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سرمقـاله

شورای سبز اندیش
سخنی با منتخبین

دوره ششم شورای اسالمی شهر

محمد جواد مختاری

اهمیت و نقش فضای ســبز در حیات و توسعه شهر ها تا حدی است 
که از آن به عنوان یکی از شــاخص های توسعه پایدار یاد می شود. بر 
همین اساس امروزه برنامه ریزی و مدیریت توسعه فضای سبز شهری 
به موضوعی مهم و ضروری در مدیریت شــهری تبدیل شده است و 
دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز، نیازمند تصویب قوانین مناسب 
از سوی شورا ها و اتخاذ سیاســت های مدیریتی قوی در زمینه های 
فنی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در 
شهرداری هاست. سیاست هایی که نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از 
وظایف ذاتی شوراهاست. شورا های اسالمی باید توجه داشته باشند 
که توسعه فضای سبز باید بر اساس نگرشی صحیح به نیاز های زیست 
محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت های شهر صورت گیرد. 
تدوین قوانین مناسب و پیشبرد سیاست های توسعه فضای سبز بر 
اساس برنامه های چند و چندین ساله و ارتقای بهره وری منابع از جمله 
موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین برای شهر 
قم که از نظر سرعت توسعه فضای سبز در رتبه نخست کالن شهرهای 
کشــور قرار دارد عالوه بر اختصاص بودجه برای توسعه، می بایست 
اعتبارات مناســبی برای نگهداری و افزایش کیفیت فضای سبز در 
نظر گرفته شود. تسهیل مراودات بین دستگاهی به منظور اختصاص 
اراضی مناسب و نهایی شدن واگذاری عرصه هایی نظیر بوستان 3۰۰ 
هکتاری والیت، بوستان ۴۰۰ هکتاری مرجعیت، بوستان رضوان و... که 
عملیات کاشت در آن ها به اتمام رسیده، رایزنی برای تامین منابع آب 
پایدار با اختصاص پساب و چاه ها جدید، تدوین بانک جامع باغبانان و 
کارگران فضای سبز به منظور توسعه سرمایه انسانی متخصص در این 
حوزه، تصویب الحاق شــغل باغبانی و کارگری در فضای سبز به ماده 
یک آیین نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی )مشاغل سخت و زیان آور( 
و در نهایت تشــکیل ستاد فضای سبز استان با هدف هم افزای و هم 
ســویی اقدامات نهادهای مرتبط به حوزه فضای سبز در سطح کالن 
سایر موضوعاتی است انتظار می رود منتخبین ششمین دوره انتخابات 

شوراهای اسالمی شهر قم به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای 
شــهر قم بر حفظ لزوم باغ ها در شــهر تأکید کرد و 
گفت: نباید شهرداری اجازه تغییر کاربری این باغات 

را بدهد.
ســیدمجتبی سبحانی ثابت در جلسه شورای سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری قم، با قدردانی از 
اقدامات شهرداری در حوزه توسعه فضای سبز اظهار 
داشــت: فضای ســبز شــهر تغییر کرده و با توجه به 
آب وهوای قم این تغییرات مشــهود اســت، اما هنوز 
ایده آل نیســت و باید به سمت درختان سرسبزتر و 
مثمر برویم. رئیس کمیســیون خدمات شهری و امور 
زائرین شورای اسالمی شــهر قم، توسعه فضای سبز 
در بافت قدیمی شــهر را موردتوجه قرار داد و افزود: 
شهروندان ساکن در بافت فرسوده از نبود فضای سبز 

مناســب در این منطقه از شهر گالیه مند هستند که 
شهرداری باید این مهم را در اولویت برنامه قرار دهد. 
وی بر لزوم حفظ باغ ها در شهر قم تأکید و ابراز کرد: 
باغ هــای باقی مانده را نباید به این راحتی از دســت 
بدهیم و شــهرداری باید مراقبت الزم را داشته باشد 
کــه اجازه تغییر کاربردی در آن صورت نگیرد. وی از 
ادامه طرح  تحقیقاتی سازگاری گونه های گیاهی برای 
انتخاب گونه های مناســب کاشــت در قم خبر داد و 
اظهــار کرد: با توجه به اینکه یکــی از نیازهای ایجاد 
فضای ســبز پایدار و توسعه فضای ســبز ایجاد تنوع 
گونه های گیاهی اســت در ادامه طرح های تحقیقاتی 
قبلی که در دو دوره سه ساله اجرا شده، تصمیم بر آن 
است که گونه های دیگری را شناسایی کرده و در شهر 

قم اقدام به کاشت شود.

افزایش کاشت درختان مثمر در فضای سبز قم
لزوم حفظ باغات شهر

شهردار قم با بیان اینکه برنامه های توسعه فضای سبز در 
شــهر به خوبی در حال اجراست، گفت: شهروندان قمی 

منتظر تغییر و تحوالت بیشتر در فضای سبز باشند.
دکتــر ســید مرتضی ســقاییان نژاد اظهار داشــت: 
خوشــبختانه در حال حاضر فضای سبز در قم جایگاه 
خودش را پیدا کرده و در راســتای اجرای طرح های 
مختلف فضای ســبز، عدالت شهری موردتوجه است. 
وی با بیان اینکه در طرح جامع فضای سبز به برطرف 
کردن نقاط ضعف پرداخته و نسبت به برطرف کردن 
آن اقدام می کنیم یادآور شــد: این اقدامات به طوری 
بوده که در چند ســال آینده فضای سبز قم دگرگون 
می شود. شهردار قم تصریح کرد: توجه به مناطق کمتر 
برخوردار از اهمیت باالیی در توســعه فضای ســبزی 
شهری برخوردار اســت و بیش ازپیش موردتوجه قرار 
می گیرد. وی با تأکیــد بر برنامه ریزی به منظور حفظ 
فضای سبز، نگهداری تجهیزات را یک اولویت دانست 
و افزود: باید طوری اقدامات و فعالیت ها را دنبال کنیم 
که حفاظت از فضای سبز به یک فرهنگ تبدیل شود. 
سقاییان نژاد اقلیم خشــک قم را موردتوجه قرار داد 
و اظهار داشــت: حرکت اولیه ما در شــهرداری برای 
رســیدن به یک فضای سبز مناســب بود و در مدت 

شــش سال گذشــته، بیش از ۱۰۰ بوستان به تعداد 
بوستان های شهری اضافه و طوری سرانه فضای سبز 
افزایش یافت که به ســومین کالن شهر کشور تبدیل 
شدیم. شــهردار قم از ساخت پارک هزار هکتاری در 
شــهر قم خبر داد و ابراز کرد: همانند این پارک که از 
پشت دانشگاه مفید تا پشت مسجد مقدس جمکران 
در دست ســاخت بوده هیچ نقطه کشور نداریم. وی 
بــا بیان اینکه برای ســال ۱۴۰۰ نیز قرار اســت ۳۵ 
بوستان جدید ساخته شــود و آب مصرفی آن نیز از 
پساب های شهری تسویه شده تأمین می شود، گفت: 
اجرای کمربند فضای ســبز قم نیز برای جلوگیری از 
ورود ریزگردها در دست اقدام بوده و بخشی از آن نیز 

قابل مشاهده است.
در خیابان های طولی شــهر نیز درخت کاشتیم و بر 
این باوریم که فضای ســبز و درختان با مردم حرف 
می زنند و در روح افراد تأثیرگذار هســتند. سقاییان 
نژاد با تأکید بر اینکه توسعه فضای سبز قم همچنان 
ادامه یابد، افزود: برنامه شــهرداری این اســت که با 
مراجعه به خانه های شــهروندان بــه آنان گل و گیاه 
دهــد تا در ایجاد فضای ســبز شــهر و نگهداری آن 

مشارکت داشته باشند.

شهردار قم خبرداد:

احداث 35 بوستان جدید در سال جاری
فضای سبز قم در سال های آینده دگرگون خواهدشد

عدالت محوری و توزیع عادالنه منابع
در مناطق مختلف باید مورد توجه باشد

معصومه آمره عضو شورای اسالمی شهر قم 
با اشاره به تشکیل کمیته ای برای توسعه 
عدالت شــهری در راستای تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب در زمینه توجه ویژه به 
مناطق کم برخوردار، اظهار داشت: هدف 
اصلی از تشــکیل این کمیته، توجه ویژه 
به مباحث عرصه عدالت محوری و توزیع 
عادالنه منابع در مناطق مختلف است. به 
گزارش شهرنیوز، هفتمین نشست رسمی 
و علنی شورای اسالمی شهر قم با حضور شهردار، معاونان شهرداری، 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر در سالن جلسات این شورا برگزار 
شــد. یکی از موضوعات مهم در این جلسه بررسی تشکیل کمیته ای 
برای توســعه عدالت شــهری و توجه ویژه به محالت محروم بود که 
معصومه آمره با تأکید بر توزیع عادالنه منابع در مناطق شهری، اظهار 
داشت: هدف اصلی از تشکیل این کمیته، توجه ویژه به مباحث عرصه 
عدالت محوری و توزیع عادالنه منابع در مناطق مختلف است. وی با 
بیان اینکه البته درباره نام دقیق این کمیته، پیشــنهادهای مختلفی 
مطرح شده اســت که بررسی دقیق تری برای انتخاب نام نهایی انجام 
خواهد شد، گفت: تشکیل این کمیته در راستای تحقق منویات رهبر 
معظــم انقالب در زمینه توجه ویژه به مناطــق کم برخوردار صورت 

خواهد گرفت.

عضو شورای اســالمی شهر قم خواستار هدایت سیاســت ها و برنامه ای 
توســعه ای فضای سبز به بافت فرســوده قم شد و گفت: در برخی از این 
مناطق با فقر فضای ســبز به علت نبود عرصه های عمومی روبرو هستیم. 
حســن مالکی نژاد در جلســه شــورای ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری قم اظهار داشت: امروز برای تمام شهروندان و حتی زائران قم 
این مسئله روشن و زبانزد بوده که فضای سبز قم در چندین سال گذشته 
توسعه یافته است. وی با قدردانی از فعالیت های شهرداری در توسعه فضای 
ســبز تصریح کرد: در یک سال گذشته مشــارکت مردم در درختکاری 
افزایش یافته و این مهم در مجتمع های مسکونی نیز فرهنگ سازی شده و 
مردم بیشتر به کاشت و حفظ درخت تشویق شده اند. وی ابراز کرد: توسعه 
فضای ســبز حاشیه شــهر قم به ویژه در اجرای طرح های بزرگ جنگلی 
با حضور و مشارکت تشــکل های مختلف مردم نیز فرهنگ سازی خوبی 
ایجاد کرده و مردم به قداســت درختکاری که ریشــه در مکتب دین ما 

داشــته می پردازند. مالکی نژاد با بیان 
اینکه در برخی مناطق قدیمی شــهر 
قم با فقر فضای ســبز روبرو هستیم، 
تصریح کرد: شهرداری در گام نخست 
در مکان هایی که تملک شده و درخت 
کاشته شده نســبت به محوطه سازی 
اقــدام و در گام بعد نیز به درختکاری 
و توسعه بیشتر فضای سبز اقدام کند. 
وی خاطرنشان کرد: براین باوریم که 

در بخش فضای ســبز نیز باید خدمت بــه مناطق محروم در اولویت قرار 
گیرد و عالوه بر اجرای فضای ســبز، بوســتان های محلی نیز در مناطق 
کمتر برخوردار ساخته شود که در این زمینه نیز می توان برخی خانه های 

قدیمی را تملک و به فضای سبز شهری تبدیل کرد.

هدایت سیاست های توسعه ای فضای سبز به بافت فرسوده قم
نگهداری فضای سبز کار فرهنگی می طلبد
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مدیر منطقه پنج شــهرداری قم گفت: سرانه 
فضای ســبز این منطقه از ۳.7۴ مترمربع در 
سال 9۴ به 9.۰8 مترمربع در سال 99 رسیده 
است که اقداماتی برای افزایش این سرانه در سطح منطقه در دست 
اقدام اســت. علیرضا اقبالیان با اشاره به وضعیت فضای سبز منطقه 
پنج شــهر قم اظهار داشت: تعداد بوســتان های این منطقه با توجه 
به تالش های مدیریت شــهری، از ۱7 بوستان در سال ۱۳9۴ به ۲۵ 
بوستان در پایان سال 99 رسیده است. وی با بیان اینکه نهضت فضای 
ســبز در کل شهر قم در سال های گذشته انجام شده است، ابراز کرد: 
ســرانه این منطقه از ۳.7۴ مترمربع در ســال 9۴ به 9.۰8 مترمربع 
در ســال 99 رسیده اســت که اقداماتی برای افزایش این سرانه در 
سطح منطقه در دســت اقدام است. مدیر منطقه پنج شهرداری قم 
ایمنی بوســتان های منطقه را موردتوجه قرار داد و افزود: با تالش و 
همت مدیران شــهری و به منظور ایمن سازی و کاهش حوادث، طرح 
ایمن سازی و استانداردسازی روشنایی و تأسیسات بوستان ها اجراشده 

که امروز همه بوستان های این منطقه ایمن هستند. 

مدیر منطقه هشــت شهرداری قم گفت: امروز پردیسان 
بــا ۲8 بوســتان شــهری و ۳ بوســتان فرامنطقه ای و 
۲۵/99 مترمربع ســرانه فضای سبز نزدیک ترین عدد به 

اســتاندارهای جهانی را به نام خود ثبت کرده است. محمد رمضانی پردیسان 
را منطقه ای ســبز خواند و اظهار داشت: امروز پردیسان با سرانه فضای سبزی 
بالغ بر ۲۵/99 مترمربع به ازای هر شــهروند، نزدیک ترین استاندارد را به سرانه 
فضای سبز در اروپا دارد. وی منطقه هشت را با دارا بودن ۳ بوستان فرامنطقه ای 
یکی از قطب های گردشگری زیست محیطی در قم دانست و افزود: امروز شهر 
قم به خصوص پردیسان ازنظر فضای سبز و تعداد بوستان شهری و فرامنطقه ای 
شرایط مطلوبی دارد. مدیر منطقه هشــت شهرداری قم طراحی بوستان های 
پردیسان را تشریح کرد و گفت: بوستان های پردیسان بر اساس محله محوری 
طراحی شــده و کاربری های الزم مانند مسجد، نانوایی، فروشگاه های بزرگ و 
میوه فروشی برای آن تعریف شده است. وی تعداد بوستان های پردیسان را ۲8 
بوستان شهری اعالم و ابراز کرد: شاخص ترین بوستان های پردیسان در مناطق 
مسکن مهر طراحی شده و کیفیت زیســت در این مناطق از استاندارد باالیی 

برخوردار است. 

معاون خدمات شــهری و امور اجتماعی شهردار 
قم گفت: جلب مشــارکت شــهروندان در اداره 
شهر از نظر اجتماعی باعث افزایش همکاری های 
اجتماعی می شــود که پایه های جامعه مدنی را 
تقویــت می کند که یکی از این حوزه ها توســعه 

فضای سبز است.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شــهرداری قم، عباس ذاکریان با تاکید بر اینکه 
رشد بی رویه توسعه شهرنشینی در عصر امروز به ویژه 
افزایش جمعیت در شهرهای کشور مسائل و مشکالت 
بســیاری را برجای گذاشته است اظهار کرد: حل این 
مســائل در عصر امروز از توان مدیریت سنتی خارج 
است و مشارکت همه شهروندان را در اداره امور شهری 
طلب می کند. وی افزایش هزینه ها، صرف انرژی زیاد و 
کاهش علقه عاطفی شهروندان به محل زندگی خود را از 
جمله پیامدهای منفی برای مدیریت شهری عنوان کرد 
و افزود: به عبارت دیگر جلب مشارکت شهروندان در 
اداره شهر از نظر اجتماعی باعث افزایش همکاری های 
اجتماعی می شود که پایه های جامعه مدنی را تقویت 
می کند که یکی از این حوزه ها توســعه فضای ســبز 
است. معاون شهردار قم با اشاره به اهمیت و ضرورت 
جلب مشارکت شــهروندان در حوزه مدیریت شهری 
خاطرنشان کرد: امروزه مشارکت یکی از مفاهیم عمده 

و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود؛ مدیران شهری 
همواره ســعی دارند تا با جلب مشارکت های مردمی 
بــه اهداف خود در زمینه اجــرای طرح ها به بهترین 
نحو ممکن نائل آیند و شــاید دستیابی به آن اهداف 
بدون مشارکت شهروندان غیرممکن باشد خصوصا در 
حوزه ای چون توسعه فضای سبز این امر خود را بیشتر 
نمایان می کند. وی با اذعان به اینکه وسعت عملکرد و 
حوزه اختیارات شهرداری تعاملی وسیع و همه جانبه 
با مردم را می طلبد بیان کرد: بدون شــک مشارکت 
مردم و شــهروندان از تمامی اقشار و گروه های سنی، 
اصلی ترین عامل در راه موفقیت دســتیابی به شهری 
ایده آل در تمامی زمینه ها است و تجربه هم ثابت کرده 
که در حوزه فضای سبز این امر ظهور و بروز بیشتری 
دارد. ذاکریان گفت: با گسترش معنای مشارکت و راه 
یافتن آن به تمام عرصه های زندگی، امروزه ســخن 
از شرایطی اســت که همه مردم در تعیین سرنوشت 
خویش دخالت آگاهانــه و واقعی پیدا کنند. بنابراین 
جلب مشارکت شــهروندان در حوزه مدیریت شهری 
اهمیت می یابد. وی با تبییــن ویژگی های نظام های 
مشارکتی در مدیریت شــهری گفت: شرایط مساعد 
همچون آگاهی و معلومات در جامعه مشــارکت جو، 
وجود اعتماد بین مدیران و مشــارکت جویان، وجود 
حس مســئولیت پذیری و تعهد در مشارکت جویان، 

وجود محرک ها و انگیزه های مادی و غیر مادی، ایجاد 
حس شکیبایی و صبر در بین مشارکت جویان از جمله 
ویژگی های نظام های مشــارکتی در مدیریت شهری 
است. معاون شــهردار قم همچنین در پایان سخنان 
خود در تبیین هرم دستیابی به مشارکت شهروندان، 
بر لزوم شفافیت و پاسخگویی صریح به منظور جلب 
اعتماد، اطالع رسانی و آگاه ســازی با موضوع اهداف 
مشــارکت کارآمد از سوی شــهروندان، سطح بندی 
مشــارکت و تعریف نیاز و شکل مشارکت شهروندان، 
ارائه آموزش و آگاه سازی و تبیین ضرورت مشارکت، 
رفع موانع و فراهم ســاختن امکانــات مادی و فنی، 
تشویق و تقدیر از مشارکت کنندگان، تثبیت و تداوم و 

پشتیبانی تأکید کرد.

مدیرعامــل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شــهرداری قم گفت: در برخی بخش های بلوار 
شهید ســلیمانی، به دالیل مختلف دیواره سبز 
اجرا نشــده که در دســتور کار قرارگرفته و در 
محــدوده مناطق یک، دو، ســه، چهار و هفت 

تکمیل خواهد شد.

پیام جوادیان با بیان اینکه بســتر رودخانه قم و 
بلوار شهید سلیمانی یکی از شریان های ترافیک 
و تردد شــهری محسوب می شود، اظهار داشت: 
این محور اصلی ترین مســیر دسترسی به حرم 
مطهر است و ازلحاظ تردد و منظر شهری درجه 
و جایــگاه ویژه ای دارد. وی با اشــاره به اهمیت 
توسعه فضای ســبز در بلوار شــهید سلیمانی 
تصریح کرد: احداث فضای ســبز در این محور 
با توجه به اینکه بســتر رودخانه بــوده و دچار 
مشکالت خاص خود است، همواره در دستور کار 
بوده و تقویت منظر شهری آن از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت. مدیرعامل ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز شــهرداری قم با تأکید بر اینکه به 
همین منظور احداث دیواره سبز بلوار در دستور 
کار مدیرت شهری بوده و به مرور در حال تکمیل 
است افزود: این پروژه از سال 9۳ در این محور با 

استفاده از گونه های سازگار شهر قم آغاز شده و از 
سال 9۴ سرعت ویژه ای گرفته است که در حال 
حاضر دیواره سبز آن یکی از منظرهای شاخص 
شهری قم محســوب می شود. وی با بیان اینکه 
طول مسیر احداث شده بلوار بیش از 9 کیلومتر 
که از پــل امیرکبیر تا محــدوده منطقه چهار 
شهرداری قم است گفت: ادامه پروژه تا پردیسان 
نیز در دستور کار است و در زمان مناسب فضای 
سبز نیز به مجموعه اضافه خواهد شد. جوادیان 
تصریح کرد: بلوار شهید سلیمانی در چند سال 
اخیر با تأکید مدیریت شهری با اعتبار خوبی که 
اختصاص یافته، علی رغم محدودیت ها شــرایط 
فضای سبز خوبی پیدا کرده است، البته در برخی 
بخش ها به دالیل مختلف دیواره سبز اجرا نشده 
که در دستور کار قرارگرفته و در محدوده مناطق 

یک، دو، سه، چهار و هفت تکمیل خواهد شد.

افزایش قابل توجه
سرانه فضای سبز منطقه ۵

»پردیسان«   منطقه ای
با استانداردهای مناسب فضای سبز

فرهنگ سازی افزایش مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضای سبز

تکمیل دیواره سبز بلوار شهید سلیمانی در سال ۱۴۰۰

طراحی دریاچه مصنوعی
در بوستان کوثر

بهره برداری از بوستان کوثر تا پایان سال
معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری قم از 
بهره برداری از بوســتان کوثر تا پایان سال 
خبر داد و گفت: بوستان کوثر با مسیرهای 
ویژه دوچرخه سواری و پیاده روی، طراحی 
دریاچه مصنوعی و حفظ توپوگرافی خاص 
آن از طراحــی ویــژه ای برخوردار اســت. 
عباس حلوایی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
شــهرنیوز، با اشــاره به آخریــن وضعیت 
احداث بوستان کوثر اظهار داشت: بوستان 
کوثر به عنوان یکی از بوستان های واقع در 

بوســتان هزار هکتاری به زودی به بهره برداری می رسد. معاون فنی و 
عمرانی شــهرداری قم موقعیت جغرافیایی این بوســتان را موردتوجه 
قرارداد و افزود: این بوســتان در حدفاصل میدان مفید و بلوار شــهید 
آوینی تا بلوار پاسداران واقع در شهر قدس قرار داشته و با توجه به حفظ 
توپوگرافــی خاص آن، از طراحی ویژه ای برخوردار اســت. حلوایی زاده 
طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و پیاده روی با شیب تند را یکی 
از ویژگی های این بوستان دانست و ابراز کرد: طراحی دریاچه مصنوعی 
در این بوســتان با توجه به توپوگرافی خــاص آن جذابیت خاصی به 
بوســتان داده است. وی طراحی سکوهای نشــیمن در طول مسیر و 
ســاخت سرویس های بهداشــتی و نمازخانه را از دیگر امکانات رفاهی 
بوســتان کوثر عنوان کرد و گفت: این بوســتان با اعتباری بالغ بر ۲۶ 
میلیارد تومان و در چند پیمان در حال تکمیل بوده و تا پایان سال به 

بهره برداری می رسد.

۶ بوستان جدید
در منطقه ۴ به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه چهار شــهرداری قم از احداث 
۶ بوســتان جدید در راستای ارتقاء کیفیت 
محیط زیست شهری در سال جاری در این 
منطقه شــهری خبر داد. مهدی اصفهانیان 
مقدم با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز 
در سطح منطقه اظهار داشت: در سال جاری 
با توجه به بررسی و برنامه ریزی های صورت 
گرفته و تخصیص اعتبــارات الزم به منظور 
توسعه، گسترش و افزایش سرانه فضای سبز 
در راستای ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری 

در ســطح منطقه هماهنگی و اقدامات الزم صورت پذیرفته است. وی با 
بیان اینکه در سال گذشته با برنامه ریزی های انجام شده تعداد بوستان های 
منطقه به ۱۲۳ بوستان رسید، افزود: در سال جاری نیز با احداث ۶ بوستان 
دیگر ضمن افزایش تعداد بوســتان ها به عــدد ۱۲9 که منجر به ارتقای 
سطح فضای ســبز منطقه از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع در سال 
۱۳99 به پنج میلیون و ۲8۵ هزار مترمربع در ســال ۱۴۰۰ خواهد شد. 
مدیر منطقه چهار شهرداری قم با تأکید بر اینکه با احداث این بوستان ها 
ســرانه فضای ســبز منطقه از ۲9/۳۲ مترمربع به ۳۲ مترمربع برای هر 
نفر می رســد، گفت: توسعه و افزایش سرانه های فضای سبز نقش بسیار 
مهمی در کاهش آالینده های زیســت محیطی و ایجاد شادی و نشاط در 
مردم و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهری را به دنبال خواهد داشت. وی 
ادامه داد: در جانمایی بوســتان های جدید تمام ســعی بر آن بوده است 
که امکانات رفاهی در ســطح منطقه به صورت متوازن تقســیم گردد و 
نکاتی از قبیل کاشــت گونه های متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی 
شــهر قم، مکانیزاسیون آبیاری عرصه های فضای سبز در راستای کاهش 
مصرف آب و استانداردســازی سرانه فضای سبز منطقه نسبت به تعداد 
شهروندان ساکن در آن موردتوجه قرار گیرد. گفتنی است این بوستان ها 
در خیابان های شــهید کریمی، شهرک قدس، انســجام، وطن دوست و 
بلــوار غدیر جانمایی و بیش از 8۵ هزار مترمربع مســاحت آن ها بوده و 
احداث تجهیزات و امکانات رفاهی موردنیاز شهروندان اعم از سرویس های 
بهداشــتی، تجهیزات سرگرمی کودکان، ست ها و کمپلکس های ورزشی 

استاندارد و ایمن در این بوستان ها پیش بینی شده است.



۴
N  مهـرماه ۱۴۰۰  شماره ۱۴  A R V A N

با تغییر سیسـتم آبیاری فضای سـبز شـهری از آبیاری 
جویباری و تانکری به سیسـتم آبیاری قطره ای و تصمیم 
جلوگیـری از احداث آب نماها به دلیـل مدیریت آب حاال 
پرندگان بسـیاری در سطح شهر تشـنه مانده اند و کسی 
به فکرشـان نیست. قبل تر از ما هم کسانی به این مشکل 
برخـورده بودند و راهکاری برایش اندیشـیده اند، »حمام 
پرنـدگان« نام همان راه چاره ای اسـت که برای این تغییر 
سیستم آبیاری و از سوی دیگر تأمین نیاز به آب پرندگان 

سطح شهر به فکر فرنگی ها رسیده بود.

۴
N  دی ماه ۱399  شماره ۱۲  A R V A N

ی ی شهر ها ن  ستا ل بو ر د من د می ا یست بو ز

پرونده ویژه

پرهایش را در هوا تکان می دهد و با لمسشان به سطح آب ذرات آب را در هوا پخش می کند، 
پاهایش را توی آب فرومی کند و بعد انگار که ساعت ها تشنه مانده باشد سرش را می کند در 
آب و تا می تواند برای رفع تشــنگی اش آب می نوشد؛ بعد انگار که تازه بازی اش گرفته باشد 
ســرش را تکان می دهد و قطره های مانده زیر پرهایش را می تکاند. باهم آب بازی می کنند، 
دوست داری که بنشینی یک گوشه و ساعت ها شیرین کاری هایشان را تماشا کنی. گاهی وقت ها 
محفل گنجشک های شــهر می شد همین جوی های آب و گاهی کالغ ها و یا کریم ها، حاال 
اما خبری از این بازیگوشی هایشــان نیست، برای رفع تشنگی شان هم باید ساعت ها بال بال 
بزنند و قطره آبی پیدا کنند و یا به حیاط خانه ای پناه ببرند. با تغییر سیستم آبیاری فضای 
سبز شهری از آبیاری جویباری و تانکری به سیستم آبیاری قطره ای و تصمیم جلوگیری از 
احداث آب نماها به دلیل مدیریت آب حاال پرندگان بســیاری در سطح شهر تشنه مانده اند 
و کسی به فکرشان نیست. قبل تر از ما هم کسانی به این مشکل برخورده بودند و راهکاری 

برایش اندیشیده اند، »حمام پرندگان« نام همان راه چاره ای است که برای این تغییر سیستم 
آبیاری و از ســوی دیگر تأمین نیاز به آب پرندگان سطح شهر به فکر فرنگی ها رسیده بود. 
حمام پرندگان اولیه که همان فرورفتگی های ساده در زمین بود برای اولین بار توسط شرکت 
طراحی باغ انگلستان، ابرهم پولمن و پسران در دهه ۱8۳۰ ساخته شد. حمام پرندگان سنتی 
از بتن قالبی یا گلدان لعاب دار ســاخته می شــد و تشکیل شده از دو قطعه کاسه و پایه بود. 
کاسه دارای یک تورفتگی است که اجازه می دهد آن را روی پایه قرار دهند. پایه به طورمعمول 
حدود یک متر طول دارد. هم کاســه و هم پایه می توانند تزئین شده با نقش برجسته باشند. 
کاســه ها می توانند هندسی یا دارای نقوش خاص، پوســته های آماده و سنگ تراش خورده 
باشند. پایه نیز می تواند ساده یا در آن از تزئینات استفاده شود. این ها البته به چشم ما می آید 
برای پرندگان همان یک بشــقاب کم عمق یا گودال آب که بتوانند در آن پری به آب بزنند 
کافی است و تشنگی شان را رفع کند کافی است. اما با همین روش هم می شود یک تیر دو 

راحله روشن
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پرونده ویژه

نشان زد تا هم محیطی فراهم کنیم تا پرندگان در آن آب بخورند،  حمام کنند و خنک شوند 
و هم یک جاذبه دیدنی برای شهر باشد. در واقع حمام پرندگان می تواند یکی از جاذبه های 
زیبا برای بازدید گردشگران، به ویژه در دوره های تابستان و خشک سالی باشد و یک زیستگاه 
کوچک در دل شهرهای شلوغ و پرهیاهو بسازد. ساختش هم هزینه و ابزار خاص و عجیبی 
نمی خواهد. می تواند حوضچه هایی از پیش ســاخته شده باشد که روی پایه ها، ستون ها قرار 
می گیرد و یا از برگ ها و درختان آویزان شود، یا حتی به صورت فرورفتگی هایی در سنگ ها و 
تخته سنگ ها تراشیده شود. برای ساختشان اما پیش از هر چیزی باید به ساکنانش یا همان 
پرندگان آگاهی داشته باشیم. دو سانتیمتر آب در هر حوضچه برای اکثر پرندگان کافی است 
به این خاطر که آن ها بدن خود را غرق نمی کنند، فقط بال های خود را فرومی برند تا آب را 
به پشت خود برسانند. در حوض های عمیق تر یا گسترده تر اما می شود جزایری ایجاد کرد که 
همین شکارچیان گربه سان که برای شکار پرندگان کمین می کنند را ناامید کند. ارتفاع پایه 

که حوضچه روی آن قرار می گیرد هم یک اقدام ایمنی رایج است که گربه ها را دور می کند. 
عالوه بر این نور تعبیه شــده در محل حمام پرندگان منطقه ای روشن فراهم می کند که از 
ایجاد مکان های مخفی برای شکارچیان جلوگیری کند. این مکان زیبا و خنک را می شود با 
هر ابزاری ساخت، شیشه، فلزات )به عنوان مثال مس(، پالستیک، کاشی معرق، سنگ مرمر یا 
هر ماده دیگری که می تواند در فضای باز باشد و آب را در خود نگه دارد، حتی می توانیم برای 
ســاخت حمام پرندگان از پمپ خورشیدی، شناور یا غوطه ور هم استفاده کنیم تا آب را در 
آن به گردش بیندازد و پرندگان با دیدن آب و شنیدن صدای آب روان جذب آن شوند، مثل 
وقت هایی که به بهانه چشمه های موجود در باغ یا اطراف آن عنصر به باغ ها ورود می کنند. 
فقط باید بدانیم به همین راحتی و با کمترین ابزارها می شود یک زیست بوم کوچک زیبا برای 
پرندگان در سطح شهر ساخت جایی امن که این روزها نادیده گرفته شده و می تواند زیبایی 

بوستان های شهری را با حضور انواع پرندگان چند برابر کند.
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افتتاح شهربازی بوستان غدیر 
این شــهربازی در بوستان غدیر واقع در بلوار غدیر با 
اعتبار ۵۶۰ میلیارد ریال و در مدت چهار سال احداث، 
تجهیز و در حال حاضر نیز در مساحتی به وسعت ۴7 
هزار مترمربع که ۳۰ هزار مترمربع آن شهربازی و ۱7 
هزار مترمربع نیز پارکینگ بوده آماده بهره برداری شده 
است. از اهداف کالن این پروژه می توان به ایجاد فضای 
تفریحی گردشگری برای شهروندان و زائران شهر قم، 
تقویت نشــاط اجتماعی برای کــودکان نوجوانان و 
جوانان و همچنین ایجاد اشــتغال زایی برای ۶۰ نفر 
به صورت مســتقیم و توســعه اقتصاد شهری عنوان 
کرد. ویژگی های بارز این پروژه می توان به بزرگ ترین 
شهربازی در اســتان قم در مقیاس مساحت و تعداد 
دستگاه ها اشاره کرد. استفاده از دستگاه های سبک و 
سنگین به روز در مجموعه ازجمله دستگاه “ترن یو” 
به عنوان بزرگ ترین دســتگاه ترن یو در مقیاس ملی 
اســت. ایجاد فضای ســبز با گونه های آب شیرین در 
داخل مجموعه به همراه پارکینگ اختصاصی از دیگر 

ویژگی های بارز این پروژه است.

افتتاح بوستان طراوت
برای این طرح بیش از ۵۰ میلیارد ریال هزینه شــده 
اســت و ســاخت این بوســتان که در بلوار بصیرت 
پردیســان واقع شده از ۱۳97 آغازشده و در مدت سه 
سال در فضایی به وســعت ۵۰ هزار و ۳۴۰ مترمربع 
آماده بهره برداری و افتتاح شــده است. از اهداف کالن 
این پروژه می توان توســعه فضای ســبز تفرجگاهی، 
افزایش سرانه فضای ســبز منطقه و همچنین ایجاد 
شادابی و تفریح شهروندان اشاره کرد. نمازخانه، بوفه 
تنقالت، سرویس بهداشتی، پارکینگ، کمپلکس بازی 
و ورزشــی به همراه سکوهای نشــیمن از امکانات و 
زیرســاخت های موجود در بوستان طراوت پردیسان 

قم است

آغاز عملیات اجرایی بوستان کوهسار
احداث این بوســتان که در انتهــای خیابان ظهور و 

نزدیــک کوه دو برادران واقع شــده، از ســال ۱۳9۶ 
با اعتبــاری بالغ بر ۴8 میلیارد ریال آغازشــده و قرار 
است در ســال ۱۴۰۰ بهره برداری برسد. این بوستان 
دارای فضای سبز به مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع بوده 
که شــامل امکاناتی ازجمله نمازخانه، بوفه تنقالت، 
سرویس بهداشتی، پارکینگ، کمپلکس بازی و ست 
ورزشی و همچنین ســکوهای نشیمن است. ازجمله 
اهــداف کالن احداث این پروژه می توان به توســعه 
فضای سبز تفرجگاهی در منطقه، افزایش سرانه فضای 
سبز منطقه و ایجاد شادابی و تفریح برای شهروندان 

اشاره کرد.

آغاز عملیات اجرایی بوستان جنگلی رضوان
این بوستان قرار اســت با اعتباری بالغ بر ۴۲ میلیارد 
و 88۰ میلیون ریال در ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری 
برسد. بوستان جنگلی رضوان در مساحت ۴۰۰ هزار 
مترمربعی در انتهای بلوار محتشــم کاشــانی جنب 
تصفیه خانه آب و فاضالب شماره یک واقع شده است 
که عملیات اجرایی آن از ســال ۱۳97 آغازشده است 
و در سال جاری به بهره برداری می رسد. توسعه فضای 
سبز تفرجگاهی در منطقه، افزایش سرانه فضای سبز 
منطقه و ایجاد شــادابی و تفریح شــهروندان ازجمله 
اهداف کالن احداث این پروژه اســت. این بوســتان 
شــامل امکاناتی ازجملــه نمازخانه، بوفــه تنقالت، 
سرویس بهداشــتی، کمپلکس بازی و ست ورزشی و 

همچنین سکوهای نشیمن خواهد بود.

احداث زیپ الین و پل معلق 
ایــن طرح که در فضایی به مســاحت ۶ هزار و ۵۰۰ 
مترمربع ساخته می شود شامل پارکینگ، کافی شاپ، 
ایســتگاه آغاز، ایســتگاه پایان و نظرگاه شــهری و 
همچنین خط سبز زیپ الین با ۱۰ متر حریم هوایی 
حول محور کابل ایجاد می شــود. طرح زیپ الین پل 
معلق بوستان کوثر در ضلع شمال غربی بوستان کوثر 
تا جنوب شرقی میدان مفید اجرایی شده و قرار است 
تا پایان ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد. از اهداف 

قم در مسیر تنفس
افتتاح پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم

آئین افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم با حضور مسئوالنی استانی و مدیریت شهری در قالب هفته های 
افتتاح »قم در مسیر تحول« برگزار شد. با اجرای این طرح ها که برای آن اعتباری بالغ بر ۱8۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته، یک میلیون مترمربع نیز به فضای 
سبز تفرجگاهی موجود اضافه شد. مراسم افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی این پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم طی چند هفته و با 
حضور استاندار قم، شهردار قم، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و سایر مسئوالن استانی و شهری در ادامه اجرای طرح »قم در مسیر تحول« برگزار شد. 
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کالن این پروژه ها می توان به توســعه اماکن تفریحی 
و گردشگری، افزایش ســرانه تفریحی و تفرجگاهی، 
قرارگیــری در پارک هزار هکتاری شــهر مقدس قم، 
ایجاد اشتغال زایی و درآمدزایی برای بخش خصوصی 
اشاره کرد. از ویژگی های بارز دیگر این پروژه، نوآوری 
در موضوع های هیجانی موجود، تناسب کامل پروژه با 
کاربری بوســتان، تلفیق سرانه تفریحی و فضای سبز 
داخلی مجموعه، استفاده از معماران مطرح داخلی و 
بین المللی جهت طراحی و ایجاد سرمایه و ارزش افزوده 

برای شهر مقدس قم است.

آغاز عملیات اجرایی شهربازی بوستان فدک
عملیات اجرایی شهربازی بوستان فدک با اعتبار ۵۰۰ 
میلیــارد ریالی در ادامه طرح"قم در مســیر تحول" 
آغاز می شــود. از اهداف کالن ایــن پروژه می توان به 
توسعه اماکن تفریحی و گردشــگری، افزایش سرانه 
تفریحی و ورزشی، اشتغال زایی مستقیم برای حدود 
8۰ نفر و توســعه خدمات تفریحی اشاره کرد. نصب 
دســتگاه های سنگین، هیجانی و جذاب در مجموعه، 
پیش بینی وسایل تفریحی و هیجانی برای کلیه سنین، 
جانمایی مجموعه در ورودی اصلی شهر و جذب زائران 
و مسافران و مساحت قابل توجه عرصه از ویژگی های 
بارز این شــهربازی به شمار می رود. این پروژه عظیم 
قرار است تا پایان سال و با ۵۰۰ میلیارد ریال اجرایی 

و در اختیار شهروندان و زائران قرار گیرد.

افتتاح تله سیژ بوستان علوی قم
این پــروژه تفریحی کــه از ســال ۱۳9۶ و علیرغم 
مشــکالت گمرکی آغاز شــد، به طــول ۲۴۰۰ متر 
به صورت رفت وبرگشــت از جنوب به ســمت شمال 
بوســتان علوی با اعتباری بالغ بــر ۲۰۰ میلیارد ریال 
اجرایی شده است. مســاحت کل این پروژه ۱۳ هزار 
مترمربع است که با اهداف کالن توسعه اماکن رفاهی، 
تفریحی و گردشگری، تقویت اقتصاد شهری و افزایش 
زمان ماندگاری زائرین در شــهر قم و ایجاد تفریحات 
مفرح و شــاد در شهر اجراشــده است. از ویژگی های 

بارز این پروژه می توان به پیوست مجتمع تفریحی و 
شهربازی، جاذبه گردشــگری برای مسافران ایرانی و 
خارجی، نبودن پروژه مشابه تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری 
از شــهر قم و چشم انداز زیبا و سرسبز پیرامون پروژه 
اشاره کرد. این پروژه توسط شرکت عمران معصومیه 
شهرداری قم و شــامل دو ایستگاه با امکانات رفاهی 
و تفریحــی در کنار ســورتمه ریلی بوســتان علوی 

احداث شده است.

تکمیل شبکه روشنایی بوستان های علوی 
و غدیر

شبکه روشــنایی بوســتان های غدیر و علوی جهت 
ایمنی و صرفه جویی مصرف برق با اعتبار ۱۰۵ میلیارد 
ریالی و با نصب بیش از ۱۳۰۰ پایه روشنایی در ادامه 
طرح "قم در مســیر تحول" تکمیل شد. این پروژه از 
سال ۱۳97 آغاز و به مرور در سال های گذشته اجرایی 
و درنهایت در این هفته تکمیل و در اختیار شهروندان 
قرار خواهد گرفت. برای این پروژه ۳۵۰ پایه روشنایی 
۳ متــری در بوســتان غدیر و همچنیــن 9۰۰ پایه 
روشنایی ۳ متری، ۶7 پایه روشنایی 9 متری، ۶ پایه 

روشنایی ۴ متری نصب شده است.

بوستان ۴۲۰ هزار مترمربعی خضر نبی)ع(
بوستان حضرت خضر نبی)ع( در حدفاصل بلوار شهید 
آوینی و کوه خضر نبی)ع( با اهداف کالن توسعه فضای 
ســبز تفرجگاهی منطقه، افزایش ســرانه فضای سبز 
منطقه و ایجاد مکانی مفرح برای شهروندان احداث شده 
است.از ویژگی های بارز این پروژه می توان به توپوگرافی 
ویژه و ابعاد منحصربه فرد، ایجاد مســیرهای طوالنی و 
پیوسته پیاده روی و دوچرخه سواری، امکان اتصال به 
باغ موزه دفاع مقدس و انقالب اسالمی و باغ پرندگان، 
همجــواری با کوه خضــر نبی)ع( و… اشــاره کرد. 
همچنین امکاناتی مانند پارکینگ، سکوهای نشیمن، 
آب نما، نمازخانه، آالچیق، کمپلکس بازی و ست های 
ورزشی، بوفه تنقالت و ســرویس بهداشتی برای این 

بوستان زیبای شهری در نظر گرفته شده است.

قم در مسیر تنفس
افتتاح پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم

آئین افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم با حضور مسئوالنی استانی و مدیریت شهری در قالب هفته های 
افتتاح »قم در مسیر تحول« برگزار شد. با اجرای این طرح ها که برای آن اعتباری بالغ بر ۱8۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته، یک میلیون مترمربع نیز به فضای 
سبز تفرجگاهی موجود اضافه شد. مراسم افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی این پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم طی چند هفته و با 
حضور استاندار قم، شهردار قم، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و سایر مسئوالن استانی و شهری در ادامه اجرای طرح »قم در مسیر تحول« برگزار شد. 
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بهرام سرمست، استاندار قم:
اختصاص ۱3.5 میلیون مترمکعب آب به توسعه فضای سبز در قم

این اقدام در راستای توسعه فضای سبز شهری موردتوجه و استفاده قرار می گیرد. اهمیت 
فضای ســبز و بوستان ها کارکردهای زیســت محیطی، فرهنگی و گردشگری دارد و برای 
ســرگرمی خانواده ها و غنی ســازی اوقات فراغت یک نیاز اساســی و مبرم است. از تمام 
دســت اندرکارانی که در افزایش ســهم فضای سبز شــهر قم و حفظ کاربری باغ ها نقش 
داشته اند قدردانی می کنم. از بین رفتن فضای سبز و باغ های شهر برای ما مهم است و در 
این زمینه نیز هشدارهای مختلف اصحاب رسانه ها جای قدردانی دارد. خانه های بزرگی در 
داخل شــهر و بافت تاریخی قم وجود دارد که باید فضای سبز آن موردتوجه قرارگرفته و 
حفظ شود. باید جهت گیری ها طوری باشد که به دنبال اقدام شایسته در فضای سبز، مراکز 
تفریحی، بوســتان ها و پارک ها به ویژه در مناطق ۲ و ۶ باشیم، همچنین در این راستا نیز 
ساماندهی اطراف بوستان جوان یک ضرورت است. ضمن اینکه باید فضای تفریحی را داشته باشیم باید استانداردهای الزم 
را مورد تأکید و اولویت قرار داد، به طوری که موضوع ایمنی و استاندارد نیز مانعی برای گسترش فضاهای تفریحی نباشد. 
سند سازگاری کم آبی استان قم در حال تدوین است. در این سند تفکیک آب آشامیدنی شهروندان و فضای سبز مورد تأکید 

است و در این راستا سهم استان از 8.۵ میلیون مترمکعب به ۲۲ میلیون مترمکعب افزایش یافته است

سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار قم:
هدف ۲۶ مترمربعی سرانه فضای سبز در افق ۱۴۰۴ 

برای خانواده ها تفریح، نشاط و سالمت جزو اولویت هایی است که باید مدنظر قرار گیرد. با 
توجه به این که اقلیم شهر قم خشک است، فضای سبز مطبوعی نداشته و به همین خاطر 
اولویت مدیریت شهری بر توسعه فضای سبز قرار گرفت که شرایط شهر را بسیار مطبوع 
کرده است. امروز فضای سبز شهر به بیش از ۲۰ مترمربع رسیده و تالش است در برنامه 
دوم سرانه فضای سبز به ۲۶ مترمربع برسد و این مسئله بستری برای افزایش ماندگاری 
۲۰ میلیون زائر در شهر باشد. بوستان های علوی و غدیر محل استفاده بخش زیادی از 
مردم قم بوده و طی پروژه ای برق رسانی به این دو پروژه تکمیل شد. شهربازی بوستان 
علوی سال گذشته افتتاح شد و تله سیژ نیز در این بوستان احداث شده و در اختیار مردم 
قرار گرفت. باتوجه ظرفیت بوســتان کوثر پروژه های تفریحی و گردشگری نیز در این 

بوستان کلید خورده و توسعه این پروژه ها در دستور کار شهرداری است و به تدریج پارک هزار هکتاری شهر قم تکمیل 
خواهد شد که شامل 9 بوستان بزرگ است و در کشور نظیر این پروژه وجود ندارد و محوری برای پروژه های تفریحی و 
گردشگری شهر خواهد بود. به مرور تا پایان سال پروژه های کالن شهرداری آماده افتتاح خواهد شد و پروژه های جدیدی 

نیز در دستور کار قرار می گیرد. برای امسال حدود 89۰ پروژه تعریف شده که امیدواریم بتوانیم آن ها را به اجرا برسانیم.

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا حامدی، امام جمعه پردیسان:
امروز شهر قم در توسعه فضای سبز به جایگاه قابل قبولی دست یافته است

امروز شــهر قم در توسعه فضای سبز به جایگاه قابل قبولی در سطح ملی دست یافته 
است. به عنوان یک شهروند قمی از زحمات تمام عزیزان، حمایت های شورا و از زحمات 
شــهردار که از زمان حضورشــان در قم تالش زیادی برای عمران و آبادانی این شهر 
کشیده اند قدردانی می کنم. روزی می گفتند زمین و آب قم شور است و امکان توسعه 
فضای ســبز وجود ندارد، اما این در حالی است که وضعیت طوری شده که در بخش 
فضای سبز حائز رتبه های برتر در کشور هستیم. از تالش های معاونت خدمات شهری 
منطقه پردیسان کمال تشکر را داریم. اما همچنان کارهای مختلف زمین مانده دارد که 
باید بیش ازپیش برای رفع آن تالش شود. برای اعضای جدید شورای اسالمی شهر نیز 
آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم فرصت خدمت رسانی پیش آمده را غنیمت شمرده و 

به دنبال رفع مشکالت شهری به ویژه در پردیسان باشند.

افتتاح پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم
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پیام جوادیان، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز:

یک میلیون مترمربع به فضای سبز قم افزوده شد
با افتتاح این پروژه ها در قالب طرح »قم در مسیر تحول« بیش از یک میلیون متر مربع 
به فضای سبز شهر قم افزوده شد. افتتاح شهربازی غدیر و افتتاح بوستان طراوت و آغاز 
عملیات عمرانی بوستان کوهسار، آغاز عملیات اجرایی فاز دو بوستان جنگلی رضوان و 

فاز یک بوستان خضر نبی)س( از جمله این پروژه ها هستند.
پروژه بوستان محله یک با مساحت بیش از ۵۰ هزار مترمربع و بوستانی زیبا با جانمایی 
خوب و امکانات مختلف اعم از نمازخانه، آب نماها، محوطه های بازی کودکان و بازی ماسه، 
مبلمان شهری و امکاناتی که برای حضور خانواده ها مورد نیاز است با طراحی زیبا که از 
مجموعه پیرامونی به خوبی دیده می شود و در خدمت شهروندان قرار می گیرد. همچنین 
شــهربازی بوســتان غدیر که همه امکانات و تجهیزات توســط بخش خصوصی ایرانی 

تولیدشده و همه مراحل استاندارد را اخذ کرده نیز در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
فاز دوم بوســتان رضوان نیز که یک بوستان ۱۲۰ هکتاری است که در حدود ۴۰ هکتار قرار است به بوستان شهری 

تبدیل می شود که قباًل فضای سبز به صورت جنگلی کاشته شده است.
همچنین بوستان کوهسار که مشرف به مسجد مقدس جمکران و در انتهای کوه دو برادران است ازجمله طرح هایی 
اســت که عملیات اجرایی آن آغاز می شــود. این بوستان چون در مجموعه بوســتان ۱۰۰۰ هکتاری قرارگرفته یک 

مجموعه گردشگری، تفریحی و فرهنگی است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
در فاز نخســت بوســتان خضر ۲۰ هکتار این بوســتان به صورت کامل محوطه ســازی و پارک سازی شده و فضای 
ســبز آن به اتمام رسیده است در این بوستان پیســت دوچرخه سواری، زمین بازی کودکان، مسیر دوچرخه سواری و 

حرکت درمانی تعبیه شده است.
۲۵ هکتاری باقیمانده در فاز دوم تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و بوستان های کوثر، باغ موزه دفاع مقدس، 
باغ پرندگان، بوســتان خضر تا بوســتان زائر بعد از بزرگراه بلوار آیت اهلل بروجردی مجموعه بوســتان بزرگ ۱۰۰۰ 
هکتاری را تشــکیل می دهندو قصد داریم در برنامه ای مدون نســبت به تکمیل این بوستان که ازنظر توپوگرافی و 
از نظر پارک ســازی متنوع و جذاب است اقدام کنیم تا شــهروندان بتوانند در کنار استفاده از بوستان به موضوعات 
دوچرخه ســواری و پیاده روی و کوهنوردی مشغول شــوند. از ویژگی های خاص و مهم پروژه ۱۰۰۰ هکتاری احداث 
بوستان یادمان شهدای عزیز در قم است که رو به اتمام است. در این بوستان به ازای هر شهید، درخت قرآنی غرس 
کردیم که 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال جز مجموعه ۱۰۰۰ هکتاری به بهره برداری کامل می رسد 

و مجموعه این ها، بوستان های موضوعی است که بوستان ۱۰۰۰ هکتاری قم را تشکیل می دهد.

افتتاح پروژه های تفریحی و فضای سبز شهرداری قم
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معرفی بوستان های شاخص در سایر کالن شهرها

       بر سبزۀ سبِز بوستانی

نقش و جایگاه فضای ســبز در ارتقای کیفی محیط شهری بر همگان آشکار بوده زیرا 
پارک ها و فضاهای سبز برای شهر به منزله ریه برای انسان است. از طرفی مکان یابی و 
احداث کاربری های شهری همچون پارک و فضای سبز از نیازهای اساسی شهرهای امروز 
است که در راســتای رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکالت شهرها انجام می شود. 
وسعت توزیع و راحتی دسترسی فضاهای سبز، ســهم کلیدی در کارکرد اجتماعی و 
اکولوژیکی محیط زیست شهری دارد. فضاهای سبز عمومی به عنوان ُمسکن های طبیعی 
در مناطق شهری و به ویژه محیط زیست شهری در کالنشهرها بسیار مفید است به طوری 
که وجود درختان و علفزارها در فضاهای عمومی بیرون از خانه وابستگی های اجتماعی 
که در کالنشــهرهای امروزی، که روز به روز ازهم گسسته می شوند را، قوت می بخشد 

و برای کاهش پرخاشــگری و رسیدن به آرامش روحی بسیار موثر هستند. فضای سبز 
شهری و پارک های موجود در شهر نه تنها ارزش تفریحی داشته و محل مناسبی برای 
ســپری کردن اوقات فراغت مردم به شمار می آید بلکه این فضاها در موارد بسیاری از 
توسعه بی قواره و نسنجیده شهرها جلوگیری می کنند. امروزه با توجه به گستردگی و 
ناهنجاری های اجتماعی رشد بیمارگونه محیط شهری بر اعتبار و اهمیت فضاهای سبز 
و پارک های شهر افزوده است. درختان و فضای سبز و پارک ها تنها باقی مانده طبیعت 
در اقلیم طبیعی محیط زیست شــهری در کالنشهرها هستند و از این رو اصوال وجود 
فضای سبز مناسب در شهرها افزون بر سالمت جسمانی، موجب آرامش روان، بازده کاری 

بیشتر و کیفیت زندگی برتر می شود.

پارک جمشیدیه تهران
بوســتان جمشیدیه یا پارک سنگی جمشیدیه یکی از بوســتان های تهران است که با مساحتی 
حدود ۱۰ هکتار در محله ی جمشیدیه و در شمال خیابان نیاوران قرار دارد. این پارک از شمال به 
کوه کلک چال، از جنوب به باغ دولو، از شرق به خیابان جمشیدیه و از غرب به جاده ی کلک چال 
محدود می شــود و معماری متفاوتی با سایر پارک های تهران دارد و در آن یک آبشار مصنوعی و 
یک حوض زیبا و تعدادی المان هنری تجســمی قرار دارد. با باال رفتن از پله های پشت آبشار به 

طبقات باالیی پارک می رسید و از آنجا نمایی زیبا از شهر تهران را خواهید دید. پارک جمشیدیه 
برای افراد عاشــق کوهنوردی، پیاده روی و هر کسی که از دیدن چشم اندازهای زیبا لذت می برد،  
گزینه ی مناسبی خواهد بود. در این پارک هرچه به ارتفاعات باالتر بروید، با منظره ای خیره کننده 
مواجه خواهید شــد. هوای تازه و دوری از هیاهو و شلوغی شهر، مکانی دنج و خلوت به خصوص 
برای زوج های جوان به وجود آورده اســت. هرچند پس از اولین بارش برف زمســتانی،  چهره ی 
زیباتری به خود می گیرد. عالوه بر این یک رستوران و چایخانه در مرکز پارک به بازدیدکنندگان 

خدمات می دهند.

آنسوتر
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پارک ملت مشهد
پارک ملت مشهد یکی از بزرگ ترین و مهم ترین پارک های مشهد است که در 
غرب این شــهر قرار دارد. این پارک میزبان شهربازی ملت است که با وسایل 
بازی بســیار مدرن و چرخ وفلک خود شــهرت دارد. پارک ملت از مکان های 
دیدنی مشــهد و یکی از قدیمی ترین بوســتان های شهر است. مساحت این 
بوســتان 7۲۰ هزار مترمربع )7۲ هکتار( اســت و بیــش از ۳۵ هزار درخت 
قدیمی چند ده ســاله در این بوســتان زیبا کاشته شــده اند. در ضلع شرقی 
بوستان، دریاچه قرار دارد. این پارک در حاشیه بزرگراه وکیل آباد، ضلع شمال 
غربی تقاطع آزادی قرار دارد. میدان آزادی مشهد به دلیل هم جواری با بوستان 
ملت از قدیم به عنوان »فلکه پارک« در میان مردم مصطلح بوده اســت. این 
پارک چندین ورودی دارد و دسترســی به آن از تمام نقاط شهر با استفاده از 
اتوبوس، مترو و تاکسی آسان است. در یکی از اضالع پارک، پایانه اتوبوس رانی 
آزادی واقع شــده است که مبدا و مقصد بســیاری از خطوط اتوبوس  است. 
همچنین با مترو می توانید، در ایستگاه پارک ملت پیاده شوید و به راحتی به 
یکی از ورودی های پارک دسترســی داشته باشید. شروع پروژه ساخت پارک 
ملت مشهد، با ایده دو مهندس انگلیسی شروع شد ولی چندی بعد مهندسان 
ایرانی پروژه را در دست گرفتند و آن را به اتمام رساندند. این پارک را سرانجام 
در سال ۱۳۴۳ در محوطه خارج شهر تأسیس کردند. به دلیل توسعه شهری، 

پس از چند سال این بوستان در محدوده شهری واقع شد.

پارک آزادی شیراز
پارک آزادی شــیراز که در بلوار آزادی واقع است را می توان یکی از قدیمی 
ترین و با سابقه ترین پارک های شیراز نامید که تا به امروزه افراد زیادی با آن 
خاطره ها ســاخته اند. این پارک امکانات فراوانی دارد و هر فرد با هر سلیقه 
ای به بهترین شکل ممکن می تواند خود را در آن سرگرم کند. شما در این 
پارک می توانید ســوار چرخ و فلک شــوید، در دریاچه قایق سواری کنید، 
دوچرخه ای برداشته و دوچرخه سواری کنید و حتی پرندگان مختلفی که 
در النه پرندگان نگهداری می شــوند را تماشا کنید. اگر دوستانی دارید که 
آنها عاشــق هیجان هستند، بعد از عادی شدن شرایط و خالصی از ویروس 
منحــوس کرونا به این پــارک و اتاق فراری که در آن وجــود دارد، رفته و 
هیجانی وصف ناشــدنی از حضور در این فضا تجربــه کنید. اگر هیجان را 
دوســت ندارید و می خواهید با توسل به کارهای ساده خود را سرگرم کنید 
نیز پارک آزادی برای شما بسیار مناسب است. قدم گذاشتن در این پارک، 
استشمام هوای تازه و عکس برداری از خود و محیطی که در آن قرار دارید 

نیز می تواند آرامش از دست رفته تان را به شما بازگرداند.

پارک فدک اصفهان
در سال ۱۳7۵پارکی به وسعت 8۵ هکتار که باالی چهل هزار اصله درخت 
در آن کاشته شده بود، احداث گردید. نام این باغ پارک فدک است و توانسته 
شمال شــرق اصفهان را به زیبایی تزئین کند. این پارک فضای سبز بسیار 
زیادی دارد و به همین واسطه توانسته حتی بر روی اقلیم شهر نیز تأثیرات 
بسیار خوبی داشــته باشد و باعث لطیف شدن هوای اصفهان شود. یکی از 
جاهای دیدنی این پارک، دریاچه ای مصنوعی بوده که در قســمت شرقی 
این پارک واقع اســت. این دریاچه زیبایی منحصــر به فردی را به محوطه 
باغ بخشیده و زمینه ساز تفریحات آبی از جمله قایق سواری شده است. از 
دیگر امکانات این پارک می توان به سرویس های بهداشتی، کتابخانه، سالن 
مطالعه، آبخوری اشــاره کرد. عالوه بر امکاناتی که در همه پارک ها معموال 
وجود دارد، نمایشــگاه های صنایع دستی نیز در این باغ احداث شده تا شما 
بتوانیــد هم از محیط زیبا و با صفای این پارک لذت ببرید و هم مصنوعات 
هنرمندان اصفهانی را بخرید و به طور خالصه با یک تیر چندین نشان بزنید. 
برای رفتن به این پارک نیز می توانید در اولین فرصت بعد از رهایی از کرونا 

به خیابان کاوه، بلوار فرزانگان در اصفهان مراجعه کنید.

آنسوتر
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Weeds Plants تعریف علف هرز
گیاهانی که بدون دخالت انســان، به صورت غیر هدف و غیر مورد نظر انسان در مزارع، باغات، مراتع، پارک ها و 
دیگر اماکن رشد می کنند. برای مثال گیاه َمرغ )چمن گرمسیری( در قطعه ی پوششی فرانکینیا به عنوان علف هرز 
شناخته می شود اما به خودی خود و به تنهایی می تواند جزء گیاه پوششی هدف باشد و مورد استفاده قرار گیرد. 
علف های هرز در داخل گیاهان تحت کشت از نظر جذب آب و مواد غذایی، نور و .. در حال رقابت هستند و مانع 
رشد مناسب گیاه اصلی )هدف( می شوند. اما به طور قطع تمام گیاهانی که از داخل سنگ فرش ها و موزاییک ها 
رشــد می کنند، به عنوان علف هرز محسوب می شوند و می بایست کنترل شوند. با توجه به اینکه علف های هرز 
نسبت به شرایط محیطی سازگاری مناسبی یافته اند، بنابراین حذف یک باره  و کامل آن ها از محیط چندان آسان 

نخواهد بود و استفاده از روش های گوناگون و تلفیقی امری ضروری می باشد.

خسارات و مضرات علف های هرز در فضای سبز شهری
رشد علف های هرز و گیاهان ناخواسته در فضای سبز شهری باعث ایجاد خساراتی خواهد شد که در زیر به تعدادی 

از آن ها اشاره شده است:

کاهش و هدر رفت آب و مواد غذایی
علف های هرز با جذب مواد غذایی و آب موجود در خاک باعث ایجاد رقابت با گیاه اصلی شده و با هدر رفتن این 

منابع و خارج شدن آن ها از دسترس، باعث ضعف گیاه اصلی می شوند.

نرسیدن نور کافی به گیاه اصلی )سایه افکنی(
نور خورشید در چرخه ی فتوسنتز گیاهان بسیار مهم است و کاهش آن باعث کاهش سالمت و کیفیت گیاه خواهد 

شد. کاهش نور خورشید گاهی باعث کاهش گلدهی در گیاهان گل دار نیز خواهد شد. 

پناهگاه زمستان گذرانی و منبع تغذیه ی اولیه برای آفات و بیماری ها
اســپور زمســتان گذران بیماری های قارچی و حشرات در زمســتان بر روی ریشه و ســاقه ی گیاهان علف هرز 
زمســتان گذرانی می کند و تا قبل از قرار گرفتن بر روی میزبان اصلی، از علف های هرز تغذیه می کند. برای مثال 
اسپور بیماری زنگ بر روی برخی از علف های هرز دم موشی زمستان گذرانی می کند. همچنین آفات شته و شپشک 

آردآلود بر روی ریشه ی علف های هرز زمستان گذرانی می کنند.

تصویر شماره ۱:  تجمع آفات در بهار بر روی علف های هرز، قبل از سبز شدن گیاهان میزبان

تصویر شماره ۲:  تجمع آفات زمستان گذران بر روی ریشه ی برخی از علف های هرز در فضای سبز

مبارزه با علف های هرز در فضای سبز شهری
مقدمه

علف های هرز جزء عوامل تهدیدکننده ی سالمت و زیبایی گیاهان فضای سبز شهری محسوب می شود 
و گاهی می تواند باعث تخریب معابر و سنگ فرش ها و ایجاد نازیبایی و بی نظمی در محل های ناخواسته 
شــود. از این رو نقش مخرب علف های هرز در فضای سبز شــهری باعث می شود تا توجه بیشتری به 
شــناخت بهتر آن و درنظر گرفتن روش های مدیریتی صحیح جهت پیشگیری و مبارزه با آن ها گردد. 
در تعریف جامع، علف های هرز به گیاهانی گفته می شــود که به طور ناخواسته و بدون دخالت انسان 
در محل هایی که مورد بهره برداری انســان است رشــد کرده و به صورت کیفی و یا کمی باعث ایجاد 

خسارت های جزئی یا اساسی می شود. به طور کلی علف های هرز گیاهانی هستند که خسارت آن ها به 
انسان بیش از سودشان است. در سالیان گذشته مبارزه با علف های هرز کاری پرهزینه و کامال فیزیکی 
بوده و این کار توسط نیروهای انســانی انجام می گرفته است. اما سال هاست مبارزه با علف های هرز با 
سموم شیمیایی )علف کش ها( انجام می شود که استفاده ی بی رویه از آن ها در سال های اخیر باعث ایجاد 
مشکالتی در چرخه ی زیستی و زندگی انسان ها شده است. اما با پیشرفت و تکمیل هر چه بیشتر فرآیند 
شناخت بیولوژی علف های هرز و روش های کنترل آن، امروزه توجه اصلی معطوف به روش های مدیریت 

تلفیقی و کاهش حتی االمکان روش شیمیایی می باشد.

آمــوزش

سید سعید عالمه موسوی
مسئول کلینیک گیاه پزشکی 

سازمان
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آلودگی کود دامی
بذور علف های هرز در بدن حیوانات و دام باقی می ماند و پس از دفع به راحتی با کود دامی نپوسیده جابجا خواهد شد. 

تصویر شماره 3:  رشد علف های هرز در کوددامی نپوسیده

آلودگی خاک )آللوپاتی(
ریشــه ی برخی از علف های هرز مانند َمرغ، قیاق، دم روباهی، اویارســالم و کاهوی وحشی، تولید مواد مسموم در 
خاک می کنند. تجمع این مواد مانع از رشــد برخی از بذور درخاک می گردد. این مورد در گلخانه ها و نشاکاری ها 

بیشتر اهمیت دارد.

بر هم زدن نظم رشد و ایجاد نازیبایی در فضای سبز: 
رشد بی رویه و سریع برخی از علف های هرز مانند پیچک صحرایی و تاج خروس، فاصله ی گیاهان کاشته شده و 

گلدهی گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و نظم کاشت را بر هم  خواهد زد.

تصویر شماره ۴:  باغچه ی گل بنفشه آلوده به علف هرز خاکشیر تلخ

ایجاد آلرژی در انسان و حیوانات
برخی از علف های هرز با تولید بذور معلق در هوا، به خصوص در اوایل بهار و پاییز، باعث ایجاد آلرژی در انسان و 

دام  ها خواهند شد.

تخریب آسفالت و معابر
قدرت رشد برخی از علف های هرز به قدری است که می تواند از درز کوچک موزاییک ها و آسفالت ها عبور کرده و 

با رشد ریشه ی گیاه باعث ترک خوردن و تخریب  گردد.

تصویر شماره ۵:  رشد تهاجمی علف های هرز از درز موزاییک و آسفالت

فواید علف های هرز
حفظ اکوسیستم یک منطقه از نظر علوم محیط زیستی و علوم پزشکی بسیار حائز اهمیت است. در طول سالیان 
گذشته علف های هرز به عنوان منبع غذایی حیوانات و پرندگان وحشی قرار گرفته و در حفظ بسیاری از گونه ها 
مؤثر بوده است. تعدادی از علف های هرز به عنوان گیاه دارویی، مورد استفاده ی انسان ها قرار گرفته است. از طرفی 

نباید فراموش شود که هر نوع پوشش گیاهی می تواند به عنوان منبع تولید اکسیژن در طبیعت قرار گیرد. 
علف های هرز )به خصوص در مناطق جنگلی و مرتعی( با داشتن ریشه های قوی و در برخی موارد عمیق و همچنین 
ایجاد زیست توده در سطح خاک، می تواند سودمند نیز باشد. علف های هرز با جلوگیری از فرسایش و آب شویی خاک 
و افزایش تخلخل در خاک، در بهبود وضعیت خاک بسیار موثر است. البته باید دانست در مراتع و جنگل ها تعریف 
تنوع گیاهان خودرو به عنوان علف هرز نادرست است. اما شاید به دلیل ایجاد توده های خشک و قابل اشتعال و ایجاد 
نازیبایی در طبیعت فضای سبز، عبارت علف هرز به این گیاهان اطالق می شود. بررسی ها ثابت کرده است هرگاه در 
منطقه ای، علف های هرز جنگلی و مرتعی توسط انسان به طور کامل از بین برده شده، پس از مدتی از کیفیت خاک 
کاسته شده و سایر درختان و گیاهان کاشته شده نیز متضرر شده و خسارت دیده اند. بنابراین برای مبارزه با علف های 

هرز در چنین مناطقی باید مدیریت کاهش توده ی گیاهی به جای حذف کامل علف هرز قرار گیرد.

انتشار علف های هرز
اولین موردی که می بایست درخصوص علف های هرز مورد بررسی قرار گیرد، چگونگی انتشار بذور علف های هرز 

در یک منطقه می باشد که در ذیل به صورت مختصر به اهم موارد اشاره می گردد:
۱- استفاده از کود دامی نپوسیده: کود دامی نپوسیده و خاک های انباشته از علف های هرز، منبع مهمی از بذور 
علف های هرز می باشد. با فرآوری کودهای دامی در طی شش ماه تا یک سال قبل از استفاده، تا حد بسیار زیادی 
از تراکم بذور علف های هرز کود دامی کاســته خواهد شــد. اما باید دانست بذور برخی از علف های هرز به راحتی 
با فرآوری از بین نخواهد رفت. به عنوان مثال علف های هرز شــبدر ســه برگی، گاو چاق کن و بارهنگ در سطوح 

چمن کاری ها توسط کود دامی نپوسیده گسترش یافته است.
۲- روش آبیاری: انتخاب روش آبیاری کم بهره و با راندمان کمتر می تواند باعث گسترش و انتشار بذور و افزایش 
تراکم علف های هرز در متر مربع گردد. برای مثال استفاده از روش آبیاری قطره ای در آبیاری درختان، باعث عدم 

رسیدن آب به بذور ما بین درختان شده و بسیاری از مشکالت را کاهش خواهد داد.
3- باد: باد به عنوان یکی از عوامل انتشار و انتقال بذور علف های هرز می باشد .در مناطق بادخیز و مکان هایی که 
بادشــکن مناسب وجود ندارد، تراکم زیادی از علف های هرز به چشم می خورد. شایان ذکر است که در این گونه 
اماکن، علف های هرز موجود، بیشتر از نوع علف هایی هستند که بذور آن ها توانایی جابجا شدن با باد را دارند. برای 
مثال گل قاصد در چمن های بلوارهای اطراف شهر بیشتر انتشار یافته و سرعت تکثیر بیشتری دارد. بذور علف های 

هرز اُزمک و گل قاصد به راحتی توسط باد جابجا می شوند.

تصویر شماره ۶:  جابجایی بذر علف هرز گل قاصد با باد

۴-ادوات کشــاورزی: رعایت نکردن نکات بهداشتی در جمع آوری و حمل و نقل صحیح علف های هرز وجین 
شده، می تواند عامل پراکنش علف هرز گردد. علف هرز خاکشیر تلخ به راحتی با این روش تکثیر می یابد.

۵- گیاهان و نهال های خریداری شده: علف های هرز جدید یا بذور آن ها، می تواند توسط خاک گلدان گیاهان 
و نهال های خریداری شــده، وارد منطقه ی دیگر شــود و در صورت ایجاد سازگاری می تواند بدون رقیب در محل 
جدید گسترش یابد. به نظر می رسد علف های هرزی مانند فرفیون رونده، علف خرچنگی و ِسس، از این روش به 

فضای سبز شهر قم اضافه شده است.

آمــوزش
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محمدباقر قربانی
کارشناس کشاورزی و مسئول 

آموزش سازمان

آیا تا به حال به ساخت گلدان با وسایل غیراستفاده و دورریختنی فکر کرده اید؟ گاهی برای زیبایی منزل و یا فضای سبز خانه ایده های زیبا و خاصی به ذهنتان می رسد 
ولی به علت هزینه ها گزاف بازســازی و زیباسازی منازل و باغ ها از این کار صرف نظر می کنید. گلدان ها از جمله کاالهایی هستند که به زیباسازی خانه و فضای سبزتان 
کمک می کند اما قیمت گلدان های خاصی که در فروشــگاه ها می بینید، بسیار باال است و تقریبا ارزش ندارد پول هنگفتی برای خرید یک گلدان بدهید! ساخت گلدان با 
وسایل دورریختنی یکی از کارهای خاصی است که شما می توانید هم برای تغییر دکوراسیون خانه و هم تزئین باغچه با وسایل دورریختنی خود انجام دهید. با کمی خالقیت 
می توانید گلدان طبقاتی، گلدان دیواری، گلدان سنگی دست ساز و... بسازید. شاید شما هم از دیدن انواع گلدان بتنی شهری و گلدان های سنگی و پالستیکی یک شکل 
و تکراری در سطح شهر و منزلتان خسته شده اید. پس دست به کار شوید! در اینجا چند ایده خالقانه برای ساخت گلدان های رنگارنگ و فالور باکس های متفاوت به شما 

معرفی می کنیم.

گلدان با المپ
المپ هایی که دیگر کارایی ندارند و به عبارتی سوخته اند را می توانید طی فرآیندی با حفظ قالب المپ، باز کرده و با ریختن کمی آب به داخل المپ تبدیل 
به گلدانی زیبا و خاص کنید. فقط توجه کنید که حتما گیاهی آب دوست مانند پتوس را در این گلدان ها استفاده کنید تا شاهد رشد هرروزه آن ها باشید.

خالقیت با الستیک کهنه
تایرهای کهنه و بی استفاده خود را دور نیاندازید. با کمی رنگ و خالقیت برای ساخت گلدان از آن ها استفاده کنید. از این تایرها می توانید برای ورودی خانه 

و منزلتان استفاده کنید تا همگی در بدو ورود به خانه شما از دیدن آن همه رنگ هیجان زده شوند. 

گلدان چکمه ای
در زیر کفش و چکمه های قدیمی خود یک سوراخ ایجاد کنید و گلدان هایی کوچک با ظاهری متفاوت داشته باشید. این گلدان ها برای گیاهانی که ریشه های 

کوچک دارند مناسب هستند.

جا گلدان دوچرخه ای
دوچرخه قدیمی و زنگ زده تان می تواند به گلدانی از گل های رنگارنگ تبدیل شود. برای ساخت گلدان متفاوت، دوچرخه را با یک اسپری مطابق با تم باغ 

و حیاط خود رنگ آمیزی کنید و سبد گیاهان خود را روی آن قرار دهید.

خت گلدان با وسایل دور ریختنی آموزش سا
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آمــوزش

ساخت گلدان با آبکش
سبدها و آبکش های فلزی و پالستیکی به خاطر داشتن سوراخ های کوچک، وسیله مناسبی برای تبدیل شدن به گلدان هستند. این گلدان های خالقانه را 

می توانید به صورت آویز هم استفاده کنید.

ساخت گلدان در فرغون
فرغون های زنگ زده و کهنه معموال کارآیی اولیه را ندارند، شما می توانید با اسپری آن ها رنگ کنید و با کمی خالقیت و کاشت گیاهانی خاص و رنگی به 

جای گلدان از آن ها در کنار باغچه تان استفاده کنید.

کاشت گیاه در قفس
قفس های پرنده فرم های مختلفی دارند. با کاشتن گیاهانی که تمایل به آویزان شدن دارند، قفس های پرنده را به گلدان های جذاب تبدیل کنید. پتوس و 

یا گیاه غوره ای نمونه ای از گیاهان آویز هستند که نگهداری آن ها بسیار راحت است.

جا گلدانی فلزی
قوطی های کنســرو و رب را دور نیاندازید و برای ســاخت گلدان از آن ها استفاده کنید. قلمو خود را بردارید و با یک رنگ گواش قوطی های فلزی زشت را 

تبدیل به گلدانی خاص کنید. برای ضدآب کردن رنگ زده شده بر روی قوطی می توانید از اسپری وارنیش استفاده کنید.

گلدان های زیبای خانگی
احتماال در انباری هر خانه ای یک صندلی رنگ و رو رفته و خراب به چشــم می خورد. شــما با کمی خالقیت می توانید از این صندلی ها یک شی با ارزش 
بسازید! قسمت نشیمن صندلی های کهنه خود را جدا کنید، رنگ مورد عالقه تان را به صندلی بزنید، گیاه خود را در گلدان دلخواه بکارید و بعد گلدان را 

در صندلی جایگذاری کنید. به همین سادگی!

جا گلدانی آپارتمانی
استفاده از پاکت های خالی شیر یک روش ارزان برای ساخت گلدان های خانگی است. بر روی پاکت های شیر طرح دلخواه را با مداد بکشید و بعد با کاتر 
به دقت و به اندازه دلخواه برش بزنید، بعد از آن با رنگی جذاب پاکت را رنگ کرده و هر طرحی که دوست دارید بر روی آن نقاشی کنید و آن را تبدیل به 

گلدانی منحصر به فرد کنید.

گلدان چوبی
جعبه های چوبی میوه و یا جعبه های چوبی بی استفاده ای که احتماال در هر خانه ای پیدا می شود، وسیله جالبی برای کاشت گل و گیاه و ساخت باغچه های 

کوچک و قابل حمل هستند. شما می توانید با پارچه و یا کاغذهای رنگی و یا رنگ گواش به آن ها رنگ و روحی تازه ببخشید.

ماشین و جا گلدانی!
ساخت گلدان با کامیون ها و ماشین های واقعی یا اسباب بازی! فقط کافی است با ایجاد چند سوراخ از گندیدن ریشه های گیاهانتان جلوگیری کنید.

جا گلدانی درختی
تنه درختان خشک شده را به گلدان تبدیل کنید. کافیست وسط تنه را خالی کرده و گیاهتان را داخل آن بکارید. برای زیباتر کردن گلدان هم اگر مایل 

بودید می توانید از رنگ و یا اسپری رنگ استفاده کنید.
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