
به نام خالق هستی
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گزارش عملکرد فضای سبز شهرداری 
منطقه یک 
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واحد فضای سبز شهرداری منطقه یک 
1397سال 
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منطقه یک
نفر161741( : نفر)جمعیت •
هکتار2556: منطقه مساحت •
عدد22: تعداد بوستانها •
موردیک: تعداد باغ های خانواده •
مورد یک: پیرامونی ارتفاعات •
مترمربع8.56: عمومیسرانه فضای سبز •
مترمربع12.72( : کمربند سبز)سرانه فضای سبز با  ارتفاعات پیرامونی •
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بوستانهای منطقه یک
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:بوستانها و باغ های خانواده به تفکیک سطح عملکرد و آدرس 

در اختیار سال 
احداث

آدرس مساحت
مترمربع

استاندارد عنوان ردیف

منطقه - عثتروبروی بوستان ب-بلوار بعثت  600 همسایگی بوستان محله ای بعثت 1

منطقه 70دهه 
خیابان -نیایش-بلوار چمران 

بهارنو
1000 همسایگی بوستان بهار نو

2

منطقه 1375 محالتی-بلوار قدوسی غربی  1000 همسایگی بوستان بنفشه 3

منطقه 1382
جنب -بلوار قدوسی غربی 

فرهنگسرای باران
2000 همسایگی فرهنگسرای باران

4

منطقه 1386
متری 12خیابان -بلوار ستارخان 

نمازی
2600 همسایگی متری نمازی12بوستان 

5

منطقه 1383
خیابان -نیایش-بلوار چمران 

هنگام
2600 همسایگی بوستان گلخانه

6

منطقه 1392 خیابان محدودیه-بلوار چمران  3000 همسایگی بوستان محمودیه 7

منطقه 1389 20بلوار چمران کوچه  4500 همسایگی بوستان ابیوردی 8

منطقه 1387 پل باغ صفا 5000 محله ای فابوستان محله ای پل باغ ص 9

منطقه 1384 اروبروی آبف-بلوار قدوسی غربی  5500 محله ای ربیبوستان جنگلی قدوسی غ 10

منطقه 1390 58خیابان قصردشت نبش کوچه  6700 محله ای بوستان محله ای کوثر 11
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:بوستانها و باغ های خانواده به تفکیک سطح عملکرد و آدرس 

در اختیار سال 
احداث

آدرس مساحت
مترمربع

استاندارد عنوان ردیف

منطقه 1396
جنب بیمارستان ام-بلوار چمران 

آر آی
7500 محله ای پارک  چوگیا

12

منطقه 1396 زیر پل ایمان-بلوار چمران  7500 محله ای پارک  رویا 13

منطقه 1396 خیابان اردیبهشت-بلوار زند  13000 محله ای پارک  اردیبهشت 14

منطقه 1394 ثتجنب بوستان بع-بلوار بعثت  10000 محله ای 1باغ هنر  15

منطقه 1396 بلوار بعثت 8400 محله ای 2باغ هنر  16

منطقه 1371
راه چهار-بلوار شهید بهشتی غربی 

خلدبرین
35000 ناحیه ای بوستان خلدبرین

17

منطقه 1384 بلوار بعثت 50000 منطقه ای بوستان بعثت 18

منطقه 1375
ا از زیرگذر شیخی ت-بلوار چمران 

پل بصیریت
108000 منطقه ای

بوستان حاشیه ای جمران از 
شیخی تا پل بصیرت

19

منطقه 1394 ستارخان 8000 محله ای باغ کوچه سه ستارخان 20

منطقه 1396
ابتدای بوستان -بلوار چمران 

حاشیه ای چمران
7000 محله ای پارک  فطرس

21

زسازمان فضای سب 1345 میدان آزادی 210000 منطقه ای بوستان آزادی 22

سازمان فرهنگی
- مطهری18کوچه  60000 منطقه ای (زرگری)باغ خانواده مطهری 

23
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منطقه یک یمساحت و تعداد بوستانها
(به تفکیک سطح عملکرد)

1397سال پارک شهریپارک منطقه ایپارک ناحیه ایپارک محله ایپارک همسایگی

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعداد
جمع 
تعداد

جمع 
مساحت

817,3001078,600135,0003368,0000022498,900

انهاسطح عملکرد بوست
(مترمربع)مساحت 

حداکثرحداقل
3005,000همسایگی
5,00020,000محله ای
20,00050,000ناحیه ای
50,000300,000منطقه ای

300,000شهری



9

بوستان خلدبرین
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پارک حاشیه ای چمران
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بوستان بعثت
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پارک اردیبهشت



13

باغ هنر اسالمی



14

پارک قدوسی غربی



15

پارک چوگیا



16

پارک فطرس
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پارک رویا
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پارک بنفشهپارک محمودیه

پارک ابیوردی فرهنگسرای باران
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بهسازی فضای سبز
پارکها و بلوارها از 
طریق تغییر بافت 

گیاهی

کاهش سطح 
چمن

کاشت گیاهان 
مقاوم به کم آبی 
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بهسازی فضای سبز رفوژ وسط بلوار زند باال
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بهسازی فضای سبز بلوار زند پایین
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بهسازی فضای سبز بلوار آزادی
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بهسازی فضای سبز بلوار آزادی
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بهسازی فضای سبز بلوار چمران

گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر بافت
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 
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گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر بافت
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 

فرهنگسرای باران

25
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ت گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر باف
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 

رفوژ وسط بلوار زند

26
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گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر بافت
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 

بوستان خلدبرین
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گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر بافت
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 

بلوار بعثت
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گیاهیبهسازی فضای سبز پارکها و بلوارها از طریق تغییر بافت
(کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی ) 

بوستان بعثت
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بهسازی فضای سبز جلوی باغ عفیف آباد



(ع )اجرای طرح فرش گل در میدان امام حسین 31
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انجام عملیات باغبانی



3333

عملیات هرس فنی و اصولی درختان
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عملیات هرس فنی و اصولی درختان
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عملیات چالکود درختان
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گلکاری سطح منطقه
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قراردادن فالورباکس و کاشت درختچه و گل در آن خیابان مالصدرا، خبرنگار و دانش آموز
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هرس فرم گیاهان پرچینی و درختچه ها
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آبیاری فضای سبز



4040

عملیات واکاری و کاشت درخت ، 
درختچه ،گیاهان پوششی و 

پرچینی 
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کهادر پار... رنگ آمیزی وسایل بدنسازی ، پایه های روشنایی ، صندلی ، سطل زباله و 
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احداث فضای سبز بلوار مصلی نژاد
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بهسازی فضای سبز زیر گذر یادگار امام 
(از طریق کاشت درختچه جونی پروس در چمن) 
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...وجین علف هرز گیاهان پوششی, پرچینی , رز , چمن و  
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وجین علف هرز درختان
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حذف تنه جوش و پاجوش درختان



47

اصالح آبخور درختان



48

ایجاد تشتک و آبخور درختان



49

سرزنی و حاشیه زنی چمن
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شستشوی درختان 
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محلول پاشی و سمپاشی گل های فصلی



52

سمپاشی درختان بر علیه آفات و بیماری ها 
طبق دستورالعمل سازمان سیما,منظر و فضای سبز شهری
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واکاری و لکه گیری چمن
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کنترل روزانه سیستم آبیاری تحت فشار و رفع خرابی آن ها



55

ارفع خاموشی سیستم روشنایی پارک ه
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بزبرگزاری دوره های آموزشی مصرف بهینه آب جهت کارگران فضای س
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انتقال آب از چاه پارک آزادی به بلوار ارم و آزادی
به دلیل خشک شدن چاه میدان دانشجو
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(ع)احداث چاله پمپ و تجهیز و راه اندازی پمپ میدان امام حسین 
بزدر فضای س( ع)جهت استفاده از آب زهکش ایستگاه قطار شهری میدان امام حسین 
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اجرای عملیات میکروتونلینگ
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گلکاری  



61
بلوار ارم

گلکاری



62

گلکاری

بلوار آزادی



63
بلوار ارم

گلکاری



64
بلوار ارم

گلکاری



65
بلوار زند

گلکاری



66
بلوار زند

گلکاری



67
بلوار آزادی

گلکاری



68
میدان صدا و سیما

گلکاری



69
بلوار ارم

گلکاری



70
بلوار ارم

گلکاری



71
میدان مطهری

گلکاری



72
بوستان خلدبرین

گلکاری
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عزیز است غنیمت شمریدش صحبت گل
آمد از این راه و از آن خواهد شدباغکه به 


