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 توصیه هایی برای مدیریت پارک های درون شهری

 (1)مدیریت پوشش گیاهی پارک ها و فضاهای سبس

افضایص تٌَع صیستی دس فضاي سثض ضْشي ٍ ًیض پاسک ّاي طثیؼی یکی اص هْن تشیي اّذاف هذیشیت پَضص گیاّی فضاي  -

آى هٌطقِ سا  اص جولِ صًثَسّا ٍ پشًذگاى اگاىیثَد صتْسثض هی تاضذ کِ تا اػوال سٍیکشدّایی هذیشیتی ّوچَى هَاسد صیش کِ 

 تِ دًثال داسد هوکي هی ضَد :

 ی تَهي ّا گًَِ ٍ تَسؼِ کاضت 

 تشاکن دسختاى صیافضا 

 اضکَب شیص اىاّیپَضص گ تٌَع صیافضا 

 تالش دس جْت حفظ ٍ احیاي اکَسیستن ّا دس پاسک ّاي طثیؼی -

فیضیَلَطي گًَِ ّاي گیاّی )هاًٌذ ٍسؼت تاج پَضص، سیستن سیطِ دٍاًی دس ًظش گشفتي ٍیظگی ّاي سیخت ضٌاسی ٍ  -

 گیاُ، خاصیت آلشطي صایی ٍ دگشآسیثی ٍ ... ( ٍ ّوچٌیي ضشایط اقلیوی ٍ جغشافیایی دس طشاحی فضاي سثض

 جایگضیي کشدى چوي تا گیاّاى پَضطی تَهی کِ ًیاص آتی کوتشي داسًذ.  -

 سثض حفظ ضَد يفضا يکِ چطن ًَاص يطَس تِ یٍ دائو یلفص يّا کاضت گًَِ يیٌاسة تتشقشاسي ت -

 حزف گًَِ ّاي هْاجن تیگاًِ ٍ ػذم کاضت آًْا  -

 استفادُ اص پایِ ّاي گیاّی هقاٍم تِ آفات ٍ تیواسیْا تِ هٌظَس کاّص ٍ دس ًْایت حزف استفادُ اص سوَم ٍ آفت کص ّا  -

 حزف کَد ٍ سوَم ضیویایی دس فضاّاي سثض ضْشي ٍ جایگضیٌی کَد ٍ سوَم تیَلَطیک ٍ ساصگاس تا هحیط صیست  -

پایص دٍسُ اي فضاّاي سثض ضْشي تِ هٌظَس سفغ چالص ّاي قطؼی ٍ احتوالی اص جولِ ػذم آتیاسي هٌظن دٍسُ اي ٍ یا  -

 ذ گیاّاى ٍ ...  ًاقص، ضکل گیشي ٍ تشٍص آفات یا تیواسیْا، خطکی ٍ یا کاّص سض
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