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 چکیده

 

با توجه به نیاز زنان و مسائل اجتماعی از جمله عدم آسایش و استفاده راحت  بتانوان از ایتاب ستهر  ت رب  امروزه

ایت   کتاراحداث بوستان هاب مختص بانوان امرب ضرورب محسوب می  ود . در سال هاب اخیر در کشور ما به عنتوان راه
هاب داحداث پارک هاب موضوعی مختص بانوان  ده اس . اما اکثر ای  طرح هتا ااقتد کیفیتا  و استتاندار اقدام به مساله

ها در  ت رهاب امتروزب ااقتد  از طرای پارک.نیازهاب اوقا  اراغ  بانوان می با دجواب گوب مورد نیاز ایاب تفریحی و

ضرور  مطرح کتردن  بنابرای  و هماهنگی با محیط زیس  می با ند. اصول توسعه پایداربرنامه ریرب و طراحی بر مهناب 

)پارک اکولتوژیکی  بته عنتوان ترکیهتی از منظتر  اکوپارک. میگردد مهاحث اکولوژیک نظیر اکوپارک امرب محسوس تلقی
مگام با اعالی  تفریحی ه د اکولوژیکی طراحی می  ود وطهیعی و ارهنگی ، مکانی اس  که در آن ایاب جمعی با رویکر

 ناسایی برخورد مناسب با مسائل زیس  محیطی همگانی صور  می گیرد. از طرای با توجه به ارزش ااروده زمی  دیگتر 

بنابرای  راهکار راع کمهود ایتاب ستهر  ت رب ای تاد ایتاب ستهر  احداث پارک هاب   رب مقرون به صراه نمی با د.
کوپارک عمودب بانوان اراهم کردن پشتوانه هاب زیس  محیطی از ارضیه اصلی ا عمودب یا احداث اکوپارک عمودب اس .

طریق آموزش همگانی و ای اد ارهنگ صحیح زندگی همساز با محیط زیس  و نتی ا ای اد یک مکان ارهنگتی، تفریحتی 

روش  اس .براب تامی  نیازهاب اجتماعی بانوان با هدف دستیابی به اصول توسعه پایدار از طریق کاربرد ایاب سهر عمودب 
تتاییر تحلیلی می با دکه با استناد به مطالعا  کتابخانه اب نتایج تحقیق  امل دس  یتابی بته  -تحقیق حاضر توصیفی 

 پاسخگویی به نیازهاب زنان اس .اکوپارک عمودب بانوان در ویژگی هاب زیس  محیطی و اجتماعی 
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 مقدمه   

هاب خدماتی و اجتماعی نا ی از وضعی  نامناسب   رنشینی، ضرور  برنامه ریرب براب تأمی   مشکال  و نابرابرب

ر با نیازهاب مهرم گروه اب جنسی و سنی مختلف، به خصوص زنان را ای اب میکند و قطعاً ای اد محیط   رب سازگا

برنامه ریران و طراحان   رب  .اب در رااه، بلوغ اجتماعی وتکامل  خصیتی آنان خواهد دا   روحیا  زنان، س م عمده
نهاید در طراحی ساخ  و باا    رصرااً نگاهی مرد ساالرانه دا ته با ند، بلکه باید زمینه الزم براب آرامش، امنی ، رااه، 

وردارب از امکانا  را براب زنان جامعه نیر اراهم کنند تا زنان هم بتوانند در امور   رب امکان بروز عقاید و برابرب در برخ

  [1] . مشارک  دا ته با ند

خیره کننده اند ولی در عی  حال سر ار از ناامنی و هراس ایاهاب   رب در   رهاب بررگ، اگرچه بسیار جذاب و 
اب که براب مردان دارند براب زنان ندارند، چرا که براب زنان با  هستند. به همی  دلیل اغلب ایاهاب   رب، آن جاذبه

آسایش و امنی  کاای همراه نیس .  اید بتوان گف  یکی از عوامل م می که باعث میشود، زنان احساس کنند به حا یه 

ترس و ناامنی روبرو  رانده  ده اند؛ نحوه کارکرد ایاهاب   رب اس  که تحرک پذیرب زنان را محدود میکند و آنان را با
  . [2]میسازد

یکی از چ ار نوع کاربرب در نظر گراته  ده براب   رها در منشور آت  کاربرب با هدف گذراندن اوقا   اراغ  اس  

پارک هاب عمومی باید به نحوب ساخته  وند تا براب تمامی اقشار جامعه با ساختار سنی و جنسی مختلف به راحتی  .[3]

 ده  بانوانامروزه در کشور ما بر اساس نیاز زنان ، اقدام به احداث پارک هاب موضوعی ویژه . [4]ندقابل دسترسی با 
اکثر ای  طرح ها ااقد برنامه راههردب مختص پارک بانوان می با د. به طورب که صراا با محصور نمودن برخی از اما اس . 

 اند و حتی تال ی براب استانداردسازب آن ا به صور  پارک باغ ها و پارک هاب قدیمی، نام پارک بانوان بر آن ا ن اده

 متعارف به عمل نیامده اس . 
از جمله مشکال  می  یکی از معیال  پارک هاب بانوان عدم رعای  اصول و ضوابط طراحی پارک مختص بانوان اس .

 یده و محصور ج   تقوی  قواب توان ا اره کرد به عدم جانمایی مناسب و دسترسی راح  و ایم  ، کمهود ایاهاب سرپو

روحی و جسمی و کمهود ایاهایی که امکان استفاده راح  و آزادانه و بدون هراس از ایاهاب   رب براب بانوان وجود 

دا ته با د ، به گونه اب که ساخنمان هاب اطراف به آن ا راف ندا ته با ند و در نتی ه عدم راع نیازهاب اجتماعی ، 
 تفریحی، آموز ی در پارک بانوان که زمینه ساز ر د و  کواایی بانوان اس .اقتصادب، رااهی ، 

پارک اکولوژیکی به عنوان ترکیهی از منظر طهیعی  و منظر ارهنگی ، مکانی اس  که در آن ها، یکی از ای  راه حل

چگونگی و آموزش ایی ایاب جمعی با رویکرد اکولوژیکی طراحی می  ود که در آن اعالی  هاب تفرجی هم زمان با  ناس
برخورد با مسائل زیس  محیطی ، از جنهه هاب گوناگون آموزش همگانی صور  می گیرد و با اراهم آوردن زمینه پیوند 

 با و مصرف کم توسعه براب ضرورب راهی اکولوژیکی معمارب [5] .میراث طهیعی و ارهنگ، موجب پایدارب آن می  ود

اکوپارک اراهم آوردن پشتوانه هاب اقتصادب  ، علمی ، زیس  محیطی مناسب براب ارضیه اصلی طراحی  .اس  کم آلودگی

 . [6] گی همساز با محیط زیس  اس آموزش عمومی و ای اد ارهنگ صحیح زند
راهی  ون به صراه نیس  و باید به دنهالاز طرای با توجه به ارزش ااروده زمی  دیگر احداث پارک هاب   رب مقر

همان واقع  اب سهر در محیط هاب   رب با یم. یکی از راهکارها ای اد ایاب سهر عمودب یا دربراب راع کمهود ای

  اکوپارک عمودب اس .
اکوپارک عمودب بانوان ، اکوپارکی مختص بانوان که از طریق کاربرد ایاب سهر عمودب در طهقا  به دلیل مری  

ار   رب اس . در واقع احداث بوستانی مختص بانوان که جداره سهر به ایاب سهر   رب معمول زمینه ساز توسعه پاید

در حی  تحقیق به نقش اکوپارک عمودب به عنوان هم واجد بازدهی اکولوژیک و هم واجد بازدهی اجتماعی اس . که 

 اس .پرداخته  ده مقوله اکولوژیکی به به مشکال  زنان و معیل پارک ها و در ن ای  راهکارب مناسب ج   پاسخگویی 
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 روش تحقیق  

اب  امل بررسی و آورب اطالعا  به صور  کتابخانهجمع روشتحلیلی میها د که -یفیروش تحقیق حاضر توص
اقتصادب،  اجتماعی، پایدارب زیس  محیطی )اکولوژیکی  ، پایدار،توسعه مطالعه مهانی نظرب مورد نیاز در زمینه پایدارب ،

بینی اسناد و منابع در دسترس از جمله منابع اینترنتی ، مقاال  و م ال  از طریق مطالعه و باز، باغ عمودبو اکوپارک 

 مرتهط با موضوع تحقیق می با د.

در ای  تحقیق سعی  ده اس  با استفاده از رویکرد ب هود  رایط اقلیمی )پایدارب زیس  محیطی  و پایدارب 
 نحوه زمینه سازب ج  اکوپارک بانوان ، قالب  اجتماعی از اهداف توسعه پایدار از طریق کاربرد ایاب سهر عمودب در

 مشخص گرددهاب ارهنگی ، اجتماعی و زیس  محیطی در پارک   رب بانوان دستیابی به ویژگی

بانوان و عناصر معمارب اکولوژیک با تأکید بر اکولوژب محیطی از طریق ایاهاب  سهر  اکوپارکدر پژوهش حاضر      
 .دهندمتغییرها را تشکیل می عمودب و عنصر پایدارب اجتماعی

 

 توسعه پایدار

)به   Tinere)به معناب از پایی  به باال   و   Susو از دو کلمه  Sustainerاز ریشه التی   Sustainاعل   پایداری:

آمیخته "حمای ، پشتیهانی و تداوم "ای  اعل با مفاهیمی از قهیل  اس .گه دا ت  و حفظ کردن   تشکیل  دهمعناب ن
که مورد پشتیهانی قرار گراته یا به  به کار می رود " رایط حال  یا چیرب  "در توصیف  Sustainableو صف   اس 

دهخدا پایدارب را به معناب بادوام و ماندنی آورده اس .  صور  واسطه کمک یا تامی  معاش ، همچنان تداوم یااته اس .

انتخاب  ده اس  ااقد معناب امروزب آن اس  و بر حفظ و  Sustainabilityبنابرای  واژه پایدارب که به عنوان معادل 
 . [7] "آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد"یها  تکیه دارد. معناب واژه پایدارب مد نظر عهار  اس  از 

وانایی از دیدگاه کمیسیون ج انی محیط زیس  و توسعه، پایدارب همانا با تأمی  نیازهاب کنونی بدون لطمه زدن به ت 

 نسل اب آینده براب برآوردن نیازهاب خاص خود ان می با د.

عنصر اول توسعه ، ا اره به  پایدارب را در بر می گیرد. تعریف توسعه پایدار دو عنصر توسعه و توسعه پایدار: 

تغییر در راتارها ، ارآیندب دارد که  رایط زندگی مردم را را ب هود می بخشد و صراا اارایش یرو  نیس  ، بلکه به معناب 

از دنیاب پیرامون اس . توسعه در سطح وسیع تر ابعاد تاریخی ، ارهنگی ، اجتماعی ،  خواسته ها و روش درک راتار
  اقتصادب و سیاسی را در بر می گیرد.

 دومی  عنصر توسعه پایدار بر اساس ابعاد سه گانه اب تعریف  ده اس .

 پایدارب زیس  محیطی  .1
 توسعه باید با حفاظ  از ارآیندهاب زیس  محیطی و منابع مربوط سازگار با د.به ای  معنی که 

 پایدارب عوامل ارهنگی واجتماعی .2

به ای  معنی که توسعه موجب اارایش کنترل انسان بر زندگی خود می  ود و توسعه با عوامل ارهنگی و ارز ی که در ای  

 ب هوی  جامعه می  ود.راه تح  تاییر قرار می گیرند ، منااا  ندارد و موج
 پایدارب اقتصادب .3

به ای  معنی که توسعه باید از نظر اقتصادب با بازده زیاد ان ام  ود. به گونه اب که نظار  و کنترل الزم براب حفاظ  آن 

 [8].براب نسل هاب آینده اعمال گردد 
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 پایداری زیست محیطی )اکولوژیکی( 

) به معنی مسک  ، خانه ، بستر زیس  یا محل زندگی     Oikosیونانی  واژه اکولوژب از دو کلمهاکولوژی:       

بررسی یا مطالعه »)به معنی  ناخ  ، علم یا دانش  تشکیل  ده اس  و معنی تح  لفظی آن عهار  اس  از   Logosو
در « نس  هکل ار»ای  واژه براب اولی  بار توسط یک زیس   ناس آلمانی به نام «. موجودا  زنده در بستر زیس   ان

 . [9]میالدب به کار برده  د و معادل آن در زبان اارسی عهار  اس  از بوم  ناسی و محیط  ناسی  1681سال 

اکولوژب یا بوم  ناسی یعنی مطالعه در رابطه با توزیع میکروارگانیسم ها یا گروهی از ارگانیسم ها در محیط 

یا محیط گرایی بصور  مترادف بکار برده می  ود ، اما در عمل در  زیستشان و معموال به ا تهاه با محیط زیس  طهیعی
  [8] . زمینه طراحی ، طراحی زیستی به معنی یکپارچه سازب سامانه هاب زیستی مصنوع ، با سامانه هاب طهیعی اس

ارتقا  به معنی حفظ منابع پایه در سطوحی که اختیارا  آینده را سلب نکند. و یا حفظ یا :پایداری اکولوژیکی

ای  بعد از پایدارب یعنی تعادل بی  ب ره بردارب و ظرای  باز تولید منابع با  ظرای  کیفی  و انعطاف اکوسیستم اس .

استفاده از راهکارهایی چون کاهش مصرف منابع و انرژب ، کاهش ح م ضایعا  ، آلودگی ها و بازیاا  آن ها و یاات  ا  

 آورب هاب مناسب تقوی  می  ود.
 زیس  محیطی را می توان در دو  اخه جداگانه مورد مطالعه قرار داد که به طور کلی عهارتند از :  اهداف

  امل تنوع زیستی، حفظ ارآیندهاب هیدرولیکی، ب هود  رایط اقلیمی، نگرش کارکردگرایانهالف   اهداف بیوایریکی  

 . [10]اقتصادب  –ب  اهداف اجتماعی 

حیطی برآن اس  که با مدیری  و برنامه ریرب صحیح و حداکثرب منابع و پتانسیل هتاب چ ار رویکرد در اهداف زیس  م
 . [10]بدارتقاب کیفی  محیط زیس  دس  یا در منظر ، با صرف کمتری  انرژب به استفاده حداکثرب درموجود 

زیهایی  ناسی ، منااع مانند ارتهاط با طهیع  ،  یهایاهداف اجتماعی و اقتصادب را می توان به طور کلی به مقوله

حفاظ  زیس  محیطی مناسب از مناطق طهیعی باقی مانده در دل   رها و یا ا سالم  جامعه و غیره تقسیم کرد. مرتهط ب
خارج از آن ها ، به مردم ارصتی براب برقرارب ارتهاط با طهیع  اراهم می کند تا عالوه بر توسعه منااع زیس  محیطی و 

ارب حداکثرب محیط زیس  در ج   اهداف اقتصادب اجتماعی ، مناطق طهیعی در ج   اارایش ارتقاب آن به ب ره برد

 . [10] زیس  محیطی اارایش یابد

معمارب   رب، حال  توسعه باید از حال  توسعه سنتی با مصرف باال به حال  توسعه کم  در معماری اکولوژیکی:

راهی ضرورب براب چنی  تحولی و نیر روند ضرورب براب توسعه مصرف و با آلودگی کم ان ام  ود. معمارب اکولوژیکی 

زیس ، استفاده کامل از منابع طهیعی محیط  محیط برج ان کنونی اس . معمارب زیس  محیطی ا اره به حداقل تاییر 
گی سالم، زیس  براب تحقق بخشیدن به استفاده ب ینه از منابع و انرژب، برآوردن خواسته هاب مردم با محیط زیس  و زند

 .[11] قابل استفاده و مویر براب رسیدن به هماهنگی بی  انسان و معمارب دارد
 

 پایداری اجتماعی

در ای  باره حکای  از توسعه و   اخص اب موجود پایدار ، پایدارب اجتماعی می با د که بر آینده یکی از ابعاد توسع
بالندگی ن ادهاب کوچک وبررگ می  وند  اایی ااراد و همچنی درون جامعه من ر به ر د و  کو در رااه اجتماعی دارند و

پایدارب اجتماعی تحت  عنتوان بنابرای   .[12] و به عهارتی بیانگر چگونگی و میران رااه، تکامل و تعالی اجتماعی هستند

 . 1]3[ریف  ده اس  زندگی سالم و بارور و هماهنگ با طهیع  تع
ها توزیع عادالنه بی  اغنیا و اقرا را ه بیان نمود ، تداوم تمدنی که در آن انسانپایدارب اجتماعی را می توان ای  گون

هتاب اجتمتاعی ،  تیوه ستازماندهی ستازگار بتا  ترایط  اهد بوده ، ب هود کیفی  زندگی حاصل آن اس . کاهش تتنش
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اب زیست  محیطتی ، تترویج اجتماعی، برابرب براب گروه هاب نژادب، قومی و مذههی ، حقوق انسانی ، آموزش و آگاهی هت

 . [10]ارزش هاب اجتماعی ، از محورهاب اصلی ای  بعد از توسعه پایدار اس 
اجتماعا  پایدار مکان هایی هستند که مردم می خواهند براب حال و آینده در آن ا کار و زنتدگی کننتد. در ایت  

اس هستتند و در  تان حستمحتیط زیست  نیازهاب ساکنی  اعلی و آینده برآورده متی  تود، آن تا نسته  بتهمکان ها  

اند. هها به خوبی طراحی  دها ام  و امکانا  آن ا اراگیر اس . ساختمانمشارک  دارند. ای  مکان خود کیفی  زندگیب هود

 ن سطحی مطلوب ازپایدارب اجتماعی را می توان به عنوا .خدما  مناسب براب همه وجود دارد  و ارص  هاب برابر و ارائه
ارب بتر ان یکی از اضالع مثلث پایتدبه عنوجتماعی ا کرد. پایداربذکر ارب صحیح از طهیع سالم و توام با ب ره برد زندگی

ست  ا پایدارب اجتماعی پایدار همان هتوسع اس . در و اقع یکی از ابعاد م مب جو امع و محیط قرارکننده تعادل در پایدار

 . س قرار گراته ا لیل ماهی  خود کمتر مورد توجه محققانه دکه ب
 

 پایداری اقتصادی

پایدارب اقتصادب بر حفظ و ارتقا  رایط اقتصادب، تاکید دارد که در تمام نظام مورد بررسی جمع میگردد. معیارهاب 
تر منابع و . تخصیص ب تر و مدیری  کارا [10]هاب اقتصادب دارندگیرب سیاس با ارآیند  کل یاقتصادب ارتهاط ناگسستن

کاهش مصرف انرژب و بیشتری  استفاده از پتانسیل موجود محیط در  کننده پایدارب هستد.ها تیمی گذاربمایهجریان سر

 . [10]هاب آن در پایدارب اس طراحی ، برنامه ریرب و مدیری  منظر از م م تری  پارادایم
 

 فضای سبز شهری

در  سترسی دا ته با ند و در آن اعالی  کنند.ایاب   رب، ایایی اس  که به همه ااراد اجازه میدهد که به آن د
ای  ایا ای  ارص  وجود دارد که برخی مرزهاب اجتماعی  کسته  وند و برخوردهاب از پتیش تعیتی  نیااتته بته وقتوع 

 [14] .و ااراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم اختالط یابند بپیوندند

ساخ  اس  که هم واجد ی    رب با پو ش گیاهی انسانمنظور از ایاب سهر   رب ، نوعی از سطوح کاربرب زم
بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی اکولوژیک با ند. ایاب سهر   رب از دیتدگاه  ت ر ستازب در برگیرنتده بخشتی از 

سیماب   رب اس  که از انواع پو ش گیاهی تشکیل  ده اس . و به عنوان یک عامل زنده وحیاتی در کنار کالهد بی جان 

 . [15]ر، تعیی  کننده ساخ  موراولوژیک   ر اس   

ایاهاب سهر   رب به عنوان ریه هاب تنفسی   رها به  مار می روند و در   رها ااترون بتر عملکردهتاب زیهتا 
 ناختی ، اجتماعی و ساخ  کالهد   ر ، روب تعدیل دما  ، اارایش نسهی رطوب  ، لطاا  هوا ، کاهش آلتودگی صتوتی ، 

 . [15] پذیرب خاک ، کاهش سطح ایستایی ، ب هود  رایط بیوکلماتیک در   ر و جذب گرد وغهار تاییر دارند اارایش نفوذ

ایاب سهر   رب، بخشی از ایاهاب باز   رب اس  که عرصه هاب طهیعی یا مصنوعی آن، تح  استقرار درختان، 
دیری  انسان، با در نظر گرات  ضوابط، قوانی  و درختچه ها، گل ها، چم  ها و سایر گیاهانی اس  که بر اساس نظار  و م

تخصص هاب مرتهط به آن، براب ب هود زیستی، زیستگاهی و رااهی  ت روندان و مراکتر جمعیتتی غیتر روستتایی، حفتظ، 

 . [16] نگ دارب و یا احداث می  وند
 

 )پارک اکولوژیکی( اکوپارک

ه اس .به معنی باغ وسیع پردرخ  که براب گردش و که وارد زبان اارسی  د پارک کلمه اب ارانسوب اس  پارک:

رایش یااته براب استفاده تفرج گاهی می آقطعه زمینی بررگ و  ارهنگ اکسفورد پارک را .[17]ن استفاده می  ودآجر 

 .[18]داند که محصور و عموما با درخترار و چم  پو یده اس 
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بر دارا بودن جنهه هاب تفریحی و ارهنگی و زیس  می   ر اس  که عالوه وپارک   رب بخشی از ایاهاب سهر عم

 [19] .محیطی، جنهه خدما  دهی به مناطق مختلف   ر را نیر دارد
پارک، عهار  اس  از ایاب سهر طراحی  ده اب که در مالکی  عموم قرار دارد و جریی از ایاهاب   رب محسوب 

اساس نظار  و مدیری  انسان، حفظ و نگ دارب یا احداث می  ود. ای  ایاها توسط گیاهان و درختان پو یده  ده و بر 

 می  وند.

آیند و به دلیل ایاب سهر قابل مالحظه خود، عالوه بردا ت    مار می دهنده   رها به پارک ا یکی از عوامل  کل
لی پارک ا طور ک اندازهاب زنده و سهر خود در زیهایی   رها س می سهر دارند. به محیطی، به سهب چشم زیس  تاییرا 

هاب مختلف براب استفاده عمومی نظیر تفرج، آموزش، پژوهش و گذراندن  ایاهاب سهر طراحی  ده با کاربرب عهارتند از:

 [20] .اوقا  اراغ  وحفظ سالم  محیط و مردم 

 محیطی آن ا اس  که   رها را به م متری  ایر پارک ا در   رها، کارکردهاب زیس بازدهی اکولوژیک پارکها : 

محیطی، ایاب سهر   رب باید ارائه  دار کرده اس . به طور کلی از دیدگاه زیس  معنی عنوان محیط زیس  جامعه انسانی
 [21] .ذیل با د محیطی دهنده بازدهی اکولوژیک زیس 

 ب هود  رایط بیوکلیماتیک در   ر و اارایش رطوب  نسهی -

 کاهش میران سرب و آلودگی هوا -

 ه آب در محیط زیس    رب و اارایش کیفی  آب اب زیرزمینی تاییر مثه  بر چرخ-
 اارایش نفوذپذیرب خاک، کاهش سطح ایستایی -

 [22] .آلودگی صوتی و گرد و غهار -

 

 در سمینار علمی 1991بار در سال  نخستی  هاب اکولوژیک،ایده اصلی پارک: )اکوپارک( های اکولوژیک پارک

بومی، ذخیره سازب و باز آارینی سیالب ها  مطرح  د. کاربرد گیاهان« هاب پایدار  پارک» دانشگاه برکلی کالیفرنیا با  عار

بر مصرف و  هاب مناسب، حفظ و نگ دارب چرخه زندگی، نظار زیرساخت ا با تکنولوژب و سایر منابع طهیعی، پیوستگی
ساخته  19ارک ایی که بعد از سال بیشتر پ .پارک ا اس  حفظ و نگ دارب حیا  وحش از جمله ویژگی اب ای  دسته از

 [5] .اس   دند، داراب خصوصیاتی  هیه ای  دسته از پارک ا

 ریرب و طراحی بر مهناب همگامی با طهیع  و رعای  اصول توسعه مشخصه بارز   رها در هراره سوم میالدب، برنامه
 در   رهاب امروزب امرب محسوس تلقیپایدار میها د. بنابرای  ضرور  مطرح کردن مهاحث اکولوژیکی نظیر اکوپارک 

 میگردد. با توجه به تخریب روز اارون محیط زیس  و اارایش جمعی  و در پی آن اارایش مصرف سوخت اب اسیلی و

با د.  ها امرب ضرورب می تولید انواع زباله و پساب اب خانگی براب ای اد توازن بی    ر و طهیع  نیاز به احداث اکوپارک
ایده اصلی [23] . مروزه یکی از رو به ر دتری  ایاهاب عمومی در کشورهاب در حال پیشرا  ج ان هستندها ا اکوپارک

مطرح « پارک پایدار» در سمینار علمی دانشگاه برکلی کالفیرنیا با  عار  1991پارک هاب اکولوژیک ، نخستی  بار در سال 

ی ، پیوستگی زیر ساخ  ها با تکنولوژب عها و سایر منابع طهی د کاربرد گیاهان بومی ، ذخیره سازب و باز آارینی سیالب 

بیشتر پارک هایی که بعد از  هاب مناسب ، حفظ و نگ دارب حیا  وحش از جمله ویژگی هاب ای  دسته از پار ک ها اس .
آن  . اکو پارک مکانی جمعی اس  که در[5] ساخته  دند داراب خصوصیاتی  هیه ای  دسته پارک ها اس  1991سال 

اعالی  هاب تفرجی هم زمان با  ناسایی و چگونگی برخورد با مسائل زیس  محیطی ، از جنهه هاب گوناگون آموزش 

 همگانی صور  می گیرد.

 اب می ها، ای  نوع پارک داراب مرایاب ویژه با توجه به نحوه اعالی  و ساختار ویژه اکوپارک مزایای اکوپارک ها:

 ن ا عهارتند از:آ با ند که برخی از م متری 
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  ساخ   مراقه  و حفاظ  از منابع طهیعی و ساختمانی و انسان 

   اارایش استفاده از امکانا  واقعی و جلب رضای  استفاده کنندگان 

 ذخیره مواد و انرژب 

  محیطی  آموزش علمی و ارتقاب ارهنگ زیس 

  [24] .حذف آلودگی و مواد زاید و ذخیره مواد مفید حاصل از بازیاا 

 

 ارک بانوان پ

اولی  توج ا  به حیور زنان در برنامه ریرب   رب در جامعه ارانسه  د. بدی  صور ، زنانی ک خود معمتار یتا 

  ر ساز بودند درج   ای  بر آمدند تا به ا کال متفاو  محلی را که در آن زندگی می کنند طراحی کنند از ای  زمان به 

 [25] . رب بیش از گذ   توجه  دبعد، بر حیور زنان در  رسازب و طراحی  
م. برمی گردد. با  1991تاریخچه احداث پارک بانوان به اعالی  هاب زنی به نام راکسی بالتی  وهمکاران در دهه  

، در   رمیامی ایال  الوریداب آمریکا،  1992اعالم حمای    ردار وق  از ایده ای  زنان و توااق  وراب   ر، در سال 

پارک بانوان پیش بینی  ده یا تصادای، هکتاردر کنار دریاچه با امکانا  تخصصی به ب ره دارب رسید.  15ایایی به وسع  

پس از آزمایش درکشور هاب مسلمان اطراف به ایران پا ن اد. به نظر می رسد که ایده احداث ای  گونه پارک ها از ایده 
ر هاب غربی الگو بردارب  ده اس . پارک زنان مورد نظر آن امنیس  ها، اولی  بار که امنیستی دو ده اخیر در کشو

در ایران پارک هاب بانوان در دهه هشتاد، بر  .[26] تاسیس  د،کارکردب متفاو  با پارک هاب مورد نظر ما در ایران دا  

و  وراهاب   ر سراسر کشورقرارگراتند. در اساس سند چشم انداز، بند چ ارده)امور ارهنگی  در دستور کار   ردارب ها 
اب بوده و بال معارض و داراب های  پارک ها باید داراب عملکرد منطق" رح خدما  پارک هاب بانوان آمده اس  

 .[27] "هاب ارتهاطی مناسب با ندهصیا  جغراایایی، اقتصادب و راخصو

رهاب بررگ، اقدام به احداث پارک هاب موضوعی ویژه آنان در کشور ما بر اساس نیاز زنان در پایتخ  و بسیارب از   

 ده اس . در بررسی کلی مشاهده  ده اس  که اکثر ای  طرح ها ااقد برنامه راههردب مختص پارک بانوان می با د. به 
ی تال ی براب طورب که صراا با محصور نمودن برخی از باغ ها و پارک هاب قدیمی، نام پارک بانوان بر آن ا ن اده اند و حت

ای  موضوع به عنوان جریانی نو در دهه اخیر در ایران، با . استانداردسازب آن ا به صور  پارک متعارف به عمل نیامده اس 

دیدگاه هاب متفاوتی مطرح  ده اس  و اقدان مطالعا  علوم اجتماعی در آن مش ود می با د که الزمه آن، بررسی 
از مهناهایی اس  که براب  ارزش هاب اجتماعی در طراحی یکیندجانهه نگر می با د. طراحان و برنامه ریران به صور  چ

اجتماعی  براب خلق ایاهاب بیرونی به کار می رود. در خلق بخشی از ایاهاب عمومی و یاات  پاسخی درس  و به جا

نسان ها درایاهاب باز خارج جاب که بخش عمده اب از تعامال  اجتماعی ا . ازآندارندم تمع هاب زیستی نقش به سرایی 

ضرورب بخشد امرب  هاب اجتماعی که بتواند به ای  گونه ایاها غناب بیشترب از خانه  کل می گیرد پرداخت  به ارزش
 اس .

اصالح گرایان دسترسی زنان به آموزش ، کسب آگاهی و آزادب زنان به نفع جامعه و خانواده اس .  بر اساس تفکرا  

موزش همگانی به بانوان ازجمله آموزش آبنابرای  ای اد ایاهایی براب  .[28] ان ب ترب خواهند بودچرا که زنان و همسر
و همچنی  اس   ، زمینه ساز پایدارب اکولوژیکیهاب زیس  محیطی و آ نایی با نحوه برخورد صحیح با محیط زیس 

و ارهنگی بانوان و در نتی ه خانواده می  ود عث ارتقا سطح اجتماعی نگی و اجتماعی در پارک بانوان باپرورش مسائل اره

 .می  ودقتصادب ا وماعی تپایدارب اج موجبو 
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 پارک های عمودی اکولوژیک
توسعه ایاب سهر   رب و توزیع عادالنه ب آن درمحله ها به خصوص در مراکر   رها، به گونه اب که متناسب با 

ب توسعه ب پایدار   رب تلقی می  ود. نیاز انسان   ر نشی  بته ساخ  و ساز   رب با د، به منرله ب یکی از راههردها

طهیع ، چشم اندازهاب بصرب مناسب و کاهش آلودگی هاب محیط از یک سو و نیاز به ت دید نظتر در مصترف انترژب و 
سهر  ضرور  ب ینه سازب کاربرد حامل هاب انرژب، از جمله مسایل م م مدیری    رب به  مار می روند. توسعه ب ایاب

عمودب، به معناب ای اد سطوح سهر در ساختمان هاب   رب اس  و  امل بام هاب سهر و دیوارهاب سهر می  ود. ایاب 

اس  که از آن جمله، می توان به زیها سازب محیطی، کاهش آلتودگی محیطتی، ودب ، داراب کارکردهاب گوناگونی سهر عم

   مواد غذایی و حفظ تنوع زیستی   رب ا اره کرد. ذخیره سازب انرژب، کنترل باران هاب سیالبی، تامی
پایدارب اکولوژیکی   ر را اارایش می ، میران از دیدگاه اکولوژیک امکان پیوسته نمودن سطوح سهر در سطح   ر 

دهد و می تواند در کاهش دماب جریره   رب، کنترل آلودگی و دیگر مرایاب زیس  محیطی احداث ایاب سهر در   رها 

 .ا دمویر ب
تمدن هر چه اناورب باغچه هاب عمودب نسهتا امرب جدیدالظ ور اس  ، به نظر می رسد ایده آن قرن ها پیش توسط 

معروف تری  نمونه ، باغ هاب معلق بابل مربوط به قرن هفتم قهل از میالد اس  که یکی از  .بی  الن ری   کل گراته با د

ولیه دیوارهاب سهر بررگ امروزب را ابتدا گیاه  ناس ارانسوب به نام پاتریک ع ایب هفتگانه دنیا به  مار می رود. ایده ا

یا  the vertical gardenبلنک ارائه داد. وب مهدع و ترویج دهنده دیوار سهر امروزب به  مار می رود و کتابی با عنوان 
و سیستم هاب پنل هاب داربس  ، سیستم هاب  هکه اب  1991باغ عمودب به ر ته تحریر در آورده اس .در اوایل دهه 

هاب مدوالر وارد بازار ت ارب آمریکا  دند و از آن زمان تا کنون ، انواع دیوارهاب سهر به طور گسترده اب در سطح ج ان 

سال  2511در   ر قدیمی بابل در حدود  (Gren)مف وم باستانی دیوارهاب گرن . [16]. مورد استفاده قرار گراته اند
در بابل قدیم، پاد اه نهوکد نصر دوم باغ اب معلق بابل را ساخ . ای  پدیده معمارب یکی از ع ایب پیش ساخته  د. 

 .[29]دنیاب باستان اس  و جد دیوارهاب سهر مدرن محسوب می  ود 

 عهارتند از:ایاب سهر عمودب کاربرد دالیل اصلی 

ایا پرتراکم   رب به خصوص در ، شورها کمهود زمی :یکی از دالیل توجه به ایاب سهر عمودب در بسیارب از ک
درصد ساکنان زمی  در  61میالدب بیش از از  2151باا  هاب مرکرب آن اس  . طهق پیش بینی هاب ان ام  ده تا سال 

  ر ها زندگی خواهند کرد و ای  موضوع موجب ارزش زمی  خواهد  د. از سوب دیگر ایاهاب   رب تا حدودب خاص 

 دا ته با ند و همی  موضوع لروم ایاب سهر عمودب را پیش از پیش نشان می دهد. میتوانند گسترش ااقی
ی که از ای  پو ش گیاهی در نماهاب ساختمان ها استفاده  ود. دیوارها خنک نزما ب ره ورب انرژب و توسعه پایدار:

نوع ایاب سهر همچنی   ای اد ای  تر می  وند و تهادل انرژب بی  ایاهاب داخلی و خارجی ساختمان کمتر میشود.

 موجب جذب تابش آاتاب توسط گیاه میگردد که در نواحی گرم می تواند ایر مطلوبی بر تعدیل دما بگذارد.

یکی دیگر ازعوامل توجه جوامع مختلف به ایاب سهر عمودب ای اد زیهایی هاب بصرب اس  که میتواند  ای اد زیهایی:
 .[30]با د و کیفی  زندگی و راندمان کارب را درآن ها اارایش دهد ایر مطلوبی بر ساکنان آن محیط ها دا ته 

 پرداخته می  ود. 1 جدولدر ادامه به معرای چند نمونه از اکوپارک هاب عمودب در قالب 

 

 یافته های تحقیق

 ویژگی اکوپارک عمودی بانوان از منظر زیستی و اقلیمی
دهم آغاز  د و به همراه توسعه انقالب صنعتی در اروپا و پدیده   رنشینی با پیشرا  هاب اقتصادب در قرن نوز

جریان یاات  آن در تمامی ج ان به عنوان ابرارب براب ر د و توسعه اجتماعی و اقتصادب و ای اد ارصت اب  غلی، من ر 



 

 

 
wwwCAUP.ir         9 

زیادب را  به توسعه م اجر  انسانی به   رها و در نتی ه پدیده   رنشینی  د. صنعتی  دن و   رنشینی تغییرا  بسیار

 .  [31]در محیط ما ای اد کردند و موجب تغییر زمینه زیستی و محیط طهیعی ما  دند
 : نمونه هایی از پارک هاب عمودب اکولوژیک )نگارندگان 1جدول 

 تصویر ویژگی ها نام 

 
دی
ی ا

یط
مح

  
یس

ج ز
بر

 

 

بومی در مناطق نمونه اب کامل از طرح  edittساختمان هاب معلق رایج در سنگاپور مانند برج 

برج مذکور را طراحی کرده اس  و از نظر TR Hamzah & Yeang گرمسیرب می با د.

ایی از طهقه داراب مرای 28مالی مورد حمای  دانشگاه ملی سنگاپور می با د.ای  ساختمان بلند 
صوتی ، ت ویه طهیعی وگیاهان بیوگاز می با د که همگی در یک  –جمله پنل هاب تصویرب 

دیوار پویاب عایق بندب  ده قرار گراته اند و نیمی از سطح را می پو انند.ای  اسمان خراش 

سرسهر ج   اارایش تنوع زیستی محلش طراحی  ده و اکوسیستم محلی را در کالن   ر 

در پو ش گیاهی محلی پو انده  ده و  editمی کند. تقریها نیمی از سطح برج سنگاپور احیا 
تن ا معمارب کنش پذیر اجازه چنی  ت ویه طهیعی را میدهد. رمپ هاب قابل دسترسی عموما 

طهقا  باالیی را به سطح کوب که همسطح مغازه ها رستوران ها و زندگی گیاهان  ده اند 

مان ها براب سازگارب آینده با بسیارب از دیوارها وکف متصل می کنند همچنی  ای  ساخت

 هایی که قابلی  حرک  یا جابه جایی را  دارند طراحی  ده اند.

 

ب 
ود
عم

ه 
رع
مر
ی )

ست
ری
هم

ور 
مد

ج 
بر

 

 

 
 

. درچند سال اخیر  اهد پروژه هاب زیادب در 2111رقاب  ن ایی آسمانرخراش هاب سال 

، اولی  آسمان خرا ی Circular Symbiosisشاورزب عمودب می با یم. اما برج زمینه ک

اس  که مررعه اب عمودب براب دام هاب اصلی دارد. هدف اصلی ای  مررعه ای اد یک محل 
سکون  جدید براب پرورش دام در   ر می با د .ای  آسمان خراش  امل سکوهاب مارپیچی 

گاو ها به راحتی بتوانند بچرند و پس از سی روز ماندن  و زمی  هاب چمنی می با د. جایی که

در ای  چراگاه به سطح بعدب می روند و در ای  قسم  دیگر حیوانا  از جمله جوجه ها از 

چراگاه قهلی استفاده می کنند تا اینکه چم  ها دوباره سهر  وند. هرینه حمل ونقل گراته نمی 

خواهند دا  .تا به حال مرارع عمودب بسیارب را  ود و حیوانا  پرورش یااته زندگی ب ترب 
نشان داده ایم اما ای  مرارع در ابتدا مخصوص کا   سهری ا  بوده اند. مررعه اب مارپیچی و 

 به نوعی یک زمی  بی انت ا عرضه می کنند

 

ب
ود
عم

ل 
نگ
 ج
رج

ب
 

 

 
بخشتی از یتک  hines italiaمی با د اولی  جنگل عمودب در   ر میالن در دس  ساخ  

متر می با ند ساخته  ده ای  برج  112متر و  61پروژه بازسازب  ده و دوبرج که به ترتیب 

 11111درخ  کوچک و  251درخ  در سای  هاب بررگ و متوسط و  161ها قادرن وزن 

 د  در واقع بوته را تحمل کنند) ای  مقدار برابر یک هکتار جنگل می با 5111گیاه چمنی و 

هدف ای  جنگل عمودب حذف و زدودن آلودگی از مناطق   رب اس . ودر راستاب ای  هدف 
از انواع متفاو  برگ براب نماب ای  ساختمان استفاده می کنند بنابرای  صراا بتا قتراردادن 

پو ش گیاهی عمل جذب گرد وغهار در هوا ان ام میگیرد و همچنی  با ای اد خرده اقلیم کاای 

اع معمارب بیولوژیکی اس  کته بتراب ور خور ید گراته می  ود . موارد مذکور از جمله انون

 .تداوم و بقا محیط از پذیرش رویکرد هاب ما ینی و صنعتی خودادرب می کند

 

 

http://www.trhamzahyeang.com/project/skyscrapers/edit-tower01.html
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بخش اعظمی از مشکال  آن بسیارب از محققان امروزه بر ای  باورند که اگر نه همه مشکال  زیس  محیطی، ولی 

، بروز هاب   رنشی  قابل روئی  و به ویژهنا ی از ای  توسعه ناپایدار و نادرس  اس  و آنچه در حال حاضر در محیط

ای  پدیده . [32] که من ر به تغییرا  اقلیمی درون   رها  ده، نتی ه دگردیسی منظر اس پدیده ایر جریره حرارتی 

 ود که دماب آن بواسطه اعالیت اب انسانی اب اطالق میهوارد مطرح گردید و به ناحیه   رب براب اولی  بار توسط لوک
امروزه، ای  امر به موضوعی بسیار م م تهدیل  ده، [33] . متمرکر در آن منطقه، از نواحی روستایی پیرامونی بیشتر اس 

  رها تأییرا  منفی بسیار زیادب دارد و تولید و زیرا در سال اب اخیر مشخص  ده که ای  مقوله بر روب سالم  ساکنی  

اارایش  د  امواج گرمایی درون   رب بر روب سالم  و میران مرگ و میر و عوارضی همچون دردهاب موضعی سر و 
 . [34]کاهش کیفی  و آلودگی هوا تأییر دارد 

ماب ساختمان با پو ش گیاهی ، از پو اندن ندر اکوپارک عمودب بانوان به واسطه استفاده از ایاب سهر عمودب و 

 نظر ابعاد زیس  محیطی ، در کاهش آلودگی هوا و آالینده ها ، کاهش گازهاب گلخانه اب ، کاهش دماب محیط پیرامون و

در یک کالم ب هود کیفی  محیط  تعدیل پدیده جریره گرمایی   رب ، کاهش آلودگی صوتی ، کاهش مصرف انرژب و
ای اد زیستگاه براب گونه هاب گیاهی و جذب گونه هاب جاندار ب دارند. دیوار سهر همچنی  با ا زیس  نقش تعیی  کننده

 [35] .و پرندگان از نظر اکولوژب و حفظ تنوع زیستی داراب اهمی  میها د

 

 اکوپارک عمودی از منظر اجتماعیویژگی 
تفریحی، ب دا تی و اقتصادب،  -یمشارکتی، اراغت -پارک بانوان عرصه اب براب اعالی  هاب ارهنگی، اجتماعی

ارهنگی بانوان در هر جامعه اب می با د. لذا، برنامه ریرب و طراحی در ای  پارک ها می  -مهتنی بر ارزش هاب اجتماعی 

 .زمینه ساز  کواایی، بالندگی، ای اد حس اعتماد به نفس و مشارک  و نیر ا تغال براب بانوان با د بایس 

در آسایش زندگی اجتماعی بانوان مویر بوده و بانوان  اقتصادب تفریحی و ،تماعی ، ارهنگیاهداف اج برطرف نمودن
بانوان با هدف پاسخ عمودب  پارک در واقع  .کمهود هر یک از آن ا نیازهاب روحی، روانی و جسمی به دنهال خواهد دا  

رعای  امنی   "آمده اند، ای اد  ده اند.محدودی  هاب جامعه براب بانوان به وجود  دلیل هب هنیاز هایی ک هدادن ب

 "از ویژگی هاب اصلی ای  مراکر اس اجتماعی، محصور بودن، مشرف نهودن ساختمان هاب اطراف به پارک هاب زنان 

توسط پو ش ایاب سهر عمودب پارک پارک عمودب بانوان به دلیل احداث پارک در ارتفاع و محصور بودن در.  [27]

در اکوپارک دیوارهاب سهر  به نوعی کاربرد.لحاظ اجتماعی اس  از ی ملروم براب پارک بانوان جواب گوب هر سه ویژگ

، موجب ای اد و ارتقا نشاط  ده به سالم  زیهایی سازب محیط   رب ادغام طهیع  و ساختمان و  عمودب بانوان از طریق
 .کمک  ایانی می کنند بانوانانی جسمی و رو

 

 ودی بانوان پیشنهاد احداث اکوپارک عم
اکوپارک عمودب بانوان ، اکوپارکی مختص بانوان که از طریق کاربرد ایاب سهر عمودب در طهقا  هم واجد بازدهی 

سهر عمودب یا به اصطالح  باکوپارک عمودب بانوان به لحاظ استفاده از ایا اکولوژیک و هم واجد بازدهی اجتماعی اس .

و دیوار سهر  در طهقا  ، زمینه ساز پایدارب اکولوژیکی اس  ، هم از لحاظ تاییر دیگر کاربرد جداره سهر ) امل بام سهر 
ایاب سهر عمودب در کاهش محیط، کاهش مصرف انرژب ، تعدیل پدیده جریره حرارتی و هم به لحاظ آموزش مسائل 

ش نما توسط جداره سهر زیس  محیطی .از طرای به دلیل احداث اکوپارک در ارتفاع و کاربرد ایاب سهر در طهقا  و پو 

ای اد یک محیط محصور و غیر مشرف به ساختمان هاب اطراف می کند که جواب گوب نیازهاب تفریحی، رااهی ، ورز ی 
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بانوان اس  و موجب اراهم آوردن محیطی آرام و بدون هراس و استفاده راح  و آزادانه از ایاب سهر   رب براب بانوان 

همچنی  به دلیل احداث پارک در ارتفاع و تامی  متراژهاب مورد نیاز  اایی آن ها می  ود.سرزمی  و در نتی ه ر د و  کو
ایاب سهر و کاربرب هاب مختلف در طهقا  و کاهش سطح ا غال پارک در ایاب   رب ، کمک  ایانی به مکانیابی و 

ه  دن نیازها و ر د و  کواایی دسترسی مناسب وایم  و حتی احداث در مرکر   ر را می دهد . در نتی ه باعث برآورد

 اجتماعی اس . ،بانوان می  ود و ن ایتا زمینه ساز دس  یابی به اهداف توسعه پایدار در سه بعد زیس  محیطی ، اقتصادب 

 

 گیرینتیجه

  و هم واجد بازدهی ساکوپارک عمودب بانوان اکوپارکی اس  عمودب  مختص بانوان که هم واجد بازدهی اکولوژیک ا
و پو اندن نماب ساختمان با  در طهقا  اکوپارک عمودب بانوان به واسطه استفاده از ایاب سهر عمودباعی. دراجتم

از نظر ابعاد زیس  محیطی ، در  ،ها  پارک جداره و سقفدر واقع استفاده از جداره سهر در محیط داخلی و  پو ش گیاهی ،

اب ، کاهش دماب محیط پیرامون و تعدیل پدیده جریره گرمایی  کاهش آلودگی هوا و آالینده ها ، کاهش گازهاب گلخانه
 .اب دارند نقش تعیی  کننده و به نوعی در پایدارب زیس  محیطی  رب ، کاهش آلودگی صوتی ، کاهش مصرف انرژب 

حی طرا رعای  اصولهمچنی  اکوپارک بانوان به واسطه احداث پارک در ارتفاع و پو ش بدنه پارک توسط جداره سهر و 

از جمله رعای  امنی  اجتماعی ، محصور بودن ، و مشرف  ،و به کارگیرب برنامه راههردب مختص پارک بانوان  پارک بانوان

جواب گوب نیازهاب اجتماعی زنان و زمینه ساز ر د و  و غیره، نهودن ساختمان هاب اطراف )از طریق پو ش نماب سهر 
 ، ارهنگی ، اقتصادب بانوان و به نوعی زمینه ساز پایدارب اجتماعی اس . کواایی و دستیابی زنان به اهداف اجتماعی 
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