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چکیده
باغداری و ایجاد باغها بهخصوص در حاشیه شهرها همواره از مهمترین اقدامات محیطزیستی در ایران بوده است.
باغستانهای سنتی قزوین با سابقه تاریخی بیش از هزار سال ،میراثی منحصر به فرد هستند کهه حظهو و هدههداری
این میراث ارزشمند باید در زمره مهمترین مسائل در برهامهریزی شهری قرار گیرد .هدف از ایهن مااعههه ،بیهان
عزوم توجه به ارزشهای گوهاگون محیطزیستی ،فرهنگ و اقتصادی ایهن باغهها و ارائهه مهیارههایی بهرای سهنجش
ارزش محیطزیستی آههها میباشهد .بهدین منرهور رههار گوههه غاعهر از درختهان آن اهتخهاب شهده و بهر اسها
محاسبههای اهجام شده توسط هرم افزار  I-Treeو با توجه به مااعهات اهجام شده در داهشکده کشهاورزی داهشهداه
 Purdueآمریکا ارزیابی مورد هرر صورت گرفتهاست .هتایج پهووهش حهاکی از اهمیهت زیهاد ایهن باغسهتانهها از
جنبههای مختلف و عزوم حظو و حراست از آنها میباشد.

واژههای کلیدی :درخت ،باغستان سنتی ،قزوین ،ارزش اقتصادی ،برنامه راهبردی.

 -3مقدمه
کشور ما یکی از خشکترین و کم آبترین مناطق جهاان

قزوین این مجموعه باغها را به نام باغستان سانتی قازوین

میباشد .ایرانیان از دیرباز با کاشت درخت توانستهاناد تاا

میشناسند و در آن به روش نیاکان خود باغداری میکنند.

حدودی از خشکی محیط بکاهند و زندگی و محیط خاود

چندین نسل از ساکنین شهر قزوین در طی قارون گذشاته

را نه تنها قابل تحمل ،بلکه دلخواه و خوشمنظر بسازند.

با ادامه باغداری سنتی که بسیار سخت و طاقتفرساا هام

شهر قزوین باه دلیال موقتیات مکاانی خاود ،از دیربااز

بوده ارقامی از گوناههای پساته ،باادام ،زردآلاو ،گاردو و

همواره مورد توجه بوده و وجود باغات ،شرایط خاوبی را

انگور را که مآاوم به شرایط سخت اقلیمای و آب فصالی

بااارای زیساااتن در ایااان من آاااه فاااراهم آورده اسااات

محدود هستند را همراه باا گوناههای غیرمثمار و گیاهاان

(پرهیزگاری .)3111 ،وجود باغهای سنتی در اطراف شهر

مرتتی روی مرزها و کف باغها در این من آه کاشاتهاند و

قزوین ،آن را به یک باغ شهر تبادیل کردهاسات .باغهاای

بومسازگان پایداری را به وجود آوردهاند .این باغها بادون

قزوین با سابآه تاریخی بیش از هزار سال ،میراثی منحصر

دیوار هستند و حادود باین ق تاات باا مرزهاای خااکی

به فرد هستند که در سایر شهرها مشابه ندارند .مردم

مشخص شدهاند .در گذشته شهر قزوین توسط کمربندی

*نویسنده مسئول
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متولی ،اقبالی و شهسواری

سبز محصور بوده ولی متأسفانه در  51سال اخیر با وجود

این شهر گسترده شدهاند (شکل  )5که در گذشتهای نه

کلیه پتانسیلهای موجود در من آه قسمتی از این باغها باه

چندان دور مساحتی حدود  1111هکتار را شامل شدهاند.

دلیاال عواماال مخاارب بیرون ای و درون ای از جملااه عاادم
برنامهریزی صحیح در خصوص طرحهای توسته شاهری،
افزایش هزینههای باغداری و انتآال مالکیت از باغداران به
زمین خواران تخریب شدهاند و در حال حاضر بسیاری از
ق تات تغییر کاربری داده و به اراضی باایر و یاا در حاال
ساااخت و ساااز تباادیل شاادهاند .هاادف پاا،وهش ،بیااان
ارزشهای محیطزیستی ،اقتصادی و تااریخی گوناههاای
درختی موجود در باغهای قزوین مایباشاد کاه در قالاب
شکل  .1موقعیت باغات در قرن هفتم هجری

تحلیل و محاسبات ارائه گردیده است.

(منبع :سازمان باغستانهای سنتی قزوین)

 -2روشها

حدود  011تا  3111هکتار از این باغهاا طای ساال هاای

 -1-2پیشینه و موقعیت باغهای سنتی قزوین

 3165-3115رها شده و یاا باه کااربریهاای دیگاری از

قدیمیترین مساتندات موجاود در ماورد باغهاای سانتی

جمله کاربری مسکونی ،تجاری و صنتتی تبدیل شده و یا

قزونی ،سفرنامه گردشگرانی اسات کاه از قازوین بازدیاد

به کلی تخریب شادهاناد .در حاال حاضار حادود 5611

کردهاند و از آن با باغهای سبز و درختان متنوع و منحصر

هکتار از ایان باغهاا بااقی ماناده کاه از ایان مآادار نیاز

به فرد ،بدون دیوار و حصارکشی یاد کردهاناد .عاووه بار

بخشهایی از اراضی تخریب شده و و بخش قابل توجهی

سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی (دبیرسایاقی ،)3136 ،مؤلاف

سبز و مثمر باقی مانده است (شکل .)1

آثارالبود (عمادالدین قزوینی) نیز قزوین را در آغااز قارن
هفتم هجری چنین توصیف کاردهاسات« :قازوین شاهری
بسیار بزرگ و پرجمتیت است که در دشتی بسیار پهنااور
و هموار بنا شده است و مهندسان در بنای شهری نآشهای
کشاایدهانااد کااه نظیاارش وجااود ناادارد» (شااکل )3
(قزوینی.)3131 ،
عااووه باار ایاان در منااابتی هم ااون کتاااب هفاات اقلاایم
(رازی )3131،و لغتنامه (دهخدا )3111 ،نیز اشاارههایی

شکل  .2موقعیت باغات در سال1131
(منبع :نقشه )Google earth

به باغستانها و روشهای آبیاری در قزوین ،شده است.

عوامل مختلفی موجب تخریب باغها شدهاناد و یاا موجویات

 -2-2وضعیت فعلی باغهای سنتی و علل تخریب آنها

آنها را تهدید میکنند که از آن جمله مایتاوان باه ماوارد زیار

باغهای سنتی قزوین در سه جهت شرق ،جنوب و غرب
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اشاره کرد:
2

ارزیابی اقتصادی -محیطزیستی باغهای سنتی شهر قزوین

 -1-2جدول ارزیابی جنبههای مختلف باغهای سنتی با
استفاده از روش SWOT

در جاادول  3نآاااط قااوت و ضااتف و فرصاات و تهدیااد
باغساتانهای شاهر قازوین باا اساتفاده از مادل تحلیال
 swotارائه شده است.
 -1-2ارزیابی ارزش محیطزیستی درختان باغستان
به منظور ارائه ارزش درختان باغستانهای سانتی قازوین،
چهااار گونااه غالااب از درختااان موجااود در آن شااامل
انگااور( ،)Vitis sppپسااته ( ،)Pistacia veraبااادام

شکل  .1وضعیت سطح موجود در باغهای سنتی قزوین

( )Prunus amygdalusو هلاو ()Prunus armeniaca

(منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین)

انتخاب شده است .ارزشگاذاری ایان چهارگوناه باه دو
طریق بیان شده است (اخویزادگان .)3103 ،از طریق هار

 -نفوذ شهرکهای جدید در باغ؛

دو روش میتوان ارزش دالری یک گونه را باا توجاه باه

 -ساخت شرکتهاا و کارخاناههاا در محادوده باغهاا و

وی،گیهای آن محاسبه کرد .بدیهی است ارزش گونههاای

تخریب آنها؛

گیاهی موجود در این باغستان ،بسیار بیشتر از ایان مآادار

 -تخریب باغها توسط سازمانهای مختلف (احداث جاده

است ،اما بیان ارزش آن بهصورت تآریبی میتواناد ارزش

کمربندی در باغها ،عبور لوله گاز از اراضی باغستانها)؛

قابل توجه این گونهها را آشکار نماید.روش اول م ابق با

 -ساخت و سازهای جدید و تخلیه نخالههاا در محادوده

م التااات دانشااکده باغبااانی دانشااگاه  Purdueآمریکااا

باغها؛

میباشد؛ در این روش ،ارزش گونههای درختای از راب اه

 -احااداث مساایرهای دسترساای باارای شااهرهای رشاات،

زیر بهدست میآید:

همدان و تهران؛

×Tree value= base value×cross section area
species class× condition class× location class

 احااداث ایسااتگاه راه آهاان ،انبارهااای شاارکت نفاات،کارخانه شیشه و ...؛

رده موقتیات× رده شارایط× رده گونااه× مسااحت سا ح

 -مشکوت مربوط به آبیاری (عدم آبیاری به موقع ،شیوه

مآ ع × ارزش پایه = ارزش یک درخت

آبیاری و  ( )..اخوی زادگان)3103 ،؛

 -ارزش پایه :قیمت بزرگترین نهاال در دساترج جهات

 -آتش سوزیهای مکارر (باهطاوریکاه در ساال 3103

جایگزینی گونه مورد نظر

حدود  111هکتار از باغها آتش گرفته است)؛

-

 -استآرار مشاغل ناسازگار با محیطزیسات در باغساتانها

( ِ)$/cm2؛

مساحت س ح مآ ع :مساحت س ح مآ ع گونه موجود ()cm2؛

 -رده گونه :میزان امتیازدهی گونه از طریق مآایساه گوناه

(کارواش ،تتویض روغنی ،فروش جتبههای پوستیکی؛

مورد نظر با انواع گوناههای مشاابه آن از لحاان نیازهاای

 -رهاسازی زبالههای شهری در محدوده باغها؛

نگهداری ،میزان آفتزدگی و)51-01-61-01-311( ..؛

 -تخریاااب توساااط باغاااداران جهااات کساااب مناااافع

 -رده شرایط :میزان ساومت و امیاد باه حیاات درخات

اقتصادی بیشتر.

نسبت به نمونه کامل و با کیفیت آن (جدول )5؛
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متولی ،اقبالی و شهسواری
جدول  .1نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید باغستانهای شهر قزوین بر اساس مدل swot
جنبهها

محیطزیستی

اقتصادی
اجتماعی_
فرهنگی

ضعف

قوت
 مجموعه باغها ،پاالیش دهنده هواهستند.
 پایداری باغها طی قرون متمادی وسازگاری آنها با شرایط اقلیمی
 تنوع محصوالت باغی وجود خاک حاصلخیز سبز و زنده بودن درصد زیادی ازاراضی باغها
 طراحی نهرهای آبیاری به نحوی استکه سیوبها را تآسیم و شهر را از
خسارت سیل مصون میدارد.
 با خنک کردن باد گرم جنوبی ،تتدیلسرعت و سرمای باد مه ،جذب گرد و
غبار در تل یف هوای شهر بسیار م،ثر
است
 دسترسی و همجواری با شهر به عنوانبازار عرضه محصوالت
 وجود محصوالت باغی با ارزشاقتصادی باال ( گردو ،پسته ،انگور)..
 متکی بودن خانوارهایی که متکی بهدرآمدهای حاصل از کشاورزی در این
باغها هستند.
 باغها بخشی از هویت شهر قزوین میباشند و آن را به باغ شهر تبدیل کردهاند.
 پیوند زندگی شهری با طبیتت این باغات برای مردم شهر ،نوعی محلتفریحی و گردشی محسوب میشوند.

فرصت
فضای سبز گستردهای که باغها
دارند و به مثابه ریههای
تنفسی شهر هستند .توجه
برنامه محیطزیست ملل متحد
( (UNEPبه باغستانها در
جهت حمایت از توسته پایدار
موقتیت این باغات در
ورودیهای شهر فرصت
مناسبی را جهت طراحی هر
چه بهتر ورودی شهر فراهم
می کند تا یک تصویر زیبا از
محیطزیست را به افراد نمایش
دهد
با ایجاد برخی کاربریهای
مناسب در این باغها مساحت
این باغها را نیز به سرانه
فضای سبز شهری اضافه کنیم.

 باال بودن هزینههایباغداری
 باال بودن هزینه آبیاریدرآمد پایین باغداران
(عدم سوددهی کافی)
 کاهش عوقه افراد ونسل جدید به باغبانی

وجود پتانسیل
گردشگری

تهدید

 نفوذ توسته شهری به سویباغها
 توسته شهرکهای صنتتی وکارخانجات در حومه باغها
 تخلیه و رهاسازی زبالهها ونخالههای ساختمانی در باغها
 عدم رسیدگی مناسب عدم برنامهریزی مناسب جهت تأمین آب باغها احداث مسیرهای مواصوتی ازبین این باغها
 کاهش محصوالت باغی در اثرعدم توجه کافی به نیازهای آنها

 افزایش قیمت اراضی مسکونیبه وی،ه در حاشیه شهر و در
نتیجه تمابل باغداران به از بین
بردن باغات و تغییر کاربری
 تجمع اشرار و متتادین درباغات
 ناامنی در محدوده باغستان هاو دستبرد به باغات

رده موقتیت :موقتیت درخت در سایت و اهمیت سایت

ورودی به آن را فراهم میسازد.

(جدول.)1

بااا وارد کااردن اطوعاااتی از قبیاال محاال ،گونااه و اناادازه

روش دوم از طریق نرمافازار  itreeمایباشاد کاه توساط

درخت ،کاربران درک درستی از منافع گونه ماورد نظار از

وزارت کشاورزی ایااالت متحاده آمریکاا طراحای شاده

جمله میزان تأثیر آن در کاهش گازهای گلخاناهای ،بهباود

است .این نرمافازار جهات تجزیاه و تحلیال جنگلهاای

کیفیت هوا ،جذب آبهای س حی ،میزان کاهش مصارف

شهری و ارزیابی آنها میباشد .این نرم افزار ،ارزشهاای

انرژی ،میزان تأثیر در قیمت زماین و ...دریافات خواهیاد

اقتصادی و محیطزیستی گونههای مورد نظر را مشخص

کرد .این روش بهعنوان یاک نآ اه شاروع سااده و قابال

کرده و به شناخت ارزشها و مدیریت هر چاه بهتار

دساااترج بااارای درک ارزش یاااک درخااات در نظااار

درختان کمک میکند .در واقع ایان نرمافازار امکاان یاک

گرفته شده است.

برآورد ساده از ارزش ساالنه درخت با توجه به اطوعات
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ارزیابی اقتصادی -محیطزیستی باغهای سنتی شهر قزوین
جدول  .2رده شرایط جهت سایهاندازی و آرایش درختان
شرایط

خوب

متوسط

ضتیف

بسیار
ضتیف

مساحت س ح مآ ع نهال  1/31 :سانتیمترمربع

شده جهت

شرایط

کاملترین گونه ،بهترین
فرم و باالترین مآاومت و
بدون آفت ،امید به حیات
 11سال
سالم و مآاوم ،عدم
نشانهای از آفتزدگی و
آسیب ،امید به حیات 51
سال
مآاومت متوسط ،احتمال
نیاز به رفع آسیبدیدگی
و آفتزدگی ،امید به
حیات  31سال
دارای شرایط نآصان،
احتمال وجود چندین نوع
آفتزدگی ،احتمال نیاز
به مراقبت جدی ،امید به
حیات  5سال
نابود شده و یا نزدیک به
نابودی در طول حداکثر 5
سال

عالی

ارزش محاسبه

کالس

تشریح

میانگین ق ر نهال  3 :سانتیمتر
 -ارزش پایه:

استفاده در فرمول

311

3/1
()1/1-3/1

01

1/0
()1/3-1/1

01-61

1/0-1/6
()1/1-1/3

51

1/5
()1/3-1/1

1

1/1
()1/1-1/3

=1/35

1/53
0/31

جدول .4سطح مقطع
مساحت( )cm2

قطر( )cm

اندازه گونه

130

51

کوچک

31605

11

متوسط

3556

01

بزرگ

 رده گونه1/6 : رده شرایط1/0 : رده موقتیت1/0:به همین طریق ارزش سایر گونههای غالب موجود در باغستان،
محاسبه شده است که در جدولهای  5تا  0ارائه شده است:

جدول  .1ارزش موقعیت سایت جهت سایهاندازی و آرایش درختان
موقتیت سایت
درختان واقع در سایت تاریخی

درختان واقع در من آه
مسکونی و محوطه
درختان واقع در مناطق
عمومی
درختان واقع در باغ ،پارک

رده

ارزش محاسبه شده

موقتیت

جهت استفاده در فرمول

311

1/1-3

01-11

1/0-1/1

31-01

1/3-1/0

61-01

1/6-1/0

جدول .5ارزش درخت پسته
ارزش یک هکتار درخت پسته

ارزش یک

(میانگین  057درخت در هر هکتار)$

درخت$

65313/5

06/03

کوچک

30601/5

315/11

متوسط

561055

103/56

بزرگ

اندازه گونه

جدول .6محاسبه ارزش درخت بادام
ارزش یک هکتار درخت پسته

ارزش یک

متوسط

اندازه

(میانگین  057درخت در هر هکتار)$

درخت$

قطر

گونه

درختان واقع در خیابان

61-01

1/6-1/0

31555/5

13/63

51

کوچک

درختان محیطزیستی

61-01

1/6-1/0

511115/5

111/63

01

متوسط

درختان واقع در در مناطق صنتتی

51-31

1/5-1/3

651551

031

61

بزرگ

و سایر مراکز تفریحی

جدول  .0محاسبه ارزش درخت زردآلو
ارزش یک هکتار درخت زردآلو

ارزش یک

متوسط

اندازه

(میانگین  077درخت در هر هکتار)$

 -1-1محاسبه ارزش یک درخت پسته بر اساس

درخت$

قطر

گونه

35661

30/11

51

کوچک

مطالعات دانشگاه ( Purdueروش اول)

500/01

01/61

11

متوسط

51605

35/15

01

بزرگ

 -1نتایج

قیمت نهال 5111 :تومان

$1/53
5
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متولی ،اقبالی و شهسواری
جدول  .8محاسبه ارزش درخت انگور
ارزش یک هکتار درخت

ارزش یک

متوسط

اندازه

درخت$

قطر

گونه

31061

3/50

31

کوچک

50051

36/50

35

متوسط

01031

50/10

51

بزرگ

انگور (میانگین 1577درخت
در هر هکتار)$

شکل  .4محاسبه ارزشهای مختلف درخت پسته

 -2-1محاسبه ارزش گونههای درختی باغ برر اسراس

جدول  .3محاسبه ارزش درخت پسته برگرفته از نتایج نرم افزار i-tree

روش دوم (نرمافزار )itree
از آنجا که نرمافزار  itreeتنهاا در محادوده بخشهاایی از
کشور کانادا بومیسازی شده اسات ،لاذا جهات ارزیاابی

کاهش هزینه انرژی

جذب آب سطحی

ارزش ساالنه درخت

kw/h330

 631گالون

$335

درختان باغستان شهر قزوین ،شهر ونکاوور کاه از لحاان
اقلیمی و شرایط محی ی شباهت بیشتری به شاهر قازوین
دارد انتخاب شده است .پس از وارد کردن اطوعات مورد
نیاااز ،ارزش چهااار گونااه مااورد نظاار بهدساات آمااد .از
آنجاییکه چهار گونه انتخابی در گوناههای تتریفای ایان
نرمافزار وجود نداشت ،باا توجاه باه راهنماای نرمافازار،
گونهها با توجه به تتریف آنها (پهنبارگ ،ساوزنیبرگ،

شکل  .5محاسبه ارزشهای مختلف درخت بادام

خزانپذیر و  )...انتخاب شدهاند.
پس از انتخاب محل سایت ،جهت اندازه ق ر گونه مورد

جدول .17محاسبه ارزش درخت بادام برگرفته از نتایج نرم افزار i-tree

نظر ،اندازه متوسط هر گونه در نظار گرفتاه شاده اسات.

کاهش هزینه انرژی

جذب آب سطحی

ارزش ساالنه درخت

ارزش درختان موجود در باغستان باا توجاه باه دادههاای

kw/h330

 005گالون

$33

ورودی و دادههای محاسبه قبلی بر اساج انادازه متوساط
گونه مورد نظر به شکل نمودار دایرهای (شاکلهای  0تاا
 )3و جدولهای  1تا  35ارائاه شاده اسات .در شاکلها،
میزان ارزش ارزی درخت مورد نظر از جواناب مختلاف،
محاسبه شده است.
در جاادولها نیااز ،در سااتون اول مآاادار صاارفهجویی در
مصرف انرژی و در ستون دوم و ساوم باه ترتیاب مآادار
جذب آبهای س حی و ارزش ارزی ساالنه یک درخات

شکل  .6محاسبه ارزشهای مختلف درخت زردآلو

محاسبه شده است.
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ارزیابی اقتصادی -محیطزیستی باغهای سنتی شهر قزوین
جدول  .11محاسبه ارزش درخت زردآلو برگرفته از نتایج

س حی و عواملی از این قبیل بهدسات آورد .هار یاک از

نرم افزار i-tree

روشهااای ارائااه شااده ،راهکاااری جهاات محاساابه ارزش

کاهش هزینه انرژی

جذب آب سطحی

ارزش ساالنه درخت

kw/h05

310گالون

$30

درختااان و گونااههااای گیاااهی ایاان باغسااتان از جهااات
مختلف ،تنهاا جهات اهمیات حفان و نگهاداری از ایان
باغستانهای سنتی میباشد .بدیهی اسات کاه در صاورت
عدم توجه به حفاظت گونههای گیاهی و عدم ارائه راهکار
الزم برای نگهداری از باغستان ،در آیندهای نه چندان دور
شاهد نابودی آن خواهیم بود .لذا این مسؤولیت خ یر بار
عهده مساؤولین و ساازمان باغساتانهاای سانتی قازوین
میباشد تا در جهت حفن و برگرداندن حیات دوبااره باه
باغستانهای سنتی اقدام نمایند .محاسبات اقتصاادی ارائاه
شده در این م الته به ملموجتر و عینایتار شادن ارزش

شکل  .0محاسبه ارزشهای مختلف درخت انگور

درختان کمک قابل توجهی مینماید و در واقاع باا انجاام
این پ،وهش میتوان بر ادعای خود در خصوص حفان و

جدول  .12محاسبه ارزش درخت انگور برگرفته از نتایج

نگهداری از درختان تأکید نمود.

نرم افزار i-tree
کاهش هزینه انرژی

جذب آب سطحی

ارزش ساالنه درخت

kw/h03

513گالون

$65

 -5منابع
 -اخویزادگان ،ع" )3103( .گزارش طرح م التاتی احیاء

 -4جمعبندی و نتیجهگیری

و ساماندهی باغات سنتی قزوین".

حضور باغستانهای سنتی و وجاود گوناههاای باا ارزش

 -پرهیزگاااری ،م" )3111( .مجموعااه مآاااالت قاازوین"،

گیاااهی در آن ،باارای شااهر قاازوین از جهااات مختلااف

دفتر دوم ،انتشارات روناج.

محیطزیستی ،اقتصادی ،تاریخی و فرهنگی ارزش بسیاری
دارد .در روش م التاتی دانشگاه  Purdueآمریکا ،عواملی

 -دبیرساایاقی ،م" )3136( .ساافرنامه ابااومتین ناصااربن

از قبیل موقتیت قرارگیری درخت از جملاه در مجااورت

خسرو قبادیانی مروزی" ،چاپ دوماف تهاران ،انتشاارات

من آااه مسااکونی ،صاانتتی ،تجاااری و هم نااین میاازان

زوار.

آفتزدگی و امید به ادامه حیات یک درخات در محاسابه
ارزش ریالی یک درخت نآش دارند که توجه به هر یاک

 -دهخدا ،ع.ا" )3111( .لغتنامه" ،زیر نظر دکتار محماد

از این عوامال منجار باه محاسابه ارزش واقتای درختاان

متین ،تهران :چاپ سیروج.

میشود .روش نرمافزاری این برتری را دارد که عووه بار

 -رازی ،ا.ا" )3131( .هفت اقلیم" ،تصحیح و تتلیق جواد

محاسبه ارزش یک درخت باه صاورت ریاالی ،عوامال و
دالیل ارائه ارقام نهایی را نیز م رح میکند .بادین ترتیاب

فاضل ،جلد سوم ،تهران :کتابفروشی علای اکبار علمای و

میتوان ارزش گونه مورد نظار را در کااهش هزیناههاای

کتابفروشی ادبیه.

مصرفی از جمله در صرفه جویی انرژی ،جذب آبهای
0

مدیریت محیط زیست -سال دوم -شماره پیاپی  -6تابستان 9316

 اقبالی و شهسواری،متولی

 تصحیح،") "آثار البود و اخبار التباد3131( . ع، قزوینی-

.دستی پتروشیمی

، جلاد اول، ترجمه جهانگیر میرزا،و تکمیل هاشم محدث

- Michael N. Dana, (2014( “Landscape Tree
Appraisal”, Purdue University
Cooperative
Extension Service West Lafayette, Department of
Horticulture,www.hort.purdue.edu/ext/HO_201.pdf

. موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران
 "گاازارش م التاااتی مهندسااین مشاااور متماااری و-

- Mobarghei, N. (2014) “The Value of Ecosystem
services in Traditional Gardens, Around the City of
Qazvin in Iran”, Shahid Beheshti University
Environmental
Science
Research
Institute
Department of Environmental. Planning and
design,www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/pre
sentations/Mobarghei.pdf,.

.)3106( ،"شهرسازی آورث
" "م التات امکان سنجیمآدماتی طرح تولید نیتروژن شرکت گسترش صنایع پائین، آرگون،ن، اکسی،)3103(
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