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دست یاری

فضــای ســبز در شــهرها به عنــوان 
ریه هــای تنفســی شهرنشــینان بشــمار 
ــه  ــدان آن ب ــل فق ــن دلی ــه همی ــد و ب می آی
ــتی  ــامت و تندرس ــود س ــدم وج ــی ع معن
ــده  ــائل عم ــی از مس ــت. یک ــهرها اس در ش
فضــای ســبز کــه در شــرایط اقلیمــی 
ــه صــرف هزینــه و مراقبــت  ــاز ب موجــود نی
ــعه  ــداری و توس ــئله نگه ــتمر دارد، مس مس
ــای  ــی فض ــن یعن ــت. ای ــبز اس ــای س فض
ســبز موجــود را بایــد تــا حــد امــکان 
پیوســته ســرحال و شــاداب و به صــورت 
ــهرداری  ــت. ش ــگاه داش ــده ن ــی و زن طبیع
قــم در ســال های اخیــر هزینه هــای 
ــای  ــداری فض ــعه و نگه ــنگینی در توس س
ســبز انجــام داده کــه بخــش قابــل توجهــی 
از هزینه هــا مربــوط بــه بخــش حفــظ 
و نگهــداری اســت. از همیــن رو بــرای 
کاهــش هزینه هــا نیازمنــد مشــارکت 
ــای  ــداری فض ــظ و نگه ــهروندان در حف ش
ــتفاده از  ــتا اس ــن راس ــتیم. در ای ــبز هس س
ــاز  ــک نی ــوان ی ــی به عن ــارکت مردم مش
ــذف  ــه ح ــت چراک ــرح اس ــرورت مط و ض
ــال  ــه اتص ــع حلق ــی و قط ــارکت مردم مش
شــهروند از مدیــرت شــهری به ویــژه در 
ایــن بخــش به مثابــه حــذف نیروهــای 
هزینه هــای  تحمیــل  و  شــتاب دهنده 
ــود. اســتفاده از ظرفیــت  ســنگین خواهــد ب
رســانه های گروهــی، آمــوزش دانــش 
آمــوزان، حمایــت از گروه هــای حافــظ 
ــورای  ــاد ش ــمن ها، ایج ــت و س محیط زیس
مردمــی پــارک، شــورای محلــه، برگــزاری 
ــهروندان  ــرای ش ــی ب ــای آموزش کاس ه
ــن  ــه ای ــت ک ــای اس ــه برنامه ه و... ازجمل
مشــارکت را بهبــود و تکمیــل می کنــد. 
از همیــن رو برگــزاری پویــش مردمــی 
ــدف  ــه باه ــان« ک ــتی بنش ــت دوس »درخ
جلــب مشــارکت های مردمــی بــرای 
حفــظ و توســعه فضــای ســبز برگــزار شــد 
ــود  ــهم خ ــهروندان س ــا ش ــود ت ــی ب فرصت
ــش  ــن پوی ــد. ای ــا کنن ــن بخــش ایف را در ای
هم زمــان بــا روز ملــی درخــت کاری و 
ــا روز زمیــن  ــع طبیعــی آغــاز و ت ــه مناب هفت
پــاک در اردیبهشــت ماه ادامــه داشــت و 
ــهروندان  ــر از ش ــزار نف ــه ۱۵ ه ــک ب نزدی

قمــی در آن مشــارکت داشــتند.

ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــهرداری ق ــی ش ــور اجتماع ــهری و ام ــات ش ــاون خدم مع
لــزوم اســتفاده بیشــتر از مشــارکت مــردم گفــت: امســال بایــد در کنــار پــروژه 
ــات باشــد. هــای توســعه ای فضــای ســبز موضــوع کیفیــت ســر لوحــه اقدام

ــم را  ــت شــهری در ق ــات مدیری ــن اقدام ــامع یکــی از زیباتری ــر س ســید امی
توســعه فضــای ســبز دانســت و اظهــار داشــت: شــهر کریمــه اهــل بیــت )س( 
ــی و خارجــی اســت از همیــن رو فضــای ســبز  ــران داخل مقصــد بســیاری از زائ
نشــان دهنــده خرمــی و نشــاط شــهر محســوب مــی شــود. معــاون شــهردار قــم 
ــار  ــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری افــزود: امســال بایــد در کن ــر از اقدامــات ســازمان پ ضمــن تقدی
پــروژه هــای توســعه ای موضــوع کیفیــت ســر لوحــه اقدامــات باشــد. بــه گفتــه وی، اســتفاده بیشــتر از 
مشــارکت مــردم بایــد بــه طــور ویــژه مــورد توجــه باشــد، هــر کجــا کــه مــردم مشــارکت داشــته باشــند 
موفقیــت هــای بیشــتری خواهیــم داشــت و مــی تــوان بــه طــور بهینــه از ظرفیــت هــای موجــود در شــهر 
بهــره ببریــم. ســامع بــا بیــان اینکــه ســازمان پــارک هــا بایــد پشــتیبان مناطــق باشــد تــا نقــش محــوری 
ســازمان در ســطح شــهر حفــظ شــود خاطرنشــان کــرد: ســازمان بایــد بــا دســت پــر در زمینــه اطاعــات، 
روش کار و کمــک بــرای تجهیــزات و لــوازم از مناطــق پشــتیبانی کنــد. وی بــا اشــاره بــه حمایــت هــای 
شــهردار قــم از اقدامــات فضــای ســبز گفــت: بــا وجــود همــه محدودیــت هــای بودجــه ای امــا شــهردار 
ــد، موضــوع  ــی کن ــی ایجــاد نم ــه محدودیت ــن زمین ــرده و در ای ــت ک ــه حمای ــن مقول ــم همیشــه از ای ق
ــت هــای اســتان در  ــه حمای ــا اشــاره ب ــوده اســت. وی ب ــد شــهردار ب ــورد تاکی فضــای ســبز همیشــه م
توســعه فضــای ســبز شــهر ادامــه داد: شــهر بایــد توســعه همــه جانبــه داشــته باشــد و نمــی تــوان بــی 

ــود.  ــه محیــط زیســت و خرمــی شــهر ب تفــاوت ب

مــل  عا یر مد
پارک هــا  ســازمان 
ســبز  فضــای  و 
از  قــم  شــهرداری 
مشــارکت ۱۵ هــزار 
شــهروند قمــی در 
»درخــت  پویــش 
دوســتی بنشــان« خبــر داد. بــه گــزارش روابــط 
ــبز  ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــی س عموم
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــام جوادی ــم،  پی ــهرداری ق ش
ــان  ــتی بنش ــت دوس ــش درخ ــزاری پوی برگ
ــه  ــت کاری و هفت ــی درخ ــا روز مل ــان ب همزم
ــا  ــش ت ــن پوی ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــع طبیع مناب
ــه دارد.  ــت ماه ادام ــاک در اردیبهش ــن پ روز زمی
ــر  ــه ۱۵ هــزار نف ــان اینکــه نزدیــک ب ــا بی وی ب
ــن پویــش مشــارکت  از شــهروندان قمــی در ای
داشــته اند افــزود: هــدف از برگــزاری ایــن 
مردمــی  مشــارکت های  جلــب  پویــش 
بــرای حفــظ و توســعه فضــای ســبز بــود؛  
شــهرداری در ســال های اخیــر هزینه هــای 
ــبز  ــای س ــداری فض ــعه و نگه ــادی در توس زی
ــا  ــادی از هزینه ه ــش زی ــه بخ ــام داده ک انج
ــداری اســت.  ــظ و نگه ــه بخــش حف ــوط ب مرب
ــبز  ــا و فضــای س ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــهرداری ق ش
کاهــش هزینه هــای مدیریــت شــهری 
نیازمنــد مشــارکت شــهروندان در حفــظ و 
نگهــداری فضــای ســبز هســتیم گفــت: 
ــژه  ــای وی ــال ۹۷ دوره ه ــتا در س ــن راس در ای
آموزشــی برگــزار شــد کــه امســال هــم ادامــه 
دارد و در حــوزه اطاع رســانی و تبلیغــات 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــادی ش ــای زی ــم کاره ه
باغچه ســازی در تمــام معابــر اصلــی شــهر قــم 
ــری کــه عــرض  ــم در معاب ــزود: تــاش داری اف
ــات  ــم اقدام ــال بتوانی ــم امس ــد ه ــر دارن کمت
ــده  ــال آین ــرده و س ــل ک ــازی را تکمی باغچه س
ــرای  ــر فرعــی و کوچــه هــای شــهر ب وارد معاب
باغچه ســازی شــویم. جوادیــان بــا بیــان 
ــا  ــهری بعض ــتان های ش ــوزه بوس ــه در ح اینک
ــبز  ــای س ــه فض ــیب ب ــردن آس ــاهد واردک ش
ــرد: شــهروندان  شــهر هســتیم خاطرنشــان ک
بایــد بــه ایــن نقطــه برســند کــه فضــای ســبز 
ــظ آن  ــد حاف ــت و بای ــان اس ــه خودش ــق ب متعل
باشــند. وی بــا اشــاره بــه تاکیــد شــهردار قــم در 
دیــدار مراجــع عظــام تقلیــد بــه تبدیــل قــم بــه 
شــهری ســبز افــزود:  بــرای تحقــق ایــن شــعار 
نیــاز اســت کــه تمــام دســتگاه ها و شــهروندان 
ــر  کمــک شــهرداری باشــند؛  در ســال های اخی
ــق  ــم محق ــهر ق ــی در ش ــرانه ۱۹.۵ مترمربع س
شــده اســت و در ســال ۹۸ بیــش از ۲۰۰ میلیــارد 
ــر  ــبز در نظ ــای س ــش فض ــه بخ ــان بودج توم
گرفتــه شــده اســت. مدیرعامــل ســازمان 
ــه  ــم ب ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض پارک ه
ــرد  ــوان در شــهر اشــاره ک توســعه باغ هــای بان
ــر فضــای ســبز در  ــزود: حــدود ۲۰۰ کیلومت و اف
ــده  ــاد ش ــهر ایج ــر ش ــته در معاب ــال گذش دو س

اســت.

ــاره  ــا اش ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ــبز  ــای س ــان و فض ــت از درخت ــه حفاظ ــه اینک ب
وظیفــه  شــرعی اســت گفــت: دیــن مبیــن اســام 
ــت  ــظ محیط زیس ــکاری و حف ــت درخت ــه  اهمی ب
ــن)ع(  ــات معصومی ــته و در روای ــادی داش ــه زی توج
ــه  ــت. ب ــت اس ــوح قابل رؤی ــب به وض ــن مطل ای
گــزارش شــهرنیوز، آیــت اهلل مقتدایــی ضمــن 
گرامیداشــت هفتــه درختــکاری بابیــان اینکه حفظ 
ــی دارد  ــت حیات ــکاری اهمی ــبز و درخت ــای س فض
ــان ها  ــان انس ــه ج ــه ک ــت: ، همان گون ــار داش اظه
ــادی دارد فضــای ســبز  ازنظــر شــرعی اهمیــت زی
و درخــت نیــز چــون ســبب حیــات وزندگــی انســان 
ــی  ــت باالی ــرعی دارای اهمی ــر ش ــود ازنظ می ش
ــای  ــورای سیاســت گذاری حوزه ه ــر ش اســت. دبی
ــه  ــن اســام ب ــن مبی ــزود: دی ــران اف ــه خواه علمی
اهمیــت درختــکاری و حفــظ محیط زیســت 
ــن)ع(  ــات معصومی ــته و در روای ــادی داش ــه زی توج
ایــن مطلــب به وضــوح قابل رؤیــت اســت. 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
اینکــه حفــظ فضــای ســبز وظیفــه همــه مؤمنــان 
ــش  ــردم خواه ــه م ــرد: از هم ــح ک ــت تصری اس
ــای  ــه فضــای ســبز اهمیــت زی می کنــم نســبت ب
قائــل باشــند، هیچ کــس نبایــد اقــدام بــه تخریــب 
فضــای ســبز کــرده و همچنیــن مــردم بایــد مانــع 
ــر دوم  ــوند. دبی ــبز ش ــای س ــدگان فض تخریب کنن
شــورای سیاســت گذاری حوزه هــای علمیــه 
ــات  ــراز کــرد: فضــای ســبز موجــب نشــاط و حی اب
ــد همــه تــاش خــود را  ــوده و بای وزندگــی مــردم ب
ــود  ــت خ ــظ محیط زیس ــکاری و حف ــرای درخت ب
انجــام داده و در ایــن وظیفــه خــود کوتاهــی نکنیــم.

معــاون هماهنگ کننــده ســپاه قــم گفــت: 
ــای  ــکاری در عرصه ه ــرای درخت ــم ب ــیج ق بس
بیابانــی اعــام آمادگــی می کنــد، نهادهــای 
ــروی  ــا پیش ــه ب ــکاری و مقابل ــر درخت ــی ام متول
بیــان را بــه بســیج واگــذار کننــد. کبیــری بــا اشــاره 
بــه اهمیــت فضــای ســبز اظهــار داشــت: توســعه 
ــادابی  ــاط و ش ــش نش ــبز در افزای ــرانه های س س
ــه  ــاره ب ــا اش ــزایی دارد. وی ب ــر بس ــی تأثی اجتماع
اهمیــت محیط زیســت در شــهر کویــری قــم 
افــزود: ازآنجایی کــه قــم در منطقــه خشــک 
و اقلیمــی کویــری قــرار دارد، توســعه فضــای 
ــبت  ــتری نس ــت بیش ــکاری از اهمی ــبز و درخت س
ــاون  ــت. مع ــوردار اس ــر برخ ــهرهای دیگ ــه ش ب
ــرای  ــرد: ب ــراز ک ــم اب ــپاه ق ــده س هماهنگ کنن
توســعه فضــای ســبز بایــد همــت همگانــی شــده و 
هــر نهــادی وظیفــه خــود بدانــد کــه بــرای توســعه 
ســرانه  فضــای ســبز دســت بــه کاشــت درخــت و 
توســعه فضــای ســبز کنــد. کبیــری تصریــح کــرد: 
ــول  ــکاری و در ط ــه درخت ــال در هفت ــیج هرس بس
ــور  ــی حض ــروی مردم ــک نی ــوان ی ــال به عن س
فعــال داشــته و نســبت بــه حفــظ و توســعه ســرانه  
ــژه ای را از خــود برجــای  ــام وی فضــای ســبز اهتم
ــپاه  ــده س ــاون هماهنگ کنن ــت. مع ــته اس گذاش
ــا اشــاره بــه طرح هــای بیابان زدایــی بســیج  قــم ب
قــم اضافــه کــرد: بســیج قــم بــرای درختــکاری در 
ــد،  ــی می کن ــام آمادگ ــی اع ــای بیابان عرصه ه
ــا  ــه ب ــکاری و مقابل ــر درخت ــی ام ــای متول نهاده

ــد. ــذار کنن ــیج واگ ــه بس ــان را ب ــروی بی پیش

لزوم استفاده از مشارکت های مردمی در 
توسعه و نگهداری فضای سبز شهر

مشارکت ۱۵ هزار شهروند 
قمی در پویش

 »درخت دوستی بنشان«

حفاظت از درختان و فضای 
سبز وظیفه  شرعی است

بسیج آماده درختکاری در 
عرصه های بیابانی برای 

مقابله با پیشروی بیابان است
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ــا  ــور ب ــر کش ــه سراس ــای علمی ــر حوزه ه مدی
بیــان اینکــه اگــر وضعیت نامناســب درختــکاری و 
منابــع طبیعــی کنتــرل نشــود در آینــده همــه دچار 
ــت  ــد کاش ــت: نیازمن ــد گف ــم ش ــکل خواهی مش
ــواع درخــت در ســطح اســتان  ــار ان ــزاران هکت ه
ــد  ــا تأکی ــی ب ــا اعراف ــت اهلل علیرض ــتیم. آی هس
ــبز  ــرانه های فضــای س ــت س ــای وضعی ــر ارتق ب
ــتاندارد  ــرانه اس ــا س ــت: ب ــار داش ــم اظه ــهر ق ش
ــعه  ــم، توس ــبز فاصله داری ــای س ــه فض درزمین
ــی و  ــبز کنون ــای س ــظ فضاه ــبز و حف ــای س فض

ــه اســتاندارهای تعریف شــده در حــوزه فضــای ســبز  درختــان گام مهمــی دررســیدن ب
ــزود:  ــه ســرانه فضــای ســبز اســتاندارد اف ــر الزامــات رســیدن ب ــد ب ــا تأکی اســت. وی ب
ــظ  ــوده و حف ــا ب ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــکاری هم ــه هم ــاز ب ــبز نی ــای س ــوزه فض در ح
ــرای همــه  ــی ب ــی و دین ــه شــرعی، اخاق ــک وظیف و توســعه فضــای ســبز شــهری ی
ــه سراســر کشــور  ــر حوزه هــای علمی ــران محســوب می شــود. مدی مــردم شــهر و مدی
بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن به تنهایــی نمی تواننــد کمبــود فضاهــای ســبز شــهری 
ــط  ــردم و نهادهــای مرتب ــاً م ــد حتم ــه بای ــن زمین ــح کــرد: در ای ــد، تصری ــران کنن را جب
همــکاری و مشــارکت داشــته باشــند و بــا یــک همگرایــی و همراهــی مردمــی در ایــن 
ــعه  ــاد را در توس ــازمان های مردم نه ــش س ــی نق ــت اهلل اعراف ــت. آی ــه گام برداش زمین
ــای  ــرورش و حوزه ه ــت: آموزش وپ ــرارداد و گف ــد ق ــورد تأکی ــهری م ــبز ش ــای س فض
ــش ســرانه فضــای ســبز  ــوده و در افزای ــا همــگام ب ــا و ارگان ه ــا ســایر نهاده ــه ب علمی
شــهری نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه فضــای ســبز 
و درختــکاری خاطرنشــان کــرد: اگــر وضعیــت نامناســب درختــکاری و منابــع طبیعــی 
کنتــرل نشــود در آینــده همــه دچــار مشــکل خواهیــم شــد و قــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
ــم  ــاز به ســوی همــه شــهروندان و مــردم دراز می کنی ــن رابطــه دســت نی نیســت، در ای
کــه بــا یــک عنایــت ویــژه در صیانــت و توســعه فضــای ســبز گام برداریــم. )میــان تیتــر( 
ــم  ــوب شــهر ق ــاری در جن ــزار هکت ــارک ه ــداث پ ــه اح ــان اینک ــا بی ــم ب ــه ق امام جمع
گام بزرگــی در توســعه فضــای ســبز شــهری اســت، ادامــه داد: نیازمنــد کاشــت هــزاران 
ــت  ــا حمای ــز ب ــم ج ــن مه ــواع درخــت در ســطح اســتان هســتیم و انجــام ای ــار ان هکت
ــی:  ــت اهلل اعراف ــر نیســت. آی ــتان امکان پذی ــطح اس ــف در س ــای مختل ــردم و نهاده م
ــروز  ــای ام ــش جــدی بشــر در دنی ــب محیط زیســت چال ــود فضــای ســبز و تخری کمب

اســت. 
ــد و  ــا همــت بلن ــه ب ــم ک ــار داشــت: از شــهرداری ق ــی اظه ــت اهلل علیرضــا اعراف آی
ــه  ــی را ب ــتاوردهای مهم ــرده و دس ــاز ک ــی را آغ ــد دوره فعال ــو و جدی ــای ن ــا رویکرده ب
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــر( مدی ــان تیت ــی می کنیم.)می ــکر و قدردان ــان آورده تش ارمغ
ــرار  ــاره ق ــی مورداش ــت فعل ــم را در دوره مدیری ــهرداری ق ــرد ش ــور عملک ــر کش سراس
داد و گفــت: داشــتن نــگاه کاربــردی و کان و آینده نگــری، رویکــرد اجتماعــی و ایجــاد 
زمینــه مشــارکت مــردم در فعالیت هــای شــهری و شــهرداری و نــگاه فرهنگــی، علمــی 
ــم هســتند. ــی شــهرداری ق ــت فعل ــی  جــزو راهبردهــای اساســی دوره مدیری و اخاق

آیت اهلل اعرافی: دست نیاز به سوی همه 
شهروندان و مردم دراز می کنیم که با یک عنایت 
ویژه در صیانت و توسعه فضای سبز گام برداریم

معضات شهری پس از انقاب صنعتی ازجمله 
شهرنشینی  بی رویه  رشد  و  جمعیت  سریع  افزایش 
باعث  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  آن  به تبع  و 
نابودی  و  شهرها  اکولوژیک  تعادل  رفتن  دست  از 
این  شد.  آن ها  حومه  و  شهرها  در  مزارع  و  باغ ها 
مسئله برای مدیران شهری و حتی شهروندان زنگ 
خطری بود که به عمق تخریب محیط زیستشان پی 
افزایش فضاهای  و  بازسازی، حفظ  پی  در  و  ببرند 
سبز باشند. بنا بر اعام وزارت محیط زیست سئول، 
میزان فضای سبز در این شهر از سال ۲۰۰۱ رو به 
انجام  دلیل  به  پیشرفت  میزان  این  است.  افزایش 
این  است.  سئول  سبز  سازمان  مانند  پروژه هایی 
همکاری  با  غیردولتی  سازمان  یک  توسط  پروژه 
در  اداره می شود.  پشتیبانی شهرداری  البته  و  مردم 
اقلیم و تنوع آب و هوایی و سرانه فضای  با  ایران 
سبز بین ۷ تا ۱۲ مترمربع برای هر نفر، در مقایسه 
با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان 
ملل متحد ۲۰ تا ۲۵ مترمربع متأسفانه شاهد از بین 
رفتن جنگل ها و باغ ها و تغییر کاربری آن ها هستیم. 
کان شهرهای ایران نیز از این اتفاقات به دور نمانده 
و بخش زیادی از باغات به دلیل محدودیت زمین و 
ارزش یافتن آن تخریب و تغییر کاربری داد. ظرفیت 
پاالیش و جذب آالینده ها به دلیل تخریب فضای 
سبز در کان شهرها پایین است. واقعیت این است 

که اداره و مدیریت این شهرها بدون مشارکت واقعی 
شهروندان امری است دشوار و به همین جهت است 
که مدیریت شهری خواستار مشارکت شهروندان در 
عرصه های مختلف ازجمله حوزه امور شهری و حفظ 
و نگهداری از پارک ها و فضای سبز شهری است. 
حد  آن  تا  محیط شهری  در  سبز  فضاهای  اهمیت 
است که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
جوامع مطرح شده و درعین حال معیاری برای ارتقای 
به همین  زندگی محسوب می شوند  کیفیت فضای 
علت ایجاد و نگهداری آن از اهمیت بسیار برخوردار 
است. نکته بسیار مهم در حفظ و نگهداری فضای 
سبز، کاهش هزینه های آن است، که یقینًا مشارکت 
شهروندان در میزان کاهش آن تأثیرگذار خواهد بود. 
تأثیر مشارکت مالی شهروندان از طریق طرح هایی 
در  مشارکت  بر  می باشند  مشخص  سود  دارای  که 
ازجمله  شهری  سبز  فضاهای  نگهداری  و  حفظ 
یافته های یک  است.  مردمی  مشارکت  راهکارهای 
پژوهش که در شهر تهران صورت پذیرفته ، نشان 
از  بخشی  پرداخت  به  تمایلی  شهروندان  می دهد 
هزینه های ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز را 
نداشتند و مایل به مشارکت در کاشت گل و گیاه و 
پاک سازی پارک ها و مشارکت فکری با ارائه نظرات 
و  پیشنهادات  نظام  سیستم  طریق  از  پیشنهاد ها  و 

اتاق فکر بودند.

امروزه مشارکت یکی از مفاهیم کلیدی و اصلی توسعه پایدار به شمار 
با جلب  نموده اند  ریزان شهری همواره سعی  برنامه  و  مدیران  می رود. 
مشارکت های مردمی به یکی از اهداف خود که شناخت نقش مشارکت 
شهروندان در حفظ و نگهداری از فضاهای سبز شهری است نائل گردند. 

 عبداهلل هندیانی
 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین 
واستاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 یبا ات ُگل 
. . . نیم فشــا ا بر

- اعتمادســازی توســط شــهرداري از طريــق 
اطالع رســانی اقدامــات مربــوط بــه ايجــاد، 
حفــظ و نگهــداري فضاهــاي ســبز شــهري، 
ــا و  ــت طرح ه ــده باب ــای انجام ش ــالم هزينه ه اع

پروژه هــا و شفاف ســازی در ايــن زمینــه
- ســهیم کــردن شــهروندان مشــارکت جو در 
منافــع ايجــاد شــده ناشــی از ايجــاد فضاي ســبز

- اختصــاص تراکــم ســاختمان بــه افــرادي که 
نســبت بــه اهــدا زمیــن جهــت فضــاي ســبز اقــدام 

می نماينــد
- کاهــش عــوارض شــهرداري بــراي 

مشــارکت جو شــهروندان 

- تقويــت مشــارکت شــهروندان در محــالت، 
ــن  ــوراياران همچنی ــودن ش ــل نم ــق دخی از طري
ــظ و  ــاد، حف ــوان در ايج ــهرياران ج ــکاري ش هم

ــهري ــبز ش ــاي س ــداري فضاه نگه
- نام گــذاری بوســتان ها بــه نــام شــهروندانی 
کــه در اهــدا زمیــن و يــا احــداث آن نقــش اساســی 

ــد دارن
- اســتفاده و بهره بــرداری از رســانه های 
ــه  ــراي تهی ــیما ب ــوص صداوس ــی بخص گروه
و ارائــه گزارش هــای مســتند و تأکیــد بــر 
اهمیــت فضــاي ســبز در ســالمتی جســم و روان 

شــهروندان 

- ايجــاد وب ســايت فضــاي ســبز به منظــور 
اخــذ نظــرات شــهروندان و ايجــاد ارتباطــی 
ــهروندان ــهري و ش ــت ش ــن مديري ــويه بی دوس

- ايجــاد اتاق هــای فکــر در پارک هــا و 
ــر و  ــق، صاحب نظ ــال، خال ــراد فع ــت اف عضوي

کارشــناس در ايــن اتاق هــا
ــی  ــی و آموزش ــای علم ــزاري کارگاه ه - برگ
بــراي عالقه منــدان بــه فراگیــري مســائل مربــوط 

ــه ــه اوراق قرض ب
- فعال ســازی هرچــه بیشــتر کلینیک هــای گل 

ــا ــاه در پارک ه و گی

راهکارهای جلب مشارکت های مردمی در حوزه فضای سبز:
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و  بوســتان ها  ســازمان  مدیرعامــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــهر ته ــبز ش ــای س فض
ــهر  ــبز ش ــد س ــت کمربن ــاز نخس ــه در ف اینک
ــگل کاری  ــار جن ــزار هکت ــد ۵۰ ه ــران بای ته
ــزار  ــش از ۴۱ ه ــل بی ــود، از تکمی ــام ش انج
هکتــار از ایــن جنگل کاری هــا تاکنــون 
ــیه  ــاری در حاش ــد مخت ــی محم ــر داد. عل خب
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــد اعض بازدی
 ۱۲۵۰ جنــگل کاری  پــروژه  از  تهــران 
هکتــاری شــهر تهــران در جمــع خبرنــگاران 
ــران  ــهر ته ــبز ش ــد س ــروژه کمربن ــت: پ گف
یکــی از طرح هــای مهــم و طرحــی ملــی 
ــال ۱۳۸۱ در  ــه در س ــود ک ــوب می ش محس
کمیســیون زیربنایــی صنعــت و محیــط 
زیســت دولــت تصویــب و در ســال ۱۳۸۳ 
بــه ســازمان بوســتان ها ابــاغ و مجــری 
ــای  ــتان ها و فض ــازمان بوس ــرح س ــن ط ای
ــزود:  ــن شــد. وی اف ــران تعیی ــبز شــهر ته س
ــهر  ــوب ش ــبز جن ــد س ــدا کمربن ــه در ابت البت
تهــران بــه مســاحت ۵۰۰۰ هکتــار در دولــت 
ــس از  ــه در ســال ۸۱ پ ــود ک ــب شــده ب تصوی
ــار  ــزار هکت ــه ۵۰ ه ــزان ب ــن می ــا ای رایزنی ه
افزایــش پیــدا کــرد و اجــرای آن بــه ســازمان 
بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر تهــران 
ابــاغ شــد. مختــاری ادامــه داد: در حــال 
حاضــر ۴۱ هــزار و ۹۰۰ هکتــار از ۵۰ هــزار 
ــده  ــرا درآم ــه اج ــده ب ــب ش ــار تصوی هکت
اســت و در اســفند ســال ۱۳۹۷ نیــز ۱۲۵۰ 

ــرر شــده  ــل و مق ــروژه تکمی ــن پ ــار از ای هکت
بــود کــه افتتــاح شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
ــاح  ــرای افتت ــوری ب ــس جمه ــود رئی ــرار ب ق
ایــن پــروژه حضــور پیــدا کنــد، زمــان افتتــاح 
ــال ۱۳۹۸  ــوروز س ــای ن ــتین روزه ــه نخس ب
ــس  ــور رئی ــا حض ــاً ب ــد و نهایت ــول ش موک
جمهــوری و به صــورت ویدئــو کنفرانــس 
ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری رســید. 
ــای  ــتان ها و فض ــازمان بوس ــل س مدیرعام
ــی  ــریح گونه های ــران در تش ــهر ته ــبز ش س
کــه در ۱۲۵۰ هکتــار از کمربنــد ســبز 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــته ش ــران کاش ــهر ته ش
زالزالــک، زبــان  گونه هایــی همچــون 
ــر کــم  گنجشــک کــه بومــی و مقــاوم در براب
آبــی هســتند در ایــن پــروژه در ارتفــاع بــاالی 
ــد.  ــرار گرفته ان ــتفاده ق ــورد اس ــر م ۱۸۰۰ مت
همچنیــن آبیــاری ایــن جنگل کاری هــا 
ــران از  ــبز ته ــای س ــایر فضای ه ــد س همانن
ــه  ــا توج ــود و ب ــن می ش ــام تأمی ــع آب خ مناب
بــه تفاهمنامــه  منعقــد شــده بــا شــرکت آب و 
فاضــاب، مقــرر شــده تــا ســال ۱۴۱۰ تمامی 
ــاری فضــای  ــرای آبی پســاب شــهر تهــران ب
ســبز در اختیــار مــا قــرار گیــرد. وی بــا اشــاره 
ــبز  ــد س ــای کمربن ــه جنگل کاری ه ــه اینک ب
شــهر تهــران جــزو ســرانه فضــای ســبز ایــن 
ــش از  ــا پی ــت: ت شــهر قلمــداد نمی شــود، گف
ــا ۷۵  ــران در تهــران تنه انقــاب اســامی ای
ــه ای  ــه ای و فرامنطق ــی، منطق ــتان محل بوس
ــداد  ــروز تع ــه ام ــی ک ــت در حال ــود داش وج
بوســتان ها بــه ۲۲۶۲ بوســتان افزایــش 
یافتــه همچنیــن ســرانه فضــای ســبز از 
کمتــر از یــک متــر بــه ۱۶.۲۵ مترمربــع 

ــت. ــیده اس رس

ــز ســیراب  ــود نی ــی خشــک شــده ب ــم آب ک
شــد. مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و 
فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان بــا بیــان 
ــاری  اینکــه در فصــل گرمــا مشــکلی در آبی
ــتان  ــان در تابس ــهر اصفه ــبز ش ــای س فض
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــم داش ــاری نخواهی ج
ــان فضــای ســبز شــهر  ــه درخت آبرســانی ب
اصفهــان در ســال گذشــته از طریــق تانکــر 
ــه  ــازی ب ــال نی ــا امس ــت ام ــورت گرف ص
ایــن کار نخواهیــم داشــت. مرتضایــی 
ــوب آب  ــر خ ــود ذخای ــا وج ــت: ب ــژاد گف ن
چــاه هــای شــهر و نیــز جــاری بــودن زاینــده 
رود تــا نیمــه خردادمــاه، بخشــی از آب مــورد 
نیــاز فضــای ســبز اصفهــان قطعــا از طریــق 
ــا  تصفیــه پســاب انجــام خواهــد شــد. وی ب
ــل از چــاه هــای  ــان اینکــه اســتفاده کام بی
ــمار  ــه ش ــتراتژیک ب ــر اس ــه ذخای ــهر ک ش
ــی  ــاظ علم ــه لح ــتباه ب ــک اش ــی رود ی م
ــای  ــاه ه ــه چ ــه هم ــزود: اگرچ ــت، اف اس
مــا پــر شــده اســت امــا حاضــر بــه اســتفاده 
ــر نیســتیم و روش  ــن ذخای صدرصــدی از ای
ــرد.  ــم ک ــن خواهی ــی را جایگزی ــای علم ه
ــد  ــا ۴۰ درص ــزی ه ــه ری ــاس برنام ــر اس ب
آب مــورد نیــاز فضــای ســبز توســط پســاب 

ــود. ــی ش ــن م ــده، تامی ــه ش تصفی

ــارت  ــبز، نظ ــای س ــداری فض ــظ و نگه حف
بــر تهیــه و تدویــن طرح هــای محــدود 
ــهری،  ــبز ش ــای س ــعه فض ــع توس ــا جام ی
ــش  ــای ســطح دان ــه، ارتق ــر تهی ــارت ب نظ
و بهره گیــری عاقه منــدان، کارگــزاران 
و مجریــان طرح هــای فضــای ســبز و ... 
ایــن  مأموریت هــای  مهم تریــن  از  را 
ــر  ــن دکت ــش از ای ــوزه دانســته اســت. پی ح
جهانبخــش میرزاونــد از بهمــن ۹۶ تــا 
اســفند ۹۷ ریاســت ایــن ســازمان را بــه 
ــوان  ــه عن ــون ب ــم اکن ــتند و ه ــده داش عه
ــاورزی  ــاک وزارت کش ــر خ ــر کل دفت مدی

ــتند. ــه کار هس ــغول ب مش

هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان 
ــهر  ــبز ش ــای س ــد آب فض ــت: ۴۰ درص گف
ــد.  ــد ش ــن خواه ــاب تامی ــه پس ــا تصفی ب
فــروغ مرتضایــی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
فضــای ســبز شــهر اصفهــان در مــاه هــای 
ــارش  ــق ب ــت از طری ــن و اردیبهش فروردی
هــا تغذیــه مــی شــود، اظهــار کــرد: اتفــاق 
ــی کــه امســال در حــوزه فضــای ســبز  خوب
افتــاد، جــاری شــدن رودخانــه زاینــده رود و 
ــهر  ــادی ش ــراف م ــان در اط ــاری درخت آبی
ــود.  ــا ب ــادی ه ــیله آب م ــه وس ــان ب اصفه
در ایــن شــرایط درختانــی کــه ۱۰ متــر هــم 
بــا مــادی هــا فاصلــه داشــت، آبیــاری شــد. 
وی ادامــه داد: بــارش هــای اخیــر ســبب پــر 
شــدن ظرفیــت چــاه هــای حریمــی شــد و 
ــر  ــر در اث ــای اخی ــال ه ــه س ــی ک ــاه های چ

تکمیل بخشــی از کمربند ســبز 
تهران شهر 

مشکلی برای آبیاری فضای سبز اصفهان 
در تابستان نداریم

رها
شه

الن
ک

ــدر اســکندر  طــی حکمــی از ســوی حی
ــق  ــای شــهزاد رون ــور شــهردار شــیراز آق پ
زاده بــه عنــوان سرپرســت ســازمان ســیما، 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــر و فضــای س منظ
ــاون  ــور مع ــا حض ــد. ب ــی ش ــیراز معرف ش
خدمــات شــهری شــهرداری شــیراز و 
ــق زاده  ــای شــهزاد رون دیگــر مســئولین آق
بــه عنــوان سرپرســت ســازمان ســیما، 
ــهرداری  ــهری ش ــبز ش ــر و فضــای س منظ
شــیراز معرفــی شــد. حیــدر اســکندر 
پــور در حکــم انتصــاب شــهزاد رونــق 
جهــت  برنامه ریــزی  و  نظــارت  زاده 
به کارگیــری انرژی هــای نــو و پــاک، 
بــر طراحی هــای  کنتــرل  و  نظــارت 
ــزه  ــر مکانی ــارت ب ــپاری، نظ ــل برون س قاب
ــمند،  ــرل هوش ــتم های کنت ــردن سیس ک
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و تدویــن 
برنامه هــای کوتاه مــدت، میان مــدت و 
بلندمــدت در راســتای توســعه فضــای ســبز 
ــن سیاســت ها و  ــر تدوی شــهری، نظــارت ب
ــعه،  ــط توس ــال ضواب ــی های اعم خط مش

هجدهمیــن نمایشــگاه گل و گیــاه و 
پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی تجهیــزات 
ــرداد ۹۸ در  ــی ۲۷ خ ــخ ۲۳ ال ــی از تاری پارک
محــل نمایشــگاه بین المللــی مشــهد 
ــزار خواهــد شــد. مدیرعامــل ســازمان  برگ
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
مشــهد از برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه 
گل و گیــاه و پنجمیــن نمایشــگاه تخصصــی 
ــال  ــاه س ــرداد م ــی در خ ــزات پارک تجهی
جــاری خبــر داد. بــه گــزارش پایــگاه 
مشــهد،  شــهرداری  اطاع رســانی 
احمدرضــا ســامی در ایــن خصــوص 
گفــت: هــر ســاله در اردیبهشــت مــاه 
شــاهد برپایــی نمایشــگاه گل و گیــاه بودیــم 
ــز  ــهروندان نی ــوب ش ــتقبال خ ــا اس ــه ب ک
ــه  ــه ب ــا توج ــا امســال ب ــود ام ــرو می ش روب
ــردم از  ــدی م ــان و بهرمن ــاه رمض ــول م حل
ــاه  ــگاه گل و گی ــاه نمایش ــن م ــات ای فیوض
ــد.  ــد ش ــزار نخواه ــاه برگ ــت م در اردیبهش
ــا  ــد ت ــه ش ــم گرفت ــذا تصمی ــزود: ل وی اف
ــی  ــزات پارک ــاه و تجهی ــگاه گل و گی نمایش
ــا  ــود ت ــزار ش ــاه برگ ــرداد م ــال در خ امس
شــهروندان بتواننــد از ایــن نمایشــگاه 
باشــند.  داشــته  بیشــتری  اســتفاده 
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــر  ــرد: ب ــه ک ــبز شــهرداری مشــهد اضاف س
همیــن اســاس هجدهمیــن نمایشــگاه گل 
ــی  ــگاه تخصص ــن نمایش ــاه و پنجمی و گی
تجهیــزات پارکــی از تاریــخ ۲۳ الــی ۲۷ 
ــی  خــرداد ۹۸ در محــل نمایشــگاه بین الملل

ــد ــد ش ــزار خواه ــهد برگ مش

سرپرست سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری شیراز 

معرفی شد

برگزاری هجدهمین نمایشگاه گل و 
گیاه و پنجمین نمایشگاه تخصصی 

تجهیزات پارکی در مشهد
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رئیــس شــورای اســامی شــهر 
در  قــم،  شــهرداری  گفــت:  قــم 
ــع از  ــر مرب ــزار مت ــته، ۱۴ ه ــال گذش س
ــبز،  ــای س ــت از فض ــات را در صیان باغ
جالــی  عبــداهلل  کــرد.  خریــداری 
ــبز  ــای س ــظ فض ــت حف ــون اهمی پیرام
ــت  ــرد: صیان ــان ک ــتان بی ــطح اس در س

ــهرداری  ــهری است،ش ــت ش ــات مدیری ــات،از ضروری از باغ
قــم در ســال گذشــته، ۱۴ هــزار متــر مربــع از باغــات 
را در صیانــت از فضــای ســبز، خریــداری کــرد. جالــی 
افــزود: شــهرداری و شــورای اســامی شــهر قــم هیــچ 
چشــم پوشــی در مــورد تخریــب باغــات و از بیــن بــردن 
فضــای ســبز نخواهنــد داشــت و اجــازه هیــچ گونــه 
تخریــب و تغییــر کاربــری بــه باغــات را نمــی دهنــد. 

ــاره  ــا اش ــقائیان نژاد ب ــی س ــید مرتض ــر س دکت
بــه هزینه هایــی کــه شــهرداری در بوســتان 
غدیــر بــرای افزایــش خدمــات الزم بــرای زائریــن 
و همشــهریان انجــام داده اســت، اظهــار کــرد: 
زیرســاخت های بوســتان غدیــر بــرای حضــور 
ــد  ــا تاکی ــت شــود. وی ب بیــش از پیــش مــردم تقوی
ــردم در  ــتر م ــور بیش ــاهد حض ــد ش ــه بای ــر اینک ب
بوســتان غدیــر باشــیم لــزوم تامیــن امنیــت و 
ــد  ــادآور ش ــر را ی ــتان غدی ــردم در بوس ــی م ایمن
ــت  ــهر دور اس ــتان از ش ــن بوس ــرد: ای ــان ک و اذع
ــژه  ــر وی ــا تدابی ــردم ب ــت م ــی و امنی ــد ایمن و بای
ــرای  ــژه ب ــدام وی ــم اق ــهردار ق ــود. ش ــن ش تامی
ــرار داد  ــه ق ــورد توج ــردم را م ــادابی م ــن ش تامی
ــن  ــوره، زمی ــی چندمنظ ــات تفریح ــزود: امکان و اف
بــازی، اســتخر، زمین هــای ورزشــی و… در بوســتان 
ــه  ــبت ب ــردم نس ــا م ــود ت ــاخته ش ــد س ــر بای غدی
حضــور در بوســتان اقبــال پیــدا کننــد. وی بــا اشــاره 
بــه امکاناتــی کــه جذابیــت بــرای حضــور مــردم در 
بوســتان ها ایجــاد می کنــد خاطرنشــان کــرد: 
ــده و  ــارج ش ــی خ ــت تصنع ــتان ها از حال ــد بوس بای

ــد. ــان یاب ــا جری ــی در آنه زندگ

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــم در  ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــوزه گردشــگری ب ــت: در ح ــم گف ق
ــده  ــل ش ــه تعطی ــته ک ــی داش ــهربازی های خوب ــته ش گذش
برنامــه داریــم ســه شــهربازی بــزرگ را در شــهر احــداث 
کنیــم کــه دو مــورد از ایــن شــهربازی ها در ســال ۹۸ بــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــام جوادی ــید. پی ــد رس ــرداری خواه بهره ب
ــرای  ــا و فضــای ســبز شــهرداری ب ــات ســازمان پارک ه اقدام
ــی  ــم اظهــار کــرد: متول ــا طــراوت در شــهر ق ــی ب ایجــاد فضای
ــهرها  ــت محیطی در ش ــث زیس ــبز و مباح ــای س ــی فض اصل
ــق ســازمان  ــن بخــش از طری شــهرداری ها هســتند کــه کار ای
ــد  ــا تاکی ــود. وی ب ــری می ش ــبز پیگی ــای س ــا و فض پارک ه

ــاء  ــوص ارتق ــه در خص ــد جنب ــازمان در چن ــن س ــه ای ــر اینک ب
ــح  ــی دارد تصری ــر م ــهر گام ب ــبز ش ــای س ــتان ها و فض بوس
ــد ســبز و ســبزکردن  ــا توســعه کمربن ــداف م ــرد: یکــی از اه ک
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت. جوادی ــهر اس ــراف ش ــای اط زمین ه
آلودگی هــای زیســت محیطی و مخاطراتــی کــه شــهر را 
ــزود: در حــوزه توســعه پارک هــای شــهری  ــد اف ــد می کن تهدی
بــه عنــوان ریه هــای اصلــی شــهر نیــز برنامه هایــی داریــم کــه 
ــان  ــا بی ــد. وی ب نقــش مهمــی در مباحــث تفریحــی شــهر دارن
ــعه  ــترده در توس ــات گس ــته اقدام ــال گذش ــار س ــه در چه اینک
ــرانه  ــت: س ــت گف ــه اس ــورت گرفت ــبز ص ــای س ــرانه فض س
فضــای ســبز شــهر قــم از حــدود ۱۵ مترمربــع بــه حــدود ۱۹.۷ 

ــرایط  ــن ش ــه همی ــیده ک ــهروند رس ــر ش ــه ازای ه ــع ب مترمرب
توســعه ای را ادامــه خواهیــم داد. مدیرعامــل ســازمان پارک هــا 
ــات ورزشــی  ــه توســعه امکان ــم ب و فضــای ســبز شــهرداری ق
و زمین هــای بــازی در بوســتان های شــهر اشــاره کــرد و 
ــم  ــه ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب ــگری ه ــوزه گردش ــت: در ح گف
ــده  ــل ش ــه تعطی ــته ک ــی داش ــهربازی های خوب ــته ش در گذش
برنامــه داریــم ســه شــهربازی بــزرگ را در شــهر احــداث کنیــم. 
وی ادامــه داد: دو مــورد از ایــن شــهربازی ها در ســال ۹۸ و 
ــن  ــرداری خواهــد رســید. همچنی ــه بهره ب یکــی در ســال ۹۹ ب
ــزار  ــتان ه ــن بوس ــوی و تله کابی ــتان عل ــیژ بوس ــروژه تله س پ

ــت. ــازمان اس ــن س ــتور کار ای ــاری در دس هکت

علیرضــا اقبالیــان شــهردار منطقــه ۵ از 
ــه  ــن منطق ــطح ای ــتان در س ــه بوس ــز س تجهی
ــر  ــایل ورزشــی خب ــازی و وس ــه کمپلکــس ب ب
ــوازم ورزشــی  ــه ل داد و گفــت: پــس از تجهیــز ب
ــزات در  ــن تجهی ــودکان، ای ــازی ک ــوازم ب و ل
اختیــار شــهروندان و زائــران عزیــز قــرار گرفت. 
وی افــزود: در راســتای افزایــش ســرانه فضــای ســبز، امکانــات رفاهی 
ــران در  ــهروندان و زائ ــرای ش ــا ب ــم انداز زیب ــاد چش ــی و  ایج و ورزش
ــه تجهیــز ســه بوســتان در محــات منطقــه ۵  منطقــه پنــج، اقــدام ب
ــز بوســتان های  ــه تجهی ــا اشــاره ب ــان ، ب ــم. علیرضــا اقبالی ــوده ای نم
ســطح منطقــه بــه وســایل ورزشــی و کمپلــس بــازی  اظهــار داشــت: 
ــازی  ــزات ورزشــی و ب ــه وســایل و تجهی ــر بوســتان های منطق در اکث
بــا رعایــت اســتانداردها  نصــب شــده اســت. وی از نصــب کمپلکــس 
ــه  ــرت رقی ــتان های حض ــودکان در بوس ــرای ک ــتاندارد ب ــازی اس ب
)س(، نیایــش و بهاالدینــی خبــر داد و گفــت: کمپلکــس بــازی در 
ــرای  ــرح ب ــاد و مف ــی ش ــا محیط ــده ت ــب ش ــوق نص ــتان های ف بوس
بــازی کــودکان فراهــم آورد و در راســتای ایمــن ســازی بــه ضربه گیــر 
ــتفاده  ــر اس ــا خط ــز ت ــود مجه ــه خ ــوص ب ــای مخص و کف پوش ه
از آنهــا را کاهــش  دهــد. اقبالیــان در ادامــه بــه کاشــت بیــش از 
ــی  ــش از ۴۶۰۰۰  گل فصل ــت و بی ــه درخ ــه، ۴۵۰ اصل ۷۰۰۰ درختچ
در ســطح منطقــه  اشــاره نمــود و گفــت: عــاوه برگســترش فضــای 
ســبز منطقــه، موجــب ایجــاد محیطــی زیبــا، مطلــوب و ســالم بــرای 

ــد. ــد ش ــران خواه ــهروندان و زائ ــایش ش ــش و آس آرام

ــم گفــت :احــداث  ــه ۴ ق شــهردار منطق
پارکینــگ در ضلــع شــرقی بوســتان 
ــد.  ــی باش ــرا م ــال اج ــوی در ح ــزرگ عل ب
مهنــدس مهــدی اصفهانیــان مقــدم 
ــداث  ــرا و اح ــم از اج ــه ۴ ق ــهردار منطق ش
۲۵۰۰۰ متــر مربــع پارکینــگ در ضلــع 
ــارد ریــال  ــر ۳۵ میلی ــغ ب ــا اعتبــاری بال شــرقی بوســتان علــوی ب
خبــر داد. وی افــزود: در راســتای خدمــت رســانی بــه شــهروندان 
ــاه  ــا رویکــرد ایمــن ســازی و مناســب ســازی و در راســتای  رف ب
بیشــتر شــهروندان ، مســافرین و زائریــن شــهر کریمــه اهــل بیــت 
)س( در جهــت  تســهیل در  عبــور و مــرور شــهروندان و نیــز 
اســتفاده بهینــه و مطلــوب تــر از زمــان و مــکان و تامیــن فضــای 
مناســب ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد ریــال کــه 
ــفالت  ــازی و آس ــذاری ، زیرس ــدول گ ــی ، ج ــوار کش ــامل دی ش
ــهردار  ــد. ش ــی باش ــرا م ــال اج ــوی در ح ــتان عل ــل بوس در مح
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــه۴ در ادام منطق
اهــداف مدیریــت شــهری تامیــن و توســعه فضــای ســبز در شــهر 
ــرایط  ــه ش ــر ب ــزود : نظ ــد اف ــی باش ــت )س( م ــل بی ــه اه کریم
اقلیمــی اســتان و شــهر قــم و نیــز اســتفاده حداکثــری شــهروندان 
ــهر در  ــطح ش ــده در س ــاد ش ــبز ایج ــای س ــتانها و فضاه از بوس
جهــت رفــاه حــال شــهروندان ایــن پــروژه در ابتــدای ســال ۹۸ در 
دســتور کار قــرار گرفــت و پــس از پیــش بینــی و تامیــن بودجــه در 

ــد. ــی باش ــرا م ــال اج ح

شــهردار منطقــه هشــت قــم از آغــاز 
ــه ۳مســکن  ــات احــداث بوســتان محل عملی
مهــر در پردیســان خبــر داد. ابوالفضــل 
مســتقیمی گفــت: بــا هــدف توســعه شــهری 
ــه و  ــبز منطق ــای س ــرانه فض ــش س و افزای
محرومیــت زدایــی از محــات مســکن مهــر 
اقــدام بــه احــداث چنــد بوســتان در محــات مســکن مهــر در چنــد 
ســال اخیــر شــده اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــخصات این 

ــر  ــه مســاحت ۲۰۱۰۰مت ــوق ب ــتان ف ــراز داشــت: بوس ــتان اب بوس
ــی  ــال م ــارد ری ــداث آن ۳۵میلی ــه اح ــه هزین ــراورد اولی ــع و ب مرب
ــن  ــدد ای ــای متع ــری ه ــه کارب ــاره ب ــا اش ــه ب ــد. وی در ادام باش
ــی  ــری های ــتان کارب ــن بوس ــرد: در ای ــان ک ــر نش ــتان خاط بوس
ــتی  ــرویس بهداش ــار، س ــت و انب ــاختمان مدیری ــا، س ــر آبنم نظی
ــاج عمومــی، پارکینــگ  ــه، فروشــگاه عرضــه مایحت ــه و مردان زنان
ــازی کــودکان و  عمومــی، آالچیــق و ســکوی نشــیمن و وســایل ب

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــنی در نظ ــازی ش ــن ب زمی

شهردار قم:خرید ۱4هزار مترمربع از باغات قم برای صیانت از فضای سبز توسط شهرداری

زیر ساختهای تفریحی و ورزشی 
بوستان غدیر برای حضور بیشتر 

مردم تقویت شود

دو شهر بازی به زودی در قم به بهره برداری می رسد

تجهیز بوستان های سطح منطقه 5 به 
کمپلکس بازی و وسایل ورزشی

احداث پارکینگ در ضلع شرقی 
بوستان بزرگ علوی

آغاز عملیات احداث بوستان محله 3مسکن مهر در پردیسان



»ســید مرتضــی ســقائیان نــژاد شــهردار قــم: همیــن رونــد 
توســعه فضــای ســبز  بایــد ادامــه یابــد و امیدواریــم ســرانه 
فضــای ســبز شــهر قــم بــا مشــارکت همــه شــهروندان بــه 
27 مترمربــع بــه ازای هــر شــهروند برســد تــا اقلیــم شــهر قــم 
بــه اقلیمــی دوســتدار طبیعــت و محیط زیســت تبدیــل شــود.«

»ســید امیــر ســامع معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
قــم: اســتفاده بیشــتر از مشــارکت مــردم بایــد بــه طــور 
ویــژه مــورد توجــه باشــد، هــر کجــا کــه مــردم مشــارکت 
داشــته باشــند موفقیــت هــای بیشــتری خواهیــم داشــت«

»پیــام جوادیــان مدیــر عامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
قــم: : هــدف از برگــزاری این پویــش جلــب مشــارکت های مردمی بــرای حفظ 
ــر از شــهروندان  ــه ۱۵ هــزار نف ــوده و نزدیــک ب و توســعه فضــای ســبز ب
قمــی در ایــن پویــش مشــارکت داشــته اند بــرای تحقــق ایــن شــعار نیــاز 
ــند.« ــهرداری باش ــک ش ــهروندان کم ــتگاه ها و ش ــام دس ــه تم ــت ک اس

ــازی  ــم: فرهنگ س ــهر ق ــامی ش ــورای اس ــخنگوی ش ــامی س ــین اس »حس
ــر از قانــون اســت، چنانچــه شــهروندان ثمــرات  در حــوزه فضــای ســبز مهم ت
ــر  ــاً ه ــد یقین ــت کنن ــان را دریاف ــع درخت ــوء قط ــرات س ــت و اث ــت درخ کاش
شــهروند به عنــوان محافــظ درخــت و فضــای ســبز خــود را مســئول دانســته 
و بــه یــاری مأموریــن فضــای ســبز در ایــن زمینــه خواهــد پرداخــت.« 

»محمدتقــی ســجادی مدیــرکل منابــع طبیعــی قــم اســتان قــم: 
راه انــدازی پویش هــای مردمــی موجــب افزایــش ســرانه فضــای 
ــگ  ــج فرهن ــم در تروی ــهرداری ق ــای ش ــاش ه ــود از ت ــم می ش ــبز ق س

درختــکاری قدردانــی مــی کنیــم.«

»مجیــد ســبحانی رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای 
اســامی شــهر قــم: پویــش مردمــی »درخــت دوســتی بنشــان« یکــی از 
ــکاری و  ــگ درخت ــعه فرهن ــم در توس ــهرداری ق ــت ش ــای مثب فعالیت ه

ــت. » ــبز اس ــای س فض

ــژاد رئیــس کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی شــورای  »حســن مالکی ن
اســامی شــهر قــم:  ارتقــا دانــش عمومــی مــردم یکــی از راه هــای افزایــش 
ســرانه فضــای ســبز در شــهر اســت. اگــر هــر خانــواده یــک درخــت در 
ــهر و  ــره ش ــر چه ــاهد تغیی ــان ش ــن زم ــکارد، در کوتاه تری ــود ب ــه خ خان

افزایــش ســرانه فضــای ســبز خواهیــم بــود.«

ــور: از  ــر کش ــه سراس ــای علمی ــوزه ه ــس ح ــی رئی ــت اهلل اعراف »آی
ــال  ــکاری در ح ــبز و درخت ــای س ــوزه فض ــه در ح ــی ک ــی عزیزان تمام
ــاز  ــت نی ــم. دس ــی می کن ــکر و قدردان ــه تش ــتید صمیمان ــت هس فعالی
ــت  ــک عنای ــا ی ــه ب ــم ک ــردم دراز می کنی ــهروندان و م ــه ش ــوی هم به س

ــم.« ــبز گام برداری ــای س ــعه فض ــت و توس ــژه در صیان وی



گزارش تصویری
بوستان بانوان نجمه )س( د رمنطقه هفت چهارمین باغ بانوان و خانواده شهر قم بود که در هفته درختکاری به بهره یرداری رسید. 

کتابخانه تخصصی علوم باغبانی و فضای سبز شهرداری قم در بوستان کودک با حضور مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر 
قم و شهردار منطقه ۵ و همچنین دانش آموزان مقاطع مختلف افتتاح شد. 

نشست خبری مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز افتتاح اولین مرکز تخصصی دائمی تولید و پخش گل و گیاه زینتی استان قم 

افتتاح مجتمع رفاهی اقامتی بوستان فدک 

جشن بزرگ درختکاری ویژه باغبانان، کارشناسان  و فعاالن حوزه فضای سبز 

جشن بزرگ روز ملی درختکاری و کاشت نهال در حاشیه بلوار آیت اهلل بروجردی 

کارناوال توزیع نهال در سطح شهرتبلیغات محیطی پویش مردمی درخت دوستی بنشان 

تقدیر و تشویق از اداره کل امور مالیاتی به عنوان سازمان دوست دار محبط زیست

توزیع 70 هزار نهال در 8 ایستگاه در هفته درختکاری 
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ــای  ــی از معیاره ــوان یک ــه عن ــبز ب ــای س فض
توســعه پایــدار شــهری در ارتقــاء کیفیــت زندگــی 
ــرای رســیدن  ــکاری دارد. ب ــل ان ــر قاب ــش غی نق
بــه هــدف مطلــوب و ایجــاد فضــای ســبز 
ــه  ــداری ، برنام ــه نگه ــل هزین ــا حداق ــدار ب پای
ــد  ــه کار خواه ــب الزم ــت مناس ــزی و مدیری ری

ــی و  ــرایط آب و هوای ــم و ش ــر اقلی ــا تغیی ــود. ب ب
ــه  ــاب گون ــه انتخ ــع آب ، دامن ــت مناب محدودی
ــی کــه  هــای گیاهــی محــدود مــی شــود و زمان
ــرف  ــتر و از ط ــاک بس ــوب خ ــرایط نامطل ــا ش ب
ــود  ــی ش ــرو م ــی روب ــع مال ــکل مناب ــر مش دیگ
ــه  ــد. ب ــد ش ــر خواه ــدید ت ــت ش ــن محدودی ای
ــی  ــای گیاه ــه ه ــاب گون ــل انتخ ــن دلی همی
مناســب و متحمــل بــه شــرایط اقلیمــی موجــود 
در راســتای ایجــاد فضــای ســبز پایــدار بهتریــن 
ــاز  ــور نی ــن منظ ــه ای ــود. ب ــد ب ــل خواه راه ح
اســت گونــه هــای گیاهــی مختلــف بومــی 
ــرار  ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــی م ــر بوم و غی
ــت  ــرای کاش ــازگاری، ب ــورت س ــه و در ص گرفت
در فضــای ســبز شــهری انتخــاب شــوند. مرکــز 
تحقیــق، آمــوزش و تولیــد گلهــا و گیاهــان 
زینتــی شــهرداری قــم در ایــن راســتا و بــا هــدف 
ــای  ــه ه ــازگاری گون ــی س ــه و بررس ۱- مطالع
ــه  ــم ۲- تخلی ــم شــهر ق ــا شــرایط اقلی گیاهــی ب
ــداری شــده و نگهــداری موقــت  ــاه خری گل و گی
ــی  ــرایط آب و هوای ــا ش ــازگاری ب ــور س ــه منظ ب
ــداری  ــه نگه ــش هزین ــت ۳- کاه ــل از کاش قب
ــده  ــداری ش ــی خری ــای گیاه ــه ه ــت گون موق
ــداف  ــتای اه ــرژی در راس ــرف ان ــش مص وکاه
اقتصــاد مقاومتــی  ۴- تولیــد گونــه هــای گیاهــی 
ســازگار شــده، خــاص وگونــه هــای گیاهــی کــه 
هزینــه تولیــد آن کمتــر از خریــد  اســت ۵- ایجــاد 
ــدارس،  دانشــجویان  ــرای م فضــای آموزشــی ب
ــاد  ــبز ایج ــای س ــاغل در فض ــان ش و کارشناس
گردیــده اســت. امیــد اســت بــا مشــارکت و 
ــه  ــدان ب ــه من همراهــی همــکاران و همــه عاق
فضــای ســبز شــاهد نتایــج چشــمگیری باشــیم.

امسال بیش از 1.5 میلیون گلدان گل در مرکز تحقیقات 
گل و گیاه تولید می شود

ــت:  ــم گف ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا وفض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
امســال بیــش از ۱.۵ میلیــون گلــدان گل در مرکــز تحقیقــات گل و گیــاه تولیــد 
می شــود. پیــام جوادیــان در حاشــیه بازدیــد اعضــای شــورای شــهر قــم از مرکز 
تحقیقــات گل و گیــاه ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری، بــا تاکیــد 
ــد  ــا گل هــا و گیاهــان دائمــی تولی ــم صرف ــاغ گیاه شناســی ق ــر اینکــه در ب ب
ــع  ــر ۸۵ هــزار مترمرب ــغ ب ــی بال ــن مرکــز در فضای می شــوند اظهــار کــرد: ای
ــه صــورت  ــه ب ــع آن را فضــای گلخان آماده ســازی شــده کــه ۷ هــزار مترمرب
ــال ۹۷  ــز در س ــن مرک ــه در ای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب مســقف تشــکیل می ده
گلــدان ســایز ۱۲ بیــش از یــک میلیــون گلــدان تولیــد شــد تصریح کــرد: پیش 
بینــی داریــم امســال بیــش از ۱.۵ میلیــون گلــدان تولیــد کنیــم. مدیرعامــل 
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم بــا تاکیــد بــر اینکــه ۲۵ مدل 
گل در بهــار و ۱۵ مــدل بــرای پاییــز و زمســتان در ایــن مرکــز تولیــد می شــود 
خاطرنشــان کــرد: ۹۰ درصــد گل و گیاهــان ســطح شــهر از گلخانــه مرکــزی 
ارســال می شــود. وی بــا بیــان اینکــه گل هــای فصلــی کــه در ایــن گلخانــه 
تولیــد مــی شــود شــامل نیکتــا، همیشــه بهــار، رعنــا و... اســت افــزود: در ۲ هزار 
و ۵۰۰ مترمربــع فضــا در ایــن ســایت ۷۰ گونــه جدید مــورد تحقیقات و بررســی 
ــون بیــش از نیمــی از آنهــا  ــم کاشــت شــود کــه تاکن ــا در ق ــرد ت ــرار می گی ق
پاســخ داده اســت کــه تحقیقــات ســه ســاله اســت و پــس از آن تولیــد و خریــد و 
ــی  ــم گل های ــح کــرد: ســعی داری ــان تصری کاشــت انجــام می شــود. جوادی

تولیــد کنیــم کــه همیشــه در ســطح شــهر گل وجــود داشــته باشــد.

قابلیت تامین تمام گل و گیاه مورد نیاز شهر در مرکز 
تحقیقات شهرداری

ــام گل و  ــن تم ــت تامی ــر قابلی ــم ب ــهر ق ــورای ش ــس ش رئی
ــازمان  ــاه س ــات گل و گی ــز تحقیق ــهر در مرک ــاز ش ــورد نی ــاه م گی
ــی  پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری تاکیــد کــرد. عبــداهلل جال
ــهرداری  ــاه ش ــات گل و گی ــز تحقیق ــد از مرک ــه بازدی ــاره ب ــا اش ب
ــداری را  ــمند و پای ــا کار ارزش ــازمان پارک ه ــرد: س ــار ک ــم اظه ق
ــوع گل  ــش از ۷۰ ن ــت؛ بی ــعه اس ــال توس ــه در ح ــد ک ــاز کرده ان آغ
ــا  ــق و بررســی اســت کــه متناســب ب ــن مرکــز در حــال تحقی در ای
ــد  ــر اینکــه ایــن مرکــز مــی توان ــا تاکیــد ب اقلیــم قــم اســت. وی ب
ــد  ــن کن ــاه را تامی بخــش عمــده نیازهــای شــهر در حــوزه گل وگی
ــا  ــود هزینه ه ــب می ش ــه موج ــک نقط ــد در ی ــز تولی ــزود: تمرک اف
کاهــش یافتــه و نظــارت و مدیریــت تقویــت یابــد و نیازهــا در یــک 
جــا متمرکــز شــده و از پراکندگــی کارهــا جلوگیــری شــود. رئیــس 
ــن  ــعه ای ــرای توس ــزی ب ــه برنامه ری ــاره ب ــم بااش شــورای شــهر ق
مرکــز خاطرنشــان کــرد: تصفیه خانــه ای هــم در ایــن مرکــز 
ایجــاد شــده تــا ای ســی آب کاهــش یافتــه و متناســب بــا پــرورش 
گل باشــد. وی بــا اشــاره بــه کار فنــی و علمــی در مرکــز تحقیقــات 
ــی  ــکاری متقابل ــرد: هم ــح ک ــا تصری ــازمان پارک ه ــاه س گل و گی
در مجموعــه ســازمان پارک هــا و ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــق ب ــان مطاب ــه گیاه ــه دامن ــد ب ــا بتوانن ــال انجــام اســت ت در ح

ــود. ــه ش ــم اضاف ــم ق اقلی

مرکــز تحقیقات و تولید 
گل و گیاهان زینتی

ابوالفضل مهدی نیا
 معاون فنی و نظارت 

سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری قم

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر قم
 از مرکز آموزش ،تحقیقات و تولید

 گلها و گیاهان زینتی سازمان پارک ها
اعضای شورای شهر قم از مرکز تحقیقات گل و گیاهان سازمان 
جاللی  عبداهلل  کردند.  بازدید  شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها 
و  شورا  اعضای  از  جمعی  همراهی  به  قم  شهر  شورای  رئیس 
معاونین شهرداری قم با حضور در مرکز تحقیقات گل و گیاهان 
سازمان پارک ها از نزدیک در جریان روند فعالیت های این مرکز 
قرار گرفتند. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم در این بازید با تاکید بر اینکه 25 مدل گل در بهار و 15 مدل 
برای پاییز و زمستان در این مرکز تولید می شود خاطرنشان کرد: 
ارسال  مرکزی  گلخانه  از  شهر  سطح  گیاهان  و  گل  درصد   90
می شود. وی با بیان اینکه گل های فصلی که در این گلخانه تولید 
افزود: در 2  و... است  بهار، رعنا  نیکتا، همیشه  می شود شامل 

مورد  گونه جدید  این سایت 70  در  مترمربع فضا  و 500  هزار 
تحقیقات و بررسی قرار می گیرد تا در قم کاشت شود که تاکنون 
ساله  سه  تحقیقات  که  است  داده  پاسخ  آنها  از  نیمی  از  بیش 
است و پس از آن تولید و خرید و کاشت انجام می شود. رئیس 
برای  برنامه ریزی  به  بااشاره  بازدید  این  در  قم  شهر  شورای 
توسعه این مرکز خاطرنشان کرد: تصفیه خانه ای هم در این مرکز 
ایجاد شده تا ای سی آب کاهش یافته و متناسب با پرورش گل 
باشد. وی با اشاره به کار فنی و علمی در مرکز تحقیقات گل و 
گیاه سازمان پارک ها تصریح کرد: همکاری متقابلی در مجموعه 
انجام  حال  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  و  پارک ها  سازمان 
است تا بتوانند به دامنه گیاهان مطابق با اقلیم قم اضافه شود.
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ــی و کمــی در  ــره وری کیف ــش به ــزوم افزای 1- ل
ــداری فضــای ســبز احــداث و نگه

2- حرکــت در  مســیر اجــرای راهکارهــای 
اقتصــاد مقاومتــی

ــب  ــانی مناس ــات رس ــازی خدم ــه س 3- زمین
ــرف  ــرای برط ــهری ، ب ــعه ش ــتای توس در راس
ــی  ــش بین ــر و پی ــال حاض ــای ح ــردن نیازه ک
ــترش  ــظ و گس ــه حف ــده در زمین ــای آین نیازه

ــبز ــای س فض
4- بررســی ســازگاری کونــه هــای گیاهــی 
ــق  ــم و تحقی ــی ق ــرایط اقلیم ــه ش ــل  ب متحم
ــا  بــرای یافتــن گونــه هــای مناســب و ســازگار ب

ــم ــی ق ــرایط اقلیم ش
ــت  ــداری موق ــد و نگه ــه تولی ــش هزین 5- کاه

ــدن ــز ش ــا متمرک ــاه ب گل و گی
6- نظــارت کافــی و الزم و افزایــش کیفیــت 

ت عملیــا
ــرانه  ــه س ــبت ب ــرژی نس ــرف ان ــش مص 7- کاه

تولیــد
8- کاهــش  میــزان تلفــات گل گیــاه در 
ــد و  ــر خری ــت بهت ــا مدیری ــت ب ــداری موق نگه

توزیــع گل و گیــاه
9- لــزوم تولیــد گونــه هــای گیاهــی کــه 
از لحــاظ اقتصــادی بــه صرفــه بــوده مثــل 

تعــدادی از گونــه هــای گل فصلــی
10- تحقیــق در زمینــه فضــای ســبز مخصوصــا 
بررســی ســازگاری و امــکان کاشــت  گونــه 
ــش  ــای گیاهــی در فضــای ســبز جهــت افزای ه

ــا ــه ه ــوع گون تن
ــا  ــازگار ب ــی س ــای گیاه ــه ه ــد گون 11- تولی
اقلیــم قــم کــه بــه دلیــل شــرایط خــاص توســط 

ــود ــی ش ــد نم ــی تولی ــش خصوص بخ
ــوزش  ــرای آم ــی ب ــای آموزش ــاد فض 12- ایج
ــبز  ــای س ــان فض ــنل باغب ــان  وپرس کارشناس
و همچنیــن امــکان برگــزاری  دوره هــای  

آموزشــی بــرای مــدارس و....

در ایــن طــرح مطالعاتــی تعــداد 75 گونه 
ــورد  ــاله م ــه س ــک دوره س ــی  در ی گیاه

بررســی و مطالعــه قــرار مــی گیرنــد   

1- گونه های درختی 42 گونه 
2- گونه های درختچه ای 19 گونه 

3- گونه های بوته ای و دارویی 14 گونه

تاکید بر رویکرد افزایش بهره وری در تولید گل و 
گیاهان متناسب با اقلیم قم

ــرد  ــر رویک ــم ب ــهردار ق ــانی ش ــرمایه انس ــزی و س ــاون برنامه ری مع
افزایــش بهــره وری در تولیــد گل و گیاهــان متناســب بــا اقلیــم قــم تاکیــد 
ــم از  ــد اعضــای شــورای شــهر ق ــر در حاشــیه بازدی ــرد. محســن رنجب ک
مرکــز تحقیقــات گل و گیــاه ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری، 
ــا بیــان اینکــه یکــی از مســائلی کــه در برنامه هــای قــم بــرای افزایــش  ب
ــه توســعه فضــای ســبز و  کیفیــت زندگــی در نظــر گرفتــه شــده توجــه ب
مکان هــای تفریحــی و گردشــگری شــهر اســت اظهــار کــرد: بــه همیــن 
خاطــر توســعه ســرانه فضــای ســبز و تفرجگاهــی شــهر قــم طبــق برنامــه 
قــم ۱۴۰۰ در دســتور کار اســت. وی بــا بیــان اینکــه توســعه فضــای ســبز 
ملزوماتــی از جملــه تامیــن آب، زیرســاخت ها، زمیــن و غیــره  دارد تصریــح 
کــرد: عمــده چیــزی کــه در تبدیل یــک زمیــن بــه پــارک تاثیــر دارد فضای 
ســبز و درختــان و گل هــا و غیــره  اســت. معــاون شــهردار قــم گفت: بــا توجه 
بــه اینکــه سیاســت شــهرداری قــم توجــه بــه بحــث اقتصــاد مقاومتــی، 
افزایــش بهــره وری و تکیــه بــر تــوان تحقیقــات داخلــی اســت، اســتفاده از 
ــا  ــاوم و متناســب ب ــای مق ــق در خصــوص گونه ه ــرای تحقی ــان ب محقق
اقلیــم قــم را در دســتور کار قــرار داده اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
مرکــز تحقیقــات گل  و گیاهــان ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری قــم اظهــار کــرد: ایــن مجموعــه بــا ایــن رویکــرد ایجــاد شــده 
و چندیــن ســال فعــال اســت؛ تــاش محققــان ایــن مجموعــه ایــن اســت 
کــه گونه هایــی کــه در فضاهــای تفرجگاهــی شــهر نیــاز داریــم را تــا جــای 
ــر  ــد. رنجب ــد کن ــه و بیشــترین بهــره وری تولی ــا کمتریــن هزین ممکــن ب
ــان برجســته، بخــش  ــا محقق ــن مجموعــه ب ــر همــکاری ای ــد ب ــا تاکی ب
خصوصــی و مراکــز علمــی و دانشــگاهی تصریــح کــرد: تــاش بــر ایــن 
اســت کــه نقطــه بهــره وری تــا حــد تــوان افزایــش پیــدا کنــد. وی بیــان 
کــرد: بذرهــای متناســب بــا گونــه هــای گیاهــی مــورد نیــاز قــم همیــن 
جــا تولیــد و تکثیــر شــده و بخــش خصوصــی نیــز در کنــار ایــن مجموعــه 

ــد. ــری می کن ــر را پیگی ــد و تکثی ــث تولی بح

تولید گل و گیاهان متناسب با اقلیم قم کاری در مسیر 
تحقق اقتصاد مقاومتی است

عضــو شــورای اســامی شــهر قــم بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
ــه در  ــی ک ــت: حرکت ــهرداری گف ــاه ش ــات گل و گی ــز تحقیق مرک
ــی  ــی منطق ــده حرکت ــام ش ــا انج ــازمان پارک ه ــهرداری و س ش
ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــت در مس ــتای حرک در راس

ــهر  ــورای ش ــای ش ــد اعض ــیه بازدی ــژاد در حاش ــن مالکی ن حس
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــاه س ــات گل و گی ــز تحقیق ــم از مرک ق
ســبز شــهرداری، بــا اشــاره بــه فعالیت هــای ایــن مرکــز 
ــازمان  ــهرداری و س ــه در ش ــی ک ــرد: حرکت ــار ک ــات اظه تحقیق
ــت  ــتای حرک ــی در راس ــی منطق ــده حرکت ــام ش ــا انج پارک ه
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق در مس
ــدی  ــه گام بلن ــد ک ــان می ده ــی نش ــورت عمل ــه ص ــن کار ب ای
در راســتای کاهــش هزینه هــا، تولیــد منطقــی و افزایــش 
ــورای  ــو ش ــن عض ــت. ای ــده اس ــته ش ــوالت برداش ــر محص عم
ــز  ــن مرک ــن ای ــرد: همچنی ــان ک ــم خاطرنش ــهر ق ــامی ش اس
بــه صــورت متمرکــز تولیــدات را انجــام داده و تحقیقــات در 
ــه  ــد ب ــام می ده ــم انج ــم ق ــا اقلی ــب ب ــان متناس ــوص گیاه خص
ــاه  ــوع گل و گی ــر ن ــه ه ــت چراک ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص نوع
وارد شــهر نشــده و تمــام محصــوالت متناســب بــا اقلیــم و 
ــد گل  ــدگاری بیشــتر اســت. وی گفــت: در مناطــق شــهر تولی مان
ــاس  ــا براس ــه نیازه ــد ک ــان می ده ــده و نش ــف ش ــاه متوق و گی
ــه  ــن نیســت ک ــم و ای ــن می کنی ــد تامی ــی و واح ــر منطق ــک فک ی
ــام  ــاه انج ــد گل و گی ــی خری ــورت رقابت ــه ص ــق ب ــا در مناط بعض
ــده  ــم ش ــم ق ــا اقلی ــب ب ــی و متناس ــا علم ــا کام ــود و فرآینده ش

اســت.

اهداف ایجاد مرکز 
آموزش ،تحقیقات و 
تولید گلها و گیاهان 

زینتی
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درختچه های یزنتی بهارگل
طاووسیارغوان

چیپ امین الدوله

 Judas التین  نام  و   Cercis siliquastrum علمی  نام  با  ارغوان  درختچه ی 
Tree ، از خانواده Caesalpinaceae درختچه ای خزان کننده با حداکثر ارتفاع ۱۵ 
نمایان  برگ ها  از ظاهر شدن  قبل  و  بهار  اوایل  در  آن  رنگ  ارغوانی  باشد. گل های  متر می 
ارغوان تماشایی ترین  اردیبهشت ماه،  اوایل  به طوری که شاخه ها یکپارچه گل می شوند.  شده 
ایام،  در  ایران  در  و  اروپاست  و  متحده  ایاالت  بومی شرق  گیاه  این  را می گذراند!  زمان خود 
شاهرود، کرمان، مازندران، گیان، همدان، لرستان و فارس به صورت خودرو می روید. ارغوان 
در خاک های گچی و آهکی به خوبی رشد می کند، نیاز به آفتاب کامل دارد و نیاز آبی آن بسیار 
کم و به خشکی و کم آبی مقاوم است. این درختچه به راحتی از طریق کاشت بذر تکثیر می شود 
اما از طریق خوابانیدن در اوایل پاییز و قلمه نیمه خشبی در تابستان نیز قابل تکثیر است. چوب 
ارغوان بسیار قابل انعطاف است و از آن در تهیه سبد استفاده می شود. راز سامتی این گیاه در 

قابل نفوذ بودن خاک است، هر قدر خاک زهکش بهتری داشته باشد ارغوان سالم تر می ماند.

 Spanish و نام التینSpartium junceum  درختچه ی طاووسی با نام علمی     
broom ، از خانواده Fabaceae  درختچه ای با حداکثر ارتفاع ۳ متر می باشد. شاخه ها 
در تمام طول سال سبزرنگ هستند و تعداد کمی برگ بسیار کوچک بر روی آنها دیده می شود. 
در اواسط بهار، گل های زرد رنگ این درختچه که دارای عطر بسیار تندی هستند ظاهر می شوند 
و تا حدود ۲ ماه دوام دارند. این گیاه بومی منطقه مدیترانه در قسمت جنوبی اروپا، جنوب غربی 
آسیا و شمال غربی آفریقا می باشد. این گیاه در مناطق آفتابی و معموال در مناطق خشک با خاک 
شنی پیدا می شود. طاووسی در انواع مختلف خاک می-تواند رشد کند، نیاز به آفتاب کامل دارد 

و نیاز آبی نیز متوسط می باشد. روش تکثیر طاووسی از طریق کاشت بذر است.

    پیچ امین الدوله درختچه ای باالرونده و رونده با نام علمی Lonicera sp از خانواده 
Caprifoliaceae با نام انگلیسی Honeysuckle  ، بومی شرق آسیا )چین ، تایوان، 
ژاپن و کره( می-باشد. پیچ امین الدوله از گیاهان متداول و قدیمی در ایران بوده و در بیشتر 
منازل قدیمی برای پوشش آالچیق، َچَپر، داربست های چوبی از آن استفاده می کردند. نام فارسی 
این گیاه منتسب به علی خان امین الدوله، صدر اعظم مظفرالدین شاه قاجار است که گفته شده 
است اولین بار این گیاه را در ایران و در باغ امین الدوله کاشته است! پیچ امین الدوله دارای گل 
هایی بسیار معطر است که در هنگام باز شدن به رنگ سفید است و کم کم به رنگ زرد متمایل 
می شود و دارای طعم شیرینی در انتهای گل می باشد. برخی گونه ها گل هایی به رنگ صورتی 
این درختچه نیاز مبرم به آفتاب و محلهای آفتاب رو دارد . خاک غنی خاک قلیایی  دارد.  
سبک و با زهکشی خوب و آب فراوان از احتیاجات اولیه رویش این گیاه می باشد. بدون شک 
گیاهان گلدار برای گلدهی به نور کامل آفتاب احتیاج دارند، اما برای پیچ امین الدوله محیط های 
نیمه سایه و حتی سایه کامل مشکل خاصی ایجاد نمی کند، اما گلدهی را به تأخیر می اندازد و 
موجب کاهش گل ها می گردد. هرس پیچ امین الدوله بیشتر به منظور حذف شاخه های خشک و 
مزاحم انجام می شود. قلمه های نیمه خشبی پیچ امین الدوله که در اواخر تابستان و پاییز گرفته 

می شوند به سهولت ریشه خواهد زد.

 Myrtaceae از خانواده   ،  Callistemon citrinus نام علمی گیاه شیشه شور 
می باشد. این جنس دارای ۳۵ گونه همیشه سبز به صورت درخت و درختچه است که به طور 
و  رسد  می  متر   ۲ از  بیش  به   citrinus گونه  ارتفاع  می رویند.  تانزانیا  و  استرالیا  در  طبیعی 
خاکستری  به  متمایل  سبز  لطیف  برگ های  دارای  است.  متر   ۱/۵ تا   ۱ حدود  در  آن  گسترش 
بوده و شکل برگ های آن به صورت خطی یا نیزه ای است. گل های این گیاه در اکثر گونه ها 
قرمز رنگ و در برخی گونه ها سفید، نارنجی، سبز و زرد رنگ هستند و معموال در بهار و اوایل 
تابستان شکوفا می شوند.  موردی که در نام این گیاه در انگلیسی Bottle brush است و 
علت نامگذاری این گیاه گل های مجموعه گل های آن بر روی یک محور است که به آن حالتی 
همانند وسیله  شیشه شور را داده است! گیاهان شیشه شور اگرچه با وجود آبیاری منظم رشد 
و گلدهی بهتری دارند اما برخی از گونه های این گیاهان بخصوص زمانی که در خاک مستقر 
می شوند در برابر خشکی خاک و خشکی هوا نسبتا مقاوم هستند. بهترین دما برای گلدهی این 
گیاه ۲۴ درجه سانتیگراد است . اگرچه برخی از انواع سرسخت این گیاه سرمای زمستان را تا 
۱۲- درجه سانتیگراد تحمل می کند. مناسبترین دمای حداقل برای این گیاهان حدود ۷ درجه 
سانتیگراد است. نور کامل آفتاب نیاز دارد و حداقل روزی ۸-۶ ساعت نور مستقیم آفتاب باید به 
آن بتابد. قلمه گیری یکی از راه های تکثیر این گیاه است. معموال از  قلمه چوب نیمه رسیده به 

طول حداقل ۱۰ سانتیمتر  استفاده می شود که در تابستان تهیه می شود.

و  گلدار  زیبا،  درختچه هایی  است  ممکن  می روید،  بوستان ها  به  تفریح  و  ورزش  برای  یا  می زنید  قدم  شهر  خیابان ها  و  کوچه ها  در  وقتی  روزها  این 
می پردازیم: می شوند  کاشته  قم  شهر  سبز  فضای  در  که  گل  بهار  زینتی  درختچه های  معرفی  به  شماره  این  در  باشد.  کرده  جلب  را  شما  توجه  معطری 

شیشه شور

* ریحانــه مهدوی صفت
ــد علوم باغبانی   کارشناس ارش
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آموزششهروندی

تشخیص بیماری 
پوسیدگی نرم ریشه

ــده  ــگ پری ــاه زرد و رن ــای گی ــرگ ه ــر ب اگ
ــت  ــرده اس ــدا ک ــاده پی ــت افت ــت و حال ــده اس ش
ــود  ــاه خ ــه گی ــمت ریش ــریعا قس ــت س الزم اس

را بررســی کنیــد. 

پــس از خــروج آرام ریشــه گیــاه از خــاک 
ــده  ــا لهی ــه ه ــه ریش ــرد ک ــد ک ــاهده خواهی مش
شــده و  قســمتی یــا حتــی تمــام ریشــه هــا 
ــوال  ــت داده )معم ــود را از دس ــی خ ــگ طبیع رن
ــا ســیاه رنــگ مــی شــود( و از  ــره ت ــوه ای تی قه

ــت. ــه اس ــن رفت بی

روش مبارزه

ریشــه های آلــوده را بــا آب و الــکل یــا آب 
ــن  ــد.  ممک ــو دهی ــت ش ــویی شس ــع دستش و مای
اســت مجبــور شــوید قســمت هایی از ریشــه 
را جــدا کــرده و دور بیاندازیــد. یــک گلــدان 
ــدان را  ــاک گل ــا خ ــد و حتم ــه کنی ــو تهی ــد و ن جدی

تعویــض کنیــد.

هــرس ریشــه هــای آلــوده بــه بیمــاری 
ــی قارچ

ــپس  ــف و س ــث ضع ــده و باع ــود آم ــی بوج ــی و زینت ــان آپارتمان ــواع گیاه ــه در ان ــی ک ــاری های ــی از بیم یک
ــه  ــیدگی در ریش ــاری پوس ــد. بیم ــی باش ــه م ــرم ریش ــیدگی ن ــاری پوس ــردد، بیم ــی گ ــاه م ــکی گی ــاال خش احتم
ــان  ــه گیاه ــرم در ریش ــیدگی ن ــاری پوس ــود دارد. بیم ــک وج ــیدگی خش ــرم و پوس ــیدگی ن ــکل پوس در دو ش
ــت  ــود رطوب ــد. وج ــی آی ــود م ــاد بوج ــدت زی ــه م ــه ب ــراف ریش ــی در اط ــدن آب اضاف ــی مان ــر باق ــا در اث عموم
ــای  ــه ه ــد ریس ــود و تولی ــی ش ــارچ م ــی ق ــه زن ــث جوان ــی باع ــواد آل ــاوی م ــای ح ــاک ه ــت خ ــی در باف دائم
متعــدد در خــاک مــی کنــد. ایــن ریســه هــا قابلیــت نفــوذ بــه بافــت زنــده گیــاه دارد. نفــوذ ریســه )میســیلیوم( 
قــارچ بــه بافــت گیــاه باعــث تخریــب آوندهــای چوبــی و آبکــش )لولــه هــای ریــز موجــود در ریشــه هــا جهــت 
ــب  ــزان مناس ــه می ــاه ب ــه گی ــه ریش ــز ب ــیژن نی ــرایط اکس ــن ش ــود. در ای ــی ش ــی( م ــواد غذای ــال آب و م انتق
ــاه  ــه گی ــت ریش ــی در باف ــه راحت ــارچ ب ــای ق ــه ه ــس از آن ریس ــود. پ ــی ش ــف م ــا ضعی ــه ه ــیده و ریش نرس

ــردد.  ــی گ ــی م ــی و فرع ــای اصل ــه ه ــن ریش ــن رفت ــث از بی ــرده و باع ــوذ ک نف

بیماری پوسیدگی 
 نرم ریشه

)Root soft rot(   

ــی گلــدان اطمینــان حاصــل کنیــد  از زهکش
ــدان  ــل از گل ــور کام ــه ط ــاری آب ب ــگام آبی ــا هن ت

ــود. ــارج ش خ
ــان  ــه و اطمین ــاک و ریش ــی خ ــرای ضدعفون ب
ــاه  ــط گی ــاری زا از محی ــارچ بیم ــل ق از حــذف کام

الزم اســت از ســم ریدومیــل بــه نســبت 250 گــرم 
در 100 لیتــر آب اســتفاده کنیــد. اینــکار را بــا 
ــرد.  ــرار ک ــار تک ــا 3 ب ــوان ت ــی ت ــه 10 روز م فاصل
آبدهــی گیــاه را کمتــر کنیــد و بعــد از یکمــاه کــود 

ــد. ــروع کنی ــی رو ش ده

خصــوص  در  نشــریه  بعــدی  شــماره  در 
ــا  ــای آن ب ــاوت ه ــه و تف ــک ریش ــیدگی خش پوس
ــم  ــت خواهی ــه صحب ــیدگی ریش ــوع پوس ــن ن ای
ــاد و  ــان ش ــه هایت ــان خان ــم گیاه ــرد. امیدواری ک

سرســبز باقــی بماننــد.

ــعید عالمه موسوی *سید س
 کارشــناس گیاه پزشکی



نشریه آموزشی، علمی و خبری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم                      خرداد ماه  1398- شماره هفتم

صاحب امتیاز: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
مدیر مسول: پیام جوادیان

سر دبیر: محمد جواد مختاری

 تحریریه: ریحانه مهدوی صفت، سید سعید عالمه موسوی، 
محسن رحیمی  اتابک

طراحی و صفحه آرایی: محمد رضایی
عکس:سجاد حیات پور، محمد باقر قربانی

@Qompark


