
  محصوالت. 

 کتابها و نشریات تخصصی سازمان پارکها 

 کتاب ها - 1

 سبز فضاي مقررات و قوانين آئينه در ها شهرداري •

 عطریان فرامرز -فر امامي اميرنویسنده : 

 اصفهان شهرداري سبز فضاي و پاركها سازمان سفارش به

 مقدمه کتاب

 آگاهي با تا است عادالنه و شفاف قوانيني وجود اي جامعه هر در قانون حاكميت اصلي خصوصيات و لوازم از

 يفااست ذیحقان حقوق و ایجاد جامعه در عدالت آن، صحيح اجراي و خود اختيارات و وظایف از مسؤولين و شهروندان

 این ماتمقد قانونگذار، یاري با تا طلبد مي را حقوقدانان و اندركاران دست تمامي همكاري مطلوب این به نيل. شود

 .آورند فراهم را مهم

 اي ژهوی جایگاه از بشریت مشترك ميراث عنوان به و انساني جامعه اساسي و مهم مسائل از زیست محيط موضوع

 ستخوشد باشد نداشته وجود كارآمد و دلسوز مجریان با همراه كاملي و جامع مقررات و قوانين اگر كه است برخوردار

 ناپذیر انكار فواید از انساني جامعه محروميت به منجر تدریج به و گرفته قرار افراد از برخي هاي غفلت یا ها سودجویي

 .شد خواهد سالم و پاك زیست محيط

 و لقيت عمومي وظيفه را زیست محيط از حفاظت پنجاهم، اصل در ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون راستا این در

 را اساسي انونق تفصيل و تبيين رسالت كه نيز عادي قوانين. است كرده اعالم ممنوع آنرا تخریب به منجر هاي فعاليت

 و نظيمت عدم صورت در آنها تنوع به توجه با كه اند پرداخته موضوع این تشریح به متعددي موارد در دارند، عهده بر

 در هك مهمي نقش اقتضاي به ها شهرداري بين این در. انجاميد خواهد مجریان قانون به جهل و سردرگمي به تنقيح،

 موضوع ینا قانوني مواد از بسياري نيز زیست محيط بحث در دارند عهده بر كه خطيري وظایف و كنند مي ایفا شهرها

 سبز ضايف گسترش و حفظ قانوني الیحه شهرداري، قانون همچون گوناگوني مصوبات در و داده اختصاص خود به را

 رفتهگ قرار قانونگذار خطاب مورد...  و باغها و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون پسماندها، مدیریت قانون شهرها، در



 اشدب اختيارات و وظایف این ثغور و حدود مبين كه مقررات و قوانين از اي مجموعه وجود رسيد مي نظر به لذا اند؛

 .است ضروري و الزم

 شهرداریها» عنوان با اي مجموعه و برداشته ناچيز و كوچك خدمتي ارائه در دیگر گامي تا شدیم برآن اساس همين بر

 .كنيم عالقمندان تقدیم را «سبز فضاي مقررات و قوانين ي آیينه در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سبز فضاي در محيطی هاي تنش به آنها مقاومت و زینتی هاي درختچه و درختان •

 نویسنده : مریم تابان

 مقدمه

 هاي تانسيلپ براساس یافته توسعه كشورهاي خصوص به و دنيا كشورهاي از بسياري در سبز فضاي احداث و ایجاد

 .پذیرد مي صورت خاك و هوا آب، جمله از و محل

 لعوام زمينه در مجموعه نخستين مجموعه این. پذیرد مي انجام تجربي صورت به حدودي تا مهم این نيز ایران در

 .باشد مي سبز فضاي هاي درختچه و درختان نياز مورد خاك جمله از و محيطي

 آن همطالع با خواننده تا است آمده درختچه یا درخت هر به مربوط جدول اصطالحات از تعاریفي مجموعه ابتداي در

 .است بوده چه نظر مورد محدوده از مقصود كه دریابد

 داقلح نوري، نياز عمر، طول آهكي، خاك و شوري به مقاومت خاك، رطوبت و بافت اسيدیته، شامل تعاریف این

 .باشد مي ریشه عمق حداقل و آبي نياز تحمل، مورد حرارت درجه

 درخت يهايویژگ به راجع اطالعاتي علمي، و فارسي نام خانواده، سبز، فضاي در استفاده مورد زینتي درختان آن از بعد

 يزانم كاربرد، مورد باد، به مقاومت رشد، سرعت تاج، شكل قطر، ارتفاع، بودن، سبز هميشه یا كننده خزان مانند

 .است شده آورده موارد سایر و نگهداري

 شي،زهك خاك، رطوبت و بافت اسيدیته، است گردیده تكرار ها گونه همه براي كه جدولي هاي ردیف در سپس

 حداقل حاصلخيزي، و نوري آبي، نياز عمر، طول سایه، و آهكي خاك هوا، آلودگي خشكي، شوري، به مقاومت

 كهاین ضمن است گردیده ذكر جهان و ایران در جغرافيایي پراكنش تحمل، قابل حرارت درجه حداقل ریشه، عمق

 و تاس اصلي گونه به مربوط جداول. است شده آورده نيز سبز فضاي درختان نظر مورد هاي شاخص از تصاویري

 ردیدهگ عنوان نيز زینتي هاي درختچه براي ها ویژگي همين درختان، از پس. است شده آورده متن در ارقام مشخصات

 .است

 ا،گرم سرما، فقير، خاك سایه، خاك، آهك هوا، آلودگي خشكي، شوري، به مقاوم هاي درختچه و درختان سپس

 صخره شرایط ي،غرقاب شرایط غرقابي، شرایط سبك، و متوسط بافت سنگين، بافت ضعيف، زهكشي و متراكم خاك



 گردیده فهرست جداولي قالب در پرچين مناسب هاي گونه و آتش باد، خاك، گچ شيب، عمق، كم خاك و اي

 .است

 ارسي،ف نام به توجه با ها درختچه و درختان اسامي خوانندگان براي مجموعه كاربرد آساني براي مجموعه پایان در

 .است گردیده ذكر الفبا حروف ترتيب به و علمي اسم

 ابانتخ خاك و هوا آب، هاي پتانسيل به توجه با و خود خاص مكان در اي درختچه یا و درخت گونه هر آنكه اميد

 .باشيم سبز فضاي كيفي ارتقاء شاهد روز هر و گردد كشت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ایران مرکزي منطقه و اصفهان - سبز فضاي گياهان و گلها معرفی •

 اصالني حميدرضا مهندس - حجتي مریم مهندسنویسنده : 

 پيشگفتار

 برنگذرد اندیشه برتر كزین    خرد و جان خداوند نام به

 احداث و دایجا. داشت ارزاني ما به را كتاب این مطالب تهيه جهت الزم همت و توانایي كه یكتا پروردگار سپاس

 است ودهب طبيعت به مندان عالقه و پژوهان دانش توجه مورد همواره گياهي هاي كلكسيون و گياهشناسي هاي باغ

 .باشد بهره بي گردشگري و علمي جاذبه این از كه یافت توان مي را كشوري كمتر و

 ایران هرش باغ عنوان برازنده را خود است توانسته زمين ایران مركز در خشك نيمه اقليمي بودن دارا با اصفهان

 .گردد تأسيس شهر این در گلها باغ نام با اي مجموعه ۵۷۳۱ سال در تا نمود ایجاب حقيقت این. نماید

 كلكسيون ندمان گياهي مختلف هاي كلكسيون شامل دلنشين فضاي و زیبا گياهان بودن دارا بر عالوه مجموعه این

 رز لفمخت هاي گونه و پوششي گياهان پيازي، هاي گل برگان، سوزني داروئي، گياهان دوست، صخره گياهان

 بر را تيزیس علوم و كشاورزي مختلف هاي رشته دانشجویان و كارشناسان علمي نيازهاي از بسياري و باشد مي

 .نماید مي آورده

 با. هستند ندارزشم خود نوع در كه است شده منتشر سبز فضاي گياهان خصوص در بسياري كتب كنون تا مسلماً

 ضمن رحاض كتاب در آموختند ما به را باغباني و كشاورزي علوم دروس اولين كه محترم اساتيد از اجازه كسب

 و هوایي و آب شرایط به توجه با است شده سعي گياهان، معرفي و شناسایي درخصوص علمي اصول رعایت

 عوامل به نسبت گياهان هاي العمل عكس سایر و  گلدهي دوره ، گلدهي زمان رشد، عادات ، اصفهان زراعي

 یا يپژوهش هاي پروژه دستاوردهاي و نتایج به توجه با كتاب مطالب. گيرد قرار ارزیابي مورد موجود محيطي

 نگهداري و اجرایي توليد، هاي عرصه در كارشناسي كار متمادي هاي سال از حاصل تجربه و عيني مشاهدات



 كاربردي زشار هستند خارجي هاي رفرنس محض ترجمه صرفاً كه كتبي مطالب به نسبت مسلماً كه سبز فضاي

 و سبز ضايف كارشناسان براي شاید تا است شده بيان سليس و ساده زبان به و خالصه صورت به دارد بيشتري

 .شود واقع مفيد زینتي گياهان به مندان عالقه

 قالب در ياهگ نوع تفكيك به گلها باغ در موجود گياهي هاي گونه از گونه سيصد حدود معرفي به كتاب این در 

 شده هپرداخت فصلي و دائمي علفي هاي گل و برگ سوزني و برگ پهن هاي درختچه و درختان شامل بخش چند

 در و تندهس اصفهان شهر سبز فضاي در موجود گياهان از كتاب در نامبرده گياهان اعظم قسمت آنكه ضمن است

 ستفادها قابل آن در نامبرده هاي گونه و است اصفهان شهر سبز فضاي گياهان از مصوري اطلس كتاب این واقع

 و سبز ضايف گياهان بندي تقسيم با مردم از بسياري آشنایي عدم دليل به همچنين. باشند مي مشابه هاي اقليم در

 .است یافته اختصاص مقوله این به كتاب نخست بخش آنها تكثير هاي روش

 شده كرذ آن خانواده و علمي نام گياه هر نام كنار در و اند شده معرفي فارسي الفباي براساس كتاب این گياهان

. باشد مي گونه راست سمت كلمه و جنس چپ سمت كلمه كه شده تشكيل التين كلمه دو از علمي نام.  است

 .ودش مي شناخته خود علمي نام با دنيا تمام در گياه هر بطوریكه باشد مي المللي بين گياه هر علمي نام

 گياهان، فارسي اسامي الفبایي فهرست گياهان، جستجوي امر در سهولت جهت نيز كتاب پایاني صفحات در 

 .است گردیده ضميمه باالرونده و پوششي گياهان الفبایي فهرست و علمي اسامي الفبایي فهرست

 

 

 



 نشریات تخصصی سازمان پارکها - 2

 مؤلف عنوان

 مریم تابان فرآوری خاکبرگ

 معرفی آفات مهم فضای سبز شهر اصفهان
 علی میرهلی

 افسانه مظاهری

 فهیمه تبریزی آلودگی و اثرات زیست محیطی آالینده ها

 مریم حجتی آشنایی با برخی درختان و درختچه ها

 آزاده آزرم اصول سم شناسی و کاربرد آن در فضای سبز شهر اصفهان

 علی میرهلی گزیده ای از قوانین و دستورات مرتبط با فضای سبز

 مریم تابان کاربرد و نحوه ی استفاده از مالچ در فضای سبز

 مژگان هرتمنی آشنایی با بیماریهای گیاهی موجود در فضای سبز شهر اصفهان

 افسانه مظاهری حشرات چوبخوارفضای سبز شهر اصفهان

 فهیمه تبریزی بام سبز

 آرمیتا زندی سم پاشها-ماشین آالت مناسب فضای سبز

 افسانه مظاهری آفات مکنده فضای سبز شهر اصفهان

 مریم تابان محدودیتهای خاک در فضای سبز شهر اصفهان و مدیریت آنها

 آرمیتا زندی چمن زن  -ماشین آالت مناسب فضای سبز

 داریوش فتحی دیوار سبز

 اعظم شریفی گیاهانتأثیر آالینده های هوا بر 

 مریم حجتی هرس درختان و درختچه های زینتی 

 سیدمحمد رقیب  تقویم باغبانی فضای سبز

 سیدمحمد رقیب  جابجایی درختان و درختچه های زینتی

 

 


