منابع و مآخذ:
 .1آگنج ،شهناز ، )1731( ،نکاتی پیرامون تجهیزات پارک ها ،مجموعه مقاالت علمی و تخصصی فضای سبز ،جلد دوم،
تهران ،سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
 .2المبو ،د.ج ،)1713( ،نگرشی به مسائل فضای سبز شهری در کشورهای فقیر و غنی ،فصلنامه علمی محیط زیست،
دوره دوم ،شماره اول.
 .7اوستروفسکی ،واتسالف ( ،)1731شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن ،ترجمه الدن اعتضادی،
مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول ،تهران.
 .4اردکانی ،محمدرضا ،)1711( ،اکولوژی عمومی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران

 .5بحرینی ،سید حسین ،)1735( ،تحلیل فضاهای شهری؛ در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی
برای طراحی ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.
 .1بهمن پور ،سالجقه ،)1731( ،گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران ،شماره نود و پنجم ماهنامه
شهرداری ها ،تهران
 .3بیکن ،ادموند ،)1731( ،طراحی شهرها ،ترجمه فرزانه طاهری ،انتشارات مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،
چاپ اول ،تهران.
 .1بهبهانی ،هما ،)1733( ،سیر تغییر تفسیر مفهوم پارک های شهری از قرن  15تا امروز در غرب ،فصلنامه علمی
فضای سبز ،شماره  5و .1
 .3بهرام سلطانی ،کامبیز ،)1712( ،طرح بررسی اثرات توسعه بر فضای سبز تهران ،دفتر تحقیقات زیست محیطی.
 .11بهرام سلطانی ،کامبیز ،)1731( ،کاربرد فضای سبز شهری در طرح های جامع و اصول طراحی پارک.
 .11بهرام سلطانی ،کامبیز ،)1714( ،مقاله نگاهی بر فضای سبز تهران ،نشریه محیط زیست ،شماره .12
 .12بهرام سلطانی ،کامبیز ، )1734( ،مقاله پیشنهاد روش محاسبه سرانه فضای سبز شهری ،آبادی ،سال پنجم ،شماره
.13
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 .17بیژن زاده ،محمد رضا ، 1713 ،توصیه هایی در مکان یابی ،طراحی و نگهداری پارک ها و فضای سبز ،مقاالت
همایش های آموزشی – پژوهشی فضای سبز شهر تهران ،جلد دوم ،تهران
 .14پاکزاد ،جهانشاه ،)1717( ،راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران ،شرکت طرح و نشر پیام سیما ،تهران.
 .15پاکزاد ،جهانشاه ،)1711( ،سیر اندیشهها در شهرسازی ( )2از کمیت تا کیفیت ،شرکت عمران شهرهای جدید ،چاپ
اول ،تهران.
 .11تقی زاده انصاری ،مصطفی ،)1734( ،حقوق محیط زیست در ایران ،انتشارات سمت.
 .13تیزدل ،استیون باک ،تنر هیث ،تیم ، )1733( ،چالش های اقتصادی محله های تاریخی شهری ،ترجمه محمد تقی
زاده ،هفت شهر ،شماره 2
 .11تیبالدز ،فرانسیس ،)1717( ،شهرسازی شهروندگرا؛ ارتقاء عرصه های همگانی در شهرها و محیط های شهری،
ترجمه محمد احمدی نژاد ،نشر خاک ،چاپ اول ،اصفهان.
 .13چرمایف ،سرگئی ایوان ،)1731( ،عرصههای زندگی خصوصی و جمعی ،ترجمه منوچهر مزینی ،دانشگاه تهران،
تهران.
 .21حکمتی ،جمشید ،)1711( ،طراح باغ و پارک ،تهران ،انتشارات فرهنگ جامع.
 .21حشمتی ،محمد  ،1712فضای قابل دفاع  ،استراتژی طراحی شهری جهت پیشگیری و کاهش جرایم ،پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران
 .22رحمانی ،محمد جواد ،)1711(،مقاله فضاهای سبز شهری ،همایش ملی فضای سبز شهری ،ارومیه.
 .27رضایی ،محمود ،)1717( ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در طراحی شهری ،رساله دکترای شهرسازی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
 .24روحانی ،غزاله ،)1715( ،طراح باغ و احداث فضای سبز ،انتشارات پارت.
 .25زیاری،کرامت اهلل ،)1714( ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ،انتشارات سمت.
 .21سرشماری نفوس و مسکن ،)1715( ،اداره آمار ایران.
 .23سعیدنیا ،احمد ،)1733( ،کتاب سبز شهرداری جلد نهم ،فضای سبز شهری ،تهران ،انتشارات سازمان شهرداری ها.
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 .21صالحی  ،اسماعیل ( ،) 1717تدوین ضوابط ایمن سازی فضاهای شهری به لحاظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از
جرایم ،شورایعالی شهرسازی و معماری ،مرکز مطالعات و معماری ،تهران
 .23صالحی  ،اسماعیل ،نقش برنامه ریزی و طراحی محیطی در پارک های شهری امن ،سازمان شهرداریها1711 ،
 .71صالحی ،اسماعیل و دیناروندی ،مرتضی ،1731 ،اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ،انتشارات سیمای دانش،
تهران
 .71طرح جامع تهران ،)1714( ،مطالعات محیط زیست طرح جامع تهران ،معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
تهران.
 .72طرح تفصیلی منطقه  ، )1715 ( ،11نهاد مدیریت و برنامه ریزی طرح های توسعه شهری تهران ،وزارت مسکن و
شهرسازی ،شهرداری تهران
 .77طرح مطالعه چگونگی خودکفایی اقتصادی در پارک های شهری ،شرکت مهندسین مشاور رویان1713 ،
 .74ضوابط و مقرّرات کاربری فضای سبز و پارکها در " طرح جامع شهر تهران1715 ،
 .75طرح بازی و زمین بازی از دیدگاه روانشناسی کودک مجری :جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (دانشکده علوم
محیطی) ،1731 ،تهران
 .71طرح مکانیابی و احداث پارک وحش بزرگ تهران ،شرکت مهندسین مشاور ایوان1731 ،
 .73کالنتری ،حسین و انصافیان ،پیام ،1731 ،مبلمان شهری ،انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،
تهران
 .71کاشانی جو ،خشایار ،)1713( ،بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری ،نشریه هویت شهر ،سال
چهارم ،شماره  ،1713 ،1تهران.
 .73کلیف ،ماتین ،شرلی ،پیتر ،)1713( ،طراحی فضاهای شهری با محوریت توسعه پایدار ،ترجمه نارسیس سهرابی
مالیوسف ،انتشارات ثامن الحجج ،چاپ اول ،تهران.
 .41فارسی ،علیرضا ،)1731( ،آسیب شناسی فضاهای بازی پارک های منطقه با هدف افزایش ایمنی کودکان و ارائه
راهکارهای الزم ،معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری منطقه  1شهر تهران.
 .41لقایی ،حسنعلی ،مقاله برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری ،فصلنامه علمی فضای سبز .سال دوم .ش  5و .1
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 .42لینچ ،کوین ،)1734( ،سیمای شهر ،ترجمه منوچهر مزینی ،دانشگاه تهران.
 .47مجنونیان ،هنریک ، )1734( ،مباحثی پیرامون پارک ها ،فضای سبز و تفرجگاه ها ،سازمان پارک ها و فضای سبز
شهر تهران.
 .44مجنونیان ،هنریک ( ،)1713درختان و محیط زیست ،انتشارات دفتر آموزشی زیست محیطی.1713 ،
 .45مجموعه قوانین اساسی مدنی ،)1731( ،موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.
 .41مدنی پور ،علی ،)1713( ،فضاهای عمومی و خصوصی شهر ،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران،
چاپ اول ،تهران.
 .43موره ،ژان پیر ،)1737( ،فضاهای شهری ،طراحی و اجرای مدیریت ،ترجمه حسین رضایی و همکاران .اداره کل
روابط عمومی و بین المللی شهرداری تهران.
 .41مهندسین مشاور بافت شهر ،پردیس پارس.
 .43مهندسین مشاور آمایش محیط ،)1732( ،اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری ،سازمان پارک ها و فضای سبز
شهر تهران.
 .51هیبرو ،بی جی ،)1734( ،جنگل داری شهری ،واحد انتشارات سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
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