
 ایرانباغبانی علوم 

 (369-379)ص  1400تابستان ، 2، شمارة 52دورة 
Iranian Journal of Horticultural Science 

Vol 52, No 2, Summer 2021 (369-379) 

DOI: 10.22059/ijhs.2020.287959.1705  
 

 

* Corresponding author E-mail: fatemeh.kazemi@um.ac.ir  

 مقاله پژوهشی:

 داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران مقایسه نگه
 

 3یمسعود یدو حم 2خیرخواه ربانی ملیحه سیده ،*1کاظمی فاطمه

 مشهد، مشهد، ایران فردوسی دانشگاه کشاورزی، دانشکدهدانشجوی دکتری، دانشیار و . ۲ و 1

 ، ایراندانشگاه بیرجند شناسی و عضو هیأت علمی استادیار جامعه. 3

 (15/11/1398 تاریخ پذیرش: - 5/6/1398)تاریخ دریافت:

 
 چکیده

 نیبه کار گرفته شده است. ا یو روش حجم یتمیآ زیشامل روش ر یتاکنون دو روش عمده نظارتدر ایران، سبز  یهافضا یدر امر نگهدار

در شهر  ی فضای سبزتمیآ زیو ر یحجم یدار و ناظران در خصوص دو روش نگه مانکارانینظرات پ یبه بررس ایران،بار در  نیاول یپژوهش برا

طراحی یک در قالب  1394سال  ( درمانکاریپ 50ناظر و 50سبز مشهد ) یفضا تیریفعال در مد ارشناسک 100. ابتدا نظرات پردازد یمشهد م

( قرار Reliability) ییای( و پاValidity) ییروا ایمورد سنجش اعتبار  ییمحتوا دگاهیاز د ،عیاز توز شیپپرسشنامه و شد  افتیدر  پرسشنامه

ناظران و  دیپژوهش از د نیا جیقرار گرفت. نتا یو بررس زیاسکوئر مورد آنال یو با آزمون کا SPSSتوسط نرم افزار  تیدر نها ،ها گرفت. داده

بهتر  یتمیآ زیروش ر شانیسبز شهر مشهد بود. به نظر ا یفضا نهیبه یدر نگهدار یبر روش حجم یتمیزآیارجح بودن روش ر انگریب انکارانیپ

 دهد یرا کاهش م مانکاریپ یبرا یانسان یرویبه ن ازین . این روشسبز را آشکار سازد یفضا یدار پنهان در نگه یایزوا تواند یم یاز روش حجم

و  مانکاریپ یرا برا یبهتر یروش، بهره اقتصاد نیشده به ا یدار نگه یها پروژه . همچنین،دهد یم صیتشخ تر عیسبز را سر یمشکالت فضا و

نظرات مشابه  یبررس نیدر ا مانکارانیسبز را به همراه دارد. ناظران و پ یفضا یدار باالتر نگه تیفیمنابع و ک نهیبه تیریمد زیو ن ،دستگاه نظارت

 یو کارفرما و بهره اقتصاد مانکاریتوافق پ شیسبز داشتند و تنها در رابطه با شاخص افزا یفضا یدار در خصوص ابعاد هشتگانه نگه یمتعدد

 اختالف نظر وجود داشت. یدو سمت شغل نیبهتر ب
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ABSTRACT 

For the maintenance of urban green spaces in Iran, two main methods of surveillance consisting of the Holistic and the 
Meticulous methods have been employed. This study, for the first time in Iran, investigated the ideas of the contractors and 
the supervisors about the two methods. Initially, the opinions of 100 experts who were active in the green space maintenance 
of Mashhad (including 50 supervisors and 50 contractors) during 2015 were collected through designing a questionnaire, 
and the questionnaire was tested for its validity and reliability before being distributed among the supervisors and the 
contractors. The results showed that the supervisors and the contractors preferred the Meticulous method more than the 
Holistic method to optimize the green space maintenance of Mashhad. The Meticulous method can better than the Holistic 
method reveals the hidden aspects of the maintenance of the green spaces. This method reduces the staff requirements by the 
contractors and recognizes the problems of the green spaces more quickly. Also, the projects maintained by this method 
brings more economic benefits for the contractors and the supervisors and provides higher quality maintained green spaces. 
The supervisors and the contractors in this study had similar views on many of the eight dimensions of the maintenance of 
the green spaces, and only they had different opinions related to the indicators of increasing the agreement between the 
contractors and the supervisors, and better economic benefit for the two job titles. 
 
Keywords: Green space, Holistic method, Meticulous method, management, maintenance. 
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  مقدمه

 محدود یا وسیع فضاهای از بخشی شهری سبز فضاهای

 منظور به که هستند شهر عملکرد ی محدوده در موجود

 رفاه تأمین زیستی، کیفیت افزایش زیبایی، و تنوع ایجاد

 با و شده انتخاب شهروندان به ویژه خدمات ارائه و انسانی

 نظارت تحت بومی، غیر و بومی گیاهی پوششهای انواع

 Daneshyar & Eshghi) شوند می مدیریت شهری انسان

Sotodeh, 2015.) به شهرها درکالبد فضاها این وجود 

 و خاک تثبیت، ها یجذب آلودگ یلاز قب دالیلی

 & Rabbani kheir kha) آن فرسایش از جلوگیری

Kazemi, 2015)، محیط رطوبت افزایش (Arminian & 

Arminian, 2014)، ها انسان روان بر مثبت تاثیر 

(Rabbani kheir khah & Kazemi, 2015،) ایجاد 

 & Arminian) شهروندان سرگرمی برای بستری

Arminian, 2014)، شهر اکولوژیکی تعادل حفظ (Chace 

& Walsh, 2006) باشد می الزامی یگرموارد د یاریبس و .

حد است که به عنوان  آن تا شهری سبز فضاهای اهمیت

جوامع مطرح  یافتگیتوسعه  یها از شاخص یکی

 .(Daneshyar & Eshghi Sotodeh, 2015) باشند یم

 طراحی، به زیادی حد تا شهرها ماندگاری و کیفیت

 باز فضاهای و شهری سبز مناطق نگهداری و مدیریت

 یریتمد (. امروزهShi & Woolley, 2014دارد ) بستگی

 یشهر یریتاز مد یبه عنوان بخش ی،سبز شهر یفضاها

 از شهری مدیریت (Saeed Niya, 2004) مطرح است

 و امور اداره برای منابع و نیروها عوامل، سازماندهی

 دارای و شده ایجاد شهر ساکنان نیازهای پاسخگویی

است. از  کنترل و نظارت اجرا، ریزی، برنامه کارکردهای

گذار بر مدیریت فضای سبز شهری عوامل  عوامل تاثیر

 ,Aronsonباشد ) اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می

 بر دو هر شهری مدیریت و شهری سبز ضاهایف(. 2017

 گفت توان می که طوری به گذارند، می تأثیر یکدیگر

 شهری پایدار و فعال مدیریت بدون شهری سبز فضاهای

 Darkhani et) داشت نخواهند مطلوبی کارکرد و عملکرد

al., 2019.) 

و  یفارائه تعار ینهدر زم یمعدود نسبتاً مطالعات

سبز  یفضا مدیریت و شهری مدیریت ارتباط نیز

 & Salehi Fard انجام شده است. از جمله یشهر

Alizadeh (2008) اثرات با ارتباط در که پژوهشی در 

و  یسبز شهر فضاهای گسترش اقتصادی -اجتماعی

 یجنتا ینبه ا داشتند، شهری یریتارتباط آن با مد

 از نظر صرف شهرها در سبز که فضاهای یافتنددست 

 در بسیاری مطلوب تبعات و آثار دارای اکولوژیک، بازده

 این اما ،هستند روانشناختی و اجتماعی های زمینه

 شهری مدیریت ضعیف عمکرد صورت در فضاها

 نامطلوب کارکردهای از برخی ساز زمینه توانند می

 فضای یریتمد یبرا یمتعدد یفواقع تعار در. باشند

 . است گردیدهمطرح  یشهر سبز

Cobham (1990) و طبیعی مناظر خصوص در که 

: کند می یانب است، داشته ای ارزنده مطالعات شهری

و اعمال انجام  یفعبارت از وظا سبز فضای مدیریت"

 فضای یاهداف طراح ینتام یشده توسط متخصصان برا

احداث  سبز فضایکه  ای گونه به است ینزم یبر رو سبز

 کنندگان استفاده و طراح رضایتتا حد  یجشده به تدر

 نظر اساس بر که حالی در. "و بالغ شود یافتهتوسعه 

Wright (1982) و ریزی برنامه سبز فضای یریتمد 

کارکنان و  یمدت و سازماندهدراز های گذاری سیاست

 سبز فضای مؤثر یدار که با هدف نگه باشد یم یزاتتجه

 آکسفورد، یسیانگل لغت فرهنگ اساس بر . دشو میانجام 

 روش از است عبارتفضای سبز   تیریمد جامع یمعنا

ی که شهر منظر با رابطه در ایاش ای افراد تیهدا ای کنترل

 توسط عمدتاً باشد و فضا و افراد تیریمد شامل تواند یم

 یسازمانهامانند  هستند آن ریدرگ که است یافراد

 (.Darkhani et al., 2019گیرد ) ی صورت میتیریمد

 Anguluri & Narayananتوسط   یشهر منظر تیریمد

 سبز، یفضا و باز یفضاها تیریمد عنوان به (2017)

 و یباز یها نیزم ، پارکها ، یمسکون سبز یفضاها مانند

  د.شو میتعریف  رهیغ

ی اخیر در ارتباط ها سالهایی که در  از دیگر پژوهش

با مدیریت فضای سبز و ترجیحات مردمی انجام شده 

 اشاره کرد. Karimiyan et al. (2017)ه توان ب می ت،اس

نفر از  600در این مطالعه، برداشت و ادراک بیش از 

منظور ارزیابی سطح کاربران دانشگاه فردوسی مشهد به 

های  استفاده از فضای سبز و ترجیحات کاربران از جنبه

زیباشناسی و امنیتی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که در 

استفاده از ( میزان %80بیش از )دهندگان  اکثریت پاسخ

بود. ترجیح زیباشناسی و درصد  40فضای سبز تقریباً 
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متوسط  امنیتی پاسخدهندگان به ترتیب بیش از حد

بود. بین ترجیح زیباشناسی  ( 70%) ال( و تقریباً با 65)%

توسط %( 80تقریباً ) الو ترجیح امنیتی همبستگی با

 دهندگان پیدا شد.  پاسخ

دانش  یریبا به کارگ سبز فضای یراندر واقع مد

تحت مراقبت و  سبز فضایتوسعه  خود یو عمل یعلم

 اختیارافراد با در  ین. اکنند می کنترل را داریشان نگه

در  ریزی و با درک برنامه ی،و مال یزیکیف منابعداشتن 

و نقش طراح موظفند اهداف مورد  سبز فضای یطراح

 یتیرا به صورت قابل رضا سبز فضای یک یطراح رنظر د

 مدیریت Hitchmough (1994) نظر از. "کنند ینتام

 شناسی یباییز قبیل از مفاهیمی درک یازمندن سبز فضای

 اجتماعی، علوم و فرهنگی تفریحی، مفاهیم طراحی، و

 ی،دولت های سیاست و زمین کاربری ریزی برنامه مفاهیم

 مفاهیم سبز، فضای یریتمرتبط با مد یاسیس یندهایفرآ

 فهم در نهایت و مالی یرغ و مالی منابع مدیریت با مرتبط

و  سبز فضای یریتمورد استفاده در مد های تکنولوژی

 . باشد یم یاهانگ

 ی،شهر سبز فضای مدیریت یرینهد قدمت با وجود

 در یو حت یراندر ا خصوص این در مدون ماخذ و منابع

 یزن ییو در عرصه اجرا است محدود بسیار جهان سطح

 فضای یریتبه مد یابیدست برای وانیهنوز مشکالت فرا

 مشکالت Hitchmough (1994). موفق وجود دارد سبز

 یدد یکبه داشتن  نیازرا در  پایدارسبز  فضای یریتمد

 وجودو توجه به درازمدت بودن مفهوم، عدم  یکل

 یدو تاک یهمحدود بودن منابع، تک یده،آموزش د کارکنان

از حد به  یشتوجه ب یح،ناصح یریتیمد یاتبر عمل

 یریتدر مد ها یو خروج یجتوجه به نتا یبه جا ها یورود

و عدم  یاسیس و یسازمان یدخالتها سبز، فضای

 یریتنامناسب که با مد یریتیو ساختار مد یهاهمکار

 . نمود مطرح ،مخالف است سبز فضای ینهبه

 نیازسبز  یدر فضا یدارپا یریتبه مد یابیدست برای

از  یکیبه عنوان  سبز فضاهای پایدار نگهداری به

 Cobham (1990) نظر براساس .یمآن دار های یرشاخهز

 از روزمره های مراقبت یبه معن سبز فضای دارینگه

 ینو سطوح سخت جهت تضم گیاهی پوشش زمین،

توجه  یدآن است. با یندهاستقرار موفق و عملکرد آ

 را یتر مفهوم گسترده سبز فضای یریتکه مد اشتد

بخش  یک سبز فضای نگهداری ودربرگرفته 

د شو میشناخته  سبز فضای مدیریتاز  ناپذیر ییجدا

(Hitchmough, 1994) .به توسعه  یابیمنظور دست به

 ینب یو هماهنگ منسجم و توانا یریتوجود مد یدارپا

 دارد ای ویژه یتاهم یو خصوص یدولت یها بخش

(Madhushi & Naser Poor, 2003) .و حفظ الزمه 

 خط و ها برنامه داشتن شهری، سبز فضای پایدار توسعه

 استفاده و سنتی روشهای تغییر .است صحیح های مشی

 از سبز فضای حوزه در علمی و نوین های روش از

است  شهری سبز فضای پایدار داری نگه بارز های نشانه

(Daneshyar & Eshghi Sotodeh, 2015). یبرخ 

 داری نگه و حفظ بر مؤثر عوامل ازمحققان معتقدند 

 داری، نگه در کاررفته به روش یسبز شهر فضای پایدار

سازمان، مهارت پرسنل و  یافته، یصبودجه تخص یزانم

 (.Darkhani et al., 2019) مشارکت جامعه است

 فضاهای داریتوسعه و نگه حاضر، حال در

 سازمانو  ستا ها شهرداریعهده  بر ایران در سبزشهری

 ها شهرداریاز  یز به عنوان بخشبس یپارکها و فضا

 امر دارد. در عهدهبر  را شهریسبز  فضای یریتمد

 نظارتی عمده روش دو کنون تا سبز فضای نگهداری

 شده گرفته کار به حجمی روش و آیتمی ریز روش شامل

 بر تنگاتنک نظارت ناظرین ریزآیتمی، روش در. است

 بازدیدهای با نظارت این و دارند پیمانکار فعالیت جزئیات

 توسط شده انجام کارهای از ناظر روزانه عموما و مکرر

 در که حالی در. شود یآنها انجام م یفیتو ک یمانکارپ

 دشو می توجه کمتر پیمانکار کار جزئیات به حجمی روش

 مورد شده نگهداری سبز فضای کلی کیفیت مقابل، در و

 کارهای از گاهگاهی بازدیدهای ناظر عموما و است توجه

موضوع و  اهمیت علیرغم. دارد پیمانکار توسط شده انجام

 دو این اجرای و کاربرد از که یتواقع یناز ا یآگاه یزن

هنوز  گذرد، می دهه یک حدود سبز فضای داری نگه روش

 یزو ن یدو روش را به صورت کل ینکه عملکرد ا یپژوهش

 یامدهبدست ن ،آشکار سازد یمانکارانو پ ینناظر یدگاهاز د

 اساس برنقاط قوت و ضعف هر روش  همچنیناست. 

 یفضا یریتو مد داری و مهم در نگه شاخص معیارهای

کمبود  ینرفع ا براینشده است.  یدهسنج یسبز شهر

 نظرات یبه بررس پژوهش برای اولین بار این ی،علم

 داری در خصوص دو روش نگه ناظران و پیمانکاران
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زمینه فضای سبز سطح شهر  آیتمی در حجمی و ریز

 .پردازد مشهد می

 

 ها روش و مواد

استفاده شده است. در این پژوهش از روش پیمایش  در

این روش با کمک یک پرسشنامه بسته پاسخ تالش 

ای  گردید تا ابعاد مسئله سنجیده شود. بنابراین مقایسه

داری حجمی و ریزآیتمی فضای سبز و  بین دو روش نگه

پتانسیل عملکردی این دو روش برای فضای سبز شهر 

مشهد با توجه به پرسنل کاری ناظران و پیمانکاران 

 ول به فعالیت در این شهر صورت گرفت. مشغ

دقت الزم به عمل آمد تا پنج گام استاندارد در 

 Frazer & Lawley (2000)طراحی پرسشنامه که توسط

تعریف شده است، در این پژوهش رعایت شود. ابتدا 

ای از سواالت مهم که از دیدگاه متخصصان  مجموعه

به طور ها و  ها و تفاوت توانست شباهت فضای سبز می

کلی پتانسیل عملکردی دو روش حجمی و ریزآیتمی را 

توسط ناظران و پیمانکاران مشخص نماید، تهیه شد. 

گو به پرسشنامه مورد بررسی  سپس جمعیت بالقوه پاسخ

بایست از بین جمعیت ناظران  گویان می قرار گرفت. پاسخ

و پیمانکاران فعال در امر نگهداری فضای سبز شهر مشهد 

ها  شدند و از آنجا که در پرسشنامه مقایسه  میانتخاب 

داری فضای سبز بود، تنها ناظرین و  بین دو روش نگه

پیمانکارانی واجد پاسخگویی به پرسشنامه محسوب 

گردیدند که تجربه فعالیت نگهداری فضای سبز به هر 

یک از دو روش مطرح شده به مدت حداقل یک سال 

ران و پیمانکاران طول بودند. به دلیل مشغله فراوان ناظ

صفحه انتخاب شد و سواالت به  چهارپرسشنامه کمتر از 

صورت گزینه ای برای برتری یک روش نسبت به روش 

 "عدم تفاوت بین دو روش"دیگر در مقایسه با گزینه 

طراحی گردید. با این وجود، به منظور دستیابی به دانش 

ها باز تر در پاسخ به هر سوال، سوال به صورت انت عمیق

دهنده جویا شد.  علت پاسخ و انتخاب گزینه را از پاسخ

سواالت نهایی پرسشنامه پیش از توزیع در بین ناظران و 

پیمانکاران توسط تعدادی متخصص فضای سبز پیش 

آزمون گردیدند و از دیدگاه محتوایی مورد سنجش روایی 

(Validityو پا )یایی (Reliability) قرار گرفتند (Sarmad 

et al., 1997) .و  یپرسشنامه به صورت صور ییروا لذا

محاسبه  83/0 یزانکرنباخ به م یآن با کمک آلفا یاییپا

 . یدگرد

صوری پس از آنکه روش سنجش اعتبار  در

پرسشنامه اولیه تهیه شد در مراحل مختلف توسط 

کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با موضوع بررسی، 

در این روش اعتبارسنجی  اصالح و تأیید نهایی شد. هدف

رسیدن به ابزاری مرتبط با موضوع بوده است. اگرچه 

رویکرد سنجش وضعیت واقعی پرسشنامه بر سنجش 

کند.  نگرش در آن غلبه داشته و روایی صوری کفایت می

 50نفر شامل  100گویان به این پرسشنامه  تعداد پاسخ

 120پیمانکار بود که نظر به تعداد تقریبی  50ناظر و 

ناظر فعال در سطح شهر مشهد و تعداد کمتری پیمانکار 

وجود داشت و اینکه از تعداد کلی مطرح شده تعداد 

محدودی تجربه حداقل یک ساله کار با هر دو روش 

نگهداری حجمی و ریزآیتمی و حجمی را داشتند، به نظر 

این سنجش در  تعداد نمونه کافی و معتبری را برای

های حاصل از این پژوهش در نهایت  اختیار گذاشت. داده

و با آزمون کای اسکوئر مورد آنالیز  SPSSافزار  توسط نرم

افزار  و بررسی قرار گرفت و در نهایت نمودارها توسط نرم

 اکسل رسم شد.

 

  بحث و نتایج
 پژوهش ابعاد و متغیرها توصیف

 پژوهش ابعاد و متغیرها توصیف ابتدا بخش این در

 آماری های آزمون و روابط بررسی به سپس و شده انجام

 .است شده پرداخته

 ارجحیت حجمی روش بر ریزآیتمی روش در کل،

 آماری های آزمون از استفاده با بایستی ولی شت،دا

 یا دارد آماری صحت موضوع این آیا که شود بررسی

 صورت به مقایسه این مقادیر 1شکل  در. خیر

 قضاوت مالک تواند می که است شده ارائه شماتیک

گانه مورد بررسی شامل  این زوایای هشت .گیرد قرار

روشن شدن زوایای پنهان فعالیت، افزایش توافق 

کارفرما و پیمانکار، کاهش نیاز پیمانکار به نیروی 

انسانی، کاهش نیاز ناظر به نیروی انسانی، تشخیص 

تر مشکالت، بهره اقتصادی بهتر، مدیریت بهتر  سریع

باالتر نگهداری فضای سبز می فضای سبز  و کیفیت 

 باشد.
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داری فضای سبز  نگهتعداد تکرار ابعاد هشتگانه  توصیف

 نوع )حجمی، ریزآیتمی، عدم تفاوت دو روش( سه در

 های روش از کدام هر تکرار تعداد میانگین 1 جدول در

 که است شده آورده بعد هشت در زیرآیتمی یا حجمی

 دیگر عبارت به. کند می ارائه را خود خاص های یافته

 ی،روش حجم یانتعداد ب گویان پاسخ تک تک برای

 ابعاددر  داری ی دو روش نگهتفاوت یو ب یزآیتمیر

 و است شده نگهداری فضای سبز محاسبهگانه  هشت

 گروه کدام نظر از روش کدام دهد ینشان م ها میانگین

 .است شده تکرار بیشتر

 کل در که است مشخص 2جدول  براساس

را به روش  یژگیاز هشت و گویان چهار ویژگی پاسخ

اختصاص داده و  یرا به روش حجم یژگیو یرآیتمی، دوز

ناظران . اما ندقائل نشد یتفاوت یزن یگرد یژگیو دو در

 زیرآیتمی، سه روش به را ویژگیاز هشت  چهار ویژگی

 یژگیو یک اختصاص داده و در یرا به روش حجم یژگیو

یز ن پیمانکاران یت. در نهادندنشقائل  یتفاوت یزن یگرد

 ریزآیتمی، دورا به روش  یژگیاز هشت و چهار ویژگی

 یژگیو دو اختصاص داده و در یرا به روش حجم یژگیو

 هر گفت توان یم بنابراین،. اند قائل نشده یتفاوت یزن یگرد

را به روش  یزآیتمیروش ر یمانکارناظر و پ گروه دو

 .دهند یم یحترج یحجم
 

 پیمانکارو  ناظردر دو گروه  گویان پاسخ دیدگاه مقایسه

 یندر هر بعد در ب یانپاسخگو یدگاهد یسهمقا برای

لذا . داشت اسمی وجود یردو متغ ناظران و پیمانکاران

 یکا آزمون متغیر ین این دوسنجش ارتباط ب برای

مشخص می نماید آیا بین آزمون  این .انجام شداسکوئر 

 عبارت به. خیر یا دارد وجود ارتباطی اسمی متغیر دو

 یدگاهد ینب یاکه آ سازدمی مشخص آزمون این دیگر

 پژوهش گانه هشت ابعاد با رابطه پیمانکاران در ناظران و

 آزمون این هرگاه خیر؟ یا دارد وجود نظری اختالف

 بر و دارد وجود نظر اختالف گوییممی  شود دار معنی

که نظرات چگونه  کنیم می قضاوت توصیفی درصد اساس

 نباشد به این معناست که دار اختالف معنیاگر  یول ،است

 وجود ندارد. یآنها اختالف نظر یدگاهد ینب

 

 
 یسبز شهر یفضا ینگهدار ابعاد یبرخ یهر دو برا یا ریزآیتمی حجمی، روش انتخاب در گویان پاسخ کلی ترجیح . بررسی1شکل 

Figure 1. A survey of the overall preferences of the respondents in the selection of Holistic method, Meticulous 
method, or both methods for some aspects of urban green space maintenance. 
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عدم  یزآیتمی،ر ی،)حجم روش سه در سبز فضای داری گانه نگه هشت ابعاد تکرار پاسخ دهندگان در مورد تعداد توصیف .1 جدول

 تفاوت دو روش(
Table 1. Description of the number of the respondents on octagonal dimensions of the three methods of green space 

maintenance (Holistic method, Meticulous method, no difference between the two methods) 
Holistic Meticulous No Difference  

 
2.59 3.81 1.60 Average 

Total 
1.71 2.02 1.33 Standard deviation 
2.68 3.8 1.52 Average 

Supervisor 
1.75 2.02 1.3 Standard deviation 

2.5 3.82 1.68 Average 
Contractor 

1.67 2.05 1.38 Standard deviation 

 
 داری فضای سبز پیمانکار روی ابعاد هشتگانه نگه و ناظر گروه دو در پاسخگویان دیدگاه مقایسه. 2جدول 

Table 2. Comparison of the viewpoints of the respondents in two groups of supervisors and contractors on the 
octagonal dimensions of green space maintenance 

Significant 2χ No difference Meticulous Holistic  The original dimensions / percentage of response 

0.71 0.69 14 66 20 Supervisors 
Higher quality maintenance of the green spaces  

 18 58 24 Contractors 

0.97 0.07 22 60 18 Supervisors 
Better management of the green spaces  

 22 58 20 Contractors 

0.00 11.31 6 70 24 Supervisors 
Better economical benefits  

 22 38 40 Contractors 

0.33 2.23 26 66 8 Supervisors 
Faster detection of the problems  

 22 60 18 Contractors 

0.82 0.39 28 22 50 Supervisors Reducing the need for supervisors compared to 
the staff members 

 
 30 26 44 Contractors 

0.26 2.67 20 56 24 Supervisors Reducing the need for the contractors compared 
to the staff members 

 
 30 40 30 Contractors 

0.04 5.98 4 40 56 Supervisors Increasing an agreement between the contractors 
and the supervisors 

 
 6 18 76 Contractors 

0.39 1.89 20 48 32 Supervisors 
Making obvious the hidden angles of the activity  

 30 36 34 Contractors 

- - 18 54 29 Supervisors Sum 
 

 23 42 36 Contractors  

 

 ابعاد سازد که آشکار می در جدول های فوق یافته

 مدیریت ،سبز یفضا یباالتر نگهدار یفیتک گانه شش

 یازن کاهش ،مشکالت تریعسر تشخیص ،سبز یبهتر فضا

 یرویبه ن یمانکارپ یازن کاهش ی،انسان یرویکارفرما به ن

 یربا متغ یتپنهان فعال یایشدن زوا روشن و یانسان

 بین نظری اختالفنداشته و لذا  یارتباط یسمت شغل

در  یول شت،وجود ندا ابعاد یندر مورد ا یمانکارو پ ناظر

و کارفرما و بهره  یمانکارتوافق پ افزایش بعد رابطه با

اختالف نظر وجود  یدو سمت شغل ینبهتر ب یاقتصاد

)ویژگی( در  بعددو  ینا یداری ، چرا که سطح معنشتدا

 به. باشد می درصد پنج از کمتر داری فضای سبز نگه

 نظر از ریزآیتمی روش در اقتصادی بهره که طوری

بهتر  پیمانکاراناز نظر  یزن یبهتر و روش حجم ینناظر

 حجمی روش یمانکاران،پ یدگاهاز د یناست. همچن

 در ،دارد همراه به را کارفرما و پیمانکار توافق افزایش

 یشتربا توافق ب یزآیتمیروش ر ناظران دیدگاه از کهحالی

 ینا ینب یو کارفرما همراه بوده و مشاجرات کار یمانکارپ

 .دهد یدو را کاهش م

 یکبه هر  ینو ناظر یمانکارانپ یشگرا یلدال یبررس

 از برخی  با ارتباط در داری فضای سبز نگهاز دو روش 

 هشتگانه پژوهش  های ویژگی

 سبز فضای داری نگه باالتر کیفیت

 نظارت کردند انتخاب را ریزآیتمی روش که ناظرانی

 کار کمیت و کیفیت تناسب ریزبینی، و بیشتر

دالیل برتری این  مهمترین را دستمزد با شده انجام

 مهمترین ها نشان داد که بررسی. کردند عنوان روش

 نیز ریزآیتمی روش انتخاب برای پیمانکاران دالیل

 .(2 )شکلبود  دالیل همین

 

 نگهداری های پروژه زمینه در بهتر اقتصادی بهره

 سبز فضای

 سبز داری فضای های نگه پروژه اقتصادی بهره مورد در

 متفاوت پیمانکاران و ناظران نظرات رسد می نظر به

 اختالف با ریزآیتمی روش ناظران لحاظ از. است

 برای منتخب روش دیگر، گزینه دو به نسبت فاحشی

 در حالی این ،است بیشتر سود و اقتصادی بهره داشتن
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 و داشته زیادی پراکندگی پیمانکاران نظرات  که است

 به نسبت کمی اختالف با حجمی روش آنها نظر از

آنان  برای تر ده  سود روش عنوان به ریزآیتمی روش

 از 3شکل  با مطابق .است سبز داری فضای برای نگه

 متناسب امور انجام و پرداخت بودن کلی ناظران، نظر

 کلی پیمانکاران، نظر از مقابل در و سبز فضای نیاز با

 برای ریزی برنامه امکان آن از پس و پرداخت بودن

 روش انتخاب دالیل مهمترین عملیات هر انجام

برای  بیشتر اقتصادی بهره با روشی عنوان به حجمی

 برای گروه پیمانکاران مهمترین. همان گروه است

 تناسب سوال این مورد در ریزآیتمی روش انتخاب

.بود روش این در دستمزد با کار کمیت و کیفیت

 

    
 B. Providng better quality in the Meticulous 

method 
 

 A. More monitoring, more detailed control   

 D. More income   
 C.  A balance between the quality and quantity of the work with the 

income in the Meticulous method 
 F. Creating motivation in people   E. Forcing the contractor to supply the manpower in all parts 
 H. Requiring the presence of the supervisors on 

the scene 
 

 G. Mone saving and avoiding waste of public resources 

  J.  Separation of the items  I. Making the jobs in accordance with the needs of the green space 

 
 K.  The number of the operation circuits and their selection according 

to the specific conditions of each contract 

 سبز فضای داری نگه باالتر کیفیت با ارتباط در آیتمی ریز روش به پیمانکاران و ناظرین گرایش دالیل .2 شکل
Figure 2. The reasons for the tendency of the supervisors and the contractors to Meticulous method in relation to 

higher quality in green space maintenance 
 

 
 

B. Payment at once A. Reducing the workload 

D. Ability to plan for every operation 
C. Making the jobs in accordance with the needs of the green 

space 
F.  Having a positive view about the Holistic method E. More economic savings 
H. Having a generalized view G. Having a specified number of workforce 
J. More controling - faster detection I. Creating more relaxation 
L. A balance between the quantity of the work with the income K. Reduce additional costs 
N.  A balance between the quality and quantity of the work with 

the income 
M. A balance between the quality  of the work with the income 

in the Meticulous method 

 نگهداری های پروژه زمینه در بهتر اقتصادی بهره با ارتباط در ریزآیتمی روش و پیمانکاران به ناظران گرایش دالیل .3 شکل
 سبز فضای

Figure 3. The reasons for the tendency of the supervisors and contractors to Meticulous method in relation to better 
economic performance in maintenance projects of the green spaces  
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B. Reducing daily visits and filling the forms A. Conducting the jobs by specialists 
D. A general view in the Holistic method C. Easier management 
F. Less workload E. Having a Number of specified workforce 

 G.  No effect of the number of the workforce on the income 

 ناظر برای انسانی نیروی نیاز کاهش با ارتباط در حجمی روش به پیمانکاران و ناظران گرایش دالیل .4 شکل
Figure 4. The reasons for the tendency of the supervisors and the contractors to Holistic method in relation to 

reduction of the need for manpower for the supervisors 
 

 ناظر  برای انسانی نیروی نیاز کاهش

 پیمانکاران و ناظران اکثریت 4 شکل بررسی با مطابق

 فضای مدیریت در حجمی روش کارگیری به معتقدند

 تعداد و دهد می کاهش را ناظر برای نیاز مورد نیروی سبز

 روش گزینه پیمانکار، و ناظر گروه هر دو در کمی

 برای انسانی نیروی تعداد کاهنده عنوان به را آیتمی ریز

 بازدیدهای کاهش ناظران، اعتقاد به. کردند انتخاب ناظر

 کمتر، کار حجم و بودن نگر کلی ها، فرم پرکردن و روزانه

حجمی  روش در کمتر کار نیروی به نیاز دالیل مهمترین

 پرکردن و روزانه بازدیدهای نیز کاهش پیمانکاران است.

 کار به نیروی تعداد تاثیر عدم و بودن نگر کلی فرمها،

 را حجمی روش درآمد در در میزان  شده گرفته

 . کردند عنوان حجمی روش انتخاب دالیل مهمترین

 

 پیمانکار برای انسانی نیروی نیاز کاهش

 روش کارگیری با به پیمانکاران، و ناظران نظرات با مطابق

 به نیاز پیمانکاران سبز، فضای داری نگه در ریزآیتمی

 مهمترین. دارند حجمی روش به نسبت کمتری نیروی

 جهت اجبار عدم ریزآیتمی، روش به ناظران گرایش علل

 پیمانکاران گرایش دالیل مهمترین همچنین و نیرو تعداد

 کارگیری به و نیرو تعداد جهت اجبار نیز عدم روش این به

  .شد بیان کار میزان و فصل اساس بر نیرو

 

 پیمانکار و ناظر های توافق عدم و مشاجرات کاهش

 سبز داری فضای نگه روش دو بین دهد می نشان 6 شکل

 وجود تفاوت پیمانکار و ناظر بین مشاجرات بروز نظر از

 حجمی روش که دارند اعتقاد گروه دو هر اکثریت و دارد

 از. دهد می کاهش را مشاجرات میزان ریزآیتمی به نسبت

 آن از پس و پیمانکار و ناظر مالقات کاهش ناظران نظر

 کاهش علل مهمترین حجمی روش در بودن نگر کلی

 کاهش معتقدند پیمانکاران که حالی در است، مشاجرات

 نظر تاثیر عدم آن از پس و پیمانکار و ناظر مالقات

 کاهش موجب پیمانکار دستمزد در ناظر شخصی

 . دشو می حجمی روش در پیمانکار و ناظر مشاجرات

 ناظران اکثریت این پرسشنامه های یافته با مطابق

 جای به ریزآیتمی روش کارگیری به که داشتند اعتقاد

 بهتر کیفیت با سبز فضای به دستیابی برای حجمی روش

 کارگیری به آن از پس ناظران همچنین. کند می عمل

 مستمر )نظیر آبیاری( های فعالیت برای آیتمی ریز روش

)مثل کاشت  غیرمستمر های فعالیت برای را حجمی و

 گزینه نیز تلفیقی صورت در فضای سبز به درخت(

در این خصوص  پیمانکاران نظر اما. دانستند صحیحی

 انتخاب که داشتند اعتقاد آنها اکثریت و بود متفاوت

 حجمی روش دو بین از سبز فضای داری نگه بهینه روش

 عنوان به) پیمان هر خاص شرایط به بستگی آیتمی ریز یا

 یا و ها سایت جزئیات خاکی، اقلیمی، ریز های ویژگی مثال

 و دارد( داری نگه برای شده داده تخصیص های هزینه

 بررسی مورد پیمان هر برای موردی صورت به بایستی

های  رسد بخش ضر به نظر میدر حال حا .گیرد قرار

ها تمایل بیشتری به گسترش روش  اجرایی شهرداری

کشور ریزآیتمی در مقایسه با روش حجمی در سطح 

ولی هنوز برخی شهرهای کوچک و نیز فضاهای  ،دارند
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ها،  های سبز دانشگاهسبز نیمه عمومی نظیر محوطه

های صنعتی از روش ها و محوطه ها، آرامگاه بیمارستان

داری فضاهای سبز خود   حجمی برای مدیریت و نگه

کنند. با این وجود، مقایسه علمی و کاربردی استفاده می

شدن نقاط قوت و ضعف هر دو روش در مبنی بر روشن 

گشایی  تواند راهباشد. نتایج این پژوهش می دسترس نمی

تر هر یک از این دو روش مدیریت  برای انتخاب دقیق

فضای سبز بسته به نیاز و ضرورت فضای سبز تحت 

مدیریت فراهم سازد. همچنین نتایج این پژوهش با رفع 

گانه حایز برخی از ابهامات در خصوص ابعاد هشت 

تواند ابداع روشی نو را اهمیت در مدیریت فضای سبز، می

با تلفیق نقاط قوت هر دو روش حجمی و ریزآیتمی 

پیشنهاد دهد که با اجرای آن ،فضاهای سبز آینده کشور 

 به سمت پایداری سوق یابد.
 

  
B. Applying the workforce based on the season and the amount 

of the work in the Meticulous method 

A.  No restrictions on the number of the workforce 

D. Less workload C. Applying more mechanized jobs   

F. effect of the number of the workforce on the income 
E. A balance between the quality and quantity of the work with 

the income 

 G. More economic benefits 

 پیمانکار برای انسانی نیروی نیاز کاهش با ارتباط در ریزآیتمی روش به پیمانکاران و ناظران گرایش دالیل .5شکل 
Figure 5. The reasons for the tendency of the supervisors and the contractors to Meticulous method in relation to 

reduction to the need for manpower for the contractors 

 

  
B. High precision in the basics of calculations A. Reducing the number of the meeting between the contractors  

and the superviesers 

D. Force on the number of the workforce C. No personal effects of the supervisor on the income of the 

contractor 

F. Less stress E. A general view in the Holistic method 

H. Decreasing the disagreement due to the issuance of the 

orders by the company 
G. Failure to abuse by the contractors 

J. A balance between the quality and quantity of the work with 

the income 
I. Ease of running 

L. Payment at once K. Change of the payment per year 

 پیمانکار و ناظر های توافق عدم و مشاجرات کاهش با ارتباط در حجمی روش به پیمانکاران و ناظرین گرایش دالیل .6شکل 
Figure 6. The reasons for the tendency of the supervisors and the contractors to Holistic method in relation to 

reduction of conflicts and disagreements between the supervisors and the contractors 
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 کلی گیرینتیجه

کلی از دید ناظران و  صورت پژوهش به این نتایج

 روش بر ریزآیتمی روش بودن ارجح پیانکاران بیانگر

 .شهر مشهد بود سبز فضای بهینه نگهداری در حجمی

به نظر ایشان روش ریز آیتمی بهتر از روش حجمی 

داری فضای سبز را آشکار  تواند زوایای پنهان در نگه می

نیاز به نیروی انسانی برای پیمانکار را کاهش ، سازد

تر تشخیص  دهد، مشکالت فضای سبز را سریع می

داری شده به این روش، بهره  های نگه پروژه .دهد می

اقتصادی بهتری را برای پیمانکار و دستگاه نظارت و 

داری  نیز مدیریت بهینه منابع و کیفیت باالتر نگه

ظران و پیمانکاران در فضای سبز را به همراه دارد. نا

این بررسی نظرات مشابه متعددی در خصوص ابعاد 

داری فضای سبز داشتند و تنها در  گانه نگه هشت

و  و کارفرما یمانکارتوافق پ رابطه با شاخص افزایش

بین دو سمت شغلی اختالف نظر  بهتر یاقتصاد بهره

نظر این اختالف نظر تاثیر چند بهوجود داشت. هر

فضای سبز به هر روش  مؤثری نگهداری چشمگیری رو

ها و  انتخابی نداشته باشد، شایسته است که نشست

داری فضای  گفتگوهایی بین این دو گروه دخیل در نگه

داری پایدارتر فضاهای سبز  سبز صورت گیرد تا نگه

 شهری توسط ایشان در آینده مورد انتظار گردد.
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