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چکیده
توسعه و گسترش صنایع و افزایش روز افزون فعالیت های صنعتی درون شهرها و اطراف آن باعث بروز مشکالت و مسکا ز زیسکح میی کی
عدیده ای گشته و ستمتی انسانها را به خ ر انداخته اسح .علم طراحی مییط می تواند در این میکان نشکش بسکیار مهيکی را ای کا نيایکد،
خصوصاً طراحی فضای سبز که از جنبه های مختلف می تواند مورد توجه قرار گیرد .در این راستا ایدههای جدیدی م رح شده اسکح ککه
طراحی سایتهای صنعتی با رویالرد گیاه پاالیی از آن جيله می باشد.
هدف از تیشیق حاضر آن اسح که با بررسی و تیلیز مدارک جيع آوری شده کتابخانهای و میدانی بتوان تعریف دقیشی از اصکو طراحکی
اکولوژیك در میی های صنعتی با است اده از خصوصیا پاالیشی گیاهان جهح بهسازی مییط و ککاهش ارکرا مخکری زیسکح میی کی
آالینده ها ارایه نيود .شهرک صنعتی پرند به عنوان یك مرکز صنعتی در حا توسعه در مجاور شهر جدیکد پرنکد در اسکتان تهکران بکه
عنوان م العه موردی انتخای گردید.
به این منظور ابتدا ویژگی های سیيای شهرک بررسی و سپس با توجه به میلهای استشرار صنایع و در نظر گرفتن اصو طراحی در فضاهای
سبز پیرامونی و معابر من شه ،گیاهان پاالینده مناسب م العه و معرفی گ ردید .نهایتاً طرح راهبردی شهرک صنعتی پرند بکا رعایکح اصکو
طراحی پایدار اکولوژیالی و با هدف ارتشای کی یح زیسح میی ی ارایه شده اسح.
کلمات کلیدی :شهرک صنعتی ،طراحی اکولوژیالی ،گیاه پاالیی ،توسعه پایدار ،شهرک صنعتی پرند

 -1کارشناس ارشد طراحی مییط زیسح ،دانشالده مییط زیسح و انرژی ،دانشگاه آزاد استمی ،واحد علوم و تیشیشا تهران*(مسئو مالاتبا ).
 -2استادیار ،دانشالده مییط زیسح و انرژی ،دانشگاه آزاد استمی ،واحد علوم و تیشیشا تهران.
 -3استاد ،دانشالده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
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فرزام فر و همکاران

مقدمه
در آغاز انککشتی صنعتی مالان گزینی صنایع بر اسکاس

دیدگاههای تکنوکراتیک :در این دیدگاه تالنولوژی و صکنعح

عوامز طبیعی ،میدودیتهای حيز و نشز و متحظا اقتصکادی

آرار سوء بر مییط زیسح دارند و میتوان بکا کيکك تالنولکوژی

انجام می شد ،اما با ظهور عوارض من ی توسعه صنعتی هيراه با

این اررا را کاهش داده و یا از بین برد.

تيرکز امالانا رفاهی و بکاال بکودن درآمکد متوسکط در شکهرها

دیدگاههای تکنوکراتیک رادیکال  :در این دیدگاه تالنولوژی

حرکح یك جانبه مردم از روسکتاها آغکاز و در نتیجکه جيعیکح

و صنعح میتوانند بشکر را بکه جکایی برسکانند ککه بکی نیکاز از

شهرها متراکم گردید و به تدریج مسکا ز و معضکت انسکانی و

طبیعح باشد.

میی ی شهری گسترش یافح .به عبار دیگر توسعه بکی رویکه

در میان سه دیدگاه فوق دیدگاه او و سوم طرفکداران ننکدانی

شهرهای صنعتی و وابستگی بکیش از پکیش بشکر بکه تولیکدا

ندارند ولی دیدگاه دوم هم نزد افالار عيومی و هکم متخصصکان،

صنعتی به تدریج کی یح م لوی زندگی در شهر را کاهش داد و

دارای طرفداران بیشتری اسح(.)2

فهرسح جدیدی از پدیدههای زیانبار میی ی نظیر آلودگی هوا،

با توجه به م الب ارایکه شکده شکایان رککر اسکح ککه

آی ،خاک ،تولید پسياندها و سایر آالینده هکای میی کی را بکه

طراحی پایدار میی ی ،یالی از راههای کيك به تیشکق توسکعه

وجود آورد(.)1

پایدار می باشد که در ارتباط با الگوهکای سکاخح و طراحکی در

با وجود مصادیق ناپایداری و تهدیدهایی مانند اسکت اده

زمینههای گوناگون زندگی بشری با توجه ویژه به حساسکیتهای

نامناسب از انرژی ،بهره برداری و تخریکب بیرویکه منکابع پایکه،

میی ی و اکولوژیالی تعریف شده اسح .اساس هيه این الگوهکا

افزایش جيعیح ،الگوهکای نکامعشو تولیکد و مصکرف ،افکزایش

بر ساختن مییط در یك راب ه هياهنگ و هيزیسح بکا میکیط

آلودگیها که متأس انه در کتن شهرها به وفور مشاهده میشود،

زیسح می باشد(. )3

برای ح ظ شرایط فعلی وارد نيودن رویالرد مییط زیسکتی بکه

در واقع احکدا شکهرکهای صکنعتی بکا هکدف تيرککز

برنامهریزیها و سیاستگذاری کتن اداره شهر ضروری اسکح .لکذا

صنایع در میوطه های خاص ،بهبود شرایط کار ،نظار بیشکتر

روش م لوی برای کاهش اررا مخری صنعح بر روی طبیعکح

بر کاالها و خدما تولیدی می باشد که در کلیه این فضاها ،نیاز

بهره گیری از دیدگاهی اسح که نه در پی ن ی کامز تالنولکوژی

مبرم به فضاهای سبز ،طراحی و اجرای آن به صور سکازگار و

اسح و نه به دنبا کنار گذاشتن طبیعح بلاله از یك طرف مکی

هياهنگ با مییط اطراف ،در راستای کاهش آلکودگی و ارتشکای

کوشد تا آرار سوء رشد صنعتی بر مییط زیسح را کاهش داده و

کی یح زیسح میی کی ،امکری ضکروری و در راسکتای توسکعه

از طرف دیگر با است اده از تالنولوژی و فن آوریهای نو ،آلودگیها

پایدار اسح .ایده است اده از فضاهای سکبز و میوطکه سکازی بکا

و تخریب های ایجاد شده توسط صنایع را از بین برده و یا تعکدیز

است اده از گیاهان با توجکه بکه داشکتن خصوصکیا پاالیشکی و

سازد.

تشلیز آالینده ها عتوه بر ایجکاد کی یکح بصکری مکی توانکد در

سه دیدگاه عيده درباره راب ه صنعح و تالنولوژی با طبیعح بکه

بهسازی و طراحی میوطههای کارخانههای صنایع به کار گرفته

شرح زیر می باشد:

شود .بررسیهای انجام شده نشان میدهد که با وجود کوششهای

دیدگاههای رمانتیک :در ایکن دیکدگاه تالنولکوژی و صکنعح

به عيز آمده در خصوص طراحی اکولوژیالی میی های صنعتی،

عامز تخریب طبیعح تلشی میگردد ،بنابراین برای ح ظ مییط

در ایران هیچ گونه تجربه طراحی در این میی ها با تأکید ویکژه

زیسح باید مانع رشد صنعح و تالنولوژی شد.

و خاص بکر روی گیکاه پکاالیی و اسکت اده ککاربردی گیاهکان در
طراحی با توجه به ویژگکی خکاص آنکان در پکاالیش میی هکای
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صنعتی صور نگرفته اسح ،اگرنکه خاصکیح پاالینکدگی انکوا

صنعتی پرند ،منابع مستد از جيله نششکه ،عالسکهای هکوایی و

گیاهان در م العا گذشته به خوبی ربح شده اسح.

طرحهای فرادسح بررسی و صنایع فعا در این شهرک صنعتی

تيرتاش و هيالاران در سا  1311تیشیشکی بکا عنکوان

و نو آالیندههای آن شناسایی شدند ،بکه منظکور تاليیکز ایکن

مروری بر گونههکای گیکاهی آبکزی جکاری عناصکر سکنگین در

اطتعا  ،شناخح وضع موجود (میی ی ،کالبدی ،دید و منظر،

اکوسیستيهای آبی شيا ایران انجکام داده انکد .نتکایج تیشیکق

بیولوژیالی و فرهنگی)از طریق مشاهده و عالس برداری صکور

حاکی از آن بود که گونکههکای گیکاهی قابلیتهکای مت کاوتی در

گرفح و در انتها با رعایح اصکو و ضکوابط حکاکم بکر طراحکی

جذی عناصر از خود نشان میدهند به طوری که تیره گنکدمیان

میی های صنعتی ،طرح راهبردی این من شه بکا رویالکرد گیکاه

دارای بیشترین فراوانی گونهای بوده و ریشه نسکبح بکه سکاقه و

پاالیی ارایه گردید.

برگ ،سهم بیشتری را به عنوان انکدام جکذی کننکده بکه خکود

مبانی نظری تحقیق

اختصاص داده اسح .هيچنین از بین عناصر جکذی شکده ،روی

شهرکهای اکولوژیک صنعتی :بکرای بیکان تعریکف دقیشکی از

با 13/79درصد ،بیشترین فراوانی جکذی را توسکط گونکه هکای

شهرک های اکولوژیك صنعتی ،ابتدا شناخح پارامترهکایی ککه در

مککککورد م العککککه داشککککته و مالانیسککککم فیتواکسترکشککککن

ارتباط با م هوم اکوسیستيهای صنعتی می باشد و ارتباط آنها با

( )Phytoextractionفرآیند غالب جذی بوده اسح(.)4

م هوم شهرکهای صنعتی ضروری اسح.

 Zhangو هيالارانش در نین در ارتبکاط بکا جکذی

شهرک صنعتی :من شهای اسح که بهمنظور توسعه صکنعتی و

آالینده ها از آبهای آلوده توسط دو گیاه -Elsholtzia argi

متيرکز شدن تولیدا صنعتی در نظر گرفته شده اسح و هدف

 Elsholtzia splendensم العکاتی انجکام دادهانکد و قکدر

از ایجاد آن ،توسعه صنعتی در خارج از مناطق شهری اسکح تکا

پاالیندگی آنها را بررسی نيوده اند(.)5

تأریرا من ی بار صنعتی بر ساکنان شهری را به حداقز رسانده،

سککرمدی و هيالککاران ،1371قابلیککح دو واریتککه گیککاه

آالیندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حيز و نشز،

شیرین بیان را در امر پاک سازی مییط از آلودگی به کادمیوم و

کيترین بار ترافیالی را در مناطق شهرنشین به بار آورد( .)9

فرآیند گیاه پاالیی مورد بررسی قرار دادند(.)6

اکولوژی صنعتی :اکولوژی صنعتی م العه مواد و انکرژی درون

لذا با توجه به اهيیح و نشش گیاهان در ککاهش انکوا
آلودگیهای زیسحمیی کی در هکوا ،آی و خکاک ،هکدف اصکلی
پژوهش حاضر ،ارایه اصو طراحی میی های صنعتی با است اده
از جنبههای کاربردی گونههای گیاهی مناسب جهکح بهسکازی
مییط ،ایجاد کریدورهای بصری م لوی و کاهش اررا مخکری
زیسح میی ی در شهرک صنعتی پرند می باشد.
روش تحقیق
روش تیشیککق در م العککه حاضککر شککامز جيککع آوری
اطتعا و تیلیز اطتعا بوده ککه بکه صکور کتابخانکه ای و

سیستيهای صنعتی اسح و به دنبا شناسکایی کی یکح مکواد و
فعالیتهای صنعتی اسح که در یك جامعه مدرن می تواند نشش
ای ا کند و به عنوان یك سیستم پایه به دنبکا کشکف مجيکو
رفتارهککای متشابککز سیسککتيهای طبیعککی و انسککانی مککی باشککد.
هيچنین گویای آن اسح که طراحی پایکدار نگونکه مکی توانکد
موجب جلوگیری از تخریب سیستيهای طبیعی گردد .در واقکع
اکولوژی صنعتی یك سیستم شالز گرفته در نارنوی مدیریح
فعالیت های بشری می باشد که بر پایه هکای ریکز اسکتوار شکده
اسح(:)1

میدانی انجام گرفته اسح .در مرحله نخسح تیلیکز پایکه ای از

 oبه حداقز رساندن بهرهوری از انرژی و مواد

متون ،مشاال و منابع اینترنتکی بکرای تکدوین تعریکف دقیکق از

 oبیيه کردن کی یح قابز قبو برای زندگی بشری

شهرکهای اکولوژیك صنعتی ،اصو و طراحی منظر آنها صور

 oبه حداقز رساندن تأریرا اکولوژیالی فعالیتهای

گرفته اسکح .سکپس بکه منظکور شناسکایی ویژگیهکای شکهرک

بشری برروی سیستيهای طبیعی
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 oح اظح و بهبود ستمح اکوسیستم و ح ظ تنو

تبدیز گردیدند ،برنامه ریزی پایدار این گونه شهرکها در جهکح

زیستی

ارتشای زیسح میی ی آنها ميالن تکر شکده اسکح و طراحکی و

 oح ظ بشای اقتصادی سیستيها در راستای صنعح،

اسککت اده از گیاهککان سککبز مککی توانککد نشککش مهيککی در ارتشککای

تجار و بازرگانی

شاخصهای پایداری زیسح میی ی ،اقتصادی و اجتياعی در این

اکوسیستم صنعتی :در اکولوژی صنعتی می توان سیستيهای

گونه مناطق داشته باشد.

صنعتی را به صور اکوسیستيی ،برنامه ریزی و طراحی نيکود.

در تيامی منابع طبیعی حتی آنهایی که دسح نخکورده

به ایکن منظکور از سکا  1717سیسکتيهای جدیکد بکا رویالکرد

یا بالر تلشی میشوند مشداری ناخالصی یکا آلکودگی وجکود دارد.

اکوسیستيی جایگزین سیستيهای سنتی در صنعح گردیکد .در

عيدتا برای مییط زیسح ایکن ناخالصکککیها مضکر مکی باشکد و

مد سنتی فرآوردهها از مواد خام تولید شده و ضایعا آن دفع

شایان رکر اسح که در اکثر مواقکع کيیکح آلکودگی نسکبح بکه

می شوند ولی در مد سازی اکوسیستيی یا یك پارنه مصکرف

کی یح آن از اهيیح بیشتری برخوردار می باشد .بنابراین قبکز

انرژی و مواد اولیه بهینه سازی شده و تولید ضایعا به حکداقز

از هر تصيیم گیری و یکا برنامکه ریکزی مکی بایسکح ابتکدا حکد

ميالن می رسد نرا که این ضایعا به عنوان مواد اولیه مجکددا

آلککودگی میککیط مشککخ

و بکه دنبککا آن مککی تککوان بککا ارایکه

وارد نرخه اکوسیستيی میشوند(.)7

راهالارهایی جهح ارتشای عيلالکرد زیسکح میی کی بکه منظکور

شهرک اکولوژیکی -صنعتی :بنا بکه تعکاریف بکاال مکی تکوان

ایجاد منظر اکولوژیالی پایدار اقدام نيود(. )11

شهرکهای اکولوژیالی -صنعتی را جامعهای دانسح مشکتيز بکر

در اکولککوژی منظککر ح ککظ اکوسیسککتيهای طبیعککی در

و معینکی ککه کارهکای خکدماتی و

اولویح قکرار مکیگیکرد و یکك اکوسیسکتم صکنعتی مکی توانکد

تولیدی خاصی در آن انجام میگیرد و هيکه آنهکا از داراییهکای

گسستگی بین صنعح و اکوسیستم طبیعی را بهبکود بخشکد ،از

مشترک بهره می برند .اما ت او آن بکا دیگکر شکاللهای جامعکه

این رو به منظور ب رقراری پیوندهای قوی تر و مستیالم تر میان

صنعتی در این اسح که در این شهرکهای اکولوژیالی فعالیتهای

اکوسیستيهای طبیعی و صنعتی می توان از پهنههای ح کاظتی

واحدها پیوسته به دنبا عيلالرد هرنه بهتکر زیسکح میی کی،

سبز به عنوان راهالاری در جهح تیشق این هدف نام برد.

اقتصادی و اجتياعی میباشد و سعی بر این اسح ککه از طریکق

پهنه های سبز در مناطق صنعتی :ایجکاد حکس وحکد در

مشارکح در مدیریح مییط و منابع ،هر نه بهتر به این اهکداف

میی های صنعتی یالی از راهبردهای حاکم در طراحکی فضکای

دسح یابند .در این جامعه صنعتی واحد های گوناگون به واس ه

سبز اسح که طراحکان منظکر از طریکق عناصکر طبیعکی نظیکر

مشارکح با یالدیگر در فعالیتهای خود به دنبا سودی مشترک

کوه های اطراف من شه ،است اده از نرخه آی و یکا کيربنکدهای

بوده که بیشکتر از مجيکو سکودهای شخصکی هکر شکرکح ،در

سبز جنگلی به ایجاد وحد در سایتهای صنعتی مکیپردازنکد و

صور فعالیح ان رادی می باشد.

یا بر عالس به واس ه ازدحکام کارگاههکای کونکك و بکزرگ ،از

ارتقای عملکرد زیست محیطی باا رویکارد اکولاوژیکی

فضاهای سبز و گونههای گیاهی جهح پوشاندن منظر صکنعتی،

پایدار :بکا توجکه بکه م هکوم توسکعه پایکدار «مکدیریح روابکط

متناسب با شرایط و کاراکتر من شه است اده میکننکد ککه ایکن

سیستيهای انسانی و اکوسیستيها به منظور اسکت اده پایکدار از

رویالرد نیز به ایجاد وحد در میی هکای صکنعتی مکیانجامکد

منابع در جهح تأمین رفاه حا و آینده انسانها و اکوسیستيها »

(.)12

واحدهای صنعتی مشکخ

امری ضروری می باشد(.)11

فضاهای سبز در مناطق صنعتی به بخشهای گونکاگونی

از آن جایی که با ایجاد و توسکعه شکهرکهای صکنعتی،

تشسیم می گردند(جدو  .)1در این بخش نيونهای از شکرایط و

این گونه میی ها از حالح پراکنده و گسسته به نشکاط متيرککز

داده شده

ضوابط تشسیيا انوا فضاهای سبز و درصد تخصی

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....
به آن در سایتهای صنعتی و متحظا طراحی آن مشخ

11
شده

جهح ح ظ اکوسیستم من شکه و جلکوگیری از تخریکب فضکای

اسح .شکایان رکراسکح ککه در م العکه حاضکر جهکح طراحکی

سبز مورد توجه قرار می گیرد که تأمین نیازهکای اکولکوژیالی و

داده

بیولوژیالی کارکنان نظیر ایجاد میی ی م لوی برای رسیدن به

شهرک صنعتی پرند نیز تا حدودی از درصدهای تخصکی

آرامش ،تأمین می شود.

شده نیز پیروی شده اسح.



تشسیم بندی فضاهای سبز مناطق صنعتی:

نیازهای عملکردی :فضای سکبز در میی هکای صکنعتی

 فضای سبز معابر

عيلالردهای مت اوتی نظیر امالانا ورزشی ،فضکاهای خکدماتی،

 فضای سبز پیرامونی

گذران اوقا فراغح و غیره را با توجه به نیاز میوطه ایجاد مکی

 oکيربند سبز

نياید .اگر نه فضای سبز عتوه بر ایجاد فضاهای عيلالکردی در

 oدیواره سبز

تأمین سایه ،میصور کردن فضا ،کاهش شد باد ،تکابش نکور و

 پارکها و فضاهای سبز تجهیز شده

غیره تأریر بسزایی دارد.

 فضاهای سبز جنگلی



نیازهای زیبایی شناسی :در یك من شه صکنعتی ،ابنیکه

کارکردهای فضاهای سکبز مکذکور در منکاطق صکنعتی

معابر به شالز خاصی در کنار یالدیگر قرار گرفته و بافح سکخح

خود به نند دسته تشسیم مکی شکود ککه هکر ککدام بخشکی از

و بی روحی را ایجاد می کنند در حالی که ورود و توسعه بافکح

نیازهای م رح شده در زیر را بر طرف می سازند :

نرم پوشش گیاهی در این میوطه هکا در بهبکود کی کی منظکر،



نیازهااای اکولااوژیکی و بیولااوژیکی :از جنبککه هککای

ایجاد طراو  ،میوطه سازی و تعکدیز بافکح سکخح فضکاها در

اکولوژیالی به منظور ایجاد تکدابیر و راهالارهکایی بکرای ککاهش

جهح هياهنگی به مییط طبیعی و منظر شهری نشش بسکزایی

شرایط نامساعد زیسکح میی کی و ککاهش انکوا آلودگیهکا در

را ای ا می کند(.)11

جدول -1تقسیم بندی فضاهای سبز مناطق صنعتی ()13
درصد نسبت به

درصد کل نسبت

سطح فضای سبز

به سطح منطقه

فضای سبز معابر

5

1/5

پیرامونی

11

1

5

1/5

پوشش درختی متراکم مناسب از نظر فرم و کم توقع

5

1/5

کامت تجهیز شده با پوشش گیاهی متنو

41

4

است اده از گونه های گیاهی مشاوم و سازگار با حداقز امالانا

فضای سبز جنگلی

35

3/5

گونه های گیاهی کامت من بق با شرایط من شه و حداقز نیازها

جمع

111

11

مجيو فضای سبز

نوع فضای سبز

دیواره سبز بین
صنایع
پارک های تجهیز
شده
فضای سبز داخل
قطعات صنعتی

مالحظات
پوشش گیاهی مناسب از نظر حجم ،فرم ،رنگ و کم توقع از نظر
نیازها
پوشش درختی متراکم یا درختچه در حاشیه و کم توقع از نظر
نیازها
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مفهوم گیاه پاالیی
واژه گیکککاه پککککاالیی توسککککط  Reskinدر  1771در



تجيع برای میدود نيودن یا جذی آالینده های

سخنرانی مرتبط با روشهای کاهش آلکودگی در میکیط زیسکح

فلزی و یا آلی

م رح گردیککد .ایکن واژه توسککط Cunningham & Berti



در سا  1773نیز بیان شد .تعریککف دقیشتکری از ایکن واژه در

آالیندهها و تجيع برای جداسازی


سا  1775توسط  Schnoorبیان گردید.
گیاه پکاالیی( )Phytoremediationشکامز پیشکوند

فیلتراسیون ریشهای(:)Rhizofiltration
جذی س یی آالیندهها بر روی ریشهها به

یونانی  Phytoبه معنی گیاه و ریشه التکین  Remediumبکه
معنی اصتح یا حذف یك عامز مزاحم و خارجی می باشد .این

استخراج گیاهی( :)Phytoextractionجذی

منظور پراکنده سازی و یا جدا سازی


پراکنده سازی( )Dissipationبرای جداسازی و

تالنیك به یك سری از تالنولوژیهایی با است اده از گیاهان بکرای

انتشار آالیندههای آلی و یا غیر آلی به اتيس ر

پاالیش آلودگی زیسح میی ی آلی و غیر آلی خاک ،آی و هکوا



تبخیر گیاهی(:)Phytovolatilization

بر میگردد( .)14گیاه پاالیی یك روش در میز اسح ککه فاقکد

جذی آالینده ها به وسیله گیاه و آزاد شدن

هرگونه اررا تخریبی برای میکیط زیسکح بکوده و بسکیار ککم

یك آلودگی قابز تبخیر.

هزینه اسح(.)15



گیاه پاالیی روش های مت اوتی را در بر مکی گیکرد ککه

متوقف سازی( )Immobilizationبرای میدود
نيودن آلودگیهای آلی و یا غیر آلی


برای تخریب آالینده ها ،جذی (از طریق تجيع یا نسبندگی) و
متوقف نيودن حرکح آالینده ها بکه ککار مکی رود .در ریکز بکه
برخی روشهای م رح در زمینه گیاه پکاالیی اشکاره شکده اسکح


متوقکف کردن آلودگی در خاک


کنتر هیدرولیالی


(16و:)19

پایکدار سازی گیاهی(:)Phytostabilization

است اده از گیاهان برای تأریر در حرکح آبهای

تخریب( )Degradationبرای تجزیه یا تغییر مکواد

زیرزمینی و آی موجود در خکاک از طریکق

آلی

جذی و مصرف حجم زیادی از آی اسح .جذی



تخریب توسط ریشه

گیاهی آی و نرخ تبخیر و تعرق برای کنتر

( :)Rhizodegeradationارتشای تخککریب

هیدرولیالی و پاالیش آبهای زیرزمینی دارای

زیسککتی درناحیه ریشکککهای گیاهان در زیر

اهيکیح اسح.

زمین به وسیله میککالروارگانیسيها


تخریب گیاهی(:)Phytodegradation
متابولیسکم و جذی آالینده ها باال یا زیر زمین،
درون ریشکه ،ساقه یا برگها

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....
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جدول  -2برخی گیاهان مؤثر بر آلودگی ،واسطه انتقال آنها و روش گیاه پاالیی مؤثر()11
نوع گیاه

درخت بیدWillow

سنبل آبیWater hyacinth

آفتابگردانSunflower

سنگ خزهStonewort

توت سرخRed mulberry

Pennycress

خردل هندیIndian mustard

صنوبر دورگهHybrid poplars

علفیانGrasses

صنوبر شرقیCottonwood

درخت اقاقیاBlack locust

دارتاالبBald cypress

قدومه (آلیسوم)Alyssum

HC
PD

یونجهAlfalfa

HC
PD

PD

HC

واسطه انتقال

PD
RD

PD

RD

PD
RD

RD

PD
RD

نوع آلودگی

PD
RD

PD

RD

PD
RD

RD

PD
RD

خاک

رسوب

PD

آلی

آب
زیرزمینی

HC

RF

PE

PE

PE
PS
PV

PE
PS
PV

PS

PV

PE

PV

PE

PE

PE
PS
PV

PE
PS
PV

PS

PV

PE

PV

RF

HC

RF

خاک
معدنی
رسوب
HC

آب
زیرزمینی

 HCکنتر هیدرولیالی
 PVتبخیر گیاهی

 PDتجزیه نوری
 RDتجزیه ریشه ای

 PEاستخراج گیاهی
 RFفیلتراسیون ریشه ای

 PSپایدارسازی گیاهی
گیاهان مؤرر بر آلودگی و
واس ه انتشا آنها

کاربرد مفهوم گیاه پاالیی در محیط صنعتی :گیاه پاالیی یا

زدن ،کود دادن و )...باعث ایجاد شکرایط مناسکب بکرای رشکد و

 Phytoremidiationتالنیك پاالیشی اسح که شامز جکذی،

استشرار گیاه و افزایش فعالیتهای طبیعی پاک سکازی میشکود.

تغییر شالز ،تجيع و یا تصعید آالیندهها با کيك گیاهکان بکرای

بزرگترین مزیح این روش نسبح به سایر روشکها ،ارزان بکودن و

زدودن آلودگیهای آی ،خکاک و هکوا میباشکد .در ایکن روش از

سادگی آن اسح .در این روش ،انتخای گیاه مناسکب از اهيیکح

گیاهان و میالروارگانیسکيهای هيکراه آنهکا جهکح پکاک سکازی

ویژه ای برخوردار اسح که به شرایط اقلیيی من شه ،نو و میزان

میی های آلکوده بهکره میگیرنکد .در حشیشکح گیکاه پکاالیی بکا

آلودگی خاک بستگی دارد(.)17

است اده از دخالتهای انسانی از جيله فن آوری کشاورزی (شخم

22
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ویژگی گیاهان مورد استفاده در گیاه پاالیی:
اشکالا مختلکف گیکاه پکاالیی جهکح تکأریر م لکوی نیکاز بکه

o

خصوصیا عيومی مت اوتی دارد ،بکه طکور مثککا در تصکک یه
ریشهای و تثبیح گیاهی ،توانکایی جکذی فلکزا  ،عکدم انتشکا

میزان تأریر پذیری از مواد آالینده ارر دارد
o

فلزا از ریشهها به اندام هوایی و رشد سریع ریشهها نیز وجود
دارد .برای استخراج گیاهی ،گیاهانی را می بایسح انتخای نيود

o

o

است اده از مواد آلی مانند ککود حیکوانی ،پیکح و ...
برای حاصز خیزی خاک

o

مواد دیگری را که موجب افزایش تجزیه زیستی میشکوند را از
خود آزاد کند ،هيچنین باید دارای عيق مناسب ،مشدار و حجم

کاهش آلودگی خاک با وارد ککردن خکاک سک یی
عاری از آلودگی

باید دارای خاصیح رشد سریع و توانایی تولید بیومس فراوان را
داشته باشد .برای تجزیه ریشهای ،گیاه باید آنزیيهای مناسب و

تعیین منینی های تراز زمین مورد نظکر ،بکاالبردن
س ح زهالشی و به حداقز رساندن فرسایش

که غلظح باالی فلزا سکيی در انکدامهای هکوایی و برگهکا را
تیيز کنند و پس از انتشا  ،در خود جيع نياید .هيچنین گیاه

موقعیح مالان کاشح نسبح به منبع آلودگی که بکر

انتخای دقیق گونههای گیاهی ،به خصکوص کاشکح
متراکم گیاهان نیيه حساس

o

مبارزه با عل های هرز در دوران اولیه رشد گیاهان

زیاد ریشه باشد .فرآیند تبخیر گیاهی نیاز به گیاهانی دارد ککه

حصارهای طبیعی درختی و درختچهای با عيق اپتیيم 31متر

مواد آالینکده را جکذی و بکدون تولیکد ترکیبکا سکيی آن را

در اطراف مناطق صنعتی ،کارخانه ها ،اتوبانها و ...میتواند کامت

متابولیزه نياید .در فرآیند تبخیر گیاهی گیاه باید مواد آالینکده

جلوی گرد و غبار را بگیرد و به مشدار قابز متحظهای از غلظح

را جذی کند و آن را به بخار با سيیح کيتر تبدیز کند.

آلوده کنندهها بالاهد.

گیاهان خشالی به علح دارا بکودن سیسکتم ریشکه ای

برای ایجاد نشکم انکدازهای زیبکا از گیاهکان پاالینکده میکیط

وسیعتر ،مؤررتر از گیاهان آبزی می باشکند .درختکان تبریکزی

میتوان آنها را در نندین دسکته تشسکیم بنکدی نيکود ککه در

دارای رشد سریع(رشد برخی گونه ها تا سکه متکر در سکا ) و

جدو شياره  3ارایه می گردد.

توزیع جغرافیایی وسیعی هستند که توانایی زیادی در جکذی و
تجزیه مواد آلوده کننده دارند.
هيچنین حصارهای طبیعی بین منکاطق صکنعتی و مسکالونی،
میزان آلودگی را به طور قابز متحظهای کاهش می دهکد .بکه
طور کلی برای کاشح موفق گیاهان در مناطق آلوده باید نالا
زیر را در نظر داشح:

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....

21

جدول -3تقسیم بندی گیاهان زینتی پاالینده محیط (21،21و)22
عنوان گیاه

اندام جذب

آالینده جذب شده

نام فارسی

نام التین

ردیف

ریشه ،ساقه ،برگها

Cd,Zn,Pb

بید

Salix exelsa

1

ریشه ،ساقه ،برگها

Zn, Pb,Cd

بید

Salix alba

2

Zn, Pb,Cd

بید

Salix babylonica

کننده
گیاهان سایه انداز

ریشه ،ساقه ،برگها

3

ریشه ،ساقه ،برگها

Cd, Zn ,Pb

بید

Salix elbursensis

ریشه ،ساقه ،برگها

Zn, Cd
As,Cr,Hg,Ni,Cu
Co,Cd,Pb,Zn
Hg, Ni

اکالیپتوس

Eucalyptus kruseana

5

اکالیپتوس

EucalyptusCamaldulensis

6

بلوط

Quercus ilex

9

برگها

Cd,Cu,Pb,Zn,As
U,Cu,Cs,Cr,Ni ,
Pb
Fe,Mn,Mo,Zn,Cu
,Mg,Co,Se,Ta
ازن

اقاقیا

Robinia peudocacia

1

بلوط

Querqus infectoria

7

گردوی ایرانی

Juglans regia

11

آکاسیا

Acacia sp.

11

پان

نخز

Phoenix dactylifera

12

فلوراید ،دود و دوده

عرعر

Ailanthus altissima

13

دود و دوده

کاتالپا

Catalpa bignoniodies

14

دود و دوده

زبان گنجشك

Fraxinus Americana

15

ازن

درخح الله

Liriodendron tulipifera

16

فلوراید،ازن

نيدار

Tilia American

19

فلوراید

نارون آمربالایی

Ulmus Americana

11

Gleditsia triacanthos

ریشه ،برگها

دود ،دوده
Se

لیالی

17

صنوبر

Populus caspica

21

ریشه ،برگها

Se

صنوبر

Populus nigra

21

ریشه

Se

صنوبر

Populus alba

22

دی اکسید گوگرد ،اسید
کلریدریك

افرا

گیاهان با فرم
زینتی

دود و دوده ،نیتریح

شبه سرو

گلها و گیاهان
عل ی
زینتی

ریشه ،ساقه ،برگها
ریشه ،ساقه ،برگها
برگها
برگها

گیاهان با خزان
زیبا

درختان رنگی

Chamaecyparis sp.

23
24

سری ،روی

بن شه زرد

Viola calaminaria

25

سری

اختر

Canna generalis

26

سری

کلم زینتی

Brassica juncea

29

رادیواکتیو ،فلزا  ،استرانسیوم
 ، 71سزیم 13

آفتابگردان

فلزا  ،هیدروکربن ،نیالز،
کادمیوم و سری

شيعدانی مع ر

Helianthus Annus L.
Pelargonium SP.

21
27

نیالز

آلیسوم

Alyssum lebiacum

31

کادمیوم

نين آفریشایی

Cynodon dactylon

31

کادمیوم

پاسپالوم

Paspalun vaginatum

32

مس ،کادمیوم و روی

سیلن

Silene vulgaris

33

هیدروکربن ن تی

فستوکا

Festuca arundinaceae

34

ریشه ،ساقه ،برگها
ریشه ،ساقه ،برگها

گز
درختچه ها

Acer sp.

4

ریشه ،برگها
ریشه ،ساقه ،برگها

35

دی اکسید گوگرد
Cu.Zn,Pb,Cd

یاس بن ش

vulgarism Syringa

کورنوس

Cornus alba

36

Cr,Mn,Ni,Cu

ژونیپروس

Juniperu communiss

39

سری

خرزهره

oleander Nerium

31

ازن

شيشاد
رسيی

Eunymus
alatus

37

Ca,Cu,Cr,Fe,K
Mg Mn
Cu

شب خسب

Albizzia Julibrissin

41

افرا

negundo Acer

41

اسید کلریدریك

نراد

Abies sp.

42
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یافته ها
شهرک صنعتی پرند :من شه پرنکد ،بخشکی از اراضکی جنکوی

ناحیه صنعتی شهر جدید پرنکد بکا  351هالتکار و امالانکا زیکر

غربی شهر تهران می باشد که در حد فاصز میان تهران و شکهر

بنایی با ویژگیهای یك من شکه صکنعتی جدیکد در جنکوی ایکن

رباط کریم و در اراضی پیرامونی میور ارتباطی ساوه قرار گرفته

بخش مالان یابی شده اسح .هيجواری این ناحیه با فرودگاه بین

اسح .این اراضی از شيا به ارت اعا تخح رستم و از جنوی به

اليللی امام(ره) و نيایشگاه اکسپو مکی توانکد نشکش بسکزایی در

رودخانه شور که از جيله عوامز مهم طبیعی شکيالی و جنکوبی

فعالیتهککای صککنعتی -تجککاری و بازرگککانی من شککه ای ککا نيایککد.

میسوی می شوند ،میدود میگکردد .اراضکی مکورد م العکه از

مختصککا جغرافیککایی شککهرک  35درجککه و  26دقیشککه و 51

شرق به میدوده ورودی شهر جدید پرند و از غری به زمینهایی

رانکککیه شيالی و  51درجه و  57دقیشه و  46رانیککه شرقی می

که احتياال در توسعه آتی پرند نشش دارنکد میکدود مکیگکردد.

باشد.

شکل  -1موقعیت شهرک صنعتی پرند در استان تهران ()11
لذا طراحی فضای سبز من شه با رویالرد گیکاه پاالیککی

کالبدی ،منابع بیولوژیالی ،فرهنگی و اجتياعی و نو آالینده ها،

می تواند در کاهش آلودگیهای احتيکالی ایکن من شکه صکنعتی

با است اده از گزارشهای بازدید میدانی و نششه های مربوط به هر

نشش بسزایی داشته باشد .م العا پایهای در زمینه مشخصکا

یککك از مککوارد رکککر شککده ،جيککع آوری گردیککد .در جککدو 4

فیزیالی ،زمین شناسی و خاک شناسی ،هیدرولوژی ،مشخصکا

مشخصا شهرک صنعتی پرند به ت صیز شرح داده شده اسح.

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....

23

جدول -1مشخصات شهرک صنعتی پرند ()23
کاربری
موقعیت شهرک

مساحت
 45کیلومتری جنوی غری تهران
 351هالتار

مساحت زمین شهرک
مساحت فضای سبز

 41/5هالتار و  21هالتار ضلع شيالی شهر

مساحت زمین صنعتی

 261هالتار

مساحت زمین صنعتی واگذار شده

251/1هالتار

مساحت زمین صنعتی واگذار نشده

1/66هالتار

مساحت زمینهای خدماتی

 3/5هالتار

مساحت زمینهای کارگاهی

 1/5هالتار

مساحت زمینهای صنعتی آماده نشده

 12هالتار

در تیشیق حاضر با است اده از بررسی کی یح آی نکاه و پسکای

وارد اکوسیستيهای آبی می شوند ،باعکث آلکودگی آی و مکرگ

خروجی تص یه خککانه شکهرک صکنعتی پرنکد ،میککزان برخکی

آبزیان میگردد .تخلیکه پسکابهای صکنعتی در آبهکا ،مکی توانکد

آالینده های موجود مورد بررسی قرار گرفح نرا ککه بیشکترین

آلودگیهای زیر را تولید نياید(:)24

میزان تأمین آی فضاهای سبز شهرک صنعتی از طریکق هيکین

o

اسیدیته آی را باال ببرد.

آی تأمین می گردد .شایان رکر اسح که به دلیز میدودیح در

o

باعث قلیایی شدن آی گردد.

به دسح آوردن اطتعا مرتبط با برخی آالینده های موجود از

o

غلظح مواد میلو در آی را زیاد کند.

قبیز فلزا سنگین و مواد شیيیایی سيی با در نظر گرفتن نو

o

نربی و روغن ،داخز آی نياید.

صنایع موجود و آلودگیهکای احتيکالی آنهکا ککه در رفرنسکهای

o

افزایش فلزا سنگینی که اکثرا در غلظتهای بسیار
کم سبب مسيومیح میشوند.

متعدد عنوان شده اسح گونه هکای گیکاهی پاالینکده و مناسکب
سایح جهح است اده در طراحی کاشح معرفی و است اده شد.

o

گازی سيی و بدبو را داخز آی کند.

صنایع موجود در شهرک صنعتی پرند :فاضتبهای صکنعتی،

o

مواد معلق و مواد رنگی آی را افزایش دهد.

فاضتبهایی هستند که از صکنایع مختلکف حاصکز مکیشکوند و

o

باعث ورود مواد رادیواکتیو به آبها گردد.

نسبح به نو صنایع ،ترکیبا شیيیایی مختل ی دارند و وقتکی

o

میالروارگانیسيهای بیياری زا را داخکز آی نيایکد.
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بسته به نکو کارخانکه هکا و میصکو تولیکدی آنهکا ،ترکیبکا

جیوه اشاره کرد .نو واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی پرنکد

شیيیایی و درصد آنها در پسابهای صنعتی مت او اسح .امکا از

به شرح جدو  5می باشد:

مهيترین این ترکیبا می توان به آرسنیك ،سکری ،ککادمیم و
جدول -1تعداد واحدهای صنعتی موجود در شهرک صنعتی پرند()23
نوع صنایع

تعداد واحدها درصد واحدها از کل

صنایع فلزی

391

13

صنایع برق

12

2/16

صنایع برق و الالترونیك

34

9/6

خدما

31

6/9

مجيو

449

111

بررسی توزیع فضایی تولید فاضتی صنعتی بکین ایکن



آلودگی فیزیکای :بکه خصکوص در صکنایع فلکزی

واحدها نشان می دهد که از  151مترمالعکب فاضکتی صکنعتی

(سری ،روی )....که  71درصد مواد استخراج شکده از

تولید شده در سا صنایع فلزی با  13درصد باالترین میکزان را

معادن به صور لجن و مواد معلق توسط فاضتی به

دارند .این صنایع شکامز کارخانجکا نکورد آلومینیکوم ،ماشکین

منبع پذیرنده آی منتشز شکده و باعکث تیرگکی آی،

سازی ،فلزکاری و آبالاری ،روی آهن ،فوالد سازی ،روی فلزا ،

خ گی آبزیان و به هم خوردن اکوسیستم منابع آبکی

کارخانجککا سککری ،روی ،مککس و بککاالخره تولیککد دسککتگاههای

می شوند.

حرارتی و برودتی می باشند.



اغلب پروسههای تولید صنایع فوق با آی راب ه مستشیم

فلو ککور ،فنککز ،سککیانور ،فس ک ر و نیتککرا کککه باعککث

داشته و این بخش از آلوده کنندههکا ،یالکی از مهيتکرین منکابع
آلودهکننده آبهای س یی ،زیرزمینی و خاک میباشد.
اهم آلودگی این بخکش از صکنایع را پارامترهکای ریکز
تشالیز میدهند(:)24


مسيومیح آی و جلوگیری از تص یه آی میگردند.


آلودگی بیولوژیک :موجب افکزایش میکزان BOD
شده با از بین بردن اکسیژن میلکو در آی ،حیکا
آبزیان را به مخاطره میاندازد و در نتیجکه میکیط را

تغییاارات  : pHموجککب ب که هککم خککوردن تعککاد

جهح رشد میالروارگانیسيهای بی هوازی مساعد می

اکولوژیککك میککیط آبککی شککده و فعککز و ان عککاال

سازد.

شیيیایی آی را تسریع میکند.


آلودگی شیمیایی :حاصز از تخلیه ترکیبکا کلکر،

جدو  5مشخ

مینياید ککه بکه علکح غالکب بکودن

فلزات سنگین :شامز کروم ،نیالز ،وانادیم ،سکری،

صنایع فلزی در شهرک صنعتی پرند ،آی خام ورودی به صکنایع

روی ،مس و آهن که موجب مرگ و میر آبزیان شده

با نه نو فلزا سنگینی ترکیب گردیکده و منجکر بکه آلکودگی

و از قکککدر خودپکککاالیی و تصککک یه آی توسکککط

احتيالی می گکردد ،از ایکن رو بکا اسکت اده از گیاهکان پاالینکده

میالروارگانیسيهای هوازی ميانعح به عيز می آورد.

معرفی شده در جدو  3که به قابلیح پاالیشی این گیاهکان در
برابر آالیندههای گوناگون اشاره دارد ،در برنامه ریزی و طراحکی

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....
اکولوژیالی شهرک صنعتی پرند میتوان به اهداف مکورد انتظکار

21
o

کاربرد گیاهکان خکزان کننکده در اطکراف واحکدهای

در زمینه است اده از این ویژگی پاالیشی گیاهان جهح طراحکی

صنعتی در تابستان ایجاد سایه و در زمسکتان امالکان

منظر اکولوژیالی پایدار دسح یافح.

است اده مستشیم از انرژی خورشید را فراهم نيود که

اصول برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی شهرک پرناد :در

ایککن برنامککه در راسککتای کککاهش مصککرف سککوخح و

دستیابی به اصو مشخ

و پایدار برای برنامه ریزی و طراحکی

شهرکهای صنعتی ،موارد زیر استخراج گردید:
o

آلودگیهای ناشی از آن مؤرر اسح.
o

بازیافتی جهح کاهش بهره وری از منابع آی طبیعی

فضای باز بیرونی این شهرکها باید با میکیط زیسکح
سازگار بوده و از طرف دیگر فضای سبز ایجکاد شکده

حداکثر است اده از آبهای ناشی از بارنکدگی و آبهکای

o

ایجاد یك مردای مصنوعی در سایح عتوه بر کيکك

باید ساختار شبالهای داشته باشد.

به جلوگیری از هدر رفکتن آبهکای سک یی و جيکع

در طراحککی منظککر سککبز ایککن سککایتها بایککد دیککد

آوری هرز آبها ،در ایجاد یك منظر بصری مناسب در

سیستيیك وجود داشته باشد.

د واحدهای صنعتی.

o

منظر پیشنهادی باید قدر ترمیم و بازسازی داشته

o

باشد و حداقز است اده از منابع را در بر داشته باشد.

o

o

o

میلی برای گذران اوقا فراغح و زمان استراحح.
است اده از گونه های گیاهی مشخ

شده در جدو

منظر پرورش یافته باید بتواند آلودگیهکای مختلکف

 3در طراحی کاشح شهرک با توجه به وجود فلکزا

حاصز از فعالیتهای صنعتی را در خود حز نياید و یا

سنگین در پسای واحدها.

آنها را به صور قابز است اده در آورد.

در طرح راهبردی سایح که در شکالز 2مشکخ

گردیکده

در طراحی اکولوژیالی می بایسح برنامه های فیزیالی به منظکور

اسح نشان می دهد که طراحی اکولکوژیالی سکایح مکورد

حصو به اهداف طرح تعریف گردد تا با اجکرای صکییح آن بکه

م العه به دو بخش مجزا تشسیم می گردد:

اهداف از پیش تعیین شده دسح یافح .ایکن برنامکه هکا پکس از

 کریدورهای سبز

شناخح اولیه سایح مورد نظر و تعیین امالانا و میکدودیتهای

 پهنه سبز متراکم

سایح مشخ

میشود .در شهرک صکنعتی پرنکد برنامکه هکای

فیزیالی شامز:
o

o

طراحی کریدورهای سبز با وجود ساختار خ کی آن بکه منظکور
ایجاد شباله های ارتباطی داخلی سایح از اصو معینی پیکروی

است اده از گونه های گیاهی متنو و مشاوم به شرایط

می کند که هيان کاشح ردی ی گونههای گیاهی می باشد ،نرا

میی ی من شه در خیابانهای عریض به منظور ایجاد

که با توجه به میدودیح در عرض کار ،تنها مکی تکوان بکه ایکن

کریدورهای بصری.

کارکرد اکت ا نيود.

کاهش هزینه های نگهکداری فضکای سکبز از طریکق
است اده از گونه های مشاوم و ...
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شکل -2طرح راهبردی سایت ()11
نالته مهم و ضروری در این قسيح ایجاد شباله بکه هکم

پارکینگ جانيایی شده و در کنکار آن آبراهکه و بکای ایرانکی بکه

پیوسککته در کاشککح گونککه هککای گیککاهی ،ایجککاد پیوسککتگی در

منظور ایجاد تنو و حس مالان قرار میگیرد .در قسيح فضکای

تأ سیسا نگهداری و نیز رعایح خ وط بصری متصز می باشد.

استراحح که به منظور رفاه کارکنان شهرک در نظر گرفته شده

با توجه به رویالرد گیاه پکاالیی در طراحکی اکولکوژیالی سکایح،

اسح ،برکه آی ،میلی برای قرارگیری آالنیکق ،فضکاهای مالکث

انتخای گیاهان متناسب با نکو آالینکده هکا و نیکز خصوصکیا

برای استراحح و نیز است اده از درختان سایه گستر برای ایجکاد

پاالیشی گیاه و با بالارگیری اصو طراحی منظر در این قسکيح

میالرو اقلیم مناسب به کار گرفته شده اسکح .در بخکش انتهکای

از اهيیح ویژهای برخوردار می باشد.

این سایح ،فضایی برای فعالیتهای ورزشی کارکنان تعبیه شده تا

در راب ه با طراحی پهنه سبز ،با توجه به اینالکه عکرض

امالان است اده از آن در ساعا فراغح از کار فراهم گردد .مسیر

کار در این قسيح به منظور ایجاد فضاهای متعارف متناسب می

انتشالی وسایز نشلیه به صکور یکك معبکر نرخشکی پیرامکونی

باشد ،میتوان با است اده از برنامه های فیزیالی ارایه شده (ایجاد

سایح عيز کرده و سایح مورد طراحی از لیاظ حرکح است اده

مناظر پیوسته ،سایبانهای سبز ،برکه و آبراهه ،فضای استراحح،

کنندگان آن به صور پیوسته و غیرمنش ع عيز می نياید .بکه

کاربریهای خدماتی و ) ...و با توجه به اهداف طرح به گزینه های

این ترتیب به منظور ارایه طرح نهایی می توان عتوه بر ککارایی

مختل ی دسح یافح.

سایح از نظر حرکتی ،خ کر برخکورد وسکایز نشلیکه عبکوری بکا

برای ارایکه یکك ایکده طکرح در بخکش مرککزی سکایح

است اده کنندگان سایح را کم کرده و با ایجاد آرامش بیشکتر در

شده در طرح راهبردی به

سایح آن را به مالان مناسب تری از لیاظ ککاراییهکای زیسکح

(م ابق شالز ،)3ابتدا فضای مشخ

سه قسيح بر اساس کاربری ت الیکك مکیگکردد .ایکن قسکيتها
شکامز فضککای اداری ،فضککای اسککتراحح و اسککتراحتگاه ورزشککی
میباشد که بر اساس امالانا موجود در این پهنه انتخای شکده
اسح .در بخش اداری ،خدما مربوط بکه بخشکهای مکدیریتی و

میی ی و منظر تبدیز نيود.

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....
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شکل -3گزینه مورد نظر برای طراحی پهنه مرکزی سایت ()11
فضاهای کلی و راهبردی طرح به کاربریهای مکورد نظکر

رستوران ،گلخانه و فضاهای آرامش در نظر گرفته شکده اسکح و

کککه در بخککش برنامککککه هککای فیزیالککی سککایح تعیککین گردیککد،

در فضای ورزشی از انوا تجهیزا پکارکی -ورزشکی بکه منظکور

تشسککیم میگردد .میزان مساحح الزم برای این فضاها در بخش

رفاه کارکنان شهرک است اده شده اسح .راه اتصالی میان فضاها

شکده اسکح .در ایکن بخکش نیکدمان

از طریق یك معبر اصلی شرقی -غربی تأمین شده ،این میور در

کاربریها و جانيایی معابر اصلی و فرعی سایح تعیین شده و نیکز

طو سایح حرکح کرده و ایده آن از طرح کلی شکهرک ککه در

شالز پوشش های گیاهی و قرارگیکری آنهکا نیکز در سکایح مکورد

راستای شرقی -غربی گسترش یافته الهام گرفته شده اسح .این

توجه قرار می گیرد .در بخکش فضکای اداری سکایح ،سکاختيان

معبر در قسيح تتقی با برککه بکه صکور یکك پکز سکازگار بکا

مدیریح شهرک ،پارکینگ وسایز نشلیه ،آبراهه و بای ایرانکی بکه

طبیعح تبدیز می شود .معابر فرعی سایح نیز از هيکین میکور

منظور منظر سازی مییط تعبیه گردیده اسح .در قسيح فضای

مشتق شده و کاربریهای مختلف سایح را پوشش می دهد(شالز

استراحح برکه ،مرکز آموزش ،مرکز بهداشح ،ساختيان ،HSE

.)4

م العا نظری مشکخ

شکل -1طرح اصلی پیشنهادی شهرک صنعتی پرند ()11
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بخش طراحی کاشح توجه به گونه های گیاهی م العکه شکده

زیسککح میی ککی»  « ،بهککرهوری اقتصککادی» و «بهککرهوری

در جدو  3که بر اساس خاصیح گیاه پاالیی انتخای گردیده و

اجتياعی» را به طور هم زمکان پایکه ریکزی مکیکنکد( .)25در

هيچنین دو فاکتور مهم دیگر شامز سازگاری زیسح میی کی

بیشتر سایتهای آلکوده صکنعتی ،گونکه هکای گیکاهی عل کی و

و مشاومح به شوری ،مدنظر قرار گرفته و به طور کلی در بخش

مشاومی وجود دارد و پاالیش توسط آنها و سایکر گونکههای غیر

طراحی کاشح سه اشالوی پیشنهادی به شکرح ریکز در نظکر

خکوراکی به ویکژه گونه های زینتی به دلیز عدم وارد شدن به

گرفته شده اسح:

شباله زنجیره غذایی یك روش ایيکن تصک یه بیولکوژیالی مکی

o

o

درختاان :ککه بکا استکک اده از گونککههکای خکزان

باشد ( .)15راندمان این روش(گیاه پاالیی) با ککاربرد گیاهکان

پکذیر میتوانند فلزا سنگین را از پسابهای موجود

سریع الرشد با بیومس باال و قدر جذی باالی فلزا سنگین

جذی کرده و به برگها منتشز و رخیره نيایند ،پکس

افزایش مییابد( .)19پس از طی شدن زمان پاالیش ،گیاهکان،

از خزان با جيع آوری و از بین بردن برگها می توان

برداشح شده و می توانند به منظور کاهش حجم بشایای مکواد

این آالینده های جکذی شکده را از میکیط شکهرک

آلوده گیاهی ،متراکم شکده و در شکرایط کنتکر شکده دفکن و

خارج ساخح .هيچنین این درختان با ایجاد سایه و

خاکستر شوند.

بادشالن می توانند از تکابش آفتکای شکدید و وزش

م العه مد سازی برآورد میزان آلکودگی در ایکاال متیکده

بادهای مزاحم جلوگیری کنند.

نشان داد که درختان شهری مشکادیر عيکککده ای از آلکودگی

پیشنهاد :افرا ،شاه بلوط ،عرعر ،اکالیپتوس ،زبان

هککوا را دفع نيوده و سبککب بهبککود کیکک ی هکوای شکهری

گنجشك ،ننار ،اقاقیا

شده اند دفککع آلودگی از آالینکده هکای PM10، NO2، SO2

درختچه :در اشالوی پایینتر ،از درختچه هکا بکرای

 CO، O3،در میکککان شهرهکککککا بککه طککور متوسککط سککاالنه

منظرسازی و تعیین میدوده فضکایی و نیکز تعریکف

 911111تن برآورد شده اسح ،در تیشیشکی در بوسکتون نیککز

فضا است اده میشود .هيچنین از تك درختچه های

نشکان داده شد که درختککان کاشتککه شکده در خیککابانککها و

در بستر مناسب می توان نشکاط تأکیکد بکه

پارک ککهای شککهری از نظککر مشککککاومح در مش ککابز استرس کهای

شاخ

o

وجود آورد.

میی کی شهری ،مت کاو هستند ،اسکت اده از گیاهکان جهکح

پیشنهاد :سياق کوهی ،کرونوس ،بربریس ،یوکا

دفع سيوم  Phytoremidiationراه جالب توجککه و بسیککار

پوششی :ایکن گونکه از گیاهکان عکتوه بکر زیبکایی
بصری و ایجاد پیوستگی در فضاها از فرسایش خاک
جلککوگیری کککرده و بککا ح ککظ رطوبککح آن افککزایش
حاصلخیزی را موجب می شوند.
پیشاانهاد :دایالونککدرا(نين شککبدری) ،فسککتوکا،
فرانالینیا

بحث و نتیجهگیری
توسعه اکولوژیالی صنعتی در واقع یك استراتژی برنامه ریزی و
طراحی نوین اسح که به سوی نیز به اهداف توسعه پایکدار در
هيه ابعاد در مشیاس صنعتی گام بر مکی دارد و در ان بکاق بکا
رویالرد سیستيی پایدار ،دستیابی به سه هدف کتن «بهرهوری

مؤرر جهکح بهبکود کی یککح هکوای شکهری اسکح ،بنابرایککن
مدیریح کاشح درختان بر اساس سایه اندازی ،انتخکای و نکو
گونههای گیاهی مناسب مکی توانکد یکك اسکتراتژی پایکدار در
جهح بهبود هوای شهر و نزدیك شکدن آن بکه اسکتانداردهای
شهری باشد( .)26لذا بهتر اسح در ترکیبهای کاشح گیاهی از
گیاهانی است اده شود که قدر جذی این آالینده هکا را داشته
باشند البتکه برای افزایش عيکز پاالیش می تکوان از گیاهکانی
که فضای بیشتری را در واحد س ح اشغا می نيایند است اده
نيود و یا آنها را با گیاهان س وح سکبز ترکیکب ککرد ککه ایکن
ترکیب بر اساس اندازه ،رنگ ،سازگاری و ...می باشد.

طراحی اکولوژیکی با تأکید بر گیاه پاالیی ....
از اجرای این تیشیق موارد زیر نتیجه گیری می شود:
 oدر بیشککتر طرحهککای اجککرا شککده بککه منظککور احککدا
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هیپراکیيوالتورها در بهسکازی خاکهکای آلکوده بکه
فلزا سنگین» مجيوعه مشاال نخستین کن رانس
بهسازی زمین ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران.
23. http://www.parandies.com
 .24عباسپور ،مجید« ،1399 .مهندسی مییط زیسح»،
مرکز انتشارا عليی دانشکگاه آزاد اسکتمی( ،جلکد
او ).
 .25تاج الدین ،فهیيه «،1311 .طراحی پایدار میی کی
شهرک صنعتی سينان» ،پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحککی میککیط زیسککح ،دانشککالده میککیط زیسککح
دانشگاه تهران ،ص یا .24-23
 .26فراسککح ،معصککومه« ،1319 .انجیککر معابککد درختککی
مناسب برای کنتکر آلکودگی صکوتی و آلودگیهکای
هوا» ،دومین هيکایش تخصصکی مهندسکی میکیط
زیسح.

