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 چکیده
د و با هستن شناختیبومفضاهاي سبز شهري داراي نقش اجتماعی، اقتصادي و 

فظ اجتماعی، ح یکپارچگیمزایایی چون محیطی مطلوب براي پرورش کودکان، 
، شاخصی براي ارتقاي کیفیت هااینهاي روحی و نظایر آسایش و درمان بیماري

شوند. شهرها یک نوع اکوسیستم فضاي زندگی و توسعه جامعه محسوب می
اي انسان هاز فعالیت شناختیبومی یا زیستمحیطپیچیده اجتماعی، اقتصادي و 

 هاياکوسیستم دهندهتشکیلبوده و فضاهاي سبز شهري یک بخش مهم 
قی مناط عنوانبهطبیعی شهري است. در واقع ارزش عناصر فضاي سبز شهري 

لی شامل ک طوربهبه چندین عامل بستگی دارد. این عوامل  شناختیبومبا کارکرد 
اندازه، موقعیت و پراکندگی در سطح شهر، تنوع ساختاري، ترکیب انواع مناطق 

 ترینهممپارچگی در سیستم  مناطق سبز هستند. از مختلف سبز و ارتباط و یک
توان به کاهش آلودگی صوتی، کاهش می فضاي سبز شناختیبومکارکردهاي 

آلودگی هوا، جلوگیري از فرسایش خاك، کاهش آثار باد، جذب گرد و غبار، 
کنترل شرایط اقلیمی، افزایش تنوع زیستی و سایر موارد اشاره نمود. امروزه 

عت زیرا حضور طبی؛ نبه احیاي طبیعت شهري نیاز به توجه ویژه دارندشهرها از ج
در شهر، در وسعت، ترکیب و توزیع الزم و کافی از الزامات توسعه پایدار است و 
این موضوع براي پیشبرد کیفیت زندگی در نواحی شهري اهمیت باالیی دارد و 

 سازد.پایدار می شناختیبوماین نواحی را از نظر 
 

 اختیشنبوم، اکوسیستم، طبیعت، آلودگی، زیستمحیط کلیدي: کلمات
 

 کارکردهاي فضاهاي سبز شهري
متفاوتی در رابطه با کارکردهاي  هايبنديتقسیم

مختلف فضاي سبز در محیط شهري انجام شده است. 
و هاشمی  2003سال بندي که منلون در طبق تقسیم

داشتند کارکردهاي فضاي  1388و همکاران در سال 
هاي شهري در سه گروه کارکردهاي سبز در محیط

-یم بنديتقسیم، اجتماعی و اقتصادي شناختیبوم
شوند. فضاهاي سبز با دارا بودن کارکردهاي چندگانه 

یت انه و درخود، بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان 
خواهند بود  تأثیرگذارشهر پادار  گیريشکلبر 

). فضاهاي سبز شهري 1388(هاشمی و همکاران 
ند هست شناختیبومداراي نقش اجتماعی، اقتصادي و 

و با مزایایی چون محیطی مطلوب براي پرورش 
اجتماعی، حفظ آسایش و درمان  یکپارچگیکودکان، 

اي ، شاخصی برهااینهاي روحی و نظایر بیماري
ارتقاي کیفیت فضاي زندگی و توسعه جامعه محسوب 

 ).Balram, 2005شوند (می
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 )1388هاشمی و همکاران،( یدارپاارتباط مفهومی بین فضاي سبز شهري، کیفیت زندگی و شهر : 1شکل 

 
 شناختیبومکارکرد 

feng  وRusong )2003 شهرها را یک نوع (
اکوسیستم پیچیده اجتماعی، اقتصادي و 

 هاي انساناز فعالیت شناختیبومی یا زیستمحیط
دانند و فضاهاي سبز شهري یک بخش مهم می

هاي طبیعی شهري است و اکوسیستم دهندهتشکیل
روحی و جسمی، ارائه منابع  آرامششامل  آنخدمات 
 ی، حفظ فعالیت انسانی وزیستمحیط المنافعمشترك

 سازيپاكسالمت ذهن و بدن شهروندان همچنین 
، حفظ منابع وهواآبمحیط، تنظیم میکروکلیما و 

آبی، تغذیه و گردش خون، حفظ تنوع زیستی، 
جامعه  وپرورشآموزشسازي و ارائه فرهنگ و محوطه

است. در واقع ارزش عناصر فضاي سبز شهري 
 به چندین شناختیبوممناطقی با کارکرد  عنوانبه

کلی شامل  طوربهعامل بستگی دارد. این عوامل 
اندازه، موقعیت و پراکندگی در سطح شهر، تنوع 

اختاري، ترکیب انواع مناطق مختلف سبز و ارتباط س
 Heidtمناطق سبز هستند ( و یکپارچگی در سیستم

and Neef, 2005( وري فضاهاي بنابراین ارتقاي بهره؛
 مورد توجه قرار هاآن شناختیبومسبز باید با ارتقاي 

اکولوژیک  باارزشگیرد، زیرا درون شهرها عناصر 
کاهش هستند. بر این  اي در حالفزاینده طوربه

له هاي مقابترین راهاساس، اندیشه گران یکی از اصلی
با معضالت شهرنشینی را تقویت رابطه انسان 

اند (یوسفی و همکاران، شهرنشین با طبیعت دانسته
بنابراین امروزه شهرها از جنبه احیاي ؛ )1391

زیرا حضور ؛ طبیعت شهري نیاز به توجه ویژه دارند
ر، در وسعت، ترکیب و توزیع الزم و طبیعت در شه

کافی از الزامات توسعه پایدار است و این موضوع براي 
پیشبرد کیفیت زندگی در نواحی شهري اهمیت 

دار پای شناختیبومباالیی دارد و این نواحی را از نظر 
 ).1387زاده، سازد (صالحی فرد و علیمی
-یم فضاي سبز شناختیبومکارکردهاي  ترینمهماز 

توان به کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا، 
جلوگیري از فرسایش خاك، کاهش آثار باد، جذب 
گرد و غبار، کنترل شرایط اقلیمی، افزایش تنوع 
زیستی و سایر موارد اشاره نمود. در ادامه به این 

-خالصه پرداخته می طوربه شناختیبومکارکردهاي 
 شود.
 

 شهر پایدار

کارکردهاي 

 اجتماعی

کارکردهاي 

 اکولوژیکی

فضاي سبز 

 

کارکردهاي 

 اجتماعی
کیفیت 
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 کاهش آلودگی صوتی
هاي زیستی آلودگیهاي محیطآلودگیدر میان 

صوتی به دلیل قابلیت بروز آثار فیزیولوژیک و روانی 
اي برخوردار است. آلودگی بر انسان از اهمیت ویژه

صوتی یکی از تهدیدات جدي آرامش است که همه 
هاي شهري و چه در منازل و محل مردم چه در محیط

د ن هستندست به گریبا آنها با کارخانه ویژهبهکار 
). درختان و فضاي سبز 1392پور و همکاران، (حسین
از طریق جذب و انعکاس و یا  توانندمیشهري 

پراکنده کردن امواج صوتی که توسط ترافیک حاصل 
-شود و یکی از ویژگیبزرگ تولید می هايماشیناز 

هاي شهرهاي بزرگ است به بهبود کیفیت 
کیفیت ). 1378کمک نمایند (زارعی،  زیستمحیط

هاي مختلف کاهش صدا در درختان و درختچه
اندازه برگ، تراکم شاخ و برگ و نوع و بلندي  برحسب

 ).1378درخت متفاوت است (صابر معاش و محسنی، 
از نظر کمی در تعریف آلودگی صوتی باید گفت؛ 

بل دسی 85تا  80هرگاه بار صوتی محیط از حدود 
وارض ناشی از دچار ع تدریجبهفراتر رود، انسان را 

کند (آستانه بحرانی). هرگاه آلودگی صوتی می تأثیر
بل برسد باعث دسی 110بار صوتی محیط به حدود 

هاي جدي در دستگاه شنوایی ایجاد درد و بروز آسیب
شود و ممکن است پرده گوش را نیز پاره کند می

). گیاهان با 1378(آستانه درد) (اسدي و میکاییلی، 
 از بار آلودگی توانندمیزیر  هايابلیتقبرخورداري از 
 صوتی بکاهند:

 بر رطوبت نسبی، کاهش دما و سرعت باد تأثیر-
 ایجاد اصطکاك، کاهش انرژي و جذب امواج صوتی-
 ایجاد و انحراف در مسیر حرکت امواج صوتی-
 .واج صوتیانعکاس و انکسار ام-

ساخت کمربندهاي سبز بسیار عریض در  معموالً
نیست. اگر  پذیرامکانلیل کمبود فضا شهرها به د

معقوالنه انجام گیرد، حتی اگر  صورتبهطراحی 
تواند متر هم باشد می 6پهناي کمربند سبز در حدود 

بر  عالوه خوبی را بر کاهش صدا داشته باشد. تأثیرات
 توانندمیاین، با کاهش صدا توسط فضاهاي سبز 

 ,Manlunآرامش روحی ذر شهروندان ایجاد نماید (

2003.( 
 

 کاهش آلودگی هوا
؛ کشدبار نفس می 2600روزانه حدود  معموالًانسان 

توان نتیجه گرفت که آلودگی هوا تا چه بنابراین، می
. ها مؤثر باشدتواند بر روي سالمتی انسانمیزانی می

توسط سه منبع  آنهواي موجود شهري و اطراف 
رفت وسایل  آمد و -1شود: بزرگ آالینده، آلوده می

سوخت مواد در زندگی روزمره  -2نقلیه موتوري، 
ها، مراکز حضور مراکز صنعتی (کارخانه -3شهري، 

ها) تولیدي و غیره، مثل کارخانه سیمان و پاالیشگاه
آلودگی هوا ناشی از  به عبارتی). 1387(شهسواري،

مستقیم بر روي سالمت انسان،  تأثیرعواملی بوده که 
گذارد. در هوایی که ما حتی ابنیه می گیاه، جانوران و

کنیم ترکیبات گازي خاصی وجود دارد که تنفس می
تغییر در این ترکیبات گازي شامل نیتروژن، اکسیژن، 

باشد (حسین پور و دي اکسید کربن و باقی گازها می
هاي زمین در مناطق شهري، ). طرح1392همکاران،

 راه کنترلباید هماهنگ با هدف بهبود کیفیت هوا از 
شکل توسعه و توزیع پوشش گیاهی تهیه شود، براي 

با استفاده از یک نظام خاص  توانندمیمثال، شهرها 
ریزي کاربري زمین، توسعه را در مناطق خاص برنامه

محدود کنند و از این راه فرصت نفوذ باد به شهرها را 
 ).1380، ریزيبرنامهسازمان مدیریت و فراهم آورند (

عالوه بر تولید اکسیژن، از راه دیگري نیز، در گیاهان، 
به میزان  هاآنکنند. کاهش آلودگی هوا دخالت می

دهند و این قابل توجهی رطوبت هوا را افزایش می
را  هاآنامر، باعث سنگینی ذرات معلق در هوا شده و 

کند. گیاهان از طریق تولید اکسیژن ته نشین می
ت مواد آالینده باعث رقیق شدن هوا و کاهش غلظ

از طریق جذب مواد  هاآنشوند ولی برخی از می
 بنابراین؛ کنندآالینده به پاکیزگی هوا کمک می

پوشش گیاهی این نوع حصارها در درجه اول باید 
. مقایسه آنمقاوم به آلودگی و در درجه دوم جاذب 

تطبیقی درختان با سایر اشکال گیاهی نظیر گیاهان 
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 10دهد که درختان ی نشان میعلفی و گیاهان زراع
برابر گیاهان زراعی (در  2برابر گیاهان علفی و  20تا 

مقایسه با سطح معیار که مناطق فاقد جاده هستند) 
گیري داشته باشند. در مناطق تواند توان رسوبمی

ها اهمیت درختان ، شهرهاي انبوه و شاهراهپرترافیک
ان در جذب ي درختها و حتی تنهها، شاخهمانند برگ

د شوها پراکنده میسرب هوا که از اگزوز ماشین یزانم
 ).1374بسیار حائز اهمیت است (مجنونیان، 

 
 کنترل فرسایش خاك

، جابجایی آنکنترل فرسایش خاك و به دنبال 
رسوبات از محل پروژه، بخش مهمی از فرآیند طراحی 

شکل زمین و  ییراتتغشود. و توسعه محسوب می
تواند اثرات مشخصی را براي راضی، میهاي اکاربري
داشته باشد.  دستیینپایا اراضی  جوارهماراضی 

ریزي و اجراي صحیح با برنامه توانندمیاغلب اثرات، 
و نگهداري مناسب کاهش یابند. در واقع درختان و 

کلی پوشش گیاهی از نظر حفظ  طوربهها و درختچه
 و نقش هاآنذ ها و افزایش قابلیت نفوو پایداري خاك

-ها ایفا میمؤثري که در جلوگیري از بروز سیالب
جایگزین هستند. درختان با  یرقابلغ اصوالًکنند، 

 نامساعدهاي اي خود در بیشتر خاكتنوع گونه
 هانآرشد کرده و حتی باعث بهبود و اصالح  توانندمی

ر هاي نظیي درختان در برابر پدیدهبشوند. البته همه
 ).1369مقاوم نیستند (مجنونیان، ها سیالب

 
 کنترل باد
مستقیمی بر میزان تحمل درجه  تأثیرجریان باد 

دارد. از این رو، بر روند  زیستمحیطحرارت و رطوبت 
باد در میزان  سرعت .گذاردیم تأثیرآرامش انسانی 

، بسیار اهمیت دارد. آناحساس آرامش ناشی از 
کاشت مناسب درختان، در صورت  ویژهبهفضاي سبز 

ند توااي و آرایش مناسب) میو هدفمند (ترکیب گونه
در  )در هدایت باد (در تابستان جهت خنک کردن

در سمت  آنهاي مورد نظر و تغییر جهت بخش

). از 1374مجنونیان، (باشد  مؤثردلخواه بسیار 
به تنهایی یا با ترکیبی از شکل زمین  توانیمگیاهان 

ري روي جریان باد در منظر و ساختارها براي اثرگذا
سازمان مدیریت استفاده کرد ( هاساختمانیا اطراف  و
). در هنگام انتخاب گیاهان براي 1380، ریزيبرنامهو 

، شکل گیاهان اهمیت دارد. گیاهانی که تا بادشکن
ند. کنعمل می مؤثرترسطح زمین شاخه دارند، بسیار 

گیاهان  در مورد بادهاي مزاحم زمستانه، استفاده از
سازمان مدیریت و همیشه سبز، الزامی است (

). در مناطق خشک و معتدل باید 1380، ریزيبرنامه
کاشته شوند تا باد شکنی در  سبزیشههمدرختان 

ها فراهم آورند و درختان جهت شمالی و غربی خانه
کننده باید در سمت غربی و جنوبی کاشته  خزان

ان زم باشد این درختشوند تا سایه ایجاد کنند. شاید ال
ها نیز کاشت (سلمان را در جهت شمالی خانه

 ).1388ماهینی، 
 

 افزایش تنوع زیستی
ق در مناط تواندیمتنوع زیستی  ثابت شده است که

هاي روستایی باشد چرا که شهري باالتر از محیط
ذخایر کافی از فضاي سبز شهري شهرها تعداد  باوجود

ر د يهاگونهرا براي بسیاري از  شناختیبومهاي نیچ
تعداد زیادي از  جذب کنند.معرض خطر ایجاد می

پرندگان به دلیل وجود منابع غذایی غنی و تنوع مکان 
زادآوري در شهر از دیگر مزایاي وجود فضاي سبز در 

). یک محیط Heidt and Neef, 2005شهر است (
انواع گوناگون  آنمناسب طبیعی شهري که در 

راي تواند بکنند، میدر کنار یکدیگر رشد می گیاهان
بسیاري از جانوران، محیطی طبیعی و پناهگاه و 
استراحتگاهی مناسب، به همراه مواد غذایی مورد نیاز 

آورد. در چنین موقعیتی باید به دوره  به وجودرا  هاآن
تر رویشی گیاهان، حضور هرچه بیشتر و فراوان

هاي گرده و ه شهد و دانه، به خاطر ارائدارگلگیاهان 
ها و غیره)، اي (درختچهنیز حضور فراوان گیاهان بوته

پناهگاه و استراحتگاهی براي حیوانات، توجه  عنوانبه
 ).1388کامل داشت (شاهسواري، 
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درختان از عناصر اصلی و مهم  یژهوبهگیاهان و 
دهنده شهرها محسوب شده و امروزه دیگر تشکیل

ختان و فضاي سبز نقش مهمی تردیدي نیست که در
هاي کمی و در بهبود شرایط زیستی و ارتقاء جنبه

وز کنند و روز به رکیفی زندگی شهرنشینان ایفا می
زارع و (شود افزوده می آنو اهمیت  یدتأکنیز بر 

-). تحقیقات تنوع زیستی در پارك1390همکاران، 
هاي شهري و برون شهري بسیار محدود است و اغلب 

هاي خاصی نظیر گیاهان بر روي گروه گونهاوقات 
ها و آوندي، خزه، پستانداران، بندپایان، خفاش

 ,Cornelis and Hermyپرندگان محدود شده است (

2004.( 
مختلف زمین واکنش  يهاشکلپوشش گیاهی به 

دهد و هر جامعه گیاهی در یک خرد اقلیم نشان می
بد. یاخاص و شرایط خاکی ویژه توسعه و گسترش می

-پوشش گیاهی به نوبه خود یک عامل مهم تعیین
در ساختار اکوسیستم و زیستگاه جانوران  کننده

مثال بیدها و صنوبرها زیستگاه  عنوانبهاست. 
را فراهم  يحفره زحشرات مورد استفاده پرندگان 

-بنابراین با بررسی گیاهان هر منطقه می؛ آورندمی
ت در سایر هاي مناسب کاشتوان به تشخیص گونه

). یکی 1388مناطق مشابه پرداخت (سلمان ماهینی، 
تواند احداث از نمادهاي توسعه شهري پایدار می

و فضاهاي سبز شهري منطبق با  هاساختمان
تا حد ممکن  آنباشد که در  شناختیبومهاي شاخص

معیارها و ضوابط توسعه پایدار رعایت شده است. 
جویی در رفهموجب ص رعایت اصول توسعه پایدار

تولید و کاهش مواد زائد شهري، استفاده مجدد و 
ري گیدر مصرف انرژي بهره ییجوصرفه، هاآنبازیافت 

الگوهاي  یتاولو، هاپاركاز مصالح محلی در احداث 
ریزي، حمل و نقل عمومی، پیاده و دوچرخه در برنامه

گیري از انرژي خورشیدي در طراحی، بازیافت بهره
، زیستیا، کاهش آلودگی مختلف محیطهپساب پارك

تنوع زیستی برجسته کردن هویت فرهنگی محلی و 
ها خواهد شد وران از پاركی بهرهزیستمحیطآرامش 

). همچنین پوشش گیاهی 1391(رزاقیان و همکاران،

هاي نقش بسیار مهمی در راستاي شناخت موقعیت
فا شهري ای هايیطمحطبیعی و نزدیک به طبیعی در 

هاي گیاهی ، حضور پوششآنکنند. عالوه بر می
هاي شهري داراي ارزش و جایگاه فراوانی در محیط

 هاي رویشیشامل بهبود و موقعیت یتاًنهاهستند که 
ی و ارتقاي کیفیت حیاتی و بسیاري زیستمحیطو 

موارد مختلف دیگر براي یکایک موجودات زنده درون 
 گرددیمشهري، اعم از گیاه، جانور و انسان 

 ).1387(شاهسواري 
 

 و غبار جذب گرد
فضاي شهرها آکنده از گرد و غباري است که از منابع  

شوند و باعث تغییر درجه مختلف وارد اتمسفر می
شوند حرارت و کاهش رؤیت و کدري هوا می

یک  صورتبه). ذرات موجود در هوا 1374 یانمجنون(
-عامل اولیه باعث غلیظ شدن آب و گازهاي سمی می

هوا  آئروسلگردند، غلیظ شدن آب بر روي ذرات 
شود و تنفس در این باعث گسترش مه در شهرها می

معکوس  تأثیرشرایط کاهش و بر روي حالت روانی 
گذارد که فضاهاي سبز شهري این ذرات ریز را از می

کند (زارعی، و غبار را جذب می محیط حذف و گرد
). درختان به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود 1378

-بر تمام زوایا و سطوح همچون یک گردگیر عمل می
آمده مشخص  به عملهاي کنند و طی بررسی

گردیده است که یک هکتار فضاي سبز که حدود 
 تن گرد و 68کاشته شده باشد تا  آندرخت در  200

صابر معاش و کند (غبار را در هر بارندگی جذب می
). قدرت درختان در جذب و از بین 1378محسنی، 
گونه فرق  برحسبو غبار متفاوت است و  بردن گرد

 ).1378کند (معروف، می
گیري شده است که زمانی که نرخ در شهر پکن، اندازه
درصد بوده است. در حالی که  15پوشش گیاهان به 

 9/62درصد بود، این میزان به  40نرخ پوشش گیاهان 
 ).Manlun, 2003درصد کاهش یافته است (
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 کنترل شرایط اقلیمی
درجه حرارت، دما، مقدار رطوبت، میزان نزوالت جوي 

 دهکننیینتعو میزان تابش اشعه خورشیدي از عوامل 
آیند. مبحث اقلیم در اقلیم یک منطقه به شمار می

گیرد که از هاي گوناگونی مورد بحث قرار میمقیاس
اي و اقلیم خرد توان به اقلیم منطقهمی اهآنبین 

اي، براي یک منطقه تعیین اشاره کرد. اقلیم منطقه
شود؛ با این وجود، ممکن است در یک منطقه می

شماري اقلیم خرد قابل شناسایی باشند. تعداد بی
زیادي روي اقلیم خرد و محیط اطراف  تأثیرگیاهان 

ه و رطوبت، با افزایش میزان سای هاآنخود دارند. 
شوند. این نکته منجر به تغییر در اقلیم خرد می

هنگامی که در یک روز گرم از نواحی بدون درخت، 
قابل درك است  یخوببهشویم وارد فضاي سبز می

). در اهمیت 1380، ریزيبرنامهسازمان مدیریت و (
توان گفت که امروزه اقلیم شهري فضاي سبز می

ا در هو تمرکز فعالیت فرآیندهاي تراکم تأثیرتحت 
چنان دگرگون شده است که در مطالعات  آنشهرها، 

اي مشخص از اقلیم ناحیه صورتبهاي شهرها، ناحیه
 ).1388شود (محمدي و همکاران، بررسی می

نقش فضاي سبز و درختان باال بردن سطح  ترینمهم
آسایش شهروندان از راه تغییر در خرد اقلیم است. 
فضاي سبز شبه جنگلی از این نظر داراي ثمربخشی 

). درختان در تبدیل 1374بیشتري است (مجنونیان، 
کنند، چرا که قادرند دماي محیط کمک مؤثري می

محیط  به آرامی حرارت را دریافت و به آرامی هم به
را در سطح پایین تاج  آنبازتاب نمایند و مقداري از 

-هاي خود محبوس نمایند (امیريو میان شاخ و برگ
 ).1371فرد، 

 
 منابع

. راهکارهاي نوین 1378میکائیلی، ع.  و .اسدي، م
کنترل آلودگی صوتی در راستاي اصول توسعه 
پایدار مدیریت بهینه شهري. در مجموعه مقاالت 

 ها وي سبز. انتشارات سازمان پاركسمینار فضا
 .13-26. ص 2فضاي سبز شهر تهران. جلد 

. اثر پوشش چمن و مصالح 1371فرد، ح. امیري
ساختمانی بر تغییرات دماي محیط 
(میکروکلیما) در مناطق گرمسیر. در مجموعه 
مقاالت سمینار فضاي سبز. انتشارات سازمان 

 .139-143ها و فضاي سبز شهر تهران. ص پارك
زاده، س. زردي، س. و حکیمپور، ع.، گلحسین

زیست محیطی بر  تأثیرات. تحلیلی بر 1392
گسترش کالبدي شهر زنجان. مجله معماري و 
شهرسازي و توسعه پایدار با محوریت از معماري 

 .9بومی تا شهر پایدار. ص
. 1391رزاقیان، ف.، رهنما،م.، توانگر، م. و آقاجانی،ح. 

هاي شهري( مطالعه کی پاركتحلیل اکولوژی
موردي: مشهد).مجله محیط شناسی.سال سی و 

 .155-168. ص 4هشتم. شماره 
-. ارزش1390زارع، س.، نمیرانیان، م. و فقهی، ج. 
هاي شهري.در هاي کاربردي گیاهان در جنگل

مجموع مقاالت همایش باغ گیاهشناسی ملی 
و مراتع کشور.  هاجنگلایران. موسسه تحقیقات 

 . تهران.1390ان آب
هاي ، طراحی فضاي سبز و پارك1378زارعی، ه. 

شهري و جنگلی. در مجموعه مقاالت سمینار 
ها و فضاي فضاي سبز. انتشارات سازمان پارك

 .221-225. ص 2سبز شهر تهران. جلد 
. ضوابط 1380ریزي کشور. سازمان مدیریت و برنامه

طراحی فضاي سبز شهري. دفتر امور فنی و 
 ص.271، 33ین معیارها. نشریه شماره تدو

. 1379ها و فضاي سبز شهر تهران. سازمان  پارك
مدیریت  0اقلیمی، در درختکاري  تأثیراتتعدیل 

ها و گیاهان باالرونده تلفیقی درختان، درختچه
ریچارد ویلسن هریس.  مؤلفدر فضاي سبز). 

 .165-182انتشارات شهرداري تهران. ص 
 زیستمحیط. در ترجمه 1388سلمان ماهینی، ع. 

پایدار با طراحی بر پایه بوم ناحیه. رابرت 
 ص.246جی.بیلی. انتشارات مهر مهدیس. 
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. اکولوژي شهري (جغرافیاي 1378شاهسواري، ع. 
گیاهی شهري و روستایی). انتشارات دانشگاه بو 

 علی سینا. 
. تحلیلی بر ابعاد 1387زاده، د. فرد، م. و علیصالحی

شناختی فضاهاي سبز در شهرها روان اجتماعی و

(با رویکرد مدیریت شهري). فصلنامه مدیریت 
 .19-33. ص 21شهري. شماره 

. اهمیت فضاي 1378صابرمعاش، ن. و محسنی، س. 
سبز و گیاهان پیشنهادي براي استفاده در فضاي 

سبز شهري. در مجموعه مقاالت سمینار فضاي سبز. 
ها و فضاي سبز شهر انتشارات سازمان پارك

 .239-248. ص 2تهران. جلد 
ها، . مباحثی پیرامون پارك1374مجنونیان، ه. 

 ها و فضايها. سازمان پاركفضاي سبز و تفرجگاه
 ص. 252سبز تهران. 
. زیستمحیط. درختان و 1369مجنونیان، ه. 

 583. زیستمحیطانتشارات سازمان حفاظت 
 ص.

ج.، سلیمانی فارسانی، ز. و کیانی، گ. محمدي، 
. بررسی وضعیت فضاهاي سبز شهري از 1388

-ریزي شهري، مورد مطالعه پاركدیدگاه برنامه
.ص 13ي سبزینه شرق.جلد هاي شهر کرد. مجله

42-35. 
-دهای یرگذاريتأث. بررسی چگونگی 1387معروف، م. 

هاي طراحی فضاي سبز اروپایی و ژاپنی در 
هاي شهري چند شهر شاخص ركفضاي سبز پا

نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم ایران. پایان
زراعی. دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 

 ص. 219گرگان. 
سفید، م. هاشمی، ا.، کافی، م.، هاشمی، م. و خان

روند تغییرات فضاي سبز  وتحلیلتجزیه. 1388
شهري؛ مطالعه موردي منطقه دو تهران.مجله 

-86محیطی.سال ششم. شماره سوم. ص  علوم
73. 

. 1391یوسفی، ا.، قسامی، ف.، صالحی، ا. و کافی، م. 
یابی و تحلیل تناسب فضاي سبز شهري با مکان

در نظر گرفتن اصول اکولوژیک (مطالعه موردي: 
اي بیرجند). مجله محیط هاي محلهپارك

-178. ص 4شناسی. سال سی و هشتم. شماره 
169. 
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