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 هاترین یافتهمهم

 حفاظت  مهمترين اهداف براي اكوپارك در منطقه مورد مطالعه شامل دهندگان به پرسشنامه دلفي،طبق نظر پاسخ

، رساني محیط زيستيهاي اطالعتابلو، هاي چند ساعتهبازيافت زباله و ضايعات، محدوده اقامت تفرج، هااز طبیعت و گونه

افزايش آگاهي عمومي و ، ها و انرژي تجددپذير، آب تلف شدهمجدد از زباله نظیر استفاده زيستي ارائه فنون محیط

ارائه خدمات توريستي و فروشگاه، ارائه ، گردشي پیادهآوري پاك، ارائه امکانات تفرجي متنوع، تور طبیعتاستفاده از فن

 است.  خدمات توريستي و تفرجي با كیفیت باال

 كالته اكوپارك، پارك، شصت ي:هاي کلیدواژه

 

ماهیني، سیدحامد میركريمي، مرجان محمدزاده، رامین رحماني، حمیدرضا رضايي، عبدالرسول سلمان نویسنده)گان(:

 علي شعباني

 شگاه علوم كشاورزي و منابع دان -كالتهجنگل آموزشي شصت طراحي پارك اكولوژيك در محدوده عنوان:

 طبیعي گرگان 

 

 

 42/7/6931  تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهمیت موضوع

 اي با هدف پايداري باشند از جمله:اي از توسعهحظهمالتواند نمونه قابلها به داليل متعدد مياكوپارك

 هاي محیط زيستي به افراد مطابق با سن آنهاآموزش 

 كننده در ارتباط با محیطرساني به استفادهطرق جديد اطالع 

 باال بردن بینش عمومي در رابطه با مسايل محیطي 

هاي اكولوژيك سازي ديگر پاركست امکان كپيبديهي ا و دندر ايران ندارچنداني مشابه عیني  هانوع پاركاين 

و  خود و اهداف ويژه موجود در دنیا در اين مکان وجود ندارد. چرا كه هر پاركي بسته به شرايط محیطي و اكولوژيك

، و البته در چارچوب تعريف و اهداف بودجه در نظر گرفته شدههمچنین و  كنندگان و مديران آننظرات استفادهنقطه

  ريزي شود.طراحي و برنامه بايد كلي عنوان آن

هايي در ذيل طرح حاضر در تالش براي ارائه الگويي از چگونگي چارچوب ممکن چنین پاركاهداف با رعايت عمده 

 :ايران است
 

 صورت يك اكوسیستم طبیعي طراحي كل مجموعه به 

 ن علمي، تفريحي و تفرجيصورت مکاطراحي مجموعه به 

 تفريح و تفرج توام با يادگیري 

 

 دمه )شرح مساله(مق

فضايي پايدار، الگوبرداري از طبیعت و  -عيساختار اجتما با توجه به سه محورپايدار،  طراحي اكولوژيك ورويکرد 

هاي پاسخ داست كه در آن بايساخت هاي انسانمنظر هاي جديداستفاده از منابع انرژي تجديدپذير، معرف جايگاه

ي از رفاه اقتصادي و زندگي جمعي در بستر حفاظتي، آموزشي، پژوهشي، تفرجي، اكولوژيك،پايداري به مسائل  يمناسب

گیري از روش دلفي، انتظار كارشناسان علوم مرتبط با اين پژوهش با بهره .داده شود شناسي اكولوژيكيزيباي مفاهیم

 كند.بندي و ارائه ميمديريت منابع طبیعي در ايران را از ارائه خدمات تفرجي توسط يك پارك اكولوژيك جمع
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

  .با استفاده از دلفی هاي ممكن در منطقهاهداف و فعاليتبندي رتبهدهندگان در خصوص بندي نظر پاسخجمع

 رديف شاخص رتبه رديف شاخص رتبه

7 
منظور توسعه محصوالت به تحقیقات و نوآوري

 محیط زيستي )سازگار با محیط(
 8 هاحفاظت از طبیعت و گونه 8 81

 2 بازيافت زباله و ضايعات 2 81 پیشبرد كارايي و قابلیت محیط زيستي 1

1 
هاي علمي تفريحي وابسته مركز پژوهش و آموزش

 به طبیعت
 3 هاي چند ساعتهمحدوده اقامت تفرج 2 22

 4 رساني محیط زيستيهاي اطالعتابلو 2 28 سواريخهمسیر دوچر 1

 3 22 فضاي سبز جهت معرفي گیاهان دارويي 1
ها و مجدد از زباله نظیر استفاده زيستي ارائه فنون محیط

 انرژي تجددپذير، آب تلف شده
5 

 6 آوري پاكافزايش آگاهي عمومي و استفاده از فن 3 23 ها و خواص آنهانوشمعرفي دم 82

 7 ارائه امکانات تفرجي متنوع 3 24 پزشکيگیاه مشاوره 82

 1 گردشي پیادهتور طبیعت 4 25 المللي محیط زيستمدرسه بین 88

 1 ارائه خدمات توريستي و فروشگاه 4 26 امکان اقامت مناسب و دلپذير شبانه 88

 82 توريستي و تفرجي با كیفیت باالارائه خدمات  4 27 هاي محیطيارائه آموزش تابستانه جشنواره 88

 88 ارتقا و بهبود توسعه اكولوژيك 5 21 پل طنابي كه از شاخه درختان معلق شده است 82

 82 گار با محیطهاي ساخت محصوالت سازارائه روش 5 21 تونل حیوانات 82

 83 اي گیاهي و جانوريهزيبايي جنگل و احتمال مشاهده برخي گونه 5 32 بارانيهاي سازي جنگلشبیه 83

 84 درياچه مصنوعي 5 38 هاي تابستانينمايش فرآوري میوه 84

 6 32 جاده سالمت و پیست دو 85
بازيافت خودگردان زباله و فاضالب با استفاده از انرژي پاك در 

 هاي سازگار با طبیعتسازه
85 

 7 33 بهبود بخشیدن به دسترسي اطالعات محیطي 85
از مواد سازنده اكولوژيك با استفاده از منابع افزايش استفاده 

 تجديدپذير
86 

 87 كاهش منابع مصرفي 7 34 ارائه خدمات علمي و آموزشي 85

 


