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سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
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ینجا چراغی روشن است ا
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سرمقـاله

اینجا چراغی روشن است

محمد جواد مختاری

یکی از مهم ترین مســایلی که باید در مدیریت شهرها مد نظر باشد 
تأمین ایمنی شهروندان اســت. هنوز حافظه تاریخی کشور اتفاقات 
متعدد در بوستان ها به دلیل عدم ایمنی را از یاد نبرده است. حوادث 
اسفباری که کام خانواده ها را تلخ کرده و فرزندانشان را ناقص یا ناکام 
کرده اســت. لذا آنقدر که مدیران در شهرها در پی توسعه امکانات، 
زیرساخت ها و خدمات شهری هستند، به همان مقدار توجه به تأمین 
لوازم ایمنی در توســعه خدمات و زیرساخت ها نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. بر همین اساس  ایمنی بوستان ها ازجمله مواردی است 
که باید نسبت به دیگر پروژه های شهری از اهمیت ویژه تری برخوردار 
باشد. شاید تأخیر در آغاز یا تکمیل یک خیابان یا معبر و پل شهری 
خطری برای مردم نداشته باشد اما تأخیر در تکمیل روند ایمن سازی 
بوستان ها هر لحظه هشدار خطری جدی برای شهروندان را می دهد. 
در  مهر ماه ســال 1398 بود که 10 هزار خطر در 350 بوستان تهران 
شناسایی شد. بر اساس پژوهشی دیگر از بررسی ایمنی کودکان در 
زمین های بازی پارک های شــهری اعم از پارک های محلی و ناحیه ای 
منتخب نشان می داد بیش از ٦8 درصد وسایل بازی پارک ها می تواند 
مخاطرات و آســیب های جدی را برای کودکان به همراه داشته باشد. 
همین چند سال قبل شاهد مشکالت ایمنی در بوستان های شهر بودیم 
که سبب شد ایمن سازی بوستان های ســطح شهر در اولویت کاری 
مجموعه مدیرت شهری قم قرار گیرد. در همین راستا توسط طرحی در 
این زمینه تعریف و بحث ایمن سازی بوستان های سطح شهر آغاز شد. 
در این طرح میزان خرابی، آسیب دیدگی، خطرها و سایر مولفه های مهم 
احصاء، و در طول چند سال با بودجه ای متمرکز این مشکل ها مرتفع 
شد. عالوه بر سیستم های روشنایی ،در طراحی آب نماهای بوستان های 
شــهر نیز بازنگری و آب نمای سطح شهر درقالب این طرح احیا شد و 
به مرور وارد فاز بهره برداری شد. در بخش مجموعه های بازی کودکان 
نیز ، تعویض مجموعه های قدیمی و تجهیز آنها به کف پوش استاندار و 
مناسب در دستور کار قرار گرفت و حال تمامی 3٦5 بوستان شهر قم 
از نظر الکتریال  و مکانیکال برای استفاده همه شهروندان در هر سن و 

جنسیت به صورت کامل ایمن هستند.

محمود مســگری موقعیــت اقلیمی گرم و خشــک و 
کویــری قم را مورد توجــه قرار داد و اظهار داشــت: با 
توجه به موقعیت شهر مقدس قم، الزم است تا نسبت به 
توسعه و تکمیل کمربند سبز قم و فضای سبز در داخل 
حریم شــهری توجه الزم شــود. وی توسعه سرانه های 
ســبز طی سال های اخیر را مورد اشــاره قرار داد و ابراز 
داشت: هم اکنون شهر مقدس قم از نظر توسعه و کاشت 
سرانه های ســبز به بیش از ۲۰ مترمربع رسیده است و 
مسئله ای که امروز مورد توجه باید باشد، استانداردسازی 
این فضاها و در دسترس قرار دادن آن برای استفاده عموم 
شــهروندان است. نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم با 
اشاره به ضرورت استانداردسازی بیشتر فضاهای سبز قم 
اضافه کرد: در این راستا باید سه مسئله  ایمنی، دسترسی 
و تنوع گونه های گیاهی مورد توجه مدیران شهری قرار 
بگیرد. وی با تأکید بر رویکرد علمی به توسعه فضای سبز 
و مصرف بهینه آب در نگهداری، گفت: کمبود منابع آبی 
یکی از چالش های اساسی شهر قم است و الزم بوده تا در 

توسعه و نگهداری این سرانه ها توجه الزم به این مسئله 
صورت بگیرد. مســگری با اشاره به رویکرد شورای شهر 
قم در عدالت توزیعی در احداث سرانه های سبز در شهر، 
ابراز کرد: گسترش و پوشش فضای سبز در تمام محالت 
و نقاط قم باید به صورت عادالنه انجام بگیرد و کمبود این 
ســرانه ها در برخی محالت جبران شود. وی خاطرنشان 
کرد: در کاشت و توسعه فضای سبز در قم در کنار تنوع 
گونه های گیاهی و اولویت دهــی به درختان مثمر، باید 
میزان مصرف آب آن ها نیز به دلیل شــرایط اقلیمی این 
شهر مورد توجه قرار بگیرد. نائب رئیس شورای اسالمی 
شــهر قم تصریح کرد: شورای شهر قم آمادگی دارد تا با 
در اختیار قرار دادن فضا و ایده از ظرفیت سرمایه گذاران 
داخــل و خارج از اســتانی برای توســعه، بهره برداری و 
نگهداری سرانه های سبز بهره بگیرد. به گفته وی، مسئله 
فضای سبز یک کار علمی و فرابخشی است و برای توسعه 
سرانه های فضای سبز قم از نظر کیفی و کمی الزم است 

تا دستگاه های دیگر نیز پای کار بیایند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر قم:

آمادگی شورای اسالمی شهر قم
برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران در توسعه فضای سبز

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( گفت: فضای سبز شهر قم اصاًل با گذشته قابل مقایسه 
نیســت و شاهد تحوالت بسیاری در این زمینه هستیم. سردار محمدرضا موحد با اشاره 
به خدمات متقابل و مشــارکت های شهرداری و ســپاه علی بن ابیطالب)ع( اظهار کرد: 
فضای ســبز شهر قم اصاًل با گذشته قابل مقایسه نیست و شاهد تحوالت بسیاری در این 
زمینه هستیم. وی ضمن قدردانی از تالش مدیریت شهری و سازمان پارک ها در توسعه 
فضای ســبز که باعث شادابی و طراوت شهر و شهروندان شده است تصریح کرد: یکی از 
ضرورت های این بخش این است که همکاری های شهرداری و سپاه افزایش یابد تا بتوان 
توسعه ها را در بخش های مختلف تقویت کرد. فرمانده سپاه علی بن ابیطالب)ع( خواستار 
مشارکت شــهرداری در تکمیل و راه اندازی بوستان مقاومت، بوستان سرباز و شهربازی 
معارفی شد و گفت: امیدواریم همچون گذشــته فعالیت های شهرداری و همکاری های 

متقابل با سپاه ادامه پیداکرده و شاهد رشد و توسعه شهر قم باشیم.

تقدیر فرمانده سپاه قم

فضای سبز امروز شهر قم با گذشته قابل مقایسه نیست

نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری
شورای اسالمی شهر قم مطرح کرد:

لزوم فرهنگ سازی وقف برای توسعه 
فضای سبز محالت محروم قم

آمره نائب رئیس کمیسیون خدمات 
شهری شورای اســالمی شهر قم با 
بیــان اینکه تغییر و تحــوالت امروز 
جامعه نیازهای مــردم و زمینه های 
وقــف را متنوع کرده اســت، گفت: 
فرهنگ ســازی وقف برای توســعه 
فضای ســبز محالت محــروم و کم 
برخودار قم می تواند در دســتور کار 
شهرداری و واقفان باشد. معصومه آمره با اشاره به اهمیت توزیع عادالنه 
سرانه های اجتماعی در میان شهروندان قمی، اظهارکرد: می توان فرهنگ 
وقف را در احداث و توســعه فضای سبز محالت محروم و کم برخوردار 
شــهر قم ترویج کرد. وی تاکید کرد: با توجه به تامین منافع عمومی و 
توســعه فضای سبز به ویژه در مناطق کم برخودار می توان نیات واقفین 
را در راستای رشد و گسترش این سرانه ها فرهنگ سازی و هدایت کرد. 
عضو شورای اسالمی شهر قم تصریح کرد: واقف زمانی که متوجه شود 
نیت وی در وقف به زیبایی محقق شــده و اثربخشی مطلوبی در شهر و 
در بین شــهروندان داشته از اقدام خود خرسند شده و انگیزه این قبیل 
از موقوفات در بین ســایر واقفین ترویج می شــود. آمره در پایان یادآور 
شــد: شــهرداری با اقدامات فرهنگی و ایجابی باید شهر و شهروندان را 
برای دهه وقف آماده کند تا شــهروندان به اهمیت این موضوع بیش از 

همیشه پی ببرند.

دکتر سبحانی رئیس کمیســیون خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر قم با اشاره توزیع عادالنه فضای 
سبز در سطح شهر و اســتان گفت: برنامه ریزی در 
خصوص توسعه عادالنه فضای سبز در مناطق استان 

در حال بررسی می باشد.
دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت رئیس کمیسیون 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر قم با اشاره به 
میزان سرانه فضای سبز در استان قم اظهار داشت: 
نسبت به سال های گذشته میزان فضای سبز ایجاد 
شده در اســتان و افزایش سرانه فضای سبز خیلی 

بیشتر شده اما ایده آل نمی باشد.
وی در ادامه گفت: برنامه ریزی در خصوص توســعه 
عادالنــه فضای ســبز در مناطق اســتان در حال 
بررسی می باشد، برای ساخت فضای سبز نیز باید به 

حداقل هایی نظیر زمین بازی، روشنایی، تأسیسات و 
دیگر موارد را نیز داشته باشد.

رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم با اشــاره به محدودیت دسترسی به زمین 
اظهار داشــت: به دلیل محدودیت در دسترسی به 
زمین و نبود فضــای کافی در این مناطق که دارای 
بافت فرســوده و بافت قدیمی هســتند، در دو ماه 
گذشــته جهت درخواســت نقطه گذاری مکان ها و 
زمین هایی که امکان خرید برای ساخت فضای سبز 
را دارند از مســئولین مناطق دعوت کردیم و حتی 
از بوســتان های لکه ای هم غافل نشدیم تا بتوانیم با 

توسعه این اماکن، بوستان محله ایجاد کنیم.
وی با اشاره به برنامه توسعه فضای سبز بیان داشت: 
این برنامه نیازمند اعتباری سنگین می باشد که در 
بودجه ۱۴۰۱ در خواســت کرده ایم و برای مناطق 
اولویت بندی کردیم و همین طور در نظر داریم که با 
خرید بعضی از مناطق از قبیل آب انبارها و گرمابه های 
قدیمی و خرید خانه های بافت فرســوده توســط 

شهرداری به توسعه فضای سبز بپردازیم.
سبحانی با اشاره به اینکه منطقه ۶ جزو مناطق محروم 
می باشد اظهار داشت: منطقه ۶ از کمبود فضای سبز 
شهری و بوستان ها رنج می برد اما با نقطه گذاری های 
مکان هــا و برنامه ریزی به رفع این مســئله و ایجاد 

بوستان و فضای سبز در این منطقه پرداخته ایم.
وی در ادامه خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر در 
منطقه ۶ بعضی از نقاط تعریف شــده و در صورت 
تأمین اعتبار و تملک این مکان ها اقدام به توســعه 

فضای سبز در آینده خواهیم کرد.
رئیس کمیســیون خدمات شهری شورای اسالمی 
شهر قم با اشاره به استفاده از آب چاه در جهت تأمین 
آبیاری فضاهای ســبز اظهار داشت: در حال حاضر 
با کم کردن آبیاری تانکری و بهره گیری از سیســتم 
آبیاری مکانیزه به صورت قطره ای و پرفشار که بیشتر 
مدنظر قرار داده ایم که در بیشتر بوستان ها در حال 
انجام اســت وی بیان داشت: در بیشتر بوستان ها از 
سیستم مکانیزه آبیاری استفاده می شود اما به دلیل 
افزایش ناگهانی قیمت ملزومات خرید این وسایل به 
تعویق افتاد که با تأمین اعتبار الزم این اقدام صورت 
می گیرد و شــاهد تجهیز همه بوســتان ها به این 

سیستم آبیاری خواهیم بود.
وی در پایان با اشــاره به احداث بوستان مخصوص 
بانوان اظهار داشت: اولویت احداث بیشتر با مناطقی 
می باشد که از وجود بوستان بانوان محروم می باشد 
و با برنامه هــای صورت گرفته در حال تأمین اعتبار 
و ایجاد بوســتان در جهت استفاده بانوان در مناطق 

مختلف هستیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم:

توسعه عادالنه فضای سبز در دستور کار است
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مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: طی ۴ سال 
گذشته در دو بخش به بیش از ۱۴ هزار دانش آموز آموزش های حوزه فضای 
ســبز ارائه شد که بخشــی از آن در مرکز کام صورت گرفت. پیام جوادیان 
با اشــاره به پیگیری جدی آموزش های شــهروندی از سال ٩٥ اظهار کرد: 
فرآیندهای فرهنگی و تبلیغی و ترویجی در راســتای یکدیگر هســتند و 

همزمان باید این اقدامات انجام شود.
وی با اشاره به نقشه راه فرهنگ شهروندی در حوزه سازمان پارک ها و فضای 
ســبز تصریح کرد: مهم ترین هدف در حوزه فرهنگ شهروندی مساله جلب 
مشارکت بوده چراکه مدیریت شهری نمی تواند بدون جذب مشارکت مردمی 

مسائل و مشکالت خود را حل کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه توسعه 
شهرنشینی مسائل و مشکالت مختلفی را ایجاد کرده است خاطرنشان کرد: 
حل این مشــکالت با مشــارکت مردم قابل تحقق است و در واقع مدیریت 
شــهری به دلیل وســعت عملکرد ناچــار به اســتفاده از ظرفیت مردم در 

حوزه های مختلف است.
وی با بیان اینکه آگاهی بخشــی و اطالع رسانی جزو وظایف اصلی سازمان 
پارک ها تعریف شــده است گفت: یکی از نمودهای مشارکت مردمی که در 
سازمان پارک ها سال ٩۶ کلید خورد پویش »درخت دوستی بنشانیم« بود 
که بازخورد بسیار خوبی داشت و با ابالغ وزارت کشور در سال ٩٩ به صورت 

ملی اجرا شد.
جوادیان با اشــاره به هدفگذاری مشخص شده در فعالیت های فرهنگی این 
سازمان و اقشار هدف در مناطق مختلف شهری تصریح کرد: ما تالش کردیم 
در وهله اول وظایف خود را در توســعه و بهســازی فضای ســبز شهری به 

درستی انجام داده و آموزش های شهروندی را در این حوزه ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه اطالعات ٥۰ هزار شهروند قمی در اختیار سازمان پارک ها 
اســت که مشارکت با این سازمان داشته اند تصریح کرد: یکی از مسائلی که 
باید مد نظر باشد و در دستور کار سازمان هم بوده، نظر مردم و نیاز جامعه 

در برنامه ها و پروژه های سازمان است.
جوادیــان افزایش هویت و حس علقه مردم به شــهر را یکی از رویکردهای 
فرهنگی این ســازمان عنوان کرد و افزود: در قالب ســند فرهنگی سازمان 
تقسیم بندی سنین مختلف و اقشار مختلف مردم صورت گرفته و متناسب با 

نیاز و ظرفیت هرکدام برنامه ریزی انجام شده است.
وی برگزاری دوره های آموزشی فضای سبز برای مردم را مورد توجه قرار داد 
و گفت: بیش از ٣ هزار نفر ساعت آموزش برای اقشار مختلف مردم خصوصا 

بانوان خانه دار برگزار شد که بازخورد بسیار خوبی داشته است. 

جوادیان با اشــاره به برگزاری مسابقه برترین فضای سبز خانگی گفت: در 
حوزه تبلیغی ترویجی و فرهنگی فعالیت های یکپارچه را رقم زدیم تا بتوانیم 

به نتایج مثبت برسیم.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه امسال 
٨۰۰ نفرســاعت آموزش کارگران فضای ســبز انجام شد خاطرنشان کرد: 
در گذشته آموزش در دســتور کار نبوده و کارگران تخصصی در این حوزه 
نداشتند اما امروز محور به کارگیری کارگران فضای سبز داشتن تخصص و 

شرکت در دوره آموزشی است.
وی با تاکید بر اینکه طی ۴ ســال گذشته در دو بخش به بیش از ۱۴ هزار 
دانش آموز آموزش های حوزه فضای ســبز ارائه شــد تصریح کرد: در حوزه 

شهروندی نیز آموزش های خوبی به مردم ارائه شده است.
جوادیان به انتشار نشریه تخصصی نارون اشاره کرد و افزود: در ۶ ماه نخست 
امسال روزانه یک خبر از حوزه فضای سبز در رسانه ها تولید و منتشر شده 
است و در فضای مجازی نیز تولیدات ویژه صورت گرفته و توزیع شده است. 
همچنین سه موشن گرافی در خصوص قوانین فضای سبز و مباحث فرهنگ 

شهروندی تولید و منتشر شد.
وی بابیان اینکه برنــد نارون در فضای مجازی تولیدات گســترده ای دارد 
خاطرنشــان کرد: در بخش های مختلف آموزشی، خبری، فرهنگ سازی و... 

در بستر فضای مجازی با عنوان نارون تولیدات صورت می گیرد.

از آموزش ١٤ هزار دانش آموز
تا اجرای پویش های شهروندی برای توسعه فضای سبز

تحوالت ٦ ساله سازمان پارک ها در حوزه فرهنگی و تبلیغی

احداث پارک ترافیک
در بوستان جوان منطقه 2 شهرداری قم

مدیر منطقــه دو شــهرداری قم با 
اشاره به مراحل پایانی ساخت پارک 
ترافیک در بوستان جوان گفت: این 
پارک در آذرماه ۱۴۰۰ به مناســبت 

هفته حمل ونقل افتتاح می شود.
رضا رحیمی در برنامه زنده رادیویی 
اظهار داشت: شــهرداری دارای یک 
برنامه مــدون در حوزه های مختلف 
است و بر اســاس ردیف های بودجه 
و نظارت هایی که روی پروژه ها دارد 

اجرای آن را در زمان بندی پیش بینی شده اجرا می کند.
مدیر منطقه دو شهرداری قم خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ها طوری 
پیش بینی شــده که ساالنه ۷۰ تا ٨۰ پروژه کالن و خرد در زمینه های 

مختلف در منطقه اجرا می شود.
وی به مهم ترین پروژه های افتتاح شــده در منطقه دو شــهرداری قم 
اشاره کرد و افزود: در شــش ماه گذشته ورزشگاه شهید عزیززادگان 
با ۲٥ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید و در اختیار جوانان و 

شهروندان عزیز این منطقه قرارگرفته است.
رحیمی به ســاخت پارک ترافیک در بوستان جوان اشاره کرد و گفت: 
این پارک در مراحل آخر ســاخت است که  آذرماه امسال به مناسبت 

روز حمل ونقل افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه پارک ترافیک خوبی برای نخســتین بار و با اعتباری 
بالغ بــر ٣.٥ میلیارد تومان در فضایی به مســاحت ۱۲ هزار مترمربع 
ساخته شــده اســت گفت: با تفاهم نامه ای که بین آموزش و پرورش و 
شهرداری منعقدشده، دانش آموزان با حضور در این پارک، آموزش های 

الزم در حوزه حمل ونقل را فرا می گیرند.

مدیر منطقه چهار شهرداری قم خبر داد:
بهره برداری از 350 هزار مترمربع بوستان 

جنگلی در ٦ ماهه نخست سال جاری
مدیر منطقه چهار شــهرداری قم با 
اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته 
در ۶ ماهــه نخســت ســال جاری 
گفت: ٣٥۰ هزار مترمربع بوســتان 
جنگلی و ۱۱۰ هزار مترمربع بوستان 
تفرجگاهی در ایــن منطقه به بهره 

برداری رسیده است. 
مهدی اصفهانیان مقدم با بیان اینکه 
در ســال جاری ۱٣٥ پروژه عمرانی، 
خدماتــی، ترافیکی و فضای ســبز 
در ســطح شــهرداری منطقه ۴ در 

حال اجراست، اظهار داشــت: از این تعداد بیش از ۷٥ درصد آن تأمین 
اعتبارشده و این منطقه کمترین فراوانی تأخیرات را بین مناطق به خود 

اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه تمام پروژه های عمرانی براســاس سیســتم ام.اس.پی 
ماهه نخست سال  )MSP( ارزیابی و کنترل می شود ابراز کرد: در پایان ۶ 
جاری، شــهرداری منطقه چهار توانست با تالش شبانه روزی همکاران 
خــدوم، رتبه نخســت را در تمام پروژه ها به خود اختصــاص داده و با 
برنامه ریزی دقیق و کنترل شده با کسب نمره ٩٥ ارزیابی عملکرد و ٩٣.٥ 

کنترل پروژه بتواند در بین مناطق هشت گانه به این مهم دست یابد.
اصفهانیان مقدم تصریح کرد: با اشاره به برنامه ریزی مدون صورت گرفته 
در منطقه برای پیشبرد اهداف، در ۶ ماهه نخست سال جاری، بهره برداری 
از ٣٥۰ هزار مترمربع بوستان جنگلی، بهره برداری از ۱۱۰ هزار مترمربع 
بوستان تفرجگاهی، اجرای بیش از ٣۰ هزار مترمربع آبیاری تحت فشار 
و قطره ای، اجرای ۱٣٥ هزار مترمربع آســفالت، تراش و ترمیم ۱٣ هزار 
مترمربع آسفالت، احداث ٥هزار مترمربع پیاده روسازی و اجرای بیش از 

٣٩۰۰ متر طول جدول گذاری در سطح منطقه انجام شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: امروزه هنر بازوی قدرتمندی 
در فرهنگ سازی بوده و باید به آن بیش از بیش توجه کنیم.

عباس ذاکریان در مراســم رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره عکاسی 
پاییز برگ ریز که به همت ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
برگزار شد، با اشاره به اهمیت و تأثیر هنر در فرهنگ سازی اظهار داشت: 
امروزه هنر بازوی قدرتمندی در فرهنگ ســازی بوده و باید به آن بیش 

از بیش توجه کنیم.
وی الزمه توســعه اقتصادی شهر را توسعه فرهنگی و اجتماعی دانست و 
توجه به هنر را در حوزه شهری و در نگاه شهرداری قم دارای اهمیت خواند 
و ابراز کرد: اســتفاده از زیبایی فصل ها می تواند در رشد فرهنگ عمومی 

تأثیر داشته و این جشنواره باید از طرف اهالی هنر مهم دیده شود.
رئیس انجمن عکاســان قم نیز در این جلســه عنوان داشت: هنرمندان 
شــهر قم مانند سایر نقاط کشور جهادی کارکرده و در شهر قم ٣ پروژه 
بزرگ در حال اجرا است که هیچ انتفاع شخصی برای هنرمندان ندارد.

ابراهیم سلیمانی هنر عکاسی را متفاوت با سایر هنرها برشمرد و اذعان 

کرد: هنر عکاسی هنری ماندگار بوده و می تواند یک هزارم ثانیه لحظات 
را ثبت کرده و سال های متوالی در گردش باشد و نقش خود را ایفا کرده 

و به عنوان سند ثبت می شود.
وی ادامه داد: عکاســی یک هنر، صنعت، علم و رســانه بوده که بخش 
رسانه آن پررنگ تر عمل می کند و توانسته همه رسانه های دنیا را تسخیر 

کند و هیچ شبکه مجازی وجود نداشته که از عکس استفاده نکند.
رئیس انجمن عکاســان قم تعداد اعضای انجمن عکاسی در شهر قم را 
۱۰۰عضو اعــالم کرد و افزود: انجمن عکاســان آمادگی دارد به کمک 
شــهرداری آمده تا به توسعه شهر ســرعت بیشتری داده تا شهر قم در 

همه حوزه ها در کشور حرف اول را بزند.

معاون خدمات شهری شهرداری قم:

هنر بازوی توانمند فرهنگ سازی است
توجه شهرداری قم به نقش هنر در توسعه شهر
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قم در صدر آمار توسعه فضای سبز در کشور
وی در حالی متوسط سرانه فضای سبز کشور را ۱۲ مترمربع عنوان می کند 
که قم در سال های اخیر و با وجود همه شرایط خاص اقلیمی توانسته است 
به سرانه بیش از ۲۰ مترمربع در فضای سبز برسد و پس از اصفهان و شیراز 

در رده سوم شهرهای کشور در این موضوع قرار گیرد.
شهرداری قم در عین حال به این رتبه نیز بسنده نکرده و به گفته مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم تالش دارد تا این عدد را در 
چشــم انداز ۱۴۰۴ شهر قم به ۲٥ مترمربع برســاند و همچنان که تعداد 
پارک ها و بوستان های شهری را از حدود ۲۶۰ مورد در سال ۱٣٩۴ به بیش 

از ٣۶۰ مورد در ســال ۱٣٩٩ رساند، باز هم گام های بیشتری را در توسعه 
سرانه فضای سبز بردارد.

استانداردسازی مبلمان شهری و ضرورت ایمن سازی فضای سبز
اکنون باید دانست که برای ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، 
وظایف مختلفی در نظر گرفته شده که »تهیه و تدوین طرح جامع فضای 
سبز شهر قم«، »استانداردسازی مبلمان شهری«، »دستیابی به سرانه های 
اســتاندارد در بخش های فضای سبز« و »دستیابی به سرانه  ٣۰ مترمربع 

فضای سبز و ۷ مترمربع فضای تفریحی« از آن جمله است.

و اما یکی از راه های استانداردسازی مبلمان شهری، توجه ویژه و جدی به 
ایمن سازی بوستان ها، پارک ها و فضای سبز است.

تردیدی نیست که در این موضوع سازمان پارک  ها و فضای سبز شهرداری 
قم بــه عنوان متولی اصلی، موّظف به استانداردســازی و یا ایمن ســازی 
پارک ها، بوســتان ها و مجموعه فضای ســبز شهری اســت تا همه افراد و 
خانواده ها بتوانند با خیال آسوده و آرامش خاطر در بوستان ها و فضای سبز 

شهری حضور پیدا کنند و از نعمت های الهی لذت ببرند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در این باره نیز تأکید 
می کند که کالن شــهر قم بیشــترین اعتبارات را در راستای ایمن سازی 

قم پیشتاز تحول در ایمن سازی سیستم های روشنایی و تأسیسات بوستان ها

تردیدی نیست که مدیریت شهری باید در کنار توسعه متوازن فضای 
سبز و امکان دسترسی عموم مردم به پارک ها و بوستان ها به عنوان 
یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، ایمن سازی حداکثری آن ها را 

نیز در دستور کار دائمی خود داشته باشد.
در پی ثبت سوژه ای در سامانه »فارس من« خبرگزاری فارس با عنوان 
»روشنایی و امنیت پارک های قم را در اولویت قرار دهید« این سوژه 
در دستور کار قرار گرفت تا بررسی دقیق تری از پیشینه این موضوع و 

همچنین چشم انداز آن صورت پذیرد.
باید گفت قرار گرفتن کالن شــهر قم در منطقه گرم و خشک، کمبود 
منابع آبی و فقر خاک در این منطقه، بخشی از چالش  هایی است که پیِش 
روی توسعه فضای سبز در این استان قرار دارد، اما با این حال عملکرد 
شــهرداری قم در این عرصه و در سال های اخیر نشان می دهد که قم 
حتی می تواند به عنوان پایلوت توسعه فضای سبز در کشور شناخته 
شود، نکته ای که معاون وزیر کشــور و رئیس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور نیز بر آن تصریح می کند و می گوید: شهرداری قم 
در زمینه توسعه فضای سبز اقدامات قابل توجهی انجام داده است و از 

این رو قم می  تواند پایلوت توسعه فضای سبز در کشور باشد.
مهدی جمالی نژاد همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه فضای سبز 
در شهرها به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار کشور ادامه می دهد: 
یکی از مسائل مهم کشور، مسئله آلودگی هواست و فضای سبز به عنوان 

یکی از ارکان مهم مدیریت شهری اثر ویژه ای در کاهش آلودگی هوا دارد.

ینجا چراغی روشن است ا

حسن شیخ حائری
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بوســتان ها، مجموعه  های بازی و تندرستی و سیستم  های برقی بوستان ها 
هزینه کرده و در کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

پیام جوادیان همچنین در گفت وگو بــا خبرنگار فارس می گوید: اقدامات 
خوبی در این زمینه انجام و بوستان ها به صورت کامل و جامع ایمن سازی 
شــده اند، ضمن آن که در این موضوع هم بحث روشنایی فضای سبز و هم 
موارد دیگری مانند وســائل بازی کودکان، وسائل ورزشی و حتی سطوح 

سخت مورد توجه بوده است.

حادثه تلخ برای دو کودک
وی ادامه می دهد: در سال ۱٣٩۴، اغلب بوستان های شهر ناایمن بود و حتی 
در دو ســال ۱٣٩٣ و ۱٣٩۴ هم دو کودک جان خود را به همین دلیل از 
دست دادند، االن اکنون می توان اذعان کرد که حتی یک بوستان غیرایمن 

در شهر دیده نمی شود.
وی در این باره می افزاید: از سال ۱٣٩۴ تاکنون، ۱۶۶ مورد اصالح و ایمن سازی 
در آب نماها با هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد تومان انجام گرفته و همه پمپ های 
شناور که اکثرا ناایمن بودند از این اّب نماها جمع آوری شده اند، بنابراین در 
حال حاضر این اذعان وجود دارد که همه آب نماهای بوستان ها و فضای سبز 

دارای موتورخانه هستند و ایمنی در آن ها لحاظ شده است.
جوادیان ســپس از ایمن سازی مجموعه های بازی کودکان با هزینه ای بالغ 
بــر ۲ میلیارد و ٥۰۰ میلیون تومان خبــر می دهد و می گوید: اکنون همه 
مجموعه هــای بازی کودکان در قم دارای گواهینامه بهره برداری هســتند 
و در عین حال قم تنها کالن شــهری اســت که درباره اخذ گواهینامه های 

استانداردسازی بهره برداری اقدام کرده است.
وی می افزاید: از سال ۱٣٩۴ تاکنون بیش از ۶ میلیارد و ٥۰۰ میلیون تومان 
برای خریداری بیش از ۱۴٥ مجموعه بازی استاندارد کودکان در قم هزینه 
شده، ضمن آن که متراژ کف پوش های نصب شده در آن ها نیز ۱٨ هزار و 

٩٥۰ مترمربع است.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم درباره ست های 
ورزشی بوستان ها و فضاهای سبز نیز بیان می دارد: استاندارد این ست های 
ورزشی اجباری نیســت، اما در عین حال مدیریت شهری تالش داشته تا 
این مجموعه ها را صرفا از کارخانه هایی که دارای پروانه بهره برداری تولید 

هستند تهیه و خریداری کند.
جوادیان ادامه می دهد: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴٥۰ دســتگاه ورزشــی 
مختلــف با هزینــه ای بالغ بر یک میلیــارد تومان خریداری و در ســطح 

بوستان ها نصب شده است.

استانداردسازی تجهیزات الکتریکال و مکانیکال
وی می گوید: می توان گفت از ســال ۱٣٩۴ تاکنــون، بیش از ۶٥ میلیارد 
تومان هزینه ایمن سازی و استانداردسازی تأسیسات الکتریکال و مکانیکال 
بوستان ها و فضای سبز شهری در همه مناطق هشت گانه شهری شده که 
بخش مهمی از این اقدامات مربوط به ایمن ســازی برقی و روشــنایی این 

فضاها، همچنین آب نماها و مجموعه های بازی کودکان است.

حذف درختان ناایمن و جایگزین کردن درختان چند ساله
در عین حال باید توجه داشت که »حذف درختان خطرآفرین و ناایمن« از 
دیگر اقدامات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم برای ایمن سازی 
بوستان ها بوده است که مدیرعامل این سازمان در این باره نیز اظهار می کند: 
در بازدیدهایی که در قالب کمیته ساماندهی متشکل از کارشناسان فضای 
سبز و گیاه شناس از بوستان  ها و معابر سطح شهر انجام می  دهیم درختان 
آلوده به بیماری و خشک شده که احتمال سقوط و صدمه دارند شناسایی 
شده و پس از عالمت  گذاری با اخذ مجوزهای الزم نسبت به حذف آن ها و 

جایگزینی با دیگر درختان اقدام می شود.
جوادیان با تأکید بر این که با قطع این درختان، درختان چندساله جایگزین 
آن ها می شــود خاطرنشــان می کند: در ماه های اخیر و با آغاز این پروژه، 
نزدیک به ۴ هزار اصله از گونه هایی مانند اکالیپتوس، توت، نارون، اقاقیا و 

کاج شناسایی و اقدامات الزم درباره آن ها انجام شده است.
وی در عین حال از شهروندان می خواهد تا در صورت مشاهده خطرآفرینی 

درختان درخواست خود را برای بازدید در سامانه ۱٣۷ شهرداری ثبت کنند 
تا اقدامات الزم در این زمینه انجام شود.

توسعه بوستان های بانوان
همچنین تجهیز شــهر به بوســتان های مختلف اختصاصی برای بانوان را 
می توان از دیگر اقدامات ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم در 
موضوع ایمن سازی اجتماعی و فرهنگی بوستان ها دانست، آن جا که تعداد 
این بوستان ها در ســال ۱٣٩۴ تنها دو مورد بود، اما اکنون به هفت مورد 
رسیده و قرار است تا نیمه نخست سال جاری نیز دو بوستان دیگر در این 

زمینه تکمیل شود و به بهره برداری برسد.
نکته مهم در این زمینه، توزیع این امکان در همه مناطق شهری قم است، 
به این صورت که در حال حاضر همه مناطق شهری قم یا بوستان احداث 

شده بانوان دارند و یا این که احداث این بوستان ها در دست انجام است.

اهمیت نظارت مستمر بر بوستان ها و فضای سبز
کوتاه ســخن آن که »امنیت پارک ها، بوســتان ها و فضای سبز« نکته ای 
بســیارمهم در تکمیل توسعه فضای سبز شــهری و استفاده حداکثری از 
آن هاســت، امری که در سایه نظارت مســتمر بر بوستان ها و فضای سبز 
محقق می شــود، همچنان که سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
نیز تالش دارد تا نظارت ها و بازرسی های مستمری را بر اساس شاخص های 

عمومی و تخصصی در این خصوص به انجام برساند.
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منجر شده است. این ساخت وسازها به مسائل بهداشتی و تأمین حداقل نور 
و هوا در مناطق متراکم شــهری توجهی نداشته اند، لذا ایجاد کاربری های 
جدید شهری برای پاســخگویی به نیاز شهرنشینان به تدریج باعث کاهش 
سهم فضای سبز و باغ های شهری شده که نتیجه آن آلودگی زیست محیطی 

و کاهش نشاط و آرامش در زندگی شهری شده است.
همــواره نیاز به فضاهایی برای اســتراحت، گذران اوقــات فراغت، ارتباط با 
طبیعت و برخورداری از هوای تازه موردتوجه انسان شهرنشین بوده است و 
نیاز به ایجاد پارک های شهری برای ارتقاء سطح سالمتی، اجتماعی و فرهنگی 
بیش ازپیش احساس می شود. از طرف دیگر، پارک های شهری جزئی از منابع 

زیست محیطی بوده که می توان آن ها را سرمایه های شهر به شمار آورد.

تبدیل خانه های ویالیی به آپارتمانی
حال در کالن شــهری مانند قم که اقلیم آن گرم و خشک است و از طرفی 
به دلیل رشد بلندمرتبه سازی آپارتمان ها حتی همان اندک باغچه های سبز 
حیاط خانه ها را هم حذف کرده است، وجود فضای سبز شهری و بوستان و 
پارک برای شهروندان قمی امری ضروری به نظر می رسد؛ تا جایی که توجه 
مدیریت شــهری قم به سمت افزایش سرانه فضای سبز معطوف ساخته و 

امروز کویر قم را در رده سومین کالن شهر سبز کشور قرار داده است.
تالش مدیریت شهری در افزایش سرانه فضای سبز ستودنی است و این امر 
را با گشــت وگذاری کوتاه در شهر مقدس قم می توان حس کرد؛ شهری که 
تا دیروز از ســرانه فضای ســبز اندکی برخوردار بود ولی اکنون با سرانه ۲۰ 

مترمربع در زمره سومین کالن شهر سبز کشور قرار گرفته است.

کالن شهر قم؛ سومین شهر سبز ایران
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری استان قم نیز در این 
زمینه می گوید:سرانه های فضای سبز به سرانه های جنگلی و تفرجگاهی و یا 
سرانه شهری تقسیم می شود و ما در یک برنامه جامع ٥ ساله توانستیم سرانه 
فضای سبزی شهر قم را افزایش دهیم و اکنون کالن شهر قم در رده سومین 

کالن شهر سبز کشور قرار گرفته است.
پیام جوادیان اظهار داشت: منظور از سرانه، مساحت محدوده شهرها است که 
در این زمینه بعد از شهرها و مراکز دو  شهر اصفهان و شیراز در رتبه سوم 
قرار داریم. در سال ٩۴ سرانه ما  ۱۴.٥ مترمربع به ازای هر شهروند قمی بوده 

است در پایان سال ٩٩ به ۲۰.٣  مترمربع رسیده است.
به گفته وی؛ از سال ٩٥ تا پایان سال ٩٩ برای توسعه بوستان های شهری و 
عرصه های جنگلی که بعدها به عرصه های شهری تبدیل می شوند اقدامات 
بسیاری صورت گرفته اســت، درحالی که مساحت فضای سبز در سال ٩۴ 
بیش از ۱۷ میلیون و ٥۶٥ هزار و ٨٩۰ مترمربع بود در پایان سال ٩٩ طی 
یک برنامه ٥ ساله به ۲٥ میلیون و ۷۲۱ هزار مترمربع  افزایش یافت، یعنی 
سرانه فضای سبز شهر قم ۷ میلیون و ٨٣۰ هزار مترمربع افزایش یافته است.

افزایش بوستان ها در مناطق 8 گانه قم
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری استان قم بیان می کند: 
در زمینه بوســتان ها هم طی این ٥ سال اقدامات مطلوبی داشتیم  و ۱۰٣ 
بوستان جدید در شهر قم احداث شد که در این مدت زمان حدود یک میلیون 

اصله نهال و ٣ میلیون درختچه کاشته شده است .
وی ادامــه داد: با توجه به اقلیم گرم اســتان، ســازمان پارک ها ٨ نیروگاه 
خورشــیدی احداث کرده و از ٥۰ آبگرمکن خورشــیدی در سرویس های 

بهداشتی بوستان ها و پارک ها بهره بردیم.
جوادیان با اشاره به ایجاد وسایل بازی و مجموعه تفریحی مختص کودکان و 
خردساالن می گوید: در ٥ سال گذشته تعداد ۲۱۷ مجموعه بازی احداث شد، 
درحالی که در ســال ٩۴ مجموعه های بازی کودکان تنها ٥۰ مجموعه بود که 
ما در این مجموعه ها وجود گواهی استاندارد را مدنظر داشته و این مجموعه ها 
را تقدیم شهروندان قمی نمودیم. به گفته وی؛ در بوستان ها به اهمیت ورزش 
همگانی و تندرستی شهروندان نیز توجه ویژه شده است و برای این امر یک هزار 
و ٣۲٣ مجموعه ورزشی و تندرستی را به ۲ هزار و٣۲٨ مجموعه افزایش دادیم.

توسعه بوستان های بانوان در مناطق مختلف شهری
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم به بوستان های بانوان 
هم اشاره و بیان می کند: با توجه به اینکه باید شرایط را به نحوی اداره نماییم 
که بانوان که به عنوان بخش مهمی از جامعه بوده از نشاط اجتماعی برخوردار 
باشند؛ لذا در طی این ٥ سال بوستان های بانوان در مناطق مختلف را افزایش 

دادیم و تاپایان سال ٩٩ در شهر قم ۷ بوستان بانوان ایجادشده است.
جوادیان عنوان کرد: در منطقه یک باغ گلزاری در حال تملک برای احداث 
بوستان بانوان اســت، در منطقه ۲ نتوانستیم تملکی داشته باشیم ولی در 
منطقه ٣ بوستان ارغوان و در منطقه ۴ و ٥ هم بوستان نرگس و جهانگیری 

را ایجاد کردیم؛ در منطقه ۶ هم بوســتان های تبسم و اردیبهشت را احداث 
کردیم. هم چنین در منطقه ۷ بوستان نرجس و در منطقه ٨ هم بوستانی به 

نام پروانه در خیابان مسلم برای بانوان قمی اختصاص یافته است.

بهره گیری از سیستم آبیاری مکانیزه در ایجاد فضای سبز قم
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم در پاسخ به این سؤال 
که برای ایجاد این ســرانه ها در کالن شهری مانند قم با توجه به محدودیت 
منابع آبی و اقلیم خشک آن چگونه برنامه ریزی کرده اید، می گوید: ما در اقلیم 
قم با چالش آب وخاک و هوا روبرو هستیم، لذا به دنبال گونه های سازگار با 
اقلیم قم بودیم که برای این منظور در یک پروژه تحقیقاتی ٣ ساله توانستیم 
نزدیک به ۶۶۰ گونه را شناسایی نماییم و اکنون این نمونه ها در تولید گل و 

گیاه بخشی از توسعه فضای سبز به کار گرفته شده است.
جوادیان می افزاید: در گذشته گل و گیاه از خارج استان شناسایی و خریداری 
می شد اما در مرکز تولیدات ما ساالنه ۱/٥ میلیون گلدان گل تولید می شود.

به گفته این مسئول؛ طرح جامع آب فضای سبز و استفاده از پساب در شهر 
قم به عنوان دو پروژه دانش بنیان در حال اجرا است و خطوط تصفیه خانه هم 
در آینده نزدیک برای فضای سبز برنامه ریزی شده است تا از پساب در آینده 
بهره بگیریم که استقرار سیستم مکانیزه آبیاری را برای آبیاری انتخاب کردیم .

جوادیان در پایان به پروژه های تفریحی و تفرجگاهی شــهر قم هم اشاره و 

قم؛ کویری که سومین کالن شهر سبز کشور شد

طي ٥ سال گذشته برای افزایش سرانه فضاي سبز مدیریت شهری تالش های 
بسیاری داشته تا جایی که امروز شهر کویری مانند قم با بیش از ۲۰ مترمربع 

سرانه فضای سبز جزو سومین کالن شهرهای سبز کشور به شمار می رود.
با رشد روزافزون شهرنشینی و به تبع آن رشد ساخت وسازها و سبک زندگی 
ماشینی، آرامش و نشاط هم گویی از فضای زندگی امروز شهری رخت بسته 
است، به عنوان نمونه تا دیروز در سبک زندگی ما ایرانیان وجود باغچه های 
زیبا در حیاط خانه ها با حوض بزرگ و حیاط بسیار زیبا اصلی انکارناپذیر بود.

در سبک زندگی ســنتی ما ایرانیان باغچه و اندکی فضای سبز زیبا در هر 
خانــه ای جزو الینفکی از زندگی پیشــینیان ما بود. فضای دلنشــینی که 
بزرگ ترها در حفظ و نگهداری آن دقت نظر داشــتند؛ فضایی که برای یک 
دورهمی دلنشین خانوادگی نشــاط آور و فرح بخش بود و نشستن در کنار 
باغچه و بازی و جســت و خیز کودکان امروز با کوچک شدن فضای خانه ها 

دیگر به یک رؤیا تبدیل شده است .
اندک انــدک حیاط های بزرگ و باغچه های بزرگی که از گل های مختلف و 
درختــان زیبای میوه آکنده بود جای خود را بــه آپارتمان هایی داد که به 
عبارتی به اندازه یک قوطی کبریتی مشــابه است که در آن از وجود فضایی 
برای بازی کودکان یا آرامش و نشاط سالمندان غفلت شده است. حال این 
چالش در شهر با اقلیم گرم و خشک و کویری بیشتر خود را نشان می دهد.

رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها، به ساخت وسازهای سوداگرانه ای 

تحول

هیفا پردل
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عنوان می کند: برای این امر فضای تفریحی در بوستان غدیر ایجاد تله سیژ 
و پارک آبی در نظر گرفته شــده است. پروژه بزرگ شهربازی ۷۲ تن هم در 
حال بهره برداری است هم چنین بوستان یک هزار هکتاری و باغ موزه دفاع 

مقدس می توانند فضای تفریحی مناسبی برای شهر قم باشد.
اما باید سؤال کرد که توجه مدیران شهری کالن شهری مانند قم که در حال 
حاضر فضای مناسب تفریحی و تفرجگاهی حلقه مفقوده آن است آیا تنها به 
کمیت و رشد فضای سبز توجه شده است یا به مبلمان شهری و مکان یابی 
سرانه فضای سبز شهری هم توجه شده است ؟ آیا در مناطق هشت گانه قم 
عدالت فضایی سرانه سبز رعایت شده ؟ این سرانه سبز باب میل خانواده های 
قمی است و یا در افزایش نشاط اجتماعی و آرامش آن ها نگاهی شده است 
؟ برای افزایش نشــاط اجتماعی و آرامــش روحی بانوان قمی با اختصاص 

بوستان های واقعی بانوان هم برنامه ریزی شده است؟
در گشت وگذاری در مناطق مختلف شهری وجود فضاهای سبز شهری را 
می توان لمس کرد. می توان به جرأت گفت مدیران شهری چهره کویری قم 
را ۱٨۰ درجه با توجه به کمبود و محدودیت های منابع آبی تغییر داده اند، 
اما این افزایش سرانه فضای سبز در برخی مناطق محسوس و مطلوب بوده 

اما در برخی مناطق شهری قم کمتر قابل لمس است.
 قم با بوســتان زیبای علوی و الغدیر شــهرت یافته امــا با توجه به اینکه 
جذب خانواده ها در پارک ها برای گذران اوقات فراغت ارتباط مستقیمی با 

مبلمان شهری دارد و این مبلمان می تواند در جذب خانواده شهری و حتی 
ماندگاری زائران در شهری مانند قم که زائرپذیر بوده نقش مهی ایفا کند و 

در هر نوع بوستان و پارکی این نوع مبلمان متفاوت است.
بوستان بانوان ازجمله پارک هایی بوده که نوع طراحی آن متفاوت و می بایست 
به گونه ای باشــد تا برای آرامش بانوان و صرف اوقاتی خوش به دوراز فضاهای 
عمومی، از هیچ نقطه ای از بیرون قابل رؤیت نباشد. پارک بانوان بوستانی است 
محصور تا بانوان بتوانند به راحتی در آن به تفریح، ورزش و فعالیت های فرهنگی 
بپردازنــد. در این مکان فعالیت هایی از قبیل برگزاری برنامه های تفریحی و 
فرهنگی که می توان از آن ها به کتاب خوانی، تئاتر، موسیقی و نقاشی و حتی 
دوچرخه سواری اشاره کرد. این نوع از بوستان ها دارای سالن های سخنرانی که 

به طور اختصاصی به فعالیت های خانم ها می پردازد باید مجهز باشد.
یک بانوی قمی که در منطقه نیروگاه و در محدوده شــهرک امام حسین 
علیه الســالم ساکن اســت درباره فضای سبز شــهر قم می گوید: در طول 
سال های اخیر تالش خوبی از سوی شهرداری و مدیریت پارک ها و فضای 
سبز شهرداری شده است که باید تقدیر و تشکر کرد؛ اما برای من که ساکن 
در محدوده کم برخورداری در شهرک امام حسن علیه السالم هستم سؤال 

است چرا در توزیع این نوع سرانه ها عدالتی صورت نگرفته است؟
مینا کریمی می افزاید: در برخی مناطق شــهر قم اثری از فضای سبز شهری 
وجود نداشته اما در برخی مناطق به طور گسترده ای قابل لمس است که باید 
در توزیع سرانه فضای سبز عدالت رعایت شود. در کنار مناطق حاشیه ای مانند 
اطراف جمکران هم نیاز به پارک و فضای ســبز وجود دارد تا هم از آســیب 
اجتماعی جلوگیری کند و هم نشاط را برای خانواده ها فراهم کند چراکه شاید 
این خانواده ها هزینه کافی برای رفتن به بوستان های بزرگ قم را نداشته باشند.

محمد آقا بزرگی ۶۰ ساله نیز در این زمینه بیان می کند: ایجاد فضای سبز 
در شهری مانند قم کار سختی است و به جرئت می توان گفت طی سال های 
اخیر چهره شــهر قم با فضای سبز تغییر کرده است که از مدیران شهری 
و مســئوالن فضای سبز تشکر می کنیم، اما باید در کنار سرانه فضای سبز 
و ایجاد پارک و بوســتان، اندکی هم به امکاناتی کــه باید در این پارک ها 
باشد هم توجه شود، اختصاص امکاناتی مانند وسایل بازی و یا فضایی برای 

دوچرخه سواری و پیاده روی در بوستان ها باید بیشتر توجه شود.
برای بررسی کمی و کیفی بوستان های بانوان در قم نظر چند بانوی قمی را 
جویا شدیم طبق مصاحبه های میدانی صورت گرفته از آن ها مشخص شد؛ 
این بوســتان ها هرچند برای بانوان اختصاص یافته اما سرپوشیده نیست و 

بانوان به راحتی نمی توانند در این بوستان ها اوقات فراغت را پر کنند.
یک بانوی فرهنگی قمی در ارتباط با بوســتان بانوان می گوید: در بوستانی 
مانند نرگس بانوان نمی توانند آن طور که بایدوشــاید راحت و بدون دغدغه 

اوقات فراغت خود را پرکنند.
محدثه کاظمی می افزاید: وقتی اســم بوســتان بانوان به میان می آید باید 
امکانات و مبلمان در نظر گرفته شده برای این نوع بوستان برای بانوان ویژه 

قم؛ کویری که سومین کالن شهر سبز کشور شد

باشد و به نحوی نیست که خانم ها در آن راحت باشند، از اطراف مشرف 
بوده و سالن های سرپوشیده ندارد.

وی در ارتباط با دیگر بوستان های قم هم عنوان می کند: منکر فعالیت مطلوب 
شهرداری و دیگر مدیران شهری در ارتباط با افزایش سرانه فضای سبز نیستیم 

ولی بوستان های ما به لحاظ تفرجگاهی و امکانات موجود ضعیف هستند.

بوستان ها پیوست اقتصادی ندارد
مدیر گروه رشته گردشگری دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری قم در 
پاسخ به این سؤال که آیا بوستان ها و پارک های قم توانسته در افزایش 
نشاط اجتماعی و هم چنین ماندگاری گردشگران با توجه به گردشگرپذیر 
بودن شهر قم جذاب باشد می گوید: در ارتباط با بحث فضای سبز نگاه 
مدیران به این امر که شهر قم یک شهر گرم و اقلیم خشکی بوده و نیاز 
به یک فضای سبز دارد اتفاقات خوبی رقم خورده است، ما از لحاظ سرانه 
فضای ســبز با توجه به مشکالت منابع آبی در رده سومین شهر کشور 

هستیم و تالش مدیران شهری دراین ارتباط جای تقدیر دارد.
آقازاده در بخش دیگری بیان می کند: ســرانه های فضای ســبز باید به 
افزایش امکانات فضایی، ماندگاری مســافر و گردشگر تبدیل شود. در 
زمینه ســرانه فضای ســبز کار خوبی صورت گرفته اما فضاهای سبز و 

بوستان ها پیوست اقتصادی ندارند.
به گفته این اســتاد دانشگاه، باید در فضاهای سرانه سبز به امکانات هم 
توجه شــود؛ به عنوان مثال در بوســتان علوی و الغدیر که برای تفریح 
گردشگران و شــهروندان قمی بوده پاسخگوی نیاز گردشگری نیست 
و پیوســت اقتصادی هم ندارد که برای اقامت بلندمدت گردشگر باید 

بوستان هایی ایجاد شود که ماندگاری مسافر را افزایش دهد.

تحول
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اولویت بودجه ١٤0١؛ توازن بخشی به توسعه فضای سبز در محالت

برنامه ریزی و نگاه مدیریت شهری به منظر شهری آینده 
شهر قم در چشم انداز 1414 با چه نگاهی بوده است؟

در چشم انداز ۱۴۱۴ شهر مقدس قم این شهر از نظر منظر شهری شهری 
اســت چشم نواز خرم و برخوردار از محیط زیســتی پایدار؛ چشم نوازی 
شــهری به مفهوم ایجاد شــهری زیبا و دلنشــین در دید شهروندان و 
گردشگران شهری است. این مفهوم معادل بــــا پیراســــتن چهــره 
شــــهر از عوامــــل ناهمگون و نازیبا و ایجــاد مناظر و نماهای زیبا و 
مفرح و دلنشــــین اســت، به گونه ای که خاطره ای از شهری همگون 
و زیبــا در ذهن بهرهبرداران نقش ببنــدد. یکی از مهمترین جنبه های 
چشــم نوازی شــــهری، افزایش حس تعلق و رضایت در شــهروندان 
نســبت به شــهر است. به عبارت دیگر، شــهری چشــم نواز اســت که 
براساس شرایط محیطی و نیازهای انسانی به صورت منطقی و متناسب 
شــکل گرفته باشد. شــهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان 

احترام بگذارد.
شــهر خرم نیز شــهری اســت بهره مند از فضاهای شــهری باطراوت 
و شــاداب که مردم در آن احساس ســرزندگی کنند. سرزندگی عاملی 
اســت که در نتیجه جذابیت فضاها و رضایت شــهروندان حاصل شده و 
در نهایت منجر به ایجاد فضایی زیست پذیر می شود. در شــهر خــرم، 
فضاهــای شــهری بــه گونه ای اســت که ضمــن همخوانی با شــرایط 
بومــی و محدودیت هــا، ســرزندگی الزم را به شهروندان منتقل کند. 
برخورداری از فضای ســبز متناسب با شــرایط آب و هوایی و فضاهای 
شهری مفرح از ویژ گی های شهر خرم است. بــــا افزایش ســرزندگی 

فضاهای شــهری، جذابیت بــرای گذران زندگی، کار و تفریح بیشــتر 
می شود، میــــزان و دوام حضورپذیری شــهروندان و گردشــگران در 
فضاهای شــهری و حس تعلق آنان نســبت به شــهر افزایش یافته، و 

گردشــگران بیشــتری خواهان بازدید خواهند بود.

مسیری که مدیریت شهری برای دستیابی به هدف شهر 
خرم و چشم نواز در چشــم انداز قم تدوین کرده چگونه 

است؟
برای رسیدن به این چشم انداز از ســال ۱٣٩٥ برنامه ریزی های الزم بر 
اساس شاخص های کیفی و کمی در حوزه های مختلف از جمله مباحث 
مرتبط با حوزه فضای ســبز صورت پذیرفت تا در طول برنامه ۲۰ ساله 
شــهرداری شاخص کمی سرانه فضای سبز از ۱۴ متر در ابتدای اجرای 
برنامه به ۲٥ متر در پایان این سرانه برساند. یکی از مهمترین راهبردهای 
برنامه اول راهبردی شــهرداری قم راهبرد »حفاظت و توســعه متوازن 
فضای ســبز شهری و پیرا شهری« است. این راهبرد بطور کلی با ایجاد 
و گسترش عرصه های فضای سبز در داخل محدوده شهری و همچنین 
پیرامون شهر نقش مهمی در تحقق هدف حوزه زیست محیطی شهر قم 

را برعهده دارد.

تحقق پذیری شاخص توسعه فضای سبز شهری و تحقق 
شهر خرم و چشم نواز چقدر بوده است؟

تا پایان سال ۱٣٩٩ بالغ بر ٣ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع توسعه فضای 

ســبز تفرجگاهی و دو میلیون و ۷٥۰ هزارمترمربع فضای سبز معابر و 
رفیوژ ها و ۱٩.٥ میلیون متر مربع پارک جنگلی و کمربند ســبز ایجاد 

شده است.
در کنار توسعه فضای ســبز، بازپیرایی و افزایش کیفیت فضاهای سبز 
موجود یکی دیگر از سیاست های سیستم مدیریت شهری در این حوزه 
بوده که سالیانه به طور میانگین بالغ بر ۱۷۰ هزار متر مربع فضاهای سبز 

نیازمند بازپیرایی و بهسازی اصالح هستند.

چالش هایی که مدیریت شهری در مسیر تحقق این هدف با 
آنها روبرو بوده چه بوده است؟

یکی از این مســائل سیاست تامین منابع آبی پایدار برای آبیاری فضای 
سبز اســت. مهمترین منبع آبی پایدار و در دســترس در شهرها برای 
آبیاری فضای سبز استفاده از پساب تصفیه شده است. دراین بین موضوع 
تملک پســاب و همچنین تصفیه آن از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
است. شهرداری قم با تملک ۲٥ لیتر بر ثانیه و تصفیه آن تنها ۶٣ هکتار 
از ۲۰۰۰ هکتارعرصه قابل آبیاری با پساب یعنی حدود سه درصد از آن را 
با پساب آبیاری می کند. براساس مطالعات صورت گرفته نیاز آبی درختان 
مورد استفا ده در توسعه کمربند سبز و همچین راندمان آبیاری و عوامل 
تاثیر گذار دیگر، هیدرومدول عرصه های فضای جنگلی بسته به عوامل 
و فصول مختلف بین ۴ الی ۷ لیتر بر ثانیه برای آبیاری هر هکتار عرصه 

جنگلی مورد نیاز است.
از طرفی با توســعه شبکه ذخیره سازی آب و تکمیل شبکه آبرسانی از 

چشم انداز

امروزه حجم باالی ساخت و سازهای شهری و توسعه شهرها افزایش آلودگی های زیست محیطی 
و نازیبایی های بصری را به دنبال داشــته و در این بین توسعه فضاهای سبز در شهرها می تواند 
نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط زیســت و تعدیل آلودگی هوای شهری ایفا کند. این مساله 
خصوصا در شهرهای کویری و با اقلیم گرم و خشک همچون شهر مقدس قم خود را بیشتر نمایان 
می سازد. فضای سبز شــهری از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر 

اهمیت زیادی دارد.

به همین خاطر در روند تدوین چشم انداز 1404 و 1414 و برنامه های پنج ساله شهر قم یکی از شاخص ها 
و اهداف مهم توسعه کمی و کیفی فضای سبز و تحقق شهر خرم و آباد و چشم نواز در نظر گرفته شده 
است. بیش از پنج سال از آغاز روند اجرای چشم انداز و برنامه های پنج ساله شهر قم می گذرد و واکاوی 
عملکرد برنامه ریزی و اجرایی مدیریت شهری در حوزه فضای سبز اهمیت ویژه ای دارد؛ به همین منظور 
با مجید محمدرضاخانی معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شهردار قم برای آگاهی از عملکرد در این 

بخش به گفت وگو نشسته ایم.
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طریق آب خام و حذف آبرســانی از طریق تانکر و آب شرب و همچنین 
اســتفاده از آبیاری قطره ای و تحت فشار در این مسیر قدم های بزرگی 

برداشته شده است.
یکی از سیاســت های جدید در حوزه توســعه و نگهداشت فضای سبز، 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه فضای سبز است. در این 
سیاست می بایست با بررسی کارشناسی و شناسایی ظرفیت های قانونی 
و خالقانه و تجارب سایر شهرها راهکارهای مشارکت بخشی شهروندان و 

بخش خصوصی در توسعه فضای سبز شناسایی و عملیاتی شود.

چه برنامه ریزی در سال های اخیر برای استفاده از ظرفیت 
مردم برای توسعه و نگهداری فضای سبز انجام شده است؟
در طول برنامه اول شــهرداری قم با استفاده از آگاهی بخشی شهروندان 
در حوزه نگهداشت و همچنین حساس سازی آنها نسبت به سرمایه های 
شــهر در گام اول به دنبال عدم آسیب پذیری فضای سبز شهری و پیرا 
شــهری ناشی از استفاده نادرست شهروندان از این فضاها بوده و در گام 
دوم مشــارکت شــهروندان در نگهداری فعاالنه از فضای سبز شهری را 

دنبال می کند به همین دلیل شــهرداری با پیاده سازی طرح های مانند 
طرح همیار ســبز به دنبال تحقــق این مهم بوده اســت که این طرح 
می بایست در برنامه دوم با جدیت و برنامه محور ادامه یافته و انتظارات از 

این طرح در طول برنامه دوم شفاف سازی می شود.

نگاه برنامه و بودجه 1401 شهرداری به توسعه فضای سبز 
چه خواهد بود؟

در بودجه سال ۱۴۰۱ تمرکز شهرداری بر ایجاد توازن در ایجاد و توسعه 
فضاهای ســبز شــهری در مناطق و محالت خواهد بود تا انشاءهلل کلیه 
شهروندان در همه نقاط شهر بتوانند از محیط های فضای سبز به میزان 
ســرانه های اســتاندارد اســتفاده کنند. ارتقا کالبدی شهر مقدس قم و 
رساندن این شهر به جایگاهی در شان مقام معنوی و مذهبی آن وظیفه 
ایســت که مجموعه مدیریت شهری با تمام توان در تحقق آن بر اساس 
ســند چشم انداز ۲۰ ساله کوشاســت و امید است با همیاری و همدلی 
همه ذینفعان در سایه عنایات کریمه اهل بیت )س( این مسیر سخت با 

موفقیت طی شود.

حسین مختاری جایگزین احمدرضا سالمی شد
طی حکمی از سوی شــهردار مشهد حسین مختاری به عنوان مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد منصوب شد. پیش از این 
احمدرضا ســالمی به عنوان یکی از قدیمی ترین مدیران حوزه فضای سبز 

کشور این مسولیت را بر عهده داشت.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
منصوب شد

شهردار اصفهان با صدور حکمی مجید عرفان منش را به سمت مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان منصوب کرد. مجید 
عرفان منش کارشناســی ارشد مهندســی علوم خاک و محیط زیست را از 
دانشــگاه صنعتی دارد و مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری آبادان، معاون 
اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر، رئیس کمیته فنی معاونت 
خدمات شهری شهرداری اصفهان، عضو اصلی هیئت مدیره سازمان مدیریت 
پســماند شهرداری اصفهان و عضو اصلی شورای عالی زیباسازی و پیرایش 
شهری شهرداری اصفهان از سوابق کاری وی است. پیش از این علیرضا قانع 
ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت را بر عهده داشت. 
پیش از این دکتر فروغ مرتضایی نژاد تصدی مدیر عاملی این سازمان را بر 

عهده داشت.

»امجدی« مدیرعامل سازمان سیما و منظر تبریز شد
با حکمی از ســوی عباس رنجبر شــــهردار تبریز، اکبر امجدی به عنوان  
سرپرست جدید سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری منصوب شد. 
وی تأکید کرد: حوزه فضای سبز یکی از حساس ترین و مهم ترین حوزه های 
مدیریت شــهری اســت و آرزوی من این است که شاهد شکوفایی بیش از 

پیش فضای سبز شهری و همچنین حوزه زیباسازی شهر باشیم..

انتصاب محمد حسن منصوری زاده به سمت
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد

ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد طی حکمی محمد حسن منصوری زاده را 
به سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد منصوب 
نمود. گفتنی اســت: پیش از این سید علیرضا رسولی رئیس سازمان سیما، 

منظر و فضای سبز شهرداری یزد بود.

طیبه بینا سرپرست سازمان سیما، منظر
و فضای سبز شهری شهرداری رشت شد

با حکم سید امیر حسین علوی شهردار رشت، طیبه بینا به عنوان سرپرست 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت منصوب شد.گفتنی 
اســت، پیش از این علیرضا قانع ریاست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری رشت را بر عهده داشت.

سرپرست جدید سازمان سیما، منظر
و فضای سبز شهری شهرداری گرگان منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس سبطی شهردار گرگان، خانم مهندس مهستی 
قدس ولی به عنوان سرپرســت سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری گرگان منصوب و از زحمات ۷ ساله مهندس یحیی ستوده نیا در 

این جایگاه تقدیر و تشکر شد.

احمد بیرانوند به عنوان مدیر عامل سازمان سیما، منظر
و فضای سبز شهرداری خرم آباد منصوب شد.

طی حکمی ازطرف سعید فتوحی، شهردار خرم آباد، احمد بیرانوند: به عنوان 
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد منصوب شد. 
پیش از این رسول جاللوند، مسئولیت این سمت را برعهده داشت. گفتنی 
است، مسئول قراردادهای شــهرداری منطقه ٣، مدیر امور مالی شهرداری 
منطقه ٣، رئیس حسابداری شــهرداری مرکزی، مدیر درآمدهای عمومی 
سازمان فضای سبز، حسابرس کل شهرداری، مدیر امور مالی سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهری، عضو کمیسیون معامالت شهرداری منطقه ٣، 
عضو کمیسیون معامالت شهرداری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، 

عضو کمیسیون ماده ۲٣ شهرداری مرکزی از جمله سوابق وی است.

نشریه نارون ضمن آروزی سالمتی و سعادت مدیران سابق، برای 
مدیران جدید آرزوی موفقیت و پیروزی در مسیر پیش رو دارد.

چشم انداز

انتصاب مدیران جدید حوزه فضای سبز کشور

بر مسند سبز شهری



10
N  دی ماه 1400  شماره 15  A R V A N

تولید کمپوست
از کود دامی تازه و بقایای گیاهی

مقدمه
کمپوست سازی و استفاده از کمپوست، از ابزارهای پرسود در مدیریت برنامه ریزی تغذیه گیاهی است که اگر به 
درستی انجام شود، احتمال آلودگی را کاهش داده و برای گیاهان سودمند واقع می شود. کمپوست، مخلوطی 
از بقایای آلی )کود دامی، کاه و کلش و ...( است که به صورت توده درآمده، مخلوط و مرطوب شده تا تجزیه ی 
گرمایی اتفاق بیفتد. )با دمایی بالغ بر 45 تا 70 درجه سانتیگراد( )جامعه ی علوم خاک آمریکا، 1997( کمپوست نوعی 
کودآلی مخلوط از مواد طبیعی حاصل از یک فرآیند زیستی است. در این فرآیند زیستی، توده ی کود  تجزیه 
شــده و به حالت ثابتی درمی آید. این نوع کود، عالوه بر داشتن مواد مغذی برای رشد و نمو گیاهان، می تواند 
با جذب میزان قابل توجهی آب، در مواقع لزوم آب مورد نیاز گیاه را تامین نماید .عوامل متعددي در تســریع 

عملیات تجزیه در تولید کمپوست موثرند که عبارتند از:
 - مواد مغذي موجود در موادآلی 

-  رطوبت موجود در توده

-  نحوه ی تأمین اکسیژن مورد نیاز براي عملیات تجزیه ی مواد و حداکثر دمای 70 درجه سانتیگراد
فرآیند تولید کمپوســت، زمانی مقرون به صرفه است که ایجاد محیط مناسب و الزم براي میکروارگانیسم ها 
جهت تجزیه ی مــواد در مدت زمان کوتاه و با راندمان باال، تا مرحلــه ی تثبیت بیولوژیکی انجام پذیرد .در 
این فرآیند انواع مختلفی از میکروارگانیســم هاي الزم جهت انجام تجزیه وارد عمل می شوند. برخی از این 
انــواع در مراحل اولیه فعال بوده و با تغییراتی که در محیط ایجاد می کنند، زمینه را براي فعالیت انواع دیگر 
میکروارگانیســم ها آماده می نمایند. یکی از مهم ترین پارامترهاي تشخیص فعالیت انواع میکروارگانیسم ها، 
درجه حرارت است. کمپوست سازی نیاز به اکسیژن رسانی دائم دارد. وجود اکسیژن باعث تحریک باکتری های 
هوازی می شــود که از ترکیبات آلی تغذیه کرده و توده ی مواد آلــی را به یک ماده ی اصالح کننده ی خاکی 
پایدار و غنی از مواد غذایی تبدیل می کنند. )الرنی و بلک شــاو، 2003( کمپوست می تواند به عنوان کود در 
مزارع کشاورزی به کار برده شود تا ساختمان خاک را بهبود بخشد. در باغبانی می تواند جایگزین پیت باشد و 
می تواند به عنوان افزودنی میکروبی برای افزایش فعالیت آنزیمی به کار برده شود.  )رستگار و همکاران، 2007( 

آمــوزش

مهندس محمد حسن صالحی فر
مسئول واحد خاک شناسی سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

فواید کمپوست
کمپوســت به صورت قابل توجهی باعث بهبود شــرایط خاک می شود. 
کمپوست، حاصلخیزی، ظرفیت نگهداری آب، وزن مخصوص ظاهری و 
خصوصیات بیولوژیکی خاک را بهبود می بخشد )فالول و مورفی، ۲۰۰۶(. 
در طول کمپوست ســازی و به خاطر دمای باالی موجود در کمپوســت 
که حاصل فعالیت میکروارگانیســم ها می باشد، بوی بد کود دامی و تخم 

حشرات از بین می رود. )الرنی و همکاران، ۲۰۰۶( 
برخی از بذور علف های هرز می توانند از دســتگاه گوارش حیوانات عبور 
کنند و در مزرعه و روی کودها رشــد کنند. تعداد کمی از بذور علف های 
هرز درکود کمپوست شده باقی می مانند که مقدار علف کش های مصرفی 
و خاک ورزی مورد نیاز برای کنتــرل علف های هرز را کاهش می دهند. 
)الرنی و بلک شــاو، ۲۰۰٣( میــزان زنده مانی بــذور علف های هرز در 
کمپوســت کودهای دامی را بررســی کردند. بعد از ۲۱ روز از کمپوست 
شدن، علف های هرز سوروف، شــیرپنبه، جو دره، بابونه، خردل وحشی 
و یوالف وحشــی جوانه نزدند. بعضی از بذور علف های هرز ســخت تر از 

بیــن می روند که از جمله ی آن ها می توان بــه دم روباهی، تاج خروس، 
پنیرک و گندم گاوی )گندم ســیاه( اشاره کرد. بعد از ۴۲ روز از فرآیند 
کمپوست ســازی این بذور هم نتوانســتند جوانه بزنند. کمپوست سازی 
باعــث کاهش حجم و چگالی کــود دامی در حــدود ٣۰ تا ۴۰ درصد 
می شود.  )شکل ۱ و ۲( کمپوست کردن کود دامی یک راه موثر در از بین 

 بردن پاتوژن ها )آفت ها و عوامل بیماری زای گیاهی( است.

انتخاب سایت
کمپوست ســازی باید در مکانی صورت گیرد که زه آب حاصل از توده ها 
به آب های ســطحی نرسد. در حقیقت زه آب های توده ی کمپوست باید 
به یک مخزن هدایت شود. سایت نباید در مسیر آب های سطحی منطقه 
باشد، نباید روی خاک با بافت درشت  از شنی- لومی باشد، همچنین نباید 
درون یک زمین سیل خیز باشد. مناطق ایده آل برای کمپوست سازی باید 
دارای شیب ۲ تا ۴ درصد متشکل از ترکیب خاک رسی و سنگ ریزه که 
کوبیده شده اند و دارای زهکشی سطحی به یک حوضچه ی ذخیره باشند. 

بدین صورت که آب های اضافی از درون توده ی کمپوســت از طریق یک 
جوی به یک حوضچه ی ذخیره انتقال پیدا کند. ردیف های کمپوست باید 
در طول شیب ساخته شــوند. این کار باعث می شود تا ردیف کمپوست 

مانع حرکت زه آب نشده و اجازه ی عبور زه آب را بدهد.

کمپوست سازی از کود دامی و بقایای گیاهی
فرآوری کود دامی و بقایای گیاهی و تبدیل آن به کمپوست بالغ، دارای 
ســاز وکار مشــابهی بوده و تفاوت چندانی در مراحل تهیه ی کمپوست 
وجــود ندارد. تنها تفاوت در عملیات فرآوری کمپوســت در این دو نوع 
ماده، نحوه ی اختالط آنها با مواد ثانویه و آماده ســازی اولیه ی آنها است. 
بدین صورت که کود دامی به هیچ گونه ماده ی افزودنی اعم از اوره، انواع 
آفت کــش و کودهای گوگردی نیازی نداشــته و تنها آبیاری و هوادهی 

توده ی کودی اهمیت دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت. 
در مورد اختالط بقایای گیاهی با مواد مختلف، باید بیان کرد که امکان 
کمپوست سازی از بقایای گیاهی به تنهایی نیز وجود دارد. اما به دلیل 



11
N  دی ماه 1400  شماره 15  A R V A N

آمــوزش

پایین بــودن جمعیت میکروبی در این بقایا و نوع مواد قابل دســترس 
برای آن ها، فرآیند کمپوست سازی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت. 
به همین جهت شایســته است که توده های بقایای گیاهی را با نسبت 
٥ بــه ۱ با کود دامی نپوســیده مخلوط کنیم تا بــا باالبردن جمعیت 
میکروبی، توده ی فرآیند کمپوست ســازی را تسریع کنیم. اصلی ترین و 
مهم ترین عامل در فرآیند کمپوست ســازی، میکروارگانیسم ها هستند. 
منشاء میکروارگانیسم های مســئول کمپوست سازی از کود دامی بوده 
و در کود دامی وجود دارند. با مدیریت مناســب کمپوســت، شرایط را 
برای این میکروب ها بهبود می بخشــیم. کود دامی تازه باید به صورت 
توده دربیاید؛ نســبت کربن به نیتروژن باید ٣۰ به ۱ باشد؛ ٥۰ درصد 
از منافذ موجود در توده باید دارای آب باشــند و توده باید دارای تهویه 

باشد. )دارای اکسیژن(
در مورد کمپوست سازی از کود دامی تازه، معموال کودهای تازه به صورت 
یــک توده و در امتداد یک ردیــف درمی آیند. این توده معموال ٣ تا ٣/٥ 
متر عرض )پهنا( و ۱/۲ تا ۱/٨ متر ارتفاع دارد. )شکل ۱( ابعاد این ردیف 
معموالً توســط طول زمین )جهت طول ردیف( و اندازه کمپوســت ترنر  
)ارتفاع و پهنای توده( مشــخص می شــود. بعد از گذشت یک تا دو روز، 
دمای توده باید به بیش از ٥۰ درجه ی سانتیگراد برسد. )نمودار شماره ۱(
نســبت کربن به نیتروژن در یک توده بایــد بین ۲۰ به ۱ )۲۰ کربن به 
ازای هر یک نیتــروژن( تا ۴۰ به ۱ )۴۰ کربن به ازای هر یک نیتروژن( 
باشد. میکروارگانیسم های تجزیه کننده به صورت کلی دارای نسبت کربن 
به نیتروژن ٥ به ۱ تا ۱۰ به ۱ هســتند. نســبت کربن به نیتروژن باید 
بیشــتر باشد، چرا که ٥۰ درصد کربنی که متابولیسم می شود به صورت 
کربن دی اکسید متصاعد می شود. )میلر، ۱٩٩۶( وقتی که نسبت کربن به 
نیتروژن کمتر باشــد )کمتر از ۲۰ به ۱(، نیتروژن ممکن است از دست 
برود و توده ممکن اســت بوی آمونیاک بدهد. اضافه کردن کربن )کاه یا 
خرده چوب( می تواند به مرتفع کردن این مشکل کمک کند. کربن بیش 
از حد )کربن به نیتروژن بیشتر از ۴۰ به ۱( درون توده کمپوست می تواند 
باعث تثبیت نیتروژن شده و فرآیند کمپوست سازی را کند نماید. )کوین 

و تامپسون، ۲۰۰۶(
نسبت کربن به نیتروژن در مواد اولیه ی کمپوست بسیار متنوع هستند. 
تفاوت در کودهای دامی مختلف می تواند به خاطر گونه، رژیم های غذایی، 
اقلیم، محل مورد ذخیره ی کود و ... باشــد. نسبت کربن به نیتروژن مواد 
خوراک دام به خاطر تفاوت در منشــاء گیاهی بسیار با هم تفاوت دارند. 
جدول شــماره ۱ تعدادی از خصوصیات مواد مختلف کمپوستی را نشان 

می دهد.
نســبت کربن به نیتروژن در یک توده بایــد بین ۲۰ به ۱ )۲۰ کربن به 
ازای هر یک نیتــروژن( تا ۴۰ به ۱ )۴۰ کربن به ازای هر یک نیتروژن( 
باشد. میکروارگانیسم های تجزیه کننده به صورت کلی دارای نسبت کربن 
به نیتروژن ٥ به ۱ تا ۱۰ به ۱ هســتند. نســبت کربن به نیتروژن باید 
بیشتر باشد، چرا که ٥۰ درصد کربنی که متابولیسم می شود، به صورت 
کربن دی اکسید متصاعد می شود. )میلر، ۱٩٩۶( وقتی که نسبت کربن به 
نیتروژن کمتر باشــد )کمتر از ۲۰ به ۱(، نیتروژن ممکن است از دست 
برود و توده ممکن اســت بوی آمونیاک بدهــد. اضافه کردن کربن )کاه 
یــا خرده چوب( می تواند به مرتفع کردن این مشــکل کمک کند. کربن 

تصویر شماره 1- )باال( ردیف های اولیه کود حیوانی تازه؛ ردیف غربی در این تصویر دیده نمی شود )سمت راست( و )پایین( ردیف های کود 
دامی کمپوست شده؛ ردیف غربی در این تصویر دیده می شود و ارتفاع ردیف وسط به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است )سمت چپ(.

نمودار شماره 1- دمای متوسط یک ردیف توده ای کمپوست؛ کود تازه در تاریخ 8 ماه مه به صورت توده درآمد. در تاریخ های 30 اردیبهشت، 13 خرداد، 
23 خرداد، و 29 تیر عملیات زیر و رو کردن ردیف ها صورت گرفت. تســت پارچه ی خیس در تاریخ 11 خرداد انجام نشد و در همان روز آبیاری صورت 

گرفت. توده کمپوست بعد از تاریخ 4 مرداد برای متعادل شدن رطوبت و دما جمع آوری شد.

جدول شماره 1: نسبت کربن به نیتروژن برخی مواد اولیه برای تولید کمپوست

C/N نسبت مواد C/N نسبت مواد

۴:۱ الشه مرغ ۱٩:۱ کود دامی

۴۴۲:۱ خاک اره ۱۰:۱ الشه دام

۱۶:۱ کود گوسفند ۴۰:۱ علف تازه ذرت

۱۴:۱ الشه خوک ۶٨:۱ ساقه ذرت

۱۲:۱ کود خوک ۲۰:۱ کود گاو شیری

۱۶:۱ ضایعات بوقلمون ۱۷:۱ چمن سر زنی شده

۱۲۷:۱ کاه گندم ٣۰:۱ کود اسب

۶۰۰:۱ تراشه و تکه چوب برگ برگ

بیش از حد )کربن به نیتروژن بیشتر از ۴۰ به ۱( درون توده کمپوست 
می تواند باعث تثبیت نیتروژن شــده و فرآیند کمپوست ســازی را کند 

نماید. )کوین و تامپسون، ۲۰۰۶(
نســبت کربن به نیتروژن در مواد اولیه ی کمپوست بسیار متنوع است. 
تفاوت در کودهــای دامی مختلف می تواند به خاطــر گونه، رژیم های 
غذایی، اقلیم، محل مورد ذخیره کود و ... باشد. نسبت کربن به نیتروژن 
مواد پُرکننده دام )شکم پُرکن( به خاطر تفاوت در منشاء گیاهی بسیار 

با هم تفاوت دارند. جدول شماره ۱ تعدادی از خصوصیات مواد مختلف 
کمپوستی را نشان می دهد.

بهترین نســبت کربن به نیتروژن جهت کمپوست سازی ٣۰ به ۱ است. 
موادی که در کمپوست سازی استفاده می شوند، معموالً به صورت دقیق 
این نسبت را ندارند. به همین جهت بایستی برای رسیدن به این نسبت 
از مواد افزودنی )نظیر کاه و کلش با نسبت کربن به نیتروژن باال یا کود 

مرغی با نسبت کربن به نیتروژن پایین( استفاده کرد.
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