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مقدمه
آمارهاي ارائه شده در اين فصل شامل خدمات شهري
ميباشد.
اطالعات مربوط به شهرداري هاي استان ،از دفتر امور شهري
و شوراهاي استانداري تهران اخذ شده است .الزم به ذکر است
به دلیل عدم ارسال اطالعات از سوي برخي شهرداريها
اطالعات آنها در جدول  11-1موجود نمي باشد.
ضمناً از آنجائیكه شهر تهران به دلیل ويژگيهاي خاص خود
حائز اهمیت مي باشد ،برخي اطالعات مربوط به شهر تهران
به طور جداگانه و به تفكیك  22منطقه شهرداري در اين
فصل ارائه شده است.

آنها .عملكرد پارك هاي منطقه اي شهري عبارت است از
ايجاد تنوع و فاصله بین ساختمانهاي عادي شهري و تمرکز
فضاي سبز بین آنها جهت تغییر طبیعي هواي آلوده در
جايي که تراکم جمعیت بیشتر و ساختمانها فشرده تر باشند،
پاركهاي منطقه اي شهري به عنوان يك چشم انداز سبز
اهمیت و نقش موثري پیدا مي کند .اين پاركها داراي زمین
بازي براي گروههاي مختلف سني ،بخشهايي براي استراحت
خردساالن و بزرگساالن و ساير خدمات عمومي است.
الزم به ذکر است پاركهاي شهري به دو گروه توده
درختكاري و توده غیردرختكاري تقسیم میشود.
پارک محله اي  :پاركهايي مي باشند با وسعت کم و قابلیت

تعاريف و مفاهیم
زباله :هرگونه مواد جامد يا نیمه جامد غیرقابل استفاده که
ناشي از فعالیتهاي اجتماعي و تولیدي خانگي ،کشاورزي و
صنعتي باشد و از روند فعالیتهاي مذکور خارج شده باشد،
زباله نامیده مي شود .مواد مزبور حتي اگر قابل بازيافت باشند،
باز هم در شمول چنین تعريفي قرار مي گیرند.
پارک شهري :وسعت اين پاركها از يك هكتار به باال
مي باشد .منطقه شهري بخشي از شهر است با ساختمان هاي
همگن و خدمات الزم براي زيست جمعیت اسكان يافته در

دسترسي زياد ،بیشتر به صورت پیاده .استفاده کنندگان اين
پاركها را خردساالن و افراد مسن تشكیل مي دهند.
تجهیزات اين گونه پاركها نیز در اين جمعیت برنامه ريزي
مي شوند.
پاركهاي عمومي محله اي در داخل شهرها به طور معمول
بیش از يك هكتار گسترش ندارند .معموال تجهیزات پاركها
عبارتند از :زمین بازي براي کودکان زير ده سال ،بخشهاي
اختصاص يافته براي استراحت ،کفپوش چمني و تعدادي
درخت سايه انداز.
الزم به ذکر است پاركهاي محله اي به دو گروه توده
درختكاري و توده غیر درختكاري تقسیم مي شود.
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پارک همسايگي :فضاهاي سبز زير  1111مترمربع که

كشتارگاه :کشتارگاه مكاني است براي انجام ذبح قانوني و

شامل امكانات تاسیسات رفاهي و مبلمان شهري باشد که
پارکهاي همسايگي به دو گروه توده درختكاري و توده
غیردرختكاري تقسیم مي شود .اين نوع پارکها در رابطه
مستقیم با واحدهاي مسكوني قرار دارند و به عنوان يك فضاي
نیمه خصوصي در مجتمع هاي مسكوني يا در کنار گذرهاي
ارتباطي و يا فضاهاي خطي و متمرکز واحدهاي مسكوني واقع
ميشوند.

بهداشتي احشام که توسط شهرداري با رعايت کلیه اصول
بهداشتي احداث گرديده است .پس از ذبح الشه توسط
نماينده بهداشت مورد معاينه قرار گرفته و بعد از تأيید با
وسايل نقلیه مخصوص جهت حمل ،تحويل قصابي هاي سطح
شهر میگردد.

پارک هاي جنگلي :به پاركهايي گفته میشود که در حاشیه
شهر باشند و حداقل امكانات و مبلمان شهري و گیاهان
پوششي به ويژه چمن را دارا هستند .عموماً کاربري شهري
نداشته و بیشتر تأثیرات زيست محیطي را دارند.

آرامستان :محلي است محصور که طبق نقشه مصوب
شهرداريها خیابان بندي و درختکاري و گلکاري شده و
مطابق اصول بهداشت براي متوفیاني که به امانت گذارده
میشود ساخته میشود ،اين محل بايد داراي اتاقهاي متعدد
جهت مشايعین ،گورکنان و گذاردن متوفیان باشد و تمام
اوقات لوازم دفن از قبیل آهك ،آجر و غیره موجود باشد.

قطعات پراكنده فضاي سبز :فضاهاي سبزي که فاقد
امكانات تأسیسات رفاهي و مبلمان شهري باشد که شامل
توده درختكاري و توده غیر درختكاري ميباشند.
در مورد فضاهاي سبز که از جنس سطح دو بعدي نمي باشد
نظیر احداث ديواره هاي سبز و يا توسعه هاي مربوط به بام
سبز که گاهاً در روي سطح سخت برخي از قطعات فضاي سبز
ايجاد مي شود مي بايست مساحت اين قسم از قطعات فضاي
سبز به صورت زير مجموعه اي از همان قطعه ذکر شود.
همچنین اينگونه فضاهاي سبز که در خارج از قطعات موجود
فضاي سبز باشد (از نوع توسعه سطحي احداث) خود شامل
شماره قطعه جديدي میباشد.
كمربند سبز :براي تعیین حدود شهر ،کنترل گسترش شهر،
جلوگیري از رشد بي رويه و به هم خوردن تناسب ساخت
مورفولوژي شهر ايجاد میشوند .کمربندهاي سبز در روند
پويش شهر ممكن است نقش اولیه خود را از دست بدهند
ولي نقش بالقوه آنها به عنوان فضاي سبز تعادل بخش و
تفرجگاه شهري و شاخص زنده جهت تشخیص روند شهر پا
برجا میماند .ساخت اين کمربندها در پیرامون شهرها نقش
هاي زير را ايفا میكند:
 جلوگیري از انهدام زمین هاي قابل کشت در حومه در اثرگسترش شهرها.
 تصفیه و تلطیف هواي شهر و غربال بادهاي ورودي شهر. جلوگیري از گسترش بي رويه شهر ،بهره برداري اقتصاديبا بازدهي مفید از سرمايه گذاري انجام شده.
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گزيده اطالعات
در سال  ،1911تعداد  129ايستگاه آتش نشاني 298 ،میدان
میوه و تره بار با مساحتي بیش از  9میلیون متر مربع و
 2291پارك عمومي با مساحتي بیش از  18میلیون متر مربع
در شهر تهران وجود داشته است.

