. لحاظ وسعت است

 ةقبلي در سه محـور عمـد   ةمشهد واقع است و همانند دو نمون
 : فوق مورد بررسي واقع شده است

  ۱۷هـاي   ساختمان وجود دارد كه شـاخص  ۶در اين پارك تعداد 
گانه محور كالبدي و طراحي اكولوژيكي در آنها بررسي شـده و  

سه شاخص همانند دو پارك قبلي مورد توجه بوده اسـت و   فقط
عبارتنـد از  هـا   اين شـاخص . ها صفر درصد هستند بقيه شاخص

درصـد، وجـود درختـان انبـوه در      ۷۰ ،استفاده از مصـالح بـومي  
درصد، برخورداري از نـور طبيعـي در    ۵۵ ،ها مجاورت ساختمان

هـاي   ها در سـاختمان  ميانگين كل شاخص .درصد ۶۲طول روز 
ــر   ــدت براب ــارك وح ــت ۱۱پ ــد اس ــانگين . درص ــين مي همچن

درصـد   ۵/۳۲هاي رعايت شده در معابر پـارك وحـدت    شاخص
. اسـت درصـد بـراي معـابر فرعـي      ۷/۴۸براي معـابر اصـلي و   

هاي رعايت شده در فضـاي بـازي كودكـان و     ميانگين شاخص
 .درصد است ۴/۷و  ۴۰ها نيز به ترتيب  پاركينگ

 تـوان گفـت    در مورد محور زيست محيطي در پارك وحدت مي
توليـد انـرژي درون پـارك وجـود      برايگونه تجهيزاتي  كه هيچ
مسـتقيم بـا اتصـال بـه شـبكه بـرق       به طور برق پارك  ندارد و

درصـد فضـاي سـبز پـارك از      ۳۸حدود . دشو مي تأمينشهري 
درصد آن از طريـق آبيـاري تحـت     ۶۸طريق آبياري شلنگي و 

گونـه   هـيچ . شـود  مـي  تأمينفشار از طريق دو حلقه چاه عميق 
سيستمي براي جمـع آوري آب بـاران يـا ذخيـره و تصـفيه آب      

هـا در پـارك وجـود نـدارد      و بـاز آفرينـي سـيالب   مصرف شده 
بازيافـت فاضـالب و تفكيـك     بـراي همچنين تمهيدات خاصي 

آوري  ها به صورت دستي جمع زباله در سطح پارك نشده و زباله
هاي گياهي و درختي پـارك وحـدت از    همچنين گونه. شوند مي

 ۲۱كه در اين پارك حـدود   طوري هب .تنوع بااليي برخوردار است
نيـز كـه    ۹هاي كوچك گلدان. نه درخت و درختچه وجود داردگو

هاي زيادي در توليد  براي زيباسازي پارك استفاده شده با هزينه
هـاي   گونه همخواني بـا شـاخص   و نگهداري همراه است و هيچ

 . اكولوژيكي ندارد

  آموزشـي نسـبت بـه محـور      -در پارك وحدت محور فرهنگـي
و بـا توجـه بـه نيازهـاي      زيست محيطي بيشتر مورد توجه بوده

. مراه داشته استه مختلف شهروندان كاركردهاي متفاوتي را به
بر گذران اوقات فراغـت داراي   افزوندر اين مورد پارك وحدت 

خانــه، خانــه داســتان و رمــان و فضــاهاي فرهنگــي چــون كتاب
يج فرهنگي مثبتـي را بـراي   مسلم نتابه طور نت است كه  كافي

برگـزاري مراسـم آيينـي،    . مراه داشته استه كنندگان به استفاده
نمايش، تئاتر و موسيقي محلي از ديگر فعاليت هـاي فرهنگـي   

البته فضاهاي ورزشي در اين پـارك بـه چشـم    . اين پارك است
شهربازي پارك وحدت . خورد كه از نقاط ضعف پارك است نمي

از ديگر فضاهاي تفريحي پارك است كه به داليل ذكر شده در 
بازي پارك ملـت نبايـد در درون يـك اكوپـارك     خصوص شهر

هاي بررسـي شـده    شاخص) ۲(جدول شمارة . وجود داشته باشد
در محور اصلي كالبدي و طراحي اكولوژيكي در سه پارك نمونه 

  :را مورد ارزيابي قرار داده است
  



  
  
  
  

  ۱۶۴ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
  هاي  ي كوهسنگي ، ملت و وحدت شهر مشهد از نظر ميزان انطباق با شاخصها پاركارزيابي ): ۲(جدول شمارة 

 )۱۳۸۸نگارندگان ، : منبع(محور كالبدي و طراحي اكولوژيكي 

  ميانگين   )ساختمان ۶(وحدت    )ساختمان ۳۶(ملت   )ساختمان  ۲۲( كوهسنگي   ها و بناها  ساختمان  

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۱۰هاي خورشيدي انرژي الكتريكي از سلول تأمين  ۱
  ۰  ۰  ۰  ۰   ۱۱ هاي خورشيدي آب گرم با آبگرم كن تأمين  ۲
  ۰  ۰  ۰  ۰  وجود سايبان مشبك بر روي پنجره ها  ۳
  ۰  ۰  ۰  ۰  عايق بندي حرارتي بدنه و سقف ساختمان  ۴
  ۰  ۰  ۰  ۰  بازشو دو جداره  ۵
  ۰  ۰  ۰  ۰  درزگيري منافذ  ۶
  ۰  ۰  ۰  ۰  سيستم هوشمند كنترل كيفيت آسايش  ۷
  ۰  ۰  ۰  ۰  مصالح قابل بازيافت استفاده از  ۸
  ۶/۵۲  ۷۰  ۳۵  ۵۳  استفاده از مصالح بومي  ۹
  ۰  ۰  ۰  ۰  سيستم جمع آوري آب باران سقف و سطوح ديگر  ۱۰
  ۰  ۰  ۰  ۰  سيستم تصفيه آبهاي مصرف شده ساختمان  ۱۱
  ۶/۶۴  ۵۵  ۶۸  ۷۱  وجود درختان انبوه در مجاورت ساختمان  ۱۲
  ۶/۶۸  ۶۲  ۷۴  ۷۰  روزبرخورداري از نور طبيعي در طول   ۱۳
  ۰  ۰  ۰  ۰  وجود توالت خشك يا كود ساز  ۱۴
  ۰  ۰  ۰  ۰  سيستم تفكيك زباله در ساختمان  ۱۵
  ۰  ۰  ۰  ۰  دسترسي به مسير دوچرخه سواري  ۱۶
  ۰  ۰  ۰  ۰  ها براي پارك دوچرخه در مجاورت ساختمان ييوجود فضا  ۱۷
  ۹/۱۰  ۱۱  ۴/۱۰  ۴/۱۱  ميانگين به درصد  
  

 معابر اصلي و فرعي
 ميانگين وحدت ملت كوهسنگي

 فرعي اصلي فرعي اصلي فرعي اصلي فرعي اصلي
 ۷۰ ۷۰ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۶۰ ۲۰ ۷۰ استفاده از خطوط قطري براي معابر اصلي و خطوط مارپيچ براي معابر فرعي  ۱
 ۸۰ ۷۶ ۹۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ حركت مناسب معابر پياده از درون فضاهاي سبز و پيوند انسان با طبيعت  ۲
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ معابر اصلي عريض ترو معابر فرعي باريكتر  ۳
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ طراحي مسير حركتي دوچرخه سواران و عبور عمدي آنها از زير درختان  ۴
 ۵۷ ۳۳ ۷۰ ۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ حركت آب در كنار معابر  ۵
 ۸ ۱۷ ۰ ۰ ۵ ۳۰ ۲۰ ۲۰ در كنار معابر هاي چوبي و گياهان بجاي نرده فلزي استفاده از الوار  ۶
 ۳۰ ۰ ۴۰ ۰ ۲۰ ۰ ۳۰ ۰ استفاده از مصالح سنگ ريزه و شن براي كفسازي بجاي بتن و آسفالت  ۷
 ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ آنها برويند ميانكفسازي باز تا گياهان از   ۸

  ۶/۴۵  ۳۷  ۷/۴۸  ۵/۳۲  ۳/۵۴  ۵/۴۲  ۷/۳۳  ۲/۳۶  ميانگين به درصد  
  ميانگين  وحدت  ملت  كوهسنگي  فضاي بازي كودكان  
  ۷۳  ۵۰  ۷۰  ۱۰۰  رعايت اصول ايمني و استاندارد سازي  ۱
  ۳۳  ۰  ۰  ۱۰۰  استفاده از مواد درجه يك پالستيك فشرده در ساخت وسايل بازي  ۲
  Ergonomy (  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰(رعايت تناسبات انساني در وسايل بازي   ۳
  Ergonomy  (  ۵۰  ۸۰  ۸۰  ۷۰( عدم يكنواختي در وسايل بازي   ۴
  ۳۳  ۰  ۰  ۱۰۰  كفسازي با مواد ضربه گير  ۵
  ۳۷  ۰  ۷۰  ۴۰  جانمايي فضاي بازي در مجاورت درختان و در سايه آنها  ۶
  ۹۳  ۸۰  ۱۰۰  ۱۰۰  عدم قرارگيري فضاي بازي كودك در مجاورت مسير ماشين رو  ۷
  ۶۰  ۵۰  ۸۰  ۵۰  نورپردازي مناسب در شب  ۸
  ۳۰  ۰  ۵۰  ۴۰  آب از طريق قرارگيري درمجاورت آنهاپيوند كودك با فضاي باز،درختان و   ۹

  ۷/۵۸  ۴۰  ۱/۶۱  ۵/۷۵  ميانگين به درصد  
  ميانگين  وحدت  ملت  كوهسنگي  ها پاركينگ  
  ۵۰  ۵۰  ۵۰  ۵۰  جانمايي پاركينگ در فضايي دور از فضاي اصلي پارك  ۱
  ۰  ۰  ۰  ۰  سازي به صورت باز بجاي آسفالت كف  ۲
  ۰  ۰  ۰  ۰  مصالح كفسازي جاذب آب باران  ۳
  ۰  ۰  ۰  ۰  جمع آوري آبهاي سطوح در طبقه زيرين  ۴
  ۰  ۰  ۰  ۰  تخصيص فضاي اصلي پاركينگ به پارك دوچرخه  ۵
  ۳۳  ۰  ۵۰  ۵۰  استفاده از سايه طبيعي درختان بر روي پاركينگ ها  ۶
  ۰  ۰  ۰  ۰  هاي پارك و تشويق فرهنگ دوچرخه سواري كرايه دوچرخه در ابتداي ورودي  ۷

  ۸/۱۱  ۱/۷  ۲/۱۴  ۲/۱۴  ميانگين به درصد  
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۱۶۵  

 گيري نتيجه

كيد أنتايج تحقيق حاكي از آن است كه در كشورهاي پيشرفته ت
طراحي شهري بر وضع استانداردها تا دست يابي به اهداف پايـداري  

و نتايج حاصل از آن در مقررات و ضوابط طراحي پايدار شهري  است
در حالي كه در كشـور مـا    .)Meijer, et al.,2011( شود مياستفاده 

نتايج، بلكه استانداردها نيز مورد توجه نبوده و رعايـت نشـده    فقطنه 
بـين آن  مهـاي نمونـه    همچنين نتايج حاصل از مطالعه پـارك . است

ي شهر مشهد به لحاظ ابعاد مختلف اكولـوژيكي در  ها پاركاست كه 
 –كالبدي و طراحي، زيسـت محيطـي و فرهنگـي     ةمحورهاي عمد

انـرژي مـورد    تأمينهاي  اند و به شاخص آموزشي ضعيف عمل كرده
نياز پارك از منابع تجديـد پـذير، بازيافـت زبالـه، آبهـاي مصـرفي و       

توجه الزم نشده است و ... هاي زيست محيطي و ها، آموزش فاضالب
اغلـب مقطعـي بـوده    موارد محدود موجود نيز فاقد برنامه هدفمند و 

 . است

كالبـدي و عناصـر    مسـائل ي شـهري بـه   هـا  پاركدر طراحي 
ها، فضاي بازي و  مانند معابر، ساختمان ها پاركسازنده بافت كالبدي 

تـوان گفـت    بر ايـن اسـاس مـي   . ها توجه الزم نشده است پاركينگ
به لحاظ اقتصادي خودكفا نيستند بلكه بـه   فقطي موجود نه ها پارك

هـاي نـوين توليـد و مصـرف انـرژي       فنـاوري اسـتفاده از   دليل عدم
اند و منجر بـه   بسيار پر هزينه... ، بازيافت آب و زباله و ) خورشيدي(

مصرف سوء منابع آب و انرژي شهري شده و اغلب توانايي پـااليش  
  . هاي شهري را ندارند آلودگي

دهـد كـه محـور اصـلي كالبـدي و       نشان مي )۲( ةجدول شمار
اكولوژيكي در چهار زير بخش خود در وضعيت نامناسبي قرار طراحي 

هاي ذكر شده در جدول گوياي اين وضعيت نابسامان  دارد و ميانگين
هاي رعايت شـده در سـاختمان هـاي كـل      ميانگين شاخص. ندهست

 ۹/۱۰گانـه برابـر    ۱۷هاي  پارك هاي مورد مطالعه و در بين شاخص
. هـا دارد  بودن اين ساختمان درصد است كه نشان از غير اكولوژيكي

بر اين معابر اصلي و فرعي در كل سه پارك نمونه با ميانگين  افزون
درصــد در معــابر فرعــي  ۷/۴۵درصــد در معــابر اصــلي و  ۳۷كلــي 
فضـاي بـازي   . سـت وضعيت زير حـد ميانـه ايـن فضاها    دهندة نشان

درصد است كه نسبت به دو زير بخش  ۷/۵۸كودكان داراي ميانگين 
هـاي   ميانگين شـاخص  پاياندر وضعيت بهتري قرار دارد و در قبلي 

ــگ  ــت شــده در فضــاي پاركين ــوژيكي رعاي ــارك  اكول هــاي ســه پ
درصد بـوده كـه هماننـد زيـر      ۸/۱۱كوهسنگي، ملت و وحدت برابر 

 شـايان . ها نشان از غير اكولوژيكي بـودن آنهـا دارد   بخش ساختمان

ميـزان رعايـت   ذكر است مطالعـه انجـام شـده مقايسـه و سـنجش      
ضرورت تحليل  بنابراين ،هاي اكولوژيكي با استانداردها بوده شاخص

  . دكن آماري عميق را ايجاب نمي
ي مـورد  هـا  پـارك درصدهاي مربوط به ميزان انطبـاق   ةمقايس

هاي تعريف شـده نشـان مـي دهـد كـه حتـي در        مطالعه با شاخص
طراحي و اجـراي  اند و  يي كه اخيرا مورد بازپيرايي قرار گرفتهها پارك

آنها اخيرا توسط طراحان فضاي سبز صورت گرفته نيـز   ةطرح توسع
 .اصول پايداري رعايت نشده است

اين در حالي است كه شهر مشهد با موقعيت خـاص خـود بـه     
عنوان مركز استان خراسان رضوي و نيز دومـين كالنشـهر مـذهبي    

 ميليــون گردشــگر و زائــر طــي ســال و ۲۰جهــان و ورود بــيش از 
همچنين كمبود منابع آب و انرژي و مواجهه بـا بحـران هـاي حـاد     

تـري را از سـوي    توجـه عميـق   ،زيست محيطي از قبيل بحـران آب 
مديريت شهري و بويژه شهرداري به منظور كنترل، هدايت و نظارت 

هاي شهري در راستاي نيل به توسعه پايـدار   بر تهيه طرحها و برنامه
پايـدار فضـاهاي سـبز شـهري و     طلبد كه بحث طراحـي   شهري مي

  . رعايت اصول اكولوژيك در شهرها نيز بخشي از آن است
  پيشنهادها بحث و ارائه

ي مـورد  هـا  پـارك هاي اكولوژيك در  بررسي و ارزيابي شاخص
از  هـا  پـارك مطالعه شهر مشهد نشان داد كه وضعيت جاري در ايـن  

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

ه و توجـه بـه آن از نكـاتي اسـت كـه در      ئلهر چنـد ايـن مسـ   
هاي اخير در كشور ما به پيروي از ساير كشورهاي پيشـرو آغـاز    دهه

با توجه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه در ايـن تحقيـق و       . شده است
ي هـا  پـارك طراحي اكولوژيـك   برايياز هاي مورد ن انتخاب شاخص
 ،ي شهري موجود به شـرايط اكولوژيـك  ها پارك يشهري و يا ارتقا

پيشنهادهايي در سطوح گوناگون مديريتي، طراحي، برنامـه ريـزي و   
 :شود  فرهنگي به شرح زير ارائه مي

  پيشنهادهاي مديريتي و برنامه ريزي  
ي هـا  پـارك تهيه و تدوين طرح جامع احـداث و توسـعه اكو  -۱
 شهري

ي احداث شده در ساير نقـاط  ها پاركهاي اكو بررسي ويژگي-۲
، اقتصـادي و  )اقلـيم (طبيعـي   از ديـد جهان و باالخص مناطقي كـه  

 اجتماعي داراي شرايط مشابهي با كشور ايران و شهر مشهد هستند



  
  
  
  

  ۱۶۶ ۴شناسي شمارهمجله محيط 
قـانوني و   يهاي اكولوژيك بـه عنـوان اصـل    رعايت شاخص-۳

  كارايي مديريت در دستگاههاي اجرايي يشاخص ارتقا
اصول اكولـوژيكي   استفاده از برايظف كردن دستگاهها ؤم-۴

  ها پاركدر احداث بناهاي جديد و طراحي و برنامه ريزي 
ها و مقررات ويژه به منظور  العمل تعريف استانداردها، دستور-۵       

و بـاز   هـاي نوسـازي   قانوني كردن معيارهاي اكولوژيكي، در فعاليـت 
 هاي جديد اماكن عمومي پيرايي فضاها و ساختمان

  پيشنهادهاي طراحي  
ــاخت     ــوص س ــبز در خص ــاري س ــتانداردهاي معم ــت اس رعاي

ها و فضاي بـازي كودكـان    ها، معابر و گذرگاهها، پاركينگ ساختمان
هـاي   انـرژي الكتريكـي از طريـق سـلول     تأميناز جمله  ها پاركدر 

ـ  ومي و قابـل بازيافـت، عـايق بنـدي     خورشيدي، استفاده از مصالح ب
هـا و   هـا، جمـع آوري آب بـاران از بـام     ها در جداره حرارتي ساختمان
هاي جاذب آب و رطوبت و موارد ديگـر كـه    سازي سطوح ديگر، كف

 . به تفصيل بيان شده است) ۲و  ۱(شمارة شرح آنها در جداول 

  پيشنهادهاي زيست محيطي  
هاي اكولوژيكي رعايت  زيست محيطي كه بايد در پارك مسائل

ي چـون انـرژي، توليـد، تكثيـر، و نگهـداري گياهـان و       مسائلشود، 
هاي محيطـي، كـود، بازيافـت زبالـه و فاضـالب و       جانوران، آلودگي

 .شود شامل ميآبهاي مصرفي را 

انرژي الكتريكي از طريق سلول خورشيدي و ژنراتور بادي  تأمين-۱
 .هاي طبيعي و اقليمي منطقه تواناييبه با توجه 

آب غير قابل شرب از طريق جمع آوري آب باران ، ذخيـره   تأمين-۲
آب مصـرف شـده و    ةها، ذخيره و تصـفي  سازي و باز آفريني سيالب

 .ها با تكنولوژي مناسب و مدرن روز پيوستگي زيرساخت

كاربردگياهان حفظ چرخه زندگي جانوران، كاشت گياهان دارويي، -۳
 .بومي در طراحي فضاهاي طراحي شده

 هاي آلودگي كاهش براي درختان انبوه و سبز ةديوار از استفاده-۴

 .صوتي

جلوگيري از احداث شهربازي در اكوپارك براي كـاهش آلـودگي   -۵
  .صوتي

 .آبهاي مصرف شده ةها به تصفي دن مديريت پارككرموظف -۶

با در نظـر گـرفتن    ۱۲كودسازهاي خشك و  طراحي و توليد توالت-۷
 .اسالمي -فرهنگ ايراني

  .أهاي رنگي تفكيك زباله از مبد قرار دهي سطل-۸

استفاده از دستگاههاي كودساز و تكنيك توليد كود با اسـتفاده از  -۹
 .۱۳هاي مخصوص كرم

 آموزشي -پيشنهادهاي فرهنگي 

گيري  هاي زيست محيطي و اكولوژيكي با بهره آموزش ةارائ-۱
  و  ها اين آموزش ةتوسع براياز سرمايه گذاري بخش خصوصي 

طريـق   از فراغـت  اوقات گذران تأمين و خدمات فرهنگي ةارائ-۲
 -علمـي  هـاي  جشـنواره  و آموزشـي  كارگاههاي نمايشگاهها، برگزاري

 .فرهنگي

 

  تشكر و قدرداني
ارزشمند  هاياز داوران مجله محيط شناسي كه با ارائه پيشنهاد

همچنين بـا تقـدير و    .شود خود بر غناي مقاله افزوده اند قدرداني مي
ها و فضاي سبز شهرداري مشهد، اين  تشكر از حمايت سازمان پارك

هـاي   تحقيقـي پيرامـون اكوپـارك   "مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 
توسط گروه پژوهشي برنامه ريزي شهري جهاد دانشـگاهي   "شهري

 .ستمشهد انجام شده ا

 

 يادداشت ها

1Shen 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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