
 شهر مصدر، الگویی تمام و کمال برای معماری پایدار

  

 

 شوکا خوشبخت بهرمانی

 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

 عضو هيات رئيسه گروه تخصصی معماری

کانون انجمن کنگره بين المللی پایداری در معماری و شهرسازی، با مشارکت 

های صنفی مهندسان معمار ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات، از تاریخ 

برگزار در شهرهای دبی،ابوظبی و مصدر  ١٣٩٣اسفند ماه  ۴بهمن لغایت  ٣٠

مصدر اولين شهر عاری از آربن و ضایعات جهان، قطب در حال حاضر شهر . شد

. های تجدیدپذیر به شمار می آید جهانی جدیدی برای توسعه فناوری انرژی

برگزاری کنگره ی بين المللی پایداری، بهانه ای شد تا تصميم به تهيه ی 

گزارشی در خصوص شهر مصدر بگيریم و کمی بيشتر با این شهر و ویژگی 

 . هایش آشنا شویم



 

ست که هم اینک در خارج از ابوظبی ی مصدر سيتی، پروژه شهری زیست پایدار

ميليارد دالر در حال ساخت  ١٥در امارات متحده عربی با هزینه اوليه بالغ بر 

این شهر، کالن شهری بدون آالینده کربنی بوده و در مقایسه با دیگر . باشد می

مقدار مصرف آب آن کاهش یافته شهرهای هم اندازه خود، به طور قابل توجهی 

ساخت این شهر با هدف ایجاد یكی از پایدارترین شهرهای دنيا در سال . است

شهر مصدر مجهز به منابع . پایان خواهد یافت ٢٠١٥آغاز شده و در سال  ٢٠٠٨

های ساختمانی خالقانه، استانداردهای جدید در  های تجدیدپذیر، شيوه انرژی

های  ثبيت موقعيت شهر مصدر آژانس بين المللی انرژیزمينه زندگی پایدار و ت

این شهر توسط . باشد ای پایدار می تجدیدپذیر در انتقال جهان به سمت آینده



 (MIT) موسسه علوم و فناوری مصدر با همكاری موسسه فناوری ماساچوست

در حال احداث است آه حوزه فعاليت موسسه مذآور آموزش نيروی انسانی و 

های تجدیدپذیر و مباحث مربوط به توسعه پایدار  مينه انرژیتحقيق در ز

  .باشد می

 

های طبيعی در جهان، یعنی  این شهر سبز در یکی از سخت ترین محيط زیست

در اوج تابستان، وقتی بادهای خشک بيابانی را نيز . در بيابان ساخته شده است

. درجه است ٦٠کنيم که دمای هوا  بر این شرایط اضافه کنيم، احساس می

ای از زندگی آگاهانه در محيط زیست بدون کربن و شهری  مصدر سيتی، نمونه

آل در سطح جهان است زیرا تميز، زیست سازگار، هماهنگ و  بسيار ایده

 .زیباست

های پيشرفته زیست  آوری این شهر طوری طراحی شده که محل اصلی برای فن

همين خاطر جایی است برای  های انرژی باشد و به حل پایدار و توسعه راه

هایی در این زمينه  مؤسسات برجسته تحقيقاتی در سطح بين المللی و تجارت



ای برای محيط زیست، بر چالش  و دیگر زمينه ها؛ جایی که بدون هيچ هزینه

جایی که همه مزایا برای . زندگی در شرایط اقليمی سخت فائق آمده است

های موجود در شهرهای قدیمی  از اضطرابرا دارد اما عاری  ٢١زندگی در قرن 

 .است ٢٠قرن 

دوام آورده و مدلی باشد برای زندگی زیست  ٢٢تواند تا قرن  شهری که می

جایی که ایمن است و تميز تا کودکان در . جایی که در آن ترافيکی نباشد. پایدار

ا محيط زیستی ر. ها رونق گيرند و جوامع شکوفا شوند آن رشد کنند و خانواده

ای از  های شکوهمندی مشابه جنوب اروپا با شبکه پيچيده تصور کنيد با ميدان

های علمی جهان،  مرکزی برای تالش. های پر سایه در شهرهای عربی خيابان

جایی که افراد، شرکت ها، و . شهری که محل آزمایش آینده بشریت است

مسائل دوران ما  هایی برای یکی از حادترین حل ها متعهد هستند تا راه سازمان

 .بيابد

 موقعيت شهر

کيلومتری ابوظبی، پایتنخت امارات متحده عربی ساخته  ١٧مصدر سيتی، در   

شده، و یکی از اصلی ترین مراکز اقتصادی و فرهنگی این کشور به شمار 

این دو شهر توسط یک سيستم راه آهن سبک به همدیگر متصل . آید می

مکان ميدهد که روزانه به این مرکز زیست هزار کارگر ا ٦٠هستند و این به 

  .سازگار رفت و آمد کنند

ای است از شرکت انرژی آینده ابوظبی مشهور به مصدر که تحت  این شهر پروژه

کل این شهر رو به شمال شرقی است تا . مالکيت امارات متحده عربی است

جریان بادهای خنک شب در این شهر، بيشترین مقدار باشد و قرار گرفتن آن در 

اری است برای همچنين در اطراف آن دیو. معرض بادهای گرم روز کاهش یابد

کيلومتری به شکل  ٦محافظت بيشتر در مقابل بادهای شدید و لذا یک محوطه 

در نتيجه مصدر سيتی، از آب و هوایی بی همتا . مربع در اطراف آن هست

با لحاظ نمودن موارد فوق در طراحی . برخوردار است، با دمایی نسبتًا مناسب



بت استانداردهای موجود در شهر ميزان سرمایش مورد نياز برای این شهر نس

 .آاهش یافته است% ٥٥امارات متحده عربی معادل 

 

 اندازهای شهری مصدر چشم

های سبزی که در اطراف این شهر قرار دارد،  ساکنين و بازدیدکنندگان از پارک

ای  هایی با سایه بان هستند که سایه ها مملو از ساختمان خيابان. برند لذت می

مناظر و بناهای آبی . کنند ان پياده در پياده روها ایجاد میخوشامدگو برای عابر

شوند، و بر زیبایی  ها و غيره نيز سبب ایجاد هوای خنک می نظير فواره ها، برکه

 . افزایند و آرامش این شهر می

های آن، کار شرکت مشهور معماری بریتانيا  طراحی این شهر و ساختمان

های معماری  خت بسياری از پروژهاست که مسئوليت سا" فوستر و شرکاء"

مشهور در سراسر جهان را دارد، از جمله پل ميلنيوم لندن، و فرودگاه بين 

 .المللی هنگ کنگ



 

 مراحل ساخت مصدر سيتی    

 :طرح ساخت مصدر، سه مرحله دارد

در پایان . آغاز شد و هم اینک تکميل شده است ٢٠٠٨اولين مرحله در سال 

اصلی در این شهر ساخته شد که صد و یک واحد  ساختمان ٦مرحله اول 

همچنين محلی وجود دارد آه . اند مسکونی و یک کتابخانه الکترونيکی داشته

آوری مصدر در نظر گرفته شده است آه در سال  برای مؤسسه ی علم و فن

، در مصدر ٢٠١١تا پایان سال . ، به عنوان اولين مرکز این شهر افتتاح شد٢٠٠٩

در . اند احد آپارتمانی دیگر ساخته شده و مراکز خرید تکميل شدهو ٢٢٢سيتی، 

هزار نفر  ٧مصدر سيتی، جایی باشد برای  ٢٠١٥، قرار است تا سال ٢مرحله 

پس از . کنند هزار کارگر که روزانه از ابوظبی به آنها رفت و آمد می١٢ساکنين و 

ت که این است، قرار اس ٢٠٥٠و  ٢٠٢٠های  ، که بين سال٣تکميل مرحله 

هزار نفر از ساکنين و  ١٠٠بهشت آرمانی بيابانی، جایی باشد برای حدود 

ها  های مواد غذایی و رستوران بر اساس این طرح، قرار است فروشگاه. کارگران

  .به سرو غذاهای تازه، ارگانيک و زیست پایدار بپردازند

 اطالعات و آمار آلی شهر مصدر



جمعيت قابل اسكان در . باشد تر مربع میآيلوم ٧مساحت تقریبی شهر مصدر 

نفر برآورد شده و در صورت ساخت آامل شهر ظرفيت  ١٦٠تا  ١٣٠هر هكتار بين 

نفر جمعيت  ٥٠.٠٠٠نفر جمعيت مقيم و ساآن در شهر و  ٤٠.٠٠٠( نفر  ٩٠.٠٠٠

ها بطور  ساختمان. برای این شهر در نظر گرفته شده است) ترددی و غير ساآن

متر  ٤٠اند و بلندترین ساختمان طراحی شده  طبقه طراحی شده ٦تا  ٤متوسط 

های فرعی  متر و عرض خيابان ١٤های اصلی  حداآثر عرض خيابان.ارتفاع دارد

 .متر پهنا دارد ٢٥باشد همچنين شاهراه مرآزی این شهر  متر می ٨.٥

 های مختلف شهر بخش

در نظر گرفته شد در شهر مصدر با توجه به چشم انداز و نقشی که برای شهر 

 :تخصيص زمين به عملکردهای مختلف به شرح زیر می باشد

   : شود بخش تقسيم می ٤این شهر به 

  .های مدرن و راحت است آپارتمانها و  بخش مسکونی دارای خانه• 

آوری پيشرفته، مراکز خرید فعال، رستوران و بازار  بخش تجاری دفاتر دارای فن• 

  .است

هایی که در  ها و سازمان بخش مرکز تحقيق و توسعه، جایی برای شرکت• 

  .کنند های زیست پایدار کار می آوری پاک و انرژی زمينه فن

آوری مصدر که دانشجویان و  سسه علم و فنبخش چهارم، جایی برای مؤ• 

 دانشگاهی

اقتصاد 

های 

 تجاری خاص

پارک 

فن 

 پارکينگ مسکونی آوری

تفرجگاهی 

 و هتل

فضای 

سبز 

و 

 پارک

٨  %١ %٢٠ %٣٠ %٨ %١٣ %٢٤ %٦% 



در حال حاضر این مؤسسه . آورد اساتيدی از سراسر جهان را به گرد خود می

تا زن هستند و  ٢دانشجو،  ٥از هر . مؤسسه مختلف دارد ٣٢دانشجو از  ١٧٠

در نهایت این مؤسسه . باشند از ساکنين از امارات متحده عربی می% ٤٣

نفر عضو هيئت مدیره از  ٤٢. دانشجو را ثبت نام نماید ٨٠٠تا  ٦٠٠ميتواند بين 

این مؤسسه که به مؤسسه . های برجسته در سراسر جهان هستند دانشگاه

آوری ماساچوست در آمریکا وابسته و تحت حمایت آن است، صرف  مشهور فن

 :شود زمينه ذیل می ٤تحقيقات و توسعه در 

  توليد و ذخيره انرژی زیست پایدار،. ١

  توزیع و استفاده پر بازده از انرژی،. ٢

  آب، محيط زیست و شرایط اقليمی،. ٣

 .توسعه پایدار الحاقی. ٤

 

 ایجاد انرژی زیست سازگار شهری

 ١٠مصدر سيتی، در حال حاضر از توان یک کارخانه ی فتوولتائيک خورشيدی 

ین نوع در کند که بزرگترین کارخانه از ا مگاواتی واقع در این شهر استفاده می



ها  های فتوولتائيک واقع بر بام خانه توان اضافی از سيستم. خاورميانه است

 .آید می

از توان خود را از یک سری % ٣٠به عنوان مثال، مؤسسه مصدر هم اینک 

های بادی مدرن و با  برج. آورد فتوولتائيک خورشيدی روی بام بدست می

های سنتی منطقه  ها و ساختمان نهتکنولوژی پيشرفته واقع در بناهایی که در خا

یک برج بادی، بادهای خنکی که در ارتفاعات . شود شود نيز نصب می یافت می

کند تا دمای هوای  گيرد و مستقيمًا به درون ساختمان وارد می وزند را می می

همچنين با پيروی از رد پای معماری قدیمی که در . درون آن را متعادل کند

ها را در مناطق مرتفع  شود، ساختمان اورميانه یافت میبسياری از شهرهای خ

سازند تا  ها را باریک می سازند تا از این بادهای خنک بهره گيرند، و خيابان می

های سنتی غيرفعال  این طرح. هوا بتواند به طور طبيعی از درون شهر عبور کند

آمده و در  شود که دمای هوا در طول روز به مقدار قابل توجهی پایين سبب می

ها و دفاتر استفاده  همه انرژی ای که درون خانه. نتيجه مصرف برق کم شود

تواند از مرکز  آوری باال است و می های دارای فن شود، تحت کنترل دستگاه می

 .مشخصی کنترل شود

 رعایت استانداردهای معماری و محيطی 

معماری سبز های مصدر سيتی، با باالترین استانداردهای طراحی  ساختمان

از آب % ٨٠. آوری ذخيره آب سازگارند، از جمله استفاده از توان پر بازده و فن

شود و آب زائد، تميز شده و برای اهدافی نظير آبياری  مصرفی بازیافت می

 . گردد محصوالت استفاده می

مواد . شود های خانگی نيز با قوانين سرسخت بازیافت، فشرده سازی می زباله

ت و غير قابل استفاده مجدد، به کارخانجات مدرن سوزاندن ضایعات غير بازیاف

مصدر سيتی تعدادی گزینه حمل و . شود تا به انرژی تبدیل شود فرستاده می

نقل عمومی نيز دارد و همچنين مسيرهایی تميز، ایمن و پر سایه که راه رفتن 

ها و  سعالوه بر راه آهن سبک، اتوبو. کند در سراسر منطقه را تسهيل می



. های برقی نيز در شهر هستند تا مردم را در مسيرها جابجا کنند ماشين

 .استفاده از وسيله شخصی در این شهر، به شدت محدود است

 

مرحله اول این شهر که تاکنون ساخته شده، یک سيستم شخصی عبور فوری  

ارند ها یک بخش خصوصی باتری دار د این سيستم. در زیر زمين دارد) پی آر تی(

این وسایل نقليه کامًال . کند ها جابجا می و بدون راننده مسافران را بين ایستگاه

ها  این بخش. شوند خودکار هستند و با یک سيستم کامپيوتر مرکزی اداره می

پی "های  سيستم. شوند وقتی منتظر مسافر هستند، به طور خودکار شارژ می

صی مثل دسترسی بر اساس های حمل و نقل خصو هم مزایای سيستم" آر تی

نياز و خصوصی بودن را دارا هستند و به خاطر عدم وجود مشکالتی نظير ترافيک 

همچنين . عمومی نيز برخوردار هستند  های وسایل نقليه یا محل پارک از راحتی

کند تا به  حلی بدون آالینده برای حمل و نقل هستند که به شهر کمک می راه

  . اهداف زیست پایدارش برسد

 عوامل مؤثر بر مسایل زیست محيطی در مصدر سيتی 



دهد بيشترین بازده زیست محيطی از  نشان می) ١شكل (همانطور آه هرم 

شود آه آمترین سرمایه گذاری مالی را نياز دارند یعنی  عواملی ناشی می

های شهر مد نظر قرار  شكل و جهت شهر آه این موضوع در طراحی ساختمان

گيرد ابزار مورد نظر  ها قرار می سازی ساختمان ميانه هرم بهينهدر . گرفته است

گيری حداآثر از تهویه و  اندازهای هوشمند، بهره در این بخش شامل سایه

های آنترل فعال  در باالترین قسمت هرم سيستم. باشند روشنایی طبيعی می

 . های بازیافت گرما و فوتوولتائيك گيرند از جمله سيستم قرار می

آنيد روشهایی آه باالترین هزینه سرمایه گذاری را  نگونه آه مشاهده میهما

دارند آمترین تاثيرات زیست محيطی را دارند به همين دليل تمرآز اصلی طراحان 

بر روی بخش زیرین هرم بوده تا با آمترین هزینه اهداف زیست محيطی مورد 

اهكار مورد توجه قرار های فعال به عنوان آخرین ر نظر را تحقق بخشند و سيستم

سازی در  های بهينه جالب توجه است آه با استفاده از بكارگيری روش. اند گرفته

دو ردیف زیرین هرم، ميزان مصرف انرژی در مصدر سيتی نسبت به 

 .آاهش داده شده است% ٧٠های عادی به ميزان  ساختمان

 آننده انرژی در مصدر سيتی منابع تامين



 

الكتریكی در موسسه مصدر در حال حاضر از مزارع بخش اعظم انرژی 

های فوتوولتائيك نصب شده بر بام  و بخش دیگر از پنل) PV array(فوتوولتائيك 

 .گردد ها تامين می ساختمان

آب گرم مصرفی در حال حاضر بوسيله آلكتورهای لوله خالء % ٧٥همچنين 

ه شبكه برق ابوظبی شایان ذآر است توان اضافی توليد شده ب. گردد تامين می

 .شود برگردانده می

 های پایلوت در زمينه انرژی حرارتی پروژه

 )International PV Competition(المللی فوتوولتائيك  رقابت بين. ١

های فوتوولتائيك  در مصدر سيتی از پنل) MW١٧٠(بخش اعظم انرژی الكتریكی 

موجود  PVهای  ین تكنولوژیگردد بنابراین انتخاب مناسبترین و آارامدتر تامين می

در جهان با توجه به شرایط اقليمی امارات بسيار حائز اهميت بوده آه در این 

های آزمایشی در مصدر سيتی برگزاری رقابت بين  ارتباط، یكی از اولين پروژه

 ٣٥تاآنون پنلهایی از . آغاز گردیده است ٢٠٠٨بوده آه در سپتامبر  PVالمللی 



اند و نتایج این رقابت منجر به  جهان مورد آزمون قرار گرفته آننده در سطح تامين

برای نصب زمينی و پشت بامی در مصدر سيتی  PVانتخاب مناسبترین مدول 

 .گردد می

 BEAM DOWNپروژه . ٢

ژاپن  Cosmoاین پروژه با همكاری موسسه علمی و فناوری مصدر، شرآت نفتی 

این پروژه از طراحی متداول انرژی در . و موسسه فناوری توآيو انجام شده است

) هليواستات(در یك نيروگاه متمرآز آننده مرآزی ) CSP(خورشيدی متمرآز شده 

آنند و پرتوهای دریافت شده بوسيله هليواستات در قسمت باالیی  استفاده می

متمرآز شده و از آنجا به دریافت آننده اصلی آه در ) منعكس آننده مرآزی(برج 

متداول دریافت آننده  CSPهای  در سيستم. گردد ر دارد منعكس میپایين برج قرا

در باالی برج قراردارد ولی در این روش با قرارگيری دریافت آننده در پایين برج 

برای جذب گرما و نهایتًا (اتالف انرژی حاصل از پمپ آردن سيال به باالی برج 

 .شود حذف می )ایجاد بخار برای یك توربين بخار و توليد الكتریسيته

دهد آه  قرار دارد، نتایج اوليه نشان می R&Dبا وجود اینكه این پروژه در مراحل 

انرژی الكتریكی پاك توليد  MWH ٨٥-٧٥تواند ساالنه  آيلووات می ١٠٠یك برج 

 .خانه را تامين نماید ١٠ -١٥تواند برق  نماید آه این ميزان می

 )geothermal testing(آزمایشات زمين گرمایی . ٣

ها در مصدر سيتی حفاری اآتشافی در اعماق زمين  یكی از مهيج ترین پروژه

های گرم زیر زمينی، آه مقدار و  برای آزمایش و بررسی در دسترس بودن آب

دمای الزم و آافی را برای استفاده بمنظور توليد سرمایش حرارتی و تامين آب 

های فوق توليد توان و  بر آاربردعالوه . باشند، بوده است گرم خانگی را دارا می

شيرین نمودن آب از دیگر آاربردهای مفروض برای انرژی زمين گرمایی 

  .باشند می

ای از  آند بخش عمده نتایج اوليه تحقيقات صورت گرفته در این خصوص ثابت می

تواند بطور دائمی  بار سرمایشی فاز اول شهر با استفاده از چيلرهای جذبی می



در حال حاضر تمرآز بر روی امكان سنجی . ين گرمایی تامين گردداز گرمای زم

سرمایش حرارتی و تامين آبگرم مورد نياز برای حمام و ظرفشویی با استفاده از 

 .باشد انرژی زمين گرمایی می

 های پایلوت در زمينه سرمایش خورشيدی پروژه. ٤ 

مصدر سيتی سرمایش حرارتی خورشيدی، منبع مهمی برای تامين سرمایش 

های  بدین صورت آه از انرژی توليد شده بوسيله آلكتور. شود محسوب می

این . حرارتی خورشيدی برای توليد آب سرد یا رطوبت زدایی هوا استفاده شود

با استفاده از یك فرایند ترموشيميایی آه از (تكنولوژی مصرف انرژی الكتریكی را 

برای یك ) شود آلراید در آن استفاده می یك ترآيب آب و ليتيوم بروماید یا ليتيوم

 .دهد سيستم تهویه مطبوع آاهش می

های تهویه مطبوع حرارتی خورشيدی مورد استفاده در مصدر سيتی به  سيستم

  :شوند دو دسته تقسيم می

مانند چيلرهای جذبی تك اثره، رطوبت زدایی با (تجهيزات دما پایين . ١

آب گرم درجه پایين آه از طریق صفحات آه انرژی خود را بوسيله ) دسيكانت

شود،  تخت غير متمرآز یا آلكتورهای لوله خالء و یا منابع زمين گرمایی توليد می

  .تامين ميكنند

بایست از  آه در آنها می) مانند چيلرهای جذبی چند اثره(تجهيزات دما باال . ٢

برای ) مرآز آنندههای مت با استفاده از آینه(های خورشيدی متمرآز آننده  آلكتور

 .متمرآز نمودن نور خورشيد استفاده نمود

 )بادگير(برج بادی 

 ٤٥یكی از بناهای ساخته شده با معماری سنتی این منطقه برج بادی با ارتفاع 

ارتفاع بلند این بادگير امكان . باشد متر در باالی لژ سلطنتی مصدر سيتی می

ی باز ميدان عمومی در پایين برج را گرفتن بادهای فوقانی و فرستادن آنها به فضا

هایی آه در باالی ساختار فلزی برج قراردارند با تشخيص  سنسور. آند فراهم می



آنند و مسيرهای دیگر را  های غالب مسير دریافت مناسب را باز می جهت باد

بادهای را به  PTFEیك غشای . بندند تا تا بادها به پایين برج هدایت شوند می

اسم علمی نوعی تفلون نچسب  PTEFغشای . آند هدایت میسمت پایين 

های  باشد آه ترآيبی از تكنولوژی سرمایش تبخيری و تكنيك معروف می

 )٢شکل . (باشد جابجایی هوا می

موسسه مصدر همچنين از این برج به عنوان پلت فرمی برای تجهيزات علمی 

سنجش آيفيت هوا،  گيری دما و همچنين ابزارهای خود مانند تجهيزات اندازه

 .آند استفاده می

 سيستم حمل و نقل شهری در مصدر سيتی 

 

توانند  به اتمام رسد اهالی آن می ٢٠١٣زمانی که کار ساخت این شهر در سال 

های الكتریكی و یک سری  آهن نوری، اتوبوس با استفاده از یک خط راه

به حساب  آه خصوصی ترین وسایل نقليه(های حمل و نقل خودکار  محفظه

گيرند و از طریق خطوط  های مشخصی در شهر قرار می آیند آه در پارآينگ می

در سراسر این شهر هفت کيلومترمربعی ) اتوبوس برقی قابل دسترسی هستند

های موجود برای وسایل  بدین ترتيب حداآثر فاصله ميان ایستگاه. تردد کنند



راه آهن نوری و خطوط . متر خواهد بود ٣٠٠نقليه عمومی در شهر حداآثر 

 .متروی ابوظبی نيز از مرآز شهر مصدر خواهند گذشت

شرکت انرژی آینده “ مصدر”مدیر واحد توسعه مستغالت طرح “ خالد عواد"

آنها شبيه یک “ ها گفت  ابوظبی به خبرگزاری فرانسه در رابطه با این محفظه

د بروید و آنها خواهي فقط کافی است که بگویيد کجا می. آسانسور افقی هستند

 ."شما را به آنجا خواهند برد

 های بازیافت مواد سيستم

حتی در مراحل (مصدر سيتی با دیدگاه به حداقل رساندن ضایعات و پسماند 

بدین منظور جهت . گذراند مراحل ساخت و بهره برداری را می) ساخت شهر

د، بتن و استفاده مجدد و بازیافت ضایعات ساختمانی توليد شده از جمله فوال

الوار چوبی، همه پيمانكاران مصدر سيتی ضایعات ساختمانی خود را به مرآز 

همچنين . دهند انتقال می) جهت جداسازی و انجام فرایند بازیافت(بازیافت مواد 

درصد آب مصرف شده در شهر نيز پس  ٨٠باشد آه  ای می طراحی شهر به گونه

فاضالب شهر نيز . گردد مصرف باز میاز بازیافت و پاالیش شدن دوباره به چرخه 

همچنين . رسد شده و به مصرف آبياری گياهان و نيازهای دیگر می تصفيه 

بازیافت زباله و پسماند در شهر به شکلی است که تقریبًا از تمام مواد دفع شده 

ها که قابليت  از آن بخش از زباله. شود ها پس از بازیافت استفاده می و زباله

های  شود و زباله ه کود و خاک غنی کشاورزی را دارند استفاده میتبدیل شدن ب

 .دیگر شامل پالستيک و دیگر مواد مصنوعی کامًال بازیافت خواهند شد
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