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مدیریت پسماود در پارک َا ي فضاَای سبس شُری()4

 هذیشیت پسواًذ یک هطکل جْاًی ٍ یک چالص کلیذي تشاي تسیاسي اص کطَسّاي دس حال تَسؼِ است .هذیشیت ًادسستپسواًذ یک تْذیذ جذي تشاي هحیط صیست است .تِ هٌظَس هذلساصي ٍ هتؼادلساصي جشیاى صتالِ ،اغلة تِ یک سشي اص
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صیشهجوَػِّا تقسین هیضَد کِ ضاهل هٌاتغ تَلیذ صتالِ ،هٌاطقی کِ صتالِ دس آًْا تطکیل یا رخیشُ هی ضَد ٍ سٍضْاي
صًذگی است .صتالِّاي پاسکّا ٍ تاؽّاي ضْشي تِ دٍ گشٍُ ػوذُ تقسین هی ضًَذ کِ ضاهل ضایؼات ایجاد ضذُ تَسط
استفادُ کٌٌذگاى ،ضْشًٍذاى ٍ ضایؼات سثض است کِ هٌثغ غٌی لیگٌَسلَلضي کنّضیٌِ ٍ تسیاس دس دستشس ّستٌذ کِ دس
حال حاضش دس فشآیٌذّاي کوپَست یا ّضن تیَّاصي تػفیِ هیضًَذ ٍ هَسد استفادُ قشاس هی گیشًذ .دس ایي ساستا هَاسد
ریل هی تَاًٌذ حائض اّویت تاضٌذ:

چیثس چَب) ٍ هیضاى سَد ػایذي اص آًْا
 ضٌاسایی هحػَالت جذیذي کِ هی تَاى اص صتالِ ّاي سثض تَجَد آٍسد ٍ هَسد تقاضاي هػشف کٌٌذُ تاضذ استفادُ اص کَد ّاي حاغل اص صتالِ ّاي سثض تشاي تْثَد کیفیت خاک ًگْذاسي ٍ تؼویش تجْیضات ٍ ٍسایل هَجَد دس الَیت قشاس گیشد تا تؼَیض ٍ دٍس سیض آًْا استفادُ اص کاًتیٌشّاي هخػَغی تشاي جوغ آٍسي صتالِ ٍ تفکیک صتالِ اص هثذأ استفادُ اص سطل ّا ٍ هخاصًی تا ضکل ّاي جزاب ٍ کاستًَی ٍ تا سًگ ّاي هختلف ٍ یا استفادُ اص سطلّاي سخٌگَ کِهی تَاًذ ضْشًٍذاى تاالخع کَدکاى سا تِ تفکیک صتالِ تشغیة ًوایذ
 تَلیذ هحػَالت تاصیافتی ًظیش ًیوکت ،سطلّاي صتالِ ٍ یا ٍسایل ٍسصضی ٍ تاصي تا ضایؼات جوغآٍسي ضذُ دس خَد پاسکتِ هٌظَس تشغیة تِ تفکیک ٍ کاّص تَلیذ پسواًذ
 یک ساُ تسیاس هْن ٍ سادُ تشاي حل هؼضل صتالِ اطالع سساًی ٍ آهَصش است کِ هٌجش تِ افضایص آگاّی صیست هحیطی ٍّوچٌیي تشًاهِ سیضي ساُ حل ّاي هطاتق تا تَسؼِ پایذاس هی ضَد .کٍ ایه استراتژی آمًزش شامل :
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 -تخویي هیضاى صتالِ ّاي سثض تذست آهذُ اص پاسکْا ٍ هحاسثِ ّضیٌِ احذاث کاسخاًِ ّاي هشتثط تا صتالِ سثض (چَب تشي،

 9مرداد ماه 1400

 استفادُ اص ٍسایل آهَصضی ٍ تشٍضَس دس تذٍ ٍسٍد تِ پاسک ّا
 ایجاد ػالئن هخػَظ دس هٌاطق پشتاصدیذ
 تشگضاسي کالس ّاي آهَصضی تشاي کاسکٌاى پاسک ّا تا تتَاًٌذ تِ هشدم آهَصش دٌّذ
 تْیِ کاًتیٌشّاي تاصیافت قاتل هطاّذُ دس اهاکي ػوَهی ٍ ًػة ػالهت تاصیافت
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