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علی خدایاری
 معاون اداری و مالی سازمان پارک ها و فضای سبز 

 تحول 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

در سازمانها ست 

ــس از  ــد پ ــت باش ــر ثاب ــتمی اگ ــر سیس ه
چنــدی بدلیــل وجــود قانــون آنتروپــی مثبــت 
ــا،  ــرای پیشــگیری از فن ــد شــد. ب ــود خواه ناب
تزریــق آنتروپــی منفــی ضــروری اســت و ایــن 
ــط متغیراســت.  ــر محی ــی در براب ــان پویای هم
ــی  ــواره چالش ــازمانها هم ــر در س ــزوم تغیی ل
بــوده کــه در مدیــران، تفکــر و عمــل بــر 
پایــه آن را پیــش کشــیده اســت. بهتریــن 
راه رســیدن بــه آینــده ســاختن آن اســت. 
ــود  ــات خ ــه حی ــور ادام ــه منظ ــازمانها ب س
ــری ارزش  ــر یادگی ــی نظی ــه ویژگیهای ــاز ب نی
آفریــن، مشــارکت جویــی، خالقیــت و 
ــه  ــا از مولف ــن ویژگیه ــه ای ــی دارندک کارآفرین
ــه بایســتی  ــن هســتند ک ــت نوی ــای مدیری ه
ــرا  ــه و آن توســط ســازمانها مــد نظــر قرارگرفت
ــل  ــن عوام ــی از مهتری ــند. یک ــعه ببخش توس
ــت،  ــانی اس ــروی انس ــازمانها نی ــعه در س توس
مســلمًا بــدون داشــتن بازیگــران بــزرگ 
نمی تــوان تیــم بزرگــی ســاخت بــرای اینکــه 
ــم خــود بکشــانید  ــه تی نیروهــای مناســب را ب
ــا را  ــد آنه ــا بای ــدارد. ی ــود ن ــتر وج دو راه بیش
ــراد  ــا اف ــرد ی ــت ک ــود و تربی ــراد موج ــن اف بی
جدیــد بــا خصوصیــات الزم را اســتخدام کــرد. 
ــه مــوارد مهــم و اساســی جهــت بســتر  از جمل
ســازی و اجــرای فرآینــد تیــم ســازی مدنظــر 
ــراد  ــی اف ــای تخصص ــارت ه ــراردادن مه ق
ــای  ــش مهارته ــان نق ــن می ــه درای ــت ک اس
ــای  ــت ه ــردی در موقعی ــان ف ــی و می ارتباط
شــغلی مختلــف مــی توانــد بســیار مؤثــر 
باشــد. ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز 
شــهرداری قــم در راســتای ارزش گــذاری بــه 
نیروهــای موجــود و بهــره بــرداری حداکثــری 
از توانایــی هــای مدیــران، کارشناســان 
و پرســنل تحــت امــر خویــش اقــدام بــه 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی و جلســات 
کارشناســی اعــم از کمیتــه هــای تخصصــی، 
عارضــه یابــی ســازمانی بــا دیــدگاه مدیریــت 
عملیــات، راهبــری، محاســبه شــاخص بهــره 
ــل  ــه و تحلی ــف و تجزی ــطوح مختل وری در س

ــت. ــوده اس ــا نم آنه
برآینــد اقدامــات فــوق برخــورداری از 
ــدات  ــد و متعه ــص، کار آم ــای متخص نیروه
ــت  ــه روزآوری پرداخ ــا ب ــازمان نیرب ــه س ک
الخصــوص  علــی  دســتمزد  و  حقــوی 
کارگــردان ضمــن افزایــش روحیــه کار و 
ارتقــائ امنیــت شــغلی ســعی در بهبــود 
ــد  ــه امی ــت ک ــته اس ــنل داش ــره وری پرس به
ــزون  ــات در پیشــرفت روز اف ــن اقدام اســت ای
ــل  ــه اه ــهروندان کریم ــت ش ــهر و رضای ش
ــزاران مســجد جمکــران  ــاز گ ــت )س( و نم بی

موثرمــی باشــد.
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ــم اشــاره کــرد و   ــه ســرانه فضــای ســبز شــهر ق ــدا ب ــان در ابت جوادی
ــن  ــه ازای هــر ت گفــت : ســرانه فضــای ســبز شــهری قــم در ســال ۹۴ ب
ــع  ــم مترمرب ــش از ۴ و نی ــه بی ــان ســال ۹۷ ب ــه در پای ــوده ک ــع ب ۳ مترمرب
ــن ســرانه فضــای  ــرد: همچنی ــه ک ــرده اســت. وی اضاف ــش پیداک افزای
ــع در  ــه ۱۵ مترمرب ــال ۹۴ ب ــع در س ــز از ۱۲ مترمرب ــم نی ــی ق ــبز جنگل س
ــال ۹۴، ۲۷۲  ــا س ــرد: ت ــان ک ــه اســت. وی بی ــال ۹۷ رشــد یافت ــان س پای
ــا احــداث ۸۳  ــزان ب ــن می بوســتان شــهری در قــم وجــود داشــت کــه ای
ــهری  ــارک ش ــتان و پ ــه ۳۵۵ بوس ــته ب ــال گذش ــد در ۴ س ــتان جدی بوس
افزایــش پیداکــرده اســت. وی اضافــه کــرد: بــا احــداث ایــن ۸۳ بوســتان 
ــه ســرانه های  ــع ب ــون و ۲۳۸ هــزار مترمرب شــهری درمجمــوع یک میلی
ــان بیــان کــرد: کل مســاحت  ســبز شــهر قــم افزوده شــده اســت. جوادی
فضــای ســبز قــم، ۲۴ میلیــون و ۲۱۰ مترمربــع بــوده کــه ازنظــر مســاحت 
،۲ هــزار و ۴۲۱ هکتــار را شــامل می شــود. وی افــزود: در شــهر قــم 
ــد ســبز و بوســتان های  ــع کمربن ــون و ۷۴۰ هــزار مترمرب ــر ۱۸ میلی بالغ ب
جنگلــی و بیــش از ۵ میلیــون مترمربــع نیــز فضــای ســبز در حریم شــهری 
ــش  ــال ۹۷، بی ــان س ــا پای ــال ۹۴ ت ــد: از س ــادآور ش ــود دارد. وی ی وج
ــی در  ــبز جنگل ــای س ــعه فض ــع توس ــزار مترمرب ــون و ۳۰۰ ه از ۵ میلی
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــت. مدیرعام ــده اس ــم اجراش ــهر ق ش
ــم خاطرنشــان کــرد: درصورتی کــه توســعه فضــای  ســبز شــهرداری ق
ســبز در شــهر قــم صــورت نگیــرد بــه دلیــل رونــد تصاعــدی مهاجــرت 
ــال های  ــبز در س ــای س ــرانه فض ــت س ــن اس ــت، ممک ــش جمعی و افزای

ــود. ــی ش ــده منف آین
پارک ۱000 هکتاری قم تا ۴ سال آینده تکمیل می شود

ــبز  ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــل س ــر عام ــان مدی ــام جوادی پی
ــاری شــهرداری  ــارک ۱۰۰۰ هکت ــه طــرح پ ــا اشــاره ب شــهرداری قــم ب
ــا و  ــازمان پارک ه ــنهاد س ــه پیش ــال ۹۵ ب ــرح از س ــن ط ــت: ای ــم گف ق
فضــای ســبز در دســتور کار شــهرداری قرارگرفتــه و یــک شــورای عالــی 
ــرح از  ــن ط ــرد: ای ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــرای آن تشکیل ش ــز ب نی
ــت  ــور و پش ــان ظه ــار و خیاب ــتان کوهس ــا بوس ــاز و ت ــد آغ ــدان مفی می
کــوه دوبــرادران امتــداد خواهــد داشــت. جوادیــان گفــت: در ســه 
ــن طــرح اختصــاص  ــرای ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم ســال گذشــته ۵۷ میلی
ــاغ  ــن طــرح ۷۵ درصــد، ب ــر ای پیداکــرده اســت، لکه هــای بوســتان کوث
ــهدای  ــتان ش ــد، بوس ــر ۴۰ درص ــتان خض ــد، بوس ــدگان ۸۰ درص پرن
گمنــام ۹۵ درصــد و بوســتان زائــر نیــز ۲۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. 
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم ادامــه داد: 
ســال گذشــته ۶ پیمانــکار بــرای اجــرای عملیــات عمرانــی ایــن بوســتان 

۱۰۰۰ هکتــاری انتخــاب امــا بــه دلیــل نوســانات نــرخ ارز قــرارداد آن هــا 
ــم در ۴ ســال  ــاری ق ــتان ۱۰۰۰ هکت ــرد: بوس ــه ک ــی شــد. وی اضاف ملغ
ــید و  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــل و ب ــل تکمی ــورت کام ــده به ص آین
ــه  ــت انجام گرفت ــت درخ ــتان کاش ــن بوس ــار از ای ــون در ۸۰۰ هکت تاکن
ــز توریســتی و تفرجگاهــی در  ــر مراک ــه فق ــا اشــاره ب ــان ب اســت. جوادی
ــه مبحــث گردشــگری  ــن بوســتان ب ــرداری از ای ــان کــرد: بهره ب ــم بی ق
شــهری و مباحــث توریســتی کمــک شــایانی می کنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــر  ــهرهای دیگ ــا کالن ش ــه ب ــم در مقایس ــبز ق ــرانه های س ــت س وضعی
ــم درمجمــوع چهارمیــن کالن شــهر  کشــور خاطرنشــان کــرد: شــهر ق
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت. وی ب ــبز اس ــای س ــعه یافتگی فض ــر توس ــور ازنظ کش
نابــودی باغ هــای قدیمــی قــم گفــت: در محــدوده و حریــم شــهر 
ــت  ــده اس ــابق باقی مان ــار س ــزار هکت ــاغ از ۱۲ ه ــار ب ــط ۱۳۷ هکت فق
ــان  ــان بی ــت. جوادی ــده اس ــنامه دار ش ــار شناس ــن ۱۳۷ هکت ــام ای و تم
ــکونی  ــای مس ــداث واحده ــل اح ــه دلی ــردی ب ــه ف ــرد: درصورتی ک ک
ــد  ــهرداری می توان ــد ش ــدام کن ــان اق ــا و درخت ــکاندن باغ ه ــه خش ب
نســبت بــه توقیــف اراضــی وارد عمــل شــود کــه ۴ پرونــده در ایــن رابطــه 
ــان  ــا پای ــتان ت ــدای تابس ــرد: از ابت ــار ک ــت. وی اظه ــده اس تشکیل ش
شــهریورماه بــه دلیــل گرمــای شــدید هیــچ کاشــت گونه هــای گیاهــی 

ــرد. ــورت نمی گی ــم ص ــهر ق در ش
اجرای نهضت سبز معابر 

 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد نهضــت ســبز معابــر گفــت: 
هــدف از ایــن نهضــت ایجــاد فضــای ســبز طولــی در ســطح خیابان هــای 
قــم اســت، وجــود فضــای ســبز در حاشــیه و اطــراف خیابــان در تلطیــف 
هــوا و ایجــاد منظــر باطــراوات شــهری موثــر اســت. مدیرعامــل ســازمان 
ــاه ۹۴  ــرد: از مهرم ــح ک ــم تصری ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض پارک ه
ــم ایجادشــده  ــر ق ــی در معاب ــر باغچــه طول ــا اســفند ۹۷، ۳۲۸ هــزار مت ت
ــم ازنظــر  ــک و دو شــهر ق ــای درجه ی ــرد: خیابان ه ــار ک اســت. وی اظه
ایجــاد باغچه هــای طولــی اشباع شــده و امســال در خیابان هــای 
ــان  ــود. جوادی ــداث می ش ــی اح ــای طول ــار، باغچه ه ــه و چه ــه س درج
ــر درجــه ســه شــهر  ــی در معاب ــر باغچــه طول ــه کــرد: ۸۵ هــزار مت اضاف
ــان  ــان ســال ۹۸ اســت. وی بی ــا پای ــم ت ــم هدف گــذاری شــهرداری ق ق
ــا کاشــت ایــن ۸۵ هــزار متــر باغچــه طولــی، ســطح زیــر کشــت  کــرد: ب
ــش  ــع افزای ــزار مترمرب ــه ۴۱۳ ه ــم ب ــهر ق ــی در کل ش ــای طول باغچه ه
ــی  ــت توســعه باغچه هــای طول ــر مثب ــه اث ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــدا می کن پی
در معابــر قــم اظهــار داشــت: ایــن باغچه هــای طولــی توســعه ۴۱ هکتــاری 

ــد. ــاد می کن ــهر ایج ــزی ش ــت مرک ــبز باف ــای س را در فض

بوستان  والیت،  بوستان  قم،  ثانویه شماره یک شهر  تصفیه خانه  پروژه  از  قم  استان  رسانه  اصحاب 
جوان، باغ پرندگان و بوستان مرجعیت بازدید کردند. اصحاب رسانه استان از تعدادی از پروژه های 
عمرانی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم بازدید کردند. خبرنگاران رسانه های جمعی در 
ابتدا از پروژه تصفیه خانه ثانویه شماره یک شهر قم بازدید به عمل آوردند سپس از بوستان والیت در 
ورودی شهر قم از سمت تهران و فضای تفریحی بوستان جوان از جمله دریاچه مصنوعی این بوستان 
در جوار کمربندی شهر قم ایستگاه بعدی بازدید خبرنگاران بود .اصحاب رسانه استان قم همچنین 
بوستان  و  پرداختند  قم  پرندگان شهر  باغ  احداث  دست  در  پروژه  از  بازدید  به  برنامه  این  ادامه  در 
٤٠٠ هکتاری مرجعیت در جوار بلوار آیت اهلل بروجردی آخرین ایستگاه بازدید اصحاب رسانه استان 
کنفرانس  یک  در  بازدید  این  پایان  در  قم  سبز شهرداری  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل  بود، 
خبری پاسخگوی سواالت اصحاب رسانه استان قم بود. پیام جوادیان در این نشست خبری به ارائه 
گزارش اقدامات مدیریت شهری قم در حوزه فضای سبز پرداخت که به بخشی از آن می پردازیم.
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2۱۵ هزار گلدان در معابر قم کاشته می شود
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار کــرد: بیــش از 
ــود  ــته می ش ــهر کاش ــر ش ــطح معاب ــه در س ــی ک ــد ازگل های ۹۰ درص
ــود.  ــد می ش ــی تولی ــش خصوص ــل بخ ــا تعام ــم ب ــهر ق ــل ش در داخ
ــه  ــم ادام ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
داد: ۲۱۵ هــزار گلــدان گل در فضــل پاییــز در فضای ســبز شــهر و در ســطح 

معابــر و میدان هــای قــم کاشــته می شــود.
بوستان های موضوعی برای کاشت درختان مثمر 

احداث می شود
ــل  ــه دلی ــر ب ــان مثم ــت درخت ــرد: کاش ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــی و  ــی و رانندگ ــکالت راهنمای ــی، مش ــه سم پاش ــوط ب ــائل مرب مس
ــاًل  ــوده و اقدامــی کام ــز نب ــم شــهر جای ــی در حری آالیندگی هــای صنعت
ــان  ــت درخت ــرای کاش ــرد: ب ــه ک ــان اضاف ــت. جوادی ــه ای اس غیرحرف
میــوه پارک هــای موضوعــی ماننــد بوســتان والیــت به صــورت 
متراکــم در نظــر گرفته شــده اســت. وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود 
ــهری  ــق ش ــام مناط ــهر در تم ــه دو ش ــراز منطق ــرد: به غی ــد ک ــز تاکی نی
ــال  ــا فع ــوده و ی ــداث ب ــال اح ــوان در ح ــژه بان ــتان های وی ــم بوس ق
ــار بوســتان اصلــی ویــژه  ــه مســاحت ۱۲ هکت اســت. بوســتان نرگــس ب
ــرای  ــز ۲ عرصــه ب ــه ۲ نی ــرد: در منطق ــه ک ــم اســت. وی اضاف ــوان ق بان
ــوان در نظــر گرفته شــده اســت. مدیریــت و اجــرای  احــداث بوســتان بان
برنامه هــای فرهنگــی در بوســتان بانــوان بــا ســازمان فرهنگــی 

ــود. ــد ب ــم خواه ــهرداری ق ــی ش ورزش

دو پــارک حشــرات و بوســتان عبقــری در محــدوده 
ــی  ــروز حناچ ــور پی ــا حض ــران ب ــهرداری ته ــه ۲ ش منطق
شــهردار تهــران، علــی محمــد مختــاری مدیرعامل ســازمان 
بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر تهــران و جمعــی از اعضــای 
شــورای شــهر تهــران افتتاح شــد. بــر اســاس اعالم مســئوالن 
ســازنده، پــارک حشــرات پنجمیــن تــم پــارک شــهری )پارک 
موضوعــی( تهــران اســت. در ایــن پــارک کــودکان بــا نحــوه 
زندگــی انــواع حشــرات و هــم چنیــن کاربــرد آنهــا در زندگــی 
انســان آشــنا مــی شــوند. علــی محمــد مختــاری مدیرعامــل 
ــان  ــا بی ــران ب ــهر ته ــبز ش ــای س ــتان ها و فض ــازمان بوس س
اینکــه طــی ســال های اخیــر حفــظ، تملــک و تبدیــل 
ــازمان  ــای س ــهری از اولویت ه ــتان های ش ــه بوس ــات ب باغ
بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر تهــران بــوده اســت، عنــوان 

ــا و  ــازمان پارک ه ــل س ــنا مدیرعام ــزارش ایس ــه گ ب
فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
ــت،  ــوا نیس ــی ه ــل آلودگ ــه کاج عام ــان اینک ــا بی ــنا ب ایس
اظهــار کــرد: درختــان کاج را از فضــای شــهر اصفهــان 
ــری از  ــای دیگ ــرور گونه ه ــه م ــا ب ــم، ام ــذف نمی کنی ح
ــان می شــود.  ــن ایــن درخت ــان همیشــه ســبز جایگزی درخت
ــردن  ــا مســئله  حــذف ک ــژاد در رابطــه ب ــی ن ــروغ مرتضای ف
ــان  ــت: درخت ــان، گف ــهر اصفه ــای ش ــان کاج از فض درخت
ــه  ــود ب ــه خ ــوند، بلک ــذف نمی ش ــهر ح ــای ش کاج از فض
ــا آلودگــی  ــی ی ــه عمــر طوالن ــی از جمل ــر عوامل ــر اث خــود ب

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد از اختصــاص 
اعتبــار ۱۰۰ میلیــارد تومانــی بــرای جداســازی آب شــرب از آب 
خــام در راســتای شــبکه آبیــاری فضــای ســبز شــهری خبــر 
ــهد،  ــهرداری مش ــانی ش ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ داد. ب
ــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: موضــوع  مهــدی یعقوبــی ب
ــزء  ــهری ج ــبز ش ــای س ــاری فض ــبکه آبی ــازی ش جداس

سرپرســت ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهری شــهرداری همــدان گفــت: در آبیــاری فضــای ســبز 
و بوســتان های شــهر همــدان بــه هیــچ عنــوان از آب شــرب 
ــا  ــا و قنات ه ــا از چاه ه ــی پارک ه ــود و تمام ــتفاده نمی ش اس
ــدی آزاد در  ــک مه ــد باب ــتفاده می کنن ــاری اس ــت آبی جه
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایمنــا توســعه فضــای ســبز را یکــی 
ــت  ــدان دانس ــهری هم ــت ش ــم مدیری ــای مه از اولویت ه
ــش  ــینی و افزای ــد شهرنش ــه رش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک و اظه
ــای ســرانه فضــای ســبزی  زندگــی آپارتمــان نشــینی ارتق
شــهری بــرای شــهروندان بیــش از گذشــته ضــروری اســت 
ــن راســتا شــهرداری همــدان اجــرای بوســتان  ــه در همی ک
ــاری  ــتان ۱۰۲ هکت ــان، بوس ــاری اکبات ــی ۲۲۱ هکت جنگل
ــارک شــش  ــدره، احــداث پ ــاد حی والیــت در منطقــه فخرآب
ــرانه  ــش س ــدف افزای ــا ه ــوان و... را ب ــوی رض ــاری ک هکت
فضــای ســبز در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. وی ســرانه 

ــه تملــک بیــش از ۷۲  ــه اقدامــات صــورت گرفت کــرد: از جمل
بــاغ و تبدیــل آن بــه بوســتان عمومــی بــوده، در همیــن راســتا 
ــاغ  ــای ب ــه نام ه ــران ب ــهردار ته ــتور ش ــا دس ــاغ ب ــه ب ۴ قطع
نظــر در منطقــه ۱۰، بــاغ هورفــر در منطقــه ۷، بــاغ عبقــری در 
منطقــه ۲ و بــاغ وثــوق الدولــه در منطقــه ۱۴ در ســال ۹۷ تملک 
ــاغ و  ــه ب ــال ۹۸، ۱۱ قطع ــن در س ــه داد: همچنی ــد. وی ادام ش
اراضــی مشــجر در مناطــق ۷، ۸، ۱۰ ،۱۱، ۱۲ و ۱۷ کــه مناطــق 
ــده اند.  ــایی ش ــک شناس ــرای تمل ــتند ب ــوردار هس ــم برخ ک
مدیرعامــل ســازمان بوســتان هــا و فضــای ســبز شــهر تهران 
دربــاره اقدامــات اجرایــی پیرامــون بهــره بــرداری از پــروژه باغ 
عبقــری گفــت: در خصــوص »بوســتان پــدر« )بــاغ عبقــری( 
ــی )ع(  ــات اجرایــی در زادروز امیرالمومنیــن حضــرت عل عملی
۲۹ اســفندماه ســال ۹۷ آغــاز شــد و براســاس مصوبــه کمیتــه 
ــکان،  ــن م ــران ای ــهر ته ــالمی ش ــورای اس ــذاری ش نامگ

ــت. ــام گرف ــدر ن بوســتان پ

هــوا و ریختــن ســوزن های آنهــا، خودبخــود حــذف 
می شــوند و گونه هــای دیگــری جایگزیــن می شــود. 
وی ادامــه داد: درختــان کاجــی کــه در حــال حاضــر در 
شــهر اصفهــان کاشــته شــده انــد، گونــه ایرانــی کاج بــه نــام 
ــدارد  ــی ن "pinus eldarica"  اســت کــه ظاهــر زیبای
ــا  ــد، ام ــی می ریزن ــد از مدت ــت بع ــن درخ ــوزن های ای و س
بــه ایــن دلیــل کــه از دســته گیاهــان همیشــه ســبز هســتند 
ــبز  ــه س ــت همیش ــد و درخ ــاد می کنن ــوزن ایج ــاره س دوب
ــد  ــم مانن ــه کاج ه ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی ن ــت. مرتضای اس
ــا  ــرد: ام ــار ک ــد، اظه ــه می کن ــوا را تصفی ــان ه ــر درخت دیگ
ــاه  ــد گی ــازه نمی ده ــه اج ــد ک ــد می کن ــاده ای تولی کاج م

ــد. ــد کن ــت رش ــن درخ ــراف ای ــا اط ــر ی ــری در زی دیگ

ــه  ــت. وی ادام ــهری اس ــت ش ــی مدیری ــای اصل اولویت ه
ــارات شــبکه جداســازی آب شــرب  ــن راســتا اعتب داد: در همی
ــان  ــارد توم ــر ۱۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــال ج ــرای س ــام، ب از خ
ــوان  اســت. معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد عن
کــرد: ایــن رقــم بیــش از ۲۰ برابــر اعتبــار ســال گذشــته اســت.  
ــی  ــای عمران ــاری پروژه ه ــاه ج ــر م ــا اواخ ــت: ت ــی گف یعقوب
ــی  ــا شــبکه جداســازی آب خــام و شــرب، کلنگ زن ــط ب مرتب

ــد. ــد ش خواه

فضــای ســبز بــرای هــر شــهروند را ۱۵ مترمربــع عنــوان کــرد 
ــهری  ــبز ش ــای س ــرانه فض ــه س ــه اینک ــه ب ــزود: باتوج و اف
بــرای هــر شــهروند در حــدود ۱۰.۶ مترمربــع اســت، همــدان 
در ردیــف شــهرهای متوســط کشــور از نظــر ســرانه فضــای 
ــداث  ــا اح ــده ب ــال آین ــد س ــی چن ــه ط ــرار دارد البت ــبز ق س
ــه شــده،  ــه در نظــر گرفت ــاری ک ــد ۱۰ هکت بوســتان های چن
ــد  ــش خواه ــهروندان افزای ــرای ش ــبز ب ــای س ــرانه فض س
یافــت و بــه اســتانداردهای کشــوری نزدیــک خواهیــم شــد. 
ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س ــت س سرپرس
شــهرداری همــدان بــا اشــاره بــه لــزوم آبیــاری فضــای ســبز 
ــاری فضــای ســبز و  ــرد: در آبی ــح ک ــر شــرب تصری ــا آب غی ب
ــرب  ــوان از آب ش ــچ عن ــه هی ــدان ب ــهر هم ــتان های ش بوس
ــا  ــا و قنات ه ــا از چاه ه ــی پارک ه ــود و تمام ــتفاده نمی ش اس
جهــت آبیــاری اســتفاده می کننــد، کــه در ایــن راســتا 
ــه صــورت  ــا اســتفاده از آب چــاه و ب بیشــتر بلوارهــای شــهر ب
ــا حــد امــکان  ــا از هــدر رفــت آب ت بارانــی آبیــاری می شــود ت

ــود. ــری ش جلوگی
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در دل طبیعت که بزرگ شده باشی و شاهد آبیاری کارگران با زبان روزه باشی طبیعی است که برای حفظ هر شاخه ای از درختش دلت 
بتپد و برایش جان بدهی. 

"من به خاطر منطقه کوهستانی که در انجا بزرگ شدم طبیعت را دوست دارم و نمی تونم تحمل کنم کسی به طبیعت اسیب بزنه." 
این دلیلی است که سجاد طهماسبی در جواب علت دلسوزیش برای طبیعت می گوید و از درد کتفش میشود فهمید برای حفظ طبیعت 

مانند حفظ تنها فرزندش حاضر است جان بدهد. 
سجاد طهماسبی امسال 3٢ ساله شده و چندماهی ست ساکن قم است و با این که همه عمرش را در خرم آباد و باغ اجدادی گذرانده 

اماچشم و دلش از درخت و کوه و سبزی سیر نیست و در دانشگاه هم رشته کشاورزی خوانده است. 
این چند ماهی که رسما مسئولیت نظارت و بازرسی عرصه های 3٠ هکتاری جنگلی، بوستان های  جوان و  رضوی را بر عهده گرفته از 
٢ بعدازظهر تا 1٠ شب هر روز تمام عرصه ها را بازدید می کند و میگوید:" ای کاش مردم بیشتر از درختان مراقبت می کردند، ای کاش 

وقتی برای تفریح به بوستان ها می آیند به هزینه ای که از کاشت تا به ثمر رسیدن درختان می شود هم فکر کنند". 
ــوج  ــش م ــن صدای ــه در لح ــی ک ــری و غیرت ــه ل ــا لهج ــجاد ب س
ــا را  ــن درخته ــا ای ــو گرم ــون روزه ت ــا زب ــرا ب ــد: کارگ ــی گوی ــد م میزن

آبیــاری کرده انــد. 
درخــت بــرای طایفــه لــر یعنــی غیــرت، یعنــی دســتی کــه حــاال هنوز 

بــی حــس اســت و بعــد از ســه هفتــه هنــوز گاه بــه گاه خونریــزی میکند. 
ــا  ــا درخت ــه ب ــه کســایی ک ــه ب ــل همیشــه ک ــد: مث ســجاد میگوی
ــا بهشــون بگــم کار درســتی  ــم ت ــدم، رفت ــز میشــن تذکــر می گالوی

ــد.  نمیکنن
ــد  ــا هــم جــان دارن ــد و درخت ــم نکنی ــا گفت ــا ت ــد ام ســجاد می گوی
ــه ناســزا  گفتــن کــردن، تعــادل  ــد و شــروع ب ــه کردن ــه طرفــم حمل ب

ــد.  ــتند مســت بودن نداش
ــد و یکــی چاقویــی کــه همــراه داشــته  ــوم دونفــر بودن از قــرار معل
ــزی را  ــی خونری ــد و وقت ــرو می کن ــجاد ف ــف س ــوا در کت ــط دع را وس

ــد.  ــرار می کنن ــر دو ف ــد ه می بینن

ســجاد می گویــد : تــا خــودم را رســوندم بیمارســتان شــهید 
بهشــتی دســتم بــی حــس شــده بــود و االن بعــد از چنــد هفتــه هنــوز 
ــا  ــده ام ــم ش ــزی ک ــدت خونری ــه از ش ــن ک ــا ای ــدیدی دارم و ب درد ش

ــده.  ــع نش ــزی قط ــوز خونری هن

ارام دســتش را روی قلبــش میگــذارد و می گویــد : خــدا رحــم 
کــرد دکتــر گفــت یکــم ایــن طــرف تــر چاقــو رو زده بــود قلبــت پــاره 

 . می شــد

ــد و از  ــم میکش ــش را در ه ــی ابروهای ــا گاه ــت ه ــط صحب وس
اخمــش میشــود شــدت دردش را فهمیــد امــا غــر نمیزنــد و در جــواب 
ســوالم کــه مــی پرســم از کارت راضــی هســتی؟، میگویــد: االن وقــت 
ــد از دل و  ــه، بای کار اســت، مهــم نیســت چــه کاره ایــم، ســمتمون چی

ــم.  ــاد کنی ــم و کشــور رو آب جــون کار کنی
بــا همــان اخــم و غیــرت پیچیــده در لهجــه لــری می گویــد : بــه 
پــول و حقــوق فکــر نمی کنــم روزی ام را خــدا میــده، فقــط میخــوام 

کاری کــه بــه مــن ســپردن بــه بهتریــن نوعــش انجــام بــدم. 
ــتن  ــا، شکس ــه ه ــوزی عرص ــش س ــری از ات ــدای دلگی ــا ص و ب
درخت هــا و دزدی شــلنگ هــای ابیــاری قطــره ای گالیــه می کنــد 
ــون  ــواده خودش ــل خان ــت رو مث ــردم طبیع ــد : ای کاش م و می گوی

ــد  ــداری می کردن ــون ازش نگه ــه ش ــل بچ ــتند ، مث میدونس
ــون  ــا زب ــرا ب ــدا کارگ ــه خ ــد: ب ــد و میگوی ــادش می افت ــاره ی و دوب

ــد.  ــا رو آب دادن ــن درخت ــا ای ــو گرم روزه ت

آقــای اســفندیار هاشــم زاده به نمیــری با امســال ۱۵ ســال از ۵۱ ســال 
عمــرش  را در قــم مهمــان بــوده و بابلســر سرســبز را بــه عشــق ارادتش به 
قــم گذاشــته و آمــده اینجــا و می گویــد: ۱۴ ســال در کارخانــه کارکــردم، 
ــود پیشــنهاد  ــه کــه پســرعمه ام ب ــل شــد صاحــب کارخان آنجــا تعطی
کار در تهــران را بهــم داد امــا بــه خاطــر حضــرت معصومــه و جمکــران 
مانــدم قــم و تــو فضــای ســبز شــدم باغبــون. پــاک دســتی اش را همــه 
قســم می خورنــد مخصوصــاً از همــان زمســتانی کــه زنــگ زد کارخانــه 
و گفــت دیرتــر می آیــم. زمســتان ۷۴ بــود وقتــی کیــف آقــای برقعــه ای 
را بــا ۲ میلیــون پــول نقــد و ۱۵ میلیــون چــک پیــدا کــرد و رســاند دســت 

ــش. صاحب
ــا قاطعیــت  ــار هــم ماجرایــش شــبیه همــان دفعــه اســت و ب ایــن ب
و ته لهجــه مازندرانــی اش می گویــد: اگــر ۱۰۰ میلیــارد هــم بــود 
می رســاندمش بــه دســت صاحبــش. بــرای مــال حــالل از بــازوم نــون 

ــم داده. ــز به ــدا همه چی ــکر خ ــدا رو ش ــوردم و خ خ
ــه حــاال از زحمــت بیشــترش ســپید  ــی ک ــده ای و موهای ــه خن ــا ت ب
ــتانش را  ــت داس ــت اس ــت در حکای ــه حکای ــت هایی ک ــت و دس اس
ــتم  ــود و داش ــون ب ــاه رمض ــر ۲۷ م ــد: ظه ــد و می گوی ــت می کن روای
ــرو  ــوت حــرس می کــردم، مهنــدس گفــت ب پاجوش هــای درخــت ت
اون طــرف ی  پاجوش هــا درآمــده، اون هــم حــرس کــن، گفتــم چشــم 

ــدس. مهن
رفتــم اون طــرف پــارک تــا پاجــوش درخــت تــوت بزنــم کــه دیــدم 
ــزرگ  ــه های ب ــت و کیس ــار درخ ــه ای کن ــرِم مردان ــتی چ کیف دس
ســبزی کــه چمن هــای زده رو تــوش جمــع کــرده بــودم، افتــاده، از اون 
ــود،  ــو نب ــی ن ــد، خیل ــت می گیرن ــا دس ــه معلم ه ــتی ها ک کیف دس

ــادی توشــه. ــول زی ــود پ ــوم ب ــود و معل درش بازشــده ب
یکــم تردیــد کــردم کــه بــردارم آِخ مــاه رمضــون بــود، نمیدونســتم 

صاحبــش میشــه پیــدا کــرد یــا نــه؟

ــژه ای دارد،   ــاد وی ــورا اعتق ــان وعاش ــاه رمض ــه م ــه ب ــد ک می گوی
وســط داســتانش یــادش میافتــد کــه شــب های اول محــرم در به نمیــر 
ــن دو  ــد و ای ــد و عــزاداری می کنن ــم شــام می دهن ــی قدی بابلســر از خیل
ــاره  ــد دوب ــش می خواه ــوده و دل ــم ب ــگار ک ــال ان ــه کرب ــه رفت ــاری ک ب

ــال. ــرود کرب ب
ــر  ــتم زی ــف گذاش ــتم و کی ــم گذاش ــو جیب ــا رو ت ــد: پول ه می گوی
ــا شــیفتم  ــود ت ــده ب ــده نشــه ، یــک رب مون کیســه های چمــن کــه دی
تمــوم بشــه و بایــد کارم تمــوم می کــردم. تــو کیــف ۴۷ میلیــون تومــن 
ــزار  ــی و ۱۰۰ ه ــای ۵۰ هزارتومان ــه تراول چک ه ــود، هم ــد ب ــول نق پ
تومانــی . ۵ تــا کارت عابــر بانــک و یــک کارت حــوزه کــه روش نوشــته 
ــی  ــه  و ی کارت دیگــه کــه روش عرب ــی و العالمی ــه المصطف ــود جامع ب

ــود. ــته ب نوش
اســفندیار هاشــم زاده می گویــد: دیــدم یــک روحانــی بــا موتــور بــه 
پــارک  نزدیــک مــی شــه، رفتــم جلــوش گرفتــم و کارت نشــونش دادم، 
روحانــی حــدود ۶۰ســال ســن داشــت و گفــت: ایــن آقــا هــم حــوزه ای 

ــن . م
روحانــی طلبــه را کــه از کشــور بحریــن بــود را می شــناخت و گفــت: 
بــرای تبلیــغ دو ســال قــرار اســت بــرود بحریــن و انجــا بمانــد ومعلــوم 

ــاره برگــردد. نیســت کــی دوب
قــرار می شــود اســفندیار هاشــم زاده و روحانــی برونــد پیــش 
ــوند و راه  ــم زاده می ش ــین هاش ــوار ماش ــد، س ــش کنن ــی و پیدای روحان

میافتنــد.
ــالل  ــال ح ــه م ــن ب ــد: م ــه می ده ــت ادام ــا قاطعی ــم زاده  ب هاش
اعتقــاددارم و دو تــا بچه هایــم را بــا مــال حــالل بــزرگ کــرده ام خــدا رو 
شــکر دختــرم متخصــص بیهوشــی اســت و در بیمارســتان کار می کنــد 

ــه. ــول می ش ــاهلل قب ــکی داده،  ان ش ــور پزش ــال کنک ــرم امس و پس
ــه  ــه اش را فروخت ــی، خون ــی بحرین ــش روحان ــم پی ــد: رفتی می گوی

بــود تــا بــرای تبلیــغ بــره بحریــن و وســط راه کیفــش را گــم مــی کنــه و 
ــود. ــن ب ــش در بحری ــی، کارت اقامت اون کارت عرب

ــی  ــای روحان ــرای تعارف ه ــودش وســط  ماج ــوش رو اســت و خ خ
ــم   ــا گفت ــه حاج آق ــد: ب ــی می گوی ــردن مژدگان ــول ک ــرای قب ــی ب ایران
ــرای رضــای  ــن ب ــده م ــی ب ــن مژدگان ــه م ــو ب ــه خارجــی نگ ــه طلب ب
خــدا ایــن کار را کــردم و فقــط ۱۰ هزارتومانــی حاج آقــا را تبرکــی قبــول 

کــردم.
ــا  ــه ب ــش ک ــدد و صورت ــاره می خن ــورد دوب ــه می خ ــش را ک چای
ــد و  ــی رس ــه نظرم ــاش تر ب ــده بش ــیده ش ــفیدی پوش ــش س ته ری
ــال،  ــام ان ۱۴س ــگار تم ــود، ان ــی ش ــه یادآورم ــش را در کارخان خاطرات
کارخانــه فقــط برایــش محــل کار نبــوده و بــا آب نبات هایی که همیشــه 
در جیــب داشــته و بــه همکارانــش تعــارف می کــرده دفتــر خاطراتــی  را 
ــد  ــا چن ــه تنه ــته  ک ــتگی اش می نوش ــروز و دوران بازنشس ــرای ام ب

ــه دارد. ــا آن فاصل ــالی ب س
و وقتــی می پرســم بزرگ تریــن آرزویــت چیســت، می خنــدد 
ــن  ــد ای ــم می خواه ــط دل ــز دارم فق ــکر همه چی ــدا رو ش ــد: خ می گوی
ــا  ــا ب ــم ت ــا بازنشســتگی ام هــم در شــهرداری بمون ــر ت ــد ســال آخ چن

ــم. ــته بش ــت بازنشس ــال راح خی
ــزا  ــی چی ــاال خیل ــا ح ــن ت ــد: م ــد و می گوی ــادش میافت ــاره ی و دوب
ــن  ــود، ای ــار نب ــن ب ــن اولی ــدا کــردم و رســوندم دســت صاحبــش، ای پی
چنــد وقــت یــک گوشــی آیفــون پیــدا کــردم ۱۸ میلیــون پولــش بــود 
بــرای یــک دکتــر بــود کــه رســوندم دســتش، االنــم ۱۰ روزی هســت 
تــو پــارک یــک انگشــتر پیــدا کــردم کاغــذ زدم تــو پــارک تــا صاحبــش 

ــدا بشــه. پی
ــتر  ــرای انگش ــداهلل و ب ــده ای الحم ــر پیداش ــرای ه ــب ب ــر ل و زی
ــر ۱۰۰  ــد "اگ ــد می کن ــاره تأکی ــد و دوب ــاهلل می گوی ــب ان ش بی صاح

ــوندم دســت صاحبــش". ــی رس ــود م ــم ب ــارد ه میلی

نمک گیر شده است، می گوید ارادتش به حضرت معصومه )س( و جمکران نمی گذارد از قم برود و کار بهتر و حقوق باالتر را رد کرده تا 
هر وقت دلش از زمین و زمان گرفت گوشه صحن اتابکی یا با سه شنبه های جمکران دوباره دلش به زندگی گرم شود، یا علی بگوید و 

قبل از طلوع برود سراغ هرس کردن پاجوش های بوستان مهر در تابستانی که دل خوشی اش سبز بودن چمن هایش است.

اگر ۱00 میلیارد هم بود به صاحبش برمی گرداندم

راحله روشن
خبرنگار نارون
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ــا  ــی دارد مخصوص ــس طوالن ــه ای ب ــبز تاریخچ ــای س ــا و فض ــی پارک ه ــر طراح هن
در آن زمــان کــه پــارک مفهومــی کامــا متفــاوت بــا آنچــه کــه امــروز شــاهدش هســتیم 
ــس  ــق ح ــدد تلفی ــه م ــلوغ ب ــهرهای ش ــم در دل ش ــن آنه ــی نوی ــق فضاهای ــت. خل داش
ــا یکدیگــر کاری اســت کــه از عهــده هــر کســی بــر  زیبایــی پرســتی و شــکوه طبیعــت ب
ــه و  ــذاب در گوش ــی ج ــای تفریح ــن مکان ه ــدادی از ای ــراغ تع ــه س ــه ب ــد. در ادام نمی آی
ــه کار  ــدن ذوق ب ــا زد و از دی ــه آنه ــری ب ــار س ــا یکب ــد حتم ــه بای ــم ک ــا می روی ــار دنی کن

ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــرد. ب ــذت ب ــان ل ــه در طراحی ش رفت

فضای سبز ملل

ــای  ــورداری از باغ ه ــر برخ ــالوه ب ــتوهد ع ــتان اس اس
زیبــا دارای عمــارت و یــک دهکــده نیــز می باشــد 
ــق  ــتوهد متعل ــای اس ــل بارون ه ــه نس ــی ب ــه همگ ک
ــد. طراحــی قــرن هجدهمــی ایــن اســتان بیشــتر  بوده ان
بازتــاب دهنــده عناصــر اســاطیری یونــان باســتان 
ــو، یــک دریاچــه مصنوعــی  ــد هرکــول و آپول اســت: معب
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــاری آن، دس ــی معم ــبک یونان و س
ــه  ــن نقط ــو در ای ــم را از ن ــی مه ــر تاریخ ــن عص داده و ای
ــاز آفرینــی کــرده اســت. البتــه هنــوز ردپایــی  از جهــان ب
از نــگاه بریتانیایــی نیــز در گوشــه و کنــار قابــل مشــاهده 

. شــد می با

ــک  ــارت و ی ــا دارای عم ــای زیب ــورداری از باغ ه ــر برخ ــالوه ب ــتوهد ع ــتان اس اس
ــد.  ــق بوده ان ــه نســل بارون هــای اســتوهد متعل ــز می باشــد کــه همگــی ب دهکــده نی
ــاطیری  ــر اس ــده عناص ــاب دهن ــتر بازت ــتان بیش ــن اس ــی ای ــرن هجدهم ــی ق طراح
ــبک  ــی و س ــه مصنوع ــک دریاچ ــو، ی ــول و آپول ــد هرک ــت: معب ــتان اس ــان باس یون
یونانــی معمــاری آن، دســت بــه دســت هــم داده و ایــن عصــر تاریخــی مهــم را از نــو در 
ایــن نقطــه از جهــان بــاز آفرینــی کــرده اســت. البتــه هنــوز ردپایــی از نــگاه بریتانیایــی 

ــد. ــاهده می باش ــل مش ــار قاب ــه و کن ــز در گوش نی

گل  باغ هــای  بزرگ تریــن  کوکنهــوف  باغ هــای 
جهــان بــه شــمار می آیــد. گفتــه می شــود روزانــه 
ــوند. از  ــته می ش ــا کاش ــاز گل در آنه ــون پی ــت میلی هف
ســال ۱۹۴۹ تــا کنــون شــهرداری شــهر لــس مســئولیت 
ــاغ گونه هــای  ــن ب ــه آنهــا را برعهــده دارد. ای رســیدگی ب
ــی در  ــزل داده و حت ــود من ــاه را در خ ــی از گل و گی مختلف
ــود  ــه وج ــدی را ب ــای جدی ــد زدن گونه ه ــا پیون ــا ب اینج
آورده انــد. امــروزه ایــن بــاغ بــا عطــر و بــو و رنــگ آمیــزی 
درخشــان گلهــای ش، عطــش زیبایــی پرســتی بیننــده را 

ــد. ــی کن ــیراب م ــن شــکل ممکــن س ــه بهتری ب

ــای  ــورداری از باغ ه ــر برخ ــالوه ب ــتوهد ع ــتان اس اس
زیبــا دارای عمــارت و یــک دهکــده نیــز می باشــد 
ــق  ــتوهد متعل ــای اس ــل بارون ه ــه نس ــی ب ــه همگ ک
ــد. طراحــی قــرن هجدهمــی ایــن اســتان بیشــتر  بوده ان
بازتــاب دهنــده عناصــر اســاطیری یونــان باســتان 
ــو، یــک دریاچــه مصنوعــی  ــد هرکــول و آپول اســت: معب
ــم  ــت ه ــه دس ــت ب ــاری آن، دس ــی معم ــبک یونان و س
ــه  ــن نقط ــو در ای ــم را از ن ــی مه ــر تاریخ ــن عص داده و ای
ــاز آفرینــی کــرده اســت. البتــه هنــوز ردپایــی  از جهــان ب
از نــگاه بریتانیایــی نیــز در گوشــه و کنــار قابــل مشــاهده 

. شــد می با
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نشاط و شادی
 در سایه ایمنی

ــی  ــن کارهای ــش تری ــذت بخ ــازی از ل ب
اســت کــودکان  انجــام مــی دهنــد و ایــن 
کار بــرای آنهــا شــادی آور و شــیرین 
ــه  ــه بچ ــی ک ــکان های ــی از م ــت. یک اس
ــتان  ــد بوس ــت دارن ــیار دوس ــا آن را بس ه
ــن  ــن رو ایم ــت از ای ــهری اس ــای ش ه
ســازی ایــن محیــط  هــا از الزامــات 
شــهری  مدیریــت  برنامه ریزی هــای 
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــذا س ــت. ل اس
ــر  ــالهای اخی ــم در س ــهرداری ق ــبز ش س
ــکاری  ــا هم ــی ب ــه ایمن ــکیل کمیت ــا تش ب
اداره کل اســتاندارد  اقدامــات قابــل 
ــام داده  ــوص انج ــن خص ــی در ای توجه

اســت.

ــطح   ــازی س ــای ب ــه ه ــش مجموع ــا پای ــه اول ب در مرحل
بوســتانهای شــهر ، ۹۵ درصــد مجموعــه هــای فلــزی قدیمــی 
و غیــر اســتاندارد کــه  بــا ظاهــری نــا زیبــا و جنــس فلــزی کــه 
ــاب بســیار داغ و در زمســتان بســیار  ــش آفت ــا تاب در تابســتان ب
ــازگاری  ــودکان س ــف ک ــتان  لطی ــا دس ــدند و ب ــی ش ــرد م س
نداشــتند جمــع آوری شــدند و ســپس ۷۷  مجموعــه بــازی پلــی 
ــوش  ــع کفپ ــر مرب ــش از  ۱۰۰۰۰ مت ــا بی ــتاندارد ب ــن اس اتیل

ــدند. ــداری و نصــب ش ــال ۹۶ خری ــای س ــا انته ــن ت ایم
در مرحلــه بعــد و در ادامــه ایمــن ســازی و نگهــداری 
مجموعــه هــای بــازی کــودکان، واحــد بهینــه ســازی 
و نگهــداری تعمیــرات ســازمان بــا هماهنگــی اداره کل 
اســتاندارد  و شــهرداری هــای مناطــق هشــتگانه پــس از 
ــازی  ــتاندارد س ــازی و اس ــن س ــه ایم ــروع ب ــد ادواری ش بازدی
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــا ب ــتان ه ــازی بوس ــزات ب ــی تجهی مابق
اولویــت  نمــود کــه نتیجــه آن  دریافــت رتبــه اول در  اســتاندارد 
ســازی تجهیــزات بــازی بوســتان های شــهری  در کشــور شــد. 
انجــام ایمــن ســازی و اســتاندارد ســازی مجموعــه هــای بازی 
ــز  ــد وتجهی ــروژه خری ــت و  پ ــه داش ــز ادام ــاری نی ــال ج در س
ــت  ــتی جه ــای تندرس ــه ه ــازی و مجموع ــای ب کمپلکــس ه

بوســتانهای جدیــد االحــداث بــا اعتبــاری  بالــغ بــر ۱۷ میلیــارد 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت. ب ــروژه هاس ــن پ ــی از ای ــال  یک ری
ــل   ــتی مح ــول بهداش ــت اص ــی ورعای ــظ ایمن ــوع حف موض
ــایل  ــی وس ــن  اصل ــه مخاطبی ــاالن ک ــودکان و نونه ــازی ک ب
ــرو  ــط نی ــا توس ــه ه ــن مجموع ــداری ای ــتند ، نگه ــازی هس ب
ــتمر،  ــورت مس ــه ص ــبز ب ــای س ــکاران فض ــی پیمان ــای فن ه
ــن  ــی حس ــه بررس ــرد ک ــام میپذی ــزی انج ــه ری ــق برنام طب
ــا اســتفاده از ســامانه تحــت وب نظــارت  ــوارد ب ــن م انجــام ای
ــط  ــکاران ،توس ــده پیمان ــه ش ــای ارائ ــبز و چــک لیســت ه س
ــدم  ــوارد ع ــرد و م ــم انجــام میپذی ــران مقی ــان و ناظ کارشناس
ــرف  ــال برط ــا کام ــده ت ــری ش ــز پیگی ــه خی ــا حادث ــاق ی انطب
ــنجی و  ــت س ــت صح ــه جه ــی ب ــران عال ــًا  ناظ گردند.ضمن
ــور  ــه منظ ــک  ب ــکار از نزدی ــداری پیمان ــد نگه ــد فرآین رص
پیگیــری مــوارد حادثــه خیــز در عرصــه هــای فضــای 
ــاری  ــال ج ــا در س ــرا اینه ــالوه ب ــوند. ع ــی ش ــر م ــبز حاض س
ــار  ــال اعتب ــون ری ــارد وســیصد میلی ــادل ۲ میلی ــه ای مع بودج
ــی در  ــت درمان ــتی و حرک ــتگاهای تندرس ــز دس ــرای تجهی ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتگانه  نظ ــق هش ــتانهای مناط بوس
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رتبه بندی ادارات کل بر اساس استاندارد سازی وسایل تفریحی

یل فتیرحی ســا ی و ز د ســا ر ا ند ســات س ا ســا ت کل بر ا ا ر ا د ی ا تبه بند ر



از نیمــه دوم ســال ۹۵ فعالیــت ایمــن ســازی آبنماهــا در مناطــق 
مختلــف بــا  اعتبــارات داخلــی ســازمان پــارک هــا وفضــای ســبز، 
ــق  ــی مناط ــارات داخل ــم و اعتب ــهرداری ق ــی ش ــارات اصل اعتب
آغــاز  و در مــدت دو ســال  ۱۳۴ آبنمــا بــا اعتبــار بالــغ بــر ۴۹ میلیــارد 
ریــال اصــالح و راه انــدازی شــد. از دیگــر اقدامــات در ایــن زمینــه 
پــروژه نــور پــردازی آبنماهــا بــود و تاکنــون نــور پــردازی تعــدادی 
ــتان  ــدان روح ا...، بوس ــر، می ــهر نظی ــف ش ــاط مختل ــا در نق از آنه

ــواب ، بوســتان هاشــمی و ... صــورت  ــان ن ــاران ، انتهــای خیاب گلب
پذیرفتــه اســت. برنامــه ریــزی احــداث آبنمــای خشــک موزیــکال 
ــورت  ــز ص ــه نی ــت گان ــق هش ــای مناط ــتان ه ــی از بوس در یک
ــد  ــاز خواه ــور آغ ــای مذک ــداث آبنم ــه زودی کار اح ــه  و ب پذیرفت
ــازی،  ــال بهس ــا در ح ــش از ۲۵ آبنم ــر بی ــال حاض ــد. در ح گردی
ایمــن ســازی و راه انــدازی اســت  و هشــت آبنمــای باقیمانــده نیــز 
در ســال جدیــد بهســازی و راه انــدازی مــی گــردد و در ایــن صــورت 

ــدازی  ــازی و راه ان ــهر  بهس ــطح ش ــود در س ــای موج کل آبنماه
خواهنــد شــد. نگهــداری صحیــح از آبنماهــای ســطح شــهر هــم از 
ــژه ای برخــوردار اســت کــه در ایــن خصــوص ضمــن  اهمیــت وی
ــه ، هفتگــی و  برنامــه ریــزی مــدون و تدویــن چــک لیســت روزان
ــه و  ــد از آبنماهــا صــورت گرفت ــه صــورت مســتمر بازدی ــه ب ماهان
ــه صــورت روتیــن در حــال انجــام  بحــث ســرویس و نگهــداری ب

ــد. ــی باش م

ــرژی را بشــدت  ــرخ تقاضــای ان ــت ،  ن ــش رشــد جمعی  افزای
ــش  ــش از پی ــتفاده بی ــه اس ــور ب ــش داده و در نتیجــه مجب افزای
ــورد  ــرژی م ــن ان از ســوختهای فســیلی موجــود در جهــت تامی
ــیلی  ــوخت فس ــای س ــی نیروگاهه ــیم. از طرف ــی باش ــاز م نی
ــن ۷۰۰  ــًا بی ــرق تقریب ــرژی ب ــووات ان ــر کیل ــد ه ــه ازای تولی ب
ــه  ــک گاز گلخان ــوان ی ــن بعن ــید کرب ــرم دی اکس ــا ۹۰۰ گ ت
ــی  ــردد در صورت ــی گ ــا م ــی فض ــب آالیندگ ــد و موج ای تولی
ــرژی خورشــیدی  ــرق از طریــق ان ــووات ب ــد یــک کیل کــه تولی
ــد.  ــی نمای ــد م ــن تولی ــید کرب ــرم دی اکس ــا ۷۵ گ ــا ۵۰ ت تنه
ــیل  ــران پتانس ــاور ای ــور پهن ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بســیار مناســبی در تولیــد و اســتفاده از انــرژی خورشــیدی 
ــب  ــزی مناس ــه ری ــتن برنام ــل نداش ــه دلی ــی ب ــود دارد  ول وج
ــتفاده و  ــا اس ــرایط تحریمه ــی و ش ــکالت سیاس ــود مش و وج
ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش بســیار محــدود گردیــده 
اســت. در همیــن راســتا ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز 
بــرای نهادینــه کــردن ایــن مســاله و در جهــت فرهنــگ 
ســازی و ترویــج اســتفاده از انرژیهــای تجدیــد پذیــر در 
ــن  ــدازی اولی ــداث و راه ان ــری و اح ــه پیگی ــبت ب ــال ۹۶ نس س
ــهرداری  ــاورت ش ــیدی در مج ــووات خورش ــروگاه ۲۰ کیل نی
مرکــزی اقــدام و بــا وجــود همــه مشــکالت اقتصــادی و 
ــاه  ــور را در مردادم ــروگاه مذک ــد نی ــق ش ــانات ارزی موف نوس
ــروگاه  ــد. نی ــرق سراســری نمای ــبکه ب ــدازی و وارد ش ۹۷ راه ان
مذکــور کامــاًل ایمــن و اســتاندارد بــوده و از ویژگیهــای 
ــوزی و  ــش آم ــای دان ــهریان و اردوه ــه همش ــت ک آن اینس
ــدون  ــد ب ــی توانن ــی م ــه راحت ــدان ب ــه من ــجویی و عالق دانش
ــا  ــن پنله ــی در بی ــوده و حت ــدن نم ــی از آن دی ــچ محدودیت هی
ــن  ــد. ای ــدا نماین ــنایی پی ــرد آن آش ــوه کارک ــا نح ــدم زذه و ب ق

ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــاه )ک ــفند م ــان اس ــا پای ــروگاه ت نی
ــدود  ــراردارد( ح ــود ق ــد خ ــم تولی ــروگاه در مینیم ــی نی فصل
۱۵۰۰۰ کیلــووات بــرق تولیــد نمــوده و ایــن رقــم حاکــی از آن 
ــن دی اکســید  اســت کــه در ایــن مــدت حداقــل بیــش از ۱۲ ت
ــول  ــر درخــت در ط ــر ه ــده اســت و اگ ــد ش ــر تولی ــن کمت کرب
ســال حداقــل ۹۰ کیلــو دی اکســید جــذب نمایــد بــدان معنــی 

اســت کــه در صــورت عــدم وجــود ایــن نیــروگاه بــرای جــذب 
ــرق  ــووات ب ــد ۱۵۰۰۰ کیل ــل از تولی ــن حاص ــید کرب دی اکس
ــداری   ــت و نگه ــل کاش ــه حداق ــیلی ب ــوخت فس ــروگاه س از نی
۳۰۰ درخــت تنومنــد نیــاز داشــتیم. خوشــبختانه از اواخــر 
ــز در  ــد نی ــی جدی ــیدی ۵ کیلووات ــروگاه خورش ــال ۹۷ دو نی س
بوســتانهای شــهریار منطقــه ۶ و بوســتان کــودک منطقــه 
۱ بــه بهــره بــرداری رســیده و بــه زودی راه انــدازی و وارد 
ــز دو  ــال ۹۸ نی ــه در س ــن اینک ــد. ضم ــد ش ــرق خواه ــبکه ب ش
ــداث  ــر اح ــه دیگ ــز در دو منطق ــر نی ــووات دیگ ــروگاه ۵ کیل نی
خواهــد شــد. همچنیــن بــا نظــارت و کمــک کارشناســان  
ــتان  ــووات در آرامس ــیدی ۳۰ کیل ــروگاه خورش ــد نی ــک واح ی
ــبکه  ــه ش ــال ب ــال اتص ــداث و در ح ــه)س(  اح ــت معصوم بهش
ــروگاه خورشــیدی ۶۰  ــروژه احــداث یــک نی ــه زودی پ ــوده ب ب
کیلــووات نیــز در آن مــکان کلیــد خواهــد خــورد. احــداث و راه 
ــری ســت  ــدام دیگ ــز اق ــیدی نی ــای خورش ــدازی آبگرمکنه ان
ــوری  ــه ط ــت. ب ــه اس ــورت پذیرفت ــتا ص ــن راس ــه در همی ک
کــه در ســال ۱۳۹۷،  ۱۰ واحــد آبگرمکــن خورشــیدی در 
بوســتانهای مهــدی ، امــام رضــا، غدیــرف علــوی و... احــداث و 
ــن آب گــرم  ــه تامی ــن آبگرمکنهــا وظیف ــد. ای ــدازی گردی راه ان
ــده  ــور را بعه ــتانهای مذک ــتی بوس ــهای بهداش ــت سرویس جه
ــای  ــرم حمامه ــز آب گ ــا نی ــدادی از کمپینگه ــته و در تع داش
ــداد ۱۵  ــز تع ــال ۹۸ نی ــد. در س ــی نماین ــن م ــود را تامی موج
واحــد آبگرمکــن خورشــیدی جدیــد در دیگــر بوســتانها نصــب 
خواهــد شــد کــه بــدون نیــاز بــه انــژی بــرق و یــا گاز از طریــق 
ــدام  ــود اق ــودن آب موج ــرم نم ــه گ ــرژی خورشــید نســبت ب ان
ــرق در  ــد ب ــای تولی ــه محدودیته ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی نمای م

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــور از اهمی کش
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 رسول شمس

رئیس واحد بهینه سازی، نگهداری و 
تعمیرات سازمان پارک ها و فضای سبز

 سعید دشتی
کارشناس واحد بهینه سازی، 
نگهداری و تعمیرات سازمان 
پارک ها و فضای سبز

تغییرات زیست محیطی از مهمترین عوامل برهم زننده سالمت بشر بوده و شکی نیست که استفاده گسترده از 
سوختهای فسیلی برای تامین انرژی یکی از بزرگترین عوامل تهدید کننده کره زمین است. امروزه بحرانهای سیاسی و 

اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت در ذخائر فسیلی ، نگرانیهای زیست محیطی و افزایش جمعیت ، رشد اقتصادی و ضریب 
افزایش مصرف همگی از مباحث جهانی هستند که با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را به در یافتن راهکارهای مناسب 

معضالت انرژی در جهان بخصوص بحرانهای زیست محیطی به خود مشغول نموده اند.

بهسازی و ایمن سازی آب نما ها
پس از  بررسی های اولیه در سال 9۵ مشخص شد در شهر قم تعداد 1٧1 آبنما وجود دارد که اکثریت این آبنماها به دالیل 

فنی ، ناایمن و یا غیر فعال می باشد. به منظور پیشگیری از وقوع هر گونه حادثه احتمالی طبق یک الویت بندی و گروه بندی بحث 
اصالح، ایمن سازی و راه اندازی کلیه آبنماها به صورت موتورخانه خشک در دستور کار قرار گرفت و کلیه آبنماهای موجود از نظر 

متعلقات تابلو برق بررسی و ایمن سازی شدند و از نظر ابنیه نیز در صورت نیاز بهینه سازی شده و همه پمپ های شناور از مدار خارج 
و به جای آن از موتورخانه خشک استفاده شد. ضمن اینکه مقرر گردید تا زمان اصالح کلیه آبنماها از ساخت آبنمای جدید در مناطق 

خودداری شود. 
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ــاز  ــداث ف ــم از اح ــش ق ــه ش ــهردار منطق ش
ســوم بوســتان نبــوت بــا مســاحت ۳۶ هــزار 

مترمربــع خبــر داد.
ــوم  ــاز س ــه ف ــان اینک ــا بی ــرد ب ــی حاتمی ف عل
بوســتان نبــوت در ســال ۹۷ کارهــای ابنیــه آن 
انجــام شــده اســت، اظهــار کــرد: امســال در 
ــون  ــا ۱۵۰ میلی ــتان ب ــازی بوس ــف بهس ــب ردی قال
تومــان اعتبــار بحــث کاشــت را در دســتور کار 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــه شــش ق ــهردار منطق ــم. ش داری
ــام  ــتان انج ــن بوس ــل ای ــزی کام ــه خاکری اینک
شــده و پیمانــکار لوله گــذاری مشــغول بــه کار 
ــن  ــذاری ای ــات لوله گ ــرد: عملی ــح ک ــت، تصری اس
ــال  ــار در ح ــان اعتب ــون توم ــا ۱۶۵ میلی ــتان ب بوس
انجــام اســت. حاتمــی فــرد بــا بیــان اینکــه کاشــت 
درختــان ایــن بوســتان  هــم انجــام می شــود، 
ــوم  ــاز س ــاحت ف ــع مس ــزار مترمرب ــزود: ۳۶ ه اف
بوســتان نبــوت اســت. وی بــا بیــان اینکــه بهســازی 
ــای  ــر برنامه ه ــز از دیگ ــوت نی ــتان نب ــاز دوم بوس ف
ــی  ــت: بخش ــت، گف ــش اس ــه ش ــهرداری منطق ش
از امکانــات، معابــر و زیرســاخت های بوســتان 
مســتهلک شــده و پیمانــکار مشــغول شــده و 
ــهریور  ــط ش ــز در اواس ــت آن نی ــزی و کاش خاکری

ــد. ــد ش ــام خواه انج

احداث فاز سوم بوستان شهری 
نبوت با مساحت۳۶هزار مترمربع

ــبز  ــای س ــرانه فض ــت: س ــم گف ــهردار ق ش
قــم ســال 9٤ نزدیــک بــه 1٤ مترمربــع بــوده کــه 
امــروز بــه بیــش از 19 مترمربــع رســیده اســت و 
برنامــه داریــم تــا ســال 1٤٠٠ ایــن ســرانه را بــه 

ــع برســانیم. ٢٦ مترمرب

بــا  ســقائیان نژاد  ســیدمرتضی  دکتــر 
بیــان اینکــه شــهر قــم در مرکــز کشــور، 
مرکــز جهــان تشــیع و حوزه هــای علمیــه 
ــه  ــزار طلب ــرد: ۸۶ ه ــار ک ــت، اظه ــیعه اس ش
در قــم در حــال تحصیــل هســتند و ۱۱۸ 
کشــور نماینــده در قــم دارنــد و مراجــع 
عظــام تقلیــد نیــز در ایــن شــهر ســکونت 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــم ب ــهردار ق ــد. ش دارن
اســت،  کشــور  معنــوی  پایتخــت  قــم 
ــی  ــاد مختلف ــر ابع ــم از نظ ــرد: ق ــح ک تصری
ــر  ــور دارد. دکت ــگرفی در کش ــای ش ظرفیت ه
ــا  ــهر ب ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی ــقائیان نژاد ب س

ــارراه  ــت در چه ــون جمعی ــک میلی ــش از ی بی
ــت:  ــرار دارد، گف ــور ق ــز کش ــی مرک مواصالت
ــدن و  ــتگاه تم ــالب، خاس ــتگاه انق ــم خاس ق
ــت  ــب و... اس ــب مذاه ــی، تقری ــی دین فرهنگ
و بیــش از ۶۰۰ مرکــز پژوهشــی و دانشــگاهی 
ــهر را  ــن ش ــه ای ــت ک ــال اس ــهر فع ــن ش در ای
در جایــگاه باالیــی قــرار داده و در کشــور و 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــرده اس ــاخص ک ــان ش جه
اینکــه اقلیــم قــم اقلیــم خشــکی اســت و 
شــهرداری برنامه هــای ویــژه ای در حــوزه 
ــرانه  ــرد: س ــار ک ــی دارد، اظه ــت محیط زیس
ــه ۱۴  ــک ب ــال ۹۴ نزدی ــم س ــبز ق ــای س فض

ــش از ۱۹  ــه بی ــروز ب ــه ام ــوده ک ــع ب مترمرب
ــا  ــم ت ــه داری ــت و برنام ــیده اس ــع رس مترمرب
ســال ۱۴۰۰ ایــن ســرانه را بــه ۲۶ مترمربــع بــه 
ــهردار  ــانیم. ش ــی برس ــهروند قم ــر ش ازای ه
ــهر  ــبز در ش ــای س ــعه فض ــرد توس ــم رویک ق
ــدگاری  ــزود: مان ــرد و اف ــی ک ــم ارزیاب را مه
ــت و  ــاعت اس ــت س ــدود هش ــم ح ــر در ق زائ
ــه دو روز  ــه آن را ب ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ب
برســانیم؛ در شــرایط فعلــی تنهــا زائریــن 
ــن  ــر ای ــه اگ ــی ک ــد در حال ــات می گیرن خدم
ــاد  ــد اقتص ــه دوروز برس ــدگاری ب ــزان مان می

ــد. ــد ش ــول خواه ــز متح ــهر نی ش

زیباســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری قــم از برنامــه ریــزی بــرای 
احــداث یــک بوســتان موضوعــی در هــر 

منطقــه شــهر در ســال ۹۸ خبــر داد.
ســیدمحمد موســوی منــش بــا بیــان 
ــا  ــعه بازی ه ــای توس ــی از محوره ــه یک اینک
و  شــهری  فضــای  در  ســرگرمی ها  و 
ــتند،  ــی هس ــتان های موضوع ــی بوس عموم
ــم  ــوع مه ــن موض ــدر ای ــرد: اینق ــار ک اظه
ــن  ــاورین و محققی ــی از مش ــه خیل ــت ک اس
بــه عنــوان مــدارس آینــده از آنهــا یــاد 
می کننــد و می گوینــد کــه می توانیــم 

از ایــن درگاه مفاهیــم علمــی و تعاریــف آن 
را بــه درســتی و بــه صــورت عملــی بــه 
کــودکان و دانش آمــوزان منتقــل کنیــم. 
ــهرداری  ــازی ش ــازمان زیباس ــل س مدیرعام
ــا بیــان اینکــه در همیــن راســتا احــداث  قــم ب
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس ــتان های موضوع بوس
ــاز  ــته دو ف ــنوات گذش ــت: در س ــت، گف گرف
اصلــی بوســتان فیزیــک و اعــداد را کار کردیــم 
و امســال نگــرش مــا متفاوت تــر اســت و 
ــورت  ــه ص ــتان ها ب ــن بوس ــم ای ــالش داری ت
ــهر  ــطح ش ــد در س ــزه بتوانن ــد و کانالی هدفمن
و مناطــق هشــتگانه کار شــوند. موســوی 
منــش خاطرنشــان کــرد: بــا همیــن رویکــرد 
ــهری  ــات ش ــاون خدم ــاعد مع ــر مس ــا نظ و ب
ــتان  ــک بوس ــه ی ــر منطق ــد در ه ــرر ش مق
موضوعــی کار شــود کــه و بایــد اطالع رســانی 
ــا  ــود ت ــدارس ش ــی و م ــز علم ــه مراک ــم ب ه
دانش آمــوزان از آن بهره بــرداری کننــد. 

ــف  ــات مختل ــه موضوع ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــه چن ــتان ها ب ــده و بوس ــته بندی ش دس
دســته علمــی، تفریحــی، فراغتــی، منطبــق 
بــر حــواس پنج گانــه و تلفیقــی تقســیم 
ــال  ــت امس ــزود: اولوی ــد، اف ــده ان ــدی ش بن
بــر اســاس مصوبــات کمیتــه فنــی ســازمان 
بوســتان فیزیــک پیشــرفته تر، بوســتان 
اعــداد، صــوت، تــور، طنــاب و المســه 
اســت و بــرای ســنوات آینــده هــم بــه 
دنبــال ایــن هســتیم کــه از طریــق فراخــوان 
ــم.  ــذب کنی ــد را ج ــای جدی ــی ایده ه عموم
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
ــدی از  ــتا بازدی ــن راس ــت: در همی ــم گف ق
پارک هــای علــم و فنــاوری داشــتیم 
تــا ایده پــردازی کنیــم و امیدواریــم بــا 
ــت  ــا اولوی ــهرداری ب ــق ش ــکاری مناط هم
کاری در هــر منطقــه یــک بوســتان 

موضوعــی احــداث کنیــم.

ــداث  ــرا و اح ــم از اج ــه ۴ ق ــهردار منطق ش
ــر  ــهری کوث ــتان ش ــاری بوس ــروژه ۳۰ هکت پ
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۴۰ میلیــارد ریــال 
تاکنــون و پیشــرفت فیزیکــی ۵۰ درصــدی 

آن خبــر داد.

مقــدم  اصفهانیــان  مهــدی  مهنــدس 
شــهردار منطقــه افــزود: ایــن پــروژه در 
ــرانه  ــش س ــرد افزای ــا رویک ــال ۹۶ ب ــدای س ابت
ــانی و  ــات رس ــتای خدم ــبز و در راس ــای س فض
ــون  ــرای شــهروندان آغــاز و تاکن ــاه ب ایجــاد رف
ــال در  ــارد ری ــر۱۴۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــد. وی در  ــی باش ــرح م ــه ط ــرا و ادام ــال اج ح
ــتان  ــی اس ــرایط اقلیم ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
ــه  ــا توج ــت: ب ــان داش ــم بی ــدس ق ــهر مق و ش
بــه ضــرورت و اهمیــت توســعه و گســترش 
فضاهــای ســبز در بهبــود محیــط زیســت 

ــهروندان  ــی ش ــت زندگ ــاء کیفی ــهری و ارتق ش
ــن  ــهری در ای ــت ش ــداف مدیری ــه اه ــر ب و نظ
ــهر و در  ــوب ش ــروژه در جن ــن پ ــوص ، ای خص
ــه ای در حــال اجــرا مــی باشــد.  ــه کوهپای منطق
شــهردار منطقــه ۴ از پیشــرفت فیزیکــی ۵۰ 
درصــدی پــروژه خبــر داد و اذعــان کــرد: در ایــن 
ــداث  ــنگی ، اح ــای س ــواره ه ــرای دی ــرح اج ط
ــام  ــا انج ــی و آبنم ــه مصنوع ــه ، دریاچ نمازخان
ــاک  ــرداری و خ ــاک ب ــه خ ــت و مرحل ــده اس ش
ــرای ایجــاد فضــا و زمیــن  ــروژه ب ــن پ ــزی ای ری
مناســب کاشــت گونــه هــای مختلــف درختــان 

، متناســب بــا الگــوی آب و هوایــی و اقلیمــی قــم 
ــال  ــبز در ح ــای س ــان فض ــر کارشناس ــر نظ زی
اجراســت تــا ان شــاءاهلل پــس از طراحــی محیــط 
در ســال جاری کاشــت آن صــورت پذیــرد. وی از 
اجــرا و احــداث بــاغ مــوزه بــزرگ دفــاع مقــدس 
ــا اشــاره  ــر داد  و ب ــن بوســتان خب ــک ای ــاز ی در ف
بــه اجــرا و احــداث پــروژه هــای بــزرگ فضــای 
ــک ،  ــده ای نزدی ــه در آین ــطح منطق ــبز در س س
توســعه چشــمگیر ســرانه فضــای ســبز در ســطح 
منطقــه را گامــی مهــم در جهــت ارتقــاء کیفیــت 

ــود. ــوان نم ــهری عن ــت ش ــط زیس محی

ــات  ــاز عملی ــت از آغ ــه هف شــهردار منطق
بهســازی بوســتان شــهید رجایــی بــا 
هــدف افزایــش ســرانه فضــای ســبز 
خبــر داد. مجیــد متین فــر بــا اشــاره بــه 

ــهید  ــتان ش ــازی بوس ــات بهس ــاز عملی آغ
ــری  ــدان شــهید مطه ــی حدفاصــل می رجای
ــن  ــرد: ای ــان ک ــادی بی ــهید اله ــدان ش و می
طــرح بــا هــدف بهبــود تــردد عابریــن پیــاده 
ــتور  ــبز در دس ــای س ــرانه فض ــش س و افزای
کار قــرار گرفتــه اســت. وی افزایــش 
ــات  ــتفاده از امکان ــهولت اس ــی و س دسترس
بوســتان، همســطح ســازی و مناســب 
ــازی  ــازی، نوس ــردد و بهس ــیر ت ــازی مس س

و زیباســازی بصــری محیــط شــهری 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــداف در اج ــر اه را از دیگ
ــان  ــا بی ــت ب ــهردارمنطقه هف ــمرد. ش برش
اینکــه ۴ میلیــارد ریــال بــرای اجــرای 
طــرح بهســازی بوســتان شــهید رجایــی 
ــان  ــت، خاطرنش ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــعت  ــه وس ــاحتی ب ــروژه در مس ــن پ ــرد: ای ک
ــاه  ــه م ــان س ــدت زم ــع در م دو هزارمترمرب
ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــازی و ب بهس

ســرانه فضای سبز شهر قم باید به ۲۶ مترمربع به ازای هر شهروندبرسد

احداث یک بوستان موضوعی در هر منطقه شهر در سال ۹۸

بهســازی بوستان شهری شهید رجایی با اعتباری بالغ بر ۴میلیارد ریال

اجرا و احداث بوستان شهری ۳0 هکتاری کوثر در محدوده شهرداری منطقه۴ 
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معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
قــم از اجــرای طــرح ممیــزی انــرژی در 
بوســتان های شــهری و ســاختمان های 

شــهرداری قــم خبــر داد.
ســید امیــر ســامع بــا بیــان اینکــه 
ــي از  از  ــرژي یک ــرف ان ــازي مص ــه س بهین
اولویت هــاي مهــم در بحــث تاسیســات 
مکانیکــي و الکتریکــي اســت گفــت: یکــي از 
شــاخص ترین پروژه هایــي کــه در همیــن 
راســتا در بوســتان های ســطح شــهر و اماکــن 
ــزي  ــروژه ممی ــده پ ــام ش ــا انج ــه آن ه و ابنی
ــاي  ــاختمان هاي ه ــتان ها و س ــرژي بوس ان

شــهرداري اســت.
وی از شناســایي ۴۰۰ انشــعاب بــرق در 
بوســتان هاي ســطح شــهر و ۴۵  انشــعاب 
بــرق در ســاختمان هاي اداري شــهرداری 
ــات  ــخصات و اطالع ــزود: مش ــر داد و اف خب
ــراي  ــت و ب ــعابات ثب ــن انش ــه ای ــوط ب مرب
ــوند و  ــي مي ش ــرف بررس ــازي مص بهینه س
لیســت اماکــن بــه همــراه نــوع کاربــري تهیه 

. ند می شــو
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
قــم تدویــن شناســنامه هاي الکتریکــي و 
ــرق و  مکانیکــي،  متمرکــز نمــودن قبــوض ب
صــورت حســاب ها، ممیــزي مولفه هــاي 
و  مصــارف  گــزارش  تهیــه  قبــوض، 
هزینه هــاي مربوطــه، ممیــزي و اصــالح 
تعرفه هــا، پیشــنهاد نصــب کنتورهــاي 
فرعــي و قطــع انشــعابات غیرمجــاز را از دیگــر 

قابلیت هــای ایــن طــرح بــر شــمرد.
تدویــن  بــه گفتــه وی همچنیــن 
گزارشــات و نمودارهــاي مختلــف از مصــارف 
ــه راهکارهــاي کاهــش و بهینــه ســازي  و ارائ
ــه در  ــت ک ــی اس ــر امکانات ــارف از دیگ مص
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــي ش ــروژه اجرای ــن پ ای
ــه  ــي هاي اولی ــس از بررس ــال پ ــوان مث عن
مشــخص شــد کــه ۱۵۸ انشــعاب بــرق بــدون 
مصــرف و یــا مصــرف صفــر در مناطــق وجــود 
داشــته اســت کــه مي تــوان از ایــن انشــعابات 
ــرد و  ــتفاده ک ــد اس ــاي جدی ــت پروژه ه جه
ــی در  ــل توجه ــي قاب ــث صرفه جوی ــه باع ک

هزینه هــا خواهــد شــد.
ســامع اعتبــار ایــن پــروژه را بالــغ بــر یــک 
ــا  ــت: تنه ــرد و گف ــوان ک ــال عن ــارد ری میلی
ــعاب  ــه ۲۰ انش ــک ب ــه نزدی ــالح تعرف از اص
رقمــي معــادل ۲ میلیــارد ریــال از هزینــه 
ــت  ــده اس ــي ش ــالیانه صرفه جوی ــوض س قب
ضمــن اینکــه تهیــه نمــودار تحلیــل مصــرف 
بــا نمونــه الگــوي مصــرف از دیگــر امکانــات 
اجــراي ایــن طــرح اســت کــه در هــر منطقــه 
پــس از بررســي قبــض صــادره مي توانــد 
وجــود و یــا عــدم وجــود هــر گونــه مشــکل در 

ــود. ــخص نم ــرف را مش ــوه مص نح
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری قــم 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــه اج ــت: ادام ــان گف در پای
در ســال جــاري نیــز در حــال پیگیــري اســت 
ــی انشــعابات احصــا و  ــان ســال تمام ــا پای و ت

ــد. ــد ش ــزي خواه ممی

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی هنــری 
ورزشــی شــهرداری قــم بــا تاکیــد بــر توجــه بــه 
ــم،  ــتان های ق ــی در بوس ــعه ورزش همگان توس
گفــت: تعــداد بوســتان های ویــژه بانــوان اســتان 
از پنــج بوســتان بــه ۱۱ بوســتان در حــال افزایــش 
ــعه  ــتان ها توس ــن بوس ــام ای ــه در تم ــت ک اس
ورزش همگانــی برنامه ریــزی شــده اســت.

ابوالقاســم مقیمــی مدیرعامــل ســازمان 
ــا  ــم ب ــهرداری ق ــی ش ــری ورزش ــی هن فرهنگ
ــه  ــوان از جمل ــه ورزش بان ــه ب ــه توج ــان اینک بی
اولویت هــای ســازمان فرهنگــی ورزشــی 
شــهرداری قــم اســت، افــزود: در فصــل تابســتان 
ــوان در  ــژه بان ــادیانه« وی ــای »ش ــژه برنامه ه وی
ــت.  ــزاری اس ــال برگ ــهر در ح ــتان ش ــج بوس پن
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی هنــری ورزشــی 
ــژه  ــرح وی ــن ط ــه داد: در ای ــم ادام ــهرداری ق ش
ــان  ــه در می ــک هفت ــه صــورت ی ــی ب برنامه های
در قالــب جشــن، بــازی و برنامه هــای ورزشــی از 
ــا پایــان ســال  ابتــدای فصــل تابســتان آغــاز و ت
ــزود: در نیمــه  ادامــه خواهــد داشــت. مقیمــی اف
ــرح  ــوا، ط ــرمای ه ــل س ــه دلی ــال ب دوم امس
ــی  ــالن های ورزش ــوان در س ــژه بان ــادیانه وی ش
ــود.  ــزار می ش ــم برگ ــهرداری ق ــر ش ــر نظ زی
ــاط در  ــتگاه نش ــاد ۴۰ ایس ــه ایج ــاره ب ــا اش وی ب
ــدازی ایــن  مســاجد اســتان، گفــت: هــدف راه ان
ایســتگاه های نشــاط بــا همــکاری مســاجد 
مناطــق مختلــف اســتان، تســهیل در دسترســی 

فضاهــای ورزشــی، کاهــش آســیب های 
اجتماعــی، گســترش نشــاط در جامعــه بــا 
محوریــت مســاجد اســت.  مدیرعامــل ســازمان 
فرهنگــی هنــری ورزشــی شــهرداری قــم 
ــتگاه  ــدازی ایس ــداف راه ان ــی از اه ــه داد: یک ادام
نشــاط در مســاجد قــم، اماکــن بهره منــدی 
ــرای  ــی ب ــه محل ــف ب ــالت مختل ــوان مح بان
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــای ورزش ورزش و فعالیت ه
ــا همــکاری مســاجد در حــال انجــام  موضــوع ب
مــی باشــد. مقیمــی در ادامــه افــزود: بــه منظــور 
توســعه ورزش همگانــی، تــالش بــرای توســعه 
ایســتگاه های ورزش صبحگاهــی و عصرگاهــی 
ــترک  ــتور کار مش ــهر در دس ــتان های ش در بوس
شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانــان قــم اســت. 
وی اظهــار داشــت: جشــن های شــادیانه عــالوه 
بــر بانــوان، بــه منظــور افزایــش نشــاط اجتماعی 
و تقویــت هویــت شــهری بــه صــورت عمومــی 
ــر برخــوردار اســتان  در پارک هــای مناطــق کمت
ــه در  ــا جمعــه هــر هفت در روزهــای ســه شــنبه ت
ــون  ــه تاکن ــود ک ــزار می ش ــتان برگ ــام تابس ای
ایــن جشــن ها بــا اســتقبال گســترده مــردم ایــن 
مناطــق مواجــه شــده اســت. مدیرعامل ســازمان 
فرهنگــی هنــری ورزشــی شــهرداری قــم ادامــه 
ــا  ــان ب ــه هــای نشــاط« همزم داد: طــرح »جمع
ایــام تابســتان بــا همــکاری هیــات های ورزشــی 
و شــورای هماهنگــی هیــات مذهبــی بــه منظــور 
ــاد  ــی، ایج ــف ورزش ــته های مختل ــی رش معرف
نشــاط اجتماعــی، ارتقــای فرهنــگ شــهروندی 
ــی  ــای مردم ــع آوری کمک ه ــن جم و همچنی
بــرای کمــک بــه نیازمنــدان هــر هفتــه در 
ــال  ــهر در ح ــاخص ش ــتان های ش ــطح بوس س

ــت. ــزاری اس برگ

ورزش همگانی بانوان در ۱۱ بوستان قم توسعه می یابد اجرای پروژه ممیزی انرژی

معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم 
ــی  ــی روش ــت در باغبان ــت باف ــم کش ــت: عل گف
ــر  ــد در تکثی ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــت ک اس
کمتــری  زمــان  در  گیاهــی  گونه هــای 
باشــیم. داشــته  تولیــد  بیشــتری   تعــداد 

ــعه  ــه توس ــان اینک ــا بی ــا ب ــل مهدی نی  ابوالفض
شهرنشــینی و افزایــش جمعیــت شــهری و 
فضاهــای صنعتــی نیــاز بــه توســعه فضــای ســبز 
شــهری را ضــروری ســاخته اســت اظهــار کــرد: 
ــی  ــرایط آب و هوای ــت ش ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
خصوصــا محدودیــت منابــع آب توســعه فضــای 
ــت و  ــه رو اس ــادی روب ــای زی ــا چالش ه ــبز ب س
ــتفاده از  ــکار اس ــن راه ــت بهتری ــن وضعی در ای
ــا  ــرایط ن ــه ش ــل ب ــازگار و متحم ــای س گونه ه
مســاعد آب و هوایــی اســت کــه عــالوه بــر ایجــاد 
ــداری  ــه  نگه ــدار هزین ــبز پای توســعه فضــای س
ــد  ــا تاکی فضــای ســبز را کاهــش می دهــد. وی ب

ــه دو روش  ــا ب ــن گونه ه ــاب ای ــه انتخ ــر اینک ب
بررســی ســازگاری گونه هــا در قالــب طــرح 
مطالعاتــی و همچنیــن اســتفاده از گونه هایــی 
ــرور  ــه م ــد و ب ــی کن ــش م ــت گزین ــه طبیع ک
زمــان توانســته اند زنــده بماننــد انجــام مــی شــود 
ــش  ــا بخ ــل ب ــا قب ــرد: از مدت ه ــان ک خاطرنش
ــات  ــی شــده اســت و اقدام خصوصــی رایزنی های
ــاخت های الزم  ــه و زیرس ــورت گرفت ــی ص خوب
فراهــم شــده اســت و امیدواریــم بتوانیــم در مــدت 
ــی در  ــب و خوب ــات مناس ــاهد اقدام ــی ش کوتاه
حــوزه فضــای ســبز باشــیم کــه نتیجــه مطلوبــی 
داشــته باشــد. وی ادامــه داد:  ایــن گونه هــا 
ــداری  ــل پای ــه دلی ــا ب ــتند ام ــاد نیس ــد زی هرچن
ــد  خــوب در اســتفاده در فضــای ســبز بســیار مفی
و موثــر هســتند. معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم بــا بیــان 
اینکــه در هــر دو روش انتخــاب گونــه ســازگار بــه 
نتیجــه رســاندن ســازگاری و رونــد تولیــد ممکــن 
ــر باشــد گفــت: علــم کشــت بافــت  اســت زمان ب
ــد در  ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب ــت ک ــی اس روش
ــا در  ــه مخصوص ــی ک ــای گیاه ــر گونه ه تکثی
ــی گزینــش  ــه صــورت طبیع ــه ب ــی ک ــه های گون
شــده اند در زمــان کمتــری تعــداد بیشــتری گیــاه 

ــیم. ــته باش ــد داش تولی

استفاده از روش علمی کشت بافت برای تکثیر گیاهان در 
 فضای سبز شهر قم

نرم افزار تحلیل قبوض ) مربوط به ممیزی انرژی (

جمع بندی سود سالیانه ناشی از اجرای فاز دوم 
پروژه ممیزی انرژی اشتراکات شهرداری قم
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Root Dry rotبیماری پوسیدگی خشک ریشه   

تشخیص بیماری پوسیدگی خشک ریشه

روش مبارزه

زمانــی کــه زرد شــدن کاکتــوس از قســمت طوقــه شــروع مــی شــود، احتمــااًل بــا پوســیدگی ریشــه 
ــاه متوجــه  ــروز نشــانه هــای آن در گی ــا ب ــی شــود ت ــه ریشــه پوســیده م ــی ک ــه رو هســتید. زمان رو ب
پوســیدگی نخواهیــم شــد. ایــن موضــوع ســبب پیشــرفت بیمــاری گیــاه مــی شــود و گاهــی درمــان 
ــد  ــد و بیینی ــاه را از نظــر وضعیــت پوســیدگی ریشــه بررســی کنی ــدا گی ــر ممکــن مــی ســازد. ابت را غی
ــد.  ــاه را قطــع کنی ــه گی ــن زمــان آب دادن ب ــدر دچــار پوســیدگی شــده اســت. در ای کــه ریشــه چــه ق

ــد. ــرون بریزی ــام خــاک آن را بی ــد و تم ــارج نمایی ــدان خ ــوس را از گل کاکت

بــه دلیــل اینکــه ســطح روی خــاک نیــز تــا حــد زیــادی درگیــر شــده اســت. بایــد از قســمت هــای 
ــوس فقــط روی قســمت ســبز آن  ــاه کاکت ــرای نجــات گی ــد. ب ــوس صــرف نظــر کنی زرد شــده کاکت
حســاب کنیــد. گیــاه را از گلــدان بیــرون آوریــد. اطــراف ریشــه را از خــاک خالــی نماییــد. ریشــه هــای 
پوســیده بــه راحتــی از گیــاه قابــل حــذف شــدن هســتند. بــرای ایــن کار از یــک کاتــر یــا چاقــوی تیــز 

ــد.  اســتریل شــده اســتفاده نمایی

ــرای  ــون ب ــرم و صاب ــد از آب گ ــی توانی ــن م ــد. همچنی ــتریل کنی ــکل اس ــا ال ــر را ب ــا کات ــو ی چاق
ــردن آن اســتفاده  ــرای خشــک ک ــز ب ــک دســتمال تمی ــد شــوید. آن گاه از ی ــره من شستشــوی آن به
کنیــد. ایــن بــرش بایــد تــا رســیدن بــه نواحــی ســبز کاکتــوس ادامــه یابــد. یعنــی بعــد از ایــن قســمت 

ــد. ــته باش ــود نداش ــیدگی آن وج ــوس و پوس ــدن کاکت ــری از زرد ش ــد اث بای

ــرگ الزم  درصــورت گســترش شــدید بیمــاری در ریشــه و مشــاهده خســارت شــدید در ســطخ ب
اســت خــاک گلــدان را تعویــض کــرده و بــه میــزان کمــی خاکســتر بــه جهــت ضدعفونــی ارگانیــک 
خــاک اســتفاده شــود. خــاک بایــد از نظــر زهکشــی در وضعیتــی عالــی قــرار داشــته باشــد تــا هنــگام 
آبیــاری آب بــه طــور کامــل از گلــدان خــارج شــود. بعــد از کاشــت کاکتــوس تــا چنــد روز از آبیــاری آن 

اجتنــاب کنیــد. ایــن آبیــاری بایــد بــه میــزان کــم باشــد.

بــرای ضدعفونــی خــاک و ریشــه و اطمینــان از حــذف کامــل قــارچ بیمــاری زا از محیــط گیــاه الزم 
اســت از ســم تیوفانــات متیــل بــه نســبت ۲۵ گــرم در ۱۰ لیتــر آب اســتفاده کنیــد. اینــکار را بــا فاصلــه 

۱۰ روز مــی تــوان تــا ۳ بــار تکــرار کــرد. 

یکی از بیماری هایی که در انواع گیاهان آپارتمانی و کاکتوس ها بوجود آمده و باعث ضعف و سپس احتماال 
خشکی گیاه می گردد، بیماری پوسیدگی خشک ریشه می باشد. عامل بیماري قارچ فوزاریوم است. گونه هاي مختلف 

قارچ فوزاریوم با گسترش جهاني مشکالت و بیماري هاي مختلف ایجاد میکنند . درجه حرارت باال براي شیوع این 
بیماري مناسب است .فوزاریوم بر روی ریشه  و طوقه پوسیدگی خشک ایجاد میکند که حالت یکنواخت دارد و بر 

خالف ریزوکتونیا شانکر ایجاد نمیکند. در پوسیدگی فوزاریومی، کل بافت ریشه و طوقه خشک و کاغذی شده و در 
صورت تماس دست با این نواحی صدایی مانند برخورد دست با کاغذ شنیده می شود و نواحی پوسیده با یک فشار 

متالشی می شوند.

سید سعید عالمه موسوی
 مسئول کلینیک فنی 
سازمان پارک ها و فضای سبز
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آموزش ساخت دیش گاردن 
)Dish Garden( Root Dry rot

۱. گیــاه آپارتمانــی مینیاتــوری و کوچــک، 
ــتی( ــان گوش ــاکولنت )گیاه ــا س ــوس ی کاکت

۲. ظرف یا گلدان کم عمق با دهانه باز
۳. خاک و سنگ ریزه

۴. قارچ کش

ــزه رنگــی  ــاری : ســنگ ری  وســایل اختی
بــرای تزئیــن، خانــه یــا وســایل چوبــی کوچــک، 

ــدف و ... ــک، ص عروس

همانطــور هــم کــه قبــال گفتــه شــد می توانیــد از انــواع گیاهــان بــرای ایــن کار اســتفاده کنیــد. امــا باید 
توجــه داشــته باشــید گیاهانــی کــه بــرای کاشــت در کنــار هــم انتخــاب می کنیــد عــادات آبیــاری، نــوری و 
رطوبتــی یکســانی داشــته باشــند. اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه از ســاکولنت ها در دیــش گاردن تــان اســتفاده 
ــرده و ریشــه دار اســتفاده  ــل رشــد ک ــر اســت از ســاکولنت های کام ــن مناســب، بهت ــرای دیزای ــد، ب کنی
کنیــد. انتخــاب گیاهــان مناســب شــاید مهــم تریــن قســمت ســاخت دیــش گاردن باشــد. ســعی کنیــد از 
گیاهــان بــا رنگ هــا و اندازه هــای مختلــف اســتفاده کنیــد تــا چینــش آنهــا کنــار هــم چشــم گیرتــر شــود. 
گیاهانــی بــا برگ هــای قرمــز مثــل پپرومیــا، ژینــورا، گل ســنگ و ... می تواننــد جلــوه ای دو چنــدان بــه کار 
شــما بدهنــد. ســرعت رشــد هــر گیــاه را هــم مــد نظــر قــرار دهیــد و بــرای انتخــاب گیاهــان دقت کنیــد که 

ســرعت رشــد تقریبــا برابــری داشــته باشــند.

ــاری  ــان آبی ــزان و زم ــه می ــه خــاک خشــک اســت. البت ــد ک ــی انجــام دهی ــا هنگام ــاری را تنه - آبی
ــان دارد. ــی ت ــان انتخاب ــوع گیاه ــه ن بســتگی ب

- در فصول رشد ماهی یک بار گیاهان را با کودهای مخلوط موجود در بازار کود دهی کنید.
ــور خــم نشــوند و  ــع ن ــه ســمت منب ــا گیاهــان ب ــد ت ــار دیــش گاردن را بچرخانی ــد وقــت یــک ب - چن

ــورد. ــم نخ ــان به ــش گاردن ت ــش دی آرای

ــا آب  ــت آن را ب ــر اس ــد. بهت ــز کنی ــان را تمی -۱  ظرفت
ــویید. ــش بش ــارچ ک ــرم و ق ــا آب گ ــون ی ــرم و صاب گ

-۲ الیه نازکی سنگ ریزه کف ظرف بریزید.
-۳ ظرف را از خاک پر کنید و آن را کمی فشرده  کنید.

-۴ دیزایــن دیــش گاردن تــان را مشــخص کنیــد و زاویــه دیــد را تعییــن کنیــد. اگــر می خواهیــد 
دیــش گاردن تــان از همــه طــرف دیــده شــود پــس گیاهــان بلندتــر را در مرکــز و گیاهــان کوتاهتــر را 
در اطــراف آن بکاریــد. اگــر میخواهیــد ظــرف فقــط از یــک طــرف ویــو داشــته باشــد، گیاهــان بلندتــر 

را در عقــب و گیاهــان کوتــاه تــر را در جلــوی آنهــا بکاریــد.
 حــاال بایــد جــای مناســب هــر گیــاه و گیاهانــی کــه کنــار هــم قــرار می گیرنــد را تعییــن کنیــد. 
بــرای ایــن کار گیاهــان را در کنــار هــم قــرار دهیــد و آنقــدر جابــه جــا کنیــد تــا دیزایــن دلخواه تــان 

ــد. ــدا کنی را پی
-۵ گیاهان را به آرامی از گلدان شان خارج کنید و خاک اطراف ریشه را کمی بتکانید.

-۶ در خاک چاله هایی برای کاشت گیاهان، متناسب با ریشه آنها، ایجاد کنید.
ــا  ــد ت ــی فشــرده کنی ــه آرام ــد و خــاک را در اطــراف ســاقه شــان ب -۷ گیاهــان را در خــاک بکاری

ــتند. ــم بایس ــت و محک راس
-۸ وقتــی کار کاشــتن دیــش گاردن  تمــام شــد، نوبــت بــه تزییــن می رســد! بــرای ایــن کاراز هــر 
وســیله ای کــه دوســت داریــد می توانیــد اســتفاده کنیــد. شــاخه هــای خشــک درختــان، مجســمه، 

ســنگریزه رنگــی، خــزه و...  .
-۹ دیــش گاردن تــان را بــه آرامــی آبیــاری کنیــد امــا مراقــب باشــید کــه آن را بیــش از حــد آبیــاری 
نکنیــد و خــاک غرقــاب نشــود. آبیــاری شــاید مهــم تریــن قســمت نگهــداری دیــش گاردن هــا باشــد 
چــرا کــه حتــی ذره ای آب اضافــه میتوانــد گیاهان تــان را گندیــده کنــد. در ایــن مرحلــه بهتــر اســت بــا 
آب و قــارچ کــش محلولــی تهیــه کنیــد و دیــش گاردن تــان را بــا آن آبیــاری کنیــد. بــرای جلوگیــری از 
بیماری هــای گیاهــی و گندیدگــی بهتــر اســت ماهــی یــک بــار از محلــول قارچکــش بــرای آبیــاری 

ــد. اســتفاده کنی
-۱۰ حــاال آن را در محیطــی بــا نــور مناســب قــرار دهیــد. اگــر در دیــش گاردن کاکتــوس کاشــته 

ایــد حتمــا بایــد دیــش گاردن در معــرض نــور کامــل و مســتقیم آفتــاب قــرار گیــرد.

دیش گاردن به کاشــت گیاهان درون ظرف ها یا گلدان هایی با دهانه باز 
و ارتفاع کم اطالق می شــود. در ساخت دیش گاردن  می توان از هر نوع گیاهی 
اســتفاده کرد. کاکتوس، ساکولنت، انواع گیاهان آپارتمانی و حتی درختچه ها 

برای این کار قابل استفاده هستند.

ظرف مناسب :

وسایل مورد نیاز :

اتنخاب گیاهان:

نکات مهم:

روش کار :

زهکشی دیش گاردن :

خاک مناسب :

یا گلدانی که  از هر نوع ظرف و  نیاز ندارد و شما می توانید  دیش گاردن به ظرف خاصی 
دهانه ی گشاد و عمق کمی )در حدود ۷ تا ۱۰ سانتیمتر( داشته باشد استفاده کنید، حتی ظروف 
پیرکس و گلدان های شکسته. فقط به این نکته توجه کنید که اگر ظرفتان امکان ایجاد سوراخ 
احتمالی ریشه ی گیاهانتان جلوگیری  از پوسیدگی  باشد مناسب تر است، چون  ته آن داشته  در 
می کند. ولی اگر چنین ظرفی در اختیار ندارید نگران نباشید چون با آبیاری مناسب و به هنگام، 

می توانید از این امر یعنی پوسیدگی ریشه جلوگیری کنید.

وجود زهکش باعث می شود آب تا عمق خاصی از دیش نفوذ کند و از ایجاد گنداب در انتهای 
دیش ممانعت به عمل می آید.

الیه های زه کش از پایین به باال برای اجرای دیش گاردن کاکتوس ، یعنی از کف دیش به سمت باال:
-پوکه معدنی  -پرلیت -خاک ذغال -سبوس برنج -خاک کوکوپیت -خاک سنگین و شن درشت

-خاک کاکتوس
*ریشه باید در بخش خاک کاکتوس مدفون شود.

برای کاشت گیاهانتان از خاکهای آماده موجود در بازار می توان استفاده کرد ولی بهتر است 
خودتان خاک مناسب را تهیه کنید به این دلیل که می توانید میزان خلل پذیری خاک را کنترل 
کنید، اگر در دیش گاردن فقط از کاکتوسها استفاده می کنید، به خاکی احتیاج دارید که منافذ زیادی 
داشته باشد و اگر تمامًا ساکولنت )گیاهان گوشتی( استفاده می  کنید، خاک نسبتًا چسبنده تر باشد 
و اگر هر دو خانواده را در کنار هم می گذارید خاکی حد واسط دو مورد قبل استفاده کنید. فقط به 
این نکته توجه کنید که در ته ظرفتان مقداری سنگریزه بریزید که خاک گلدانتان حالت باتالقی 

پیدا نکند.
برای اجرای دیش گاردن کاکتوس، الیه ابتدایی از باالی ظرف است که همان خاک کاکتوس 
است که مخلوطی از ماسه ریز و درشت است. اگر خاک استرلیزه نباشد، ممکن است پتانسیل رشد 
قارچ را دارا باشد، بنابراین یا خاک استاندارد درون بسته بندی مناسب تهیه کنید یا با گذاشتن خاک 

درون مایکروویو با دمای ۴۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه آن را پاستوریزه نمایید.
پیش از افزودن خاک کاکتوس به عنوان الیه نهایی خاک در دیش، بهتر است، مقداری کود 

ورمی کمپوست بدان اضافه نمایید تا خاک غنی شود.

ریحانه مهدوی صفت
 مسئول آموزش

 سازمان پارک ها و فضای سبز
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