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 چکیده
اصول توسعه  تیو رعا عتیبا طب یهمگام یبر مبنا یو طراح یزریبرنامه ،یالدیمشخصه بارز شهرها در هزاره سوم م

 یمحسوس تلق یامر یامروز یاکوپارک در شهرها رینظ یکیث اکولوژضرورت مطرح کردن مباح نیباشد. بنابرایم داریپا

و  یلیفس هایمصرف سوخت شیآن افزا یو در پ تیجمع شیاو افز ستیز طیروز افزون مح بی. با توجه به تخرگرددیم

یم یضرور امری هابه احداث اکوپارک ازین عتیشهر و طب نیتوازن ب جادیا یبرا یخانگ یهاانواع زباله و پساب دیتول

 اقعجهان هستند. در و شرفتیدر حال پ یدر کشورها یعموم یفضاها نیاز رو به رشدتر یکی امروزه ها. اکوپارکباشد

. در گردندیالزم احداث م یو تجار یفن ،یعلم هایتیحما نیماو تمحیطی زیست هاییآگاه ارتقای هدف با هااکوپارک

 نی. در اگرددیم نیمات دیآن از خورش ازیمورد ن یدرصد انرژ 01و حدود  شودیم افتیدرصد زباله باز 111اکوپارک تا 

 رونی. از اشودیاستفاده م یدرصد از مصالح بوم 50و در ساخت آن تا  باشندیم افتیدرصد فاضالب قابل باز 111پارک 

 هاو امکان استفاده از آن یشهر هایپارک یکیاکولوژ یو طراح یزریبرنامه یارهایمقاله حاضر با هدف ارائه ضوابط و مع

بوده و  یفیتوص یلیتحل وشبر ر یمقاله مبتن نیدر ا قیشده است. روش تحق هیو موجود ته دیجد هایپارک طراحی در

 هانشان از آن دارد که با احداث اکوپارک جیاست. نتا دهیگرد آوریجمع ایبا استفاده از روش کتابخانه ازیاطالعات مورد ن

و  بخشتیهو یو به لحاظ اجتماع عتیسازگار با طب یمیخودکفا، از لحاظ اقل یاز لحاظ اقتصاد یه شهرب توانمی

 .افتیدست  یخرده فرهنگ محل اتیخصوص زکنندهیمتما

 

 .داریپا یمنظر شهر ،یکیپارک اکولوژ ،یاکولوژ دار،یاکوپارک، توسعه پا کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
به  یپس از انقالب صنعت یوابستگ نیوابسته بوده است. ا عتیدر ادوار مختلف به منابع موجود در طب بشر همواره یزندگ

 یفراوان از جمله گرمامحیطی زیستو معضالت  ریدناپذیتجد یانرژ ،یعیمنابع طب هروییو منجر به مصرف ب دیاوج خود رس

 با زمانشد. هممحیطی زیست یداریجهت پا هاییجنبش یرگیباعث شکل غیره،هوا و  یازون، آلودگ هیسوراخ شدن ال ن،یزم

 یجنبش جهان یرگیباعث شکل ستم،یقرن ب هایدهه نیدر آخر یو اقتصاد یاجتماع یداریناپا ،محیطیزیست یدارناپای

 توانیم بیترت نیا به .[1] بود یعیو طب یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ هایشد که به دنبال توسعه در حوزه «داریتوسعه پا»

 قیدر ارتباط با شهرها و تطب یانسان هایتیفعال یبرا یطیمح هایتیمحدود ییشناسا ازمندین یشهر داریگفت: توسعه پا

 .[2] است هاتیمحدود نیدر ا یطراح هایروش

 یب کرده است، مسئله ارتقارا به خود جل یو طراحان شهر زانریکه نظر معماران، برنامه یمسائل نتریاز مهم یکی امروزه

 یطیبه عنوان مح یشهر یاست. فضاها طیمح تیفیک یباشناختیز - یبصر هایلفهودر چارچوب م یو منظر شهر دید تیفیک

به عنوان  یشهر یفضاها ن،یدر تعادل دو طرفه با انسان است. بنابرا موارهدارد، ه انیانسان در آن جر یعموم یکه رفتارها

که ادراک جاباشد. از آن منیا دیبا گریقابل درک و از طرف د یطرف به راحت کیاز  دیانسان با یعموم هایتیفعال یبرا یبستر

 ی( و کاستن از فشارهایی)خوانا یبصرادراک  تیاست، لزوم توجه به قابل یشهر یو فضاها طینوع ادراک مح نتریمهم یبصر

 یفضاها یمنیسالمت و ا نمیات منظور به غیره و هانامناسب رنگ بینامناسب، ترک ینورپرداز ،یبصر یمانند آلودگ یبصر

  .[6] کندیآشکار م شیاز پ شیرا ب یشهر

 طینسبت به مح یمردم هاییآگاه شی( با پشتوانه مناسب آموزش، باعث افزاکیاکولوژ هایپارک) هااکوپارک انیم نیا در

خاص که باعث بروز تفاوت در کارکرد  هاییژگوی بودن دارا بر عالوه هاارک. اکوپگرددیم عتیارتباط با طب یو برقرار ستیز

 یانیکمک شا داریبه توسعه پا یابیو دست ستیز طیمح یداریبه پا گردد،یسبز م یفضاها ریبا سا ینمونه پارک موضوع نیا

 .[1] دنماییم

 

 هاتفرج و انواع تفرجگاه -2
 ی. اغلب کاربرد کلمه تفرج به معندهندیگذراندن اوقات فراغت خود انجام م یز مردم براا ایاست که عده یتیتفرج، فعال

 یتیتفرج، فعال. باشدیدر آرامش م عتیباز و سرسبز و در کل گذراندن وقت در طب هایدر مکان جیتفر ایگردش کردن و 

 لیو م ینسب یجز خود ندارد و با آزاد یت. هدفاس یو تجربه درون یباطن تیبه رضا دنیباشد و مقصود آن رسیهدفمند م

مهم  تیانجام فعال یزمان و چگونگ تیفیندارد. بلکه ک تیاهم تیخود فعال ایزمان  تیکم ت،یفعال نیهمراه است. در ا یدرون

 ینوع شناسانه،یهست آزاد و انتخاب شده و از نگاه ت،یآزاد و فروخته نشده، از نظر فعال کار،یاست. تفرج به عنوان زمان، زمان ب

 .[0] است بخشلذت یتجربه درون

 کرد: میتقس یها را به سه دسته کلتفرجگاه توانیم یبه طور کل

 یعیتفرجگاه طب .1

 یعیتفرجگاه شبه طب .2

 تفرجگاه انسان ساخت .6

 از اندکه در شهر قرار گرفته هایینیماز ز تربیش رایشهرها قرار دارند. ز رونیدر ب یعطبیو شبه یعیطب هایتفرجگاه اکثر

وسعت تفرجگاه به  کهنیدر داخل شهرها قرار دارند، مگر ا تربیش ساختانسان هایتفرجگاه. اندانسان در امان مانده هایدخالت

 یلیهستند که در طرح تفس هایینزمی در معموالً هاتفرجگاه نیشهر باشد. ا رونیب هاینیاز زم هبه استفاد ازیباشد که ن یحد

و تفرج از نظر  حیتفر نکهی. با توجه به اشوندیاز آن منطقه منتقل م یقبل هاییو کاربر افتهیمنظور اختصاص  نیشهرها به ا

ساعات کار، کاهش  شیشدن، افزا یروند صنعت یو از طرف گرددیانسان محسوب م یو اصل هیاول یازهایجز ن یشناختروان

 :باشدیم ریناپذو انکار یضرو رزی اهداف جهت هاپارک جادیداشته است، لذا ا یوقات فراغت را در پا



International Conference on Civil Engineering 

 Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 6 

 .باشندیو تفرج م حیو تفر یگردشگر یبرا مناسبی مکان هاپارک -

 استفاده کرد. یاهیگ هایحفاظت از گونه یبرا توانمی هااز پارک -

 .[3] باشدیها موجود پارک یایاز مزا یستیهوا، تنوع ز یزگیپاک ،یصوت یکاهش آلودگ -

 

 اهپارک جادیضرورت ا -3
 راتیثاسبز قابل مالحظه خود، عالوه برداشتن ت یفضا لیو به دل ندآیمی شماربه شهرها دهندهاز عوامل شکل یکی هاپارک

 :از عبارتند هاپارک یطور کلسبز دارند. به یشهرها سهم ییبایزنده و سبز خود در ز اندازهایبه سبب چشم ،محیطیزیست

تفرج، آموزش، پژوهش و گذراندن اوقات فراغت و  رینظ یاستفاده عموم یبرا مختلف هاییشده با کاربر یسبز طراح فضاهای

 .[5] و مردم طیحفظ سالمت مح

 یجامعه انسان ستیز طمحی  عنوانبه را شهرها که تاس هاآنمحیطی زیست کارکردهای شهرها، در هااثر پارک نیترمهم

محیطی زیست کیاکولوژ یارائه دهنده بازده دیبا یسبز شهر یفضا ،محیطیزیست دگاهیاز د یدار کرده است. به طور کلیمعن

 :[8]باشد  لیذ

 

 یرطوبت نسب شیدر شهر و افزا کیماتیوکلیب طیبهبود شرا -3-1

آب  لیتبد ی. براشوندیرطوبت و لطافت هوا م شیسبب افزا ق،یتعر قیخود از طر رگیب سطح گسترش علت به هادرخت

درجه کاهش  1تا  6متر، گرما را  111تا  01 یبه پهنا اهانیاز گ یحرارت الزم است. نوار یکالر 081- 311 نیبه بخار ب

در  یموجب کاهش اندک شود،یراه حاصل م نیاز اکه  یی. تفاوت دمادافزاییدرصد بر رطوبت هوا م 01حال  نیو در ع دهدیم

تا  شودیکه موجب م آوردیم دیدر ساعت پد لومتریک 12به سرعت  ییفوق، بادها یو کاهش فشار هوا با دما شودیفشار هوا م

 .[9] شود زهیو پاک زیساعت به طور کامل تم کیشهر بزرگ در ظرف  کی یهوا

 ی هواکاهش میزان سرب و آلودگ -3-2

برابر گیاهان  21تا  11دهد که درختان مقایسه تطبیقی درختان با سایر اشکال گیاهان علفی و گیاهان زراعی، نشان می

 .[5] گیری دارندبرابر گیاهان زراعی توان سرب 2علفی و 

 ینیرزمیز هایآب تیفیک شیو افزا یشهر ستیز طیمثبت بر چرخه آب در مح ریثات -3-3

 ییستایخاک، کاهش سطح ا یرینفوذپذ شیافزا -3-4

 .[9] و گرد و غبار یصوت یآلودگ -3-5

 

 مفهوم اکوپارک -4

 است که: یاکوپارک مکان

 باشد. یعیطب ستیز طیاز مح یامکانات قادر به نگهدار نیدتریکه با دارا بودن جد یشده به نحو یبه دقت طراح •

 کمک کند. ستیز طیو تداوم مح یاردیپا جادیبوده و به ا داریگر اصول توسعه پانشان •

بوده و به منظور کاهش اثرات مخرب  داری( پایو هم از نظر عملکرد ی)هم از نظر ساختار یکیلحاظ اکولوژبه •

 گردد. یطراح یعیحساس و بهبود استفاده از منابع طب هایطیبر محمحیطی زیست

 .دآییوجود مبه یآموزش یهاتجربه یو ارتقا ستیز طیبا هدف بهبود حفاظت از مح •

 .شودیپرداخته م یشهر طیو به حفظ مح افتهیارتقا  داریتوسعه پا ،یستیتنوع ز ایدر آن حفاظت و اح •

 .شودیم افتی( یو جانور یاهیدر معرض خطر انقراض )گ هایدر آن گونه •

 .شودیعمل م یاده و به حفاظت از انرژ( استفغیرهباد و  د،ی)خورش ریدپذیپاک و تجد هاییدر آن از انرژ •
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 .شودیموجود در آن حفاظت م یکیولوژیو ب یکیاز منابع ژنت •

 .ردگیمی صورت جاآن در هامواد و استفاده مجدد از آن افتیباز هایتیفعال •

 زیآب تلف شده و ن ر،یدپذیتجد هایانرژی ها،استفاده مجدد از زباله هایروش رینظمحیطی زیستبا هدف ارائه فنون   •

 .دآییبه وجود م دکنندگانیو بازد دارانیخر یبرا غیرهو  ستیز طیساخت محصوالت سازگار با مح هایروش

مناسب از منابع صورت  برداریبه منظور بهره یمحل یو جوامع انسان گریکدیبا  یمتقابل جوامع صنعت یدر آن همکار •

جوامع  یامر هم برا نی. اگرددیم یمناسب انسان تیو تقو طیمح تیفیبهبود ک ،یاقتصاد وریمنجر به بهره که خود ردپذییم

 .باشدیم دیمناسب و مف یجوامع صنعت یو هم برا یمحل

 ،(هاعوامل مختلف )شرکت انیم یهمکار زیجوامع، کنش و واکنش و ن یتوان منطقه برا تیبر اساس مفهوم تقو •

از منابع و ساختار  نهی(، با تمرکز بر استفاده بهیقاتیتحق یو نهادها ی)عوامل اجتماع یجوامع محل ،ایهیو ناح یمحل هایدولت

 .[11[]11] به وجود آمده است

 

 اهاکوپارک یایمزا -5
 نتریاز مهم یکه برخ باشندیم ایژهیو یایمزا ینوع پارک دارا نای ها،اکوپارک ژهیو ساختار و تیبا توجه به نحوه فعال

 :از عبارتند هاآن

 ساختو انسان یو ساختمان یعیمراقبت و حفاظت از منابع طب -1

 استفاده کنندگان تیو جلب رضا یاستفاده از امکانات واقع شیافزا -2

 یمواد و انرژ رهیذخ -6

 محیطیزیستفرهنگ  یو ارتقا یآموزش علم -1

 .[12] افتیحاصل از باز دیمواد مف رهیو ذخ دیو مواد زا یحذف آلودگ -0

 

 اهاکوپارک نیادیساختار بن -6
 در چه هاآن ییسبز، اهداف و کارآ یفضاها هایگونه رسای به نسبت هااکوپارک نهیبه هاییژگیو و ییشناسا ،یبا بررس

نوع  نیرا در مورد ا ایژهیو نیادیساختار بن توانین مموجود در جها هایارائه شده و نمونه هایو چه در طرح هاولی اصول

ابتدا در طرح  ستباییم ژهیاصول و نی. ادآیمی شماربه هاآن یینها تیعملکرد و موفق نهارائه نمود که پشتوا یموضوع هایپارک

 داریجا در مرحله ساخت و نگهنظارت بهو  تیریمشهود بوده و سپس با مد گرددیارائه م ستیز طیکه توسط طراح مح یینها

 .[11[]16] باشد گرواضح جلوه یبه نوع زنی هااز اکوپارک

به مراحل  یابیدست راستای در هارا در اکوپارک نیادیو ساخت ساختار بن یچهارچوب فراهم آور توانیطور خالصه مبه

 عنوان نمود: لیذ

 .ردیرا در برگ ساتسیات و هافاضالب ها،زهکش ها،ابانیکه خ یاساس یساخت ساختارها .1

 یامر جز با ارتقا نیو ا ابدیبه مناطق سبز( توسعه  تربیش) تربیش دهیسیسرو ای وانتقالنقل یفراهم آور .2

 فراهم نخواهد آمد.محیطی زیستدانش  شیو افزا فرهنگی نظر نقطه از کنندگاناستفاده

مرکز به  کیالاقل  زاتیو تجه یکنترل و نظارت بر عملکرد ساختمان تیریمد رندهیدر برگ یواحدها ساخت ادارات و .6

 و پنهان. دیدر معرض د هایالزم فاضالب تیریبه جهت مد ساتیسات رسای و کنندگانمنظور استفاده

 آوریو جمع رهیذخ ساتیسا( و تWTF) تیجهت آب و فاضالب و مواد زائد و جامد در داخل سا خانههیتصف ساتیسات .1

 .تیبه داخل سا یفاضالب و مواد زائد ورود

 .ستیز طیتوسط مح هیو گسترش دادن فاضالب به جهت تجز دنیخوابان ساتیسات .0
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 شیو آزما یاگر تنها در سطح آموزش یحتمحیطی زیست چرخه به هامواد به منظور بازگرداندن آن افتیباز ساتیسات .3

 باشند. قابل اجرا

و  یاقتصاد ،یاجتماع ،محیطیزیستبر اساس توان بالقوه منطقه از لحاظ  دکنندگانیبازد ازیموردن یاستقرار واحدها .5

 .یآموزش یفرهنگ

 یزریبرنامه ،یدر مصرف انرژ جوییو صرفه سازینهیمبحث به تیپشتوانه که در نها هایستمسی و هااکوپارک تیریمد .8

 برآوری و هابرنامه تیفیبهبود ک ،یکارا و عمل یو آموزش مردم یالگوساز ،یداخل یفضاها ،یخارج یوطه، فضاهامح ییفضا

 .[11[]11] ردگییممطلوب را در بر هاینهیهزدر چهارچوب زمان و  دکنندگانیبازد یازهاین

 

 اکوپارک کیمواد زائد جامد، در  تیریمد -7
مواد هم از نظر  نی. اباشدیگوناگون م هایتیمواد زائد حاصل از فعال یکوپارک، شامل تماما کیشده در  دیمواد زائد تول

و هر بخش در  باشندیم تیدر حال فعال یمختلف هایاکوپارک بخش کی در. اندمتنوع یکیزیو هم از نظر خواص ف دیمنبع تول

با  یهر کدام مواد زائد غیرهو  یخدمات ،یرفاه هایبخش وحش، اتیسبز موجود، ح یمواد زائد، نقش دارد. فضا دیتول

 گرفته هااز رستوران یناش ییمواد غذا هایاز پس مانده زین یو حجم ظاهر یکیزی. از نظر فکنندیم دیخود تول ژهیو اتیخصوص

مواد  ت،ی. از لحاظ کمباشدیرک ماکوپا کیاز زائدات در  یناهمگون فیط دارای ها،درخچه و درختان شده قطع برگ و شاخ تا

در  یاهیگ هایتراکم گونه ،یاهیگ هایمساحت اکوپارک، گونه لیاکوپارک، به عنوان گوناگون، از قب کیدر  یدیزائد جامد تول

 یگبست گریکننده و عوامل د دیدر نظر گرفته شده در اکوپارک، تعداد بازد یرفاه التیواحد سطح، فصول سال، خدمات و تسه

 .[0] دارد

 

 مواد زائد جامد در اکوپارک تیریمد ستمیثر در سوعوامل م -8
 شده است. لیو دفع تشک افتیو پروسه باز آوریجمع د،یاکوپارک از عوامل مهم تول کیمواد زائد جامد در  تیریمد

 کیدر  یمتفاوت هایمواد زائد به شکل دیمواد زائد جامد است. تول تیریمد ندیمرحله از فرآ نیاول دیتول :دیتول .الف

شده  دیتول یوانحی فضوالت چمن، هرس ها،شاخ و برگ قطع شده درختان و درختچه دیتول ری: نظردگییاکوپارک صورت م

شده  دیولموادزائد ت ،یو خدمات یرفاه هایبخش تیاز فعال یناش ییغذا هایماندهدر اکوپارک، پس واناتیح یاز نگهدار یناش

 .باشدیمواد زائد در اکوپارک م دیکنندگان که انواع گوناگون اشکال تولدیتوسط بازد

مواد زائد، نرخ  یتیریمد ستمیس کی جادیا ی. براشودیگفته م دیمشخص، نرخ تول یزباله در واحد زمان دیتول زانیم به

 تیداشته باشد از جمله به موقع یبستگ یبه عوامل گوناگون تواندمی هامواد زائد در اکوپارک دیاست. نرخ تول یالزام دیتول

کاشته شده  اهانیگ هایوسعت اکوپارک و گونه گذارد،یم ریثاسبز ت یبه فضا ینوع بهکه  ییآب و هوا طیمحل، شرا ییایجغراف

ثر وم تواندیم نهیزم نیکه در ا گرید کنندگان، فصول سال و عواملدیبازد زانیدر نظر گرفته شده، م التیدر آن، امکانات و تسه

 .[10] باشد

 دیمواد در محل تول نیا رهیو ذخ آوریمواد زائد جامد، جمع تیریمد ندیدر فرآ دیمرحله بعد از تول :آوریجمع .ب

و قانونمند در  قیرت دقکه به صو باشدیم ازباله از مبد کیتفک یشنهادیراه پ نیو بهتر نتریمرحله مناسب نیکه در ا باشدیم

 .[0] شودیاجرا م کایآلمان، سوئد و آمر ژهیبه و ییاروپا یکشورها

. در مورد باشدیمواد زائد م آوریظروف جهت جمع یبه طراح اجیزباله مورد نظر، احت تیمرحله با توجه به کم نیا در

آن جهت حمل کردن، جنس، مقاومت  ین، تناسب وزناز نظر حجم و وز ینیگزیجا زانی: ابعاد، مآوریظروف جمع یطراح

 .[10] باشندیم تیکه حائز اهم باشدیم ی( مسائلدیظروف )عمر مف
 :باشدیم یمواد زائد ضرور آوریظروف جمع در مورد لیذ هایهیتوص

 باشد. تریل 01ستبایمی هاو پرک یظروف زباله در مراکز شهر تیحداقل ظرف .1
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 .و استهالک یم بودن در برابر صدمات عمدمقاو .2

 .نشانیآتش نیمع هاینسوز بودن، طبق تعرفه .6

 .نبودن دیدر معرض د .1

 یسطح ینسوز و دارا هاینیشده شفاف که از رز تیتقو یاسترهایشده در مورد ساخت ظروف زباله از پل هیرو توصنیا از

با روکش  زهیگالوان لیاز است توانیمربوطه را م یجدارها نیاستفاده نمود و همچنشده  یزیراز مواد قالب ایو  یغلیصاف و ص

 .[13] به بدنه متصل کرد ریها را توسط زنجآن ایرا به طور مجزا ساخت و  هاساخت و سرپوش لنیاتیپل ای یکیپالست

 

 نمود: میتقس لیذ هایبه گروه توانیشده در اکوپارک را م دیتول هایزباله -9
 غذا بازمانده ،یاهیاز رستوران، مواد زائد گ یناش ری: مواد فساد پذریو کمپوست نظ وگازیبه ب لیقابل تبد هایگروه اول: زباله

 .باشندیم افتیقابل باز یفلزات، چوب که همگ ،ایشهیکاغذ و مقوا، ظروف ش ک،یدوم: شامل پالست گروه

ساعت  21به صورت  آوریشوند. لذا جمع آوریجمع دیساعت با 18نبوده و حداکثر تا  یدارنوع اول قابل نگه هایزباله

 .[0] ردگییساعت صورت م 18و حداکثر  کباری
مواد زائد را نداشته باشند.  تیخاص گریاست که د یآن به مواد لیو تبد طیاز دفع مواد زائد، پاک کردن آن از مح منظور

 نام برد توانیرا م یکمپوست، سوزاندن و دفع سطح افت،یاز جمله باز طور عموم متنوع هستند وزائد بهدفع مواد  هایوهیش
[15]. 

 افتیباز -9-1

مصرف  داتیدر آوردن مجدد تول انیبه جر گریبه عبارت د شودیگفته م افتیاستفاده مجدد از مواد زائد جامد باز ندیفرآ به

مواد در محل  یمواد زائد جامد، جداساز تیریمراحل گوناگون مد نیز آن مجدداً استفاده نمود از بکه بتوان ا ایشده را به گونه

در  ااز مبد افتیباز اتیانجام عمل ی. براباشدیروش م نتریمناسب شود،یم دهینام اافت از مبدیکه باز افتیبه قصد باز دیتول

رابطه ظروف مخصوص  نی. در اباشدیم دکنندگانیو بازد یرفاه ،آموزشی راکزم از اعم هاهمه بخش یبه همکار ازیاکوپارک، ن

مشخص شده مبادرت به  هایتا در زمان ردیقرار گ مربوطه واحدهای و هابخش هیکل اریو در اخت یطراح یستیبا آوریجمع

مواد زائد  تیریمقوله در مد نیا تیمواد زائد و اهم افتیباز با ارتباط در هامواد زائد نمود. با توجه به اهداف اکوپارک آوریجمع

 خواهد شد. ثبح وگازیاکوپارک شامل کمپوست و ب کیمواد زائد در  افتیباز هایوهیاکوپارک ش کیجامد در 

 کمپوست -9-1-1

 یمواد آل یهیاز تجز که عبارت باشدیکمپوست م ایکود از مواد زائد  هیته ریاز مواد فسادپذ افتیباز هایاز روش یکی

 غیره هوموس و مانند دیبه مواد مف یمواد آل قیطر نیخاص و کنترل شده که از ا طیدر شرا ر،یفسادپذ یهاموجود در زباله

 .[18] شوندیم لیتبد

 یاز لحاظ رطوبت و دما ژهیو طیتحت شرا یمواد آل تیوتثب یکیولوژیب هیاز: تجزاست  جامع کمپوست عبارت فیتعر

از  یو عار دهیگرد تیو تثب داریپا ،ییگرما، محصول نها دیاست که با تول یکیولوژیب تیفعال ی( براکیلیترموف طی)شرا مناسب

 اهانیبهبود رشد گ یخاک و هم برا کنندهلیعنوان تعدطور مطلوب بهاز آن به تاً یشود و نها اهانیو تخم گ زایماریعوامل ب

عوامل  یفعال کردن و نابودریثر در غوعوامل م کازیلیدر گسترده ترموف گرادیدرجه سانت 10رت استفاده کرد. حفظ درجه حرا

 .[19] باشدیانگل م هایو تخم زایماریب

مواد سبز  رینظ یاز مواد آل تیپروفیسا هایسمیارگان ریها، مخمرها و ساقارچ ها،یباکتر ه،یتجز ندیفرآ نیدر ح اصوال

 گونهنی. اگردندمی ترمواد به شکل ثابت نیشکل ا ریینموده و سبب تغ هیتغذ غیره و یفضوالت انسان وانات،یپهن ح ،یاهیگ

در داخل  یعیطور طبکه بهغیره  و میهمانند ازت، کربن، فسفر و پتاس یمتعدد صررطوبت و عنا ژن،یبا مصرف اکس هاسمیارگان

انجام داده  نهیبه ایوهیمواد را به ش هیتجز ندیو گرما فرآ دکربناکسییبخارآب، د یآزادساز با تاًیوجود دارند و نها یآل هایزباله

 .[21] گرددیچون کمپوست حاصل م یدیو محصوالت مف
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 مود:ن بندیمیتقس لیصورت ذبه توانمی را هاکمپوست در اکوپارک هیشده به منظور ته آوریجمع یآل عاتیضا نتریعیشا

 سبز یاز فضا یمواد زائد ناش .الف

عنوان کود، به محصوالت قابل استفاده به یمواد آل نیچن لیتبد یبرا آلدهیا ندفرآی هاکردن در اکوپارک کمپوست

 ،هاهرز، چمن هایعلف جات،یسبز یماندهیاز شاخ و برگ درختان، باق توانیجهت کمپوست نمودن م گردد،یمحسوب م

 .[19] استفاده کرد غیره و جاتوهیاز هرس، م یناش هایشاخه یشده خرد قطعات

و  ستندین یغن ادیز ییمواد از نظر عناصر غذا نی. اباشدیم ییایقل یتا کم یمعموالً خنث ایبقا لیقب نیا  PH واکنش

 O2Kدرصد  O2P  ،6/1درصد  2/1تا  2N ،1/1درصد  6/1طور متوسط در حدود دهنده به لیمعموالً بر حسب نوع مواد تشک

 .[22] باشدیهوموس م دتولی و هاخاک یکیزیدر بهبود وضع ف هاارزش آن نیتربیش. باشدیم Caoدرصد  50/6تا  0/1،

 یوانیو ح یفضوالت انسان .ب

کمپوست استفاده نموده از  دیلاز فضوالت فوق جهت تو توانیدر اکوپارک م یوانیح هایاز گونه یریکارگصورت به در

 گونه سوبسترها است. نیو رطوبت در ا میازت، فسفر، پتاس ییدرصد باال توانیمواد م نیمسائل کاربرد ا

 هاتانک کیاز فاضالب و سپت یلجن ناش .ج

گونه  نیاده نمود. ااستف ،گرددیم هتصفی هاها در اکوپارکتانک کیکه به صورت سپت یبهداشت هایسیاز سرو یناش لجن

جاذب سبب  هایها و چاهتانک کیدر سپت یمواد آل هوازییب هیمواد زائد دارند و تجز تیریاز لحاظ مد یادزی مشکالت هالجن

درصد از کل مواد جامد آن  6 یال 25تانک و چاه جاذب حدود  کیدر لجن سپت رشود. جامدات فرایمواد جامد فرار م دیتول

 که اندگزارش نموده 1988و همکارانش در سال  امیلیدرصد آب هستند. و 98 یال 9از  شیب حاوی هالجن نی. ادباشنیم

 بوده است زآمیتیموفق شوند،یو اصالح م آوریشده و با اضافه نمودن تراشه چوب به یرآبگی که هاگونه لجننای کمپوست
[19]. 

 مختلف اکوپارک هایو بخش دکنندگانیاز بازد یناش ریمواد فسادپذ .د

فرض شده است.  یمشابه زباله شهر یکیزیف زیکنندگان از لحاظ آنالدیبازد یرفاه هایاز بخش یناش هایزباله بیترک

است. جهت  رییقابل تغ گریو عوامل د یاقتصاد طیشرا ،یفصل ،یمکان تیبا توجه به موقع یشهر هایزباله زیهرچند که آنال

 مهم را در نظر گرفت: یچند نکته دیدر اکوپارک با ودآن به ک لوتبدی هانوع زباله نیستفاده از اا

 جهت آن اتخاذ گردد. ییدر نظر گرفته شود و راهکارها دیکنترل بو با .1

 هایالهانجام گرفته و زب یبه خوب یستیبا امواد از مبد کیخوب باشد تفک یدیکمپوست تول تیفیکه کبه جهت آن .2

 گردد. یجداساز ریرفسادپذیاز غ ریفسادپذ

 .مواد زائد در اکوپارک ریسا .6

 نمود:  میتقس ریز هایبه گروه توانیمواد زائد را م هایگروه ریسا -9-1-2

 .ییاز مواد غذا یناش بندیمانند بسته کیگروه پالست .1

 .یفلز عاتینوشابه و ضا یگروه فلزات مانند قوط .2

 .گروه کاغذ، مقوا و مواد زائد مشابه آن .6

 افتیقابل باز یهمگ یول ،دهندیم لیاکوپارک را تشک هایاز زباله یمقدار اندک تیمواد از لحاظ کم نیکه ا هرچند

مورد توجه و  دیکه با باشدیم یاهیگ عاتیو ضا ریفسادپذ هایها از زبالهآن کتفکی هاگروه نیکه مسئله مهم در ا باشندیم

در  دیبا افتیقابل باز هایزباله کیدر ارتباط با تفک یو باال بردن فرهنگ عموم شراستا آموز نی. در اردیقرار گ یزیربرنامه

 یزریکه توجه و برنامه باشدیزباله م آوریراه جمع نتریمناسب و نیدر اکوپارک بهتر ازباله از مبد کی. تفکردیقرار بگ تیالو

داشته و در کاهش  یاقتصاد هیتوج افت،یقابل باز هایهزبال تربهتر و آسان افتیبر کمک به بازاصل، عالوه نیا یاجرا یبرا

 .[0] باشدیثر موو انتقال هم م آوریدر جمع یزمان ییجومربوطه و صرفه هاینهیهز
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 یریگجهینت -11
 تیطرح و برنامه مشخص که در نها یسبز کارا و دارا یفقدان فضاها لیدلبه رانیا در یدولت هایبا توجه بر لزوم برنامه

فقدان  جهیکه نت گرید یاز سو یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،محیطیزیستو مشکالت متعدد  سوکیگردد از  یهدفمند تلق

 یعیطب طیاز مح هاییو ساخت نمونه یطراح ،ینگزیمکان ،یزریبرنامه ،یسنجتوان باشد،یمناسب در موارد الزم م تیریمد

 یبرا یآموزش تیفعال هایوهیش یریکارگبنگرد و به انهگرایاصالح دیبکر که به مشکالت و معضالت به دمهین ایانسان ساخت و 

به  تیآن را در نها توانیگشته و م تلقی فرد توان بالقوه منحصر به کی ست،یز طیها و محآن نیارتباط ماب یمردم جهت برقرار

به جامعه امروز مورد  یرسانیاری در را هااکوپارک ییو توانا ییبازده و کارآ لیداد. در واقع به دل میتعم زیسبز ن یفضاها ریسا

 یوردهااز دستا یدارو نگه یطراح ،ینگزیمطلوب در مکان یمدت به روند یطوالن هاییزریقرار داده و با برنامه یبررس

به توسعه  یابیفراوان است و لزوم دستمحیطی زیست هایو توان بالقوه هامیپهناور با اقل ینیسرزم رانی. اافتی دست هااکوپارک

واژه  نیا نیراست یبه معنا یابدستی ها،آن ییو نها اصلی هدف که هااکوپارک انیم نی. در اشودیم یالزم تلق یامر داریپا

و  طراحی دست در اکنونهم هااز آن یمورد هاییکه نمونه یی. الگوهاگردندیدر کشورمان محسوب م ینینو یالگو اشد،بیم

 در هاحضور آن نی. با وجود اباشندیمطلوب برخوردار نم یاز بازده یدر نظام ساختار تیریعدم مد لیدلبه کنیساخت بوده ل

خواهد  داریتوسعه پا یرهنمون به سو ایندهیبه آ یابیدر دست یدیام نقطههدفمند  هایییارآسبز با ک یفضاها طراحی عرصه

 بود.
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