
نظري بر فعاليتهاي سازمان پاركها 
و فضاي سبز شهر يزد

حضرت رسول اكرم (ص) ميفرمايند:
«هركس درختي را بكارد و بر حفظ و نگهداري آن صبر، استقامت و بر مواظبت و مراقبت از آن قيامنمايد تا 
آنكه به ثمر و نتيجه برسد بهمقداري كه بهره ميرساند و تعداد كساني كه از آن درخت استفاده ميكنند ثواب 

صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت ميفرمايد.»
پوشـــش گياهي از زمان خلقت انسان در عرصه حيات با او همزيست بوده، و پشتوانه غني و حياتي را براي 

شكلگيري زندگي انسان فراهم آورده است.
ســـازمان پاركها و فضاي سبز شهر يزد در راســـتاي اهداف اصلي خود يعني حفظ و گسترش فضايسبز 
آنهم در نگين كوير يعني شهر يزد با برنامهريزي امور زيربنايي كه مهمترين آنها انتقال آب به فضاهايسبز 
است نسبت به ايجاد فضايسبز اقدام و با بهرهگيري از آخرين فناوريها با اجراي سيستم آبياري تحت فشار، 
حداكثر استفاده از قطره قطره آب را در امور فوق انجام داده، به گونهاي كه در حال حاضر مساحت200 هكتار 
از فضايســـبز و بيش از 70 درصد فضاهاي سبز با انتقال آب از چاهها و سيستم تحت فشار آبياري ميشوند 
بهمنظور زيبايي و ســـبز نمودن شـــهر به ويژه در ايام نوروز فعاليتهاي كاشت و آمادهسازي و كاشت گل و 
گياه از ماههاي قبل شـــروع شده و در روزهاي پاياني سال در حال تكميل است. از طرفي بهمنظور رفاه حال 
شهروندان عزيز و مهمانان نوروزي پاركهاي بزرگ شهر با همفكري بخش خصوصي به امكانات تفريحي 
و رفاهي تجهيز و همچنين ساماندهي پاركها و فضاي سبز رفوژها و خيابانها به مساحت 530هكتار درشش 
ماههدوم سال 87 انجام و همكاران زحمتكش فضاي سبز با هماهنگي ستاد نوروزي دراين ايام آماده همكاري 

و همياري بهمنظور ارائه خدمات بهتر و بيشتر ميباشند.
فضاي سبز وروديهاي شهر (دروازه قرآن – ابوذر –راه  آهن-فرودگاه) نيز در برنامه زيباسازي و گلكاري 
قرار گرفته و گفتني است كه بيش از يكصد و پنجاه هزار (150000) بوته گل و گياه زينتي در شش ماه دوم در 

سطح شهر كاشته شده كه بخشي از آنها گلهاي فصلي بوده و به منظور زيبايي و تنوع در شهر است.


