
عملکرد سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

...مستمرماه تالش

1396تا خرداد 1395فروردین 





به انم دخا





ان كنيد و درخت بنشانيد ؛ به خدا قسم آدميكشت 
اندكارى برتر و پاك تر از اين نكرده 

.السالمامام صادق عليه 





بررسی آمار توسعه فضای سبز



1394سال آمار و سرانه فضای سبز مناطق هشتگانه قم تا پایان 

بررسی آمار توسعه فضای سبز

مجموع8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه کاربری
273,652211,717604,129819,38985,600286,923100,755136,5602,518,725بوستان

132,901148,309155,530253,90778,92186,25235,835130,1311,021,786حاشیه و رفیوژ
20,02444,645177,01555,58634,5559,64013,36215,525370,352میادین و تقاطع

29,75718,57411,49924,81015,71012,7492,5902,584118,273لچکی

776,6156,677,1603,033,8231,013,95877,000622,5008,3541,731,70013,941,110درختکاری جنگلی

47,39829,4637,11046,7500032,5760163,297بستر رودخانه

1,280,3477,129,8683,989,1062,214,400291,7861,018,063193,4722,016,50018,133,542(مترمربع)مجموع 

تعداد بوستان 
4429547417301217277شهری

کل8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه منطقه
503,732452,708955,2831,200,442214,786395,563185,118284,8004,192,432فضای سبز شهری

کل8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه منطقه

204,667201,242187,947176,24277,930221,78149,14242,8871,161,838(نفر)جمعیت 

کل8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه سرانه
1.341.053.214.651.101.292.053.182.17سرانه تفریحی
2.462.255.086.812.761.783.776.643.61سرانه شهری
3.7933.1816.145.750.992.810.1740.3812.00سرانه جنگلی

6.2635.4321.2212.563.744.593.9447.0215.61سرانه کل



1396خرداد آمار و سرانه فضای سبز مناطق هشتگانه قم تا پایان 

بررسی آمار توسعه فضای سبز

مجموع8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه کاربری
307,934182,524687,457839,883132,258249,57590,041194,7362,684,408بوستان

135,022182,152156,856310,00887,968102,93320,417209,9001,205,256حاشیه و رفیوژ
75,80299,066178,44466,46735,25519,95311,61514,995501,597میادین و تقاطع

31,51920,34220,50327,64325,60023,3505,95326,579181,489لچکی

درختکاری جنگلی و  
843,0766,824,0622,997,2102,725,940138,200622,6501,3752,311,38616,463,899کمربند سبز

47,36130,01329,38548,9000038,6530194,312بستر رودخانه
19,444710,00082,2373,5001,50035,120131,706983,507سایر عرصه های فضای سبز

1,460,1588,048,1594,152,0924,018,841422,7811,019,961203,1742,889,30222,214,468(مترمربع)مجموع 

4929628323371819320تعداد بوستان شهری

617,0821,224,0971,154,8821,292,901284,581397,311201,799577,9165,750,569فضای سبز شهری

کل8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه منطقه

192,060189,708171,363192,75578,401213,35641,625121,8901,201,158ی  تخمین( نفر)جمعیت 

کل8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه سرانه
1.600.964.014.361.691.172.161.602.23سرانه تفریحی
3.216.456.746.713.631.864.854.744.79سرانه شهری
4.3935.9717.4914.141.762.920.0318.9613.71سرانه جنگلی

7.6042.4224.2320.855.394.784.8823.7018.49سرانه کل



9418/133/542مساحت فضای سبز تا پایان سال 

9622/214/468مساحت فضای سبز تا پایان خرداد 

4/080/926فضای سبزتوسعه 

(96تا خرداد 95فروردین )ماه 15جدول توسعه فضای سبز در طول 

بررسی آمار توسعه فضای سبز



94277تا پایان سال شهری در تعداد پارک های

96320تا پایان خرداد شهری تعداد پارک های

43شهری  پارک هایتوسعه 

(96تا خرداد 95فروردین )ماه 15جدول  و نمودار توسعه پارک های شهری در طول 

96تعداد پارک های شهری تا پایان خرداد 94تعداد پارک های شهری در تا پایان سال 

بررسی آمار توسعه فضای سبز



(96تا خرداد 95فروردین )بوستان های احداث شده  جدول  

بررسی آمار توسعه فضای سبز

نام بوستانردیفنام بوستانردیفنام بوستانردیف

4روبروی درب 31قدوسی16فردوسی1
گنجوی32خیابان امیرکبیر17کودک2
حاج حبیب433محله 18(انتهای شهرک ایران مرینوس)سرو ناز 3
بلوار بهار3فاز34نسیم19بوستان سمیه4
بلواربهار 2فاز 35الهیه2فاز 20توسعه بوستان هاشمی5
میدان آستانه36عطارد 21بوستان انتهای شهرک صادقیه6
3فاطمیه37رازی22متری نیروگاه60انتهای 7

4فاطمیه38ارگربوستان بانوان بلوار ک23متری قالی  شویی814

1همت39(س)حضرت زینب 24تن پشت کیوسک راهنمایی رانندگی72میدان 9

2همت 40رضوان25ضلع شرقی ساختمان شهرداری مرکز10

3همت41مسجد جامع26دانشجو11

توسعه بوستان شهید مطهری42جامع الکلمه27عطاران12

(آفتاب)پیرویسی243ارغوان فاز 28پریا13

دانشجو29الهیه14
1نشاط فاز 30(رضوی)جام جم 15



574/630توسعه فضای سبز پارک های شهریمساحت

توسعه فضای سبز پارک های جنگلی، کمربند سبز و قطعاتمساحت
درختکاری  شده

3/506/296

4/080/926کلیتوسعه 

(96تا خرداد 95فروردین )ماه 15جدول مساحت  توسعه پارک ها شهری و جنگلی در طول 

بررسی آمار توسعه فضای سبز



96و 95جدول مقایسه بودجه سازمان در سالهای 

بررسی آمار توسعه فضای سبز



سرانهجمعیتبازه زمانی

13941/161/83815/61تا پایان سال 

13961/201/15818/49تا پایان خرداد 

سرانهجمعیت

(96تا خرداد 95فروردین )ماه 15جدول مقایسه جمعیت و سرانه فضای سبز در طول 

بررسی آمار توسعه فضای سبز



متر مربع برای هر شهروند توسعه داشته است

بررسی آمار توسعه فضای سبز



سازمانمعرفی برخی پروژه های کالن 



3/506/296

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان

لیست برخی پروژه ها سازمان



4/800/000/000متر مربع و هزینه ای بالغ بر 30/000به مساحت  (  زیر خط منوریل)احداث فضای سبز مسیر بلوار زائر 

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



4/800/000/000متر مربع و هزینه ای بالغ بر 30/000به مساحت  (  زیر خط منوریل)احداث فضای سبز مسیر بلوار زائر 

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



4/500/000/000بربالغهزینهباومربعمتر50/000مساحتبهتهرانعوارضیتاکاشانعوارضیبینمسیرسبزفضایتوسعهوساماندهی

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



4/500/000/000بربالغهزینهباومربعمتر50/000مساحتبهتهرانعوارضیتاکاشانعوارضیبینمسیرسبزفضایتوسعهوساماندهی

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



3/000/000/000بربالغهزینه ایومربعمتر85/000مساحتبهالبرزپسماندسایتسبزفضایاحداث

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



3/5000/000/000بربالغایهزینهومربعمتر70/000مساحتبهآسفالتکارخانهتاامیرکبیرپلازبعدعرصهتسطیحهمچنینوخاکبرداریبرداری،نخاله

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



2/500/000/000بربالغایهزینهباومربعمتر100/000مساحتبهپردیسانشهرکنخالهسایتسبزفضایاحداث

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



4/000/000/000بربالغایهزینهباومربعمتر550/000مساحتبهبروجردیاهللآیتبلوارسبزفضایپروژهاحداث

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان



4/000/000/000بربالغایهزینهباومربعمتر550/000مساحتبهبروجردیاهللآیتبلوارسبزفضایپروژهاحداث

معرفی برخی پروژه های کالن سازمان





زتوسعه شبکه خط انتقال و شبکه توزیع آب فضای سب



جدول تعداد پروژه ها، متراژ و مبالغ قراردادهای پروژه های آبرسانی

متراژ لوله گذاریمجموع مبلغ قراردادهااتعداد کل پروژه همنطقه

11714,605,867,74341,640
262,908,418,91921,450
3118,631,439,26945,500
42210,561,713,05341,200
542,612,956,0229,400
685,378,681,80216,600
71513,390,1073,000
895,092,907,786108,400

طول به متر-7950,305,374,701287,190مجموع

توسعه شبکه خط انتقال و شبکه توزیع آب فضای سبز



لیست برخی پروژه های آبرسانی سازمان پارک ها و فضای سبز

توسعه شبکه خط انتقال و شبکه توزیع آب فضای سبز

نام پروژهردیفنام پروژهردیف

توسعه شبکه آب خام بلوار بهشت20طراحی و احداث باغ گیاه شناسی1

(شیخ آباد)توسعه شبکه آب خام یادگار امام21احداث باغ پرندگان و توسعه تنوع زیستی2

شهید محالتی22درختکاری حاشیه سایت پردیسان به همراه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار3

بلوار غدیر23درختکاری حاشیه سایت البرزبه همراه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار4

کمپین فدک24رمپ و لوپ مقداد( ع)بزرگراه امام علی 5

توسعه شبکه آب خام بلوار پانزده خرداد25فاز یک-توسعه و بهسازی فضای سبز بوستان خلیج فارس  به همراه اجرای سیستم آّیاری تحت فشار 6

توسعه شبکه آب خام بلوار شهید دل آذر و روحانی26آماده سازی  حاشیه بزرگ راه آیت اهلل بروجردی جهت کاشت  7

توسعه شبکه آب خام بلوار آزادی27توسعه و بهسازی   فضای سبز بوستان معصومیه8

احداث مخزن هوائی جمکران  28ارتهران و کناراتوبان به هماه اجرای سیستم آبیاری  تحت فش-توسعه فضای سبز حاشیه جاده قدیم قم 9

احداث مخزن هوائی پردیسان29توسعه و بهسازی فضای سبز حاشیه  بزرگراه  امیر کبیر عوارضی کاشان تا عوارضی تهران10

آبرسانی بلوار خلیج فارس30(ع)توسعه و بهسازی فضای سبز حاشیه  بزرگراه  امام علی 11

احداث اتاقک چاه بیطرفان231بوستان خلیج فارس فاز 12

پروژه آب خام فاز اول مرجعیت32احداث فضای سبز بلوار زائر مسیر منوریل به هماه اجرای سیستم  آبیاری تحت فشار 13

لوله اتصاالت مرکز تولیدات غدیر33توسعه فضای سبز انتهای بلوار زائر به همراه اجرای سیستم آّییاری  تحت فشار 14

حفاری چاه بلوار جمهوری34توسعه شبکه آب خام منطقه پردیسان فاز یک15

بلوار بهاءالدینی35آب خام پردیسان فاز دو16

دیوار سبز بستر رودخانه36توسعه شبکه آب خام بلوار مدرس17

حاشیه معابر37توسعه شبکه آب خام صفاشهر18

پیمان مدارس38آب خامشبکه 19



توسعه شبکه خط انتقال و شبکه توزیع آب فضای سبز



توسعه شبکه خط انتقال و شبکه توزیع آب فضای سبز





عملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و 
روشنایی پارک های شهری



سازی شدهعرصه  های ایمن تعداد زمان اجرااعتبارفاز

95161تا مهر 94آذر 75/000/000/000اول

9525تا اسفند 95آبان 8/000/000/000دوم

58تا پایان سال جاری96فروردین 45/000/000/000سوم

اعتبارات
9650تا خرداد 95از ابتدای فرودین 2/800/000/000سازمان

130/800/000/000294جمع

جدول اطالعات ایمن سازی بوستان ها

یعملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و روشنایی پارک های شهر



ریعملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و روشنایی پارک های شه



ریعملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و روشنایی پارک های شه



ریعملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و روشنایی پارک های شه



ریعملیات استاندارد سازی و ساماندهی سیستم های برق و روشنایی پارک های شه



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال 



167آبنماها سطح شهرتعداد کل

95126تعداد آبنماهای غیر فعال و غیر ایمن در فروردین 

9659شده و ایمن سازی شده تا خرداد تعداد آبنما های فعال 

جدول وضعیت فعلی آبنما های شهر قم 

بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  

نامردیفنامردیفنامردیف

میدان امام خمینی )ره(41فرهنگ21زنگارکی1

میدان شهرداری42میدان ساالریه22اصلس2

بوستان کسری43گلباران23جمکران3

بوستان عابدی44یاسمن24مهدی4

بلوار بهار )آبنمای شماره 1(45میدان مفید25پردیس5

بلوار بهار )آبنمای شماره 2(46سینا26عدالت )ابتدای بوستان(6

بلوار بهار )آبنمای شماره 3(47علوی جنب سورتمه27عدالت )نهر(7

بلوار بهار )آبنمای شماره 4(48میدان صدوق28عدالت )انتهای بوستان(8

بلوار بهار )آبنمای شماره 5(49بنیادی )هفت رنگ(29پگاه9

میدان روح اهلل )آبنمای وسط(50بنیادی )قو(30گلها10

میدان روح اهلل )آبنمای ظلع غربی(51بنیادی )جنب خانه شعرا(31آبنما سالمت11

میدان روح اهلل )آبنمای ظلع شرقی(52بنیادی )آبنمای سنگی(32ولیعصر12

بلوار منتظری فاز 3 )آبنمای شماره 1(53سه راه خورشید33همت13

بلوار منتظری فاز 3 )آبنمای شماره 2(54حضرت قائم )عج(34برنا14

بلوار منتظری فاز 3 )آبنمای شماره 3(55الله35شهروند )موتورخانه 1(15

بلوار منتظری فاز 3 )آبنمای شماره 4(56ریحانه36شهروند )موتورخانه 2 (16

پشت شهرداری مرکز57شهید رجایی37امید17

میدان امام خمینی )ره( )سمت لچکی زین الدین(58مادر38آل یاسین18

میدان جانبازان59عباس آباد39شهریار19

میدان شهید ستاری40بوستان ولیعصر20

جدول آبنما های ایمن سازی شده



11396تا خرداد 1395نمودار وضعیت آبنماهای پارک های شهری از فروردین 

1396خرداد 1395فروردین 

فعال غیر فعال

بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  



بهسازی، ایمن سازی و راه اندازی آبنماهای غیر فعال  





خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



دستگاه83تعداد مجموعه بازیهای نصب شده

متر مربع6364جمع متراژ کفپوش و ایمن شده

ریال22.000.000.000مبلغ کل هزینه کرد

جدول اطالعات مجموعه های بازی نصب شده در پارک های شهری

خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



یخرید و نصب مجموعه دستگاه های ورزشی، تندرستی، حرک درمان



دستگاه256دهتعداد وسایل ورزشی نصب ش

ریال3.450.000.000هزینه اجرا

جدول اطالعات مجموعه دستگاه های ورزشی نصب شده در پارک های شهری

خرید و نصب مجموعه دستگاه های ورزشی، تندرستی، حرک درمانی



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان



خرید و نصب مجموعه های بازی کودکان و نوجوانان





نامه با شرکت آب منطقه ای استان قمانعقاد تفاهم 



انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب منطقه ای استان قم



تحقیقات،آموزشتجهیز و راه اندازی سایت 
تولید گل ها و گیاهان زینتیو 



تعداد تولید شدهنوع گیاهتعداد تولید شدهنوع گیاه

5000کروپسیس75260(اناتورا ) گل مغربی 

22720رعنا زیبا74700گل اطلسی

13835میمونی20700آفتابگردان زینتی

8200مارگریت31104ابری نقره ای

1500نشای مارگریت28900کوکب کوهی

26470جعفری7500نشای کوکب    

190000کلم زینتی  39440گازانیا

220000همیشه بهار7200کروپسیس

602/529جمع20000فرانکینیا
1396تا خرداد 1395جدول تولیدات گیاهی سازمان از فروردین 

تولید گل ها و گیاهان زینتی



متر3340متراژ احداث گلخانه سازه نه قلو و سه قلو به 
ریال 3/500/000/000و هزینه بالغ بر 

آماده سازی بستر گلخانه ها جهت تولید

تولید گل ها و گیاهان زینتی



تولید گل ها و گیاهان زینتی



تولید گل ها و گیاهان زینتی



تولید گل ها و گیاهان زینتی



راه اندازی و تسری سامانه جامع نظارت بر امور فضای سبز



راه اندازی و تسری سامانه جامع نظارت بر امور فضای سبز



و گسترش فضای سبزقانون حفظ 7تشکیل کمیسیون ماده 



جلسه731تعداد جلسه کمیسیون ماده 

پرونده214تعداد درخواست مطروحه در جلسه

قانون حفظ و گسترش فضای سبز7تشکیل کمیسیون ماده 

7جدول جلسات کمیسیون ماده 



قانون حفظ و گسترش فضای سبز7تشکیل کمیسیون ماده 





راه اندازی یگان اجرایی پلیس فضای سبز



عملیات بازرسی و نظارت در هفت ماه1350انجام بیش از 

راه اندازی یگان اجرایی پلیس فضای سبز



راه اندازی یگان اجرایی پلیس فضای سبز





ن درختااجرای عملیات فنی و تخصصی جابجایی علمی 
«Root box»



کاجساله10درختیکارزشتومانمیلیونپنجتاچهار
ونگهداریهزینهبرعالوهسالهردردرختهر.است
بنابرایندارد،نیازآبلیتر500وهزار2بهپاشیسم
مصرفآبلیترهزار25حدودساله10درختیک

وشودجداریشهازدرختآنکهبدونروشاینمی کند،
روشایندرشود؛میاجراییشودواردآسیبریشهبه
چهاردروشودمیاستفادهفلزیبزرگهایباکساز

وشودمیقفلوتعبیهمکانیکیبیلبادرختطرف
زمینازوبلندکردهجرثقیلبارادرختآسانیبهسپس

متروایستگاهکهنسالوناروندرختان.کنیممیجدا
پل،حرممدافعشهدایتقاطعپروژه،مطهریشهید
همهاکنونوشدندجابهجاروشهمینبهمیثمروگذر

،هستندسالم

Root boxدرختان اجرای عملیات فنی و تخصصی جابجایی علمی 



Root boxاجرای عملیات فنی و تخصصی جابجایی علمی درختان 



Root boxاجرای عملیات فنی و تخصصی جابجایی علمی درختان 



Root boxاجرای عملیات فنی و تخصصی جابجایی علمی درختان 





توسعه حجمی و واکاری درختان و درختچه ها عملیات 
شهر و توزیع نهال بین شهروندانفضای سبز سطح 



توسعه حجمی فضای سبز سطح شهرواکاری درختان و درختچه ها وعملیات 

درختانواکاریعملیات
عرصهدرهادرختچهو

مستعدوخالیهای
پارک هایوشهرسطح

گونهباجنگلیوشهری
مناسبومقاومهای
(گونه35)قمشهراقلیم

126200تعدادبهو
مستمرصورتبهاصله

مناطقسطحدر
.شدانجامهشتگانه



عملیات واکاری درختان و درختچه ها و توسعه حجمی فضای سبز سطح شهر



عملیات واکاری درختان و درختچه ها و توسعه حجمی فضای سبز سطح شهر



عملیات واکاری درختان و درختچه ها و توسعه حجمی فضای سبز سطح شهر



توزیع  رایگان  نهال به شهروندان

اصله درخت مثمر و زینتی بین شهروندان64500توزیع تعداد 



توزیع  رایگان  نهال به شهروندان

اصله درخت مثمر و زینتی بین شهروندان64500توزیع تعداد 





یتشکیل کارگروه های فنی و تخصص



وفنیهایکارگروهتشکیل
ابمرتبطموضوعاتباتخصصی

وهفتگیصورتبهسبزفضای
وپارک هاسازماندرمستمر
نفر1670تشکیلوسبزفضای
یتخصصوکارشناسیکارساعت

مخصوصهایکارگروهدر

تشکیل کارگروه های فنی و تخصصی

نام کارگروهردیف
کارگروه باغبانی1
کارگروه طراحی فضای سبز2
کارگروه خاک شناسی و گیاه پزشکی3
کارگروه درآمد و توسعه اقتصادی4
کارگروه نظارت و پیمان های فضای سبز5
کارگروه تحقیقات و آموزش6
کارگروه تخصصی آب و پساب7
کارگروه بهینه سازی و تعمیرات و نگهداری8
کارگروه برنامه ریزی و امور راهبردی9
کارگروه تخصصی امور مناطق و ستاد10



تشکیل کارگروه های فنی و تخصصی



تشکیل کارگروه های فنی و تخصصی



تشکیل کمیته تخصصی گواهی سالمت و خرید نهال



جمعاسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینماه ماموریت
241981530تعداد ماموریت

465443531تعداد کارشناسان
ساعت ماموریتشهر مورد بازدید

12726048گرمدره1
6240محمد شهر2
6240حالل آباد3
6240آبیک4
6240هشتگرد5
12480ورامین6
1272480محالت7
4801488اصفهان8
24120اهواز9
24120باغملک10
24120دزفول11
1248372نعمت آباد12
1248372کرکاس13
1248372عباس آباد14
12372استانه15
12372چابکسر16

جمع نفر 
ساعت 
بازدید

1444200000384000033484296

نهالماموریتهای کمیته گواهی سالمت و خرید جدول آمار 

تشکیل کمیته تخصصی گواهی سالمت و خرید نهال



تشکیل کمیته تخصصی گواهی سالمت و خرید نهال



تشکیل کمیته تخصصی گواهی سالمت و خرید نهال



تشکیل کمیته تخصصی گواهی سالمت و خرید نهال





اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر



میدان مرجعیت

اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

خرداد15تقاطع شهدای 



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

خرداد15تقاطع شهدای 



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

تقاطع شهدای مدافع حرم



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

تقاطع شهدای مدافع حرم



بلوار آیت اهلل بروجردی

اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

تقاطع مقداد



اجرای فضای سبز پروژه های کالن عمرانی سطح شهر

تقاطع مقداد





برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  



و تکثیر گیاهان آپارتمانیپرورش 
مناسبآموزش انتخاب، خرید و کاشت نهال 

و پرورش سبزیجات در منزلکاشت 
قارچ صدفی در منزلپرورش 

معرفی گیاهان سازگار با آب و هوای شهر قم
(بام سبز و دیوار سبز)سبز عمودی فضای 

کاشت و پرورش گلهای فصلی و دائمی در منزل
تراریومساخت و نگهداری از آموزش 

آفات و بیماری های گیاهان آپارتمانی، پیشگیری و مبارزه
منازلو پرورش گیاهان دارویی و استفاده از آن ها در تکثیر 

و درختچه های زینتی فضای سبز قمآشنایی درختان 

دوره های آموزشی برگزار شده

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  

3170
1396ماه منتهی به خرداد 5نفر ساعت در طول 



برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  

(کام)برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزشی کودکان آماده در مدرسه 



برگزاری دوره های آموزشی شهروندی

برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  



برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  

برگزاری دوره های آموزشی شهروندی



برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  



برگزاری دوره های آموزشی فرهنگ شهروندی  

اختتامیه  جشنواره برترین فضای سبز خانگی





طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



مساحتتعدادسال

9561414036پروژه های سال 

سه ماهه اول سال 
96

21334344

827/483/800جمع کل
جدول تعداد طراحی های پروژه های فضای سبز

طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی





تهیه سند راهبردی



طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



تهیه شناسنامه باغات شهر قم

همشناسنا
قمباغات



طراحی عرصه های فضای سبز شهری و جنگلی



شرح خدمات
نقشه برداری و تعیین مساحت باغ-1
Gisباغ و ورود بر روی نقشه UTMتهیه نقاط -2
اخذ اطالعات گونه های درختان باغات همراه با مشخصات فنی و -3

...شامل نوع گونه، تعداد، سن وتخصصی
ی هابررسی گونه های درختی باغ از نظر سالمت و ابتال به آفات و بیمار-4
بررسی وضعیت منابع آبی و نوع آبیاری باغ-5
سایر موارد خاص-6

تهیه شناسنامه باغات شهر قم



تهیه شناسنامه باغات شهر قم

باغ شهرک مهدیهباغ اشراقی



تهیه شناسنامه باغات شهر قم

باغ کربالیی شیخ علیباغ رنجبر



تهیه شناسنامه باغات شهر قم

باغ نیکو کالمباغ طباطبایی





یواحد روابط عموم 
QOMPARKS . IR
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