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امـــروز

سرمقـاله

آب را به هنر کیمیا کنیم

محمد جواد مختاری

آب گنجینـه ای کـه این روزها بسـیار درباره آن صحبت می شـود، منبعی 
کـه مدیریت صحیح آن نشـان از توسـعه یافتگی داشـته و بایـد به صورت 
کالن و بـا نگاهی جامع به مسـائل آن توجه کـرد. البته زمانی که صحبت 
از آب ایـن منبـع گران بهـا در سـرزمینی بـا اقلیـم گـرم و خشـکی مانند 
قـم می شـود بایـد احسـاس مسـئولیت و حساسـیت های مدیریتی مـان 
را تـا چنـد برابـر افزایـش داده و بـا نگاهـی مدبرانه تـر در مصـرف بـه آن 
توجـه کنیـم. حـال حفـظ ایـن ُدر گران بهـا در شـهری که نیـاز به نفس 
نیـز داشـته و توسـعه فضای سـبزش عـالوه بر مطالبـه مردمی یـک نیاز 
اکولوژیـک اسـت چالش پیش روی مدیـران را چند برابر کـرده و نیازمند 
تدبیـری فراتـر از شـعار اسـت. بایـد یـادآور شـویم چالش هـای پیـش 
روی مدیـران در قـم از ایـن نیـز فراتـر رفتـه و بـا توجه بـه انتقـال آب از 
سرچشـمه های دز و هزینه های تحمیل شـده به شـهر اجـازه خرج کردن 
ایـن منبـع حیاتـی را بدون توجـه به همه مسـائل آن را نداریـم. توجه به 
چرخـه آب و اجـرای راه هایـی بـرای اسـتفاده بهینـه از آن امـروز یکی از 
دغدغه هـای شـهر قم اسـت، اسـتفاده از آب خاکسـتری و عدم اسـتفاده 
از آب شـرب در آبیـاری درختـان مسـئله ای اسـت که نیازمنـد همکاری 
و هم افزایـی هـم ارگان هـا را داشـته و بـا توجـه به آخریـن مصوبه هیئت 
دولـت مبنی بر همکاری ارگان های مرتبط برای توسـعه فضای سـبز باید 
نگاهـی جامـع به آن داشـته باشـیم. دنیای امـروز دنیـای مدیریت منابع 
اسـت، منابعـی کـه نمی توانیم احسـاس مالکیت شـخصی نسـبت به آن 
داشـته و تنهـا امانـت دار آن بـرای نسـل های آینده و فرزندانمان هسـتیم 
پـس با توجه به سـرانه فضای سـبز مـورد نیاز به ازای هر نفر باید نسـبت 
بـه هزینـه کردن منابع آبی و دسـت یابی بـه راه های نویـن اقدامات جدی 
انجـام دهیـم. اقداماتـی کـه عـالوه بر کمـک بر حفـظ و افزایش توسـعه 
فضـای سـبز، بـه اسـتفاده بهینه منابـع آبی نیز توجـه داشـته و با نگاهی 

مدیـر منطقـه یک قـم گفت: منطقـه یک از لحـاظ فضای بلندمدت نیازهای حوزه فضای سبز را برطرف کند. 
سـبز منطقه ای برخوردار به شـمار می رود و بوسـتان های 
بزرگی در این منطقه واقع شـده اسـت، همچنین در فضای 
شـهری، پـروژه ۴۰ هکتـاری رضـوان در حـال انجام اسـت 
کـه در انتهـای بلـوار محتشـم فـاز بـه فـاز جلـو مـی رود. 
مدیـر منطقه یک قم خاطرنشـان کـرد: امسـال در احداث 
بوسـتان ها اعتبـار خوبـی پیش بینی شـده و دو بوسـتان 
بیـش از ۹۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد، ضمـن اینکه 

جهـت احـداث بوسـتان بانـوان در روبـروی گلـزار ۵ هـزار 
متـر تملـک و دیوارکشـی و ابنیـه در حال سـاخت اسـت. 
ترکمن افزود: در احداث بوسـتان بانوان، بسـتر خوبی آماده 
و دسترسـی خوبـی دارد، در جـوار این طـرح، باغاتی وجود 
دارد کـه از مالکیـن تملک می کنیم تا مـردم بتوانند از این 
ظرفیت اسـتفاده کنند، بوسـتان بانوان در هسته مرکزی و 
ظرفیت مناسـبی به شـمار می رود و بزودی به بهره برداری 

خواهد رسید. 

بوستان بانوان منطقه یک بزودی به بهره برداری می رسد

رئیس کمیسـیون عمران و حمل ونقل شـورای اسالمی 
شـهر قـم بـه مراحـل تکمیـل پـروژه بـاغ پرنـدگان 
اشـاره کـرد و گفـت: امیدواریـم بـه زودی بـا تکمیـل 
آن، پـروژه در سـال جـاری در اختیـار شـهروندان قرار 
گیـرد.روح اهلل امراللهـی اظهار داشـت: افـق برنامه های 
بـه  معطـوف  شـورا  دوره  ایـن  در  شـهری  مدیریـت 
تکمیل شـبکه معابر و کالبد فضای شـهر شـده اسـت 
تـا اعضـای شـورا بتواننـد بخشـی ازعقب افتادگی های 
کننـد.  تکمیـل  شـهری  عمـران  حـوزه  در  را  شـهر 
وی بـه مراحـل تکمیـل پـروژه بـاغ پرنـدگان اشـاره و 
تصریـح کـرد: این پـروژه از حیث عمرانی و تاسیسـات 
امیدواریـم  اسـت،  تکمیـل  و فضـای سـبز در حـال 

بـه زودی بـا تکمیـل آن، پـروژه در سـال جـاری در 
اختیـار شـهروندان قـرار گیـرد. امراللهـی تأکیـد کرد: 
بـا توجه به شـرایط اقتصـادی موجـود در بخش حوزه 
سـاختمان و مصالـح سـاختمانی انتظارمان این اسـت 
کـه ادارات و دسـتگاه های مختلـف اسـتان بـه کمـک 
شـهرداری بیاینـد تـا این پروژه هـا تکمیل شـوند. وی 
در پایـان خاطرنشـان کـرد: از راهور، پلیس راه اسـتان 
و اداره کل راهـداری و راه و شهرسـازی و شـرکت های 
خدمات رسـان ماننـد شـرکت آب و فاضـالب، بـرق و 
گاز می خواهیـم همـکاری الزم بـرای اتمـام پروژه ها را 
با شـهرداری و شـورای اسـالمی شهر داشـته باشند تا 

بتوانیم پروژه های شهری را تکمیل کنیم. 

باغ پرندگان قم به زودی در اختیار همشهریان قرار می گیرد

معـاون خدمات شـهری شـهرداری قـم با تأکید بـر اینکه ۵ 
پروژه نخسـت بوسـتان ١۰۰۰ هکتاری در دست اقدام است، 
گفـت: ایـن پروژه بـزرگ یک نوار شـرقی بوده کـه از جنوب 
شـهر شـروع و تا شـمال شرقی شـهر کشیده می شـود، این 
بانـد ١۰۰۰ هکتـاری دارای ٧ پـروژه مهم اسـت که امسـال 
۴ مـورد آن بـه بهره بـرداری می رسـد. سـید امیـر سـامع با 
اشـاره به اهمیت توسـعه فضای سـبز شـهری، اظهار داشت: 
در سـال جـاری چنـد بوسـتان زیبـا و مجهـز در محله های 
یـک و پنـج منطقه هشـت با مسـاحت ۳۰ تا ۴۰ هـزار متر 
افتتـاح می شـود، البتـه این بوسـتان ها در حـال حاضر فعال 
بـوده ولـی امیدواریم در دو سـه ماه آینده با توجه به دسـتور 

شهردار بتوانیم بوستان ها را توسعه دهیم. 

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری قـم بـا بیـان اینکـه 
در محـدوده منطقـه ۵ شـهری نیـز چندیـن بوسـتان 
افتتاح شـده اسـت، ابـراز کـرد: بوسـتان آفتـاب یکـی از 
بوسـتان های زیبـا در مجاورت خیابان کلهری ایجادشـده 
و فـاز دوم در حال اجراسـت، درمجموع در تمامی مناطق 
قـم، بوسـتان در دسـت اجـرا داریـم. سـامع از افتتـاح 
بوسـتان بانـوان در منطقه یـک خبر داد و افزود: بوسـتان 
بانوان در منطقه ۸ نیز سـال قبل افتتاح و امسـال فضای 
سـبز آن کامـل شـد، امیدواریم خانواده هـا و به ویژه بانوان 
از این فضا اسـتفاده کنند، چراکه فضای سـبز در نشـاط 
روحـی و روانـی خانواده هـا و تفریـح کـودکان و نوجوانان 

تأثیر خوبی دارد. 

۴ پروژه بزرگ بوستان ۱۰۰۰ هکتاری قم امسال به بهره برداری می رسد

ثبت سرانه 20 متر مربعی در شهری 
با اقلیم کویری قم قابل تقدیر است

مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری قـم  
توسـعه فضای سـبز شـهر قـم را یکی 
از موفقیت های شـهرداری قم در چند 
سـال گذشـته دانسـت و اظهار داشت: 
 2۰.۳ برابـر  سـرانه ای  ثبـت  امـروز 
مترمربـع و 2۵ میلیون هکتـار فضای 
اقلیـم کویـری  بـا  سـبز در شـهری 
بـه  رسـیدن  وی  اسـت.  قابل تقدیـر 
اسـتاندارهای جهانی در حـوزه فضای 
سـبز را یک ضـرورت دانسـت و افزود: 
یکی از دغدغه های مهم مدیران اسـتانی در حوزه فضای سـبز مدیریت 
منابـع آبـی بـوده کـه بـا اجـرای 6۰ درصـدی طـرح جامع آبیـاری قم 
قـدم بزرگی در مدیریت منابع آبی برداشته شـده اسـت. مرتضی رحمان 
 نیای اسـتفاده از پسـاب تصفیه خانه مدول سـه را موردبررسـی قـرارداد 
و تصریـح کـرد: خوشـبختانه اسـتفاده از گونه هـای گیاهی کـم آب بر و 
تصفیـه فاضـالب بـرای تأمیـن آب در سـازمان پارک هـا و فضای سـبز 
موردتوجه قرارگرفته و اسـتانداری آمادگی همکاری برای تأمین پسـاب 
فضـای سـبز را دارد. وی سـپس بـه جایـگاه بوسـتان والیـت در فضای 
سـبز شـهر قم پرداخت و خاطرنشـان کرد: بوستان جنگلی به مساحت 
2۰۰ هکتار و ۳۰ هکتار بوسـتان شـهری در دل بوسـتان والیت یکی از 
اتفاقـات خوب شـهری در حوزه فضای سـبز بوده که بایـد احیا و فضای 
سـازی آن سـرعت بیشـتری پیدا کنـد. رحمان نیـای تالش 2۰ سـاله 
شـهرداری قم را در توسـعه بوسـتان والیـت موردتوجه قـرارداد و تأکید 
کـرد: ایـن بوسـتان موقعیت مطلوبـی در دل کویر داشـته و شـهرداری 

ساالنه یک میلیارد تومان هزینه توسعه این بوستان کرده است. 

 پیشرفت فیزیکی مطلوب
بوستان 20 هکتاری کوثر

مدیـر منطقـه چهـار شـهرداری قـم از 
پیشـرفت فیزیکی ۵۰ درصدی بوستان 
کوثـر در ایـن منطقـه خبـر داد. مهدی 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اصفهانیان مقـدم 
بوسـتان کوثـر در جنـوب شـهر قـم و 
و  طراحـی  کوهپایـه ای  منطقـه ای  در 
اجـرا شـده، اظهار داشـت: این بوسـتان 
2۰ هکتـار مسـاحت دارد. مدیر منطقه 
چهـار شـهرداری قم بـا اشـاره به نقش 
بوسـتان کوثـر در منطقـه چهـار بـرای 
توسـعه فضـای سـبز و بهبـود محیـط زیسـت شـهری، افزود: تـا کنون 
بـرای احـداث ایـن بوسـتان ١۴۰ میلیـارد ریـال هزینـه شـده و نیمـی 
از کار اجـرا بـه پایـان رسـیده اسـت. اصفهانیـان مقـدم گفـت: اجـرای 
دیواره های سـنگی، احـداث نمازخانه، احداث دریاچـه مصنوعی و ایجاد 
آب نمـا از جملـه اقداماتـی اسـت کـه تـا کنـون در ایـن بوسـتان انجام 
شـده اسـت. وی ادامه داد: در حـال حاضر خاکبـرداری و خاکریزی این 
پـروژه بـرای ایجـاد فضا و زمین مناسـب کاشـت گونه هـای مختلف در 

حال اجرا است.  

 اجرای عملیات بهسازی
بوستان نجمه)س(

مدیـر منطقـه هفت قـم گفت: بـا همکاری 
آسـتانه مقـدس حضـرت معصومـه)س( در 
بوسـتان نجمـه، بخشـی از فضـا به عنـوان 
احـداث  حـال  در  بانـوان  ورزشـی  سـوله 
اسـت. مجیـد متین فـر با اشـاره بـه اهمیت 
ارتقای شـاخصه های فضای سـبز، ورزشی و 
فرهنگـی، اظهار داشـت: محدودیت هایی در 
سـرانه فضای ورزشـی در قم شـاهد هستیم 
کـه با سیاسـت گذاری شـهرداری و شـورای 
اسـالمی شـهر قم، بودجـه ای بـرای مناطق 
در احـداث سـوله های ورزشـی پیش بینی شـده اسـت. مدیـر منطقـه هفت قم 
خاطرنشـان کـرد: شـهرداری منطقـه از این قاعده مسـتثنی نیسـت و علی رغم 
محدودیـت در تأمیـن زمیـن در منطقـه هفـت بـا همـکاری آسـتانه مقـدس 
حضرت معصومه)س( در بوسـتان نجمه، بخشـی از فضا به عنوان سـوله ورزشی 
بانـوان در حـال احداث اسـت. متین فـر ادامه داد: ایـن پروژه در اواخر امسـال به 
بهره بـرداری می رسـد و فضـای خوبـی بـرای بانـوان در نظر گرفته شـده اسـت، 
مدیـر منطقه هفت قم ادامه داد: سـال گذشـته بوسـتان اختصاصی بانـوان را به 

مرحله بهره برداری رساندیم که بانوان از این فضا استفاده کنند. 
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آن سـوتـرها

در  همـدان  شـهر  شـورای  رئیـس 
آئیـن افتتـاح باغ گل هـا گفت: یکی 
و  پنجـم  شـورای  سیاسـت های  از 
مدیریت شـهری در مناطق مختلف 
شـهر همـدان توسـعه فضای سـبز 

شـهری بـوده کـه برهمیـن اسـاس 
سـاخت و اجـرای پـارک گل هـا از 
اولویت هـای مهـم مدیریت شـهری 
گـردان  .کامـران  می آیـد  به شـمار 
بـا  نیـز تصریـح کـرد:  این بـاره  در 
بازسـازی بسـیار زیبا و بانشاطی که 
شـهرداری منطقـه 2 برای سـاخت 
ایـن پـارک انجـام داده اسـت جـزو 
یکـی از زیباتریـن پارک هـای شـهر 
محسـوب می شـود و خوشـبختانه 
فضایـی بـرای ایـن منطقـه ایجـاد 
شـده کـه مـردم بتواننـد از خدمات 
بهره منـد  پـارک  ایـن  در  موجـود 
شـوند و دیگـر نیـازی نباشـد کـه 

بـرای تفریـح بـه مناطـق دیگـری 
برونـد. وی  در ادامـه افـزود: سـاخت 
به منظـور  محلـه ای  پارک هـای 
کاهـش ترافیـک و حفـظ آرامـش 
اهالی آن منطقه اسـت که احسـاس 
مشـارکت بیشتری با یکدیگر داشته 
باشـند. گـردان تأکیـد کـرد: شـهر 
همـدان نیـز بـا سـاخت و راه اندازی 
این پـارک همانند سـایر شـهرهای 
بـزرگ، زمینه الزم را برای اسـتقبال 
مسـافران در حوزه گردشگری فراهم 
کـرده اسـت. رئیـس شـورای شـهر 
کلنگ زنـی  از  پایـان  در  همـدان 
پـروژه دیگـری کـه واقـع در منطقه 

و گفـت:  داد  اسـت خبـر  اکباتـان 
هکتـاری   2۵۰ جنگلـی  پـارک 
پـارک  یـک  کـه  اسـت  اکباتـان 
فرامنطقـه ای بـه شـمار مـی رود و با 
توجـه بـه واگـذاری زمیـن از طرف 
منابع طبیعی به شـهرداری، تصمیم 
داریـم بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
موجـود و طراحی هـای خاصـی کـه 
در ایـن منطقـه ایجـاد شـده یـک 
فضـای سـبز دیکـری هـم بسـازیم 
کـه هم به منظـور تقسـیم جمعیت 
و هـم مـکان مناسـبی را بـرای ورود 
سایر مسـافران و گردشگران به شهر 

همـدان ایجـاد کنیـم.

بهداشـت،  کمیسـیون  رئیـس 
سـالمت و خدمات شـهری شورای 
اسـالمی شـهر اصفهـان گفـت: بـا 
قـرار  کمیسـیون  ایـن  پیشـنهاد 
بـرای  درآمـدی  صنـدوق  اسـت 
توسـعه فضای سـبز در شـهرداری 
اصفهـان تشـکیل شـده و عـوارض 
قطـع درختان در آن ذخیره شـود. 
گفت وگـو  در  جـوادی  عباسـعلی 
کـرد:  اظهـار  ایمنـا،  بـا خبرنـگار 
بخـش  ساخت وسـازهای  در 

خصوصـی یـا پروژه هـای عمرانـی 
شـهر گاهـی بـه ناچـار درختـان 
قطـع یـا جابجـا شـده و بسـته به 
سـن، نـوع و فراوانـی درخـت در 
شـهر بـرای ایـن امر عـوارض وضع 
می شـود. وی افـزود: تـا پیـش از 
این مصوبـه ای برای وضـع عوارض 
قطـع یـا جابجایی درختان توسـط 
شـورای شـهر وجـود داشـت امـا 
بـرای آنکـه ایـن مصوبـه الـزام آور 
شـهر  شـورای  تصویـب  بـا  شـود 
جریمه هـا پنـج برابـر شـد. رئیس 
و  بهداشـت، سـالمت  کمیسـیون 
خدمات شـهری شـورای اسـالمی 
شـهر اصفهـان بـا بیـان اینکـه تـا 
پیـش از ایـن عـوارض پرداختـی 
می رفـت  شـهرداری  حسـاب  بـه 
و محـل هزینه کـرد آن مشـخص 
نبـود، تصریـح کـرد: بـا پیشـنهاد 
و  بهداشـت، سـالمت  کمیسـیون 

خدمات شـهری قرار است صندوق 
درآمدی برای توسـعه فضای سـبز 
تشـکیل  اصفهـان  شـهرداری  در 
شـده و عـوارض قطع درختـان در 
ادامـه داد:  آن ذخیـره شـود. وی 
بـر ایـن موضـوع تاکیـد شـد کـه 
شـهرداری مجـاز نیسـت اعتبارات 
ذخیـره شـده در ایـن صنـدوق را 
به جـز محل تعیین شـده شـورای 
شـهر کـه همـان توسـعه فضـای 
سـبز شـهری اسـت هزینـه کنـد. 
جـوادی بـا اشـاره به فرصـت یک 
ماهـه به شـهرداری اصفهـان برای 
ایجـاد ایـن صنـدوق، اضافـه کرد: 
در نگهـداری فضـای سـبز بـرای 
شـهرداری الـزام وجـود دارد و این 
الـزام در مناطقی که سـرانه فضای 
سـبز آن هـا از حـد میانگین کمتر 
اسـت با دقت نظر بیشـتری دنبال 
می شـود بنابرایـن ایجـاد صندوق 

برای توسـعه فضای سـبز می تواند 
را  مناطـق  سـبز  فضـای  سـرانه 
افزایـش دهـد. وی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه نظـارت سـختگیرانه ای بـر 
قطـع درختـان شـهر وجـود دارد، 
قطـع  کمیتـه  کـرد:  خاطرنشـان 
مربوطـه  درخواسـت های  درخـت 
را بررسـی می کنـد و اگـر مجـوز 
صـادر کنـد امـکان قطـع درخـت 
وجـود دارد؛ قطـع درخـت بـدون 
مجـوز منـع قانونـی دارد و بـا آن 
رئیـس  شـد.  خواهـد  برخـورد 
کمیسـیون بهداشـت، سـالمت و 
خدمات شـهری شـورای اسـالمی 
در  کـرد:  اظهـار  اصفهـان  شـهر 
سـال گذشـته یـک هـزار و ۴۵۰ 
درخواسـت قطـع درخـت بـه این 
کمیتـه ارسـال شـده کـه بـا قطع 
درخـت   ١۰۰ از  بیشـتر  کمـی 

موافقـت شـده اسـت.

مراسـم  در  پـور  بضاعتـی  پیمـان 
تصفیـه  دومیـن  از  بـرداری  بهـره 
بـا  فاضـالب محلـی کـرج،  خانـه 
اشـاره بـه وضعیـت آبی این شـهر، 
اظهـار کـرد: آب مـورد نیـاز سـه 
هـزار و ۴۰۰ هکتـار فضـای سـبز 
شـهر ۹2۰ لیتر در ثانیه اسـت. وی 

گفـت: 2٧۰ لیتـر در ثانیـه توسـط 
22 حلقـه چاه آب خـام، ١6۰ لیتر 
در ثانیـه توسـط ١١ حلقـه قنـات، 
١۵۰ لیتـر در ثانیـه توسـط ۵6۰ 
انشـعاب آب شرب شهری، ۳۰ لیتر 
در ثانیـه حـق آبـه از رودخانه کرج، 
2۰ لیتـر در ثانیـه از تصفیـه خانـه 
و 2۰ لیتـر در ثانیـه خـط انتقـال 
آب تهـران بـه آبیـاری فضای سـبز 
کـرج اختصـاص می بایـد. رئیـس 
سـازمان سـیما، منظر و فضای سبز 
شـهرداری کرج با بیـان اینکه 2٧۰ 
لیتـر در ثانیه کمبود آبی اسـت که 
هـم اکنـون بـرای آبیـاری فضـای 
سـبز بـا آن مواجه هسـتیم، گفت: 
ایـن کمبـود را از دو طریـق اصالح 

الگـوی  اصـالح  و  کاشـت  الگـوی 
مصرف جبـران می کنیـم. بضاعتی 
الگـوی  اصـالح  در  گفـت:  پـور 
کاشـت اسـتفاده از گونه هایـی کـه 
نیـاز کمتـری به آبیـاری و شـرایط 
آبـی  کـم  بـه  نسـبت  مقاوم تـری 
دارنـد را اسـتفاده می کنیـم. وی در 
خصـوص اصـالح الگـوی مصـرف، 
گفـت: اسـتفاده از پسـاب حاصل از 
فاضـالب، اورهال چاه هـای آب خام 
و همچنیـن الیروبی قنواتـی که در 
اختیـار داریم و از همه مهم تر ایجاد 
سیسـتم انتقال آب خـام صحیح از 
بـه محـل  منشـأ )چـاه و قنـات( 
مصرف )فضای سـبز( اسـت. رئیس 
سـازمان سـیما، منظر و فضای سبز 

شـهرداری کـرج بـا عنـوان اینکـه 
حـدود ۳۰۰ کیلومتر شـبکه انتقال 
آب خـام مربـوط بـه لوله های بیش 
از سـایز ۹۰ اسـت، گفت: سـه هزار 
هکتار شـبکه توزیع بـرای لوله های 
زیر سـایز ۹۰ و آبیاری قطـره ای در 
سـطح شـهر مشـاهده می شـوند. 
بضاعتـی پـور بـا اشـاره بـه اینکـه 
ایـن تصفیـه خانـه بـا حمایت های 
شـورای شهر، شـهرداری، توان فنی 
کارشناسـان و یـک شـرکت دانش 
بنیـان بهره برداری می شـود، گفت: 
دبـی آب این تصفیـه خانه هزار متر 
مکعبـی ١۰ لیتر بر ثانیه اسـت که 
از یک سـال پیش عملیـات احداث 

آن آغاز شد.  

باغ 2هکتاری گل ها در همدان افتتاح شد

توسعه فضای سبز اصفهان با ایجاد »صندوق درآمدی«

نیاز آبی فضای سبز کرج ۹۲۰ لیتر در ثانیه است

توسعه بوستان ها در دستور کار 
مدیریت شهری کرمان قرار گرفت

شـهردار کرمان گفت: توسـعه و تجهیـز پارک ها 
ایـن شـهر،  و بوسـتان ها در عمـق محله هـای 
در دسـتور کار مدیریـت شـهری قـرار گرفـت 
کـه بوسـتان اسـتاد شـهریار از آن جملـه اسـت. 
سـیدمهران عالـم زاده شـامگاه دوشـنبه در آیین 
بهره بـرداری از بوسـتان اسـتاد شـهریار کرمـان 
افـزود: بسـیاری از شـهروندان از پارک ها و فضای 
سـبز محله ای بیشتر از بوسـتان های بزرگ، بهره 

می برنـد کـه ایـن موضـوع اهمیت رسـیدگی به ایـن پارک هـا را چندبرابر 
می کند. وی اظهار داشـت: فضاهای سـبز شـهری با ایجاد نشـاط و شادابی 
در شـهرها، نقـش مهمـی در بهبـود و کیفیـت زندگـی شـهروندان ایجاد 
می کند و هر شـهروند می تواند به دور از هیاهوی زندگی شـهری و ماشینی، 
اواقات آرامی را در فضاهای سـبز شـهر و بوستان ها بگذراند. شهردار کرمان 
افـزود: سـاکنان این محدوده از شـهر نیز بارها از وضعیـت این پارک گالیه 
داشـتند، به همین جهت، توسـعه و تجهیز بوستان استاد شهریار به همت 
شـهرداری منطقـه سـه آغاز شـد و امشـب بـه بهره بـرداری رسـید. وی با 
اشـاره به اینکه از زمان اجرای فضای سـبز محله پانصددسـتگاه، حدود 2۰ 
سـال می گـذرد، گفـت: بـا توجه بـه ضرورت توسـعه و گسـترش فضاهای 
سـبز شـهری و ضریـب جمعیت بـاالی این محـدوده، تبدیل فضای سـبز 
موجـود در ایـن محله به بوسـتان، بـا رعایت اصـول و اسـتانداردهای الزم، 
در دسـتور کار شـهرداری منطقـه سـه قـرار گرفـت. عالـم زاده با اشـاره به 
بهره بـرداری از ایـن بوسـتان در قالب پویش افتتاح و با شـعار هر هفته یک 
افتتاح، به نصب و رونمایی از سـردیس اسـتاد شـهریار اشـاره کرد و افزود: 
به منظور تجلیل از مقام واالی هنرمندان به واسـطه جایگاه ارزشـمندی که 
در جامعـه دارنـد و همچنیـن توسـعه و تبییـن نقش هنر در جامعـه، الزم 
اسـت سـردیس هنرمندان در معابر و اماکن عمومی نصب شـود. وی ادامه 
داد: در همیـن راسـتا و به منظـور آشـنایی بیشـتر نسـل جوان با مشـاهیر 
فرهنـگ و ادب کشـورمان و گرامیداشـت یـاد و خاطـره ایـن گنجینه های 
ارزشـمند ایران اسـالمی، سردیس استاد شهریار سـاخته و در مجاورت این 

بوستان نصب شد. 

صدور کارت همیار سبز برای 
شهروندان کرمانشاهی

سـبز  فضـای  و  منظـر  سـیما،  سـازمان  رئیـس 
شـهرداری کرمانشـاه از صـدور کارت همیـار سـبز 
بـرای شـهروندان عالقه منـد بـه طبیعت خبـر داد. 
فرامـرز رحمتـی زاده در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر، 
اظهـار کـرد: بـه دلیل اهمیـت موضوع فضای سـبز 
و فرهنـگ سـازی در این راسـتا کار طراحی و چاپ 
کارت های همیار سـبز را در دسـتور کار قرار دادیم. 
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت فضای سـبز بـه عنـوان 

یکـی از حیاتی تریـن نیازهـای جامعـه امـروز افـزود: در همیـن راسـتا و لـزوم 
فرهنگ سـازی در زمینه حفظ و گسـترش فضای سـبز قصد داریم طرح کارت 
همیارسـبز را از مدارس شـروع کنیم. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شـهرداری ادامـه داد: به دلیل شـیوع ویروس کرونـا و متعاقباً تعطیلی مدارس، 
توزیع کارت همیار سـبز برای شـهروندان و دوسـت دارن طبیعت فعالً در محل 
سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری صورت می گیرد. رحمتی زاده 
خاطرنشـان کرد: شـهروندان می توانند برای تهیه کارت همیار سـبز، هر روزه و 
در سـاعت اداری به محل سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری واقع 
در کارمنـدان، جنـب مسـجد قبـا، داخل پارک ملـت، قسـمت روابط عمومی 
سـازمان مراجعـه و پس از تکمیـل اطالعات کارت خـود را دریافت نمایند. وی 
افزود: شـهروندان دارای این کارت می توانند به واسـطه این کارت نکات مثبت 
و منفی، انتقادات و پیشـنهادات مربوط به فضای سـبز سطح شهر را به سازمان 
سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری اطالع بدهند و نقش همیار سـبز را ایفا 
کنند. مدیرعامل سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهرداری در پایان ابراز 
امیـدواری کـرد که بـا توجه به فرهنگ غنی کرمانشـاهیان و مشـارکت خوب 
مردمـی در زمینـه حفـظ، نگهـداری و گسـترش فضای سـبز این طـرح نیز با 

استقبال و همراهی خوب شهروندان روبه رو شود. 
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از عوارضـی قـم بـه سـمت تهـران که رد می شـویم 
دقیقـًا در شـمال و شـمال غـرب شـهر قـم بـوی 
خنـکای درختانـی می آیـد کـه دیـده نمی شـود و 
می توانیـم مـدال مظلوم تریـن بوسـتان شـهر را به 
گـردن 230 هکتار بوسـتان بزرگ والیـت بیندازیم.

درختانـی کـه در بیسـت سـال گذشـته بـا توجـه 
بـه اقلیـم نامهربان قـم و کمبـود منابـع آب وخاک 
هکتـار   30 از  بیـش  امـروز  و  پیداکـرده  پـرورش 
درخت مثمـر را در دل خود جای داده و سال هاسـت 
در مسـیر بادهای شـرق بـه غرب که سوغاتشـان از 
دریاچه حوض سـلطان و صنایع کوه سـفید مشـتی 
نمـک و گردوغبار بـوده مانند فیلتـر اکولوژی عمل 
کـرده و ریه هـای مـردم قـم را سـامت نگه داشـته 
اسـت. بوسـتانی کـه سـرانه فضـای سـبز منطقـه 

سـه را بـا عـددی برابـر 4 میلیـون مترمربـع بـه 
اسـتاندارهای قابل قبول رسـانده و توپوگرافی ویژه 
آن، ایـن امـکان را می دهـد کـه بـا برنامه ریزی های 
ویـژه اقتصـادی بـه یکـی از قطب های گردشـگری 
قـم تبدیـل شـود. پـارک جنگلـی کـه در مسـیر 
پتانسـیل  و  واقع شـده  اسـتان   17 مواصاتـی 
خوبـی بـرای ایجـاد فضاهـای تفریحی و ورزشـی و 
همچنیـن اسـکان و جـذب مهمانـان حـرم کریمـه 
اهل بیـت)ع( دارد. بوسـتان والیـت اگرچـه هنـوز 
راه دسترسـی مناسـبی ندارد و سال هاسـت منتظر 
تصمیـم و اقدامـی بـرای رفع ایـن معضل اسـت اما 
روح زنـده ای دارد کـه بسـیاری از زیرسـاخت های 
آن آماده شـده و می توانـد ماننـد بوسـتان علـوی 
و بوسـتان غدیـر امکانـی مناسـب برای سـاعت ها 

تفریـح سـالم و شـاد شـهروندان و زائـران فراهـم 
کنـد. راه دسترسـی که ایـن روزها خبرهـای خوبی 
پارک هـا  و مسـئوالن سـازمان  از آن شنیده شـده 
و فضـای سـبز شـهرداری را امیـدوار بـه تحولی نو 
در ایـن بوسـتان کرده اسـت. بوسـتانی کـه بیش از 
هـر چیـزی بـرای بقـای خـود نیازمند دیده شـدن 
اسـت و بایـد مدیـران اسـتانی نگاهـی مهربانانه به 
آن داشـته باشـند. امروز شـهر قـم باوجـود همین 
بوسـتان های زیبـا بـه مقـام سـومین شـهر سـبز 
کشـور تبدیل شـده و بایـد بدانیم سـاختن شـهری 
سـبز در دل کویـری بـی آب و خـاک چیزی شـبیه 
معجـزه اسـت کـه بخشـی از ایـن اتفـاق خـوب را 
درختـان سـبز و مقـاوم بوسـتان والیت برای شـهر 

قم رقم زده است. 

4
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ابوالفضل مهدی نیا

بوستانی که هنوز دیده نشده است...
بوستان بزرگ والیت در مراحل پایانی بهره برداری

پرونده ویژه
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پرونده ویژه

پیـام جوادیـان آماده سـازی فاز نخسـت بوسـتان والیت را 
موردتوجـه قـرارداد و اظهـار داشـت: دسترسـی های ۳۰۰ 
هـزار مترمربع فاز نخسـت بوسـتان اجرا شـده و همچنین 
آسـفالت معابر و سـرویس های بهداشـتی و نصـب مبلمان 
شـهری آن در حـال اجراسـت. وی از طراحـی برکه هـای 
مصنوعـی و دریاچه هـای کوچـک در ایـن بوسـتان خبـر 
داد و افـزود: بـا توجـه بـه توپوگرافـی ایـن بوسـتان بـرای 
و  مصنوعـی  برکه هـای  سـطحی  آب هـای  جمـع آوری 
عامـل  مدیـر  اسـت.  دریاچه هـای کوچـک طراحی شـده 

سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری قـم بـا تأکید 
بـر اتمام مراحـل کاشـت در عرصه های باقی مانـده تصریح 
کـرد: در چهار سـال گذشـته عرصه های باقی مانده کاشـته 
شـده و در حال حاضر بیش از ۳۰ هکتار درخت زیتون در 
مرحله باردهی اسـت. وی درختان کاشـته شده در بوستان 
والیـت را از نوع درختان مثمر دانسـت و خاطرنشـان کرد: 
بوسـتان والیـت تنها بوسـتانی اسـت بیشـترین مسـاحت 
آن را درختـان مثمـر ازجملـه زیتون، انار، سـنجد و پسـته 
کاشـته شـده اسـت. جوادیـان گونه های کاشـته شـده در 

بوسـتان را از نـوع کـم آب بر عنـوان کرد و گفت: بوسـتان 
والیـت بـا مسـاحت 2۳۰ هکتاری صـد درصد با سیسـتم 
تحـت فشـار آبیـاری شـده و شـبکه توزیـع آب در کل 
مجموعه اجراشـده اسـت. وی از افزایش ۴۰۰ هکتاری این 
بوسـتان نیـز خبـر داد و تأکیـد کـرد: بوسـتان والیـت بـه 
علـت قـرار گرفتن در مسـیر بادهای نمکـی دریاچه حوض 
سـلطان به صـورت یک فیلتـر اکولوژیکـی عمل کـرده و با 
توجـه بـه مسـاعدت مدیران اسـتانی بـه زودی ۴۰۰ هکتار 

به مساحت آن افزوده می شود. 

بوستانی که هنوز دیده نشده است...

یکـی  را  والیـت  بوسـتان  سـقاییان نژاد  مرتضـی  سـید 
از قطب هـای گردشـگری اسـتان قـم دانسـت و اظهـار 
داشـت: کارشناسـان سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز 
شـهر قـم در حـال تبدیـل ایـن بوسـتان بـه پارکـی فرا 
شـهری هسـتند. وی ایـن بوسـتان را پتانسـیل نهفتـه 
افـزود:  و  کـرد  عنـوان  قـم  اقتصـادی شـهر  در حـوزه 
سـرانه  می توانـد  بوسـتان  ایـن  در  سـرمایه گذاری 
اشـتغال زایی ایـن منطقـه را افزایـش داده و بـا توجـه به 

دغدغه هـای مقـام معظم رهبـری در حوزه اشـتغال زایی 
بایـد بـا دیـدی فـرا منطقـه ای بـه ایـن بوسـتان نـگاه 
کـرد. شـهردار قـم ادامـه داد: بوسـتان والیـت قابلیـت 
پیسـت های  سـاخت  بـرای  توپوگرافـی  ازنظـر  خوبـی 
می توانـد  و  داشـته  موتورسـواری  و  دوچرخه سـواری 
خدمـات منحصربه فـردی بـه شـهروندان هم وطنـان در 
حوزه هـای ورزشـی ارائـه دهـد. وی بـا تأکیـد تبدیـل 
کـرد:  بیـان  اقتصـادی  فرصت هـای  بـه  محدودیت هـا 

امـروز بوسـتان والیت نیازمنـد نگاه ویژه مدیران اسـتان 
بـرای تأمین دسترسـی های مناسـب بـه آن بـوده و باید 
هرچـه سـریع تر ایـن مشـکل با همـکاری همـه ارگان ها 
مرتفـع شـود. سـقاییان نژاد یادآور شـد: از سـال ۹۵ که 
احیـای ایـن بوسـتان بـا هماهنگـی اسـتانداری قـم در 
دسـتور کار تیـم شـهرداری قرارگرفتـه کاشـت درختان 
و اجرای سیسـتم آبیـاری تحت فشـار 2۳۰ هکتار عرصه 

این بوستان انجام شده است. 

مدیر منطقه سـه شـهرداری قم با اشـاره به طرح بهسـازی و 
ایجاد مبلمان شـهری در ۳۰ هکتار از بوسـتان والیت، گفت: 
برنامه هـای جـذاب گردشـگری و تفرجـی بـرای ایـن بخش 
پیش بینـی شـده اسـت. مهـرداد روحانـی وزیـری در گفت و 
گو با شـهرنیوز، با اشـاره به مسـاحت 2۳۰ هکتاری بوسـتان 
والیـت، اظهـار داشـت: ایـن بوسـتان از اراضـی پشـت کـوه 
سـفید تا نزدیک به نمایشـگاه بین المللی گسـترده اسـت و 
یک ظرفیت بالقوه برای اسـتفاده تفرجگاهی شهروندان دارد. 
مدیر منطقه سـه شـهرداری قم افزود: قسـمت عمده بوستان 
والیـت در گذشـته درختـکاری شـده و حتـی سیسـتم های 

آبیـاری نویـن در آن نصب شـده اسـت؛ با اینهمه سالهاسـت 
کـه ایـن بوسـتان رها شـده و بـدون مسـیر ورودی و مبلمان 
شـهری، امـکان اسـتفاده بـرای شـهروندان را نـدارد. روحانی 
وزیـری بـا اشـاره بـه وجود طـرح مصوب بـرای ۳۰ هکتـار از 
ایـن بوسـتان، گفـت: در این طـرح مصـوب پروژه هایی مانند 
پیسـت موتورسـیکلت، زمین فوتبال، والیبال، سـالن ورزشی، 
پیسـت شترسـواری و... برای آینده پیش بینی شده است. وی 
با اشـاره به اینکه شـهرداری بهسـازی و ایجاد مبلمان شهری 
در ١۸ هکتار ابتدایی این بوسـتان را آغاز کرده، افزود: در این 
محـدوده جـدول کاری، آسـفالت، ایجاد سـکو، نصب نیمکت 

و... انجـام شـده اسـت. مدیـر منطقه سـه شـهرداری قم بیان 
داشـت: تـا کنون چهار میلیـارد تومان در این بوسـتان هزینه  
کرده ایـم و ایـن کار بـا ایجـاد مبلمان شـهری و رسـیدگی به 
وضعیـت فضـای سـبز ادامـه دارد. روحانی وزیری با اشـاره به 
هزینـه سـنگین هفت میلیـارد تومانی برای تامین روشـنایی 
این قسـمت از بوستان، خاطرنشـان کرد: تالش می کنیم کار 
بهسـازی و ایجـاد مبلمان شـهری در این بوسـتان را تا پایان 
سـال به حدی برسـانیم که شـهروندان بتوانند حداقل در روز 
از ایـن بوسـتان اسـتفاده کننـد و تامین روشـنایی هم سـال 

آینـده انجام خواهد شـد.

شهردار قم

تکمیل بوستان والیت نیازمند هم افزایی و همکاری همه مدیران استانی است

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

فاز نخست بوستان والیت به مساحت 300 هزار مترمربع بزودی آماده بهره برداری است

سرپرست شهرداری منطقه سه قم مطرح کرد:

آینده ای جذاب برای یک بوستان رها شده
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شهری
 مردادماه 1399  شماره 10 

حذف آبیاری تانکری
در بیش از ۹۰ درصـد

عرصه های سبز شهر قـم
امـروز در شـهر قـم بیش از ۹۰ درصد عرصه های سـبز سیسـتم های 
نویـن آبیـاری در آن اجراشـده و دارای خطـوط لوله کشـی و آبیاری 
قطـره ای و تحت فشـار اسـت و حتـی مدیریـت منابـع آب از حـوزه 
موردتوجـه  نیـز  کشـاورزی  و  رفتـه  فراتـر  شـهری  سـبز  فضـای 
قرارگرفته اسـت. سـید امیر سـامع معاون خدمات شـهری شهرداری 
قـم بـا بیـان کمبـود منابـع آبـی به عنـوان یک چالـش در شـهر قم 
قـم  شـهرداری  اولویـت دار  برنامه هـای  از  یکـی  می کنـد:  تصریـح 
حـذف آبیـاری تانکـری در عرصه هـای سـبز بـوده و بـا توجـه بـه 
بـا  سـبز  عرصه هـای  آبیـاری  حـذف  انجام شـده  برنامه ریزی هـای 
تانکـر در اولویت قرارگرفته اسـت. شـهردار قـم از حذف صددرصدی 
آبیـاری بـا تانکـر در حاشـیه بلـوار آیـت اهلل بروجردی خبـر می دهد 
و بیـان می کنـد: فضـای سـبز حاشـیه دو طـرف بلـوار مرجعیـت 
به صـورت ١۰۰ درصـدی لوله گـذاری شـده و دیگر نیازی بـه آبیاری 
بـا تانکـر نبـوده و در ایـن پـروژه 6 هـزار متـر لولـه ۵۰ میلی متـر، 
۳ هـزار متـر لولـه ١١۰ میلی متـر، ۸ هـزار و 6۰۰ متـر لولـه ۹۰ 
بااعتبـاری  میلی متـر و ۴ هـزار و ۹۰۰ متـر لولـه ١6۰ میلی متـر 
بالغ بـر ١١ میلیـارد ریـال به کار رفته اسـت. البته آبیاری شـبانه نیز 
یکـی از اقداماتـی اسـت که در راسـتای مدیریت بهینه آب در شـهر 
قـم در دسـتور کار قرارگرفتـه زیـرا بـا آغـاز دوره گرما در قـم که از 
نیمـه خردادمـاه تـا نیمـه شـهریور اسـت بـرای حفظ فضای سـبز و 
مدیریـت صحیـح زمـان آبیـاری عرصه هـای فضـای سـبز آبیاری ها 
در سـه تایـم صبـح زود، بعدازظهـر و شـب هماهنـگ شـده و از ١۰ 

صبح تا ۵ عصر هیچ آبیاری انجام نمی شود. 

آب، واژه ای کـه خـود به انـدازه هـزار صفحـه گـزارش دارای مفهـوم و معنایـی اسـت کـه بخش 
مهـم آن مربـوط بـه نسـل حاضر اسـت و باید اعتـراف کنیم بسـیاری از گذشـتگان در سراسـر 
دنیـا بـا آن آشـنا نبوده انـد، اگرچه مـردم ایران به علـت خشک سـالی های زیاد و اقلیم خشـک 
مرکـز کشـور مدیریـت آب را بـا احـداث قنـات بـه نام خـود ثبـت کـرده و مهم ترین شـاخصه 
توسـعه یافتگی را از زمـان باسـتان بـا خـود به همـراه داشـتند. اما امـروز آب و مدیریـت منابع 

پروژه های اجرا شده
در حوزه مدیریت منابع آبی

در سال ۹8
خبـر خـوش ایـن اسـت کـه خوشـبختانه مدیریـت منابـع آبـی 
در حـوزه فضـای سـبز شـهر قـم در سـال های گذشـته بـه یکی 
از دغدغه هـای مدیـران ایـن حـوزه تبدیل شـده تـا جایـی کـه 
بـه گفتـه پیـام جوادیـان ۵۵ پـروژه در حـوزه اجـرا و توسـعه 
سیسـتم های آب رسـانی تنهـا در سـال ۹۸ بااعتبـاری بالغ بـر ۴ 
میلیـارد تومـان در مناطـق مختلـف شـهرداری بـه بهره بـرداری 
انتقـال  شـاخص  پـروژه  ازجملـه  پروژه هایـی  اسـت.  رسـیده 
آب و شـبکه خـام اصلـی پردیسـان بـه طـول ١۴ کیلومتـر و 
مخـزن ۴۰۰ مترمکعبـی و پوشـش نیمی از مسـاحت پردیسـان 
به صـورت ثقلـی و بـا لولـه 2۵۰میلی لیتـر و همچنیـن اجـرای 
شـبکه آب خـام منطقـه چهـار کـه بزرگ تریـن پـروژه در چنـد 
سـال اخیـر بـوده اسـت. پـروژه ای که بـا جمـع آوری آب از چند 
منبـع تأمیـن و سـپس پمپـاژ بـه مخـزن هـزار مترمکعبـی کـه 
در ارتفاعـات بیـن صفاشـهر و شـهرک قـدس قـرار دارد و در 
برگشـت به صـورت ثقلـی محدوده هـای بیـن بوسـتان علـوی، 
بلـوار غدیـر، شـهرک قـدس، صفاشـهر و بلـوار امیـن و تمـام 
فرعی هـای ایـن منطقـه را تحت پوشـش قـرار می دهـد. در این 
پـروژه کـه عملیـات لوله گـذاری آن در سـال ۹۸ اجرایـی شـده 
6 کیلومتـر لوله گـذاری 2۵۰ میلی متـر و ١۵۰۰ متـر خـط ١6۰ 
میلی متـر به کاررفتـه اسـت. یکـی دیگـر از پروژه هـای شـاخص 
سـال ۹۸ اجرای شـبکه خام منطقه ۵ و محدود جمکران اسـت 
کـه مخـزن آن در ارتفاعـات کـوه دوبـرادران واقع شـده و حجـم 
مخـزن ذخیـره آبـی آن ۵۰۰ هـزار لیتر اسـت.در این پـروژه نیز 
٧ کیلومتـر لولـه 2۰۰ میلی متـر اجراشـده و مخـزن شـماره دو 

آن نیز در نیمه ی دوم سال ۹۹ افتتاح می شود. 

آب را به هنــر کیمیا کنیم

جهشی بزرگ در مدیریت منابع آب فضای سبز شهر قم
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شــهری

اقدامات انجـام شده
در حوزه فضای سبز
در 5 سال گذشته

آرام آرام در حـال عـادت کردن به چهره شـهر هسـتیم، کاش فراموش 
نکنیـم روزی نـام شـهر قم که آورده می شـد تنها آب شـور و آسـفالت 
نـرم شـده از آفتـاب در ذهنمـان تداعـی می شـد امـا مدت هاسـت 
قـدم زدن و پیـاده روی در خیابان هـا و بوسـتان ها یکـی از تفریحـات 
و ورزش هـای فـرح بخشـی از اهالـی قم شـده اسـت. اما امـروز گاهی 
خنـکای هـوا و بـوی عطـر گل هـا قبـل از تابلـوی راهنمایـی مسـیر 
رسـیدن بـه میدان و یا بوسـتانی را نویـد می دهد و فاصلـه این تغییر 
هـوا انقـدر کم شـده که فرصـت بیان جملـه ای در وصف ایـن لطافت 
و خنـکا را بـه آدم نمی دهـد. و بایـد اعتـراف کنیـم کـه یـادش خیـر 
نیسـت روزهای سـال ۹۴ که مسـاحت فضای سـبز تنهـا ١٧ میلیون 
۵66 هـزار و ۹۹۰ بـود درحالی کـه امـروز عدد 2۵ میلیـون ۴۵6 هزار 
و ٧۸۸ مترمربـع فضـای سـبز، شـهر قـم را بـه سـومین شـهر سـبز 
کشـور تبدیـل کرده یعنی در ۵۴ ماه گذشـته ٧ میلیـون و ۸۸۹ هزار 
و ٧۹۸ مترمربـع بـه فضـای سـبز شـهر قـم اضافه شـده اسـت. سـید 
مرتضـی سـقاییان نـژاد اقدامـات انجام شـده در حوزه فضای سـبز در 
شـهر قـم را در کشـور منحصربه فـرد دانسـته و می گوید: سـاخت ۹۸ 
بوسـتان در ۵۴ مـاه بـه مسـاحت 6۳۰ هـزار و ١22 مترمربـع عددی 
اسـت کـه در کشـور بـه نـام قم ثبت شـده اسـت. همچنین مسـاحت 
فضـای سـبز جنگلـی در سـال ۹۴ عـددی برابـر ١۳ میلیـون و ۹۴١ 
هـزار و ١١۰ مترمربـع بـوده درحالی کـه در سـال ۹۸ بـه ١۹ میلیون 
و ۴2۵ هـزار و 2۳۵ مترمربـع رسـیده و درمجمـوع ۵ میلیون و ۴۸۴ 
هـزار و ١2۵ مترمربـع افزایـش ثبت شـده اسـت. پیام جوادیـان نیز با 
تأکیـد بـر مدیریـت آب در برنامه هـای توسـعه فضای سـبز شـهر قم 
خطـوط انتقـال آب را در سـال ۹۴ برابـر ۹٧ هـزار متر اعـالم می کند 
درحالی کـه ایـن عـدد در سـال ۹۸ به 22۵ هـزار و 6۰۰ متر رسـیده 
و میـزان اجـرای خطـوط انتقـال آب و سـاخت مخـازن در این مدت 
١2۸ هـزار و 6۰۰ متـر بااعتباری بالغ بر ۳۹۰ میلیـارد و 2۵۰ میلیون 
ریـال بـوده اسـت. و بایـد بگوییـم مدیریـت منابـع آب بـا افزایـش ۹ 
میلیـون و ۸٧۰ هـزار مترمربع عرصه های تحت پوشـش آبیاری نوین 
به خوبـی توجـه شـده و 2 میلیـون و ۴۰ هـزار مترمربـع عرصه هـای 
تحـت پوشـش آبیـاری نوین در سـال ۹۴ به ١١ میلیـون و ۹١۰ هزار 
مترمربـع در سـال ۹۸ رسـیده اسـت. واقعیت این اسـت کـه آنچه در 
ایـن گـزارش مرور کردیم تنهـا بخشـی از اقدامات انجام شـده در این 
۵۴ مـاه گذشـته بـوده و بـا نگاهی کوتـاه به اعـداد و ارقـام می توانیم 
انتخـاب اسـتان قـم به عنـوان الگویـی در حوزه فضای سـبز کشـور را 
تأییـد کنیـم. شـهری در دل کویـر بـدون منابـع آب و حتـی خـاک 
مناسـب، امروز زمردترین شـهر کویری شـده و می توانیـم در خنکای 
سـایه درختانـش تمـام لحظه لحظـه شـهر را قـدم بزنیم. شـهری که 
از امـروز در کنـار نـام حـرم مطهـر حضـرت معصومـه)س( و مسـجد 
مقـدس جمکران سرسـبزی و بوسـتان هایش نیز شـهره عـام و خاص 

خواهد شد.  آب به عنـوان مفهومـی جهانـی بـه آن پرداخته می شـود و یکـی از دغدغه های مدیـران در همه 
کشـورها به حسـاب می آیـد و بایـد اعتـراف کنیـم مدیریت منابـع آبـی در مناطقی مانند شـهر 
قـم کـه از محرومیـت بیشـتری برخـوردار اسـت و آن را بـا هزینـه ای گـزاف از سـرزمینی دور 
بـه شـهر انتقـال می دهند، مسـئولیت سـنگینی بـر دوش مدیـران گذاشـته و نیازمنـد تدبیری 

عالمانه و بلندمدت است. 
افتتاح و بهره برداری تصفیه خانه 

پساب و فاضالب پردیسان
مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری قـم یکـی دیگـر از 
اقدامـات انجام شـده در حوزه مدیریـت آب را احداث، راه انـدازی و بهره برداری 
از تصفیه خانـه پسـاب و فاضـالب شـهرداری می دانـد و بیـان می کنـد: ۳۰ 
لیتـر پسـاب با تکمیـل تصفیه خانه تپه هـای اعالیـر راه اندازی شـده و حدود 
٧۰ هکتـار از اراضـی جنگلـی با اسـتفاده از این پسـاب آبیاری می شـود. وی 
در تشـریح فـاز دوم ایـن پـروژه خاطرنشـان می کنـد: فـاز دوم ایـن پـروژه 
تصفیه خانـه لـوکال پردیسـان بـا ظرفیـت ۵ لیتـر بـر ثانیـه بوده که توسـط 
آبفا سـاخته و تحویل شـهرداری شـده و فضای سـبز جنگلی پردیسان با این 

تصفیه خانـه آبیـاری می شـود.

آب را به هنــر کیمیا کنیم

جهشی بزرگ در مدیریت منابع آب فضای سبز شهر قم
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وقتی کـه از شـلوغی و ترافیک خسـته شـده اید و 
دوسـت داریـد تا کمـی اکسـیژن استشـمام کنید، 
چه چیـزی می توانـد بهتـر از اسـتراحت و رفتن به 
یک پـارک باشـد؟ در دنیا شـهرهایی وجـود دارند 

فضای سبـــز ملل 

پارک مرکزی )Central park( در شهر نیویورک
یکـی از معـروف تریـن و بهترین پارک های شـهری دنیا اسـت که آنقدر معروف اسـت که بارهـا و بارها در فیلم ها، سـریال و برنامه های 
مختلف تصاویر زیادی از آن از زمین و هوا و هر زاویه ای که فکرش را بکنید گرفته شـده و نشـان داده شـده اسـت. این پارک در وسـط 
منطقـه ی منهتـن قـرار دارد و پـر اسـت از درخـت هـا، دریاچه هـا و گل هـای رنگارنگ، تاریـخ این پارک به قـرن نوزدهم بـر می گردد. 

سنترال پارک یا همان پارک مرکزی، جایی به وسعت ۳۵ هکتار است که ساالنه ۳6 میلیون بازدید کننده دارد. 

پارک گلدن گیت )Golden Gate( در شهر سانفرانسیسکو
دومین پارکی که می خواهیم معرفی کنیم هم در شهر سانفرانسیسکو قرار گرفته است، پارکی که آنقدر وسیع است که می توانید ساعت ها و 
ساعت ها و روزها به گشت و گذار در آن پرداخت و خسته هم نشد. در ضمن این پارک از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهر سانفرانسیسکوی 
هم هست، بد نیست بدانید که در گلدن گیت حدود ١6۰۰ گونه گیاهی مختلف وجود دارد، این پارک به پروانه هایش هم مشهور است. عالوه 

بر این، رویدها و اتفاقات مهمی که قرار است در سانفرانسیسکو اتفاق بیفتد، معموال در این پارک برگزار می شود.

)Hyde( پارک هاید
در شهر لندن

وقتـی صحبـت از بهتریـن پـارک هـای شـهری دنیا می شـود، نمی توان اسـمی از پـارک هایـد در لندن نبرد. ایـن پارک در واقع یک پارک سـلطنتی اسـت که 
در قلـب لنـدن واقـع شـده اسـت و میلیـون هـا نفـر هر سـال از آن دیدن مـی کنند. ایـن پـارک از بزرگترین پارک های شـهری دنیا محسـوب می شـود. عالوه 
بر این ها، بیشـتر سـخنرانی ها و اعتراضات و تظارهرات در لندن در این پارک برگزار می شـود. هاید مسـیرهای پیاده روی، درچرخه سـواری و اسـب سـواری 

بسـیاری دارد و در آن زمیـن هـای شـنا، گلف، تنیـس و حتی قایق سـواری وجود دارد.

)Beihai( پارک بیهای
در شهر پکن

ایـن پـارک کـه از سـال ١۹2۵ پذیرای بازدید کنندگان بوده اسـت، قدمتی ١۰۰۰ سـاله دارد و در شـهر پکـن پایتخت چین قرار دارد و البتـه که فقط یک پارک 
و فضـای سـبز نیسـت بلکـه سـازه هـا و سـاختمان های تاریخی زیـادی را هـم در خود جای داده اسـت. پارک بیهـای در پکن دارای وسـعتی معـادل 6۹ هکتار 

اسـت. یکـی از دیدنـی تریـن بخـش هـای این پارک سـالن ۴ اژدهـا و ۹ اژدها اسـت که مردم چین نسـبت به این سـالن ها باور مذهبـی دارند.
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کـه هـر چقـدر هـم مـدرن و لوکـس و پیشـرفته 
باشـند، بـاز هـم نـه تنهـا از فضاهـای سـبز غافل 
نشـده انـد بلکـه تعـدادی از بهتریـن پارک هـای 

شهری دنیا را هم در خود جای داده اند. 

فضای سبـــز ملل 

باغ های لوکزامبورگ در شهر پاریس
ایـن باغ هـا قـرن هفدهـم میالدی توسـط ملکه ی فرانسـه و یکی از اعضای خانواده ی قدرتمند مدیچی سـاخته شـدند. این فضای سـبز 
را بـه چمن هـای آراسـته اش، تفرجگاه هـای مشـجر و زمین های پوشـیده از گل می شناسـند. باغ هـای لوکزامبورگ مانند ریه های شـهر 
پاریـس عمـل می کننـد. ایـن باغ هـا در اصـل متعلق بـه کاخ لوکزامبـورگ بودند. هـر چند این کاخ امروزه محل سـنای فرانسـه اسـت 

اما باغ آن پذیرای عموم مردم هستند. 

)Hyde( پارک هاید
در شهر لندن

وقتـی صحبـت از بهتریـن پـارک هـای شـهری دنیا می شـود، نمی توان اسـمی از پـارک هایـد در لندن نبرد. ایـن پارک در واقع یک پارک سـلطنتی اسـت که 
در قلـب لنـدن واقـع شـده اسـت و میلیـون هـا نفـر هر سـال از آن دیدن مـی کنند. ایـن پـارک از بزرگترین پارک های شـهری دنیا محسـوب می شـود. عالوه 
بر این ها، بیشـتر سـخنرانی ها و اعتراضات و تظارهرات در لندن در این پارک برگزار می شـود. هاید مسـیرهای پیاده روی، درچرخه سـواری و اسـب سـواری 

بسـیاری دارد و در آن زمیـن هـای شـنا، گلف، تنیـس و حتی قایق سـواری وجود دارد.

)Beihai( پارک بیهای
در شهر پکن

ایـن پـارک کـه از سـال ١۹2۵ پذیرای بازدید کنندگان بوده اسـت، قدمتی ١۰۰۰ سـاله دارد و در شـهر پکـن پایتخت چین قرار دارد و البتـه که فقط یک پارک 
و فضـای سـبز نیسـت بلکـه سـازه هـا و سـاختمان های تاریخی زیـادی را هـم در خود جای داده اسـت. پارک بیهـای در پکن دارای وسـعتی معـادل 6۹ هکتار 

اسـت. یکـی از دیدنـی تریـن بخـش هـای این پارک سـالن ۴ اژدهـا و ۹ اژدها اسـت که مردم چین نسـبت به این سـالن ها باور مذهبـی دارند.

پارک تیوولی گاردنز در شهر کپنهاگ
تیوولـی گاردنـز یـک پـارک عمومـی نیسـت و در واقـع یک شـهربازی قدیمـی بوده کـه در قلب کپنهاگ سـاخته شـده اسـت. با قدم 
گذاشـتن در این پارک گویی در زمان به سـال ١۸۴۳ و سـال افتتاحش سـفر کرده اید. با اینکه وسـایل این شـهربازی به روز شـده اند، 
حـس و حـال قدیم هـا هنوز هم باقی اسـت. اینجا همیشـه موسـیقی زنده پخش می شـود، رسـتوران های فراوانی وجـود دارد و با وجود 

فضای سبز بسیار و یک بوتیک هتل، مکان بسیار مناسبی برای بازدید و گذراندن وقت است. 
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طریقه کاشت ریحان در گلدان
این گیاه رو می توانید به دو روش کاشت بذر و استفاده از قلمه ساقه در گلدان بکارید.

آمــوزش10
N مهــرماه 1399  شماره 11  A R V A N

ریحانه مهدوی صفت
کارشناس ارشد باغبانی

از سـبزی های مـورد عاقـه مـا ایرانی هـا و از راحت ترین سـبزی هایی کـه می توانید در گلـدان و در باغچه بکارید و همیشـه رشـد خوبی 
دارد سـبزی »ریحـان« اسـت. کاشـت ایـن گیـاه در گلـدان در هر فصلـی می تواند بـه راحتی انجام شـود؛ فقط بایـد نور و خاک مناسـب 
بـرای گیـاه فراهم کنید تا رشـد خوبی داشـته باشـد. امـا بهترین زمان برای شـروع کاشـت ریحـان در باغچـه اوایل بهار اسـت. پس بعد 

از خرید، بذر ریحان را باید 6 ماه قبل از شروع فصل سرما کاشت. 

آموزش کاشت ریحان در گلدان و باغچه 

نحوه کاشت ریحان از طریق بـذر
بـرای این کار سـعی کنیـد از بذرهای اصالح شـده و تازه اسـتفاده کنید. 
بـرای کاشـت می توانیـد بذرهـا را داخـل آب بریزید تا کامال متورم شـود، 
ولـی ایـن کار اختیـاری اسـت و در صورت خشـک بـودن بذرهـا، باز هم 
سـبز می شـود. گلدان مناسـب بـا میزان نیاز خود به سـبزی آمـاده کنید 
و سـپس داخـل گلـدان از ترکیـب خـاک باغچه و خـاک برگ پُـر کنید. 
سـعی کنیـد از گلدانـی اسـتفاده کنید که حداقـل ١۵ سـانتی متر ارتفاع 
داشـته باشـد، خاکی که انتخاب می کنید حتما زهکشـی مناسبی داشته 

باشد و سوراخ های زیر گلدان هم حتما باز باشد. 
اگـر بذرهـا را داخـل آب ولرم خیسـانده باشـید، باید ابتدا بذرهـا را از آب 
خـارج کـرد و روی روزنامـه قـرار دهیـد تـا نَـم آن گرفتـه شـود، در غیر 
ایـن صـورت مسـتقیماً بذرهـا را روی خـاک گلـدان ریختـه و سـپس بـا 
اسـتفاده از خـاک بـرگ و کمـی خاک باغچـه روی بذرها را می پوشـانیم. 

اگـر گلـدان بزرگـی داریـد حتما بیـن بذرهـا ۵ تـا ١۰ سـانتیمتر فاصله 
دهید تا نیازی به جابجایی نشـا نداشـته باشـد. سـعی کنید که بیشـتر از 
نیـم سـانتی متر خـاک روی بذرها نریزید. سـپس بـا اسـتفاده از آب پاش 
بـه نحـوی کـه بذرهـا جابجا نشـوند به گلـدان آب بدهیـد. ایـن کار را تا 
زمانـی کـه بذرها از خـاک بیرون بیایند انجام دهید. دقت داشـته باشـید 
کـه خـاک را مرطـوب نگه دارید نـه باتالقی، چون باعث پوسـیدگی بذرها 
خواهـد شـد. در این زمـان گلـدان را در گرم ترین نقطه منـزل قرار دهید 
تـا بذرهـا جوانـه بزنند. بعـد از جوانـه زدن بذرهـا دیگر اجـازه ندهید که 
خـاک گلـدان خشـک شـود. روزانـه بـا اسـتفاده از یـک پـارچ آب گلدان 
را آبیـاری کنیـد. ریحـان بـا هـر بـار چیـده شـدن مجـددا بـرگ داده و 
می توانیـد از آن دوبـاره اسـتفاده کنیـد. ولـی توجـه داشـته باشـید کـه 

حداقل 2 برگ زمان چیدن روی گیاه بماند. 
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آمــوزش

نحوه کاشت ریحان از طریق ساقه
برای این کار شما باید یک ساقه جوان و سالم از گیاه ریحان را جدا کرده 
و در داخل یک ظرف شیشه ای پر از آب قرار دهید تا ریشه بزند. زمانی که 
ریشه های گیاه به اندازه ۵ سانتی متر رسید، آن را به یک گلدان با خاک 

سبک منتقل کنید. شما بعد از چند هفته شاهد رشد و جوانه زنی ریحان 
خواهید بود و می توانید به راحتی آن را در خانه برداشت کنید. توجه داشته 

باشید که میزان آبیاری هم همانند روش بذری خواهد بود. 

زمیـن باغچـه را با اسـتفاده از بیل شـخم زده و محلی مسـطح و هموار را 
آمـاده کنیـد. توجه داشـته باشـید کـه محلی انتخـاب کنید کـه روزانه 6 
الـی ۸ سـاعت آفتـاب کامل به گیـاه بتابد. بـذر را روی زمین پخش کنید 
و سـپس روی آن را بـا اسـتفاده از کـود حیوانـی و یـا خـاک حـدوداً نیم 

سانتی متر بپوشانید. 

بـا اسـتفاده از پاشـش آب روی خـاک محـل کاشـت را مرطـوب کنیـد. 
توجـه داشـته باشـد که مراقب شسـته شـدن بذرهـا و تجمـع آن در یک 
قسـمت از باغچـه باشـید. سـعی کنیـد روزانـه یا صبـح و یا عصـر گیاه را 
آبیـاری کنیـد. پـس از رشـد برگ هـا سـریعا برگ هـا را بچنیـد تـا رشـد 

ریحان شما به خوبی انجام بگیرد. 

نیاز آبیاری
ایـن گیـاه بـه آبیـاری منظـم نیـاز دارد. اگـر گیاه شـما در گلدان هسـت 
سـعی کنیـد محـل کشـت را مرطـوب نگهـداری کنیـد و اگـر در باغچه 
کاشـته شـده بـا اسـتفاده از کودهـای حیوانـی )گاوی( محـل را محـل را 

مرطـوب کنیـد و روزانـه گیـاه را آبیـاری کنید.

نور مناسب
همـه گیاهـان مخصوصا سـبزی ها برای رشـد به نـور زیاد احتیـاج دارند. 

گلـدان را در محلـی پر نور و آفتابگیـر قرار دهید.

خاک مناسب
اکثر سبزی هایی که می خواهید در داخل گلدان بکارید را در خاکی از ترکیب 

خاک باغچه و خاک برگ یا پرلیت بکارید تا حاصلخیزی آن باال باشد.

تغذیه
اگر از کودحیوانی برای کاشت در باغچه استفاده کردید، دیگر نیازی به کودهای 
اضافی نیست و سعی کنید از کودهای شیمایی نیز استفاده نکنید؛ چون هدف 
ما کاشت محصوالت ارگانیک هست. ولی برای بهتر شدن ریحان های خود 

میتونید از ورمی کمپوست بعد از 2 هفته از کاشت استفاده کنید.

 آقـای محمـدی: علـت این که لکه هـای سـیاه و قهـوه ای بر روی 
برگ هـای گیـاه شـمعدانی دیده می شـود و سـپس ریـزش برگ ها 

رخ می دهد چیست؟ و روش تکثیر آن چگونه است؟ 
 پاسـخ: لکه هـای سـیاه به دلیـل آبیـاری زیاد و روش نامناسـب 
آبیـاری اسـت. آب بـه خـاک گلـدان داده شـود نـه روی برگ ها 
و در آفتـاب هـم بـه هیچ وجه غبارپاشـی صـورت نگیـرد. روش 

تکثیر شمعدانی از طریق قلمه است. 
آقـای میرزایـی: علـت زردشـدن و ریـزش برگ هـای گیـاه   

بنجامین چیست؟ 
 پاسـخ: در فصـول رشـد )بهـار و تابسـتان( آبیاری بایـد منظم 
باشـد زیـرا مقاومـت آن بـه کم آبـی پایین بـوده و دچـار ریزش 
برگ می شـود، امـا از مرطـوب کردن مکـرر خاک اجتنـاب کنید 
و اجـازه دهیـد سـطح خـاک در بیـن دو آبیاری خشـک شـود، 
چـون آبیـاری بیش از حـد هـم می تواند بـه زرد شـدن، قهوه ای 
و لولـه ای شـدن یـا ریزش برگ هـا بیانجامـد. اگر برگ های سـبز 
سـقوط می کنند، سـرد شـدن ناگهانی اتـاق و آبیاری با آب سـرد 

علت آن می باشد. 
 خانـم ترابیـان: روش کشـت هیدروپونیـک برای سـبزیجات و 

تهیه وسایل آن را شرح دهید. 
 پاسـخ: برای پاسـخ به این سـوال کتاب هیدروپونیک )روش های 
کشـت بـدون خـاک( از ، امیرحسـین خوشـگفتارمنش، فاطمـه 
حسـینی وراضیـه آقاجانـی یـا هیدروپونیـک: راهنمـای کامل و 
عملـی کشـت بـدون خـاک از بنتـون جونـز مترجم  سـعیدرضا 
وصـال معرفـی می شـود که مـی توانید بـا عضویـت در کتابخانه 

این کتابها را دریافت نمایید. 
 خانـم افشـارمنش: تکثیر دانه انبه و شـرایط نگـه داری آن به چه 

نحوی است؟  
 پاسـخ: دانـه انبه را باز کنید و سـپس داخل دسـتمال گذاشـته 
و آن را اسـپری کنیـد و سـپس نگه داریـد تا جوانه بزنـد و بعد از 
جوانـه زدن آن را داخـل گلـدان بکارید. در مکان روشـن و خیلی 

گرم نگه داری شود. 

شـما شـهروند گرامـی می توانیـد بـا اسـتفادها سـامانه ارتبـاط 
مردمـی »گلسـا« سـواالت خودتـان را در حـوزه پـروش گل و گیاه 
و مراقبـت از فضـای سـبز با مـا در میـان بگذارید. شـماره پیامکی 
30001397 درگاه اینترنتـی www.QOMparks.ir  و یـا تمـاس بـا 

تلفن گویای37838089 راه های ارتباطی ما با شما هستند. 

نحوه کاشت ریحان در باغچه

نیازها و شرایط محل کاشت ریحان

مشکات و بیماری های احتمالی
سـبزی هایـی کـه در گلـدان و داخـل خانه کاشـته می شـوند به نـدرت آفت می زننـد، ولی برای جلوگیـری از آفت زدن سـبزی ها هر چنـد وقت یکبار 
مقـدار خیلـی کمـی آب را بـا الـکل مخلـوط کنید و بـه صورت سمپاشـی روی گیاه بپاشـید. اگر ریحان های شـما مورد حمله شـته ها هم قـرار گرفته 

باشد، با این کار از بین خواهند رفت. 
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