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

بوساتن هزار هکاتری،
 قطب گردشگری 1404 قم

خانهای
بهوسعتباغبهشت

310

سرمازدگیدر

گیاهان
پردیسیبهنام
پردیسان

4



2
نشریه آموزشی، علمی و خبری سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم                               دی ماه 1398- شماره نُهم

محمد جواد مختاری
سردبیر

بوستان هزار هکتاری، 
قطب گردشگری 1404 

نظیــر  تفریحــی  مناطــق  گســترش 
بوســتان هــای جنگلــی و کوهســتانی در عمــل 
توســعه و رونــق اقتصــاد اســتانی، منطقــه ای و  
ملــی را بــه همــراه  دارد و هــم اکنــون ضــرورت 
ــر  ــش از ه ــا بی ــن فضاه ــداث ای ــی و اح طراح
ــان دیگــری احســاس مــی شــود. از ســال  زم
ــارک  ــا ارزشــترین پ ــن و ب ــه بزرگتری ۱۳۳۶ ک
ــش  ــاحت بی ــتان در مس ــگل گلس ــی در جن مل
ــه  ــا ب ــد، ت ــدازی ش ــار راه ان ــزار هکت از ۱25 ه
امــروز چندیــن بوســتان جنگلــی و کوهســتانی 
در کالنهشــرها مختلــف کشــور احــداث 
ــارک  ــهد، پ ــنگی مش ــوه س ــت. ک ــده اس ش
کوهســتانی یــزد، کــوه صفــه اصفهــان، 
ــتان  ــارک کوهس ــران، پ ــار ته ــتان آبش بوس
کرمانشــاه  از جملــه ایــن بوســتان هــا هســتند. 
در ســالهای اخیــر و بنابــه دالئلــی نظیــر رشــد 
جمعیــت، افزایــش قابــل توجــه وســایط نقلیــه 
ــر در  ــواد و تغیی ــش س ــهرها، افزای ــعه ش ، توس
فلســفه و برداشــت مــردم از مفاهیــم زندگــی، 
مهاجــرت بــه مراکــز شــهری و کاهــش 
ــات و  ــن باغ ــن رفت ــتائی، از بی ــت روس جمعی
دگرگونــی هــای حاصلــه در روابــط اجتماعــی 
ــای  ــتان ه ــداث بوس ــی و اح ــرورت طراح ض
جنگلــی و کوهســتانی را دو چنــدان کــرده 
اســت. از ســویی دیگــر اهمیــت احــداث 
بوســتان هــای جنگلــی و کوهســتانی 
بــه عنــوان ریــه هــای تنفســی شــهر در 
ــده  ــوا، و پدی ــی ه ــه آلودگ ــر ک ــال های اخی س
ریزگردهــا بســیاری از شــهرهای بــزرگ را 
بــه تعطیلــی کشــانده دو چنــدان شــده اســت. 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــورت اج ــن در ص همچنی
ــر  ــالوه ب ــا ع ــتان ه ــن بوس گردشــگری در ای
کســب درآمــد، اشــتغالزایی مناســبی نیــز 
ــاد  ــه ایج ــن اینک ــد. ضم ــد ش ــاد خواه ایج
ــراری  ــرای برق ــی ب ــا عامل ــتان ه ــن بوس ای
ــی  ــتگی اجتماع ــب و همبس ــات مناس ارتباط
ــژه  ــه وی ــود و فرهنــگ شــهروندی ب خواهــد ب
در حــوزه حفــظ و نگهــداری از فضــای ســبز و 
محیــط زیســت را ارتقاءخواهــد داد. بــر همیــن 
اســاس احــداث  بوســتان هــزار هکتــاری 
جنــوب شــهر قــم کــه از شــرق شــهرک 
قــدس آغــاز و بلــوار غدیــر، صفاشــهر، میــدان 
مفیــد، بنیــاد، بلــوار آیــت اهلل بروجــردی، کــوه 
خضــر نبــی، خیابــان ظهــور را طــی کــرده و در 
نهایــت عرصــه هــای جنــوب مســجد مقــدس 
ــوان  ــه عن ــود، ب ــی ش ــامل م ــران را ش جمک
قطــب گردشــگری ۱404 شــهر قــم ، نیازمنــد 
همــکاری همــه دســتگاه هــای اســتان و 

ــود. ــد ب ــی خواه ــای مل ــه ه ــذب بودج ج

جاللــی  عبــداهلل 
و  افتتــاح  آئیــن  در 
از  بهره بــرداری 
ورزشــی  مجموعــه 
ــاس  ــان عب ــکر خلب سرلش
ــه  ــان اینک ــا بی ــری، ب اکب
یکــی از رســالت هــای مدیریــت شــهری 
ــهر  ــی در ش ــی ورزش ــای فرهنگ ــعه فضاه توس
ــای  ــداث مجموعه ه ــرد: اح ــار ک ــت، اظه اس
ــدام  ــروژه در دســت اق ورزشــی یکــی از ده هــا پ
ــرای تحقــق توســعه  در مدیریــت شــهری قــم ب
و پیشــرفت در ایــن شــهر اســت. رئیــس شــورای 
ــای  ــه پروژه ه ــن ب ــم همچنی ــهر ق ــالمی ش اس

تفریحــی شــهرداری اشــاره کــرد و بــا نــام 
بــردن از پروژه هایــی چــون بــاغ پرنــدگان، 
شــهربازی، تلــه ســیژ، گفــت: در راه انــدازی 
ــود  ــده ب ــش آم ــکالتی پی ــیژ مش ــروژه تله س پ
ــال  ــل آن در ح ــد تکمی ــده و رون ــع ش ــه رف ک
ــی اضافــه کــرد: تجهیــزات  انجــام اســت. جالل
ــال  ــه س ــد ک ــرک ش ــال ٩۶ وارد گم ــیژ س تله س
٩٧ بالــغ بــر ٧0 درصــد آنهــا ترخیــص شــد 
و عــدم ترخیــص بــدون هیــچ دلیــل باقــی 
ــل مواجــه کــرد و  ــا خل ــزات، اتمــام آن را ب تجهی
ــئوالن  ــران و مس ــی و مدی ــتگاه قضای ــد دس بای
اســتان پیگیــر باشــند کــه چــرا یــک نهــاد بایــد 
ــد.  ــورد کن ــردم برخ ــرمایه م ــا س ــور ب ــن ط ای

ــی  ــی و اجرای ــاون فن مع
و  پارک هــا  ســازمان 
فضــای ســبز شــهرداری 
ــرح  ــع ط ــع موان ــم از رف ق
ورودی بوســتان بــزرگ 
ــت:  ــر داد و گف ــت خب والی
بوســتان والیــت باهــدف خدمت رســانی و جــذب 
ــی و  ــران طراح ــراه ته ــیه بزرگ ــافران در حاش مس
ــا  آماده ســازی شــده اســت. ابوالفضــل مهــدی نی
ــت فراهــم شــدن زیرســاخت های  ــان اهمی ــا بی ب
ــم  ــهر ق ــه ش ــگر ب ــذب گردش ــرای ج ــب ب مناس
ــدگاری  ــذب و مان ــرای ج ــد ب ــت: بای ــار داش اظه
ــهر  ــادی ش ــق اقتص ــع آن رون ــه طب ــران و ب زائ
قــم زیرســاخت های مناســب را ایجــاد کنیــم. 
ــافران و  ــذب مس ــتان ها در ج ــر بوس ــه تأثی وی ب
ــم   ــهر ق ــر در ش ــت طوالنی ت ــرای اقام ــران ب زائ
ــدف  ــت باه ــتان والی ــزود: بوس ــرد و اف ــاره ک اش
خدمت رســانی و جــذب مســافران در حاشــیه 
بزرگــراه تهــران طراحــی و آماده ســازی شــده 

اســت. معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان پارک هــا 
و فضــای ســبز شــهرداری قــم چالش هــای 
ــرای آماده ســازی بوســتان را  پیشــروی ســازمان ب
تشــریح کــرد و گفــت: یکــی از مشــکالت بوســتان 
ــوده کــه خوشــبختانه  ــزرگ والیــت ورودی آن ب ب
ــع ورودی بوســتان برطــرف شــده اســت. وی  موان
ــر 2۳0  عرصــه بوســتان والیــت را مســاحتی بالغ ب
ــزرگ  ــتان ب ــرد: بوس ــح ک ــالم و تصری ــار اع هکت
ــذار در  ــم و تأثیرگ ــتانی مه ــی از بوس ــت یک والی
ــش فضــای ســبز و فضــای تفریحــی شــهر  افزای
ــوده کــه ۳0 هکتــار آن در دو فــاز و طــی ســه  قــم ب
ســال آماده ســازی شــده اســت. مهــدی نیــا 
همــکاری و پیگیــری اســتانداری، معاونــت حمــل 
و نقــل و ترافیــک شــهرداری قــم و مدیــرکل دفتــر 
فنــی و امــور عمرانــی را در رفــع موانــع  ورودی 
بوســتان مهــم دانســت و خاطرنشــان کــرد: پــس 
ــا اداره  از اماده ســازی طــرح و برگــزاری جلســات ب
ــل  ــداری و حم ــازی و اداره کل راه کل راه و شهرس
ــد.  ــب ش ــی  و تصوی ــرح نهای ــاده ای، ط ــل ج ونق

اصفهانیــان  مهــدی 
مقــدم شــهردار منطقــه 
عملیــات  آغــاز  از   4
ــای  ــداث فض ــت و اح کاش
ســبز بــاغ پرنــدگان در 
ــزار  ــتان ه ــه بوس مجموع
ــر  ــم خب ــهر ق ــاری ش هکت
ــاز  ــدم از آغ ــان مق ــدی اصفهانی ــدس مه داد. مهن
ــدگان  ــاغ پرن ــبز ب ــای س ــداث فض ــت و اح کاش
ــر  ــال خب ــارد ری ــر ۱5 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
داد و افــزود: مجموعــه بــاغ پرنــدگان یکــی از 
جاذبه هــای گردشــگری در اســتان قــم مــی 
ــیاری را  ــهروندان بس ــگران و ش ــه گردش ــد ک باش
ــزود:   ــد. وی اف ــی نمای ــذب م ــود ج ــمت خ ــه س ب
ایــن مجموعــه بخشــی از بوســتان هــزار هکتــاری 
ــاغ  ــن ب ــار اولی ــا مســاحت ۱2 هکت ــر اســت و ب زائ
ــرایط  ــه ش ــد ک ــی باش ــم م ــتان ق ــدگان در اس پرن
ــی در  ــای طبیع ــتگاه ه ــدگان در زیس ــی پرن زندگ
آن پیش بینــی و فراهــم شــده اســت. شــهردار 
ــروژه در  ــن پ ــرد: ای ــان ک ــه بی ــه4 در ادام منطق
ــر4۶   ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاه ســال ۱۳٩5 ب بهمــن م
میلیــارد ریــال آغــاز و شــروع بــه کار کــرد و  در ادامــه 
در جهــت تکمیــل پــروژه 4۸ میلیــارد ریــال تامیــن 
ــرد:  ــان ک ــدم اذع ــان مق ــد. اصفهانی ــار گردی اعتب

ــف  ــای مختل ــمت ه ــامل قس ــه ش ــن مجموع ای
از جملــه طراحــی و ســاخت ســردرب ورودی، 
رســتوران، ســرویس های بهداشــتی، برکــه 
ــد مبلمــان پارکــی  ــی و صخــره، طراحــی و خری آب
و تابلوهــای راهنمــای مســیر بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
۳00 میلیــارد ریــال، ســاخت ۱۱ عــدد قفــس آهنی 
ــاری  ــا اعتب ــر و  ۸0 متــری ب ــر 2۸مت در ابعــاد 20مت
بالــغ بــر  ۱۳5 میلیــارد ریال،طراحــی و اجــرا و 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــبز ب ــای س ــط فض ــت محی کاش
ــط  ــال ، طراحــی و احــداث محی ــارد ری ــر  ۱5 میلی ب
گلخانــه ای بــه مســاحت 2000 متــر مربــع کــه بــا 
ــی  ــیری محل ــان گرمس ــان و گیاه ــت درخت کاش
مناســب بــرای نگهــداری پرنــدگان گرمســیری و 
حــاره ای مــی باشــد. وی افــزود: در ایــن مجموعــه  
۱۳۶00 متــر مربــع مســاحت زیــر تــوری و 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــاع ۳0 مت ــا ارتف ــقف ب مس
ــدگان طراحــی و در  ــاوت پرن شــرایط زیســتی متف
حــال ســیر مراحــل تکمیلــی مــی باشــد. شــهردار 
ــی ۸0  ــرفت فیزیک ــه پیش ــه ب ــا توج ــه4 ب منطق
ــه  ــا توج ــرد: ب ــاره ک ــدگان اش ــاغ پرن ــدی ب درص
بــه تاکیــدات شــهردار قــم و اقدامــات انجــام شــده 
ــه  ــی ب ــای آت ــه در ماه ه ــن مجموع ــاءاهلل ای ان ش

بهره بــرداری کامــل می رســد.

خدمــات  معــاون 
شــهرداری  شــهری 
ــم  ــت: امیدواری ــم گف ق
ــا اواســط  ــم ت کــه بتوانی
ســال آینــده از تمــام 
ســهمیه 4,5 میلیــون 
پســاب  مترمکعبــی 
فاضــالب اختصــاص یافتــه بــرای شــهرداری قــم 
ــن شــهر اســتفاده  ــاری فضــای ســبز ای ــرای آبی ب
کنیــم و درخواســت افزایــش ایــن ســهمیه را 
ــت  ــه وضعی ــا اشــاره ب ــر ســامع ب ــم. ســید امی داری
ــزار و  ــرد: دو ه ــار ک ــم، اظه ــهر ق ــبز ش ــای س فض
ــم و  ــهر داری ــن ش ــبز در ای ــای س ــار فض 500 هکت
ســهمیه 4.5 میلیــون مترمکعــب پســاب فاضــالب 
بــرای آبیــاری فضــای ســبز قــم را گرفتیــم، اکنــون 
ــزان  ــه می ــالب ب ــاب فاض ــه پس ــت تصفی ظرفی
ــاب در  ــن پس ــه از ای ــم ک ــه را داری ــر در ثانی ۳0 لیت
آبیــاری فضــای ســبز خــارج از شــهر قــم اســتفاده 
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــاون خدم ــم. مع می کنی
ــارد  ــدود ۱2 میلی ــاری ح ــا اعتب ــه داد: ب ــم ادام ق
تومــان بــه دنبــال افزایــش ظرفیــت تصفیــه 
ــهرداری  ــه ش ــه خان ــالب در تصفی ــاب فاض پس
ــا  ــم ت ــا بتوانی ــه هســتیم ت ــر در ثانی ــا 200 لیت ــم ت ق
اواســط ســال آینــده از تمــام ســهمیه 4.5 میلیــون 
ــه  ــاص یافت ــالب اختص ــاب فاض ــی پس مترمکعب
بــرای شــهرداری قــم بــرای آبیــاری فضــای ســبز 
ــش  ــم و درخواســت افزای ــن شــهر اســتفاده کنی ای
ــت  ــزود: وضعی ــامع اف ــم. س ــهمیه را داری ــن س ای
ــی)ع(  ــام عل ــراه ام ــبز در بزرگ ــای س ــگ فض رین
ــوار  ــبز در بل ــای س ــت و فض ــته اس ــر از گذش بهت

ــد. ــت ش ــر تقوی غدی

ــازمان  ــل س مدیرعام
فضــای  و  پارک هــا 
ســبز شــهرداری قــم 
ــای  ــه فض ــت: بودج گف
ســبز شــهر در ســال 
ــارد  ــر ۶۱ میلی ــغ ب ٩4 بال
اســت  بــوده  تومــان 
ــه کل  ــه ب ــاص یافت ــه اختص ــال ٩۸ بودج ــه در س ک
فضــای ســبز شــهر قــم 205 میلیــارد تومــان از 
ــا  ــان ب ــام جوادی ــت. پی ــهرداری اس ــه کل ش بودج
بیــان اینکــه بودجــه فضــای ســبز شــهر در ســال ٩4 
ــت: در  ــت، گف ــوده اس ــان ب ــارد توم ــر ۶۱ میلی ــغ ب بال
ــای  ــه کل فض ــه ب ــاص یافت ــه اختص ــال ٩۸ بودج س
ــه کل  ــان از بودج ــارد توم ــم 205 میلی ــهر ق ــبز ش س
شــهرداری اســت؛ چراکــه شــهردار نظــر ویــژه ای بــر 
ــازمان  ــل س ــد. مدیرعام ــبز دارن ــای س ــعه فض توس
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم ســرانه 
ــبز را ۱۶2  ــای س ــه فض ــی از بودج ــهروند قم ــر ش ه
ــرای  ــال ٩۸ ب ــزود: در س ــرد و اف ــر ک ــان ذک ــزار توم ه
هــر شــهروند ســاکن قــم ۱۶2 هــزار تومــان در زمینــه 
ــه می شــود.  توســعه و نگهــداری فضــای ســبز هزین
ــر  ــال های اخی ــه در س ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب جوادی
ــعه  ــه توس ــم گیری ب ــه چش ــهری توج ــت ش مدیری
فضــای ســبز متناســب بــا اقلیــم و شــرایط آب و خــاک 
قــم داشــته اســت، اظهــار کــرد: بــه همیــن خاطــر بــا 
ــهر  ــرایطی در ش ــی ش ــع مال ــب مناب ــش متناس افزای
فراهــم شــده تــا شــاهد شــهری ســبز و شــاداب بــرای 
شــهروندان و زائریــن کریمــه اهــل بیــت)س( باشــیم.

جاللی رئیس شورای اسالمی شهر قم:
نهادهای مسئول دالیل ایجاد خلل در روندترخیص تجهیزات 

پروژه تله سیژ را پیگیری کنند 

رفع موانع طرح ورودی بوستان ٢٣٠ هکتاری والیت 

آغاز عملیات کاشت و احداث فضای سبز باغ پرندگان  قم

درخواست شهرداری قم برای 
افزایش سهمیه تخصیص پساب 
فاضالب برای آبیاری فضای سبز

افزایش نزدیک به ۴ برابری 
بودجه فضای سبز از سال 9۴ تا98
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ــد  ــیه ص ــاری در حاش ــد مخت ــی محم عل
ــهر  و هفتــاد و پنجمیــن جلســه شــورای ش
تهــران بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران 
ــهر  ــورای ش ــه ش ــق مصوب ــرد: طب ــار ک اظه
از محــل جریمــه قطــع درختــان و اشــجار 
ــل از آن  ــای حاص ــد و درآمده ــاز ش ــابی ب حس
ــه  ــه گفت ــود. ب ــی ش ــات م ــد باغ ــرف خری ص
ــه ۱٧ و  ــبزی منطق ــاغ س ــری، ب ــاغ عبق وی ب
ــداری شــده  ــون خری ــه تاکن ــوق الدول ــاغ وث ب
ــرای  ــدام ب ــت اق ــز در دس ــر نی ــاغ دیگ و ۱۱ ب
خریــد اســت. مختــاری دربــاره آبیــاری 
بوســتان یــاس فاطمــی نیــز توضیــح داد: 
مشــکلی در ایــن زمینــه نداریــم، چراکــه چنــد 
ــز در  ــه نی ــک دریاچ ــم و ی ــره داری ــع ذخی منب
ــده  ــع ش ــتان واق ــن بوس ــی ای ــمت غرب قس
ــر  ــه لیت ــا 40 ثانی ــن بوســتان ۳0 ت اســت. در ای
ــع  ــه مناب ــن اینک ــود. ضم ــی ش ــاژ م آب پمپ
ــال  ــی در ح ــاس فاطم ــتان ی ــرب بوس آب ش
ــازمان  ــل س ــت. مدیرعام ــدن اس ــل ش تکمی
شــهرداری  ســبز  فضــای  و  بوســتان ها 
تهــران در ادامــه در خصــوص بوســتان چیتگــر 
ــهر و  ــورای ش ــای ش ــد اعض ــا بازدی ــت: ب گف
ــرو، آب  ــر نی ــهردار و وزی ــتقیم ش ــتور مس دس
ــده  ــل ش ــون وص ــم اکن ــه ه ــن مجموع ای
اســت. وی اضافــه کــرد: در زمانــی قطعــی آب 
ــه  ــازه صدم ــهرداری اج ــر، ش ــتان چیتگ بوس
ــی داد و  ــه را نم ــن مجموع ــان ای ــدن درخت دی
ــب کار  ــر مرت ــه و تانک ــاب دریاچ ــل پس از مح

ــد. ــی ش ــام م ــاری انج آبی

اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بــا ترمیــم تمامــی 
ــزان  ــان ســال، می ــا پای ــاری ت شــبکه هــای آبی
هــدرروی آب از نصــف بــه یــک چهــارم 

ــد. ــدا کن ــش پی کاه

ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
ــر اســاس  ــت: ب ــان گف ســبز شــهرداری اصفه
ــامانه ۱۳٧  ــا س ــی ب ــای مردم ــش تماس ه پای
هــدرروی آب عمده تریــن مشــکل فضــای 
ســبز بــود کــه بــا ترمیــم شــبکه هــای آبیــاری تا 
پایــان ســال، میــزان آن از نصــف بــه یــک چهارم 
ــژاد  ــروغ مرتضایی ن ــد. ف ــدا می کن ــش پی کاه
ــا اظهــار کــرد:  ــگار ایمن ــا خبرن در گفــت و گــو ب
در راســتای تحقــق هــدف مهــم مصــرف بهینه 
آب در فضــای ســبز، بهینه شــدن سیســتم های 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــق در دس ــاری مناط آبی
اســت. وی افــزود: بــرای نگهــداری عرصه های 
ــد  ــکاران جدی ــا پیمان ــرارداد ب ــبز ق ــای س فض
منعقــد، جلســات کارشناســی و بازدیــد میدانــی 
ــت  ــاری تح ــتم های آبی ــام سیس ــام و تم انج
ــی  ــوب احتمال ــع عی ــرل و رف ــهر کنت ــار ش فش
سیســتم هــا در مناطــق ۱5 گانــه و نــاژوان 
ــرای نخســتین  ــه امســال ب انجــام می شــود ک
بــار در 20 ســال گذشــته در ایــن حــد اقــدام شــده 
اســت. مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ــبز ش س
ــاری فضــای ســبز  حــال حاضــر 50 درصــد آبی
شــهر اصفهــان بــه صــورت تحــت فشــار انجام 
ــری  ــال بازنگ ــرد: امس ــح ک ــود، تصری می ش
ــات  ــرح خدم ــه و ش ــناد مناقص ــی در اس اساس
ــهر  ــبز ش ــای س ــداری فض ــای نگه قرارداده
ــن  ــه در ای ــن ک ــه ای ــت از جمل ــده اس ــام ش انج
قراردادهــا ســاختار و رویکــرد مدیریــت محــور 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و پیمانــکاران فضــای 
ســبز را مدیریــت مــی کننــد همچنیــن اســتفاده 
از ســموم ارگانیــک بــه پیوســت قراردادهــا 
اضافــه شــده اســت. مرتضایی نــژاد تاکیــد کــرد: 
در قراردادهــای جدیــد سیســتم آمــوزش منابــع 
انســانی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و از ایــن پــس 
قــرار نیســت پیمانــکار نیــروی آمــوزش دیــده را 
جابجــا کنــد. وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای آبــان 
ــبز  ــای س ــای فض ــال جاری عرصه ه ــاه س م
ــه  ــوارد مطروح ــده و م ــکاران ش ــل پیمان تحوی
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا اداره ۱۳٧ م ــهروندان ب ش
ــات  ــد موضوع ــا رص ــت: ب ــت، گف ــه اس گرفت
تماس هــای شــهروندان نتایجــی حاصــل 
ــکالت در  ــد مش ــه 5۳ درص ــه اینک ــد از جمل ش
۱۳٧ مربــوط بــه سیســتم های آبیــاری، 2۸ 
درصــد بــاز بــودن والــو آب فضــای ســبز و مقــدار 
ــران فضــای  ــی کارگ ــی از بی توجه ــی ناش کم
ســبز بــوده اســت، از ایــن رو ترمیــم شــبکه های 
آبیــاری را مــورد توجــه قــرار دادیــم. مدیرعامــل 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س

خرید 11 باغ در دستور کار شهرداری است

میزان هدرروی آب تا پایان سال به یک 
چهارم کاهش پیدا می کند

رها
شه
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ک

در یکصــد و چهــل و هفتمیــن جلســه 
ــش در  ــونیا اندی ــز س ــالمی تبری ــورای اس ش
حاشــیه مراســم پــرده بــرداری از تندیــس 
شــهید شــیخ محمــد خیابانــی اظهــار داشــت: 
شــورای شــهر بــا جدیــت تمــام در مســیر حفظ 
ــت  ــهری حرک ــبز ش ــای س ــعه فضاه و توس
ــه عنــوان  می کنــد و نامگــذاری ســال آینــده ب
ــن  ــر ای ــدی ب ــز، تاکی ســال فضــای ســبز تبری
مهــم اســت.او در زمینــه حمایت هــای شــورای 
شــهر از ایــن برنامــه هــا تصریــح کرد: شــورای 
ــژه  ــه وی ــا اختصــاص بودج ــز ب اســالمی تبری
ــده، از  ــال آین ــبز در س ــوزه فضــای س ــرای ح ب
ــازمان در  ــی س ــای اجرای ــرح ه ــات و ط اقدام
ــش  ــرد. اندی ــد ک ــت خواه ــه حمای ــن زمین ای
ــز  ــه تبری ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه داد: نبای ادام
ــعه  ــا توس ــون ب ــوده و اکن ــهر ب ــاغ ش ــی ب زمان
فضاهــای فیزیکــی، چهــره شــهر خاکســتری 
شــده اســت و ایــن امــر نیــاز بــه حفــظ و توســعه 
ــد.  ــی طلب ــای ســبز را م ــش فضاه ــش از پی بی
ــز  ــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبری نای
خاطرنشــان کــرد: جــای امیــدواری اســت کــه 
طــرح هــای اجــرای  توســط ســازمان مطابــق 
بــا نیازهــای فضــای ســبز شــهرمان اســت و در 
راســتای تامیــن ایــن نیازهــا انجــام می گیــرد و 
امیدواریــم نتایــج و ثمــرات آن در ســطح شــهر 
موجــب شــکوفایی و سرســبزی هرچــه بیشــتر 

ــردد. ــز گ تبری

هــر مــاه اکیــپ نظارتــی ایــن ســازمان بــرای 
بررســی وضعیــت ایمنــی، مناسب ســازی 
و رفــع موانــع موجــود در ورودی هــا و 
ــن  ــای ســطح شــهر از ای مســیرهای پارک ه
ــه  ــا اشــاره ب ــد.وی ب ــد می کنن محل هــا بازدی
ــازی  ــرای مناسب س ــات انجــام شــده ب اقدام
ــان  ــهر خاطرنش ــن ش ــای ای ــط پارک ه محی
کــرد: از ابتــدای امســال تاکنــون ۱2 میــز 
ــوالن و  ــژه معل ــوری وی ــوری و ۱4 آبخ غذاخ
ــه ای  ــی و محل ــای اصل ــازان در پارک ه جانب
گــرگان نصــب شــده اســت. ســتوده نیا 
ــرای  ــی ب ــات ورزش ــه امکان ــان اینک ــا بی ب
اســتفاده معلــوالن و افــراد کم تــوان در 
ــراز  ــت، اب ــده اس ــب ش ــا نص ــارک گل ه پ
امیــدواری کــرد: امیدواریــم  زمینــه ای فراهــم 
ــد از  ــز بتوانن ــازان نی ــوالن و جانب ــا معل شــود ت
امکانــات رفاهــی و تفریحــی پارک هــای 

ــد. ــتفاده کنن ــهر اس ش

ــیما، منظــر و فضــای  ــازمان س ــس س ریی
ــدای  ــت: از ابت ــرگان گف ــهرداری گ ــبز ش س
ــی  ــای مختلف ــون طرح ه ــاری تاکن ــال ج س
بــرای تجهیــز و بهســازی امکانــات پارک هــا 
و فضــای ســبز ایــن شــهر انجــام شــده اســت. 
یحیــی ســتوده نیا بــا بیــان اینکــه وجــود 
پارک هــا و تجهیــز امکانــات آن ســهم 
ــهروندان دارد،  ــادابی ش ــادی در نشــاط و ش زی
ــای  ــال طرح ه ــدای امس ــرد: از ابت ــار ک اظه
بهســازی  و  تکمیــل  بــرای  مختلفــی 
تجهیــزات و امکانــات رفاهــی پارک هــا و 
معابــر شــهری گــرگان انجــام شــده اســت و در 

مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و 
ــع  ــل از جم ــهرداری اردبی ــبز ش ــای س فض
آوری وســایل بــازی فلــزی و غیر اســتاندارد 
ــاغ   ــا دب ــر داد. علیرض ــل خب ــهر اردبی از ش
ــایل  ــی وس ــرد: تمام ــوان ک ــی عن عبدالله
بــازی فلــزی و غیــر اســتاندارد از جملــه 
تــاب و سرســره ها در پارک هــای ســطح 
ــازی  ــع آوری و وســایل ب ــل جم شــهر اردبی
اتیلــن پالســتیکی«  از جنــس »پلــی 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــا ش ــن آنه جایگزی
ــتانی، اداره کل  ــتور دادس ــق دس ــه طب اینک
ــل  ــهرداری اردبی ــدات ش ــتاندارد و تأکی اس
ــایل  ــتاندارد در وس ــت اس ــر رعای ــی ب مبن
بــازی بوســتان های اردبیــل، موظــف 
ــازی  ــن س ــازی را ایم ــزات ب ــدیم تجهی ش
کنیــم، افــزود: بــا حــذف تجهیــزات 
ــطح  ــتاندارد در س ــازی غیراس ــرگرمی و ب س
ــن  ــه روزتری ــا ب ــایل مســتقر ب ــا وس پارک ه
ایمن تریــن تجهیــزات  و  اولیــه  مــواد 
جایگزیــن شــدند. مدیــر عامــل ســیما، 
ــل  ــهرداری اردبی ــبز ش ــای س ــر و فض منظ
ــدد  ــش از 50 ع ــون بی ــا کن ــد: ت ــادآور ش ی
از صندلــی تاب هــا در راســتای ارتقــای 
ســطح ایمنــی و ســالمت کــودکان و 
ــا  ــی ب ــوادث احتمال ــروز ح ــری از ب جلوگی
ــازی  ــن نوس ــی اتلی ــای پل ــس صندلی ه جن
شــده و تعویــض گردیــده اســت. عبداللهــی 
تمامــی  از  بهره بــرداری  داد:  ادامــه 
وســایل و تجهیــزات بــازی در پارک هــا 
و بوســتانهای اردبیــل بــدون دریافــت 
ــات  ــتاندارد و تحقیق ــه از اداره کل اس تاییدی
صنعتــی و دریافــت دیگــر مجوزهــای 

قانونــی الزم مجــاز نخواهــد بــود.

حفظ فضای سبز موجود، گام اول در 
»سال فضای سبز« است

تجهیز پارک های گرگان

وسایل بازی غیراستاندارد از پارک های 
اردبیل جمع آوری شد

یز
بر
ـــــ
تـــ

ان
رگ
گـــ

یل
دب
ار

ان
هر

ـــــ
تــ

ان
فه

ـــــ
صـ

ا

ازدیگر



خانه ای به وسعت باغ بهشت
4

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

را  او  مثل  دیگر  بود،  یک دانه  گفت:  و  برد  نام  اول  را  جعفر 
ندیدم، نماز شبش، قرآن خواندش، اخالقش. بعد ابوالفضل را نام 
برد و گفت: بچه ام بچه بود، اولین باری که تفنگ دست گرفت 
قد تفنگ از قد خودش بلندتر بود.خانه سر نبش کوچه که فکر 
میکردم دیوارهای سبزش پالک آدرسش است و بهانه آمدنم، برایم 
بزرگ می شود. انگار از خواب کهف چهل ساله بیدارم کرده اند، 
روی مبل قدیمی منبت کاری شده جا به جا می شوم و نگاهم روی 
صورت مهربان پوشیده در چادری که امروز مادر بزرگ خطاب می 
شود ثابت می ماند. می خندد. آرام میگوید: به خانه شهید حیدریان 
خوش آمدی. نوه  و پسرش نشسته بودند سمت راستش و من سمت 
چپش نشسته بودم، انگار نگاه کردن به مادر تنها وظیفه ای بود که 
داشتند و همه حواسشان فقط به خنده  مادر پیچیده در چادر خالدار 
بود.وقتی میخندد صورتش شبیه گل محمدی می شود که گفت 
 عطرش را خیلی دوست دارم چون شبیه اخالق پیغمبر)ص( نرم است،

صورتِی صورتی.نگاهی به من انداخت و گفت: انقالب، تابستان سال 
42 به خانه ما آمد. وقتی شوهرم کفن پوشید و از فردو راهی قم 
شد. انقالب  سال 5٧  در خانه ما چیز عجیبی نبود. وقتی شوهرم 
زمستان سال 4۶  زیر کرسی و کنار من بعد از دو سال حبس قلبش 
گرفت و تمام کرد نه فقط شوهرم و بچه های قد و نیم قدم که 
بچه ای تو راهیم را نیز فدایی انقالب دادم. وسط خاطرات جعفر، 
یادش آمد که کدوی سر دیوار چقدر بزرگ شده  و همسایه ها هم قرار 
است خانه هایشان را گل کاری کنند و گفت: دل خوشی من همین 
گل هاست، بچه ها برایم بهار اینجا را گل کاری می کنند و نگاهش 
سمت بچه ها گشت و با خنده گفت: زحمتش برای این هاست من 
فقط کیف می کنم و پزش را می دهم و دوباره از خنده صورتی شد، 
بچه هایش  داشت.   دوست  خیلی  که  محمدی  گل  همان  شبیه 
جوان بودند که شهید شدند، انگار جوانی شان را داده بودند به مادر، 
خوش اخالقی اش، سرزندگی اش، دوستان جوانش همه حکایت از 
این می کرد که وقتی دلداده هایش را سال های ۶0 در اوج جوانی به 
خاک سپرده، جوانی شان را برای خودش یادگار نگه داشته است. با 
نگاهی که دیگر رنگش خاکستری بود گفت: روح اهلل بلد بود جوان 
تربیت کند، من تربیت نکردم، من فقط هفته ای یک روز از فردو 
می آمدم قم تا ببینم جعفر سر درسش هست یا نه، بچه ام روزها 
زرگری کار می کرد و شب ها درس می خواند، بچه های مرا روح اهلل 
تربیت کرد و مهر شهادت صفحه آخر شناسنامه  جعفر و ابوالفضل 
و اصغر شد کارنامه اعمال من. خودم خواب دیدم که آقا آمد سمتم 
و نامه اعمالم را داد دستم و گفت: این نامه اعمالت است، جعفر 
همان روز گفت مادر خوشا به حالت که نامه اعمالت را از دست پسر 

پیغمبر)ص( گرفتی به من نگو نرم کردستان نگو خطرناک است و من 
هم دیگر چیزی نگفتم. ابوالفضل  ۱۶ سالگی رفت جبهه و اصغر 
برایش سرفه های شیمیایی سوغاتی جای برادرانش آورد. دوباره گریز 
زد به باغچه سبز حیاط و عشقش به گل ها و سبزه و گفت: از جوانی 
دوست داشتم باغ داشته باشم، خدا یک جور دیگه اش را بهم داد و 
حاال جای خالی شان را محمدی و یاس می کارم و حیاط و کوچه را 
سبزمی کنم و وقتی با بچه ها می روم بیرون همه اش پای باغچه ها 
و گل های خیابان می ایستم و کیف می کنم، عین اون روزهای فردو 
شده، همان روزهایی که بچه ها بودند و فردو سبز سبز بود و حسابی 

آب داشت. وقتی رسیدم در خانه سریع آمدم داخل و فقط دیدم 
حیاط سایه است و کنار دیوار کوچه  پر از برگ،  وسط شوخی مادر 
و دختر به این فکرمی کردم از زیر سایه خاطره سه شهید باید رد 
شوم و برگ های از دیوار آویزان شده تا روی زمین را رد کنم و بعد 
کجا بروم؟ خواهر شهیدان حیدریان که سمت چپ من نشسته بود 
تا روبه روی مادر باشد گفت: مادر همه دوستانش جوان هستند، 
اخالقش شبیه گل های حیاط لطیف و خندان است و در راهپیمایی ها 
بسیجی ها ویلچر می آورند و مادر را با خودشان میبرند. مادرخودش 
هنوز در صف اول انقالب است. آخرین فرزند خانه "رضا حیدریان" 
حاال حکایت جانبازی علی حیدریان را می گوید که وارث درد برادر 
شیمیایی است و هنوز بوی جنگ می دهد و برای همه سخنان مقام 

معظم رهبری)مدظاله العالی( درباره رشادت برادرانش را نقل می کند و 
می گوید: "آن روزی که شهید حیدریان از شهر قم با یک عده ی 
معدودی بلند شد رفت کردستان و در مقابل دشمن جنگید، آن روز 
ملت ایران در غربت کامل بود؛" می گوید: شعار اجدادمان  "قائم 
اعظم خمینی کبیر)ره(" بوده و مادرم در همه عملیاتهای جنگ 2 
یا ۳ پسرش حاضر بودند و امروز راوی خندان تاریخچه خانه ما 
است. خانه ای که سادگی و کوچکی اش حاال برایم سنگین و بزرگ 
می شود و سر به هر طرف که می چرخانم عکس شهیدی روی دیوار 
با کاغذدیواری طالیی  گل دار نگاهم می کند. انگار چند پله کوتاه 

ورودی و چند قدمی که در سالن خانه برداشتم تا به باالی سالن 
برسم برایم هزار قدم شده است و نفسم تنگ می شود. خانه اش باغ 
است، باغی انتهای یکی از کوچه پس کوچه های آذر که به کوی 
شهدا معروف است، باغی سبزتر ازآنچه در جوانی آرزو کرده بود، حاال 
حیاط باصفایش فقط انگار سرگرمی صاحب باغی است که حقیقت 
گل هایش را دیده و می خندد و سربه سر نوه اش می گذارد و می گوید 
گل هایی که سفارش دادم بیاور... و سر به زیر دست هایش را بهم 

می مالد و خیره به گلهای قالی زیر لب می گوید :
 ای غایب ازنظر به خدا می سپارمت

 جانم بسوختی و به جان دوست دارمت

صاحب  سرگرمی  انگار  فقط  باصفایش  حیاط  حاال  بود،  کرده  آرزو  جوانی  در  آنچه  از  تر  سبز  است،  باغ  خانه اش 
باغی است که حقیقت گل هایش را دیده و می خندد و سربه سر نوه اش می گذارد و می گوید گل هایی که سفارش 
دادم بیاور. گل های موردعالقه اش را که نام می بُرد سرش زیر بود و گل های قالی را نگاه می کرد و دست هایش را 
به هم می مالید.انگار با دستهایش غوغای ذهنش را آرام می کرد تا انتخاب کند کدام را اول بگوید و کدام را آخر. 

گفتگوی نارون با مادر شهیدان حیدریان که فضای سبز ویژه ای را در خانه خود پرورش داده است.
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پردیسانپردیسی به نام 

حــاال  ســبزش  بوســتان های   بــا  »پردیســان« 
ــبز و 2۸   ــای س ــرانه فض ــع س ــر مرب ــده و 20 مت ــان« ش »پردیس
ــم هایم  ــا چش ــی وقت ه ــت.  گاه ــد آن اس ــر تأیی ــتان مه بوس
ــاورم  ــر بی ــه خاط ــی را ب ــم روزهای ــالش می کن ــدم و ت را می بن
کــه اینجــا یــک پهنــه بی انتهــا بــود و طــوری از کنــارش 
رد می شــدم کــه چــادرم را خاکــی نکنــد، امــا نمی شــود. 
ــم  ــم را منظ ــت. پای ــوده اس ــور ب ــدر پرن ــه همین ق ــگار همیش ان
روی ســنگ فرش های طــرح دار می گــذارم و در ذهنــم بــا 
ــا  ــنگ ها را جابه ج ــم و س ــازل می چین ــم آن پ ــکل های نامنظ ش
می کنــم، هنذفــری را در گوشــم جــا میدهــم. صــدای آبــی کــه 
ــن  ــده و در بی ــر ش ــزد نزدیک ت ــواره فرومی ری ــی از ف ــه  آرام ب
ــدا  ــنگ فرش ج ــم هایم را از س ــی«، چش ــدای » علیرضاقربان ص
ــر نورهــای  ــف دور حــوض زی ــک ردی ــد. فواره هــای در ی می کن
ــکای  ــد و خن ــوض می کنن ــگ ع ــم رن ــازه منظ ــک ب ــه در ی ک
ــیه  ــبزرنگ حاش ــت س ــتین نیمک ــی داردم روی نخس ــیم وا م نس
مســیر پیــاده رو بنشــینم. درخت هایــی کــه انــگار همیشــه 
ــه  ــن این هم ــی بی ــای فصل ــار گل ه ــتند کن ــورده هس باران خ
نــور و چــراغ ســر خــط شــعر را از ذهنــم دور می کنــد و محــو بــازی 
ــارک می شــوم، ســبز،  نورهــای رنگــی رنگــی حــوض وســط پ
آبــی، صورتــی، بنفــش، قرمــز، نیلــی، ســبز، آبــی ...... رهگــذران 
ــدازی  ــزرگ و زیران ــا ســبدهای ب ــواده ای ب ــد، خان ــور می کنن عب
کــه روی دســت مــرد جوان تــر تاشــده اســت می خندنــد و 
ــد و  ــداز می گردن ــردن زیران ــن ک ــرای په ــی ب ــای خال ــال ج دنب
ــم  ــت باه ــن تر اس ــا روش ــت و کج ــر اس ــا بهت ــه کج ــر این ک س
ــر دســت دختــر جــوان اســت  شــوخی مــی کننــد، ســبد بزرگ ت
ــد.  ــش می ده ــی آورد و تاب ــرد مســن تر  م ــی را م و فالکــس چای
چنــد پســربچه آن طرف تــر زیــر درختــان دورهــم جمــع 
ــه رخ هــم می کشــند.  ــات دوچرخه هایشــان را ب شــده اند و امکان
چنــد بــار فواره هــای دور حــوض را می شــمارم و وســط شــمارش 
کســی از جلویــم رد می شــود و یــادم مــی رود تــا کجــا شــمرده ام. 
امشــب انــگار بوســتان برایــم جذاب تــر اســت. دیشــب محبوبــه 

آقــا نــوری در اینســتاگرامش پســتی گذاشــته بــود و نوشــته بــود 
ــوری  ــا ن ــم آق ــزه« نمی دان ــه تمیی ــا همیش ــه م ــارک خون »پ
ــم  ــر می گردان ــا س ــود ام ــته ب ــارک نشس ــای پ ــب کج دیش
ــم از  ــکر کن ــم تش ــن ه ــم و م ــدا کن ــارک را پی ــئول پ ــا مس ت
ــت.  ــز اس ــًا تمی ــا واقع ــه م ــارک خان ــه پ ــزی، اخ ــه تمی این هم
بوســتان »نخبــگان« بلــوار مســلم قلــی پــور یکــی از 2۸ 
ــه پردیســان  ــر در منطق ــد ســال اخی ــه در چن ــتانی اســت ک بوس
ــان را  ــن خیاب ــره ای ــی آن منظ ــده و زیبای ــه ۸ ساخته ش ــا منطق ی
متحــول کــرده اســت، ســرانه فضــای ســبز منطقــه ۸ امــروز بــه 
حــدود 20 مترمربــع بــه ازای هــر نفــر رســیده اســت. ابوالفضــل 
ــتاندارد و  ــرانه اس ــد: س ــه ۸ می گوی ــهردار منطق ــتقیمی ش مس
ــه  ــه ۸ ب ــه منطق ــت ک ــع اس ــبز  25 مترمرب ــای س ــی فض جهان
ــتان ها از  ــداد بوس ــد تع ــده  و بای ــک ش ــی نزدی ــدد خیل ــن ع ای
ــؤالم  ــواب س ــذران در ج ــی از رهگ ــد. یک ــدد 45 برس ــه ع 2۸ ب
ــد:  ــتید؟ می گوی ــی هس ــتان راض ــای بوس ــم از فض ــه می پرس ک
ــارش  ــه در کن ــتش ک ــا دوس ــت. ام ــی اس ــتان عال ــای بوس فض
ایســتاده و لبخنــد شــیطنت آمیزی دارد می گویــد: به جــز 
ــاد  ــگان« آدم را ی ــود، »نخب ــر ب ــی بهت ــیم« خیل ــمش، »نس اس
ــد،  ــد می خندن ــر دو بلن ــدازد و ه ــان می ان ــتان تیزهوش دبیرس
ــه دلیــل تشــابه  ــم: مســئوالن ب ــد می گوی ــا لبخن در جوابشــان ب
ــام ایــن  ــه تعویــض ن ــا یــک بوســتان دیگــر، مجبــور ب اســمی ب
ــارک را  ــار پ ــم هکت ــا 2 ونی ــم ت ــده اند. راه می افت ــتان ش بوس
ــدود 5  ــاعت ح ــم. س ــارک را ببین ــئول پ ــاید مس ــم ش ــدم بزن ق
ــده  ــن ش ــه روش ــتان هم ــای بوس ــت و المپه ــه اس و 5۶ دقیق
ــد.  ــی می کن ــتر خودنمای ــا بیش ــی حوض ه ــای رنگ والمپ ه
پــارک واقعــًا تمیــز اســت و روشــن. بــه نیمکت هــای ســبزرنگ 
ــده  ــیده ش ــگ پوش ــطل های زردرن ــه س ــم و ب ــت می کش دس
ــیطنتم گل  ــم. ش ــرک می کش ــبز س ــازک س ــه های ن ــا کیس ب
کــرده و دنبــال مثــال نقضــی می گــردم و بیــن بوته هــای 
ــای  ــده در باغچه ه ــته ش ــفید کاش ــگ و س ــای رز هفت رن گل ه
ــع  ــی مای ــزر تبلیغات ــاد تی ــم، ی ــگاه می کن ــارک را هــم ن ــی پ طول
ــای  ــای ظرف ه ــه لکه ه ــم ک ــم میافت ــه خان ــویی و عم ظرف ش
ــی  ــوری تلفن ــا ن ــا آق ــه ب ــح ک ــرد.  صب ــک می ک ــته را چ شس
ــاره بوســتان  صحبــت می کــردم می گفــت: مســئول پــارک  درب
ــد  ــال باش ــتر از ۳0 س ــی بیش ــاید کم ــنش ش ــوده و س ــوان ب ج
ــن  ــاکنان ای ــال ها س ــده س ــث ش ــش باع ــئولیت پذیری ــا مس ام
ــواس  ــش ح ــد.  دقت ــذت ببرن ــاک ل ــز و پ ــی تمی ــه از فضای منطق
ــردم.  ــه می گ ــال زبال ــا دنب ــد. همه ج ــع می کن ــم جم ــرا ه م
ــز  ــن تمی ــع م ــش از توق ــز بی ــارک نی ــراف پ ــای اط خیابان ه
ــده  ــه ای دی ــچ زبال ــان هی ــراف خیاب ــای اط ــت و در جوی ه اس
نمی شــود. آقــا نــوری صبــح می گفــت: درایــن چنــد ســالی کــه 
ــا  ــان ی ــه ای در خیاب ــت زبال ــچ وق ــا اینجــا ســاکن هســتیم هی م
پــارک ندیــده ام. دلــم می خواهــد مســئول پــارک را ببینــم، شــاید 
ــم.  ــر بمان ــا منتظ ــی فواره ه ــم خاموش ــاعت منظ ــا س ــد ت بای
ــه ای  ــی چنددقیق ــرای مالقات ــی ب ــع خوب ــت موق ــاید آن وق ش
باشــد. محمــد جــواد مختــاری مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
ــان  ــد: پارکب ــی گوی ــم م ــهرداری ق ــبز ش ــای س ــا و فض پارکه
ــت و  ــی اس ــی نجف ــمش محمدعل ــت و اس ــال ۶۳ اس ــد س متول
ــه  ــود. ب ــل ش ــش تجلی ــئولیت پذیری ــه خاطرمس ــت ب ــرار اس ق
ــاره در  ــری را دوب ــم، هنذف ــت می کن ــارک حرک ــر پ ــمت دیگ س
ــم را  ــت و هم خوانی ــن بی ــه ای ــم ب ــذارم و می رس ــم می گ گوش

ــدن  ــازل چی ــاره پ ــارک دوب ــا ســنگ فرش پ ــرم و ب از ســر می گی
ــه  ــم لحظ ــره اتاق ــت: از پنج ــوری گف ــا ن ــم. آق ــروع می کن را ش
بــه لحظــه ســاخت و تکمیــل بوســتان را شــاهد بــودم و ســرعت 
تکمیــل بوســتان خیلــی عجیــب بــود و چنــد ســالی اســت از ایــن 

منظــره لــذت مــی بریــم.  از اینجــا خانــه مــا پیــدا نیســت امــا مــی 
شــود فهمیــد چــه حــس خوبــی اســت کــه در ســکوت نیمه شــب 
ــا  ــای رز فض ــر گله ــد، عط ــبز باش ــز س ــه چی ــرده هم از پشــت پ
ــود  ــنید ش ــا ش ــان اقاقی ــن درخت ــاد  از بی ــدای ب ــد، ص ــر کن را پ
ــارک  ــدی پ ــوض  بع ــادور ح ــرد. دورت ــا ک ــاران را تماش ــا ب و  ی
ــز و  ــان قرم ــی در می ــا یک ــتند و نوره ــن هس ــا روش ــم فواره ه ه
ــبی اش  ــای دم اس ــه موه ــاله ای ک ــر ۶ س ــود.  دخت ــش می ش بنف

ــرده  ــرش ک ــه س ــی ک ــه ای بزرگ ــا منگول ــی ب ــر کاله آب از زی
ــکوتر  ــا اس ــیده و ب ــن پوش ــلوار جی ــا ش ــی ب ــور نیل پیداســت، پلی
صورتــی اش دور حــوض چــرخ میزنــد. خنــکای نســیم 
ســاعتهای پایانــی 5 آذر کــه از روی حــوض و آب فواره هــا 
ــب  ــت هایم را در جی ــد و دس ــک می کن ــم را خن ــذرد صورت می گ
ــبزش  ــتان های  س ــا بوس ــان« ب ــم. »پردیس ــم فرومی کن لباس

ــت. ــان« اس ــاال »پردیس ح



ــا  ــم ب ــهرداری ق ــهری ش ــات ش ــاون خدم ــامع مع ــر س ــید امی س
ــدت  ــش م ــم و افزای ــهر ق ــم در ش ــذب توریس ــت ج ــه اهمی ــاره ب اش
ــد: در  ــر می گوی ــن ام ــی در ای ــز تفریح ــر مراک ــافر و تأثی ــت مس اقام
ســال 96 بــا توجــه بــه سیاســت های مدیریــت شــهری قــم مبنــی بــر 
ــا  ــه و ب ــژه منطق ــی وی ــگری و توپوگراف ــای گردش ــترش جاذبه ه گس
دســتور شــهردار قــم مبنــی بــر تشــکیل شــورایی بــه نــام شــورای عالی 
بوســتان هــزار هکتــاری، رونــد توســعه و احــداث ایــن بوســتان شــکل 
ــه تشکیل شــده از  ــت. اعضــای شــورا ک ــت گرف ــه خــود گرف ــازه ای ب ت
ــازمان  ــل س ــهردار، مدیرعام ــن ش ــام و معاونی ــم مق ــم، قائ ــهردار ق ش
پارک هــا و فضــای ســبز و شــهردار منطقــه 4 تصمیــم گرفتنــد قســمت 
جنــوب شــرقی شــهر قــم را بــه کوهســتان پارکــی ملــی و فرامنطقــه ای 
ــل  ــی تبدی ــی و مذهب ــگری، علم ــی، گردش ــای تفریح ــا کاربری ه ب
ــارک وارد  ــز در لیســت شــهرهای دارای کوهســتان پ ــم را نی ــرده و ق ک
کننــد و ایجــاد مراکــز تفریحــی در ســال هــای آینــده ایــن بوســتان را 

ــل خواهــد کــرد. ــم تبدی ــه قطــب گردشــگری شــهر ق ب
امــا ایــن مراکــز تفریحــی کــه معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
قــم در مــورد آنهــا ســخن مــی گویــد چــه مراکــزی هســتند؟ پاســخ این 
ســوال را شــهردار قــم در برنامــه گفــت و گــوی خبــری ســیما قــم مــی 
دهــد. ســید مرتضــی ســقاییان نــژاد دربــاره اهمیــت احــدث بوســتان 
ــه ای  ــم مجموع ــاری ق ــزار هکت ــد: بوســتان ه ــاری می گوی ــزار هکت ه
ــه  ــت ک ــم اس ــهر ق ــای ش ــن پروژه ه ــور و از مهم تری ــر در کش بی نظی
ــاغ پرنــدگان، تله ســیژ،  خدمــات مناســبی در ایــن بوســتان ازجملــه ب
تله کابیــن، بــاغ گیاه شناســی و غیــره پیش بینی شــده اســت کــه 
ــه  ــی ب ــروژه مهــم و فرامل ــن پ ــا ســال ۱4۰۰ بخشــی از ای ــم ت امیدواری

ــرد. ــرار بگی ــهروندان ق ــار ش ــیده و در اختی ــرداری رس بهره ب
ــا  ــاری ب ــزار هکت ــروژه بوســتان ه ــر پ ــدی هاشــمی مدی ســید مه
ــتان  ــه بوس ــد: در مجموع ــروژه می گوی ــرفت پ ــت از پیش ــراز رضای اب
ــا   ــه ه ــد از عرص ــدود 25 درص ــی ، در  ح ــق طراح ــاری طب ــزار هکت ه
در حــال اجــرای عملیــات عمرانــی هســتیم  و در بیــش از 8۰ درصــد از 

عرصــه هــا کاشــت انجام شــده اســت و اتمــام بوســتان هــزار هکتــاری 
ــران شــهری و مــردم تبدیل شــده  ــه یکــی از دغدغه هــای مدی امــروز ب
ــرانه  ــم گیر س ــش چش ــاوه برافزای ــد ع ــه می توان ــتانی ک ــت. بوس اس
فضــای ســبز قســمتی از کمبودهــای تفریحــی شــهر قــم را نیــز مرتفــع 

ــد. کن
پیــام جوادیــان مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
ــاد  ــروژه و ایج ــن پ ــرای ای ــت اج ــان اهمی ــا بی ــز ب ــم نی ــهرداری ق ش
ــداث  ــه اح ــود ک ــاه 97 ب ــد: درآذرم ــگری می گوی ــای گردش جاذبه ه
ــد و از  ــب ش ــم تصوی ــهر ق ــورای اســامی ش ــی در ش ــتان مل ــن بوس ای
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــش از  57 میلی ــون بی ــا کن ــروژه ت ــن پ ــدای ای ابت
بــرای ایــن طــرح اختصــاص پیداکــرده و بهره بــرداری از ایــن بوســتان 
بــه مبحــث گردشــگری شــهری و مباحــث توریســتی کمــک شــایانی 

ــرد. ــد ک خواه
عبــداهلل جالــی رئیــس شــورای اســامی شــهر قــم  نیــز از حمایــت 
تمــام قــد شــورای شــهر قــم از ایــن پــروژه خبــر می دهــد و می گویــد: 
تراکــم بــاالی جمعیتــی در بوســتان علــوی و غدیــر نشــان دهنده کافــی 
نبــوده فضــای ســبز شــهر در قــم بــوده کــه بــا تکمیــل بوســتان هــزار 
ــن کمبــود جبــران خواهــد شــد. شــورای اســامی شــهر  ــاری ای هکت
ــرداری  ــه بهره ب ــل و ب ــرای تکمی ــژه ای را ب ــه ای وی ــف بودج ــم ردی ق
رســیدن ســریع بوســتان هــزار هکتــاری در ســال 99 در نظــر گرفتــه 

ــت.  اس
ــد  ــه در رون ــکات قابل توج ــا از ن ــه اینه ــود هم ــا وج ب
ــا ،  ــه ارگان ه ــکاری هم ــم،  هم ــروژه مه ــن پ ــداث ای اح
نهادهــا و دســتگاه های اســتان اســت در اجــرای آن اســت. 
همــکاری و هماهنگــی کــه تــا حــدودی شــکل گرفتــه امــا 
ــرعت  ــا س ــا  ب ــی دارد ت ــتانی و مل ــزم اس ــک ع ــه ی ــاز ب نی
هرچــه تمــام تــر آمــاده بهــره بــرداری شــهروندان و زائرین  
شــهر کریمــه اهــل بیــت )س( و مســجد مقــدس جمکــران 

ــد. باش

هــزار هکتــار یعنــی از شــهرک قــدس و میــدان مفیــد و بلــوار شــهید آوینــی 
تــا مقــام خضــر نبــی )ع( و کــوه دوبــرادران تــا می رســد بــه باالدســت مســجد 
ــن  ــه بزرگ تری ــت ب ــرار اس ــه ق ــدس ک ــهرک ق ــی از ش ــران و بخش جمک
ــد.  ــم باش ــهروندان ق ــن ش ــده و مآم ــم تبدیل ش ــتانی ق ــتان کوهس بوس
ــا  ــده  و ت ــامی شروع ش ــاب اس ــدس و انق ــاع مق ــوزه دف ــه از باغ م ــه ای ک قص
ــؤاالت  ــی از س ــرفتش یک ــد پیش ــه درص ــه دارد و همیش ــور ادام ــتان ظه بوس
خبرنــگاران در نشســت های خبــری بــوده اســت. امــا یکــی بــود یکــی نبــود 
ــرف  ــره ای از ط ــورت جزی ــن به ص ــذاری زمی ــا واگ ــال 84 ب ــه از س ــن قص ای

ــد.  ــاز ش ــم آغ ــهرداری ق ــه ش ــازی ب ــکن و شهرس مس

پارککوهستانی
هزارهکتاریقم
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شهردار قم:
 بوستان هزار هکتاری قم 

مجموعه ای بی نظیر در کشور 
و از مهم ترین پروژه های شهر 
قم است که خدمات مناسبی 

در این بوستان ازجمله 
باغ پرندگان، تله سیژ، 

تله کابین، باغ گیاه شناسی 
و غیره پیش بینی شده است 

که امیدواریم تا سال 1400 
بخشی از این پروژه مهم و فرا 

ملی به بهره برداری رسیده 
و در اختیار شهروندان قرار 

بگیرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم:

 از ابتدای این پروژه تا کنون 
بیش از  ۵۷ میلیارد تومان 

اعتبار برای این طرح اختصاص 
پیداکرده و بهره برداری از این 
بوستان به مبحث گردشگری 

شهری و مباحث توریستی 
کمک شایانی خواهد کرد.
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بوستان زائر
مســاحت 2۳5 هکتــار، دارای مخــزن ذخیــره آب 400 
ــتم  ــرای سیس ــال آب دارد، اج ــبکه انتق ــی، ش مترمکعب
آبیــاری تحت فشــار در 2۳5 هکتــار از عرصــه، درختــکاری 
ــرا ــال اج ــی در ح ــات عمران ــار از عرصــه، عملی  2۳5 هکت

بوستان کوهسار
مســاحت ۱۱5 هکتــار، مخــزن ذخیــره آب 500 
مترمکعبــی پلی اتیلــن، شــبکه انتقــال آب دارد، 
تحت فشــار  آبیــاری  سیســتم های  اجــرای 
ــه در ۱5  ــت کاری عرص ــات درخ ــار، عملی ۱5 هکت

هکتــار، عملیــات عمرانــی نــدارد.

بوستان خضر نبی)ع( فاز2
مســاحت ۳0 هکتــار، دارای مخــزن ذخیــره آب 
ــرای  ــال آب، اج ــبکه انتق ــی، دارای ش 400 مترمکعب
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار در ۳0 هکتــار از عرصــه

بوستان خضر نبی)ع(
مســاحت ۸0 هکتــار، دارای مخــزن ذخیــره آب 
ــال آب، اجــرای  ــی، دارای شــبکه انتق 400 مترمکعب
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار در ۸0 هکتــار از 

ــرا ــال اج ــی در ح ــات عمران ــه، عملی عرص

بوستان کوثر
و باغ موزه دفاع مقدس

مســاحت ۳5 هکتــار، دارای مخــزن ذخیــره آب 400 
مترمکعبــی، دارای شــبکه انتقــال آب، عملیــات 

ــرا ــال اج ــی در ح عمران

باغ پرندگان
مســاحت ۱4 هکتــار، مخــزن ذخیــره آب 50 
ــرا،  ــال اج ــه در ح ــکاری عرص ــی، درخت مترمکعب

عملیــات عمرانــی در حــال اجــرا
بوستان قدس

 50 آب  مخــزن  دارای  هکتــار،   25 مســاحت 
مترمکعبــی، اجــرای سیســتم آبیــاری تحــت 
ــیده ــام رس ــه اتم ــکاری ب ــات درخت ــار، عملی فش

بوستان مرجعیت
مســاحت 4۸0 هکتــار، مخــزن ذخیــره آب ۸00 
مترمکعبــی، شــبکه انتقــال آب دارد، اجــرای 
سیســتم آبیــاری تحت فشــار در ۱40 هکتــار از 
عرصــه، درختــکاری در ۱50 هکتــار از عرصــه، 

عملیــات عمرانــی در حــال حاضــر نــدارد.

باغ گیاهشناسی
مســاحت ۱۸ هکتــار، عملیــات خاکبــرداری در 
ــطیح  ــات تس ــب و عملی ــر مکع ــزار مت ــدود 40 ه ح
انجــام شــده. فــاز یــک طراحــی بــه اتمــام رســیده و 
در حــال مرحلــه فــاز دو توســط مشــاور انجــام شــده 

ــد. ــالغ میباش ــه اب و در مرحل
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بوستان هزار هکتاری قم؛ مجموعه ای بی نظیر در کشور
سیدمرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم

بوســتان هــزار هکتــاری قــم مجموعــه ای بــی نظیــر در کشــور اســت. ایــن بوســتان در منطقــه چهــار و 
پنــج شــهرداری قــرار دارد.این بوســتان زنجیــره ای از مکان هــای فرهنگی و تفریحی شــامل بــاغ پرندگان، 
بــاغ گیــاه شناســی، بــاغ مــوزه دفــاع مقدس و بوســتان هــای مختلف اســت. ایــن بوســتان از شــهرک قدس 
تــا محــدوده مســجد مقــدس جمکــران را در بــر مــی گیــردو بخشــی از ایــن زنجیــره، از جملــه بوســتان 
زائــر و بوســتان ظهــور در گذشــته بــه بهــره بــرداری رســیده و بخــش هــای دیگــر در حــال تکمیــل اســت. 
توجــه ویــژه بــه افزایــش ســرانه فضــای ســبز قــم در اولویــت برنامــه هــای  شــهرداری اســت بــه طــوری 

کــه در دو ســال گذشــته 4۰۰ هکتــار بــه فضــای ســبز اســتان اضافه شــده و هــم اکنــون 32۰پــارک شــهری در قــم وجــود دارد. احداث 
بوســتان یــک هــزار هکتــاری را از مهم تریــن پروژه هــای شــهر قــم اســتو  خدمــات مناســبی در ایــن بوســتان از جملــه بــاغ پرنــدگان، 
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال ۱4۰۰ ب ــا س ــم ت ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــره پیش بینی ش ــی و غی ــاغ گیاه شناس ــن، ب ــیژ، تله کابی  تله س

تأثیر مثبت احداث فضاهای تفریحی در سامت روانی و اجتماعی شهر
حسن بختیاری، نائب رئیس شورای شهر قم

ــی  ــب بازآفرین ــی در قال ــرای طرح ــه اج ــارون، ب ــگار ن ــا خبرن ــو ب ــاری در گفت و گ ــن بختی حس
محلــه ای اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: طرحــی بــرای جــذب و مانــدگاری توریســت مذهبــی در شــهر 
مدنظــر اســت کــه در ایــن طــرح زائــران و مســافرانی کــه بــه قــم ســفر می کننــد، می تواننــد از مســیر 

ــد. ــد کنن ــی بازدی ــای قدیم ــده و از مکان ه ــان واردش ــذر خ گ
عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی افــزود: در ادامــه طــرح مســافران و زائــران می تواننــد 
ــه و  ــن منطق ــه، آب انبارهــای قدیمــی ای ــدان کهن ــام زاده شــاه حمــزه )ع( در مجــاورت می از مســیر ام

درنهایــت از چهــل اختــران بازدیــد کننــد.
ــه ای پیش بینی شــده اســت خاطرنشــان کــرد: عــاوه  ــن محل ــک مســیر بازآفری ــوان ی ــن مســیر به عن ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــه  ــه ای ک ــه در گام اول کار در مجموع ــت ک ــتان هایی اس ــا و بوس ــد پارک ه ــک نیازمن ــه ی ــه منطق ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ب
هم اکنــون پشــت مســجد چهــار مــردان قــرار دارد، بــه وســعت 5 هــزار متــر توســط شــهرداری آغازشــده اســت. توســعه فضــای 
ــتان  ــی بوس ــی دارد و در طراح ــش مهم ــی نق ــامت عموم ــش س ــی در افزای ــی و تفریح ــای فرهنگی،اجتماع ــا کاربری ه ــبز ب س
ــرم و  ــم گ ــات ســطح شــهر و اقلی ــن باغ ــن رفت ــه از بی ــا توجــه ب ــژه ای شــده اســت. ب ــن موضــوع توجــه وی ــه ای ــاری ب ــزار هکت ه
ــری  ــش 4 براب ــا افزای ــم ب ــهر ق ــورای ش ــده و ش ــهر تبدیل ش ــم و الزم در ش ــر مه ــک ام ــه ی ــبز ب ــای س ــعه فض ــم توس ــک ق خش
ــا و فضــای ســبز  ــارک ه ــات شــهرداری و ســازمان پ ــژه ای داشــته اســت. اقدام ــه آن توجــه وی ــر ب بودجــه آن در ســال های اخی
ــر  ــال های اخی ــد س ــرد چن ــق در عملک ــای موف ــی از بخش ه ــی یک ــهری و جنگل ــبز ش ــای س ــعه فض ــم در توس ــهرداری ق ش
ــرار دارد. احــداث بوســتان ــوب ق ــم در حــد اســتانداردهای مطل ــروز ســرانه فضــای ســبز ق ــه  ام ــه طــوری ک ــوده ب  شــهرداری ب

 هــزار هکتــاری فرصــت مناســبی بــرای جــذب ســرمایه گذار بــرای توســعه اقتصــادی در شــهر قــم بــوده کــه ایــن امــر قابل توجــه 
ــت. اس

بوستان هزار هکتاری نشان از 
مدیریت مطلوب در توسعه فضای 

سبز است

احمد امیر آبادی؛ نماینده مردم قم درمجلس شورای اسامی
ــای  ــی از نیازه ــوان یک ــروز به عن ــبز ام ــای س فض
جوامــع بشــری در دنیــا مطــرح اســت، متأســفانه 
وابســتگی کــه در قدیــم بیــن انســان و طبیعــت وجــود 
داشــته از بیــن رفتــه و بایــد بــرای ایجــاد ســامت روان 
ــت  ــن طبیع ــاط بی ــن ارتب ــت ای ــظ محیط زیس و حف
ــت  ــا قدم ــهری ب ــم ش ــود. ق ــا ش ــاره احی ــان دوب و انس
هزارســاله اســت کــه امــروز از یــک بــاغ شــهر بــه یــک 
شــهر مملــو از ســاختمان تبدیل شــده، باغ هایــی 
کــه بــه علــت بی توجهــی بــه موسســه، مدرســه، 
پاســاژ و بــازار تبدیل شــده و بایــد بــه شــهر قــم 
ــال  ــی در قب ــه مل ــک وظیف ــن  ی ــود و ای ــده ش بازگردان
شــهروندان و آینــدگان اســت. شــهرداری قــم بــا توجــه 
بــه اهمیــت و ضــرورت بازگردانــدن فضــای ســبز 
ــرده  ــاز ک ــی را آغ ــم اقدامات ــهر ق ــت رفته در ش ازدس
ــرانه 2۰  ــه س ــیدن ب ــه رس ــه ب ــا توج ــم ب ــه می توانی ک
مترمربــع بــرای هــر نفــر، آن را مثبــت ارزیابــی کنیــم.

ــوب  ــت مطل ــان از مدیری ــاری نش ــزار هکت ــتان ه بوس
ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم 
ــی  ــاد کاربرهای ــته و ایج ــبز داش ــای س ــعه فض در توس
ــذب  ــیاری در ج ــر بس ــتان تأثی ــن بوس ــی در ای تفریح
ــم دارد. ــتان ق ــم در اس ــدگاری توریس ــش مان و افزای

بوستان هزار هکتاری عامل رونق 
اقتصادی قم خواهد شد

سید مجتبی سبحانی، رئیس کمیسیون خدمات شهری امور 
زائرین شورای اسامی شهر قم

ــش  ــالوه برافزای ــاری ع ــزار هکت ــتان ه ــداث بوس اح
ســرانه فضــای ســبز در شــهر قــم می توانــد در افزایــش زمــان 
مانــدگاری مســافر در قــم تأثیــر بســیار زیــادی داشــته باشــد. 
ــانه  ــم نش ــهر ق ــبز ش ــای س ــرانه فض ــه س ــد قابل توج رش
ــهرداری و  ــران ش ــئولیت پذیری مدی ــوب و مس ــرد خ عملک
ــوز نتوانســته همــه  شــورای شــهر قــم اســت. شــهر قــم هن
ــگری  ــوزه گردش ــرده و ح ــل ک ــود را بالفع ــیل های خ پتانس
ــرانه فضــای  ــش س ــا اســت. افزای ــن حوزه ه ــز یکــی از ای نی
ــذب  ــری در ج ــل مؤث ــی را عام ــای تفریح ــبز و مکان ه س
ــت.  ــم اس ــهر ق ــگری ش ــش گردش ــق در بخ ــم و رون توریس
ــزرگ  ــات ب ــی از اقدام ــاری یک ــزار هکت ــروژه ه ــرای پ اج
شــهرداری در جــذب و افزایــش مانــدگاری توریســم بــود کــه 
ــبز  ــای س ــرانه فض ــش س ــز درافزای ــادی نی ــیار زی ــر بس تأثی
شــهر قــم دارد. کاربری هــای تعریف شــده در بوســتان 
ــاغ  ــدس، ب ــاع مق ــار دف ــوزه آث ــد م ــاری مانن ــزار هکت ه
ــوده و  پرنــدگان و تله ســتیژ از نــکات مثبــت ایــن مجموعــه ب
امیدواریــم بــه زودی مــردم از ایــن خدمــت بهره منــد شــوند.

حمایت شورای اسامی شهر قم در بهره برداری از بوستان هزار هکتاری قم
عبداهلل جالی، رئیس شورای شهر قم

ــا و  ــازمان پارک ه ــم س ــزرگ و مه ــای ب ــی از پروژه ه ــوان یک ــاری به عن ــتان ۱۰۰۰ هکت بوس
فضــای ســبز شــهرداری قــم از میــدان مفیــد آغازشــده و تــا کــوه دوبــرادران و بــه ســمت جمکــران 
ادامــه دارد و بــا توجــه بــه توپوگرافــی و بکــر بــودن منطقــه شــهرداری تصمیــم بــه احــداث بوســتان 
ــم  ــهر ق ــبز ش ــای س ــرانه فض ــش س ــه ای را در افزای ــر قابل توج ــه و تغیی ــه گرفت ــن منطق در ای
ــه  ــل و ب ــرای تکمی ــژه ای را ب ــه ای وی ــف بودج ــم ردی ــهر ق ــامی ش ــورای اس ــد. ش ــاد می کن ایج
ــی در  ــاالی جمعیت ــم ب ــت. تراک ــه اس ــر گرفت ــال 99 در نظ ــاری در س ــزار هکت ــتان ه ــریع بوس ــیدن س ــرداری رس بهره ب
بوســتان علــوی و غدیــر نشــان دهنده کافــی نبــوده فضــای ســبز شــهر در قــم بــوده کــه بــا تکمیــل بوســتان هــزار هکتــاری 
ــرای  ــی ب ــد فرصت ــد و بای ــتان را ندیده ان ــده در بوس ــای انجام ش ــوز درختکاری ه ــود.مردم  هن ــران می ش ــود جب ــن کمب ای
ــه  ــد عمــوم مــردم از اقدامــات انجام شــده فراهــم شــود. در بوســتان هــزار هکتــاری به عنــوان یــک بوســتان جامــع ب بازدی

ــه می شــود. ــه آن پرداخت ــه زودی ب ــه ب ــز توجــه شــده اســت ک ــات تفریحــی  نی موضوع
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بوستان هزار هکتاری فرصتی برای نزدیکی نسل های مختلف 
حسن مالکی نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسامی شهر قم

قــم به عنــوان یکــی از مهم تریــن قطب هــای مذهبــی نیازمنــد برنامه ریــزی بــرای ارتقــاء 
ــه مــرز اســتاندارد ســرانه  ــات شــهروندی و درنتیجــه جــذب توریســم است.شــهر قــم امــروز ب امکان
فضــای ســبز رســیده. احــداث بوســتان هــزار هکتــاری بــا ایجــاد کاربری هــای مختلــف در آن یکــی 
از پروژه هــای الزم بــرای شــهر قــم بــوده کــه می توانــد عــاوه بــر افزایــش ســرانه فضــای ســبز یکــی 
ــتان  ــن بوس ــی ای ــت  در طراح ــد. گام نخس ــاب بیای ــز به حس ــم نی ــهر ق ــتی ش ــای توریس از جاذبه ه
ــته های  ــن خواس ــا تأمی ــی ب ــردن کاربری های ــخص ک ــی و مش ــدف آن و طراح ــه ه ــناخت جامع ش
ایــن جامعــه هــدف بــوده اســت. شــناخت نیازهــای جوانــان و تأمیــن خواســته های آن به عنــوان یــک دغدغــه اصلــی شــهرداری 
در ایــن بوســتان دیده شــده اســت. بوســتان هــزار هکتــاری فضایــی مناســب بــرای نزدیــک کــردن نســل های مختلــف انقــاب 
ــگاه کــرد و  ــرای جمع کــردن همــه اقشــار جامعــه ن ــوان فرصتــی ب ــاری به عن ــه بوســتان هــزار هکت ــد ب ــرگ اســت. بای ــه یکدی ب

ــود. ــه ش ــده گرفت ــتان نادی ــن بوس ــه در ای ــای جامع ــک از طیف ه ــد هیچ ی نبای

بوستان هزار هکتاری در انتظار مردم قم
حسن طایی عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم 
ــهر  ــورای ش ــهرداری و ش ــای ش ــن طرح ه ــان از مهم تری ــاری پردیس ــتان ۱۰۰۰ هکت ــرح بوس ط
ــتان از محــدوده مســجد  ــن بوس ــم اســت. ای ــبز ق ــرانه های س ــوس س ــش ملم ــعه و افزای ــرای توس ب
ــش از ۱۰۰۰  ــوع بی ــه درمجم ــت ک ــد داش ــه خواه ــان ادام ــهرک پردیس ــا ش ــران ت ــدس جمک مق
ــوده از اراضــی  ــروف ب ــاری پردیســان مع ــزار هکت ــارک ه ــه پ ــن بوســتان ب ــار مســاحت دارد. ای هکت
دولتــی محســوب می شــود کــه بــرای احــداث کمربنــد ســبز بــه شــهرداری قــم واگذارشــده اســت. 
شــرط واگــذاری ایــن اراضــی بــه شــهرداری بــرای احــداث کمربنــد ســبز تصویــب در شــورای شــهر 
قــم بــوده کــه خوشــبختانه ایــن طــرح بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر رســیده اســت. درصورتی کــه ایــن پــروژه بــه صــورت 
کامــل اجــرا شــود و تمــام لکه هــای در نظــر گرفتــه در آن صــورت کامــل عملیاتــی شــود بــه یــک طــرح ویــژه و نمونــه در فضــای 

ــود. ــد ب ــم خواه ــن بخــش در شــهر ق ــرانه های ای ــش س ــبز و افزای س

لزوم همکاری همه ارگانها 
برای استفاده از پساب در آبیاری 
بوستان های سطح شهر

سید رضا موسوی مشکینی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم
عملکــرد شــهرداری در ســالهای گذشــته و 
ــه اســتاندارد  رســاندن ســرانه فضــای ســبز شــهرقم ب
ــتانهایی  ــداث بوس ــت. اح ــر اس ــل تقدی ــت و قاب مثب
ماننــد بوســتان هــزار هکتــاری تاثیــر بســیاری 
ــته  ــهر را داش ــار در ش ــرد و غب ــد گ ــرل و تولی در کنت
و عامــل مهمــی در تلطیــف هــوا خواهــد بــود. 
مهم تریــن کارکــرد بوســتانها افزایــش نشــاط 
اجتماعــی و رضایتمنــدی مســافران و شــهروندان 
ــن  ــداث ای ــم در اح ــه مه ــت. نکت ــهری اس ــر ش از منظ
بوســتانها کاشــت گونه هایــی ســازگار بــا اقلیــم 
ــند.  ــر باش ــم آب ب ــوع ک ــد از ن ــوده و بای ــران ب ــز ای مرک
ــاری بوســتان ها  ــرای اســتفاده از پســاب در آبی ــد ب بای
ــه  ــرده و هم ــزی ک ــگاه کان برنامه ری ــا ن ــا ب وجنگله
ارگانهــای مربــوط همــکاری الزم را در ایــن حــوزه 
ــروژه  ــه پ ــه ب ــا توج ــند. ب ــته باش ــهرداری داش ــا ش ب
احــداث بــاغ پرنــدگان کــه در بخشــی از ایــن بوســتان 
قــرار گرفتــه اســت بازدیدهــای الزم از طــرف اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت انجام شــده و الزامــات الزم 
بــرای کســب پروانه هــای پزشــکی و دام پزشــکی 
اســت. اباغ شــده  پرنــدگان  نگهــداری  بــرای 

کنترل کانون های گرد و غبار با 
احداث بوستان 1000 هکتاری 

سید محمدتقی سجادی، مدیرکل منابع طبیعي و آبخیزداري 
استان قم

ــبز شــهردرای  ــا و فضــای س ــازمان پارک ه ــات س اقدام
قــم در چنــد ســال اخیــر در توســعه فضــای ســبز قابــل توجــه 
ــد  ــل تقدیراســت. توســعه فضاهــای ســبز شــهری مانن و قاب
ــای  ــرل کانون ه ــاری در کنت ــزار هکت ــتان ه ــداث بوس اح
ــش  ــت افزای ــوا و در نهای ــف ه ــار و تلطی ــرد و غب ــد گ تولی
ــای  ــداث پارکه ــزایی دارد. اح ــر بس ــهر تأثی ــت در ش رطوب
جنگلــی در حاشــیه شــهرها بــه خصــوص کانون هــای 
تولیــد گــرد وغبــار چســبیده بــه محــدوده شــهری می توانــد 
ــذار  ــار تأثیرگ ــرد و غب ــد گ ــی تولی ــاط بحران ــرل نق در کنت
ــواردی  ــی از م ــزداری یک ــای آبخی ــام فعالیت ه ــد. انج باش
ــری  ــه قرارگی ــورد توج ــد م ــتان بای ــن بوس ــه در ای ــت ک اس
ــتان،  ــاز بوس ــت موردنی ــن آب و رطوب ــر تأمی ــالوه ب ــا ع ت
ــری  ــن جلوگی ــب زمی ــیل و تخری ــی از س ــارتهای ناش ازخس
شــود. ارتبــاط مســتمر کارشناســان منابــع طبیعــی و ســازمان 
ــر  ــد تأثی ــته می توان ــون گذش ــبز همچ ــای س ــا و فض پارکه
ــد. ــته باش ــبز داش ــای س ــوب فض ــعه مطل ــتری درتوس بیش

لزوم توجه ملی در توسعه بوستان هزار هکتاری
روح اهلل امراللهی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسامی شهر قم

ــی در  ــه ای مل ــد توج ــان نیازمن ــرح جه ــی مط ــهرهای مذهب ــی از ش ــوان یک ــم به عن ــهر ق ش
توســعه اســت. ورود 2۰ میلیــون زائــر ظرفیتــی اســت کــه بایــد از آن در جهــت تحــوالت اقتصــادی 
ــت  ــم دو ظرفی ــاری ق ــزار هکت ــتان ه ــرود و کوهس ــه قم ــتر رودخان ــرد. بس ــره را ب ــترین به بیش
ــدگاری  ــوده و بایــد از ایــن دو ظرفیــت طبیعــی در جــذب توریســم و افزایــش مان طبیعــی شــهر ب
مســافر و توســعه اقتصــادی شــهر اســتفاده کنیــم. کاشــت گونه هــای مختلــف گیاهــی ســازگار 
می توانــد تأثیــر بســیار زیــادی در کیفیــت اقلیــم قــم داشــته باشــد و ســرانه فضــای ســبز شــهر را 

ــه اشــتغال زایی و جــذب توریســم یکــی دیگــر از مســائلی اســت  ــود ببخشــد.ایجاد کاربری هــای تفریحــی و توجــه ب ــز بهب نی
کــه در طراحــی بوســتان هــزار هکتــاری مــورد توجــه بــوده اســت. عملکــرد ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قــم در 
بوســتان هــزار هکتــاری و توســعه فضــای ســبز شــهر قــم قابل توجــه و مثبــت اســت و شــورای اســامی شــهر قــم بــا حمایــت 

ــود. ــد ب ــام آن خواه ــر اتم ــن بوســتان به صــورت جــدی پیگی ــل از ای کام

اختصاص ۵۷ میلیارد تومان اعتبار برای احداث بوستان هزار هکتاری
پیام جوادیان، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
ــبز  ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــنهاد س ــه پیش ــال 95 ب ــاری از س ــزار هکت ــتان ه ــروژه بوس پ
ــت.  ــده اس ــرای آن تشکیل ش ــز ب ــی نی ــورای عال ــک ش ــه و ی ــهرداری قرارگرفت ــتور کار ش در دس
ایــن طــرح از میــدان مفیــد آغــاز و تــا بوســتان کوهســار و خیابــان ظهــور و پشــت کــوه دوبــرادران 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــته 57 میلی ــال گذش ــه س ــت. در س ــد داش ــداد خواه امت
ــدگان 8۰  ــاغ پرن ــن طــرح 75 درصــد، ب ــر ای اختصــاص پیداکــرده اســت، لکه هــای بوســتان کوث
درصــد، بوســتان خضــر 4۰ درصــد، بوســتان شــهدای گمنــام 95 درصــد و بوســتان زائــر نیــز 2۰ 

ــرداری  ــه بهره ب ــم در 4 ســال آینــده به صــورت کامــل تکمیــل و ب ــاری ق درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. بوســتان ۱۰۰۰ هکت
خواهــد رســید و تاکنــون در 8۰۰ هکتــار از ایــن بوســتان کاشــت درخــت انجام گرفتــه اســت. بهره بــرداری از ایــن بوســتان بــه 

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــتی کم ــث توریس ــهری و مباح ــگری ش ــث گردش مبح
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عالئم خسارت:
در اثــر ســرمازدگی بــرگ هــا آب ســوخته 
ــا  ــه ســمت قهــوه ای ت شــده، تغییــر رنــگ ب
ــی  ــود. در برخ ــی ش ــاد م ــگ ایج ــیاه رن س
ــث  ــه ای باع ــدگی لک ــیاه ش ــا س ــه ه از گون

ــی شــود. ــا م ــرگ ه ــزش ب ری

راهکارها:
۱- محل گیاه خود را تغییر  دهید تا در ساعات ۱0 تا ۱4 گیاهان شما آفتاب گیری کنند.

ــا  ــه در دفعــات دو ت ــد ازت( و همچنیــن کــود اســید آمین ــاال )فاق 2-  اســتفاده از کودهــای حــاوی پتاســیم ب
ــدان ــل از شــروع فصــل ســرما و یخبن ــت قب ســه نوب

۳-  اســتفاده از محلــول هــای شــیمیایی 
ضــد یــخ گیاهــی

4-  آبیاری گیاهان فضای باز را به ساعات انتهای روز موکول نکنید.
ــا  ــره ی ــی تی ــچ چوب ــتفاده از مال 5- اس
ــگ در ســطح خــاک  ــره رن خــاک چــوب تی
باعــث کنتــرل یخبنــدان خــاک و خســارت 

ــردد. ــی گ ــه م ــه ریش ب

ــرای  ــه ای ب ــای گلخان ــاد فض  ۶-  ایج
ــرما ــه س ــاس ب ــان حس ــی از گیاه برخ

٧- اســتفاده از المــپ هــای گرمایشــی 
در داخــل محفظــه هــای گلخانــه ای مــورد 

ــتفاده اس

ــا  ــوان ب ــان ج ــه درخت ــگ تن ۸- باندین
ــای  ــه ه ــا پارچ ــی و ی ــی کنف ــی نخ گون
تنــش  از  ضخیــم جهــت جلوگیــری 

زدگی ســرما
 

سرمازدگی در گیاهان

سید سعید عالمه موسوی
مسئول کلینیک فنی سازمان پارک ها و فضای سبز

هــر ســاله بــا شــروع فصــل ســرما و افــت ناگهانــی و شــدید دمــا، احتمــال خســارات ســرمازدگی و 
یخبنــدان در گیاهــان داخــل منــازل و حیــاط آنهــا از مشــکالت و چالــش هــای پیــش روی شــهروندان مــی باشــد 
ــان  ــد در مــدت زم ــع مــی توان ــه موق ــرل و پیشــگیری ب ــی از راهکارهــای کنت ــه در صــورت عــدم شــناخت کاف ک
ــدا از  ــه ج ــدان دو مقول ــرمازدگی و یخبن ــع س ــد. در واق ــان وارد کن ــه گل و گیاه ــادی را ب ــارات زی ــی خس کوتاه
یکدیگــر مــی باشــد امــا هــر یــک از آنهــا جــزء تنــش هــای محیطــی محســوب مــی شــوند. تنــش یــا اســترس در 

ــود.  ــی ش ــاه م ــتی گی ــادل زیس ــوردن تع ــم خ ــر ه ــه ب ــر ب ــه منج ــی ک ــا تحریکات ــت ب ــر اس ــان براب گیاه

گیاهان فضای باز و یا پشت پنجره ای
در ایــن شــرایط مــی توانــد دچــار خســارت 
ــز مکانیــزم  ــد دانســت کــه گیاهــان نی شــود. امــا بای
ــرایط  ــن ش ــرل ای ــرای کنت ــاه ب ــد. گی ــت دارن مقاوم
در زمســتان شــروع بــه تولیــد اســید آمینــه و 
پروتئین هایــی در بافــت خــود کــرده کــه نقــش 
ــن عناصــری  ــخ در اتومبیــل هــا را دارد. بهتری ضــد ی
ــد  ــک خواه ــما کم ــاه ش ــه گی ــه ب ــن زمین ــه در ای ک
ــد. ــی باش ــه م ــید آمین ــیم و اس ــر پتاس ــرد، عنص ک

بــه طــور کلــی در اثــر کاهــش دمــا دو نــوع 
ــاوت از  ــه متف ــود ک ــی ش ــاه وارد م ــه گی ــارت ب خس

یکدیگــر مــی باشــد.
 1- تنش سرما 2- تنش یخبندان

الف: تنش سرما
ــر  ــه زی ــا ب ــه ام ــای هــوا کاهــش یافت هــر گاه دم
صفــر درجــه نرســد و در مــدت زمــان هــای متفــاوت 
در محیــط تــوده هــوای ســرد باقــی بمانــد مــی توانــد 
درجــات متفاوتــی خســارت بــه گیــاه وارد کنــد. 
ــل  ــرمازدگی در مراح ــارت س ــرات خس ــن اث مهمتری
اولیــه کــه گیــاه قــادر بــه ترمیــم برخــی از آنهــا اســت 
ــب  ــروز(، تخری ــگ )نکــروز و کل ــر رن ــد از تغیی عبارتن
ــی ناقــص  ــه زن ســطحی بافــت هــای ســلولی، جوان

ــاه گی

ب: تنش یخبندان
ــر  ــه زی ــاه ب ــراف گی ــوای اط ــای ه ــرگاه دم ه
ــخ بســتن آب شــروع  ــه برســد مراحــل ی ــر درج صف
شــده و آب در داخــل بافــت گیــاه کریســتاله 
ــاد  ــدان ایج ــش یخبن ــا تن ــه اصطالح ــود ک می ش
می شــود. معمــوال در ایــن شــرایط مــرگ گیــاه 

ــدارد. ــود ن ــت وج ــت و بازگش ــی اس حتم
راهکارهــای متنوعــی جهــت کاهــش یــا 
جلوگیــری از خســارت ســرمازدگی و یخبنــدان 
وجــود دارد . امــا بایــد دانســت کــه شــناخت نیازهــای 
ــه  ــواع تنــش هــا و ب ــا ان ــه ب زیســتی گیاهــان در مقاب
ــه اول و ســپس  خصــوص تنــش ســرمازدگی در وهل
ــت نگهــداری در طــول فصــل کمــک  نحــوه مدیری
ــک  ــا ی ــا ی ــک کلکســیون زیب ــی در داشــتن ی فراوان

ــت. ــد داش ــال خواه ــول س ــبز در ط ــاط س حی
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ــت  ــی اس ــواده ی Rhamnaceae، درخت ــاب از خان      عن
بــه ارتفــاع ۸ تــا ۱2 متــر که رنــگ تنــه ی آن قهــوه ای تیره بــوده و در 
ــای  ــورد. برگ ه ــه چشــم می خ ــودی ب ــای عم ــول آن ترک ه ط
درخــت کــم و بیــش بیضــی شــکل، ســاده و تــا حــدودی دندانــه دار 
اســت کــه بــه طــور متنــاوب نســبت بــه یکدیگــر روی ســاقه قــرار 
ــوه اش  ــد. گل هــای آن کوچــک و زرد رنــگ هســتند و می می گیرن
از نــوع شــفت، تقریبــا کــروی شــکل و قطــر آن ۱.5  تــا 2 ســانتی متر 
می باشــد. رنــگ میــوه ابتــدا ســبز اســت کــه رفتــه رفتــه زرد شــده 
ــره تبدیــل می شــود کــه  ــه رنــگ قرمــز تی و در هنــگام رســیدن ب
رنــگ خــاص عنــاب اســت و اصطالحــا عنابــی نامیــده می شــود 
کــه بعــد از رســیدن ریــزش می کنــد. )کافــی و همــکاران، ۱۳٩4( 
ــا  ــازه ی ــه صــورت ت ــوه ب ــرد اســت، می ــوه شــیرین و ت گوشــت می
مربــا مصــرف خوراکــی دارد. در مناطــق مناســب، درخــت در 
دوســالگی میــوه می دهــد. سیســتم ریشــه ای ایــن گیــاه عمیــق 
ــه  ــی، ۱۳٩4( گرچ ــد. )روحان ــد آن متوســط می باش و ســرعت رش
در ایــران کشــت عنــاب در بیشــتر اســتان هاي کشــور بــه صــورت 
پراکنــده دیــده مــي شــود ولــي اســتان خراســان جنوبي بیشــترین 
ــاب در  ــوه عن ــر کشــت را دارد. )Ghouth,20۱۱(   می ســطح زی

ــه  ــران ب ــي رســد. در طــب ســنتي ای ــز م ــل پایی ــا اوای تابســتان ت
ــده  ــع کنن ــینه و رف ــده س ــرم کنن ــده خــون و ن ــوان صــاف کنن عن
ــع  ــده در مناب ــر ش ــرد دارد. مشــخصات ذک ــي کارب ــاب و گرم الته
 Ziziphus  jujuba  Miller ــه ــا مشــخصات گون ســنتي ب

مطابقــت دارد. )امیــن و همــکاران، ۱۳٩5(
ــاه دارای  ــی اســت. ایــن گی ــه کم آب ــاب مقــاوم ب      درخــت عن
کم تریــن نیــاز خالــص آبــی می باشــد، بــه طــوری کــه در 
بســیاری از مناطــق بــه صــورت دیــم دیــده می شــود. بــه دلیــل 
ــاه در شــرایط آب و  داشــتن دوره ی رشــد رویشــی و زایشــی کوت
هوایــی منطقــه ی محــل رویــش، ســازگاری خوبــی را داراســت. 
ــرم را می پســندد.  ــوای گ ــاب آب و ه ــی درخــت عن ــه طــور کل ب
ــای  ــه گرم ــوه ب ــد می ــرای تولی ــکاران، ۱۳٩4( ب ــی و هم )کاف
ــد و  ــاز دارد. ســرما را تحمــل می کن ــی مــدت تابســتانی نی طوالن
بــرای تولیــد میــوه بــه ســرمای زمســتانی نیــاز نــدارد. )روحانــی، 
۱۳٩4( زمیــن محــل رویــش بایــد رو بــه جنــوب )گــرم( 
ــد.  ــده باش ــکیل ش ــق تش ــبک و عمی ــبتا س ــاک نس ــوده و از خ ب
ــق  ــوب و عمی ــی مرط ــاک لوم ــکاران، ۱۳٩4( خ ــی و هم )کاف
ــالی  ــا و خشکس ــد. قلیاه ــح می ده ــوب را ترجی ــش خ ــا زهک ب
ــی  ــد. ماه ــح می ده ــت را ترجی ــی رطوب ــد ول ــل می کن را تحم
یــک بــار بــه آبیــاری عمیــق نیــاز دارد. )روحانــی، ۱۳٩4( دمــای 
مطلــوب بــرای رویــش ایــن گیــاه 25 تــا ۳5 درجــه ســانتیگراد و 
ــا ۱۸0 میلی متــر مناســب اســت. )کافــی  بارندگــی ســالیانه ۳0 ت
و همــکاران، ۱۳٩4( حداقــل دمایــی کــه عنــاب می توانــد 
ــا 4۸  ــا ت ــر دم ــانتیگراد و حداکث ــه س ــد، ۳۸- درج ــل کن تحم
ــایر  ــه س ــاب نســبت ب ــده اســت. عن ــر ش ــانتیگراد ذک ــه س درج
ــتانه  ــواب زمس ــر از خ ــد و دیرت ــزان می کن ــر خ ــان، زودت درخت
بیــدار می شــود. )تــا دمــای خــاک از ۱۱ درجــه ســانتیگراد 
بیشــتر نشــود، درختــان عنــاب از خــواب زمســتانی بیــدار 
ــررس  ــزه و دی ــرماهای زودرس پایی ــن از س ــوند( بنابرای نمی ش
ــیدی  ــای اس ــاب خاک ه ــت عن ــد. درخ ــون می مان ــاره مص به
ــی  ــات آهک ــچ و ترکیب ــود گ ــه وج ــدارد و ب ــت ن ــر را دوس و آبگی
ــی  ــی و حت ــا رس ــنی ت ــای ش ــت. در خاک ه ــاس اس ــبتًا حس نس
ــرای  ــن خــاک ب ــد. لیکــن بهتری ــد رشــد کن ســنگالخی می توان
ــق مناســب اســت.  ــا عم ــنی ب ــی ش ــی و لوم ــای لوم آن خاک ه

 Ph( .ــد ــد کن ــد رش ــا 4/۸ می توان ــا 5.4pH  ت ــای ب در خاک ه
ــن درخــت شــوری را تحمــل  ــا 5/٧ اســت.( ای مناســب آن 5/۶ ت
می کنــد و EC آب را تــا ۳ میلــی مــوس بــر ســانتیمتر بــه راحتــی 
ــی در  ــت ول ــل اس ــز متحم ــدار 5/4 را نی ــد. )مق ــل می کن تحم
ــد  ــال خواه ــه دنب ــول را ب ــش محص ــاب کاری کاه ــق عن مناط

ــذی، ۱۳٩٧( ــت.( )تعوی داش
ــوان  ــیع می ت ــاج وس ــتن ت ــل داش ــه دلی ــت ب ــن درخ      از ای
در ســطح پارک هــا و بوســتان ها بــه عنــوان ســایه انداز و 
کاهنــده ی آلودگی هــای صوتــی اســتفاده کــرد. در فضــای 
ــود  ــی وج ــبز خوراک ــای س ــام فض ــه ن ــمتی ب ــدرن قس ــبز م س
ــان  ــام گیاه ــا تم ــی و ی ــوان بخش ــه بت ــی ک ــن معن ــه ای دارد. ب
ــرد  ــتفاده ک ــی اس ــان خوراک ــمت را از گیاه ــک قس ــود در ی موج
ــای  ــرد و میوه ه ــرار می گی ــته ق ــن دس ــزء ای ــم ج ــاب ه و عن
ــتفاده از  ــرای اس ــم ب ــل مه ــا دلی ــی دارد. ام ــه ی خوراک آن جنب
ــه  ــاه ب ــاالی ایــن گی درخــت عنــاب در فضــای ســبز مقاومــت ب
شــرایط نامســاعد محیطــی اســت کــه ایــن درخــت را بــه یکــی 
ــل کــرده اســت.  ــاوم در فضــای ســبز تبدی از گیاهــان بســیار مق

ــت. ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ــاب در ن ــای عن ــتفاده از بونس اس

درخت عناب 
)Zizyphus  jujuba( 

ریحانه مهدوی صفت
مسئول آموزش سازمان پارک ها و فضای سبز

ششهروندی
آموز

     عنــاب از گذشــته هــاي بســیار دورکشــت مي شــده و درآثــار و 
ــال  ــون س ــا 14 میلی ــش از 12 ت ــه بی ــت آن ب ــده قدم ــا مان ــه ج ــیل هاي ب فس
ــش در  ــال پی ــدود 7700 س ــه ح ــن ک ــي چی ــت بوم ــي اس ــد! درخت ــش مي رس پی
ــاط  ــایر نق ــه س ــم ب ــاده ی ابریش ــق ج ــت و از طری ــده اس ــت مي ش ــن کاش چی
از جملــه هندوســتان، ایــران، افغانســتان وآســیاي میانــه انتقــال یافتــه 
ــاك  ــرایط خ ــه آب و ش ــي ک ــه در زمین های ــت ک ــي اس ــت درخت ــت و در حقیق اس
ــاب در  ــت عن ــران کش ــه در ای ــد. گرچ ــد مي کن ــند، رش ــته باش ــب نداش مناس
بیشــتر اســتان هاي کشــور بــه صــورت پراکنــده دیــده مي شــود ولــي 

ــت را دارد.  ــر کش ــطح زی ــترین س ــي بیش ــان جنوب ــتان خراس اس
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1. امین، غالمرضا؛ »عناب«، نشریه طب سنتي اسالم و ایران دوره  7 ، شماره  1،  بهار 1395 ، از صفحه 117 تا صفحه 120 - 2. تعویذی، حسن؛ »عناب، کاشت، داشت و برداشت«، نشر آموزش کشاورزی، )1397( - 3. روحانی، غزاله؛ منابع
»راهنمای انتخاب و داشت درختان زینتی در فضای سبز«، انتشارات آییژ، )1394( - 4. کافی، محسن و همکاران، »کاربرد گیاهان دارویی و معطر در طراحی منظر و باغ های شفابخش«، انتشارات ترویج و آموزش کشاورزی، )1394(.

13=Cultivation Techniques. available at : http://ziziphusjujube.ir/en/?page_id .2011 .Ghouth, K.5
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نـــــگارخانه
بازدید رئیس شورای اسالمی استان و شهرداران استان از پروژه های فعال حوزه فضای سبز شهر قم

انتصاب روسای فضای سبز مناطق یک ،چهار و پنج 
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