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 اي هــــاي شــــهري و منطقــــه مطالعــــات و پــــژوهش
  

 1391ســــال چهــــارم، شــــماره چهــــاردهم، پــــاييز 
  

  

  e-mail: Lvahedian@Gmail.com                                                09127361921: نويسنده مسؤول*
 

  توزيع مكاني فضاي سبز شهر تهران بحران زيست محيطي و حليلي برت
  

:الـه زيـاري كرامت
:بيكـي  ليال واحديان

:زيبــــا پرنــــون
 

ــا و برنامـــه اســـتاد ، تهـــران، ايـــرانهـــران، دانشـــگاه تشـــهريريـــزي  جغرافيـ
*، تهـران، ايـران  هـران ، دانشـگاه ت شـهري ريـزي   كارشناس ارشد جغرافيـا و برنامـه  

، تهــران، ايــرانهــران، دانشــگاه تشــهريريــزي  شــد جغرافيــا و برنامــهكارشــناس ار
  

  
  101-114صص ، 24/9/1390: پذيرش - 8/12/1389: دريافت

  

   چكيده
ي زيسـت  هـا  ي مختلـف، و وجـود آلـودگي   ها تهران در طي سالشهر رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت در 

 ها عنوان يكي از مهمترين عوامل موثر در كاهش آالينده محيطي در اين شهر نياز به فضاي سبز و گسترش آن را به
. سـازد  عملكردهاي مختلف فضاي سبز، تحليل توزيع مكـاني آن را در شـهر تهـران ضـروري مـي     . كند مطرح مي

در  .دنـ كن ايفا مـي آنها به عنوان بخشي از فضاي سبز نقش مهمي در زندگي شهروندان و زيبايي و سالمت  ها پارك
است كه كمبود اين فضا در برخي از منـاطق و   شدهگانه شهر تهران بررسي  22يع فضاي سبز مناطق اين مقاله توز

هدف از ارائه مقاله بررسي و تحليل مسائل و بحـران زيسـت محيطـي    . خورد مازاد آن در مناطق ديگر به چشم مي
گـردآوري   شيوه. ي استتحليل_تحقيق توصيفي  روش. كمبود فضاي سبز و توزيع مكاني آن در شهر تهران است

نرم افزار  با استفاده از ها تحليلو  گرفتهميداني صورت  هاي برداشتي شهري و ها اطالعات از طريق بررسي طرح
GIS  10از مساحت فضاي سـبز، فضـاي سـبز در شـهر تهـران تنهـا       نتايج حاكي از آن است كه  .استانجام شده 

متر مربع براي هر نفر  12دارد سرانه فضاي سبز در اين تحقيق استان. دهد درصد از كل مساحت شهر را تشكيل مي
يكسان نيست و ايـن  نيز مناطق  همهكه در  است 2/9شهر تهران  رسرانه فضاي سبز د كه در نظر گرفته شده است

كه با توجه به پيش بيني جمعيت  است كه توزيع مكاني فضاي سبز در شهر تهرانتناسب  عدممطلب نشان دهنده 
متر مربع سرانه فضاي سبز  12نفر خواهد رسيد و با در نظر گرفتن  8987124جمعيت اين شهر به  1395 در سال

تـا  برسـد  متر مربـع فضـاي سـبز     107845488به  بايد -استمتر مربع  72378865وضع موجود  -1395در سال 
  .بتوان به سرانه استاندارد رسيد

  سرانه فضاي سبز ،تهران ،توزيع مكاني فضاي سبز ،شهريي ها پارك ،بحران زيست محيطي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه -1
 طرح مسأله  -1-1

امروزه زندگي در شـهرها بـا مشـكالت زيـادي از     
آلودگي هوا، تراكم، عبور و مرور وسايل نقليـه و  (قبيل

توسـعه بـي   . همراه است )و رواني ي روحيها بيماري
جمعيـت و  رويه شهرهاي بزرگ كه به علـت افـزايش   

مهاجرت به آن صـورت مـي گيـرد، موجـب تخريـب      
آلودگي زيست محيطـي را بـراي   و محيط زيست شده 

ي هـا  تشديد آلـودگي . است شهروندان به وجود آورده
محيطي باعث از بين رفتن فضاهاي سبز درون شـهري  

به همـين  . و تغيير كاربري اين گونه اراضي شده است
طبيعـت در زنـدگي    دليل نياز به فضاي سبز و پيوند با

  . انسان جايگاه مهمي دارد
ي تنفسـي شـهر   هـا  ضاهاي سـبز بـه عنـوان ريـه    ف

بـراي تعـديل اثـرات     مهمترين راه .محسوب مي شوند
. اسـت توسـعه فضـاي سـبز    ، مخرب زيست محيطـي 

ش نقـ  فضاي سبز به دليل داشتن عملكردهاي مختلـف 
موثري در منظر و زيبايي شهر، پاكيزگي و تلطيف هوا، 

، جلـوگيري در توسـعه بـي    هـا  ف اثرات آلودگيتخفي
. كند رويه ساخت و سازها و تفرج و استراحت ايفا مي

شـوند كـه    آمارهاي متعددي در سطح جهان ارائـه مـي  
بـه   نشانگر اين واقعيت هستند كه وجود فضـاي سـبز  

ويــژه در جوامــع متــراكم شــهري افــزون بــر ســالمت 
 جسماني موجب آرامش روح، بـازده كـاري وكيفيـت   

برخورداري از فضاي سبز و سـرانه آن  . بيشتر مي شود
توسـعه يـافتگي در    يهـا  صخبه عنـوان يكـي از شـا   

شـاخص سـرانه تعيـين     .كشورها مورد توجه مي باشد
شده از سوي سازمان محيط زيست سازمان ملل متحد 

  ). 1383تواهن، ( متر مربع براي هر نفر است 25تا  20
  

 اهميت و ضرورت پژوهش -1-2

و فضـاي سـبز    هـا  ان سرانه پيشنهادي پـارك در اير
سطح شهرها بـر اسـاس نظـر وزارت مسـكن و شـهر      

). 20: 1381عسـگري،  (است متر مربع  12تا  7سازي 
ي، يالبته ايـن ميـزان بـا توجـه بـه شـرايط آب و هـوا       

ــين     ــه آب در ب ــي ب ــي و دسترس ــيات اقليم خصوص
توان  مينبه همين خاطر . شهرهاي ايران متفاوت است

از . راسر ايران استاندارد واحـدي را ارائـه كـرد   براي س
حل مسائل زيست محيطـي   ها وظايف عمده شهرداري

و تبديل محيط شهري به محيط سـالم و قابـل زيسـت    
از ايـن روسـت كـه ايجـاد و     . براي سـاكنان آن اسـت  

ي اصـلي  هـا  توسعه فضاي سبز همواره جـزء فعاليـت  
و ابـراهيم زاده  (اسـت  ي كشـور بـوده و   هـا  شهرداري

توسـعه بـي رويـه شـهر     ). 2: 1387عبادي جو كنـدان، 
تهران بـه علـت پايتخـت بـودن و داشـتن امكانـات و       
خدمات نياز به فضاي سبز را بيش از پيش مطرح مـي  

در اين شهر افزايش جمعيت و تراكم بيش از حد . كند
 كيفيت زيست محيطـي را از بـين بـرده و    ها ساختمان

 .گرديـده اسـت  باعث تخريب هرچه بيشتر اين فضاها 
يكي از مسائل شهر تهـران توزيـع ناهماهنـگ فضـاي     

شهر مي باشد زيرا كه شهر  مختلف اين سبز در مناطق
تهران از نظر آب و هوايي و شـكل فيزيكـي وضـعيت    

توزيع منابع آب،  ،بررسي شرايط فضايي. متفاوتي دارد
خاك و ساير عوامل توسـعه فضـاي سـبز و تغييـرات     

سـرانه  . استد شهر داراي اهميت در ارزيابي رون ها آن
متر مربع براي هـر نفـر    2/9ن فضاي سبز در شهر تهرا

البته اين رقم در مناطق مختلف شـهر تهـران   . مي باشد
تعدادي از مناطق سرانه فضاي سبز  براي نيستيكسان 

از حد استاندارد شـهري كمتـر و بـراي برخـي ديگـر      
فضـاهاي  در برخي از مناطق تهران نياز به . استبيشتر 
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 هـا  تفريحي و فضاي سبز و رعايت نسبت سرانه پارك
توجهي نشده است و تراكم جمعيت و تاثيرات بيش از 
حد نيروهاي اقتصـادي بـر روي ايـن بافـت، كيفيـت      
زيست محيطي آن را از بين برده است بـه طـوري كـه    
آسايش و امنيت روحي و رواني افـراد سـاكن در ايـن    

همـين خـاطر دانسـتن    بـه  . مناطق را بر هم زده اسـت 
كميت و كيفيت اين فضاها در هرمنطقه مي تواند نقش 

   .موثري را در برنامه ريزي شهري ايفا كند

  اهداف پژوهش -1-3
پراكندگي فضايي  در اين تحقيق سعي شده است تا

گانـه شـهر    22ميزان برخورداري هر يك از منـاطق   و
 ، كمبـود ايـن  هـا  سرانه آن و پارك تهران ازفضاي سبز،

فضا در برخي از مناطق نسبت به استاندارد و جمعيـت  
و  1395پيش بيني جمعيـت در سـال   و و مساحت آنها

   .نياز به فضاي سبز نشان داده شود

  پيشينه پژوهش -1-4

اند كه  اي پريور، ياوري و ستوده نشان داده در مقاله
فضاهاي سبز در شهر تهـران از نظـر نحـوه تركيـب و     

رايط مطلـوبي نيسـتند و طـي    توزيع فضـايي داراي شـ  
ي فضاي سبز از لحـاظ  ها دوره زماني مورد مطالعه لكه

وسعت، پيوستگي و ماهيت تركيـب و توزيـع فضـايي    
دچار روند تخريـب شـديدي بـوده اسـت و در حـال      

ي فضاي سبز شـهر از  ها حاضر نيز شبكه موزاييك لكه
وســـعت و پيوســـتگي الزم بـــراي ارايـــه خـــدمات 

بهبود كيفيت محيط زيست شـهر  اكولوژيكي به منظور 
اي  جليلي و خسروي در مقالـه . تهران برخوردار نيست

به طرح جامع شهر تهران اشاره مي كننـد كـه در ايـن    
يابـد ولـي    طرح سرانه فضاي سبز شهر نسبتا بهبود مي

تفاوت و شكاف موجود بين مناطق مختلف شهر حـل  
اي  بهمن پور و محرم نژاد در مقالـه . ماند نشده باقي مي

براي دستيابي به شـهري پايـدار بـه كميـت و كيفيـت      
  .كنند فضاهاي سبز شهري اشاره مي

 ي تحقيقها فرضيه -1-5

پژوهش حاضر بـر مبنـاي دو فرضـيه انجـام شـده      
  :است

گانه شهر  22رسد در مناطق  به نظر مي: فرضيه اول
تهران فضاي سبز از توزيع مكـاني مناسـبي برخـوردار    

  .نيست
 22نه فضاي سبز در اكثـر منـاطق   سرا: فرضيه دوم

  .تر است گانه شهر تهران از حد استاندارد پايين

 روش تحقيق -1-6

ي مختلـف  ها در تحقيق حاضر سعي شده از روش
استفاده گردد تا بتواند موضـوع را هرچـه بهتـر مـورد     
ــورد    ــف آن را م ــاي مختل ــرار داده و زواي ــي ق بررس

خواه دسـت  كنكاش قرار دهد؛ تا در نهايت به نتايج دل
. يافته و موضوع را براي ديگران بهتر قابل درك سـازد 

با توجه بـه  . تحليلي است –نوع اين مطالعه، توصيفي 
اي نيـز در ايـن تحقيـق     ي كتابخانـه هـا  اينكه از روش

اسـتفاده مـي شـود، مـي تـوان آن را جـزء تحقيقـات        
  .اسنادي نيز محسوب داشت

ــا    ــتفاده از مطالع ــا اس ــدا ب ــق ابت ــن تحقي ت در اي
و مطالعـات   ي شـهري هـا  اي، بررسـي طـرح   كتابخانه

ميداني اطالعات مورد نظر جمـع آوري شـده سـپس    
ي كمي ها براي تجزيه و تحليل اين اطالعات از روش

سرانه فضاي سبز، سهم فضاي سـبز   همچون و آماري
از مساحت منطقه، نرخ رشد، پـيش بينـي جمعيـت و    

  .است استفاده شده GISي كيفي و نرم افزار ها روش
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 قلمرو پژوهش  -1-7

كيلومتر مربع بين  730شهر تهران با وسعتي حدود 
دقيقـه طـول    37درجـه و   51دقيقه تـا   8درجه و  51

دقيقه  50درجه و  35دقيقه تا  34درجه و  35شرقي و 
اين شـهر از شـمال بـه    . عرض شمالي واقع شده است

سلسله جبال البرز، از شرق به لواسانات و از غرب بـه  
شـهر  . و از جنوب به ورامين محدود شده اسـت  كرج

 119منطقــه و  22تهـران از نظـر تقســيمات اداري بـه    
  .محله تقسيم مي شود 362ناحيه و

. شهر تهران در دامنه جنوبي البرز قرار گرفته اسـت 
ارتفاعات البرز از طرف شـمال و شـمال شـرقي آن را    

 در نتيجه محيط جغرافيايي تهران از. محاصره كرده اند
محمـودي،  (اسـت  نظر اقليمي يك محيط نسبتا بسـته  

بادهاي غالب آن يعني بادهاي ). 1368 سعيدنيا، :1369
. ي هواي آن را تخليه نماينـد ها غربي نمي تواند آالينده

ي خشك و كويري ها از طرف ديگر دسترسي به محيط
جنوب سبب شده است كه هميشه گرد و غبار فراواني 

و مراكـز   هـا  يشـتر كارخانـه  ب. به هواي آن اضافه شـود 
صنعتي در مسـير بادهـاي غربـي مسـتقر شـده انـد و       

را بـه شـهر تهـران     هـا  مواد زايد آن همهبادهاي غربي 
اولين راه حل سالم سازي محيط زيست . حمل مي كند

تهران آگاهي از شرايط طبيعـي محـيط جغرافيـايي آن    
در ميان عوامـل طبيعـي، شـرايط اقليمـي نقـش      . است

شـهر تهـران   ). 1369بحرينـي، ( كننـد  ايفا مـي اصلي را 
ي ســرد و هــا ي گــرم وخشــك و زمســتانهــا تابســتان

تـاثير آنتـي سـيكلون     بـا  هـا  بيشتر وقت. مرطوب دارد
دماي آن به ويـژه در دوره سـرد   . گيرد سيبري قرار مي

اگرچـه مقـدار   . يابـد  سال و در طول شبها افزايش مـي 
جهـت   بارش آن در طول دوره كم نشده است ولي به

افــزايش دمــا، وضــعيت خشكســالي بــر شــهر حــاكم 

 5فراواني وارونگي دمايي به ويـژه در ارتفـاع   . شود مي
متر بر قابليت شهر بـراي آلـودگي مـي افزايـد      100تا 

ريـزان   بعالوه افزايش هواي ساكن هم بر نگراني برنامه
ــي       افزايــد بــراي ايجــاد شــرايط ســالم زنــدگي م

   ).36و35: 1387عليجاني،(

  باني نظريم -2
در تاريخ رابطه انسان با محـيط بـه چهـار مرحلـه     

مرحله اول، انسان با طبيعت همزيستي : تقسيم مي شود
در مرحلـه دوم، تسـلط انسـان بـر     . مسالمت آميز دارد
اسـتفاده از   شود، در مرحله سـوم بـا   طبيعت بيشتر مي

كنـد و در   صنعت و تكنولوژي طبيعت را تخريـب مـي  
بـه   اسـت وليت و حـدت  ئن مسمرحله چهارم كه دورا

ــي  ــت م ــت از طبيع ــردازد حفاظ ــاني( پ  :1365 ،روح
بـدون  . اكنون ما در مرحله چهارم قرار داريم ).7و6و5

ترديد ايجاد فضاي سبز از ديرباز مورد عالقه انسان به 
. لحاظ وابستگي خاصي كه با طبيعت داشته بوده است

يي كه انسـان بـا پـا گذاشـتن بـه      ها علي رغم آشفتگي
ران انقالب كشاورزي ندانسـته و شـايد آگاهانـه در    دو

وجود آورد همواره تالش نمـود كـه تـا بـا     ه طبيعت ب
و كاشت درختان، زخم ناروايي را كه بر  ها احداث باغ

بيـژن  ( پيكر طبيعت وارد نمـوده اسـت مـرهم گـذارد    
ي ايرانـي بـه قـرن    هـا  سابقه پـرديس ). 23:  1369زاد،

يي هـا  عنـوان بـه بـاغ    اين. چهارم ميالدي بر مي گردد
ــي ــوم احــداث    اطــالق م ــريح عم ــراي تف ــه ب شــد ك

توجه به فضاي سبز ). 18: 1371شريفي، ( گرديدند مي
هجـري شمسـي بـا     30شهري در كشـور مـا از دهـه    

 در تهـران و سـپس تبـديل آن بـه    ) بـاغ ملـي  ( احداث
مشخصـا از  ). 1373بهبهـاني، ( آغـاز شـد  ) پارك شهر(

و ويال سازي به سبك  ، باغها احداث پارك 1350دهه 
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: 1371حكمتـي، ( كشورهاي اروپايي در ايران باب شد
18.(   

و فضاي سبز شـهري از مهمتـرين عوامـل     ها پارك
موثر در شكل دهي به پايداري اجتمـاعي وهمبسـتگي   

مشكالت زندگي شهري،  :ولي عواملي مانندشهري اند 
ايمني پارك و فضاي سـبز، امنيـت و متناسـب نبـودن     

مختلـف سـني و    هـاي  رد نياز بـراي گـروه  امكانات مو
از جمله عوامل كـاهش تمايـل    ها جنسي در اين مكان

ــن عرصــه  ــراي اســتفاده از اي ــا شــهروندان ب اســت  ه
). 1386محمدي و محمدي ده چشمه و ابافت يگانـه، (

: عمده ترين مشـكالت زيسـت محيطـي شـهر تهـران     
كمبود تهويه طبيعي هوا و پايداري مواد آلـوده كننـده،   

ي هوا و وجود گرد و غبار، وجود سـر و صـدا،   خشك
كمبود محيط مناسـب بـراي گـذران اوقـات فراغـت،      

ي هـا  نازيبايي نسبي محيط شهري، تخريب اكوسيسـتم 
 هـا  طبيعي مي باشد و اسـتفاده از درختـان و درختچـه   

ايجاد و توسعه فضاي سبز نقش مهمي در كاهش ايـن  
ايـن   فقـدان ). 1371كرهرودي، ( كند مشكالت ايفا مي

فضاها در شهر موجب افزايش آلودگي هوا و تخريـب  
محيط زيست، مشكالت روحي و رواني، نبـود محلـي   
براي گذران اوقات فراغت مـي شـود و ادامـه حيـات     

  . سازد شهري را غير ممكن مي
  

  ها يافتهتحليل  -3
  فضاي سبز شهر تهران  -3-1

فضاي سـبز بخشـي از سـاختار محـيط زيسـت و      
است كه در حفاظت از تنوع زيستي چشم انداز شهري 

وانـگ و  ( كند در اكوسيستم شهري نقش مهمي ايفا مي
بر اساس آمارهاي بدست آمده از سـالنامه  ). 2008، لي

آماري شهر تهران و سرشـماري نفـوس و مسـكن در    
 730شــهر تهــران داراي وســعتي حــدود  1385ســال 

متر  72433389باشد كه از اين مقدار  كيلومتر مربع مي
، هـا  اين متراژ عالوه بـر پـارك  . ربع فضاي سبز استم

ــا    ــادين و رفيوژه ــهري، مي ــل ش ــاري داخ ــل ك  جنگ
هـا و   ، درختان معابر و لچكي)ي كنار خيابانها جدول(

ايـن فضـا در   . قطعات فضاي سبز را شامل مـي شـود  
گانه شهر تهران به طور نـا برابـر پراكنـده و     22مناطق 

ز در شـهر  سـطح مفيـد فضـاي سـب    . توزيع شده است
و جنگل كاري داخـل شـهري تعلـق     ها تهران به پارك

در . استمتر مربع  42174870گيرد كه مساحت آن  مي
مساحت فضاهاي سبز شهر تهران به تفكيـك   1جدول 

  .نشان داده شده است
  

  مساحت فضاهاي سبز شهر تهران -1جدول 
  )متر مربع( 72433389  مساحت كل فضاي سبز شهر تهران

  18975863  پاركها
  23199007  ي داخل شهرها جنگل كاري

  3756135  ميادين و رفيوژها
  21477928  درختان معابر

  5024446  و قطعات فضاي سبز ها لچكي
  )1385سالنامه آماري شهر تهران،:(ماخذ

  

تــرين مباحــث پــژوهش در  از محــوري هــا ســرانه
و راه كارهـايي اسـت كـه مـا را در      ها خصوص روش

درســت و صــحيح ســرانه رهنمــون  رســيدن بــه رقــم
ساختمان شهرها را شكل  ها سازد چرا كه اين سرانه مي
ي هـا  دهنـد و اگـر بـر طبـق مبـاني علمـي و روش       مي

اصولي بنيان نهاده شوند شهري خواهيم داشـت كـه از   
، حريمــي(اســت منــد  مطلوبيــت و كــارايي الزم بهــره

با توجه به جمعيت شـهر تهـران در سـال    ). 13: 1378
، سرانه فضـاي سـبز در   استنفر  7797520كه  1385

امـا در هـر   . متر مربع براي هر نفر اسـت  2/9اين شهر 
منطقــه بــه علــت داشــتن شــرايط اقليمــي و كــاربري  
متفاوت، فضاي سبز در همه مناطق يكسان نيسـت بـه   
طوري كه در برخي از مناطق با كمبود اين فضا نسبت 
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براي هر نفـر   متر مربع 12در اين تحقيق ( به استاندارد
و در مناطق ديگـر بـا مـازاد    ) در نظر گرفته شده است

  .مواجه هستيم
با توجه به اين حقيقـت كـه در كشـور مـا از نظـر      
اقليمي و طبيعـي داراي آب و هـوا و شـرايط طبيعـي     
متفــاوتي اســت و هــر كــدام از ايــن شــرايط در نــوع 
معيشت و زندگي شهرنشينان موثر افتاده است، مسـلما  

ضـوابط و اسـتانداردهاي يـك شـهر را بـه       نمي تـوان 
و ايـن معيارهـا تنهـا    . شهرهاي ديگر كشور تعميم داد

ي هـا  به طـور معمـول در تـراكم   . جنبه پيشنهادي دارد
متوسط شهري حدود فضاي مورد اسـتفاده واحـدهاي   

درصد سطح زمين، فضاي سواره و پيـاده   50مسكوني 
درصد سطح زمين، فضاي سـبز و امـاكن ورزشـي     25
درصد سطح زمين و ساير فضاهاي سرويس دهنده  15
ــين  10 ــطح زمـ ــد سـ ــيعه(اســـت درصـ : 1385، شـ

با توجه به آلودگي هوا، تراكم و مهاجرت ). 172و171
ي هـا  در شهر تهران نياز به فضاهاي سبز به عنوان ريـه 

تنفسي شهر كه نقش حياتي در سالمتي و زندگي افراد 
 10ر تنهـا  دارد موثر است اما فضاي سبز در ايـن شـه  
دهد و نسبت  درصد از كل مساحت شهر را تشكيل مي
درصـد   2/12مساحت فضاي سبز به مسـاحت منـاطق   

است كه اين موضوع نشـان دهنـده كمبـود ايـن فضـا      
   .است

ي منتشر شده توسـط سـازمان   ها در اغلب گزارش
و فضـاي سـبز و شـهرداري تهـران وضـعيت       ها پارك

مختلـف بـه    يهـا  فضاي سبز شهر تهران در گذر سال
  :شرح زير بوده است

  

وضعيت سرانه فضاي سبز شهر تهران از سال  -2جدول 
  1385تا  1345

  )متر مربع(سرانه فضاي سبز  سال
1345  4/0  
1355  75/2  
  75/0و جنوب شهر  3شمال شهر  1356
1361  2/1  
1381  83/1  
1385  2/9  

  )81: 1388دبيري و ملكي،:(ماخذ
  

بز در شـهر تهـران   بررسي وضعيت سرانه فضاي س
دهد كه سرانه فضـاي   نشان مي 1385تا  1345از سال 

ي افزايشي و كاهشي بوده است كـه  ها سبز داراي روند
. اسـت گذاري عوامل مختلف در هر دوره  مربوط به اثر

سـرانه فضـاي    1385تـا   1345اما به طور كلي از سال 
سبز در شهر تهران داراي افزايش قابـل تـوجهي بـوده    

ميـزان سـرانه فضـاي     ها سال همهد كه در است هرچن
سبز اين شهر با استانداردهاي شهري اختالف فراوانـي  

عوامل اثر گذار بـر فضـاي    ،به طور كلي. داشته و دارد
سبز شهر تهـران بـه دو دسـته عوامـل منفـي و مثبـت       

نشـان داده شـده    3شود كه در جدول  تقسيم بندي مي
  . است

  ر فضاي سبز شهر تهرانعوامل اثر گذار ب - 3جدول 
  توضيحات  عوامل اثر گذار

في
ل من

وام
ع

  

  .استشامل آلودگي هوا، كمبود و آلودگي آب و نمك پاشي در زمستان  ها انواع آلودگي

را نيـز   هـا  صدمات حاصل از اين عوامل عالوه بر كاهش شديد قدرت جذب آب و مواد غذايي بـه وسـيله ريشـه درختـان، پوسـيدگي آن       انجام عمليات عمراني
  .سازدرا فراهم ميهاموجب مي شود و شرايط مرگ زودرس درخت

بلند مرتبه سازي و افزايش تراكم
  بر فضاي سبز

ي تخلفـات  هـا  رويكرد اقتصادي شهرداري به ضوابط و مقررات و در نتيجه گسترش مسئله فروش تراكم و تغيير كـاربري و اخـذ جريمـه   
 استاين عامل مهمترين علت تخريب فضاي سبز .الوصولساختماني به عنوان منابع مالي سهل

ت
 مثب

مل
عوا

  

  .جلوگيري از توسعه نا متوازن شهر تهران در آينده و بهسازي محيط زيست شهر طرح كمربند سبز پيرامون شهر
، ميادين وها ايجاد و توسعه پارك

  معابر
در زيبـا سـازي و ارتقـاي سـالمت عمـومي شـهر در        ها ي محلي و منطقه اي و توجه به نقش و ضرورت وجود آنهاافزايش تعداد پارك

 .ي اخيرهاسال
  )83و 82: 1388دبيري و ملكي،:(ماخذ
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وضع موجود فضـاي سـبز در شـهر    ) 4(در جدول 
سرانه فضـاي سـبز و سـهم     تهران به تفكيك مناطق و

ان داده شـده  فضاي سبز از مساحت در هر منطقـه نشـ  
فرمول محاسبه سرانه فضاي سبز و سهم فضـاي  . است

  . استسبز از مساحت هر منطقه به شرح زير 

 

  

  

  1385ك منطقه سال يسهم فضاي سبز از مساحت منطقه به تفك - 4جدول 

 منطقه
  مساحت منطقه 

 )هزار متر مربع(
  تراكم 

 )نفر در هكتار(
   جمعيت

 )هزار نفر(
  مساحت فضاي سبز

 )ار متر مربعهز(
  سبز سرانه فضاي

 )در متر مربعفرن(
سهم فضاي سبز از 

 درصد مساحت منطقه

1 34610 110 380 3799 10 11 

2 49670 123 609 6790 11 14 

3 29440 99 291 3858 13 13 

4 72600 113 820 7730 9 11 

5 59140 115 679 7576 11 13 

6 21490 110 237 2756 12 13 

7 15410 201 310 810 3 5 

8 13260 286 379 1469 4 11 

9 19590 85 166 734 4 4 

10 8070 391,5 316 548 2 7 

11 11890 231 275 1401 5 12 

12 13590 182 248 1285 5 9 

13 13900 177 246 1226 5 9 

14 14590 331 483 2100 4 14 

15 28520 225 643 6186 10 22 

16 16480 177 291 3681 13 22 

17 8290 309 256 902 4 11 

18 37930 83,5 317 6984 22 18 

19 11520 215 248 4226 17 37 

20 20320 165 336 4871 14 24 

21 52070 31 160 1686 11 3 

22 61540 17,5 108 1760 16 3 

  )1385سالنامه آماري شهر تهران،:(ماخذ

بيشـترين   18دهـد كـه منطقـه     نشان مـي  ها بررسي
بـه   10و  7سرانه فضاي سبز را دارد و منـاطق   فضاي

امـا  . هسـتند ترتيب كمترين سرانه فضـاي سـبز را دارا   
ايـن   نشـان دهنـده  سهم فضاي سبز از مساحت منطقه 

نيز  9و منطقه %)  37(بيشترين سهم 19است كه منطقه 
نشـان   ها اين آمار و نسبت. را دارد%)  4(كمترين سهم

ضـاي سـبز در منـاطق    دهنده اختالف فراوان سـرانه ف 
ي اسـتاندارد شـهري و   هـا  مختلف شهر تهران با سرانه

همچنين عدم تعادل در توزيع فضـاي سـبز در منـاطق    
مختلف شهر تهران است به طوري كه فضاي سـبز بـه   

  . نسبت جمعيت اين مناطق توزيع نشده است
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  1385گانه شهر تهران  22نقشه پراكنش جمعيت در مناطق  - 1شكل 

  

  
 1385نفشه پراكنش فضاهاي سبز شهري در مناطق مختلف شهر تهران،  - 2شكل 

  
  )درصد(نمودار سهم فضاي سبز از مساحت منطقه  - 3شكل 
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   ها در مناطق شهر تهران توزيع مكاني پارك -3-1
در شـهرها غيـر قابـل     هـا  ضرورت و اهميت پارك

به دليـل فضـاي    ها پارك ،به عبارت ديگر. ترديد است
مالحظه خود عالوه بر داشتن تاثيرات زيست سبز قابل 

انداز زنده و سبز خـود در   محيطي به سبب ايجاد چشم
سهم به سزايي دارنـد و همچنـين تـاثير     ها زيبايي شهر

 مستقيمي در سالمتي جسماني و روحـي افـراد دارنـد   
بر اسـاس اطالعـات سـالنامه    ). 238: 1374مجنونيان،(

ي موجود ها پارك تعداد 1385آمار شهر تهران در سال 
مي باشـد و نسـبت مسـاحت ايـن      1476در اين شهر 

درصــد و نســبت  2/3بــه مســاحت منــاطق  هــا پــارك
درصد  2/26به كل فضاي سبز مناطق  ها مساحت پارك

هـزار متـر    5ي موجود ها متوسط مساحت پارك. است
متر مربع  4/2ي موجود ها مربع و سرانه مساحت پارك

از براي انواع فضاهاي بـاز  استانداردهاي مورد ني. است
 5و تفريحي در سطح شهرهاي ايران بر اساس جدول 

  .پيشنهاد شده است
  

استاندارد انواع فضاهاي باز و تفريحي در  -5جدول 
  سطح شهرهاي ايران

فاصله از واحد مسكوني  پارك
  )كيلومتر مربع(

زمين مورد نياز براي هر
  )متر مربع(نفر 

  4  09/0  پارك واحد همسايگي
  8  08/0  پارك محله در شهر

  16  6/1  پارك ناحيه اي در شهر
  32  2/3  پارك شهر

  65  5/6  پارك منطقه اي شهر
  125  15  اي پارك با اهميت منطقه
  250  50  پارك با اهميت ملي

  )38: 1382پورمحمدي، : (ماخذ

بر اساس استانداردهاي موجود، حـداقل مسـاحت   
متر مربع،  14000حدود  بايداي  ي محله ها براي پارك
متـر مربـع و    60000-40000اي  ي ناحيهها براي پارك
متـر   60000اي و شهري بـاالي   ي منطقهها براي پارك

بـه دليـل   ). 41-38: 1382محمـدي،   پـور (اسـت  مربع 
ــار بررســي   ــودن آم ــود اطالعــات و در دســت نب كمب

، 3، 1(در شهر تهران تنها در منـاطق   ها وضعيت پارك
  . انجام شده است) 13،19،21، 12، 10، 8

  

  اي اي و منطقه ي محله اي، ناحيهها تعداد پارك -6جدول 
  منطقه

تعداد 
  ها پارك

پارك 
  اي محله

پارك 
  اي ناحيه

اي  پارك منطقه
  و شهري

1  72  61  7  4  
3  31  28  3  0  
8  72  69  3  0  
10  27  22  5  0  
12  41  34  6  1  
13  55  47  7  1  
19  33  20  6  7  
21  21  15  6  0  

  )نگارندگان(:ماخذ 
  

نشان داد كه در اين نواحي كمبود پـارك   ها بررسي
ــه ــي  منطق ــه چشــم م ــداد  اي و شــهري ب خــورد و تع
اي بسيار كمتر   اي نسبت به پارك محله ي ناحيهها پارك
در جدول فوق بر اساس مسـاحت پـارك، نـوع     .است

در بين منـاطق  . ايم بدست آورده پارك را در هر منطقه
ــا  و  8رك محلــه اي را منطقــه ذكــر شــده بيشــترين پ

بيشـترين   13و  1منطقه . دارد 21كمترين آن را منطقه 
و  هستندكمترين را دارا  8و  3اي و منطقه  پارك ناحيه

  .اي و شهري را دارد بيشترين پارك منطقه 19منطقه 
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  1385نقشه سرانه و سهم فضاي سبز از مساحت مناطق شهر تهران  - 4شكل 

  

ــو -3-3 ــابي كمب ــاطق  ارزي ــبز در من ــاي س د فض
  شهرداري تهران

بــا توجــه بــه آمــار سرشــماري نفــوس و مســكن، 
نفـر   7797520بـه   1385جمعيت شهر تهران در سال 

 75-85نرخ رشد شهر تهران طي ده سال . رسيده است
در صورت استمرار ايـن  . درصد بوده است 4/1حدود 

شود جمعيت  ي آينده پيش بيني ميها نرخ رشد در دهه
نفـر   8987124بـالغ بـر    1395تهران در سال  در شهر

از طرف ديگر با توجه بـه سـرانه فضـاي    . خواهد بود
متـر   12سبز كه در سطح شهر تهـران در ايـن تحقيـق    

ميزان فضاي سبز مطلـوب   بنابراين،مربع پيشنهاد شده، 
متـر   107845488برابـر   1395براي اين شهر در سال 

ي دقيـق و  ريـز  مربع خواهد بود كـه ضـرورت برنامـه   
بـر اسـاس آمـار موجـود از     . كنـد  كاملي را مطالبه مـي 

سرشماري نفـوس و مسـكن و سـالنامه آمـاري شـهر      
 12و بر اساس سرانه فضاي سبز  1385تهران در سال 

سرانه پيشنهادي وزارت مسكن ( متر مربع براي هر نفر
اقـدام بـه ارزيـابي مـازاد و كمبـود      ) وشهرسازي ايران

در ادامـه فرمـول   . نمـاييم  مـي  فضاي سبز مناطق تهران
محاسبه نرخ رشد و پيش بينـي جمعيـت آينـده آورده    

  . شده است

 

 
r  = نرخ رشد ؛t  =ي مورد بررسـي ؛ ها تعداد سال 
جمعيـت سـال    جمعيت در سال مورد نظر ؛ =  
  پايه 
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  گانه شهر تهران 22زادهاي آن در مناطق ميزان فضاي سبز مورد نياز، كمبودها و ما، جمعيت -7جدول 
  منطقه

 مساحت فضاي سبز
  )مترمربع(

  )نفر( جمعيت
فضاي سبز مورد نياز در 

  1385سال 
مازادها و 
  كمبودها

جمعيت در سال 
1395  

فضاي سبز مورد نياز 
  1395در سال 

1  3799479  380000  4560000  760521-  418000  5016000  
2  6790296  609000  7308000  517704-  669900  8038800  
3  3858071  291000  3492000  366071+  320100  3841200  
4  7729876  820000  9840000  2110124 -  902000  10824000  
5  7576449  679000  8148000  571551-  746900  8962800  
6  2756013  237000  2844000  87987-  260700  3128400  
7  809517  310000  3720000  2910483 -  341000  4092000  
8  1469337  379000  4548000  3078663 -  416900  5002800  
9  733747  166000  1992000  1258253 -  182600  2191200  
10  548095  316000  3792000  3243905 -  347600  4171200  
11  1401316  275000  3300000  1898684 -  302500  3630000  
12  1285239  248000  2976000  1690761 -  272800  3273600  
13  1226202  246000  2952000  1725798 -  270600  3247200  
14  2099761  483000  5796000  3696239 -  531300  6375600  
15  6185560  643000  7716000  1530440 -  707300  8487600  
16  3680624  291000  3492000  188624+  321000  385200  
17  902277  256000  3072000  2169723 -  281600  3379200  
18  6983778  317000  3804000  3899778+  348700  4184400  
19  4225556  248000  2976000  1249556+  272800  3273600  
20  4871406  336000  4032000  839406+  369600  4435200  
21  1685980  160000  1920000  234020-  176000  2112000  
22  1760286  108000  1296000  464286+  118800  1425600  

  )نگارندگان( :ماخذ
  

نشان داد كه توزيـع و پراكنـدگي فضـاي     7جدول 
كـه   سبز در شهر تهران حالت مناسبي ندارد به طـوري 

، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1( منــاطق
دچـار فقـر ســرانه و سـهم فضـاي ســبز     ) 21، 17، 15

متــر مربــع اســت و منــاطق  12تــر از كــه كم هســتند
اراي مازاد سرانه و فضاي سبز د) 3،16،18،19،20،22(

  . هستند
مناطق مركزي شهر تهران به طـور عمـومي از فقـر    

برند و اين در حالي است كه امكان  فضاي سبز رنج مي
تدارك چنين فضاهايي در اغلب اين منـاطق بـا توجـه    

منـاطق  . رسد به اندازه قطعات شهري به نظر مقدور مي
غات فـراوان  اي شهر تهران با توجه به وسعت با حاشيه

ــاعدتري     ــعيت مسـ ــاورزي از وضـ ــي كشـ و اراضـ
برخوردارند كه فرصت طاليي جهت طراحي و تجديد 
حيــات ايــن فضــاها جهــت نقــش آفرينــي بيشــتر در  
ــار    ــوم را در اختي ــتفاده عم ــاعي و اس ــامالت اجتم تع

 دهـد  طراحان، برنامه ريزان و مـديران شـهر قـرار مـي    
بـراي  ). 411: 1386، هادي جـابري مقـدم و يعقـوبي   (

توان با درك  يابي به توسعه شهري پايدار تنها مي دست
ي منـاطق شـهري بـه    ها كامل و مباني توسعه و ويژگي

در ايـن زمينـه جلـب مشـاركت     . اين هدف نايل شـد 
شهروندان با ايجاد عالقـه منـدي در آنـان نسـبت بـه      
مسائل زيست محيطي و حفاظت محيط زيست شهر و 

اين امر تاثير شگرفي بر  .افزايش يابد بايدپيرامون شهر 
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  ). 54: 1387منوري، ( داردحل مسائل و مشكالت كـالن شـهرهايي نظيـر تهـران     
  

  
  1385نقشه بحران فضاي سبز در شهر تهران  - 5شكل 

  

  گيري  نتيجه -4
يك نظام محيط زيست پايدار بايد از منابع حيـاتي  
حمايت كند و از بهره برداري بي رويـه منـابع تجديـد    

ــز   شــونده و ــل بازگشــت و ني ــر قاب ــابع غي ــه من تخلي
كاركردهــايي كــه منجــر بــه تخريــب محــيط زيســت  

). 20: 1383، مرصوصــي( شــوند، جلــوگيري كنــد مــي
حفظ و گسترش فضاي سبز نيز يكي از عوامل توسعه 

ــهر  ــدار در ش ــتپاي ــالمت   اس ــي در س ــش مهم و نق
اما در بعضي از مناطق شهر تهـران بـه   . شهروندان دارد
ي هـا  ايي چـون فضـاي الزم و كـاربري   لحاظ كمبوده

مختلف، نبود مديريت صحيح باعث شده است كـه بـا   
بـر اسـاس مطالعـات    . كاهش اين فضاها مواجه شويم

فضـاي  ) 3،6،16،18،19،20،22( انجام شده تنها مناطق
در سـاير  . سبز مناسبي نسبت بـه جمعيـت خـود دارد   
در . خـورد   مناطق كمبود و فقر اين فضا بـه چشـم مـي   

نفـر مـي    7797520جمعيت شـهر تهـران    1385 سال
نفر در هر هكتار و وسعت  107باشد كه تراكمي معادل

با توجه . متر مربع مي باشد 72433389فضاي سبز آن 

متر مربع براي هـر نفـر در    12به سرانه فضاي سبز كه 
نظر گرفته شده است اين شهر فضـاي سـبزي معـادل    

بينـي جمعيـت    با پيش. متر مربع نياز دارد 93570240
درصـد جمعيـت شـهر     4/1كه با نـرخ   1395در سال 
متر مربع  12رسد و با احتساب  مي 8987124تهران به 

ــه     ــن شــهر ب ــر اي ــر نف ــراي ه ســرانه فضــاي ســبز ب
در واقـع  . متر مربع فضاي سبز نيـاز دارد  107845488

در شهر تهران هم با كمبود فضاي سبز روبرو هستيم و 
   .اسب بوده استهم توزيع مكاني آن نامن

ــا بررســي ســرانه منــاطق  گانــه شــهر تهــران  22ب
شود كه در مركز شهر تهران از فقدان ايـن   مشخص مي

ــرد  ــي ب ــج م ــه فضــاها رن ــاطق  . گون ــبز من فضــاي س
و سـرانه   استبسيار كم )17، 14، 13، 8،9،10،11،12(

متر مربع براي هر نفـر كمتـر اسـت و     5اين مناطق از 
متر مربـع   2شهر تهران كه  10كمترين سرانه به منطقه 

اين مناطق در مركـز  .اختصاص دارد استبراي هر نفر 
اما در حواشي شـهر تهـران بـه    . شهر تهران قرار دارند

دليل وجود اراضي و باغات اين فضا بيشتر بـه چشـم   
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ي فضاي سـبز  ها با بررسي كمبودها و مازاد. مي خورد
 و افزايش جمعيت در اين شهر مي توان برنامـه ريـزي  

ارائه كرد و براي رسيدن بـه سـرانه    ها درستي براي آن
مطلوب و توزيع مناسب اين فضا در شهر تهران وجود 

  : موارد زير نقش بسزايي در ايجاد فضاي سبز دارد
در دست داشتن آمار و اطالعـات صـحيح؛ برنامـه    

مـديريت كارآمـد؛    ريزي دقيق و زمان بنـدي مناسـب؛  
مشاركت شـهروندان  بودجه و وسايل مورد نياز؛ جلب 

و ايجاد عالقه مندي در آنان نسبت بـه مسـايل محـيط    
يي در ايـن خصـوص از طريـق    هـا  زيست؛ ارائه برنامه

تدوين قوانين و مقررات براي حفظ  ي جمعي؛ها رسانه
حمايـت از   اسـتفاده از نتـايج تحقيقـات؛    اين فضـاها؛ 

 و هـا  ي مربوطه؛ ايجاد همـاهنگي بـين ارگـان   ها پروژه
   .نهادها

  پيشنهادها -5
همچنين به منظور رسيدن به شرايط مطلوب فضاي 

  : سبز در شهر تهران پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد
جلوگيري از پراكنـده سـازي شـهر و در نتيجـه      -

   ؛كاهش تراكم در اطراف شهر
جلوگيري از هر گونه ساخت و سـاز و دخـل و    -

ر و ممانعت از استقرا ها ، باغها تصرف در حريم جنگل
   ؛صنايع آالينده در اين مناطق

در نظر گيري و توسعه فضاهاي سبز، ورزشي و  -
ي هـا  ي اطـراف سـاختمان  هـا  تفريحي در كليه سـايت 

  ؛شهري به عنوان يك دستورالعمل كلي و قابل اجرا
توسعه حـريم شـهر صـرفاً از طريـق احـداث و       -

   ؛ايجاد فضاهاي سبز
ضي ضرورت بازنگري و تدوين قوانين حفظ ارا -

و قطعات مشجر با كاربري فضاي سبز و بهره بـرداري  
از آنهــا كــه يكــي از مهمتــرين عوامــل مــورد اســتفاده 
مديريت شهر براي نجات فضاي سبز شهر تهران است 

و ضرورت دارد در غالب يك طـرح جـامع مـديريت    
شهري با الزامات مشخص و ضمانت اجرايي كافي كه 

و نشود تـدوين  در جريان اجرا با مشكل فعلي رو به ر
گذاري قضـايي و اجرايـي    ي قانونها و با حمايت نظام

كشور حاكميت خود را براي حفظ فضاهاي سبز شـهر  
  . تهران اعمال نمايد

  منابع 
ابراهيم زاده، عيسي و عبـادي جـو كنـدان، اسـماعيل،     

مكاني كـاربري  -،تحليلي بر توزيع فضايي)1387(
 فضاي سبز در منطقه سـه شـهري زاهـدان، مجلـه    

   .11شماره ، جغرافيا و توسعه
، كاربرد مطالعات هواشناسـي  )1369(بحريني، حسين، 

نمونه خاص شـهر  (آلودگي هوا در طراحي شهري
   .18، مجله محيط شناسي، شماره )تهران
ي تهـران تـا تعيـين    ها ، ارزيابي پارك)1373(بهبهاني، 

الگو، فصلنامه علمي وآموزشي فضاي سبز، شماره 
8.  

، بررسي فضاي سبز شهر )1369(حمدرضا، بيژن زاد، م
تهران، انتشارات بخش فرهنگي دفتر مركزي جهاد 

، )1382(پور محمدي، محمدرضـا،  . 5 .دانشگاهي
برنامه ريزي كـاربري اراضـي شـهري، انتشـارات     

   .سمت
ــواهن، احمــد،  ــه  )1383(ت ــردبير، مجل ، يادداشــت س

   .17شماره ، ها شهرداري
و فضـاي   هـا  دهي پارك، سامان)1378(حريمي، احمد، 

سبز محله اوين، استاد راهنمـا پوراحمـد، احمـد،    
پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهـران، گـروه   

   .جغرافيا و برنامه ريزي شهري
ــي، جمشــيد،  ــارك، )1371(حكمت ــاغ و پ ، طراحــي ب

   .انتشارات فرهنگ جامع
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ــاد و ملكــي، مرضــيه،   ــري، فره ، بررســي )1388(دبي

مرتبط با جلوگيري از تخريب ي حقوقي ها ظرفيت
و تغيير كاربري فضـاهاي سـبز، انتشـارات مركـز     

  . مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
، طراحي باغ و احداث فضـاي  )1365(روحاني، غزاله، 

  . سبز، انتشارات پارت
   ).1385(سالنامه آماري شهر تهران، 

، نتايج سرشـماري  )1385و  1375(سازمان آمار ايران، 
  . نفوس و مسكن تهرانعمومي 

، مكـان شـهر تهـران، مجلـه     )1368(سعيد نيا، احمـد،  
   .15محيط شناسي، شماره 

، مقدمه اي بر مبناي طراحـي  )1371(شريفي، مرتضي، 
فضــاي ســبز شــهري، مجموعــه مقــاالت ســمينار 

و فضـاي   هـا  فضاي سبز، انتشارات سازمان پـارك 
   .سبز تهران

ـ )1385(شيعه، اسماعيل،  ر برنامـه ريـزي   ، مقدمه اي ب
   .شهري، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

ريزي كـاربري   ، برنامه)1381(عسگري، علي و ديگران،
  . اراضي شهري، انتشارات نور قلم

ــه  )1387(، عليجــاني، بهلــول ــران، مجموع ــيم ته ، اقل
و راهبردهـاي زيسـت    هـا  مقاالت همايش چـالش 

محيطي كالن شهر تهران، انتشارات مركز مطالعات 
   .برنامه ريزي شهر تهرانو 

، ايجاد و توسعه فضاي سـبز  )1371(كرهرودي، ميترا، 
به منظور بهسازي محيط زيست تهـران، مجموعـه   
مقاالت سـمينار فضـاي سـبز، انتشـارات سـازمان      

   .و فضاي سبز تهران ها پارك
، هـا  ، مباحثي پيرامون پارك)1374(مجنونيان، هنريك، 

و  هـا  ازمان پارك، ناشر سها فضاي سبز و تفرجگاه
   .فضاي سبز شهر تهران

، توسعه يـافتگي و عـدالت   )1383( مرصوصي، نفيسه،
ي هــا اجتمــاعي شــهر تهــران، فصــلنامه پــژوهش 

   .14شماره ، اقتصادي
محمــدي، جمــال و مصــطفي محمــدي ده چشــمه و  

، ارزيابي كيفي نقـش  )1386(منصور ابافت يگانه، 
ــه ســازي اســتفاده   فضــاهاي ســبز شــهري و بهين

ــ ــيط   ش ــه مح ــرد، مجل ــهر ك هروندان از آن در ش
   .44شماره ، شناسي، سال سي و سوم

، سـيماي طبيعـي تهـران،    )1369(محمودي، فرج الـه،  
   .26ي جغرافيايي، شماره ها مجله پژوهش

ــعود،   ــيد مس ــوري، س ــاربرد  )1387(من ــرورت ك ، ض
ي محـيط زيسـت محيطـي در مـديريت     ها ارزيابي

و  هـا  چالششهر تهران، مجموعه مقاالت همايش 
راهبردهاي زيست محيطي كالن شهر تهران، ناشر 

  .مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران
، طرح جامع شـهر  )1385(مهندسين مشاوربوم سازان، 

  . تهران
، )1386(مقدم، مرتضي و مهرداد يعقوبي،  دي جابريها 

ي حـاكم بـر طراحـي و    هـا  واكاوي كليتي از ايـده 
ري با تكيه بـر تحليـل   ريزي فضاي سبز شه برنامه

كمي از ميزان و نحوه توزيع فضاي سـبز در شـهر   
مجموعــه مقــاالت  هــا تهــران، ماهنامــه شــهرداري

سومين همايش ملي فضاي سـبز و منظـر شـهري    
   .24شماره 
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