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ســازگاری بــا کــم آبــی یعنــی بــا 
ــم،  ــار بیائی ــی موجــود کن ــع آب ــن مناب همی
ایــن تنهــا توصیفــی اســت کــه مــی تــوان 
دربــاره وضعیــت کنونــی منابــع آبــی 
کشــور و اســتان گفــت. ســازگاری بــا 
کــم آبــی یعنــی بــه ایــن بــاور برســیم کــه 
دیگــر نــه افزایــش در منابــع آبــی خواهیــم 
داشــت و نــه انتقــال. همیــن موضــوع 
ــوع  ــران موض ــت وزی ــا هیئ ــد ت ــبب ش س
تشــکیل کارگــروه اســتانی ســازگاری 
ــر  ــتانداران سراس ــه اس ــی را ب ــم آب ــا ک ب
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــد ک ــاغ کنن ــور اب کش
ــن  ــری قوانی ــجام و پیگی ــی، انس هماهنگ
ســازگاری بــا کــم آبــی و اتخــاذ تصمیمات 
مناســب جــزو اهــداف مهــم لحــاظ شــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــروه نی ــن کارگ ــت. ای اس
ــتان کار  ــی در اس ــش آب ــدار تن ــگ هش زن
خــود را بــا حضــور 13 عضــو آغــاز کــرد تــا 
بــه بررســی آخریــن وضعیــت منابــع آبــی 
ــوع  ــاس آن موض ــردازد و براس ــتان بپ اس
ــود آب در  ــی کمب ــن چگونگ ــع و تعیی توزی
حــوزه هــای مختلــف را مــورد توجــه قــرار 
ــن  ــی از مهمتری ــم یک ــتان ق ــد. در اس ده
ــاب  ــده فاض ــه ش ــاب تصفی ــع، پس مناب
بــرای تامیــن آب مــورد نیــاز فضــای 
ســبز شــهر اســت. طــی ســال هــای اخیــر 
ــای  ــوزه فض ــی در ح ــل قبول ــول قاب تح
ــت  ــا رعای ــه ام ــورت گرفت ــهر ص ــبز ش س
ــعه  ــه توس ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ای
ــد، از  ــراه باش ــی هم ــه جوی ــا صرف ــد ب بای
همیــن رو شــهرداری بــرای فضــای ســبز 
ــد.  ــاب باش ــتفاده از پس ــیر اس ــد در مس بای
ــته  ــه گذش ــک ده ــی ی ــم ط ــهر ق در ش
شــهرداری بــرای اســتفاده از پســاب بــرای 
فضــای ســبز همراهــی نکــرد. متاســفانه 
ــدی  ــه ح ــی ب ــش آب ــه تن ــم ک ــد بگوی بای
رســیده کــه دیگــر هیــچ راه چــاره ای 
نداریــم جــز چــاره جویــی بــرای مدیریــت 
و ســازگاری بــا همیــن میــزان آب موجــود. 
بــا همــه ایــن اوصــاف امــا شــهرداری بــه 
ــارک هــا در حــوزه  ــژه ســازمان پ طــور وی
ــای  ــال ه ــی س ــبز ط ــای س ــعه فض توس
اخیــر اقدامــات چشــمگیر و قابــل تقدیــری 
داشــته کــه بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 
منابــع آبــی انتظــار مــی رود ایــن موضــوع 
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی بی

کمبــود منابــع آبــی در ســال هــای اخیــر ارزش هــر قطــره آب را هــزار برابــر 
کــرده، آنقــدر کــه همــه برنامــه هــا بــر محــور آب تعریــف و تدویــن مــی شــود. 
شــهر قــم نیــز از ایــن موضــوع نــه تنهــا مســتثنی نیســت کــه حتــی در شــرایط 
ویــژه تــری هــم قــرار دارد، انتقــال آب از سرشــاخه هــای دز بــه فاصلــه 
ــیت  ــا حساس ــروژه ای ب ــرح و پ ــر ط ــا ه ــده ت ــبب ش ــم س ــر از ق 300 کیلومت
بیشــتری بررســی شــود. تامیــن آب فضــای ســبز در شــهر کویــری و گــرم قــم 
ــراه  ــه هم ــهری ب ــت ش ــرای مدیری ــا ب ــت فرس ــنگین و طاق ــئولیتی س ــا مس ام
ــا جمعیــت بیــش از یــک میلیــون و 200 هــزار نفــر کــه نیــاز بــه  دارد، شــهری ب
نشــاط محیطــی و فضــای ســبز دارد امــا منابــع آبــی اش محــدود اســت. اصــاح 
ــا  ــر و متناســب ب ــه هــای کــم آب ب سیســتم آبیــاری فضــای ســبز، کاشــت گون
اقلیــم شــهر، افزایــش مشــارکت شــهروندان در حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز 
ــرای  ــهری ب ــت ش ــر مدیری ــه ای از تدابی ــا گوش ــت تنه ــن دس ــایلی از ای و مس

ــبز اســت.  ــعه فضــای س ــیر توس ــود در مس ــع موج ــت مناب مدیری
برنامه ریزی برای اجرای طرح پیشنهادی کاهش مصرف آب

ســید مهــدی صادقــی بــا تاکیــد براینکــه همــه ادارات 
و دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــرای کاهش مصــرف آب 
ــز موظــف  ــح کــرد: شــهرداری نی ــد تصری همراهــی کنن
اســت طــرح پیشــنهادی کاهــش مصــرف آب را در 
کمتریــن زمــان ممکــن بــه دبیرخانــه کارگــروه تحویــل 

ــد.  ده
ــی  ــبز برخ ــای س ــرای فض ــرب ب ــرف آب ش ــاد از مص ــا انتق ــم ب ــتاندار ق اس
بوســتان شــهری گفــت: اســتفاده از آب شــرب بــرای فضــای ســبز بوســتان هــا 
و پــارک هــا موضوعــی اســت کــه بایــد در ســریع تریــن زمــان ممکــن اصــاح 
ــرای کاهــش مصــرف آب  ــه ب ــرای شــهرداری کار مشــکلی نیســت ک شــود، ب

ــد.  ــزی کن ــه ری شــرب برنام
ــی در اولویــت  ــان اینکــه ضــرورت هــای کشــور در مســاله کــم آب ــا بی وی ب
ــر مبنــای مدیریــت تقاضــای  اقدامــات اســتان اســت افــزود: شــرایط کنونــی ب
ــه صــورت  ــد طــرح شــهرداری ب ــه ایــن موضــوع بای ــا توجــه ب آب اســت کــه ب

ــود. ــرا ش ــن و اج ــی تدوی منطق
جداسازی آب مصرفی فضای سبز از شبکه شهری 

فرمانــدار قــم ضمــن تقدیــر از تــاش هــای مجموعــه مدیریــت شــهری در 
ــا تــاش  رونــد توســعه فضــای ســبز اظهــار داشــت: فضــای ســبز شــهر قــم ب
ــه  ــه توســعه ای داشــته ب ــت شــهری حرکــت رو ب ــر مدیری هــای ســالهای اخی

ــان هــا، رفیوژهــا و ....  ــر، خیاب ــژه اقداماتــی کــه در معاب وی
ــر اســت. ــل تقدی ــوع آن قاب ــال انجــام و مجم در ح

ــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان پــارک هــا   رضــا ســیار ب
در توســعه فضــای ســبز شــهر قــم خاطرنشــان کــرد: یکــی 
ــوان شناســایی فضــای ســبز  ــات مناســب را مــی ت از اقدام
اماکــن عمومــی، واحدهــای آموزشــی و فرهنگــی و... 
ــا،  ــارک ه ــازمان پ ــا نظــارت تخصصــی س ــه ب دانســت ک

ــیم. ــه باش ــن زمین ــک در ای ــده نزدی ــم در آین ــی عظی ــاهد تحول ــوان ش ــی ت م
وی ادامــه داد: عــاوه بــر توســعه فضــای ســبز یکــی از مهمتریــن اقدامــات 
ــهری  ــبکه ش ــبز از ش ــای س ــی فض ــازی آب مصرف ــا جداس ــارک ه ــازمان پ س
ــه گــذاری و  ــد، لول ــا حفــر چــاه هــای جدی ــه صــورت شــبکه هــای آب خــام ب ب
حــذف آبیــاری بــا تانکــر اســت کــه در آینــده هزینــه هــای نگهــداری را کاهــش 

ــد. ــداری فضــای ســبز را تضمیــن مــی کن و پای
ســیار تاکیــد کــرد: ســاماندهی و  تغییــر کاربــری چــاه هایــی کــه اراضــی آن از 
کشــاورزی بــه فضــای ســبز تغییــر کاربــری یافتــه، بازســازی ونوســازی ایــن چاه 
هــا و تخصیــص آن بــه فضــای ســبز از اقدامــات مطلوبــی اســت کــه اگرچــه بــه 

خاطــر بروکراســی اداری کنــد پیــش رفتــه بســیار قابــل تقدیــر اســت.
کمبود آب فضای سبز

ــه  ــق مصوب ــاره گفــت: طب ــن ب ــان در ای ــام جوادی پی
هیئــت وزیــران در 20 خــرداد 94 شــهرداری هــا موظــف 
شــدند طــرح جامــع فضــای ســبز و جداســازی آب 
ــن  ــتانداری تدوی ــد اس ــا تائی ــه را ب ــن زمین ــرب در ای ش
ــه  ــد ک ــاز ش ــم آغ ــال 95 در ق ــرح در س ــن ط ــد، ای کنن
طــی آن جداســازی آب خــام از آب شــرب بــرای آبیــاری 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــبز در دس ــای س فض
ــا  ــزود: ت ــم اف ــا و فضــای ســبز شــهرداری ق ــارک ه ــازمان پ ــل س مدیرعام
ــوده  ــار شــهرداری ب ــار فضــای ســبز در اختی ــاه 2167.88 هکت ــان اســفند م پای
کــه ایــن فضاهــا منهــای فضــای ســبز اماکــن عمومــی مثــل بیمارســتان هــا، 

ــت.  ــدارس، ادارات و... اس ــا، م ــگاه ه دانش
وی یــادآور شــد: از آب موجــود بــرای فضــای ســبز شــهر بــا احتســاب همــه 
چــاه هــای در اختیــار شــهرداری 586.4 لیتــر بــر ثانیــه در حــال برداشــت اســت.

ــان اینکــه  ــا بی ــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری ب مدیرعامــل ســازمان پ
ــر  ــر ب ــود 307 لیت ــا کمب ــهر ب ــبز ش ــای س ــداری از فض ــرای نگه ــهرداری ب ش
ثانیــه مواجــه اســت خاطرنشــان کــرد: فضــای ســبز شــهر بیــش از 40 درصــد 
ــه،  ــی معصومی ــای جنگل ــتان ه ــوع در بوس ــن موض ــه ای ــاری دارد ک ــم آبی ک

ــت. ــهود اس ــوان مش ــی )ع( و ج ــام عل ــدی ام کمربن
مکانیزه شدن 95 درصد آبیاری فضای سبز شهر قم 

وی  بــه کاهــش 10 هکتــاری ســطوح زیرکشــت چمــن فضــای ســبز شــهر 
ــز  ــارکت مرک ــا مش ــهرداری  ب ــط ش ــی توس ــد: طرح ــادآور ش ــرد و ی ــاره ک اش
تحقیقــات جهــاد کشــاورزی در حــال انجــام اســت کــه در آن 400 گونــه گیاهــی 

ــی در حــال بررســی اســت. ــه اقلیــم قــم و شــرایط کــم آب مقــاوم ب
جوادیــان همچنیــن از مکانیــزه شــدن 95 درصــد آبیــاری فضــای ســبز شــهر 
ــر در  ــا 1800 کارگ ــکار ب ــر 25 پیمان ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــر داد و اظه ــم خب ق
ــد کــه همــه  ــارک هــا و فضــای ســبز شــهر فعالیــت دارن مجموعــه ســازمان پ

ــر نظــر 40 کارشــناس و متخصــص اســت. ــات آن زی اقدام
بــه گفتــه وی، جرایمــی هــم بــرای جلوگیــری از هدررفــت آب در قراردادهــا 
لحــاظ شــده کــه در صــورت تخلــف تــا 250 هــزار تومــان پیمانــکاران مشــمول 
جریمــه و در صــورت ادامــه حتــی خلــع یــد از پــروژه هــا را نیــز در نظــر گرفتیــم. 

قائــم مقــام شــهردار بــا اشــاره بــه تفاهــم نامه ســازمان 
پــارک هــا و فضای ســبز شــهرداری بــا شــرکت آب منطقه 
ای تصریــح کــرد: تحویــل چــاه هــای آب مــورد نیــاز و نیــز 
پســاب مصــوب نقــش بــه ســزایی در ارتقــا فضــای ســبز 
و کاهــش مصــرف آب شــرب دارد، همچنیــن توجــه ویــژه 
ــف  ــت آب و کاهــش مصــرف آب شــرب تکلی ــه مدیری ب

قانونــی و شــرعی ســازمان اســت.
ابراهیــم معتمــدی بــا اشــاره بــه پیگیــری جــدی تخصیــص پســاب و تصفیه 
ــون مترمکعــب تخصیــص پســاب توســط  ــزود: 4.5 میلی ــم اف پســاب شــهر ق
مجموعــه امــور آب مصــوب شــده کــه در صــورت تحقــق آن فضــای ســبز شــهر 

قــم متحــول خواهــد شــد.
معتمــدی پســاب را یکــی از منابــع آبــی پایــدار بــرای فضــای ســبز برشــمرد و 
گفــت: پســاب فعلــی بــرای فضای ســبز اســتاندارد نیســت و شــاخص هــای الزم 
را نــدارد، امســال بــرای ایــن منظــور اجــرای پــروژه تصفیــه خانــه ثانویــه پســاب 

در تپــه هــای عائیــر در دســتور کار قــرار گرفــت.

ــه توســعه فضــای ســبز شــهری  مجتبــی ســبحانی ثابــت ب
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نیازهــا و اولویــت هــا اشــاره کــرد 
ــد ســبز، توســعه فضــای ســبز  و گفــت: احــداث و توســعه کمربن
ــی،  ــز علم ــای مراک ــاختمان ه ــی، س ــن زیارت ــدارس، اماک در م
احــداث بــاغ گیــاه شناســی شــاخص تریــن پــروژه هــای صــورت 

ــت.  ــوده اس ــه ب گرفت
وی افزایــش ســرانه فضــای ســبز و رســیدن بــه میــزان اســتاندارد را مــورد تاکیــد قرار 
ــوان و تکمیــل آن در مناطــق 1، 2، 5، 6 و 7 و نیــز بوســتان  داد و افــزود: ایجــاد بوســتان بان
شــهدای گمنــام نیــز بــا رویکــرد ویــژه بــرای ســال جــاری در دســت اقــدام قــرار گرفــت.

ــود  ــه کمب ــان اینک ــا بی ــم ب ــهر ق ــورای ش ــهری ش ــات ش ــیون خدم ــس کمیس رئی
فضاهــای ســبز و مفــرح شــهری بــه طــور جــدی در شــهر محســوس اســت یــادآور شــد: 
ــز  در بودجــه ســال 97 توســعه 10 بوســتان، احــداث 32 بوســتان، تکمیــل 8 بوســتان و نی
بهســازی 24 بوســتان لحــاظ شــده کــه بــا تکمیل ایــن پــروژه هــا آمــار 322 بوســتان برای 
شــهر قــم بــه ثبــت مــی رســد، عــاوه براینکــه 32 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تملــک 

اراضــی یــا امــاک در مناطــق بــرای توســعه فضــای ســبز نیــز تصویــب شــده اســت.

کاهش 30 درصدی آب فضای سبز و خدمات شهری موضوعی است که به گفته احمد حاج حسینی مسگر، براساس مصوبه هیئت وزیران مورخ 12 اسفندماه 96 
و با هدف آزاد سازی منابع آبی همه دستگاه ها و نهادها، باید تا پایان امسال 30 درصد از میزان آب مصرفی فضای سبز خود را با روش های مختلف کاهش دهند.
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بومی سازی گونه های 
گیاهی فضای سبز شهر

محمدرضــا معرفــت بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت تکمیــل پــروژه لنــج 
رســتوران بوســتان جــوان، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه موقعیــت بوســتان جوان 
در حاشــیه بزرگــراه امــام علــی)ع( و واقــع شــدن در منطقــه کــم برخــوردار از 
لحــاظ ســرانه مراکــز تفریحــی و ســرگرمی و فقــدان محیطــی بــرای اوقــات 
ــن  ــژه ای را در ای ــای وی ــم پروژه ه ــهرداری ق ــه، ش ــی آن منطق ــت اهال فراغ

بوســتان درنظــر گرفتــه اســت.
قائم مقــام شــهردار قــم در امــور ســرمایه گذاری بــه اقدامــات صــورت گرفتــه نســبت بــه جــذب ســرمایه 
ــن راســتا  ــزود: در ای ــون آن، اف ــه از دریاچــه موجــود و کاربری هــای پیرام ــا موضــوع اســتفاده بهین ــذار ب گ
قــراردادی تحــت عنــوان احــداث مجموعــه رســتوران و مجموعــه تفریحــی خدماتــی شــامل رســتوران 
ــا  ــری و... ب ــه عکاســی، ماهیگی ــوزش غواصــی، کلب ــه، آم ــق ســواری داخــل دریاچ ــه، قای ــج، نمازخان لن
ســرمایه ای بالــغ بــر ده میلیــارد ریــال منعقــد شــده و ســرمایه گذار اقدامــات اجرایــی را آغــاز کــرده اســت.

معرفــت بــا بیــان اینکــه بــا تغییــرات صــورت گرفتــه در مجموعــه پیش بینــی می شــود در ایــن پــروژه 
بیــش از 10 میلیــارد تومــان هزینــه شــود، خاطرنشــان کــرد: دریاچــه بوســتان جــوان بــه مســاحت حــدود 4 

هکتــار در اختیــار ســرمایه گــذار قــرار گرفتــه و 2 هکتــار فضاهــای جانبــی نیــز در پــروژه فعــال اســت.
ــا تاکیــد بــر اینکــه پــروژه هــم اکنــون در مرحلــه تکمیــل دکوراســیون اســت و بــه زودی افتتــاح  وی ب
خواهــد شــد، اظهــار کــرد: قــرارداد بهــره بــرداری توســط ســرمایه گــذار 66 مــاه بــوده کــه ســهم شــهرداری 

ــروش 10 درصــد اســت. از ف

میــاد زارعــی از طراحــی آبرســانی و لولــه گــذاری  بلــوار مرجعیــت بــه 
طــول 12 کیلومتــر در دوالیــن خبــرداد و گفــت: در فــاز دو ایــن پــروژه نیــز 

ایجــاد 200 متــر فضــای ســبز حاشــیه بلــوار نیــز آغــاز شــده اســت. 
ــا و فضــای ســبز شــهرداری  ــارک ه ــازمان پ ــور آب س ــس اداره ام ریی
ــوان،  ــتان ج ــد بوس ــزود: اصــاح شــبکه آب و نصــب مخــزن جدی ــم اف ق
ــد  در  ــاه جدی ــال آب چ ــه 3، انتق ــای منطق ــتان ه ــانی بوس ــی آبرس طراح
ــوپ  ــه مخــزن ارتفاعــات امــام صــادق )ع(،طراحــی رمــپ و ل منطقــه 8 ب

ــه اقدامــات مهمــی اســت کــه از  ــرادات آن از جمل ــع ای ــری طــرح هــای مشــاور و رف پردیســان، پیگی
ــت.  ــری اس ــال پیگی ــن اداره درح ــوی ای س

ــی 80  ــه ارزش تقریب ــانی ب ــروژه آب رس ــش از 100 پ ــال 1396 بی ــه  در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
میلیــارد ریــال  طراحــی و اجــرا شــده اســت خاطرنشــان کــرد: بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی در حــال 
ــروژه یــک ماهــه  ــوازم ایــن پ ــوازم اســت کــه در صــورت تامیــن کامــل ل ــد ل حاضــر مشــکل در خری

ــود.  ــی ش ــام م انج
ــن  ــت: ای ــت گف ــه اس ــورد توج ــه م ــتاندارد چهارگان ــوازم اس ــن ل ــه در تامی ــان اینک ــا بی ــی ب زارع
ــاورزی،  ــاد کش ــاک جه ــت آب و خ ــران، معاون ــی ای ــتاندارد مل ــای اس ــه ه ــامل تاییدی ــتاندارد ش اس
گــزارش آزمــون هــا و ماشــین ادوات کشــاورزی و نیــز مــورد تاییــد لیســت جهــاد کشــاورزی هســتند 

ــت. ــور اس ــتاندارد کش ــطح اس ــن س ــه باالتری ک

ــا و  ــارک ه ــازمان پ ــردی س ــند راهب ــن س ــاری از تدوی ــی خدای عل
ــم  ــند چش ــن س ــت: در ای ــار داش ــر داد و اظه ــم خب ــهر ق ــبز ش ــای س فض
انــداز وضعــت داخلــی ســازمان ارزیابــی شــده و بــه دنبــال تعریــف اهــداف 

ــتیم. ــا هس ــروژه ه ــرای پ ــا ب ــتراتژی ه ــازمان و اس کان س
ــبز شــهرداری  ــا و فضــای س ــارک ه ــازمان پ ــی  س ــاون اداری و مال مع
ــات  ــه از تجربی ــتفاده بهین ــند اس ــن س ــن ای ــه در تدوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــورد توجــه اســت، اســناد باالدســتی  ــی و خارجــی م ســازمان هــای داخل

موضــوع دیگــری اســت کــه در ســند راهبــردی ســازمان در اولویــت بــوده و ماموریــت ســازمان در ایــن 
ــود. ــی ش ــناد بررســی م اس

ــت  ــام اس ــال انج ــی در ح ــا کار کارشناس ــازمان ب ــند س ــن س ــد تدوی ــه فراین ــان اینک ــا بی وی ب
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر تدویــن بیــش از 70 درصــد ایــن ســند  انجــام شــده و تــا آغــاز ســال 

ــت. ــرا اس ــل اج 98 قاب

تغییــر اقلیــم و مشــکل کــم آبــی در ســال هــای اخیــر دغدغــه هایــی بــرای مجموعــه مدیــران 
در راســتای تامیــن منابــع آّب در حــوزه هــای مختلــف ایجــاد کــرده اســت و ایــن موضــوع در حــوزه 
فضــای ســبز مدیریــت شــهری را بــرآن داشــته اســت تــا بــا تــاش و همــت ویــژه عــاوه بــر ایجاد 
ــش  و  ــی کاه ــبز در پ ــای س ــرای  فض ــدار ب ــی پای ــع آب ــن مناب ــرای تامی ــب ب ــای مناس راهکاره
بهینــه ســازی مصــرف آب بــا روشــهای مختلــف از جملــه اســتفاده از سیســتمهای آبیــاری تحــت 
فشــار، کنتــرل زمــان و نحــوه آّبیــاری و اســتفاده از گونــه هــای متحمــل بــه کــم آبــی و ســازگار بــا 
شــرایط اقلیــم اقلیمــی قــم باشــد تــا عــاوه بــر تامیــن آب فضــای ســبز موجــود، امــکان توســعه 
ــردد .  ــم گ ــی رســد فراه ــه نظــر م ــه توســعه شــهری ضــروری ب ــه ب ــا توج ــه ب ــبز ک فضــای س
اســتفاده از گونــه هــای گیاهــی مناســب و متحمــل بــه شــرایط اقلیمــی قــم اولیــن و موثرتریــن 
اقــدام بــرای ایجــاد فضــای ســبز پایــدار، کاهــش مصــرف آب و در نهایــت کاهــش هزینــه هــای 

نگهــداری فضــای ســبز مــی باشــد. 
ــاد  ــای زی ــه گرم ــادی دارد از جمل ــده زی ــم فاکتورهــای محــدود کنن شــرایط اقلیمــی شــهر ق
ــت  ــی، کیفی ــع آب ــدید مناب ــت ش ــای دوره ای، محدودی ــتان و یخبندانه ــرمای زمس ــتان، س تابس
پاییــن آبهــای موجــود،  شــوری زیــاد یــا نامناســب بــودن خــاک بســتر کــه در انتخــاب گونــه هــای 
گیاهــی محدودیــت زیــادی ایجــاد مــی کنــد. انتخــاب گونــه هــای گیاهــی بــرای فضــای ســبز 
ــی مناســب و  ــا کاشــته شــده قبل ــی ی ــای بوم ــه ه ــش گون ــه دو روش انجــام میشــود اول گزین ب
ســازگار تــر بــا شــرایط اقلیمــی قــم و دوم  بررســی ســازگاری گونــه هــای گیاهــی جدیــد در قالــب 
طرحهــای پژوهشــی و مطالعاتــی و انتخــاب گونــه هــای مناســب بــرای کاشــت در فضــای ســبز.

ــا و  ــازمان پارکه ــط س ــده توس ــام ش ــزی انج ــه ری ــوع و برنام ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج  ب
ــال 1390  ــی  از س ــای گیاه ــه ه ــازگاری گون ــی بررســی س ــن طــرح مطالعات ــبز، اولی فضــای س
ــع طبیعــی اســتان قــم در یــک دوره ســه ســاله  ــا مشــارکت مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و مناب ب

شــروع شــد کــه بــا توجــه بــه نتایــج نســبتا خــوب طــرح مــدت زمــان طــرح 
اضافــه شــد. از ســال 1394 مرکــز تحقیــق و تولیــد گل و گیــاه شــهرداری قــم 
در بوســتان غدیــر بــا مســاحت 60000 متــر مربــع شــروع بــه فعالیــت کــرد و 
در ســال 1396 عرصــه مذکــور بــه 80000 متــر مربــع افزایــش یافــت. در ایــن 
مرکــز عــاوه بــر تولیــد گونــه هــای گیاهــی خــاص، نگهــداری موقــت گونــه 

هــای خریــداری شــده و ســازگاری بــا شــرایط اقلیمــی قــم قبــل از کاشــت در دوره کوتــاه مــدت، 
ســازگاری گونــه هــای گیاهــی در قالــب طــرح مطالعاتــی نیزمــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

ــی  ــع طبیع ــات کشــاورزی و مناب ــز تحقیق ــا مشــارکت مرک ــی دوم ب ــرح مطالعات ــات ط  مقدم
اســتان قــم از نیمــه دوم  ســال 1395 شــروع و در ســال 1396 طــرح مذکــور بــرای یــک دوره ســه 
ســاله شــروع شــد. در ایــن طــرح ســازگاری 75 گونــه گیاهــی شــامل 42 گونــه درختــی 19 گونــه 
درختچــه ای و 14 گونــه پوششــی و دارویــی بــرای یــک دوره ســه ســاله مــورد مطالعــه قــرار مــی 
گیــرد . فاکتورهــای مختلفــی در گیاهــان مــورد مطالعــه در طــول دوره اجــرای طــرح مورد بررســی 
قــرار خواهــد گرفــت . انشــااله گیاهانــی کــه پــس از دوره ســازگاری خوبــی بــا شــرایط اقلیمی شــهر 
قــم نشــان بدهنــد در ســطح گســترده تــری در ســطح فضــای ســبز کاشــته و در نهایــت بــرای تولید 

انبــوه یــا ســفارش تولیــد آن بــرای کاشــت در فضــای ســبز اقــدام خواهــد شــد  

لنج رستوران بوستان جوان به زودی افتتاح می شود

اجرای بیش از 100 پروژه آب رسانی به ارزش 
80 میلیارد ریال در سال 1396

تدوین سند راهبردی 
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ــرای منظورهــای  ــرژی خورشــیدی و اســتفاده از آن ب شــناخت ان
ــه دوران  ــاید ب ــردد. ش ــاز می گ ــخ ب ــل تاری ــان ماقب ــه زم ــف ب مختل
ســفالگری، در آن هنــگام روحانیــون معابــد بــه کمــک جامهــای بــزرگ 
ــا را  ــل داده شــده و اشــعه خورشــید، آتشــدانهای محرابه ــی صیق طائ
روشــن می کردنــد. یکــی از فراعنــه مصــر معبــدی ســاخته بــود کــه بــا 
طلــوع خورشــید درب آن بــاز و بــا غــروب خورشــید درب بســته می شــد.

ــان  ــید بی ــتفاده از خورش ــاره اس ــه درب ــی ک ــن روایت ــی مهم تری ول
ــم  ــان قدی ــزرگ یون ــرع ب ــتان ارشــمیدس دانشــمند و مخت شــده داس
ــید  ــی خورش ــرژی حرارت ــتفاده از ان ــا اس ــاوگان روم را ب ــه ن ــد ک می باش
ــداد  ــب تع ــا نص ــمیدس ب ــه ارش ــود ک ــه می ش ــید گفت ــش کش ــه آت ب
زیــادی آئینه هــای کوچــک مربعــی شــکل در کنــار یکدیگــر کــه روی 
ــید را از راه دور  ــعه خورش ــت اش ــرار داشته اس ــرک ق ــه متح ــک پای ی
روی کشــتیهای رومیــان متمرکــز ســاخته و بــه ایــن ترتیــب آنهــا را بــه 
ــان باســتان  ــز معمــاری ســنتی ایرانی ــران نی آتــش کشیده اســت. در ای
نشــان دهنــده توجــه خــاص آنــان در اســتفاده صحیــح و مؤثــر از انــرژی 

خورشــید در زمان هــای قدیــم بوده اســت.
بــا وجــود بــه آنکــه انــرژی خورشــید و مزایــای آن در قــرون گذشــته 
ــه اولیــه چنیــن  ــودن هزین ــاال ب ــی ب ــود ول ــی شــناخته شــده ب ــه خوب ب
سیســتمهایی از یــک طــرف و عرضــه نفــت و گاز ارزان از طــرف دیگــر 
ســد راه پیشــرفت ایــن سیســتمها شــده بــود تــا اینکــه افزایــش قیمــت 
ــی  نفــت در ســال 1973 باعــث شــد کــه کشــورهای پیشــرفته صنعت
ــر از  ــر )غی ــای دیگ ــرژی از راهه ــد ان ــئله تولی ــه مس ــدند ب ــور ش مجب

ــد.  ــری نماین ــه جدی ت ــیلی( توج ــوختهای فس ــتفاده س اس

نیروگاه هــای خورشــیدی کــه انــرژی خورشــید را بــه بــرق تبدیــل 
ــر  ــه در براب ــی ک ــای قاطع ــه مزای ــه ب ــا توج ــده و ب ــد در آین می کنن
ــط  ــا محی ــازگاری ب ــد س ــد مانن ــی دارن ــیلی و اتم ــای فس نیروگاه ه
زیســت، مــی تواننــد مشــکل بــرق را بخصــوص در دوران اتمــام 
ــای  ــری نیروگاه ه ــیس و بکارگی ــد. تأس ــل نماین ــت و گاز ح ــر نف ذخائ
ــک  ــرای کم ــترده را ب ــه ای گس ــر و زمین ــر ثم ــده ای پ ــیدی آین خورش
ــه صــادرات نفــت فراهــم  ــی و قطــع وابســتگی کشــور ب ــه خودکفای ب
خواهــد کــرد.  در ایــن میــان می تــوان مهمتریــن مزایــای نیــروگاه های 
خورشــیدی را تولیــد بــرق بــدون مصــرف ســوخت، عــدم احتیاج بــه آب 
ــن شــبکه های  ــط زیســت، امــکان تأمی ــاد، نداشــتن آلودگــی محی زی
ــه  ــاج ب ــاد و عــدم احتی ــه ای، اســتهاک کــم و عمــر زی کوچــک و ناحی
متخصــص عنــوان کــرد. بــا ایــن اوصــاف بــود کــه ایــن موضــوع نیــز 
از ســوی واحــد نگهــداری، تعمیــرات و بهینــه ســازی ســازمان پارکهــا 

ــد.  ــال ش دنب
احداث نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی در قم

ــت:  ــار داش ــاره اظه ــن ب ــمس درای ــول ش رس
ــیکل  ــرق س ــای ب ــاز نیروگاهه ــه نی ــه ب ــا توج ب
ترکیبــی بــه ســوخت هــای فســیلی و محدودیــت 
شــدید در تامیــن ذخایــر ســوخت هــای فســیلی و 
بــا توجــه بــه هزینــه هــای گــزاف در تولیــد، انتقــال 

و نگهــداری بــرق ایــن نیروگاههــا، امــروزه اکثر کشــورهای پیشــرفته و 
حتــی کشــورهای در حــال توســعه نیــز بــه ســمت تولیــد بــرق از طریــق 
ــود  ــور خ ــود در کش ــع موج ــور مناب ــه فراخ ــر ب ــد پذی ــای تجدی انرژیه

رفته انــد.
مدیــر واحــد بهینــه ســازی و نگهــداری تعمیــرات ســازمان پارکهــا 
ــبز  ــای س ــا و فض ــازمان پارکه ــزود: در س ــبز اف ــای س و فض
ــه منظــور فرهنــگ ســازی و  ــن راســتا و ب ــز  در همی نی
ــرر  ــر ،مق ــد پذی ــای تجدی ــداث نیروگاهه ــج اح تروی

ــی  ــروگاه 100 کیلووات ــد نی ــک واح ــداث ی ــه اح ــبت ب ــد نس گردی
خورشــیدی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 6 میلیــارد ریــال در ســایت تحقیقاتــی 
تولیــد گیاهــان زینتــی  واقــع در بوســتان غدیــر بــه صــورت مشــارکتی 

ــردد. ــدام گ ــا بخــش خصوصــی اق ب
احداث دو نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی برای 

نخستین بار در شهر قم
ــداث و راه  ــن از اح ــش از ای ــان پی ــام جوادی پی
ــی  ــیدی 20 کیلووات ــروگاه خورش ــدازی دو نی ان
بــرای اولیــن بــار در شــهر قــم خبــر داده بــود کــه 
بــرای ایجــاد ایــن دو نیــروگاه در ســال 96 اعتبــاری 

ــت.  ــص یاف ــال تخصی ــارد ری ــر 2 میلی ــغ ب بال
ــا  ــم ب ــهرداری ق ــبز ش ــا و فضــای س ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــه  ــی در دومنطق ــروگاه خورشــیدی 20 کیلووات ــن دو نی ــان اینکــه ای بی
ــزود: ســازمان  ــم احــداث شــده اســت اف از مناطــق هشــتگانه شــهر ق
ــداری  ــازی و نگه ــه س ــد بهین ــق واح ــبز از طری ــای س ــا و فض پارکه
ــرژی  ــه ســازی ان ــه مبحــث بهین ــام ب ــت تم ــا جدی ــود ب ــرات خ تعمی
ــتفاده از  ــه اس ــود ک ــن رو ب ــرده و از همی ــتانها ورود ک ــا در بوس خصوص
انــرژی خورشــیدی بــرای تامیــن بــرق در یکــی از بوســتانهای ســطح 

ــد. ــی ش ــوت اجرای ــورت پایل ــه ص ــهر ب ش
ــه  ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس ــیدی موضوع ــرژی خورش ــتفاده از ان اس
وی، مــی توانــد توســط شــهروندان نیــز درآمــدزا باشــد کــه  در راســتای 
اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد پذیــر هــر شــهروند میتوانــد در بــام منــزل 
خــود در یــک مســاحت 60 تــا 75 متــری بــا ســرمایه گــذاری 25 تــا 30 
میلیــون تومانــی اقــدام بــه احــداث یــک نیــروگاه 5 کیلوواتــی کــرده  و 
بــا توجــه بــه خریــد تضمینــی 20 ســاله بــرق تولیــدی توســط شــرکت 
ــی  ــا 700 هــزار تومان ــت 600 ت ــرق ضمــن کســب درآمــد ثاب ــع ب توزی
ــرق نیــز گام  در مــاه در جهــت کاهــش هزینــه هــای انتقــال و توزیــع ب

ــد. ــی بردارن مثبت

احداث نیروگاه خورشــیدی گامی به سوی هوای پاک

بزرگترین نیروگاه خورشیدی 
کشور با ظرفیت تولید 10 مگاوات

ایــن نیــروگاه بــا هزینــه ای بالــغ بــر 550 میلیــارد ریــال  در طــول هفــت مــاه، با 
ســرمایه گــذاری شــرکت بــرق و انــرژی غدیــر و مشــارکت یــک شــرکت یونانی 

احــداث شــده اســت.
ایــن نیــروگاه از 39 هــزار صفحه خورشــیدی بــا ابعــاد 65٫1 در 988 ســانتیمتر 

تشــکیل شــده کــه در مســاحتی بالــغ بــر 20 هکتــار نصب شــده اســت.
ــه  ــا خــط اختصاصــی بطــول 5٫33 کیلومتــر ب تولیــد بــرق ایــن نیــروگاه ب
پســت 63 کیلــو ولــت جرقویــه متصــل شــده و بــا عقــد قــراردادی 200 ســاله کل 
ــو )ســانا( بصــورت  ــه ســازمان انــرژی هــای ن بــرق تولیــدی ایــن مجموعــه ب

تضمینــی فروختــه شــده اســت.
بــرای ســاخت نیــروگاه یــاد شــده 300 درصــد از تــوان و تولیــد داخلی اســتفاده 

شــده و قــرار اســت در طــرح توســعه آن از ظرفیــت هــای داخلی اســتفاده شــود.

ــای  ــای خورشــیدی کشــور از صفحــه ه ــروگاه ه ــایر نی ــرای ســاخت س ب
ــا ســامانه  ــه اصفهــان ب ــروگاه خورشــیدی جرقوی ــا نی ــت اســتفاده شــده ام ثاب
ــت،  ــده اس ــاخته ش ــه ای س ــک مرحل ــورت ت ــیدی بص ــی خورش ــای ردیاب ه
بنابرایــن صفحــات خورشــیدی ایــن نیــروگاه بصــورت خــودکار آفتــاب را ردیابی 

مــی کننــد و بســوی خورشــید تغییــر جهــت مــی دهنــد.
آخریــن نیــروگاه بــزرگ خورشــیدی کشــور نیــروگاه هفــت مگاواتــی خلیــج 
فــارس همــدان بــود کــه بهمــن مــاه گذشــته و در دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری 

ــید. رس
وجــود ســاالنه بیــش از 300 روز آفتابــی، مناطــق بادخیــز، دامــداری هــای زیاد 
و شــبکه جمــع آوری زبالــه مکانیــزه، اســتان اصفهــان را مســتعد گســترش انواع 

انــرژی هــای تجدیــد پذیــر کــرده اســت.
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اخبار مناطق
 آغاز عملیات بازپیرایی و بهسازی 

بوستان نجمه 
شــهردار منطقــه هفــت قــم از آغــاز عملیــات 

بازپیرایــی بوســتان نجمــه خبــر داد.
ــکاری  ــه هم ــاره ب ــا اش ــان ب ــا اقبالی علیرض
بــا آســتانه مقــدس حضــرت معصومــه)س( 
ــازان،  ــدان جانب ــه در می ــتان نجم ــورد بوس در م
اظهــار داشــت: ایــن بوســتان بــا هــدف نگهــداری 
بهینــه از فضــای ســبز شــهری، تحــت عملیــات 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــازی ق ــی و بهس بازپیرای
شــهردار منطقــه هفــت قــم بیــان کــرد: مســاحت کلی ایــن بوســتان ٢٥ 
هــزار متــر مربــع می باشــد کــه ١١ هــزار متربــع از آن بــه بوســتان شــهری 
اختصــاص یافتــه و ١٤ هــزار متــر مربــع از آن نیــز مبــدل بــه بوســتان بانــوان 

خواهــد شــد.
اقبالیــان گفــت: اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده جهــت ایــن بوســتان بالــغ 
بــر ٥ میلیــارد ریــال می باشــد و در ایــن طــرح  اقداماتــی همچــون نگهــداری 
ــد بصــری و  بهبــود سیســتم آبرســانی، بهســازی باغچــه هــا، حــذف زوائ

نصــب و رنــگ آمیــزی مبلمــان شــهری در دســتور کار اســت.
ــداف  ــی از اه ــتان یک ــط بوس ــازی محی ــن س ــت: ایم ــار داش وی اظه
شــهرداری منطقــه در ایــن طــرح بــوده و در ایــن راســتا اقداماتــی همچــون 
ــع غیرضــروری و خطرســاز و  ــازی قدیمــی، حــذف موان حــذف وســایل ب
حــذف پایــه چــراغ هــای روشــنایی نــا ایمــن و جایگزینــی آنهــا بــا نمونــه 
ــت مســتمر  ــای شناســایی، نظاف ــد و ایمــن، بازســازی تابلوه ــای جدی ه
ــه  ــر بوســتان، شستشــو و هــرس درختــان و نصــب ســطل هــای زبال معاب

ــد. ــرا می باش ــت اج ــی در دس ــو بازیافت دوقل

احیا و تکمیل و بازکاشت درختان
 بوستان های بافت فرسوده

ســازمان  نظــارت  اداره  رئیــس 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــارک ه پ
ــان  ــت درخت ــل و بازکاش ــا، تکمی از  احی
بافــت هــای فرســوده و قدیمــی برخــی 
ــردد  ــر ت ــه پ ــهر ک ــای ش ــتان ه بوس
اســت خبــر داد و اظهــار داشــت: در 
ــتان  ــامل بوس ــا ش ــتان ه ــوع بوس مجم
ــی  ــه ای، شــهری و جنگل ــی، منطق محل

ــتان  ــون بوس ــه چ ــتند ک ــهر هس ــای ش ــتان ه ــوع بوس مجم
ــد کاشــت گیاهــان مقــاوم و  هــای شــهری تــردد زیــادی دارن
مناســب بــا اقلیــم قــم در بوســتان هــای بافــت فرســوده مــورد 

ــت. ــرار گرف ــه ق توج
ــن  ــایی ای ــس از شناس ــی، پ ــی آقابزرگ ــه مصطف ــه گفت ب
بوســتان هــا گونــه هــای دائمــی و کــم آب بــر در ایــن عرصــه 

ــود. ــی ش ــا مجــددا کاشــت م ه
ــبز  ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــارت س ــس اداره نظ رئی
شــهرداری همچنیــن بــه آغــاز طــرح آبیــاری شــبانه بــا هــدف 
ــا  ــه داد: ب ــرد و ادام ــاره ک ــم اش ــهر ق ــت مصــرف آب ش مدیری
ــش رو دســتورالعمل  ــاه هــای پی ــوا در م ــای ه ــه گرم توجــه ب

ــاغ شــده اســت. ــه شــب اب ــاری از روز ب ــال آبی انتق
وی خاطرنشــان کــرد: عمــده عرصــه هــای فضــای ســبز 
ــز  ــه ج ــی شــود ب ــرم ســال در شــب انجــام م ــای گ ــاه ه در م
عرصــه هایــی کــه نیازمنــد آبیــاری بیــش از یــک بــار هســتند. 

اجرای عملیات بهسازی و 
زیباسازی بوستان نرگس 

بــا  متین فــر  مجیــد 
ــات  ــرای عملی ــه اج ــاره ب اش
بهســازی  عمرانــی 
بوســتان نرگــس، اظهــار 
کــرد:  ایــن پــروژه بــا 
ر اعتبــار 5 میلیــارد ریــال  د
حــال انجــام اســت کــه 

اســت. مختلــف  بخشــهای  شــامل 
شــهردار منطقــه چهــار قــم از احــداث پیســت 
دوچرخــه ســواری در بوســتان نرگــس خبــر داد و 
ــده  ــرا ش ــر اج ــول 450 مت ــه ط ــت ب ــن پیس ــزود: ای اف
ــن  ــب بت ــی آن 200 مترمکع ــات عمران ــرای عملی و ب

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــزی رنگ ری
ــزار  ــروژه 2 ه ــن پ ــه در ای ــان اینک ــا بی ــر ب ــن ف متی
ــود،  ــرا می ش ــی اج ــرش بتن ــف ف ــع ک و 200 مترمرب
گفــت: اجــرای نــرده بتنــی طــرح چــوب بــه طــول 700 

ــت. ــروژه اس ــن پ ــای ای ــر بخش ه ــر از دیگ مت
ــر  ــتان خب ــن بوس ــق در ای ــداث 30 آالچی وی از اح
داد و افــزود: مســقف کــردن زمیــن ورزش و تندرســتی 
و احــداث و بهســازی ســردرب ورودی بــه مبلــغ حــدود 
ــروژه  ــال از جملــه بخش هــای ایــن پ ــارد ری یــک میلی

ــت. اس

در ســال های گذشــته، بــه دلیــل افزایــش روزافــزون جمعیــت و گســترش شهرنشــینی، فضاهــای 
ــه شــدت در  ــژه اراضــی جنگلــی، زراعــی و باغــی اطــراف شــهرها ب ــه وی شــهری و فضاهــای ســبز، ب
معــرض تخریــب و تغییــر کاربــری قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن صیانــت از ایــن فضاهــا و جلوگیــری 
ــی و  ــوان اکولوژیک ــظ ت ــار حف ــی، در کن ــا تاسیســات صنعت ــای مســکونی ی ــه فضاه ــا ب ــل آنه از تبدی
ــه همیــن دلیــل،  ــه فضاهــای ســبز ضــروری اســت. ب ــاج شــهرها ب ــه احتی ــا توجــه ب تولیــدی آنهــا، ب
ــدار،  ــن فضاهــا و در مســیر توســعه پای ــت و حفاظــت از ای ــرای حمای قانونگــذارن در سرتاســر جهــان ب
ــرمایه های  ــن س ــه ای ــب بی روی ــا از تخری ــد ت ــی زده ان ــد و قوانین ــعه قواع ــن و توس ــه تدوی ــت ب دس
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 50 قان ــاس اص ــر اس ــد. ب ــری کنن ــر جلوگی تجدیدناپذی
حفاظــت از محیــط زیســت کــه نســل کنونــی و آینــده بایــد حیــات اجتماعــی رو به رشــدی در آن داشــته 
ــت از  ــای حفاظ ــن رویکرده ــی از مهمتری ــت. یک ــده اس ــی ش ــی« تلق ــه عموم ــک »وظیف ــند، ی باش
ــت  ــه قابلی ــی اســت ک ــب قوانین ــم و تصوی ــان تنظی ــظ درخت ــای ســبز شــهری و مشــخصا حف فضاه
اجرایــی و ضمانــت اجرایــی نیــز دارد. یکــی از ایــن مــوارد معــروف اســت بــه »قانــون حفــظ و گســترش 

ــهرها« ــبز در ش ــای س فض
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها چیست؟

 قانــون اصــاح الیحــه قانونــی حفــظ و گســترش فضــای ســبز در شــهرها مصــوب 1359 شــورای 
انقــاب کــه در جلســه علنــی روز چهارشــنبه مــورخ چهاردهــم اســفندماه یکهــزار و ســیصد و هشــتاد و 
هفــت مجلــس شــورای اســامی تصویــب و مــواد )1( و )4( آن کــه مــورد ایــراد شــورای نگهبــان قــرار 
گرفتــه بــود در تاریــخ4/20 / 1388بــا اصاحاتــی از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام موافــق 
بــا مصلحــت نظــام تشــخیص داده شــد طــی نامــه شــماره 254/22903 مــورخ 1388/5/13 مجلــس 
شــورای اســامی جهــت اجــرا، بــه دولــت ابــاغ گردیــد. ایــن قانــون در یــک مــاده و دو تبصــره تعریــف 

شــده کــه براســاس آن آمــده اســت: 
ماده ۱

به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع 
هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر،میادین ، بزرگراهها، 

پارکها، بوستان ها ، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسالمی شهر، باغ 
شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط 

مربوط ممنوع است.

ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آئین نامه مربوطه با رعایت 
شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت 

مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و 
شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد.

تبصره ۱
 اصالح و واکاری باغات در حریم شهرها به شکل جزئی و یا کلی مشمول این 

ماده نیست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهادکشاورزی انجام می شود.

تبصره ۲
مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و 

سی و هشتم)۱۳۸( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اطالع رئیس مجلس 
شورای اسالمی خواهد رسید تا در صورتی که بر خالف قوانین بود، با ذکر دلیل 

برای تجدید نظر و اصالح به شورای عالی استانها ارسال گردد.

درختان هم حق زندگی دارند
بارها در همین کوچه و خیابان های شهر دیدیم تن نحیف و رنجور درختانی که مورد بی مهری شهروندان قرار گرفته اند. از رها سازی پسماند و 
حجم زیاد زباله در باغچه های حاشیه معابر، نوشتن یادگاری بر تنه درختان، قطع شاخ و برگ درختانی که سایه ای بر سر رهگذران شده اند و یا حتی 

قطع کامل درختان برای بازگشایی پارکینگ مقابل درب محل کسب و کار یا اماکن شخصی. این رفتار شهروندان اگرچه شاید در گذشته ای نه 
چندان دور اهمیت زیادی نداشت اما امروزه که نفس شهرها به دنبال توسعه به شماره افتاده حتی جان نهال های کوچک هم ارزشمند است. هر 

درخت خود ریه ای برای تنفس شهر است.
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ــال  ــا ٥0 س ــه ٤0 ی ــق ب ــی متعل ــر هوای ــه تصاوی ــی ب  گاه
ــک و  ــهر خش ــک ش ــی از ی ــر متفاوت ــم، تصوی ــهر ق ــته ش گذش
ــه  ــرار دارد، ارائ ــا ق ــم م ــش چش ــروز پی ــه ام ــف ک ــی آب و عل ب
ــود و حــرم  ــان شــبیه باغــی از بهشــت ب ــم در آن زم می دهــد. ق
حضــرت معصومــه )س( در میــان انبوهــی از باغ هــا قــرار 
داشــت کــه شــهر را بــه زیبایــی ماننــد پنجه هایــی ســبز 
ــهود  ــی مش ــر هوای ــه در تصاوی ــور ک ــود. آن ط ــه ب ــر گرفت در ب
ــان  ــان در می ــهری در آن زم ــت ش ــار باف ــزار هکت ــت ٢ ه اس
ــم  ــا شــهر ق ــروز ام ــود. ام ــه ب ــرار گرفت ــاغ ق ــار ب ــزار هکت ١0 ه
ــاغ   ــار آن ب ــا ٥00 هکت ــه تنه ــار مســاحت دارد ک ــزار هکت ١١ ه

ــان  ــهر در خیاب ــزی ش ــته مرک ــاغ هس ــن ب ــت و بزرگ تری اس
ــاغ در  ــن ب ــت. ای ــروف اس ــراقی« مع ــاغ اش ــه »ب ــه ب ــمیه ک س
محــدوده شــهرداری منطقــه یــک قــرار دارد و مســاحت آن ٥3 
ــاغ  ــن ب ــب ای ــکات جال ــی از ن ــع اســت. یک ــزار و ٤١١ مترمرب ه
ــن  ــان ای ــاغ اســت، درخت ــن ب ــی موجــود ای ــای درخت ــه ه گون
ــت.  ــر اس ــم انجی ــدادی ه ــار و تع ــب ان ــه غال ــا گون ــاغ عمدت ب
ــامل  ــوده و ش ــال ب ــا ١0 س ــن ٥ ت ــاغ بی ــن ب ــان ای ــن درخت س
٥٥١١ اصلــه درخــت و نــوع آبیــاری ایــن بــاغ از گذشــته شــیوه 
ــواری و آجــری از  ــا حصــار دی ــاغ ب ــن ب ــوده اســت. ای ــی ب غرقاب

ــت. ــده اس ــور ش ــش محص ــای اطراف ــان و بناه خیاب

ــاغ شــازده یکــی  ــا ب ــاغ شــاهزاده ی ب
ــران  ــی ای ــای تاریخ ــن باغ ه از زیباتری
محســوب می شــود. ایــن بــاغ در 
حــدود ٤ کیلومتــری شــهر ماهــان 
و حوالــی شــهر کرمــان و در دامنــه 
کوه هــای تیگــران واقــع شــده و 
مربــوط بــه اواخــر دوره قاجاریــه 
می باشــد. ارتفــاع ایــن منطقــه از 
ــر اســت.  ــای آزاد ٢0٢0 مت ســطح دری
ایــن بــاغ مســاحتی قریــب بــه ٥/٥ 

دارد. هکتــار 
ــی دارد.  ــرقی و غرب ــه ش دو مجموع
کوشــک یــا همــان عمارت هــای 
آن بســیار زیباســت و بــه صــورت دو 
آشــکوبه ســاخته شده اســت و ســر 

در آن از معمــاری خیلــی زیبایــی 
برخــوردار اســت کــه آن را از ســایر 
باغ هــای ایرانــی متمایــز و ممتــاز 
چشــم  آن  فواره هــای  می ســازد. 
هــر بیننــده ای را نــوازش می دهــد. 
ــرار  ــاغ ق ــول ب ــه در ط ــا ک ــن فواره ه ای
دارنــد زیباتریــن فــواره باغ هــای 
ــای  ــایر باغ ه ــرا س ــتند. زی ــی هس ایران
ایرانــی کمتــر فــواره داشــته اند و یــا اگــر 
ــد.  ــی نبوده ان ــن زیبای ــه ای ــته اند ب داش
ــر  ــاهزاده ب ــاغ ش ــای ب ــای زیب فواره ه
ــچ  ــه هی ــاع و ن ــاف ارتف ــاس اخت اس
ــه  ــتند ک ــال هس ــری فع ــروی دیگ نی
ــوش و ذکاوت  ــر ه ــی ب ــن خــود دلیل ای

مردمــان کرمــان زمیــن اســت.

  بــاغ بوچــارت )Butchart Garden( واقــع در ایالــت بریتیــش کلمبیــا شــهر ویکتوریــا، کانــادا یکــی از بزرگتریــن بــاغ گلهــای 
طبیعــی دنیاســت. ایــن بــاغ بــزرگ و زیبــا یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری پرطرفــدار در کانــادا محســوب میشــود . پرســنل ایــن 
بــاغ زیبــا بــا توجــه بــه فصــل بیــن ٢90 تــا ٥٥0 نفــر متغیــر میباشــد. امکانــات بســیار زیــاد و مفرحــی در ایــن بــاغ تــدارک دیــده 
ــاغ ٤  ــاغ نماییــد. ایــن ب شــده اســت کــه اگــر بخواهیــد تمامــی آنهــا را ببینیــد بایــد چندیــن روز را صــرف گشــت و گــذار در ایــن ب

فصــل در هــر فصــل نمایــی منحصصــر بفــرد و رویایــی بخــود مــی گیــرد. 

باغ اشراقی، یاقوت درخشان شهر 

زیباترین و بزرگترین باغ گل دنیا 
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سبزی کاری در منزل
زندگــی شهرنشــینی و تراکــم جمعیــت در شــهرهای پرجمعیــت و بــه طــور کلــی زندگــی آپارتمــان 
نشــینی، عــده ای از عاقــه منــدان بــه ســبزی کاری را از ایــن موهبــت لــذت بخــش محــروم نمــوده 
اســت. ولــی هرکــس در هــر شــرایطی مــی توانــد  بــا امکانــات بســیار کــم بــرای ایجــاد یــک محیــط 
دوســت داشــتنی و پرتحــرک، امــکان پــرورش هــر نــوع ســبزی را بســته بــه شــرایط محــل زندگــی، در 

آپارتمــان یــا منــزل خــود داشــته باشــد.
انتخاب محل سبزی کاری
نکاتی که باید در انتخاب محل سبزی کاری مدنظر داشته باشیم:

1. محــل ســبزی کاری بهتــر اســت روبــه جنــوب باشــد. زمیــن هــای رو بــه جنــوب بــه علــت زودتــر 
گــرم شــدن موجــب زودرســی محصــول مــی شــود. همچنیــن آفــات و بیمــاری هــای ســبزی هــا در 

زمیــن هــای روبــه جنــوب کمتــر اســت.
2. زمیــن ســبزی کاری نبایــد زیــر ســایه درختــان باشــد چــرا کــه از طرفــی درختــان اجــازه اســتفاده 
از نــور خورشــید بــه ســبزی هــا نمــی دهنــد و از طــرف دیگــر ریشــه درختــان بــا ریشــه ســبزی هــا از 

نظــر جــذب آب و مــواد غذایــی رقابــت مــی کننــد.

ــل  ــه حداق ــد ک ــاب نمایی ــان را انتخ ــه و آپارتم ــا باغچ ــاط ی ــه ای از حی ــدور نقط ــی المق 3. حت
ــور  ــاعت ن ــه 12 س ــبزیجات ب ــه بعضــی از س ــد؛ اگرچ ــته باش ــاب مســتقیم داش ــاعت در روز آفت 4 س
مســتقیم روزانــه احتیــاج دارنــد ولــی ایــن گونــه ســبزیجات بایــد بــا توجــه بــه وضــع ســاختمان هــای 
مجــاور و ســایه آن هــا در قســمت هایــی از باغچــه کــه نــور مســتقیم بیشــتری دارنــد کشــت شــوند.

4. چنانچــه منطقــه بادخیــز بــوده و شــدت و ســرعت بــاد موجــب آســیب بــه گیاهــان مــی شــود، 
بایــد از دیوارهــای بادشــکن یــا گیاهــان پابلنــد بــه عنــوان بادشــکن در اطــراف محــل ســبزی کاری 

ــود. ــتفاده نم اس
ــا رطوبــت کمتــری بــرای کاشــت ســبزی اســتفاده شــود، چــون رطوبــت  5. از محــل گــرم تــر ب
ــروز آفــت هــای مختلــف مــی  زیــاد موجــب پــرورش قــارچ هــای زیــان آور و پوســیدگی ریشــه و ب

ــود. ش
ــذر  ــرا ب ــد ســبک و دارای قابلیــت نفــوذ هــوا باشــد. زی ــرای ســبزی کاری بای 6. خــاک مناســب ب

ــه ســختی رشــد مــی کنــد. ســبزیجات در خــاک هــای متراکــم و ســنگین ب
7. محل مورد نظر باید دسترسی فوری به منبع تامین آب داشته باشد.

مگس     سفید

Whitefly

ــول، رز و  ــت قنس ــفلرا، بن ــف، ش ــن یوس ــد حس ــی مانن ــان آپارتمان ــی از گیاه ــای برخ ــن برگه ــی در بی گاه
نســترن و ... حشــرات کوچــک و پــروازی ســفید رنگــی بطــول حــدودا یــک میلیمتــر بــه تعــداد فــراوان دیــده مــی 
شــود. در پشــت بــرگ هــا لکــه هــای ِگــرد بســیار ریــز ســفید و زرد رنــگ بــه تعــداد فــراوان )کــه گاهــی تمــام 
ســطح پشــت بــرگ را فــرا مــی گیــرد( خواهیــم دیــد. مگــس ســفید یــک حشــره مکنــده شــیره گیــاه اســت و بــا 
ــا زخمــی کــردن  ــازده می شــوند و ب ــاه باعــث اختــال در رشــد، زردی بــرگ و کاهــش ب مکیــدن آب و شــیره گی
ــا  ــا و کپک ه ــواع قارچ ه ــد ان ــدی مانن ــای بع ــث بیماری ه ــیره باع ــدن ش ــن مکی ــاه در حی ــای گی بافت ه

ــد. ــی یاب ــایه گســترش م ــای س ــت بیشــتر در محــل ه ــن آف می شــود. ای

روشهای مبارزه :
ــول هــای روغــن  ــا محل ــی و ی ــا ســموم گیاهــی - صابون ــار ب ــد روز یکب ــه چن ــا فاصل ــی ب ــاه آپارتمان گی

ــت مــی گــردد. ــت آف ــکار باعــث کاهــش جمعی گیاهــی شســته شــود. این
استفاده از تله های زرد چسبنده در گیاه سبب جلب و به تله افتادن این حشرات می گردد. 

ــوان از ســموم  ــد. در صــورت خســارت شــدید مــی ت حتــی االمــکان از ســموم شــیمیایی اســتفاده نکنی
ــا اســتارکل اســتفاده کــرد. اختصاصــی ایــن آفــت ماننــد ســم پروتئــوس و ی
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بلوار زائر

پل شهید دستغیب

بوستان شهدای گمنام ، منطقه هشت

بلوار زائر

پل شهید دستغیب

بوستان شهروند منطقه هشت

تقاطع شهدای 15 خرداد

پل شهید دستغیب

بوستان نخبگان منطقه هشت

پیام های شهروندی
تاریخ ثبت پیام: ٢0 خردادماه  

پیــام شــهروند:  شــهروند درخواســت دارد بجــای درخــت 
ــاغ پرنــدگان کاشــته شــود. کاج درخــت پائولونیــا در ب

ــاغ  ــدس ب ــهرک ق ــمت ش ــه س ــد ب ــدان مفی ــانی: می نش
پرنــدگان

پاســخ : بــا ســام بــه اطــاع مــی رســاند هنــوز طــرح کاشــت باغ 
پرنــدگان ارائــه نشــده اســت و درختــان کاج کاشــته شــده مربــوط بــه 
ســنوات قبــل بــوده اســت همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت در شــرایط 

اقلیمــی شــهر قــم ،کاج تهــران ســازگار تــر از پائولونیــا مــی باشــد.
تاریخ ثبت پیام: 8 اردیبهشت ماه  

پیــام شــهروند:  یکــی از ســاکنان اقــدام بــه هــرس 
ــای 3  ــاخه ه ــام ش ــرده و تم ــان ک ــی درخت ــاز و غیراصول غیرمج

ــت. ــت را بریــده اس ــه درخ اصل
نشانی: خیابان شهید مدرس، خیایان مهدیه 

ــی  ــز و حام ــهروند عزی ــکر از ش ــن تش ــام ضم ــا س ــخ : ب پاس
ــارت  ــرل نظ ــل کنت ــاند عوام ــی رس ــاع م ــه اط ــبز ب ــای س فض
ــرار  ــورد بررســی ق ــده و موضــوع را م ــازمان در محــل حاضــر ش س
ــه وی  ــه ب ــده  و اخطاری ــایی ش ــی شناس ــهروند خاط ــد. ش داده ان
ــون حفــظ و  ــه اســتناد الیحــه قان ــده ب ابــاغ گردیــده اســت و پرون
گســترش اشــجار از طریــق مراجــع قضایــی پیگیــری خواهــد شــد.

تاریخ ثبت پیام: ١٢ خردادماه  
ــوت و ...  ــد ت ــی مانن ــای درختهای ــه ج ــهروند:  ب ــام ش پی
ــد وهــم بایــد ســریع هــرس شــوند  کــه هــم زود افــت مــی گیرن

ــود. ــته ش ــخ کاش ــون تل زیت
نشانی: تمامی نقاط سطح شهر

پاســخ : بــرای انتخــاب یــک گونــه گیاهــی در فضــای ســبز قبل 
از هــر چیــز ســازگاری آن گونــه بــا شــرایط اقلیمــی محــل کاشــت 
ــای  ــه ه ــتفاده از گون ــرای اس ــد ب ــه بع ــر اســت. در مرحل ــورد نظ م
گیاهــی رعایــت اصــول طراحــی از جملــه فــرم ، رنــگ ، بافــت ، تکــرار 
، تنــوع و... مــاک عمــل قــرار مــی گیــرد و در نهایــت رعایــت نــکات 
دیگــر از جملــه مســائل ترافیکــی  و غیــره  در فضــای ســبز صرفــا نمی 
تــوان از یــک یــا چنــد گونــه محــدود و اســتفاده شــود. تنــوع گیاهــی 
عــاوه بــر زیبایــی بحــری پایــداری فضــای ســبز را در برابــر شــرایط 
نامســاعد اقلیمــی و محیطــی از جملــه ســرما ، گرمــا ، خشــکی ، بــاد و 

غیــره افزایــش مــی دهــد.
گونــه هــای گیاهــی مختلــف هــر کــدام مزایــا و معایبــی دارنــد . 
تــوت درختــی اســت بــا محاســن زیــاد کــه معایــب محــدودی دارد 
ــا محاســن و معایــب  ــه  درختــی مناســبی ب و زیتــون تلــخ نیــز گون
خــاص خــودش اســت. از جملــه معایــب زیتــون تلــخ طــول عمــر 
کوتــاه و شــکنندگی در برابــر بــاد مــی باشــد. و همچنیــن معایبــی 
دیگــر کــه بــر همیــن اســاس اســتفاده از آن در فضــای ســبز بایــد بــا 

ــت خاصــی انجــام شــود. دق


