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ــدار محیــط شــهری،  ــه عنــوان بخــش جان فضــای ســبز شــهری ب
مکمــل بخــش بــی جــان شــهر، یعنــی ســاختار کالبــدی شــهر مــی 
باشــد. امــروزه جامعــه شناســان، روانشناســان و پزشــکان بــر ایــن 
ــط  ــو و محی ــت ج ــن بهداش ــر تامی ــالوه ب ــبز ع ــای س ــد فض باورن
ــر  ــهروندان ب ــالمتی ش ــی در س ــش مثبت ــکونی، نق ــای مس مکانه
ــر  ــه تاثیــرات آن ب عهــده دارد کــه از مهمتریــن آنهــا مــی تــوان ب
ــات  ــاعاتی از اوق ــه س ــه روزان ــود ک ــاره نم ــهروندان اش ــی ش زندگ

ــه فضاهــا ســپری مــی کننــد. فراغــت خــود را در ایــن گون

ســالمت شــهروندان ، پایــداری شــهری، کمیــت و کیفیــت، بازدهــی 
روانــی اجتماعــی و اکولوژیکــی فضاهــای ســبز شــهری یکــی از آثــار 
طراحــی و برنامــه ریــزی مناســب شــهری مــی باشــد، کــه ایــن امــر 
بایــد در طراحــی و برنامــه ریــزی بــرای احــداث شــهرهای جدیــد 

بــا توجــه بــه نیازهــای هــر یــک از شــهروندان لحــاظ گــردد.

محمد حضرت پور
شهردار کالنشهر ارومیه
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ــرایط  ــه در ش ــبز ک ــای س ــده فض ــایل عم ــی از مس ــن یک همچنی
اقلیمــی موجــود، نیــاز بــه صــرف هزینــه و مراقبــت مســتمر دارد، 
ــه تبــع آن  مســئله نگهــداری و توســعه فضــای ســبز اســت کــه ب
ــرورت  ــاز و ض ــک نی ــوان ی ــه عن ــی ب ــارکت مردم ــتفاده مش اس

ــت. ــرح اس مط

ــت  ــت شــهری و فضــای ســبز، مدیری ــه مدیری ــه اینک ــا توجــه ب ب
بــر انســان، طبیعــت و عناصــر زیســت محیطــی در محــدوده کار و 
زندگــی او اســت، حــذف مشــارکت مردمــی و قطــع حلقــه اتصــال 
ــا اســتفاده  ــی ســاکنان شــهر ی ــه عبارت شــهروند از شــهرداری و ب
کننــدگان فضــای ســبز از اداره کننــدگان محیــط شــهری، بــه مثابه 
حــذف نیروهــای شــتاب دهنــده موتــور محرکــه مدیریــت شــهری 
ــوان از شــهروندان  ــی ت ــا فرهنگســازی م ــه ب ــن زمین اســت ودر ای
انتظــار داشــت بــا همیــاری و دلســوزی، فضــای ســبز موجــود اعــم 
از مشــجر، چمــن کاری، گل کاری، آبنمــا و ســایر وســایل رفاهــی 
را تــا ســرحد امــکان پیوســته ســرحال، شــاداب و بصــورت طبیعــی 

و زنــده نگــه دارنــد.
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مدیر مسئول نشریه بوم سبز 
                       و

مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا و 
فضــای ســبز: مهنــدس علی شــایگان 

ــی ــد باغبان ــناس ارش - کارش
ــه  ــه ب ــت توج ــما عل ــدگاه ش  از دی
ــت ؟ ــا چیس ــهر ه ــبز در ش ــاي س فض
ــه اینکــه فضــای ســبز در  ــا توجــه ب ب
شــهرهای مــدرن، بــه عنــوان ریــه های 
تنفســی شــهرها شــناخته مــی شــود و 
همچنیــن کارکــرد اجتماعــی پارکهــا با 
عنــوان محــل تعامــل شــهروند نقــش 
مهمــی در تلطیــف روحــی شــهروندان 
ــبز  ــای س ــن رو فض ــد از ای ــا میکن ایف
کانــون توجــه مدیــران، راهبــران 
شــهری و شــهروندان بــوده اســت.البته 
اعتــالی شــاخصه هــای بصــری و ایجاد 
مناظــر زیبای شــهری نیــز جــزء ناگزیر 

فضــای ســبز شــهری مــی باشــد.
 لطفــاٌ اقدامــات انجــام شــده و اهــداف 
ســازمان پارکهــا و فضــاي ســبز ارومیــه 

را ذکــر کنیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه ســرانه اکولوژیکی 
اســتاندارد جهانــی شهرســازی بــا 
توجــه بــه آب و هــوای منطقــه، متغیــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــا 15 اس ــدود 12 ت و در ح
میــزان در شهرســتان ارومیه بیــش از 11 

مــی باشــد کــه البته تــالش شــهرداری 
ارومیــه و ســازمان پــارک هــا و فضــای 
ســبز شهرســتان ارومیــه رســیدن بــه 

میــزان اســتانداردهای جهانــی اســت.
 مهمتریــن موانــع و مشــکالت ســر راه 

ســازمان پــارک هــا چیســت ؟
مهــم تریــن عامــل کــه نــه بــه عنــوان 
ــا  ــوان بحــران ب ــه عن مشــکل بلکــه ب
ــر  ــران فراگی ــتیم بح ــرو هس آن رو ب
ــش  ــه در بخ ــرا ک ــت چ ــی اس ــم آب ک
نگهــداری فضاهــای شــهری، آبیــاری به 
عنــوان اساســی تریــن اصــل شــناخته 
مــی شــود. در همیــن راســتا ســازمان 
ــاد  ــا ایج ــبز ب ــای س ــا و فض ــارک ه پ
ــز  ــت آب و نی ــد مدیری ــعه واح و توس
ــاری  ــن آبی ــای نوی ــتفاده از روش ه اس
ــی  ــای کل ــت ه ــا سیاس ــتا ب ــم راس ه
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه گام های 
ــه  ــتفاده ببهین ــت اس ــری در جه موث
و کاهــش برداشــت از منابــع آبــی 
برداشــته اســت . در ایــن راســتا نیازمند 
همــکاری شــرکت آب منطقه ای اســتان 
بــا ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز 
در خصــوص صــدور مجــوز بــرای حفــر 

چــاه هســتیم.
ــه  ــما در زمین ــي ش ــاي آت ــه ه  برنام

ــت؟ ــبز چیس ــاي س ــعه فض توس

یکــی از چشــم اندازهــای ایــن ســازمان 
در زمینــه توســعه فضاهــای شــهری که 
هــم اکنــون نیــز در دســت اقــدام مــی 
باشــد ، تغییــر الگــوی کشــت ازگیاهان 
پــر نیــاز بــه آب بــا گیاهــان مقــاوم بــه 

کــم آبــی مــی باشــد.
ــا  ــازمان پارکه ــتا، س ــن راس در همی
ــت و  ــا کش ــه ب ــبز ارومی ــای س و فض
پــرورش انــواع گیاهــان پوششــی مقاوم 
ــبی،  ــال اس ــن ی ــدوم، چم ــه س از جمل
ــا  ــه ه ــواع درختچ ــده و ان ــرو خزن س
نمــوده اســت کــه از ثمــرات ان کاهــش 
ــه  ــک ب ــی و کم ــع آب ــت از مناب برداش
ــوان  ــی ت ــه را م ــه ارومی ــای دریاچ احی

ــمرد. برش
 همــکاري مــردم را در حفاظــت از 
ــي  ــي م ــه ارزیاب ــبز چگون ــاي س فض

ــد . نمائی
و  حفــظ  بخــش  در  خوشــبختانه 
ــوزه  ــی در ح ــوال عموم ــداری از ام نگه
ــارک هــا و فضاهــای شــهری شــاهد  پ
ــه  ــتیم ک ــهروندان هس ــکاری ش هم
ایــن نشــان دهنــده افزایــش فرهنــگ 
ســازی و ارتقــای آگاهــی عمومــی مردم 
در عالقمنــدی بــه فضــای شــهری مــی 
ــوان  ــه عن ــز ب ــر نی ــن ام ــه ای باشــد ک
ــده  ــه ش ــهروندی نهادین ــف ش وظای
اســت. البتــه برخــی نهادهــا و تشــکل 
هــای مــردم نهــاد نیــز گام هــای 
موثــری در جهــت اعتــالی ایــن دیدگاه 

ــد. ــته ان برداش
ــریه  ــردآوری نش ــه و گ ــدف از تهی  ه

ــت؟  ــبز چیس ــوم س ب
ــردم از  ــی م ــای آگاه ــش و ارتق افزای
ــه  ــش روحی ــازمان و افزای ــات س اقدام
ــکاران  ــکاران و پیمان ــکاری در هم هم
ــبز  ــای س ــا و فض ــارک ه ــازمان پ س
ــی  ــازمان م ــای س ــان ه ــت آرم در جه
باشــد و امیــدوارم بــا در میان گذاشــتن 
مطالــب علمــی نویــن و ارتقــای دانــش 
همــکاران و شــهروندان گامــی موثــر در 
ــبز  ــای س ــعه فض ــظ و توس ــت حف جه

ــم. برداری
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ــبز: فهیمه هاللی سلطان   سردبیر نشریه بوم س
احمــدی دکترای زراعت - فیزیولوژی 

بــه  ذاتــی  گرایــش  انســانها  فطــرت 
ــدای  ــانها از ابت ــاز انس ــت دارد، نی طبیع
نیــازی  طبیعــت  و  گیــاه  بــه  خلقــت 
زیســتی و حیاتــی بــوده اســت .رشــد 
آن  دنبــال  بــه  و  شهرنشــینی  ســریع 
محیطــی  زیســت  مشــکالت  افزایــش 
کیفیــت  چــون  مفاهیمــی  اهمیــت 
ــودن  ــر نم ــرای مطلوبت ــالش ب ــی، ت زندگ
ــوده  ــان نم ــوع را نمای ــای مصن محیطه
ــبز  ــای س ــان، فضاه ــن می ــت. در ای اس
شــهری دارای ویژگیهایــی اســت کــه آنها 

ــای  ــرای ارتق ــبی ب ــای مناس ــه فضاه را ب
کیفیــت زندگــی انســان تبدیــل میکنــد. 
درختــان  پارکهــا،  ماننــد  مکانهایــی 
زیســت  خدمــات  شــهر،  در  آبهــا  و 
فیزیولوژیکــی  و  اجتماعــی  محیطــی، 
ــر  ــت پذی ــه در زیس ــد ک ــم میکن را فراه
بســیاری  اهمیــت  شــهرها  نمــودن 

ــد. دارن

موضــوع  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
محققــان،  روزافــزون  تحقیقــات  و 
نشــریه  بــوم ســبز بــا هــدف ایجــاد 
مرجعــی علمــی و غنــی از جدیدتریــن 
علمــی  دســتاوردهای  معتبرتریــن  و 
و تحقیقاتــی راه انــدازی شــده اســت 
ــش و  ــعة دان ــژه در توس ــی وی ــا نقش ت
فنــاوری هــا  در جهــت بهبــود و انگیــزش 
ــر عهــده  ارتقــای کیفیــت فضــای ســبز ب
ــق  ــن طری ــا از ای ــت ت ــد اس ــرد. امی گی
اقدامــی مؤثــردر راســتای حــل نیازهــای 
ــری  ــره گی ــهیل در به ــبز و تس ــای س فض
ــن حــوزه  ــه هــای پژوهشــگران ای از یافت
در قالــب مطالــب بــه زبــان فارســی 

صــورت گیــرد. 

محورهــای  در  ســبز  بــوم    نشــریة 
محیــط،  بهداشــت  آب،  کشــاورزی، 
مدیریــت  فضــای ســبز شــهری، آمــوزش 
مقــاالت  پذیــرای  ســازی،  فرهنــگ  و 
ــوزه  ــن ح ــران ای ــب نظ ــان و صاح محقق
ــار  ــریه، انتش ــی نش ــرد اصل ــت. رویک اس
پژوهشــی- علمــی-  هــای  یافتــه 

ــا  ــازما ن پارکه ــرد س ــی  و عملک آموزش
ــعة  ــرای توس ــه ب ــبز ارومی ــای و س فض
فضــای ســبزدر منطقــه و کشوراســت. 

اولیــن شــمارة  بــوم ســبز در  نشــریة 
ــتیبانی  ــه پش ــر ب ــود را مفتخ ــار، خ انتش
محققــان  و  متخصصــان  اســاتید، 
ارجمنــدی مــی دانــد کــه بــدون زحمــات 
ــد.  ــی ش ــر نم ــم میس ــن مه ــان ای ایش
ــتادان  ــی اس ــای علم ــت ه ــذا، از حمای ل
کــه  گرامــی  متخصصــان  و  محتــرم 
ــاری  ــن راه ی ــبز را در ای ــوم س ــریة ب نش
نمایــد.  مــی  سپاســگزاری  نمودنــد، 
ــا  ــن تــالش ب ــد اســت کــه ثمــرة ای امی
رفــع کاســتی هــا و جدیــت درارتقــای 
کیفیــت و جایــگاه علمــی نشــریه بــه 
ــات ارتقــای دانــش  ــار بنشــیند و موجب ب

و فنــاوری را فراهــم نمایــد. 

ژالــه بــر اللــه فــرود آمــده نزدیک ســحر

باد بــوی ســمن آورد و گل و نرگــس و بید

خیــری و خطمــی و نیلوفر و بســتان افروز

ارغــوان ریختــه بــر دکــه خضــراء چمــن

ایــن هنــوز اول آزار جهان افروزســت

ــوز ــد هن ــیزه باغ ان ــر دوش ــاخها دخت ش

به نام خداوند خوب بهار خداوند گل، الله و الله زار

راســت چــون عــارض گلبــوی عرق کــرده یار

ــار؟ ــاید عط ــق بگش ــه رون ــه چ در دکان ب

ــار ــد ابص ــره بمان ــه درو خی ــهایی ک نقش

ــار ــا دین ــه دیب ــر تخت ــه ب ــت ک همچنانس

بــاش تــا خیمــه زنــد دولــت نیســان و ایــار

ــار ــوان ثم ــه ال ــد ب ــه گردن ــا حامل ــاش ت ب

سعدی

یر
ردب
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هفتمیــن جشــنواره گل و گیــاه بــا 
ایجــاد  و  ســازی  شــاداب  هــدف 
ــترس  ــش اس ــی، کاه ــاط اجتماع نش
زندگــی روزمــره شــهری، اشــاعه 
فرهنــگ نگهــداری از گل و گیــاه و 
نیــز جــذب گردشــگران داخلــی و 
خارجــی توســط ســازمان پارکهــا 
ــر  ــوع ت ــه متن ــبز ارومی ــای س و فض
و جــذاب تــر از ســالهای گذشــته 
ــال  ــاه س ــت م ــخ 9 اردیبهش درتاری
ــار در  ــن ب ــدت7 روز ای ــه م ــاری ب ج
دهکــده زیبــای ســاحلی چــی چســت 

ــد. ــزار گردی ــه برگ ارومی

مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا و فضــای 
عمــده  دالیــل  از  افــزود  ارومیــه  ســبز 
چــی چســت  ســاحلی  دهکــده  انتخــاب 
جشــنواره،  ایــن  برگــزاری  جهــت 
شناســاندن ایــن مجموعــه تفریحــی بــه 
ــل  ــه دلی ــز ب ــگران عزی ــهروندان و گردش ش
ــوده  ــی آن ب ــی و طبیع ــت بســیار عال موقعی
ــه  ــا عبــور از جــاده گلمانخان کــه از یکســو ب
ــه  ــن ارومی ــبز و رنگی ــای سرس ــاهد باغه ش
ــه  ــیدن ب ــا رس ــر ب ــوی دیگ ــتیم و از س هس
دهکــده ســاحلی چــی چســت طبیعــت 
ــه  ــه و دریاچــه ارومی ــدر گلمانخان ــای بن زیب

را نظــاره گــر هســتیم.

نمــود ســازمان  بیــان  ایشــان همچنیــن 
ــه در راســتای  ــا و فضــای ســبز ارومی پارکه
ــهرداری  ــدت ش ــد م ــداف بلن ــه اه ــل ب نی
ارومیــه تصمیــم بــه برگــزاری جشــنواره گل 
و گیــاه در ایــن مجموعــه زیبــا نمــوده اســت 
کــه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده از 
چنــد مــاه پیــش اقــدام بــه طراحــی، آمــاده 
ــکاری  ــبز و گل ــای س ــت فض ــازی و کاش س
ــده  ــت. عم ــوده اس ــده نم ــه دهک در محوط
ــن خصــوص  ــات ســازمان در ای ــن اقدام تری

ــد از: عبارتن

؛  گلــکاری  ؛طراحــی  احــداث  مراحــل 
سیســتم آبیــاری ؛کاشــت چمــن ؛درخــت و 
درختچــه و زیباســازی بــه مــدت 3 مــاه بــه 

ــد. ــول انجامی ط

ــرش  ــواع ف ــت ان ــا و کاش ــاغ گله ــاد ب ایج
ــه  ــواع الل ــی و ان ــای فصل ــا گله ــا ب گل زیب
هــای رنگیــن کــه بیــش از 500 هــزار اللــه 
ــی  ــا م ــواع گله ــه از ان ــزار بوت ــن ه و چندی
ــای  ــرح ه ــت از ط ــت حمای ــه جه ــد. ب باش
ــی  ــه جوی ــه و صرف ــه ارومی ــای دریاچ احی
در مصــرف آب، از ایــن میــزان 40 نــوع 
ــم  ــه ک ــاوم ب ــای مق ــه ه ــواع گون ــه از ان بوت
ســازمان  خــود  هــای  گلخانــه  در  آبــی 
ــچ شــنی  ــز از ترکیــب مال ــد شــده و نی تولی

ــت. ــده اس ــتفاده گردی اس

ــاری  ــدرن آبی ــای م ــتم ه ــتفاده از سیس اس
ــرف آب و  ــش مص ــرای کاه ــار ب ــت فش تح
ــبز  ــاری در فضــای س ــان آبی ــش راندم افزای
ــت  ــت در اولوی ــی چس ــاحلی چ ــده س دهک

ــرار دارد. ــازمان ق ــی س ــات عمران اقدام

هــای  المــان  انــواع  نصــب  و  طراحــی 
ــب  ــری، نص ــایبان چت ــکاری، س ــم گل حجی

ــل گل  ــاخت تون ــز گل، س ــای آوی ــه ه پای
ــرای  ــه ب ــی ک ــای باران ــاق ه ــراه ط ــه هم ب

اولیــن بــار در ارومیــه اجــرا گردیــد.

موضــوع  بــا  عکاســی  مســابقه  برگــزاری 
ــابقه  ــن مس ــه ای ــاه ک ــت و گل و گی طبیع
مراســم جشــنواره  از  قبــل  هفتــه  چنــد 
شــروع شــده و جوایــز آن در روز اختتامیــه 

ــد. ــا گردی ــدگان اعط ــه برن ب

کــودکان  اســتعدادهای  شــکوفایی  بــرای 
بــه  اقــدام  ســازمان  عزیــز،  نونهــاالن  و 
ــزی  ــگ آمی ــی و رن ــابقه نقاش ــزاری مس برگ

ــود .  ــوده ب ــت نم ــوع طبیع ــا موض ب

راه انــدازی غرفــه هــای تخصصــی در زمینــه 
ــی  ــاورزی و باغبان ــوم کش ــف عل ــای مختل ه
بــا حضــور کارشناســان مجــرب ســازمان 
ــه ســؤاالت و نیازهــای  ــاده پاســخگویی ب آم
مراجعیــن محتــرم در خصــوص کاشــت و 
نگهــداری گلهــا و گیاهــان و مبــارزه بــا 

ــود. ــا ب ــات و بیماریه آف

زینتــی  گلهــای  نمایشــگاه  انــدازی  راه 
شــهروندان  و  مراجعیــن  کــه  خانگــی  و 
ــا  ــواع گله ــی از ان ــد از ویترین ــی بتوانن گرام
ــد نمــوده و نیازهــای خــود  و گیاهــان بازدی

را تأمیــن نماینــد.

  وی بــا اشــاره بــه خبــر خــوش بــرای 
 96 ابتــدای ســال  در  عزیــز  همشــهریان 
ــرارداد  ــه ق ــه شــهرداری ارومی ــه داد ک ادام
ــام  ــا ن ــه ب تولیــد، تکثیــر و صــادرات گل الل
بــا  انحصــاری "ارومیــه" را  اختصاصــی و 
ــانده  ــا رس ــه امض ــدی ب ــرکت هلن ــک ش ی
اســت کــه امیــد اســت بتوانیــم ارومیــه 
ــرح  ــران مط ــه ای ــب الل ــوان قط ــه عن را ب

نماییــم.

ــم  ــزود امیدواری ــان اف ــایگان در پای ــی ش عل
بتوانیــم  از خداونــد منــان  اســتعانت  بــا 
در نیــل بــه اهــداف ســبزمان و خدمــت 
ــر از  ــز موفــق ت ــه همشــهریان عزی رســانی ب

ــیم. ــته باش گذش

برگزاری هفتمین جشنواره گل و گیاه



9

هفتمین جشنواره گل و گیاه از نگاه دوربین
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یک شاخه رزماری یک دنیا خاصیت

یعنــی  خاصیــت،  معــدن  یعنــی  رزمــاری 
دوســت ســامت بــدن، یعنــی عطــر دل انگیــز 
ــی از  ــاه گلچین ــب کوت ــن مطل تندرســتی! در ای
خــواص ایــن گیــاه معطــر و روش های اســتفاده 

از آن را مــرور می کنیــم. 
گیاهشناسي:

ــاله،  ــه اي، چندس ــت بوت ــي اس ــی  گیاه ــل کوه ــا اکلی ــاري ی رزم
همیشــه ســبز و بــا ارتفــاع 1 تــا 2 متــر، بــا شــاخه هــاي افراشــته، 
برخاســته و گهــگاه خوابیــده روي زمیــن بــه رنــگ ســبز، قهــوه اي 
و معطــر، برگهــا متقابــل، باریــک، دراز، نــوک تیــز و کمــي خشــن و 
خمیــده بــه ســمت عقــب، روي بــرگ بــدون کــرک و ســبز ولــي در 
بعضــي ارقــام پشــت آن پوشــیده از کــرک ســفید و پنبــه اي اســت. 
برگهــا بــدون دمبــرگ بــوده و گلهــا بــه صــورت خوشــه هائــي کــه 
در طــول محــور آرایــش یافتــه انــد. گلهــا بــه رنــگ ســفید مایــل بــه 
بنفــش کــه در اواخــر بهــار ظاهــر مــي شــود.میوة چهــار فندقــه بــه 
رنــگ قهــوه اي، ســفت، گــرد و تخــم آن کوچــک در داخــل میــوه. 

تمــام بــرگ، شــکوفه و اعضــاي گیــاه معطــر و خوشبوســت.
پراکنش جغرافیائي:

ــات و مناطــق خشــک و صحــاري  ــا و ارتفاع ــه ه ــاه در تپ ــن گی ای
بیشــتر مــي رویــد. ایــن گیــاه بومــي منطقــة مدیترانــه و بیشــتر در 
ســواحل مدیترانــه اســت. ایــن گیــاه در سراســر ایــران بــه صــورت 

پرورشــي وجــود دارد.

کشت رزماري:
تکثیــر ایــن گیــاه از طریــق قلمــه اســت. پــس از اینکــه در اواخــر 
ــا را در  ــد آنه ــه ش ــه تهی ــاله قلم ــد س ــان چن ــز از گیاه ــاه پائی م
گلخانــه کشــت نمــوده و یــا نگهــداري مــي کننــد. یــک ســوم طــول 
ــا 4  ــرگ کــه معمــوالً پــس از 3 ت ــه داراي ب قلمــه در خــاک و بقی
هفتــه شــروع بــه ریشــه دار شــدن مــي کنــد و پــس از گذشــت 3 
ــاي  ــل گلدانه ــا را داخ ــپس آنه ــده، س ــل ش ــا تکمی ــه ه ــاه ریش م
نایلونــي قــرار داده و در بهــار وارد مزرعــه مــي کننــد. خــاک مزرعــه 
بایــد لومــي، ماســه ا اي و کامــاًل آفتــاب گیــر باشــد. بعــد از گرفتــن 
ــه خــاک  ــه دامــي و شــیمیائي را ب ــزان کــود پای آزمــون خــاک می
ــد توجــه  ــم. بای ــي نمائی ــا را کشــت م ــه نمــوده و ســپس آنه اضاف
ــن خطــوط 1/5  ــة بی ــاي قطــره اي فاصل ــه در سیســتم ه شــود ک
متــر و فاصلــة بیــن بوتــه هــا روي خطــوط 50 ســانتي متــر باشــد. 
بــراي یــک زمیــن یــک هکتــاري حــدود 14000 قلمــه کافــي اســت 
ــود. آب  ــي ش ــه م ــارو توصی ــت ف ــطحي روش کش ــاري س و در آبی
ــد  ــاد از ح ــادل و زی ــا EC متع ــي ب ــد آب ــاري بای ــاز رزم ــورد نی م

بــاال نباشــد.
نیاز آبي :

ــزان  ــاري قطــر اي می ــا آبی ــوان ب ــاري کــم و مــي ت ــي رزم ــاز آب نی
ــب  ــاري 8ـ6 روز مناس ــود. دور آبی ــاري نم ــن را آبی ــادي از زمی زی
اســت. در طــول مــدت رویــش رزمــاري نیــاز بــه مراقبــت ویــژه اي 
ــن علفهــاي هــرز محــدود  ــه کــود ســرک و وجی نیســت و فقــط ب

مــي شــود

  Rosmarinus officinalis :نام علمي

خانوادةیییی:  Labiatae نعنائیان 

  Rosemary :نام انگلیسي

رزماری

ــدی  ــلطان احم ــی س ــه هالل ــردآوری: فهیم گ
ــوژی ــت - فیزیول ــرای زراع دکت
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زمان برداشت:
برداشــت رزمــاري از ســال دوم و هنــگام بــه گل رفتــن 
ــدار و  ــاي برگ ــاخه ه ــرد و سرش ــي گی ــورت م ــه ص مزرع
گلــدار را تــا حــد ســطح خشــبي بوتــه برداشــت مــي نمایــد. 
ــام  ــزه انج ــا مکانی ــر و ی ــط کارگ ــد توس ــي توان ــت م برداش
گیــرد. پــس از برداشــت اگــر قــرار باشــد از برگهــا و گلهــاي 
خشــک رزمــاري اســتفاده شــود، بایــد در ســایه و بــه مــرور 
زمــان ایــن کار صــورت گیــرد تــا تغییراتــي در کیفیــت مــواد 

ــره صــورت نگیــرد. مؤث
مهمترین مواد شیمیائي:

ــده  ــاري 61 درصــد اســت. عم ــانس رزم ــزان درصــد اس می
تریــن ترکیبــات موجــود در روغــن فــرار گیــاه را 1و8 
ــن  ــا پین ــتات، آلف ــل اس ــر، بورنی ــول، کامف ــینئول، بورنئ س
ــرایط  ــه ش ــته ب ــه بس ــد ک ــي دهن ــکیل م ــن تش و بتاپین
ــاه میــزان و درصــد هریــک از  ــي محــل کشــت گی جغرافیائ

ــد. ــي باش ــر م ــواد متغی ــن م ای
خواص درماني:

ــه  ــت ک ــن« اس ــام »کولی ــه ن ــی ب ــاوی ترکیبات ــاری ح رزم
چربی هــای کبــد را کنتــرل می کنــد و بــرای دســتگاه 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــوارش بس گ
 رزمــاری بــه دفــع صفــرا کمــک می کنــد و بــرای مقابلــه بــا 
گرفتگــی عضــالت دســتگاه گــوارش، نفــخ و یبوســت موثــر 

ــد. ــل می کن عم
ــی )ادرارآوری(  ــواص دیورتیک ــاوی خ ــر ح ــاه معط ــن گی  ای
اســت و بــرای همیــن هــم روی کلیه هــا اثــر می گــذارد و از 
ابتــال بــه روماتیســم پیشــگیری می کنــد. اگــر نمی خواهیــد 
کلیه هایتــان ســنگ تولیــد کننــد و یــا اینکــه خــدای نکــرده 

ــاری  ــراغ رزم ــه س ــد ب ــان بیفت ــه جانت ــرس ب ــاری نق بیم
برویــد.

ــط  آوری دارد و  ــت خل ــد آویشــن خاصی ــز مانن ــاری نی  رزم
ــای برونشــیتی و  ــا عفونت ه ــه ب ــرای مقابل ــانده ی آن ب جوش
ــاری را  ــرف رزم ــت.متخصصان مص ــر اس ــرفه موث ــان س درم
ــز  ــترس نی ــی و اس ــع بی خواب ــاب، رف ــکین اعص ــرای تس ب
ــد کــه یونانی هــای باســتان از  ــد بدانی ــد. بای ــه می کنن توصی
ــد. ــتفاده می کرده ان ــان اس ــت حافظه ش ــرای تقوی ــاری ب رزم

ــت هایتان را  ــا و دس ــد پاه ــج می بری ــم رن ــر از روماتیس اگ
بــه ایــن گیــاه معطــر بســپارید. بــرای ایــن کار یــک مشــت 
ــر آب  ــک لیت ــاری را در ی ــک گل دار رزم ــاخه های کوچ ش
ــد.در نهایــت  ــد و دســت ها و پاهایتــان را در آن بگذاری بریزی
اینکــه اگــر دوســت داریــد موهــای بلنــد و پرپشــتی داشــته 

باشــید نیــز بــه رزمــاری نیــاز خواهیــد داشــت.
روش اســتفاده بــرگ و سرشــاخه هــاي گلــدار تــازه 
یــا خشــک شــدة گیــاه رزمــاري انــدام داروئــي مــی باشــند 
.راحت تریــن روش هــای اســتفاده از رزمــاری اســتفاده از 
ــه  ــد ب ــی آن اســت. می توانی ــا عصــاره ی روغن جوشــانده و ی
راحتــی برگ هــای ایــن گیــاه معطــر را دم کنیــد. بــرای ایــن 
کار یــک قاشــق چای خــوری رزمــاری را بــا یــک لیــوان آب 
جــوش بــه مــدت 10 دقیقــه دم کنیــد. روزانــه می توانیــد 2 

تــا 3 فنجــان از ایــن جوشــانده میــل کنیــد.
ــاری  ــاخه ی کوچــک رزم ــا دو ش ــک ی ــم ی ــه می کنی  توصی
ــد  ــد. می توانی ــان بیندازی ــن زیتون ت را داخــل شیشــه ی روغ
ــه آن اضافــه کنیــد. خواهیــد دیــد  چنــد حبــه ســیر هــم ب
روغــن زیتونتــان چــه طعــم خــوب و دل انگیــزی پیــدا 

خواهــد کــرد.
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Lavender :نام انگلیسی

Lavandula angustifolia :نام علمی

Labiatae :خانواده

اسطوخودوس فرانسوی ) اسطوخودوس حقیقی (

»پلینــوس« خصوصیــات دارویــی نوعــی 
اســطوخودوس را برشــمرده اســت. وی اظهار 
مــی دارد در زمانهــای گذشــته مــردم گونــه 
هــای کمــی از جنــس اســطوخودوس را مــی 
شــناخته و از آنهــا اســتفاده مــی کــرده انــد. 
کلمــه »الوانــد« از ریشــه التیــن »الوار« 
ــه معنــای تمیــز کننــده و  مشــتق شــده و ب
شــوینده اســت. بــه طــوری کــه مــردم اروپــا 
ــرای شستشــوی  ــاه ب ــن گی در گذشــته از ای
ــت  ــد.  و عل ــدن خــود اســتفاده مــی کردن ب
ایــن نامگــذاری احتمــاالً بــه ایــن علــت بــوده 
کــه در تمیــز کــردن و شســتن زخــم هــا بــه 

کار مــی رفتــه اســت. 
اســطوخودوس فرانســوی )اســطوخودوس 
حقیقــی( از قــرن ســیزدهم نــزد مــردم 
اروپــا شــناخته شــده بــود و در مرکــز اروپــا 
گســترش زیــادی داشــته و مــوارد اســتعمال 
آن نیــز فــراوان بــوده اســت. در حــال حاضــر 
ــاط  ــر نق ــوی در اکث ــطوخودوس فرانس از اس

ــی شــود. ــان اســتفاده م جه
اســانس ایــن گیــاه یکــی از ترکیبــات اصلــی 
برخــی فــرآورده هــای بهداشــتی و آرایشــی 

را تشــکیل مــی 
دهــد و در تولیــد 
عطــر،  ادکلــن، 
ــامپو،  ــون، ش صاب
ه  کنند شــبو خو

هــای هــوا و امثــال آن کاربــرد فرآوانــی دارد. 
ــدید  ــت ش ــز خاصی ــاه نی ــن گی ــانس ای اس

دارد. ضدباکتریایــی 
ــی و گل  ــر رویش ــته از پیک ــردم در گذش م
دارویــی  هــای  اســتفاده  اســطوخودوس 
ــد  ــد. آنهــا معتقــد بودن متعــددی مــی کردن
ــراد  ــه اف ــبب معالج ــتفاده از آن س ــه اس ک
فلــج و بــه کار افتــادن مجــدد دســت و پــای 
ایــن افــراد مــی شــود. آنهــا همپنیــن بــرای 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی از بیماریه ــان بعض درم
مغــز، ازجملــه خــون گرفتگــی عــروق مغــزی 

ــد. ــی کردن ــتفاده م ــاه اس ــن گی از ای
در تمــام فارماکوپــه هــای معتبــر از گلهــای 
ایــن گیــاه بــه عنــوان دارو یــاد شــده و 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی آن م ــواص درمان خ
گرفتــه اســت. در حــال حاضــر از مــواد موثره 
اســطوخودوس فرانســوی بــرای معالجــه 

ــی و  ــتم عصب ــه سیس ــوط ب ــای مرب بیماریه
ــرای درمــان رماتیســم اســتفاده  همچنیــن ب

ــود. ــی ش م
ــف  ــای مختل ــه ه ــورها ، گون ــی کش در بعض
اســطوخودوس ، بــه عنــوان گیاهــان زینتــی 

در باغهــا و پارکهــا کشــت مــی شــود.
ــور  ــط زنب ــاه توس ــن گی ــای ای ــه گله تغذی
عســل نــه تنهــا در کیفیــت عســل آنهــا تاثیر 
فرآوانــی دارد بلکــه ســبب افزایــش عملکــرد 
ــتفاده  ــت اس ــه عل ــود. ب ــی ش ــز م عســل نی
ــاه  ــن گی ــوع از اســطوخودوس، ای ــای متن ه
در اکثــر کشــورهای جهــان کشــت و روز بــه 

ــر متقاضیــان آن افــزوده مــی شــود. روز ب
ــیعی در  ــی وس ــای زراع ــاله زمینه ــه س هم
کشــورهای فرانســه، روســیه، بلغارســتان، 
ــت  ــرای کش ــتان ب ــکا و مجارس ــن، آمری ژاپ
اســطوخودوس فرانســوی اختصــاص مــی 

ــد. یاب

گیاهشناسي: 
ــی ، چندســاله و خشــبی  ــف اســطوخودوس گیاهان ــه هــای مختل گون
ــا  ــه اســطوخودوس ی ــق ب ــه متعل ــون حــدود 48 گون ــا کن هســتند. ت
»الوانــد« شناســایی شــده است.اســطوخودوس فرانســوی گیاهــی 
چندســاله و خشــبی اســت. ریشــه اصلــی آن طویــل و چوبــی اســت و 
انشــعابهای متراکــم و فراوانــی دارد و قــادر بــه جــذب رطوبــت از اعمــاق 
ســه تــا چهارمتــری زمیــن مــی باشد.ســاقه ضخیــم و قهــوه ای رنــگ 
اســت. قســمت تحتانــی ســاقه انشــعابهای فراوانــی دارد و گیــاه بســیلر 

متراکــم و انبــوه بــه نظــر مــی رســد. 
شــکل ظاهــری آن در گیاهــان چندســاله شــبیه بــه نیمکــره ای اســت 
ــا 120 ســانتی متــر مــی رســد. ارتفــاع ســاقه  ــه 80 ت کــه قطــر آن ب
متفــاوت اســت و بــه ســن گیــاه و شــرایط اقلیمــی محــل رویــش آن 
بســتگی دارد. ارتفــاع گیاهــان چندســاله بــه 40 تــا 60 ســانتی متــر می 
رســد. برگهــا بــه رنــگ ســبز تیــره، نیــزه ای شــکل و بــه طــور متقابــل 
روی ســاقه قــرار مــی گیرنــد. طــول برگهــا ســه تا پنــج و عــرض آن 0/2 
تــا 0/5 ســانتی متــر اســت.برگها پوشــیده از کــرک و حفره هــای حاوی 
اســانس اســت. گلهــا در انتهــای ســاقه هــای گل دهنــده بــه صــورت 
خوشــه هــای مجتمــع قــرار مــی گیرنــد. ســاقه هــای گل دهنــده در 
اســطوخودوس فرانســوی غیرمنشــعب اســت و ارتفــاع آن بیــن 20 تــا 
40 ســانتی متــر مــی باشــد. گلهــا بــه رنــگ آبــی یــا متمایل بــه بنفش 
اســت. برخــی از گیاهــان ممکــن اســت گلهــای ســفید رنــگ دیــا بــور 
)قهــوه ای روشــن( تولیــد کننــد ولــی اســانس ایــن گیاهــان کمیــت 
ــوی مطبوعــی  ــاه ب ــی دارند.پیکــر رویشــی ایــن گی و کیفیــت نامطلوب

دارد کــه ناشــی از وجــود اســانس اســت. اســانس در برگهــا و گلهــای 
ــی  ــره م ــاخته و ذخی ــوص س ــای مخص ــره ه ــطوخودوس و در حف اس
شــود. اســانس گلهــا در مقایســه بــا برگهــا کیفیــت مناســبتری دارنــد و 
مقــدار آن بــه نــوع گیــاه و شــرایط اقلیمــی محــل رویــش گیاه بســتگی 
داشــته و بیــن 0/5 تــا 1/5 درصــد اســت. مهمتریــن ترکیبــات تشــکیل 
دهنــده اســانس را »لینالیــل اســتات« )35 تــا 60 درصــد( ، »لینالــول« 
ف »کامفــور« و »گرانیــول« تشــکیل مــی دهــد. از ترکیبــات دیگــر ایــن 
ــام بــرد. گیــاه مــی تــوان از »کوماریــن« ،«فالونوئیــد« و »اســترول« ن

میــوه فندقــه و بــه شــکل تخــم مــرغ اســت. طــول میــوه 1/8 تــا 2/2 
ــه  ــراق اســت. وزن هزاردان ــره و ب ــوه ای تی ــگ آن قه ــر و رن ــی مت میل
0/85 تــا 1/1 گــرم اســت. بذرهــای اســطوخودوس فرانســوی ســه الــی 
ــد. رشــد اولیــه ایــن  چهــار ســال از قــوه رویشــی مناســبی برخوردارن
ــه گل مــی  ــد اســت. گیاهــان معمــوال از ســال اول ب ــاه بســیار کن گی
رونــد. رویــش گیاهــان در ســالهای بعــد در فصل بهــار )اوایــل فروردین( 
آغــاز مــی شــود و گلهــا اواخــر بهــار )اواخــر خــرداد( ظاهــر مــی شــوند 
و گلدهــی تــا اواســط تابســتان )مــرداد( ادامــه مــی یابــد. هــوای ســرد 
و بارندگــی )10 تــا 15 روز قبــل از گلدهــی( گلدهــی را بــه تاخیــر مــی 
انــدازد. هــوای گــرم و خشــک ســبب تســریع در گلدهی اســطوخودوس 

فرانســوی مــی شــود. میــوه هــای ایــن گیــاه بــه تدریــج مــی رســند.
ــده  ــه اطــراف پراکن ــاه جــدا و ب ــا از گی ــوه، بذره ــس از رســیدن می  پ
مــی شــود.دوره رویشــی اســطوخودوس فرانســوی بســیار طوالنی اســت 
ــی 20 ســال  ــا 15 ال ــد و ت ــی کن ــر م ــا 30 ســال عم و معمــوال 20 ت

بازدهــی اقتصــادی دارد.
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پراکنش جغرافیائي: 
اســطوخودوس فرانســوی )بــا گونــه هــای اســپیکا، افیســینالیس و ورا 
هــم نــام اســت(، گیاهــی اســت مدیترانــه ای، منشــاء آن جنــوب اروپــا 
ــوب  ــان، جن ــا ، یون ــز ایتالی ــوب و مرک ــت و در جن ــده اس ــزارش ش گ
ــات 1700  ــنی و در ارتفاع ــبک ش ــای س ــپانیا در خاکه ــه و اس فرانس
متــری از ســطح دریــا بــه طــور خــودرو مــی رویــد. ایــن گیــاه حقیقــی 

)غیــر دورگ( اســت و بــذر تولیــد مــی کنــد.
کشت اسطوخودوس:

اســطوخودوس از گیاهــان مناطــق خشــک و نیمــه خشــک اســت. در 
ــم  ــت ک ــرم و رطوب ــوای گ ــراوان و ه ــور ف ــش ن ــه تاب ــش ب طــول روی
نیــاز دارد. در ایــن شــرایط عملکــرد گل، اســانس و همچنیــن کیفیــت 
اســانس افزایــش مــی یابــد. در ایــن مــورد تحقیقــات نشــان مــی دهــد 

کــه مقــدار و کیفیــت بــا نــور رابطــه مســتقیم دارم.
ــته  ــود نداش ــی وج ــور کاف ــه ن ــی ک ــطوخودوس در مناطق ــت اس کش
باشــد نــه تنهــا از مقــدار اســانس گلهــا کاســته مــی شــود، بلکــه ســبب 
ــن  ــود. در ای ــی ش ــتات( آن م ــتری)لینالیل اس ــات اس ــش ترکیب کاه
ــد اســانس و ترکیبــات  ــی کــه در ســایه کشــت شــده ان مــورد گیاهان
اســتری آن در مقایســه بــا گیاهــان کشــت شــده در آفتــاب بــه ترتیــب 

55 و 41 درصــد کاهــش نشــان مــی دهــد.
اگرچــه اســطوخودوس قــادر اســت درجــه حرارتهــای پاییــن )15-الــی 
20-درجــه ســانتی گــراد( را تحمــل کنــد، ولــی در فصــل بهــار هنــگام 
رویــش گیــاه و تولیــد شــاخ و بــرگ بــه ســرما بســیار حســاس اســت 
ــی  ــک م ــده و خش ــرمازدگی ش ــار س ــان دچ ــرما، گیاه ــروز س ــا ب و ب
ــود و مناطــق  ــای گ ــاه در زمینه ــن گی ــن رو از کشــت ای شــوند. از ای

ســرد حتــی االمــکان بایــد اجتنــاب کــرد.
نیاز آبی :

ــاد  ــاری زی ــت. آبی ــب نیس ــطوخودوس مناس ــرای اس ــاد ب ــت زی رطوب
ــد(  ــا 50 درص ــدار 30 ت ــه مق ــانس )ب ــمگیر اس ــش چش ــبب کاه س
ــه  ــاه از مرحل ــن گی ــود. ای ــی ش ــده آن م ــکیل دهن ــات تش و ترکیب
ــل  ــی تحم ــدت طوالن ــرای م ــکی را ب ــت خش ــادر اس ــکیل گل ق تش
کنــد .اســطوخودوس فرانســوی در هــر نــوع خاکــی قــادر بــه رویــش 

ــی از  ــیم و غن ــات کلس ــاوی ترکیب ــبک ح ــای س ــی خاکه ــت. ول اس
ــن  ــوه ای ــد انب ــرای تولی ــبی ب ــای مناس ــی خاکه ــواد و عناصــر غذای م
گیــاه اســت. خاکهــای ســنگین کــه تهویــه هــوا در آنهــا بــه ســختی 
انجــام مــی گیــرد و همچنیــن خاکهایــی کــه ســبب آب ایســتایی مــی 
شــوند بــرای کشــت ایــن گیــاه مناســب نیســتند.«پی اچ« خــاک بــرای 

ــت. ــب اس ــا 8/2 مناس ــن 6/4 ت ــوی بی ــطوخودوس فرانس اس
مواد و عناصر غذایی مورد نیاز:

اســطوخودوس در زمینهــای تهــی از مــواد و عناصــر غذایــی مــی رویــد، 
ــد از زمینهــای غنــی و حاصلخیــز  ــی در ســطوح وســیع کشــت بای ول
اســتفاده شــود. اســطوخودوس 15 تــا 20 ســال در یــک مــکان باقــی 
مــی مانــد. از ایــن رو تمــام نیازهــای غذایــی گیــاه در ایــن مــدت بایــد 
توســط خاکــی کــه در آن کشــت مــی شــود تامیــن گردد.تحقیقــات 
نشــان مــی دهــد بــرای تولیــد هــر یکصــد کیلوگــرم گل، گیاهــان 0/8 
ــید  ــرم اکس ــفر و 0/8 کیلوگ ــرم اکسیدفس ــرم ازت، 0/2 کیلوگ کیلوگ
پتــاس از خــاک جــذب مــی کنند.کودهــای حیوانــی کامــال پوســیده 
ــی  ــه م ــن رو توصی ــرد دارد. از ای ــش عملک ــده ای در افزای ــش عم نق
ــا 50 تــن  شــود در فصــل پاییــز هنــگام آمــاده ســاختن زمیــن 35 ت
در هکتــار کودهــای حیوانــی کامــال پوســیده 70 تــا 80 کیلوگــرم در 
هکتــار اکسیدفســفر و 100 تــا 120 کیلوگــرم در هکتــار اکســیدپتاس 
بــه عنــوان مقادیــر پایــه بــه خــاک اضافــه شــود. در فصــل بهــار ســال 
اول رویــش نیــز 70 تــا 80 کیلوگــرم در هکتــار ازت بایــد بــه صــورت 
ــد  ــی ده ــان م ــات نش ــرار گیرد.تحقیق ــان ق ــار گیاه ــرک در اختی س
پــس از اولیــن برداشــت اســتفاده از کودهــای ازت و همچنیــن کاربــرد 
محلولهــای غذایــی مناســب نیســت و مقاومــت گیاهــان را بــه ســرمای 

زمســتان کاهــش مــی دهــد.
زمان برداشت: 

ــدار آنســت و  ــاه سرشــاخه هــای گل ــن گی ــورد اســتفاده ای قســمت م
بهتریــن زمــان برداشــت هنگامــی اســت کــه گلهــا روی گیــاه ظاهــر 
مــی شــوند. ) اوایــل تیــر تــا اواســط مرداد(.بــرای برداشــت محصــول از 
اره اســتفاده کــرده و گیــاه را هــرس مــی کننــد و سرشــاخه هــا را در 

ســایه خشــک مــی کننــد.
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خواص درمانی اسطوخودوس: 
رفع استرس و افسردگی: 

ــرادی  ــع اســترس و افســردگی: اف رف
کــه مشــاغل ســخت و دشــوار دارنــد 
کاری  اســترس  و  فشــار  میــزان  و 
ــت در  ــر اس ــت، بهت ــاد اس ــا زی آن ه
طــول روز یــک یــا 2 لیــوان از چــای 
ــطوخودوس  ــاه اس ــانده گی ــا جوش ی
ــای  ــن چ ــیدن ای ــد. نوش ــل کنن می
ــی  ــتم عصب ــوان سیس ــش ت ــه افزای ب
ــه  ــت ب ــن خاصی ــد. ای ــک می کن کم
ــترس  ــی، اس ــراب، بیخواب ــع اضط رف
و افســردگی کمــک می کند.روغــن 
ضــد  و  آرام بخــش  اســطوخودوس 
ــوده و تاثیــر آرام بخش هــای  تشــنج ب

دیگــر را افزایــش می دهــد

رفع بی خوابی:
ــات  ــی تحقیق ــی ط ــان انگلیس محقق
رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  خــود 
کــه اســتفاده از اســطوخودوس در 
کــه  همانگونــه  بی خوابــی،  رفــع 
اســتفاده  آن  آز  ســنتی  طــب  در 
می شــده، تاثیــر بــه  ســزایی دارد.

انگلیــس،  بیمارســتان های  در 
ــاران  ــه بیم ــی ب ــع بی خواب ــرای رف ب
کــه  می شــود  داده  بالش هایــی 
درون آن اســطوخودوس وجــود دارد.

ودرمــان  درد  دل  درمــان 
 : ســت یبو

ــل  ــی مث ــترس در مواقع ــل اس تحم
یــا  هــا  دغدغــه  کشــی،  اســباب 
 … و  خانوادگــی  هــای  درگیــری 
اختالالتــی  ایجــاد  باعــث  اغلــب 
ــود و  ــی ش ــا م ــرد روده ه در عملک
ــان  ــد درم ــی توان ــطوخودوس م اس
ــی  ــل ناراحت ــن قبی ــرای ای ــری ب موث
هــا باشــد. اســطوخودوس بــه عنــوان 
ــم روی  ــد اسپاس ــکن و ض ــک ُمس ی
اختالالتــی کــه منشــا عصبــی دارنــد 
و  کنتــرل  باعــث  و  گذاشــته  اثــر 
تســکین آن هــا مــی شــود. در واقــع 
درمانگــران طب ســنتی ماســاژ شــکم 
ــن اســطوخودوس را یکــی از  ــا روغ ب
و  درمــان  شــیوه های  مفیدتریــن 

تســکین اسپاســم ها و انقباض هــای 
عضــالت شــکم می داننــد.

درمان سوختگی:
بســیاری از درمانگــران طــب ســنتی 
کــه  باورنــد  ایــن  بــر  مکمــل  و 
اســتفاده از روغــن گل اســطوخودوس 
بــه صــورت موضعــی موجــب از بیــن 
ــا و  ــده زخم ه ــی مان ــار باق ــن آث رفت
می شــود.  ســوختگی ها  از  برخــی 
بــه  اســطوخودس  روغــن  ماســاژ 
ــتمر و  ــورت مس ــه ص ــا ب روی زخم ه
ــای  ــا ج ــد ت ــی کن ــک م ــه کم روزان
ــن رود.  ــوختگی ها از بی ــا و س زخم ه
ــوی  ــده ق ــی کنن ــت ضدعفون خاصی
دارد از ایــن رو بــرای ضدعفونی کــردن 
زخم هــا و جراحــات بــه کار مــی رود.

درمان بیماری های تنفســی :
درمــان  بــرای  :اســطوخودوس 
مثــل  تنفســی  بیماری هــای 
ــیار  ــره بس ــت و غی ــیت، رینی برونش
موثــر اســت. ایــن گیــاه ضــد عفونــی 
ــه  ــت ک ــری اس ــوی موث ــده ری کنن
کاســته،  را  برونشــیتی  ترشــحات 
ــه خلــط انداختــن آن را آســان تــر  ب
ســاخته و گلــودرد و ســرفه را درمــان 

می کنــد

حافظه: تقویت 
درمــان  بــرای  :اســطوخودوس 
مثــل  تنفســی  بیماری هــای 

ــیار  ــره بس ــت و غی ــیت، رینی برونش
موثــر اســت. ایــن گیــاه ضــد عفونــی 
ــه  ــت ک ــری اس ــوی موث ــده ری کنن
کاســته،  را  برونشــیتی  ترشــحات 
ــه خلــط انداختــن آن را آســان تــر  ب
ســاخته و گلــودرد و ســرفه را درمــان 

. . می کنــد

طریقه مصرف:
ــدار و  ــاخه گل ــرم سرش ــدود 5 گ ح
ــر  ــک لیت ــاه را در ی ــن گی ــا گل ای ی
ــدت 10  ــه م ــه و ب ــوش ریخت آب ج
دقیقــه دم کنیــد. مقــدار مصــرف 
ــرده 4- 3 فنجــان در روز  ــن دم ک ای
اســت. توجــه: اشــخاص صفــراوی 
مــزاج از ایــن گیــاه اســتفاده نکننــد 
چــرا کــه باعــث آشــفتگی آنــان 
می شــود.این اشــخاص بایــد آن را 

ــد. ــکنجبین بخورن ــا س ب

منـابع:
ــي،  ــان داروئ ــي. گیاه ــري، عل 1-زرگ
انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1369 

ــارم ــد چه ،جل
ــرار  ــد. اس ــریفي، احم ــي ش 2ـ حاج

ــي، 1384  ــان داروئ گیاه
3ـ فارماکوپــة گیاهــي ایــران، کمیتــة 
ــران،  ــي ای ــة گیاه ــن فارماکوپ تدوی

ــد اول. 1381 ،جل
داروهــای  محمــد،  4-عبادیانــی، 
ــاکان  ــارات نی ــب، انتش ــت طبی آبدس
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حسینی1،حمید حاتمی2،سونیا صادقی 3و علی شایگان4
1. دانشــجوی کارشناســی ارشــد مهندســی کشــاورزی-

ــکان ــگاه آزاد مل ــداری دانش مرنع
2. اســتادیار گروه گشاورزی دانشگاه آزاد ملکان

3. کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه ارومیه
4. کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده
      ذخائــر توارثــی بــه عنــوان ارزشــمندترین و حیاتــی 
تریــن منتبــع هــر کشــور محســوب مــی شــوند و ادامــه رونــد 
افزایــش تولیــد و بهبــود کیفیــت مــواد غذایــی بســتگی بــه 
حفاظــت و بکارگیــری موثــر منابــع ژنتیکــی گیاهــی دارد کــه 
نیــل بــه ایــن هــدف مســتلزم حفاظت،ارزیابی،ثبــت و تبــادل 
ایــن منبــع اســت. علــف گندمــی )آگروپیــرون( از مهمتریــن 
گــراس هایــی کــه بــرای تثبیــت خــاک و مدیریــت منابــع آب 
ــه روی   ــق انجــام گرفت ــی باشــد.بر اســاس تحقی ــا ارزش م ب
ــی  ــی و اکولوژیک ــرایط اقلیم ــف در ش ــپ مختل ــت اکوتی هف
ــی از  ــرقی حاک ــان ش ــتان آذربایج ــکان از اس ــتان مل شهرس
آن اســت کــه اختــالف معنــی داری در صفــت تعــداد ســاقه 
بیــن ژنوتیــپ هــا وجــود داشــته و همبســتگی مثبتــی بیــن 
تعــداد ســاقه بــا وزن خشــک علوفــه و عملکــرد بــذر حاکــم 

مــی باشــد.
واژه هــای کلیــدی: علــف گندمی،اکوتیپ،تعداد ســاقه،وزن 

خشــک علوفــه و عملکــرد بــذر.
1-مقدمه

ــوه ای  ــای بالق ــی گنجینه ه ــی گیاه ــوع ژنتیک ــع تن       مناب
بــرای  ارزشــمند  بــه عنــوان پشــتوانه ای  هســتند کــه 
متخصصــان اصــالح نباتــات محســوب می گردنــد، زیــرا 
اســاس تحقیقــات به نــژادی گیاهــان بــر پایــه تنــوع ژنتیکــی 

وســیع اســتوار اســت )محمــدی و همــکاران 1385(.
جهــت تعییــن و بــرآورد تنــوع در گباهــان، مــی تــوان روش 
ــه  ــا ب ــن روش ه ــه ای ــرد.از جمل ــه کار ب ــی را ب ــای مختلف ه
کاربــردن انــواع نشــانگرها مانند، نشــانگر مورفولوژیکی اســت. 
ــوده و در  ــه ب ــوال کگ هزین ــات معم ــن صف ــی ای ــه ارزیاب ک
صورتیکــه ایــن صفــات از تــوارث پذیــری باالیــی برخــوردار 
باشــند، یکــی از گزینــه هــای مناســب در مطالعــات ژنتیکــی 

.)Roa,2002( ــد بشــمار مــی آین
2- بررسی منابع

ــا 150  ــن 100 ت ــدی، بی ــق رده بن ــع موث       براســاس مناب
گونــه علــف چمنــی تاکنــون شــناخته شــده اند کــه دو ســوم 
ــز  ــه آن نی ــا 30 گون ــوده و 22 ت ــیا ب ــی آس ــا بوم )2/3( آنه
ــز  ــی نی ــای اندک ــتند. گونه ه ــمالی هس ــکای ش ــی آمری بوم
ــی، اقیانوســیه و آفریقــا یافــت می شــوند.  ــکای جنوب در آمری
بســیاری از علف هــای گندمــی بــه نواحــی اســتپی یــا 
صحرایــی بــا شــرایط آب و هوایــی نیمــه مرطــوب تــا خشــک 
ــواع  ــدی، 1386(. ان ــدان و معتم ــد )برومن ــازگاری یافته ان س
ــه ســبز و خشــک داراي  ــد علوف ــات از لحــاظ تولی ــن نبات ای
ــه صــورت  ــات بیشــتر ب ــن نبات ــند. ای ــي مي باش ارزش فراوان
ــت  ــات، جه ــایر نبات ــا س ــوط ب ــت مخل ــا کش ــص و ی خال

ــد. برخــي از  ــرار مي گیرن احــداث چــراگاه، مــورد اســتفاده ق
گونه هــاي آن بــه علــت پوشــانیدن ســطح زمیــن بــه وســیله 
ــایش  ــري از فرس ــت جلوگی ــدن، جه ــي ش ــا چمن ــه ی ریش
خــاک کشــت مي شــوند. بــذر ایــن گیاهــان، در مــدت کوتــاه 
ــد. در  ــت مي کن ــرز رقاب ــاي ه ــد علف ه ــا رش ــه زده، ب جوان
مناطقــي کــه علف هــاي هــرز بــه میــزان فراوانــي شــایع شــده 
باشــند؛ کشــت برخــي از انــواع ایــن نباتــات نتیجــه ی خوبــي 
ــي،  ــل محیط ــر عوام ــاه در براب ــن گی ــل ای ــد. تحّم مي ده
ماننــد آب و هــوا و یــا خــاک زیــاد بــوده و ویــژه نواحــي گــرم 
ــي، 1355(.  ــد. )کریم ــرم مي باش ــبی گ ــور نس ــه ط ــا ب و ی
ــک  ــتند ی ــي هس ــس Agropyron گیاهان ــاي جن گونه ه
ــه  ــا لول ــزوم دار(، پهنــک برگ هــا تخــت ی ــا )ری ــا پای ســاله ی
شــده بــا زبانــک کوتــاه، گل آذیــن ســنبله ســاده، ســنبلچه ها 
داراي چنــد گل، کــم و بیــش پهــن و مســطح، جــدا از هــم 
ــه  ــن، ک ــور گل آذی ــول مح ــاي ط ــه گودي ه ــبیده ب و چس
ــد. ــد نیافته ان ــي( رش ــا پایین ــنبلچه هاي باالیي)ی ــي س گاه

ــود  ــی وج ــوع ژنتیک ــرآورد تن ــراي ب ــی ب ــاي مختلف روش ه
دارد کــه از مهمتریــن آنهــا، روش هــاي آمــاري چنــد متغیــره 
اســت کــه به طــور همزمــان از اطالعــات چندیــن صفــت در 
ــه  ــر اســاس فاصل ــراد را ب ــوده و اف ــتفاده نم ــراد اس ــه اف کلی
گروه بنــدي می کنــد. از ایــن روش هــا )خصوصــاً تجزیــه 
ــراي بررســی  ــی(، ب ــاي اصل ــه مؤلفه ه ــه ب خوشــه اي و تجزی
ــکار و  ــتوکا )اف ــل فس ــف مث ــان مختل ــی گیاه ــوع ژنتیک تن
همــکاران، 1388(، گنــدم نــان )محمــدی و همــکاران، 1388 
ــی،  ــی و ارزان ــدم دوروم )فراهان ؛ Hailu et al, 2006(، گن
1387(، توتــون )حاتمــی ملکــی و همکاران، 1391(، ماشــک 
 ،)Cross, 1992( جــو ،)تلــخ )عباســی و همــکاران، 1386
اســتفاده   )Ayana and Becele, 1999( ســورگوم 

شــده اســت.
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــای اصل ــه مؤلفه ه ــه ب تجزی
ــن ســهم  ــه، تعیی ــوع موجــود در جامع ــه تن تشــریح و توجی
ــی از  هــر صفــت در تنــوع و کاهــش تعــداد متغیرهــای اصل
ــی از  ــه ترکیب ــته ک ــای غیرهمبس ــبه مؤلفه ه ــق محاس طری
ــی  ــود )فراهان ــتفاده می ش ــند، اس ــی می باش ــای اصل متغیره
 Shirvani et al تحقیــق  نتایــج   .)1387 ارزانــی،  و 
)2014( نشــان داد کــه دو مؤلفــه اول حاصــل از تجزیــه 
ــه مؤلفه هــای اصلــی 70/87 درصــد از تغییــرات داده هــای  ب
 Agropyron. trichophorum در  را  مورفولوژیــک 

توجیــه می نماینــد. 
همــکاران  و  جعفــری  دیگــری  مطالعــه  در  همچنیــن، 
ــدي  ــي و گروه بن ــوع ژنتیک ــي تن ــور ارزیاب ــه منظ )1389( ب
ژنوتیپ هــاي Agropyron. elongatum بــا اســتفاده 
ــار  ــه چه ــد ک ــان دادن ــي نش ــاي اصل ــه مؤلفه ه ــه ب از تجزی
ــه  ــا را توجی ــس متغیره ــد از کل واریان ــه اول 85 درص مؤلف
نمــوده و صفــات ارتفــاع بوتــه و عملکــرد مهمتریــن صفــات 
در مؤلفــه اول بودنــد و بــا اســتفاده از بــای پــالت حاصــل از 
ــروه  ــه گ ــه در س ــورد مطالع ــای م ــه اول، جمعیت ه دو مؤلف
Abdi ghazi jah� همچنیــن می شــوند.   طبقه بنــدي 
Agro� تنــوع ژنتیکــي 8 جمعیــت )ani et al )2007

ارزیابی مورفولوژیکی تعدادی از ژنوتیپ های آگروپیرون )علف گندمی( در شرایط مرتعی ملکان
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ــه  ــرب کشــور را مطالع ــه شــمال غ pyron. tauri از منطق
ــا را  ــه اي، جمعیت ه ــه خوش ــتفاده از تجزی ــا اس ــوده و ب نم
 Abdi ghazi( در دو گــروه طبقه بنــدي نمودنــد. آنهــا
ــز  ــن تمای ــه ای ــد ک ــزارش نمودن jahani et al, 2007( گ
ــت  ــا مطابق ــگاه هاي جمعیت ه ــه رویش ــدأ اولی ــاع مب ــا ارتف ب
ــر از نظــر  ــات باالت داشــته و جمعیت هــاي موجــود در ارتفاع
ویژگي هــاي مورفولوژیکــي متفــاوت از جمعیت هــاي موجــود 

در ارتفاعــات پایین تــر مي باشــند. 
مواد و روشها:

Agro� در ایــن تحقیــق هفــت جمعیــت از گونــه          
ــل  ــای کام ــرح بلوک ه ــب ط pyron. cristatum در قال
تصادفــی در شهرســتان ملــکان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
در ایــن پژوهــش بــذور جمعیــت هــای مــورد نظــر )اکوتیــپ 
هــای مــورد نظــر( در اواخــر پاییــز در گلدان هــای پالســتیکی 
و در شــرایط کنتــرل شــده )گلخانــه( کشــت گردیدنــد. بعــد 
از جوانــه زنــی و رشــد اولیــه گیاهــان، در انتهــای فروردیــن 
ــل  ــای کام ــی بلوک ه ــرح آزمایش ــاس ط ــان براس ــاه گیاه م
تصادفــی بــا 3 تکــرار در شــرایط محیطــی کشــت گردیدنــد، 
ــف  ــر ردی ــه در ه ــج بوت ــرار پن ــر تک ــه در ه ــوری ک ــه ط ب
ــف و روی  ــن ردی ــه بی ــا فاصل کشــت شــد. در کاشــت بوته ه
ردیــف 35 ســانتی متر در نظــر گرفتــه شــد. پــس از کاشــت 
گیاهــان بالفاصلــه آبیــاری انجــام گردیــد. در طــول آزمایــش 
ــد.  ــارزه گردی ــي مب ــورت مکانیک ــه ص ــرز ب ــای ه ــا علف ه ب
صفــات مــورد ارزیابــی 1(تعــداد ســاقه : کــه در زمــان گــرده 
ــذر  ــه وزن ب ــرد بذر:ک ــود 2(عملک ــی ش افشــانی شــمارش م
ــدازه  ــی ان ــرازوی دیجیتال ــا ت ــه پــس از اســتحصال ب هــر بوت
گیــری مــی شــود3(وزن خشــک علوفه:نمونــه هــا در دمــای 
ــن  ــپس توری ــده و س ــک ش ــراد خش ــلنتی گ ــه س 65 درج
ــه منظــور تعییــن ســهم هــر صفــت در تنــّوع کل،  شــدند. ب
ــه  ــط، از تجزی ــر رواب ــیر بهت ــا و تفس ــم داده ه ــش حج کاه
بــه مؤلفه هــاي اصلــي)PCA(، بــا اســتفاده از صفــات 
مــورد بررســی بــر روي 7 جمعیــت اســتفاده شــد و دیاگــرام 
پراکنــش ژنوتیپ هــا بــر روي دو مؤلفــه ی اصلــي رســم 
ــه منظــور گروه بنــدي 7 جمعیــت مــورد بررســي،  ــد. ب گردی
ــه  ــاس فاصل ــه روش UPGMA و مقی ــتر ب ــه کالس تجزی

ــا اســتفاده از متغیرهــاي اســتاندارد شــده  ــع ب اقلیدســي مرب
انجــام شــد. بــراي تجزیــه ی آمــاري داده هــا از نــرم افزارهــاي 
SPSS ،SAS و MINITAB اســتفاده شــد و براي رســم 

ــد. ــزار Excel اســتفاده گردی ــرم اف ــا از ن نموداره
نتیجه و بحث:

ارزیابــی نشــان داد کــه        میانگیــن صفــات مــورد 
ــاع  ــترین ارتف ــب بیش ــه ترتی ــای G07 و G06 ب ژنوتیپ ه
ــزارش  ــکاران )2012(گ ــان و هم ــتند. ابراهیمی ــه را داش بوت
نمودنــد کــه اختالف هــای فیزیولوژیکــی بیــن گیاهــان باعــث 
ــالت  ــه در غ ــاع بوت ــر ارتف ــالف از نظ ــدن اخت ــود آم ــه وج ب
ــر  ــالوه ب ــه ع ــتند ک ــار داش ــن اظه ــن محققی ــود. ای می ش
ــلول  ــد س ــالف در تولی ــنتزی، اخت ــت فتوس ــالف ظرفی اخت
ــاع  ــر ارتف ــل تغیی ــف، دلی ــام مختل ــلول های ارق ــد س و رش
ــب بردارهــاي  ــر نســبي ضرای ــه گیاهــان می باشــد. مقادی بوت
ــاقه،  ــداد س ــات تع ــه صف ــان داد ک ــه اّول، نش ــژه در مؤلف وی
ــات  ــن صف ــه، مّهم تری ــک علوف ــه و وزن خش ــر علوف وزن ت
بــراي گروه بنــدي ژنوتیپ هــا در تجزیــه کالســتر بودنــد کــه 
نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق بــا نتایــج بــا نتابــج جعفــری و 

ــت. ــو اس ــکاران )1389( همس هم
نتایــج همبســتگی بیــن صفــات نشــان داد کــه، وزن خشــک 
علوفــه بــا تعــداد ســاقه رابطــه مثبــت معنــی دار در ســطح 1 
ــه و تعــداد ســاقه از اجــزاي  درصــد دارد. صفــات ارتفــاع بوت
اصلــي عملکــرد علوفــه مي باشــند و در تولیــد بیومــاس 
ــج  ــن نتای ــد. مشــابه ای ــي نقــش عمــده اي دارن بخــش هوای
توســط جعفــری و همــکاران )1386( مبنــی بــر رابطــه 
ــداد ســاقه در  ــا تع ــه ب ــن عملکــرد علوف ــي دار بی مثبــت معن
ــه  ــت. مطالع ــده اس ــزارش ش ــه A. desertorum، گ گون
ــطح 5  ــی داری در س ــه معن ــات، رابط ــن صف ــتگی بی همبس
ــذر  ــرد ب ــا عملک ــه ب ــات وزن خشــک علوف ــن صف درصــد بی
ــز همبســتگی  ــکاران )1387(، نی نشــان داد. محمــدی و هم
ــه  ــذر و عملکــرد علوف ــن عملکــرد ب ــی داری بی مثبــت و معن

ــد. ــزارش نمودن ــد گ ــکیوی بلن ــک در فس خش
بیــن عملکــرد بــذر و تعــداد ســاقه رابطــه مثبــت )0/476( و 
معنــی دار در ســطح 5% مشــاهده گردیــد. بــه نظــر مــي رســد 
ــت  ــي ثاب ــاي مرتع ــت در گرامینه ه ــن دو صف ــن ای رابطــه بی
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ــتگي  ــود همبس ــش، وج ــن آزمای ــابه ای ــد. مش ــدار باش و پای
مثبــت بیــن عملکــرد بــذر بــا تعــداد ســاقه در بوتــه، توســط 
 ،A. desertorum ،ســیدمحمدی و همــکاران )1389(، در
و در علــف بــاغ توســط جعفــري و همــکاران )1381( گزارش 

شــده اســت.
منابع:

ــی  ــی، ا.1389.بررس ــوار، ش. و رحمان ــرادی ال ــری، ع.م جعف
ــپ  ــه در 22 ژنوتی ــت علوف ــرد و کبفی ــی عملک ــوع ژنتیک تن
علف گندمــی Agropyron elongatum در دو شــرایط 
ــن  ــاالت یازدهمی ــتان.خالصه مق ــمال لرس ــم ش ــی و دی آب
کنگــره علوم.زراعــت و اصــالح نباتــات ایــران، دانشــگاه 

ــه 765. ــرداد 89، صفح ــران، م ــتی ته ــهید بهش ش
ــاد، ح.1381.  ــریف آب ــدری ش ــیرزاده، ع.حی ــری، ع.بش جعف
بررســی عملکردبــذر و اجــزای عملکــرد در 29 رقــم و 
ژنوتیــپ علــف بــاغ Dactylis glomerata. فصــل نامــه 
ــی و  ــان مرتع ــالح پباه ــک و اص ــات ژنتی ــی تحقیق پژوهش

ــران.129-91. ــی ای جنگل
افــکار، س.کریمــی، ص. و جعفــری، ع.ا. 1388.بررســی تنــوع 
مورفولوژیکــی عملکــرد بــذر و اجــزای آن در تعــدادی از 
ژنوتیــپ هــای فســتوکا بــا اســتفاه از روشــهای آمــاری چنــد 

ــران.151-160. ــه علــوم گیاهــان زراعــی ای متغییــره. مجل
ــم زاده، ق.درویــش زاده، ر. و علــوی،  حاتمــی ملکــی، ح.کری
ــا اســتفاده از  ر.1391.تنــوع ژنتیکــی توتــون هــای شــرقی ب
ــای  ــره. نشــریه پژوهــش ه ــد متغیی ــاری چن ــای آم روش ه

ــران.106-100. ــی ای زراع
فراهانــی، ا. و ارزانــی، ا.1387.بررســی تنــوع ژنتیکــی ژنوتیــپ 
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،دکتــرای  هاللــی  فهیمــه  گــردآوری: 

فیزیولــوژی زراعــت- 

ــای  ــی فض ــای اصل ــی از المانه ــان یک درخت
ســبز و موهبــت عظیــم خــدادادی می باشــند 
ــای  ــه ه ــوان ری ــه بعن ــر اینک ــالوه ب ــه ع ک
ــهای  ــد دارای نقش ــی کنن ــل م ــی عم تنفس
بســیار متنــوع دیگــری هــم مــی باشــند ولــی 
متاســفانه بدالیــل مختلــف از جملــه توســعه 
ــاختمان  ــا و س ــر کاربریه ــینی ، تغیی شهرنش
ســازی،آفات، بیماریهــا و ســرما تعــداد کثیری 
از درختــان در ســنوات اخیــر خشــکیده و 
ازبیــن رفتــه انــد. بــر اســاس آمــار هــای ارائــه 
ــن  ــا حــدود 10 درصــد از کل زمی شــده تنه
هــای قابــل کشــت دنیــا ممکــن اســت بــدون 
ــرما  ــارت س ــند. خس ــرمازدگی باش ــش س تن
زدگــی در آمریــکا ســاالنه حــدود 4-3 درصــد 
و در برخــی مناطــق نظیــر برزیــل و نیمکــره 
جنوبــی حــدود 5 درصــد و در ایــران حــدود 
ــذا در  3-2,5 درصــد گــزارش شــده اســت. ل
ــور  ــرد بط ــم ک ــعی خواهی ــتار س ــن نوش ای
مــوردی و مختصــر بــه مکانیســم خشــکیدگی 
درختــان بــر اثــر ســرما و روشــهای ممانعــت 

ــم. از آن اشــاره کنی

ســرمازدگی  نــوع  دو  گیاهــان  در 
chill� -1       : دار   دوجــود 
frezzing یــا  frost -2                ing

Chilling(( تنش سرمایی

بــه آن دســته از صدمــات در گیــاه اطــالق می 
شــود کــه در اثــر تشــکیل بلورهــای یــخ پیش 
ــاالی  ــای ب ــات در دم ــن صدم ــد ای ــی آی نم

صفــر یــا مــرز یــخ زدگــی آب پیــش مــی آیــد 
و بیشــتر در مــورد گیاهــان گرمســیر و نیمــه 
گرمســیری کــه بــه مناطــق سردســیر انتقــال 
chill�  رمــی یابنــد دیــده مــی شــود د

ing  نکــروز اتفــاق افتــاده کاهــش فتوســنتز 
و افزایــش تنفــس صــورت گرفتــه ولــی منجر 
بــه تولیدATP   نمــی شــود بلکــه انــرژی 
ــی رود  ــدر م ــا ه ــورت گرم ــده بص ــد ش تولی
همچنیــن پروتئینهــا تخریــب شــده و آنزیمها 

فعالیــت خــود را از دســت مــی دهنــد .

از:  عبارتنــد  ســرما  تنــش  اولیــه  آثــار 
عمومــی  رنگ –کلروز – کاهــش  تغییــر 
ســلولی – عدم  بافتهــای  رشــد – تخریب 
مــواد  انتقــال  بذور – عــدم  زنــی  جوانــه 
ــی ــر غذای ــذ ب عناص ــنتزی – عدم ج فتوس

FROST(( تنش یخ زدگی

    frost یــا یخبنــدان بــه ایجــاد یــخ و 
ــه  ــود ک ــی ش ــه م ــلولی گفت ــالل س اضمح
ــترس  ــلول کل آب در دس ــت س ــن حال در ای
خــود را از دســت مــی دهــد ایــن امــر منجــر 
ــود  ــی ش ــاه م ــکیدگی گی ــرگ و خش ــه م ب
ــد  ــوع آســیب عبارتن ــر در ن ــل موث ــه عوام ک
ــه  ــاد ، درج ــرای انجم ــان الزم ب ــول زم از: ط
برودت ،تعــداد چرخــه های انجمــاد – ذوب و 
از عوامــل مربــوط بــه گیــاه مــی تــوان مرحلــه 
رشــد و نمــو ،وضــع تشــریحی بافــت، مقــدار 
ــوان  ــی ت ــاه را م ــوان رشــد گی ــت و ت آب باف
نــام بــرد . عمــده تریــن عالئــم یــخ زدگــی در 
ــوختگی  ــاب س ــد از: 1-  آفت ــان عبارتن گیاه
زمســتانه  2- ریــزش جوانــه هــای گل قبل از 
بــاز شــدن  3- شــکافته شــدن تنــه درختــان 

ــی  ــرگ انتهای ــا 5 – م ــوه ه ــزش می 4- ری
شــاخه هــا 6- ســیاه شــدن آوندهــای چوبــی

گیاهــان بــرای حفاظــت خــود در برابــر 
خســارت ناشــی از دماهــای زیــر نقطــه 
ــد: ــی جوین ــره م ــم به ــاد از دو مکانیس انجم

ــم  ــک مکانیس ــف-   Super cooling : ی ال
ــی از  ــوده ویک ــن ب ــای پایی ــه دم ــاری ب بردب
ویژگیهــای آب اســت کــه زمانیکــه سرچشــمه 
ــود  ــی وج ــای یخ ــته ه ــکیل هس ــای تش ه
ــن  ــکیل همگ ــا تش ــد ت ــی توان ــداردآب م ن
هســته یــخ و حــدود 40- درجــه ســانتیگراد 
Super cool� ــا ــود در گیاه ــد نش نمنجم

گیاهــان  در  ســانتیگراد  درجــه  ing از 6- 
ــانتیگراد  ــه س ــا 42- درج ــدل ت ــه معت منطق
ــا  ــوزنی برگه ــرد و س ــق س ــان مناط در گیاه
تغییــر کــرده و مانــع یــخ زدگــی آب و 
ــر  ــه ذک ــه الزم ب ــه البت ــود ک ــی ش ــاه  م گی
ــی باعــث  ــروز ســرمای شــدید ناگهان اســت ب
عــدم بــروز Super cooling ودر نتیجــه 
مــرگ ســلولی و خشــکیدگی گیــاه مــی 

گردد. 

ب-    ســازگار شــدن : ســازگاری بــه دماهای 
پاییــن یــک فراینــد تدریجــی اســت کــه طــی 
آن تغییــرات ریخــت شناســی ، فیزیولوژیک و 

بیوشــیمیایی در گیــاه رخ مــی دهــد .

طبــق تحقیقات ماهــواره ای  آقاخانی در اراک 
ــالمت  ــترین س ــیاه دارای بیش ــه کاج س گون
تــاج و کمتریــن ســرمازدگی اســت و در نقطــه 
مقابــل آن کاج تهــران دارای کمترین ســالمت 
ــرو  ــت .س ــی اس ــر مازدگ ــترین س ــاج، بیش ت
خمــره ای دارای ســرمازدگی کمتــر ی هســت 
.ولــی در نقاطــی کــه در معــرض باد مســتقیم 
قــرار گرفتــه ؛ دچــار ســرمازدگی شــده 
ــت  ــود در جه ــی ش ــنهاد م ــه پیش ــت ک هس
بــاد مســتقیم قــرار نگیــرد . کاج توپــی، ســرو 
نقــره هــای و کاج تهــران دارای کمتریــن 
ــرمازدگی  ــد س ــت و در ص ــاج اس ــالمت ت س
باالیــی دارنــد  . توصیــه مــی شــود در فضــای 
ــی اداره  ــق بررس ــردد. طب ــتفاده نگ ــبز اس س
کل منابــع طبیعــی اســتان مرکــزی بــر گونــه 
روی  ارس)))Jniperus polycarpusبــر 
پایــه هــای کاشــته شــده نشــان داد کــه هیــچ 
ــر  ــاج ب ــاری ت ــرمازدگی و بیم ــر س ــه اث گون
ــی  ــه م ــدارد ک ــود ن ــا وج ــه ه ــن پای روی ای
ــرای  ــب ب ــای مناس ــه ه ــی از گون ــد یک توان
کاشــت در فضــای ســبز شــهری باشــد. طبــق 
ــای  ــده در فض ــام ش ــی انج ــات میدان تحقیق
ــای  ــره ه ــرو نق ــی، س ــه کاج توپ ــبز ارومی س
ــاج  ــالمت ت ــن س ــران دارای کمتری و کاج ته
ــد.  ــی دارن ــرمازدگی باالی اســت و در صــد س
توصیــه مــی شــود در فضــای ســبز اســتفاده 
نگــردد. ســرو خمــره ای و کاج مشــهد  دارای 

ــر ی هســتند . ــرمازدگی کمت س

سرما زدگی عاملی درخشکیدگی درختان سطح شهر
گی

زد
ما 

سر
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ما 
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مبــارزه  روشــهای  از  برخــی 
زدگــی  در  یــخ  و  با ســرمازدگی 

ن هــا گیا

بــال یــای  طبیعــی، بــه مجموعهــای از حوادث 
زیــا نبــار گفتــه میشــود، کــه منشــاء انســانی 
ندارنــد. ایــن حــوادث معمــوال غیرقابــل پیــش 
بینــی  بــوده و یــا حداقــل از مدتهــای طوالنی 
قبــل نمــی تــوان وقــوع آنهــا را پیــش بینــی 
نمــود. بشــر همــواره بــرای مقابلــه بــا فاجعــه، 
ــات موجــود  ــا امکان ــی متناســب ب شــیوه های
در جامعــه را بــکار بــرده اســت. در هــر برهــه 
ــکال  ــه اش ــه ب ــروز فاجع ــگام ب ــخ هن ار تاری
مختلــف در صــدد مقابلــه بــا بحــران برآمده و 
اجــرای مراحــل چهــار گانــه مدیریــت بحــران 
اثــرات فاجعه،آمادگــی  کاهــش  یعنــی 
مقابلــه، واکنــش در شــرایط بحرانــی و 
جبــران خســارات ناشــی از حادثــه ســابقه 

ــه درازای عمــر بشــر دارد. طوالنــی ب

روش های مکانیکی 

chill�بــا مبــارزه  روش  1-بهتریــن 
. باشــد  مــی  گلخانــه  از  ing  اســتفاده 

2-در مناطــق بــا دماهــای پاییــن ) 0-5( 
ــرس  ــات ه ــد عملی ــانتیگراد نبای ــه س درج
ــر  ــه ه ــل اینک ــرد بدلی ــام گی ــگام انج زودهن
ــی  ــروز دو واکنــش م ــه قیچــی باعــث ب ضرب
گــردد: اوالً اینکــه گیــاه ذخایر قنــدی خودش 
را از دســت مــی دهد و ســرما در طول شــاخه 
کمتــری تمرکــز مــی یابــد کــه در ایــن حالت 
امــکان وارد آمــدن صدمــه بــه جوانــه بیشــتر 
ــا  ــه ه ــه قیچــی جوان ــاً ضرب ــردد. ثانی ــی گ م
ــه جســت زدن flashing  مــی  را تحریــک ب
کنــد در نتیجــه زودتــر جوانــه مــی زننــد کــه 

ایــن امــر باعــث تجربــه ســرما مــی گــردد.

ــده هــرس  ــان غیرخــزان کنن ــرای درخت 3-ب
حاشــیه درختــان بدلیــل امــکان مبادلــه بهتــر 
ــث  ــان باع ــر درخت ــاک در زی ــه خ ــا ب گرم
افزایــش محافظــت در مقابــل یــخ زدگــی مــی 

شــود.

4-بــا توجــه بــه اینکــه افزایــش غلظــت مــواد 
قنــدی و ذخایــر درون ســلولی باعــث مقاومت 
ــاری آخــر  ــخ زدگــی شــده و آبی ــل ی در مقاب
فصــل رویشــی کــه باعــث تــداوم رشــد مــی 
گــردد منجــر بــه کاهــش غلظــت مــواد مــی 
ــی  ــخ زدگ ــت از ی ــت ممانع ــذا جه ــود ل ش
توصیــه مــی شــود آبیــاری درختــان در آخــر 

فصــل رویشــی کاهــش یابــد.

افزایــش  باعــث  خــاک  زدن  5-    شــخم 
منافــذ هــوا در خــاک گردیــده و بایســتی در 
طــی دوره هــای حســاس بــه یخبنــدان از آن 

ــود. ــاب نم اجتن

6-استفاده از بخاری های باغی 

ــه  ــاری ســطحی:آب جــاری ســرما را ب 7-آبی
خــود مــی گیــرد .

مصنوعی: بــا  مــه  تولیــد  از  8-ااســتفاده 
ــوان  اســتفاده از تولیــد مــه مصنوعــی مــی ت
تــا حــدودی  از کاهــش درجــه حــرارت 
ــی  ــن روش معایب ــه ای ــرد. البت ــری ک جلوگی
نیــز دارد ماننــد ایجــاد خطــر بــرای راننــدگان 
از جملــه معایــب دیگــر ایــن روش مقــرون بــه 

ــی باشــد.  ــن روش م ــودن ای ــه نب صرف

ــش :این  ــیله پوش ــه وس ــت ب 9-روش حفاظ
روشــهای  تریــن  متــداول  از  یکــی  روش 

حفاظــت در برابــر خســارت ناشــی از یخبندان 
مــی باشــد. در بعضــی مناطــق دیگــر ماننــد 
جنــوب کشــور درختچــه هــا را توســط 
ــل  ــان نخ ــرگ درخت ــاخ و ب ــی از ش پوشش
ــر  ــق دیگ ــی مناط ــانند و در بعض ــی پوش م
ــا  تنــه درختچــه هــای حســاس و جــوان را ب
ــر  ــد از ب ــانند و بع ــی پوش ــم م ــاک متراک خ
طــرف شــدن ســرما در اولیــن فرصــت خاکهــا 
را کنــار مــی زننــد. در مــورد گیاهــان یکســاله 
ــدان  ــال یخبن ــه احتم ــرد ک ــبهای س در ش
ــای مخروطــی شــکل  ــاد اســت از کالهکه زی
چــون  کننــد  مــی  اســتفاده  پالســتیکی 
ــط در  ــع فق ــی تشعش ــدان نوع ــر یخبن خط
ــرای  ــول روز ب ــد،در ط ــب میباش ــگام ش هن
ــن  برخــورداری از آفتــاب و انجــام عمــل کرب
ــر مــی بردارند. پوشــش  گیــری کالهــک را ب
ــا را از  ــد آن ه ــاس  می توان ــا کرب ــان ب گیاه
ــی  ــکالت ناش ــن مش ــرما و همچنی ــوز س س
ــت دادن  ــید و از دس ــور خورش ــب ن از ترکی
رطوبــت خــاک، حفــظ کنــد. اســتفاده از 
کربــاس بهتــر از پالســتیک اســت زیــرا ســبب 
ــود  ــوای موج ــد از ه ــاه بتوان ــا گی ــود ت می ش
ــه راحتــی تنفــس کنــد و  در اطــراف خــود ب
گرمــای خــود را از دســت ندهــد. . درختچــه 
ــا برگ هــای   هــای همیشــه ســبز؛ گیاهــان ب
پهــن یــا ســوزنی ماننــد آزالیــا، کاملیــا و گل 
ــرمای  ــش در س ــه پوش ــاز ب ــی نی ــد تومان ص

شــدید هســتند. برخــی گیاهــان گلدانــی کــه 
بیشــتر در معــرض ســرما هســتند، شــاید نیاز 
ــرای  ــه اســتفاده از چندیــن الیــه کربــاس ب ب

ــند. ــته باش ــه داش ــت از ریش محافظ

10-عــدم بــرف تکانــی:در اثــر بــرف تکانی در 
ــک  ــای خن ــرد و باده ــی و س ــای آفتاب روز ه
ــک  ــت فیزیولوژی ــا فعالی ــرگ ه ــتانه ب زمس

نمــوده و لــی بعلــت یــخ زدگــی ریشــه  و عدم 
ــد . جــدب آب  بــرگ هــا نکــروزه مــی گردن

ــا  ــوزنی برگه ــرس س ــی ه ــور کل ــه ط 11- ب
ــوده  ــی ب ــر اصول ــال غی ــرد س ــول س در فص
ــان در  ــه درخت ــرس اینگون ــت ه ــر اس و بهت
ــام  ــال انج ــک س ــبتاً خن ــد و نس ــول رش فص
شــود. بهتریــن زمــان هــرس ســوزنی برگهــا 
ــار و  ــل به ــی اوای ــرم ده ــرس ف ــاً ه خصوص
پائیــز مــی باشــد و در آذر مــاه صرفــاً شــاخه 
ــذف  ــم ح ــوده و مزاح ــکیده و آل ــاي خش ه
شــوند و از هــرس فــرم دهــی در ایــن فصــل 

ــود. ــز نم ــتی پرهی ــی بایس ــداً م ج

 روش های شیمیایی 

1-آنتــی اکســیدانها کــه در قبــال ســرما و یخ 
ــاخته  ــان س ــی در گیاه ــور طبیع ــی بط زدگ
مــی شــوند و کال هــر مــاده ای کــه خاصیــت 
آنتــی اکســیدانی داشــته باشــد بشــدت گیــاه 
ــی محافظــت  ــخ زدگ ــرما و ی ــل س را در مقاب

مــی کنــد.

2-    دادن کودهــای فســفره در آخــر فصــل 
رویشــی باعــث تجمــع مــواد و افزایــش انرژی 
درون ســلولی شــده و از یــخ زدگــی ممانعــت 
بعمــل مــی آورد.ولــی کودهــای ازتــه در آخــر 
ــخ  ــه ی ــیت ب ــث حساس ــی باع ــل رویش فص
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زدگــی مــی گــردد.

3-    هــر عاملــی کــه باعــث افزایــش لیگنیــن 
و ضخیمتــر شــدن دیــواره ســلولی بشــود 
ــخ زدگــی  ــل ی ــاه در مقاب باعــث مقاومــت گی
مــی شــود کــه کلســیم یکــی از ایــن عناصــر 

مــی باشــد.

4-    هورمونهــای اکســین و ســیتوکینین کــه 
باعــث آونــد زایــی مــی شــوند ، اگــر در طــول 
دوره رشــد )خــرداد تــا اوایــل شــهریور( گیــاه 
را بــا ایــن هورمونهــا تیمــار کنیــم مقــاوت بــه 
ســرما در طــول زمســتان 30 الــی 80 درصــد 
افزایــش مــی یابــد همچنیــن ایــن دو هورمون 
مخصوصــا ســیتوکینین بــا افزایــش مــواد 
قنــدی و غلظــت درون ســلولی نقــش عمــده 

ــد. ای در ممانعــت از یــخ زدگــی دارن

براســینو  گــروه  از  5-    هورمونهایــی 
اســتروئیدها و سالســیالتها بصــورت موضعــی 
مــی تواننــد در مــدت زمــان کــم گیــاه را در 
قبــال کاهــش نیــم تــا یــک درجــه ســانتیگراد 
حفاظــت کــرده و از ســرمازدگی نجــات دهنــد 
کــه بــرای ســرمای یــک روز بعــد موثــر مــی 

باشــند.

ــارزه  ــای مب ــن روش ه ــی از جدیدتری 6-یک
بــا ایــن عارضــه کــه جدیــداً بــا بــازار معرفــی 
شــده اســت اســتفاده از ضــد یــخ طبیعــی می 
باشــد. ضــد یــخ طبیعــی ، کمــک مــی کنــد 
تــا از گیاهــان در مقابــل ســرما و یــخ زدگــی 
محافظــت شــود.این ماده مقــاوم بــه یــخ 
زدگــی اســت و نقطــه انجمــاد را در گیاهــان 
پاییــن تــر مــی آورد. ایــن ویژگــی هــا کمــک 
مــی کنــد تــا گیاهــان در مقابــل تأثیــرات نــا 
مطلــوب محافظــت شــوند. همچنیــن گیــاه را 
بــه ســاختن پروتئیــن ضــد یــخ و آمینواســید 
ضــد یــخ تحریــک مــی کنــد. بنابرایــن گیــاه 
در مقابــل ســرمای ناگهانــی و یــخ زدگــی بــه 
مــدت )15-20 روز( مقاومتــر مــی شــود. ضــد 

یــخ گیاهــی از چــه ســاخته شــده اســت؟

انــواع  از  نــوع  ســه  شــامل  مــاده   ایــن 

ــه  ــت ک ــیلوس اس ــری تیوباس ــون باکت گوناگ
همچنیــن  دارد،  وجــود  نیــز  طبیعــت  در 
ــه  ــی ب ــاده معدن ــوع م ــدود 60 ن ــاوی ح ح
Rusticy� و Oxaloacetic دهمــراه اســی

anin تولیــد شــده توســط باکتــری هــا کــه 
ــتند  ــت هس ــط زیس ــرای محی ــر ب ــی خط ب
ــی از  ــان یک ــرمازدگی در گیاه ــی باشد. س م
دغدغــه هــای باغــداران بــه خصــوص گلخانــه 
داران مــی باشــد. تــا کنــون راههــای گوناگون 
جهــت مبــارزه بــا ایــن مشــکل مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه اســت. یکــی از جدیدتریــن روش 
هــای مبــارزه بــا ایــن عارضــه کــه جدیــداً بــه 
بــازار معرفــی شــده اســت ضــد یــخ طبیعــی 
مــی باشــد کــه توانســته کرســی کشــاورزی را 

ــد. ــا متحــول کن در سراســر دنی

ــیب  ــان آس ــالح درخت ــرای اص ــنهادات ب پیش
ــده: دی

 ــه 	 ــودی و تغدی ــار ک تیم
ــد : ــل رش در فص

1-اســید هیومیــک : باعــث تقویــت ریشــه هــا 
ــر ســرما شــده ورشــد  ــده در اث ی اســیب دی
ــن  ــد .همچنی ــی ده ــش م ــا را افزای ریشــه ه
باعــث تعدیــل PH خــاک  شــده و در نتیجــه 
 fe   ــل ــاک مث ــرو خ ــرو و ماک ــر میک عناص
ــل دســترس مــی  zn�cu�Br�Mn�p�k– قاب

A .ــردد گ

2-محلــول پاشــی بــا آهــن: یکــي از مشــکالت 
عمــده خاکهــاي قلیایــي، کــه بخـــش عمـــده 
نیمــه  از خاکهــاي مناطــق خشــک و  اي 
ــود  ــد، کمب ــران را تشــکیل میدهن خشــک ای
آهــن قابــل اســتفاده گیــاه اســت. آهــن یکــي 
ــراي  ــم ب ــیار مه ــرف بس ــم مصـ ــر ک از عناص
ــن  ــود آهـ ــد. کمبـ ــي آی ــمار م ــه ش ــاه ب گی
ــنتز و  ــش فتوس ــي ،کاه ــه زردبرگ ــر بـ منجـ
ــزي  ــر فل ــایر عناصـ ــل و س ــت کلروفی غلظ
ــات  ــن صف ــود. ای ــي میش ــاي گیاه در بافته
ارتبـــاط بســـیار نزدیکــي بــا عملکــرد گیاهان 
زراعــي دارنــد. همچنیــن، کلـــروز آهـــن بـــا 
و  تراکــم خــاک، زهکشــي و شــرایط آب 

ــت. در  ــرتبط اس ــوب مـ ــرد و مرط ــواي س ه
ــن  ــداوم از آهـ ــتفاده م ــرایطي، اس ــن ش چنی
بـــراي گیاهـــان میســر نیســت و آهن بــه کار 
رفتــه در ایــن خاکهــا تثبیـــت خواهـــد شـــد 
ــار  ــک تیم ــن ی ــي آه ــن، محلولپاش . بنابرای
ــروز ناشــي  ــراي جبــران کــردن کل معمــول ب

ــت.  ــن اس ــود آه از کمب

3-دادن کودهــای ازتــه :در طــول فصــل رشــد 
ــه باعــث تحریــک رشــد گیــاه  دادن کــود ازت
ــود  ــی از دادن ک ــردد ول ــی گ ــت آن م و تقوی
ازتــه در اواخــر فصــل رشــد خــودداری شــود. 

 ــد : 	 ــل رش ــب در فص ــاری مناس آبی
ــاری بیــش از حــد در طــول فصــل  عــدم آبی
ــد,  ــل رش ــول فص ــش در ط ــدم تن ــد  ،ع رش
رشــد  فصــل  اواخــر  در  آبیــاری  کاهــش 
)شــهریور و مهــر مــاه( و کشــت گیاهــان هــم 
نیــاز بــه آب باعــث بهبــود خســارت ناشــی از 

ــردد.  ــی گ ســرما م

 سمپاشی علیه آفات  و بیماریها 	

 استفاده از گونه های مقاوم 	

 آســیب 	 هــای  قســمت  حــذف  
خشــکیده و  دیــده 

منابع:

میــزان  1384بررســی  س.،  1-آقاخانــی، 
ــن  ــای په ــه ه ــا گون ــکاری ب ــت جنگل موفقی
بــرگ در شــهر اراک. پایــان نامــه کارشناســی 
ارشــد. دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعی- 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحدعلــوم و تحقیقــات 

تهــرران

 ) ســنجی  زیســت  م.،1381.  2-زبیــری، 
دانشــگاه  انتشــارات  جنــگل.   ( بیومتــری 

شــماره2561  ، اول  چــاپ  تهــران، 

.حاصلخیــزي   1371 م.  کفــش،  3-زریــن 
تهــران، 440  دانشــگاه  انتشــارات  خــاک. 

صفحــه.
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عملیات احداث پارک فالح

عملیــات خاکریــزی ، تســطیح اولیــه، 
نخالــه بــرداری ، لولــه گــذاری ، همزمــان 
بــا اجــرای جــدول گــذاری در پــارک 
ــان  ــه  در 3خیاب ــع در در منطق ــالح واق ف
اجرایــی  نیروهــای  توســط  فــالح  
انجــام  مــاه 1395  ســازمان درمــرداد 
ــان مجــرب  ــکاری کارشناس ــا هم گردید.ب
فضــای ســبز عملیــات چمــن کاری و 
ــد  ــرا گردی ــکاری اج ــال و گل ــت نه کاش
ــرداری  ــره ب ــاده به ــاه آم ــهریور م و در ش

ــد.  گردی

ــهید  ــان ش ــت یادم ــداث وکاش اح
ــاغ رضــوان ــه هــای ب باکــری در تپ

        مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا 

وفضــای ســبز شــهرداری ارومیــه مهندس 
علــی شــایگان گفــت: در راســتای احیــای 
انقــالب  گرانقــدر  شــهدای  ارزشــهای 
اســالمی کــه ســمبل مقاومــت وایثارگــری 
ــان  ــی یادم ــات اجرای ــند. عملی ــی باش م
شــهید باکــری بــه مســاحت فضــای ســبز 
120000 متــر مربــع بــا همکاری ســازمان 
ــتان  ــازمان آرامس ــوری وس ــات موت خدم
هــا آغــاز گردیــد. مهنــدس شــایگان 
بــرداری  نخالــه  کرد:عملیــات  اعــالم 
،خاکریزی،تســطیح،پخش  ،خاکبــرداری 
بتنــی  ازگلفوژهــای  واســتفاده  خــاک 
ــه هــای  ــاط شــیب دار وکاشــت گون درنق

ــم  ــه ک ــاوم ب ــی مق ــه ای  ودرخت درختچ
ــام  ــری انج ــهید باک ــان ش ــی در یادم آب
گرفتــه اســت. وی همچنــان در ادامــه 
ــی  ــه جوی افزودســازمان در راســتای صرف

ــت  ــای کاش ــه ج ــه اب ب ــرف بهین و مص
ارقــام  از  اســتفاده  بــه  اقــدام  چمــن 
پوششــی جایگزیــن چمــن  ماننــد ســدوم 
انــدازی  راه  و  –فرانکینیــا   –آویشــن 
ــام  ــره ای و آب خ ــاری قط ــتم آبی سیس
)چــاه ( را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت. مهنــدس شــایگان در پایــان بیــان 
نمودند:یــادواره هــای شــهدا بایــد بــا 
اهمیــت وشــور ارزشــمندی برگــزار شــود 
و بایســتی بــه ایــن امــر مهــم توجــه 
ویــژه ای داشــته باشــیم چــرا کــه ترویــج 
ــها  ــای  ارزش ــبب احی ــار س ــگ ایث فرهن

ــود. ــی ش م

افزایــش ســرانه پارکهــای بانــوان در 
شــهر ارومیــه

       مهنــدس شــایگان مدیــر عامــل 
ــه   ــبز ارومی ــای س ــا و فض ــازمان پارکه س
ــتای  ــازمان در راس ــن س ــت ای ــان داش بی
ــوان،  ــرای بان ــط ب ــازی محی ــاداب س ش
تفریحــی  و  ورزشــی  امکانــات  ایجــاد 
تخصصــی و افزایــش ســرانه پارکهــای 
بانــوان، اقــدام بــه توســعه پارکهــای بانوان 
در ســطح شــهر ارومیــه نمــوده اســت کــه 
بــا اتمــام احــداث ســومین پــارک بــزرگ 
ــای  ــدک( مســاحت پارکه ــارک ف بانوان)پ
بانــوان بــه مقــدار قابــل توجهــی افزایــش 

ــت.  ــد یاف خواه

عملیــات احــداث فضــاي ســبز 
شــهرک گلمــان

در راســتاي اجــراي مصوبــات شــوراي 
اســالمي شــهر و دســتور شــهردار محتــرم 
رعایــت توزیــع عادالنــه و متــوازن توســعه 
ــره  ــزوم به ــز ل فضــاي ســبز شــهري و نی
از خدمــات  کلیــه شــهروندان  منــدي 
فضــاي ســبز، مهمتریــن اقدامات ســازمان 
در شــهرک جدیداالحــداث گلمــان واقــع 
ــه  ــري شــمال شــرق ارومی در 15 کیلومت

ــه اســت. ــل انجــام گرفت ــه شــرح ذی ب

ــان:  ــهرک گلم ــارک ش ــداث پ 1-     اح
پــارک  بزرگتریــن  کاشــت  و  طراحــي 
شــهرک گلمــان بــه مســاحت 3/5 هکتــار 
حــدود 11 هــزار متــر مربــع ، ایــن پــارک 
ــدود  ــن و ح ــي و چم ــان پوشش ــا گیاه ب
ــه  ــواع درختچ ــط ان ــار آن توس ــک هکت ی
ــي و  ــي و بوم ــم آب ــه ک ــاوم ب ــاي مق ه
درختــان متنــوع کاشــت گردیــده اســت.

گلمــان:  شــهرک  ورزشــگاه       -2

اقدامات سازمان پارکها و فضای سبز ارومیه
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ورزشــگاه خصوصــي شــهرک گلمــان 
ــا  ــع ، ب ــر مرب ــاحت 5000  مت ــه مس ب
ــا  ــر ت ــه صف ــهرداري ارومی ــکاري ش هم
ــزي ، تســطیح  ــات) خــاک ری صــد عملی
و کاشــت و تجهیــز( توســط ســازمان 
پــارک هــا انجــام شــده و در اختیــار 
مــردم محتــرم و ورزش دوســت شــهرک 

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــان ق گلم

ــه  ــان ب ــه گلم ــی منطق ــارک جنگل 3- پ
ــر ــاحت 28000 مت مس

مســاحت  بــه  فالمینگــو   پــارک   -4
6800 متــر مربــع ن کــه واقــع در انتهای 
خیابــان شــهدای هســته ای  در شــهرک 
ــل  ــام مراح ــه تم ــد ک ــی باش ــان م گلم
نخالــه بــرداری ، خاکریــزی ، پخــش 
ــه  ــازی ب ــاده س ــطیح و آم ــاک و تس خ

مراحــل   همچنیــن  و  رســیده  اتمــام 
ــه و  ــت و درختچ ــن ، درخ ــت چم کاش
گلــکاری اتمــام یافتــه وآمــاده بهــره 

بــرداری هســت . 

5-  پــارک مهــر بــه مســاحت 3800 
مترمربــع کــه مراحــل خاکبــرداری و 
صــورت  آن  در  تســطیح  و  خاکریــزی 
گرفتــه و در حــال کاشــت و آمــاده بهــره 

ــد.  ــی باش ــرداری م ب

6-بلــوار قدرتــی بــه مســاحت 2400 
متــر مربــع وحاشــیه خ-قدرتــی

 837 مســاحت  بــه  آزادی  7-میــدان 
مترمربــع وپــارک مهــر بــه مســاحت 

1190 متــر مربــع

ــاحت  ــه مس ــانی ب ــش نش ــای آت 8-فض
ــع  ــر مرب 150 مت

9-پارک درنا گلمان 

ــی شــهرداری  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــل  ــر عام ــایگان، مدی ــی ش ــه؛ عل ارومی
ســازمان فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه 
ــای  ــارک ه ــام پ ــا اتم ــان داشــت:  ب اذع
مذکــور مســاحت اکولوژیکــی فضــای 
ــر  ــه 92000 مت ســبز شــهرک گلمــان ب
ــاره  ــا اش ــد.همچنین ب ــی رس ــع  م مرب
ــارک  ــی پ ــاز فعالیــت هــای اجرای ــه آغ ب
جنگلــی منطقــه گلمــان توســط ســازمان 
پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
ــی   ــات اجرای ــرد: عملی ــان ک ــه، بی ارومی
ــارک جنگلــی منطقــه گلمــان  احــداث پ
بــا مســاحت 28000 متــر مربــع واقــع در 
قســمت غربــی شــهرک گلمــان  در حــال 

ــرا اســت.  اج
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ــا  ــازمان پارکه ــط س ــر توس ــتان چابکس ــداث نهالس اح
ــه  ــهرداری ارومی ــبز ش ــای س وفض

مدیــر عامــل ســازمان پارکها وفضــای سبزشــهرداری ارومیــه مهندس 
شــایگان گفــت :در راســتای اهــداف سیاســت اقتصــاد مقاومتــی مبنی 
برکاهــش هزینــه هــا وتامیــن اقــالم مــورد نیــاز ســازمان نســبت بــه 
احــداث نهالســتان چابکســر اقــدام نمــوده اســت. وی ادامــه داد:اقلیــم 
شــمال کشــوربا توجه بــه دارابــودن رطوبت نســبی باالونداشــتن دمای 
زیــر صفــر بهتریــن شــرایط بــرای تولیــد اقــالم گیاهــی دیرریشــه زا 
مــی باشــددرحالیکه وضعیــت هوای اســتان اجــازه تولیــد و تکثیربرای 
ایــن گونــه اقــالم را نمــی دهد،کــه درهمیــن راســتا امســال بــا احداث 
ــواع درختچــه  ــه تولیدبیــش از 100000 ان ــدام ب نهالســتان مذکوراق
ــت.  ــده اس ــد ش ــن واح ــردر ای ــر مثم ــان غی ــی ودرخت ــای زینت ه
ایشــان در ادامــه مطالــب خویــش بیــان داشــتنداقالم گیاهــی موجــود 
درنهالســتان چابکســرتصویر ونمایــی زیبا بــرای مهمانان مهمانســرای 
ــا  ــرم ســازمان پارکه ــر عامــل محت ــا مــی ســازد. مدی چابکســر مهی
ــات  ــن اقدام ــدف ازای ــان ه ــه در پای ــهرداری ارومی ــبز ش وفضــای س
رادرســال اقتصــاد مقاومتــی زیبــا ســازی منظــر شــهری وارتقاء ســرانه 
فضــای ســبز عنــوان کردوبیــان داشــت امیــد اســت بــا ایــن اقدامــات 

گامهــای موثــری را در آبادانــی شــهرمان برداشــته باشــیم.

تولیــد گیاهــان پوششــی مقــاوم بــه کــم آبــی در ســازمان 
پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه

ــی  ــوان یکــی از عناصــر ضــروری زندگ ــه عن وجــود فضــای ســبز ب
ــا  شــهری و عامــل کاهــش تنــش در افــراد، الزم و ضــروری اســت. ب
ــع  ــران و کاهــش مناب ــی و اقلیمــی ای ــه موقعیــت جغرافیای توجــه ب
ــاری فضــای  ــرای آبی ــه ب ــزوالت جــوی، آب تخصیــص یافت ــی و ن آب
ســبز بایــد بــه صــورت بهینــه و بــا راندمــان بــاال مصــرف شــود. لــذا 
اســتفاده از گیاهــان پوششــی مــی توانــد در اصــالح الگــوی مصــرف 
آب در فضــای ســبز کمــک نمایــد.  گیاهان پوششــی کشــت شــده در 
فضــای ســبز باعــث افزایــش تخلخــل خــاک، ســبک تــر شــدن بافــت 
خــاک و کاهــش درصــد علفهــای هرز مــی شــوند. همچنین، بــا توجه 
بــه تنــوع بــاالی گیاهــان پوششــی و امــکان دســتیابی بــه گونــه های 
بــا نیــاز آبــی کــم در ایــن تنــوع می تــوان بــا انتخــاب گیاهان ســازگار 
بــا هــر منطقــه و مقــاوم بــه انــواع متفــاوت تنــش هــای محیطــی، در 
افزایــش کارایــی مصــرف آب در فضــای ســبز نقــش ایفــا نمــود. از این 
رو ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه در راســتای 
اهــداف ســازمان در جهــت اســتفاده بهینــه از آب،اقــدام بــه کاشــت و 
تکثیــر گیاهــان پوششــی مقــاوم بــه کــم آبــی و جایگزیــن چمــن  که 
بــا شــرایط آب و هوایــی منطقــه ســازگار مــی باشــد جهــت اســتفاده 

در فضــای ســبز شــهری نمــوده اســت.

راه اندازي سیستم گرمایش از کف در نهالستان ارغوان

ــه گفتــه مدیــر عامــل ســازمان پــارک هــا و فضــاي ســبز ارومیــه  ب
بــه منظــور تولیــد درختچــه هــا و نشــاء فصلــي متنــوع و ســازگار بــا 
اقلیــم آذربایجــان و همچنیــن تولیــد گونــه هــاي مقــاوم بــه کــم آبي 
، در خصــوص خــود کفایــي در تولیــد و اســتفاده بهینــه در نهالســتان 
ارغــوان در مورخــه 1/10/94 نســبت بــه ســاماندهي گلخانــه همــراه با 
راه انــدازي سیســتم گرمایــش از کــف اقــدام شــده اســت . امید اســت 

بــا اســتفاده از ایــن سیســتم شــاهد افزایــش راندمــان تولیــد باشــیم.

گلخانــه تــازه احــداث در نهالســتان دیگالــه بــه مســاحت 
ــع 2000 متــر مرب

ــه در  ــهرداری ارومی ــای سبزش ــا وفض ــازمان پارکه ــل س ــر عام مدی
ــری وشــعار امســال  ــام معظــم رهب ــق فرمایشــات مق راســتای تحق
ــه ای  ــداث گلخان ــد ازاح ــی باش ــل م ــدام وعم ــی اق ــاد مقاومت اقتص
بــه مســاحت 2000 متــر مربــع در واحــد تولیــدات ســازمان پارکهــا 

ــرداد.  ــه خب ــهرداری ارومی ــبز ش ــای س وفض

علــی شــایگان بــا اشــاره بــه افزایــش بیــش از 350 هکتار به مســاحت 
فضــای ســبز شــهر ارومیــه طــی چنــد ســال اخیــر و لــزوم بــه اصــالح 
ــا در راســتای  ــه ه ــی درهزین ــه جوی ــاه وصرف ســاختارتولید گل وگی
اقتصــاد مقاومتــی کــه یکــی دیگــر از سیاســت هــای ســازمان پارکهــا 
وفضــای ســبز شــهرداری ارومیــه مــی باشــد بیــان داشــت ســازمان 
اقــدام بــه احــداث گلخانــه ای نمــوده کــه بیــش از90 درصــد عملیات 
ــه اســت. وی در  ــازمان صــورت گرفت ــل س ســاخت آن توســط عوام
ادامــه مطلــب بابیــان اینکــه هــم اکنــون کارآمــاده ســازی گلخانــه در 
ایــن واحــد ادامــه دارد گفــت : حــدود 200 هــزار  بوتــه گونــه هــای 
مختلــف انــواع درختچــه هــای زینتــی و گلهــای فصلــی و دائمــی تــا 
پایــان ســال جــاری  درایــن گلخانــه تولیدخواهــد شــد.  مدیــر عامــل 
ــالم  ــان اع ــه درپای ــهرداری ارومی ــبز ش ــای س ــا وفض ــازمان پارکه س
نمــود امیــد اســت بــا ایــن اقــدام گامــی موثــر در تولیــد اقــالم مــورد 
نیــاز ســازمان و صرفــه جویــی در کاهــش هزینــه هــا و کاهــش نیــاز 

بــه گونــه هــای تولیــدی مناطــق دیگــر را در برداشــته باشــیم.

اجــرای عملیــات تولید گلهــای تابســتانی در واحــد تولیدات

ــی شــایگان اذعــان داشــت: در راســتای بهبــود منظــر شــهری و  عل
بــا هــدف ایجــاد محیــط شــهری زیبــا و همچنیــن ایجــاد نشــاط و 
ســرزندگی بیــن شــهروندان ، واحــد تولیــدات ســازمان طبــق ســال 
هــای گذشــته  نســبت بــه تولیدانــواع گلهــای فصلــی در رنــگ هــای 
بســیار متنــوع وزیبــا جهــت کاشــت فــازدوم  گلکاری درســطح شــهر 
اقــدام نمــوده اســت. وی هــدف از کاشــت وتولیــد گلهــای فصلــی را 
محیــا نمــودن منظرهــای بســیار زیبــا بــرای همشــهریان و مهمانــان 
ــن  ــا ای ــت ب ــد اس ــود: امی ــالم نم ــان اع ــرد. درپای ــوان ک ــی عن گرام
اقدامــات بتوانیــم گامهــای موثــری در خــود کفایــی وکاهــش هزینــه 
هــا در راســتای سیاســت اقتصاد مقاومتی  واشــتغال برداشــته باشــیم.
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ــای  ــا و فض ــارک ه ــازمان پ ــل س ــر عام مدی
ارومیــه  علــی شــایگان  ســبز شــهرداری 
احتمــال  بــه  توجــه  :بــا  داشــت  اذعــان 
ــن  ــد و همچنی ــارون ، بی ــان ن ــی درخت آلودگ
دیگــر درختانــی کــه تنــه آنهــا آســیب دیــده 
ــی  ــوار م ــوب خ ــای چ ــک ه ــواع سوس ــه ان ب
باشــد، ســازمان اقــدام بــه ســم انــدود کــردن 
درختــان بــا اســتفاده  از ســموم تماســی، 
نفــوذی نمــوده اســت.وی  خاطــر نشــان  
کــرد بــرای نتیجــه بهتــر سمپاشــی دو هفتــه 
بعــد، عملیــات مجددسمپاشــی  دردســتور 
ــه  ــت.وی در ادام ــه اس ــازمان قرارگرفت کار س
مطالــب خویــش افــزود: حشــرات چوبخــوار از 
آفــات مهــم درختــان فضای ســبز هســتند. که 
ــاط  ــا ارتب ــه آنه ــدت حمل ــا و ش ــوع گونه ه تن
زیــادی بــا شــرایط اقلیمــی دارد بدیــن معنــی 
ــر  ــث تبخی ــتان  باع ــرم تابس ــوای گ ــه ه ک
ــدان آب  ــت فق ــاً به عل ــده و نهایت ــطحی ش س
کافــی تغییراتــی در کمیــت و کیفیــت شــیره 
ــث  ــر باع ــن ام ــه  ای ــود می آیدک ــاه به وج گی
ــه  ــوار از فاصل ــرات چوبخ ــه حش ــود ک می ش
دور قــادر بــه تشــخیص ایــن درختــان باشــند. 
ــبز  ــای س ــا وفض ــازمان پارکه ــل س مدیرعام
شــهرداری ارومیــه در پایــان اعــالم کــرد : 
ســازمان پارکهــا توانســته اســت بــا عملیــات به 
ــي،  ــع و کاف ــه موق ــاري ب ــل آبی ــي از قبی زراع
دادن کــود، هــرس بــه موقــع، بیلــکاری و نیــز 
انتخــاب محــل مناســب بــراي کشــت درختــان 
ــع  ــه موق ــای ب ــی ه ــا سمپاش ــن ب وهمچنی
گامهــای موثــری درمبــارزه بــا آفــات چوبخــوار 

ــد. ــته باش برداش

عملیــات کاشــت فــازدوم گلــکاری 
توســط ســازمان پارکهــا وفضــای ســبز 
شــهرداری ارومیــه در ســطح شــهر 

ــد. ــاز ش آغ

ــبز  ــای س ــا و فض ــازمان پارکه ــل س مدیرعام
شــهرداری ارومیــه از شــروع عملیــات کاشــت 
ــر  ــا و حاشــیه معاب ــکاری در پارکه ــازدوم گل ف
ــت بنــدی  ــا اولوی ــی شــهر ب و خیابانهــای اصل

میادیــن و بلوارهــای اصلــی ســطح شــهر خبــر 
داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه علــی 
ــی  ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــت : ب ــایگان گف ش
بســتر گل هــای فصلــی در فضــای ســبز، 
ــه  ــه مرحل ــاله در س ــات گل کاری همه س عملی
در فصــول بهــار، تابســتان و پاییــز اجــرا 
ــات را  ــن عملی ــدف از ای ــه وی ه ــود ک می ش
ــازی منظــر شــهری و ایجــاد شــور و  ــا س زیب
نشــاط بیــن شــهروندان عنــوان کــرد و ادامــه 
ــکاری گل هــاي فصلــي  داد : اجــرای طــرح گل
کــه شــامل جعفري،ســالویا، رعنــا زیبــا، آهــار، 
ــاز  ــت و ن ــي، مارگری ــري آب ــند، اب ــاه پس ش
ــن  ــتان ها، میادی ــد در بوس ــی باش ــي  م فصل
و بلوارهــای ســطح شــهر بــه طــور وســیعی در 
ــر عامــل ســازمان در  حــال انجــام اســت. مدی
پایــان اعــالم نمــود: در طــرح کاشــت گلهــای 
تابســتانی ســعی شــده اســت تــا از گونــه هــای 
بــادوام و بــا نیــاز آبــی کــم و گل هــای متنــوع 
و رنگارنــگ و ســازگار بــا شــرایط آب و هوایــی 

ــردد. ــتفاده گ شــهرمان اس

اقدامــات ســازمان پارکهــا وفضــای 
ــش  ــه در کاه ــهرداری ارومی ــبز ش س

مصــرف آب

وفضــای  پارکهــا  ســازمان  مدیرعامــل 
ــن ســازمان   ــت: ای ــه  گف سبزشــهرداری ارومی
بــا مــد نظــر قــرار دادن تغییــر الگــوی کشــت 
ــا اســتفاده از درختــان و ارقــام  فضــای ســبز ب
ــن  ــی و همچنی ــم آب ــه ک ــاوم ب ــی مق گیاه
ــت  ــه ودرخ ــزار اصل ــش از 500 ه ــد بی تولی
ودرختچــه زینتــی مقــاوم بــه کــم آبــی 
طراحــی  کاری،  چمــن  ســطوح  ،کاهــش 
آبیــاری  نویــن  هــای  سیســتم  اجــرای  و 
،اســتفاده از طرحهــای زیرواســکیپ ومالــچ 
شــنی درطراحــی فضــای ســبزاقداماتی را 
در راســتای اجــرای سیاســتهای مدیریــت 
ــام  ــه انج ــه ارومی ــای دریاچ ــران آب واحی بح

   سم اندود کردن درختان آلوده به آفت سوسک 
های چوب خواردرسطح شهر
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داده ودرحــال اجــرا مــی باشــد. وی در ادامــه 
مطالــب خویش افــزود: ســازمان اولویــت کاری 
ــتفاده  ــاردر اس ــن اعتب ــورت تامی ــود رادرص خ
ــاری  ــمند آبی ــام  هوش ــای تم ــتم ه از سیس
در کاهــش مقــدار آب مصرفــی وهچنیــن 
جداســازی آب خــام شــهری از آب شــرب 
ــده  ــه ش ــالب تصفی ــدداز فاض ــتفاده مج واس
وبرگشــتی بــه فضــای ســبز را در دســتور کاری 
ــازمان  ــل س ــت. مدیرعام ــرار داده اس ــود ق خ
پارکهــا وفضــای سبزشــهرداری ارومیــه در 
پایــان اعــالم کــرد: ســازمان بــا اتــکا بــه علــوم 
ــود  ــنل خ ــارب پرس ــگاهی و تج ــه روز دانش ب
توانســته اســت در حمایــت ازطرحهــای احیای 

ــرداری  ــره ب ــث به ــه باع ــه ک ــه ارومی دریاچ
ــی  ــدار آب مصرف ــتم،کاهش مق ــان سیس آس
مــی شــودوهمچنین  بــا در نظــر گرفتــن  
ــا  ــوژ فضــای ســبز ب ــی رفی ــع محــدود آب مناب
اســتفاده از طــرح هــای باغچــه ای و گیاهــان 
بــا نیــاز آبیــاری کــم در رونــد توســعه فضــای 
ســبز و گســترش اصولــی فضــای ســبز شــهری 
گام موثــری رادرمدیریــت بحــران آب  برداشــته 

ــد. ــته باش داش

طــرح لولــه گــذاری قطــره ای درفــازاول 
فشــارقوی دانشــگر

ــزی  ــت : آب چی ــان داش ــایگان اذع ــی ش عل

ــران در  ــه در ای ــت ک اس
طــی قــرون و اعصــار 
بــه فرهنــگ و تمــدن 
ــت  ــیده اس ــکل بخش ش
و نبــود آب هــم مایــه 
ــد  ــا خواه ــودی آن ه ناب
ــه  ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ش
کــم  بحــران  اینکــه 
ــبب  ــور س ــی در کش آب
ــا  ــا ب ــا م ــت ت ــده اس ش
جدیــدی  مشــکالت 
روبــرو شــویم، گفــت: 
درســت مصــرف کــردن 
بــرای  آبــی  منابــع 
ــبزو  ــای س ــاری فض آبی
در  جویــی  صرفــه 
ــت  ــرف آب و مدیری مص
آب  صحیــح  مصــرف 
ــای  یکــی از سیاســت ه
هکارهــای  ورا  اصلــی  
درســازمان  بهینــه 
پارکهــا وفضــای ســبز 
میباشــد. وی در ادامــه 
مطالــب خویــش افــزود: اصــالح نظــام مدیریت 
آب،  بهینــه ســازی مصــرف آب و تغییــر 
الگــوی کشــت وکشــت اقــالم مقــاوم بــه کــم 
ــتم  ــتفاده از سیس ــن ،اس ــن چم ــی جایگزی آب
هــای مکانیــزه آبیــاری همچنیــن اســتفاده از 
ــت  ــی در جه ــع آب ــت مناب ــای مدیری راهکاره
ــاری فضــای ســبز در دســتور کارســازمان   آبی
قــرار دارد. مدیــر عامــل ســازمان در پایــان از 
ــظ   ــتندضمن  حف ــرم خواس ــهروندان محت ش
نگهــداری از فضــای ســبزدر بحــران کــم 
ــرای  ــران ب ــن بح ــن تری ــه خطرآفری ــی ک آب
ــازمان  ــار س ــراه وهمی ــود هم ــد ب ــا خواه م
عامــل   باشــند.مدیر 
ســازمان  اذعــان داشــت 
توســعه  راســتای  در   :
ــای  ــی فض ــی و کیف کم
ســبز شــهری ارومیــه 
بــه  بــرای  دســتیابی 
ســبز  فضــای  ســرانه 
جهانــی  اســتاندارد 
محیطــی  ایجــاد  و 
شــاداب و زیبــا بــرای 
شــهروندان وهمچنیــن 
بــا مدنظــر قــراردادن 
وکمــک  آب  بحــران 
احیاءدریاچــه  بــه 
وهمچنیــن  ارومیــه 
ضــرورت  بــه  توجــه 
ــی  ــی روان ــای اجتماع ه
اقــدام  شــهروندان  
درخــت  کاشــت   بــه 
هــای  ودرختچــه 
ــم  ــه ک ــاوم ب ــی مق زینت
ــه  ــا لول ــان ب ــی همزم آب
ــاری قطــر ه  گــذاری آبی
ای درفشــارقوی دانشــگر 

کــرده اســت.
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 منطقه سه – احداث پارک ارغوان منطقه یک – احداث پارک دانشجو

 منطقه دو – احداث پارک نارون

 منطقه گلمان – احداث پارک درنا
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 منطقه دو – پل ابوذر

 پارک بانوان آناالر باغی

 منطقه گلمان – احداث پارک درنا
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کــود NPK چیســت و چگونــه مصــرف میشــود؟ 
ــوع  ــن ن ــرف تری ــر مص ــی از پ ــود NPK یک : ک
کودهــا در دنیــا اســت کــه بــرای افزایــش رشــد 

گیاهــان و درختــان اســتفاده مــی شــود .

عناصــر پــر مصــرف )ماکرو( شــامل: ازت ، فســفر، 
پتــاس ، گوگرد،کلســیم ، منیزیم

عناصــر کــم مصــرف )میکــرو( شــامل : آهــن ، 
ــر ــس ، ب ــز ، م روی ، منگن

ــر ازت ،  ــوع عناص ــه مجم ــی ک ــود های ــه ک ب
فســفر، پتــاس را بــا هــم و بــه نســبت متناســب 
دارا باشــد اصطالحــا کــود کامــل یــا NPK گفتــه 

میشــود.

گیاهــان بیشــتر از هرچیزدیگــر بــه ســه عنصــر 
ــاز  ــروژن )N( ، فســفر )P( و پتاســیم )K( نی نیت
دارند.وبــه دلیــل مصــرف گســترده از طــرف گیاه 
بــا نــام عناصــر پــر مصــرف  یــا ماکــرو شــنلخته 
ــاختار  ــز در س ــری نی ــر دیگ ــوند عناص ــی ش م
کودهــا در نظــر گرفتــه مــی شــود تــا رشــد گیاه 
بــه بهتریــن نحــو صــورت گیــرد. از جملــه ایــن 
عناصــر آهــن ،روی،و....هســت کــه عناصــر  کــم 

مصــرف یــا میکــرو نــام دارنــد.

گیــاه : بــرای  نیتــروژن  عملکــرد 
ــاخ و  ــریع ش ــد س ــه رش ــل ب ــروژن در اص نیت
بــرگ کمــک میکنــد. همچنیــن در تولیــد بــذر 
ــه  ــک ب ــت. کم ــوه موثرهس ــش می ــاه و افزای گی
ــای  فتوســنتز و کیفیــت بهتــر محصــول از مزای
اســتفاده از نیتــروژن اســت. بنابرایــن قبــل 
از زمــان گلدهــی  و همچنیــن بــرای قلمــه 
ــرگ زدن  ــاخ و ب ــه ش ــاز ب ــه نی ــوان ک ــای ج ه
ــد  . ــاال بدی ــروژن ب ــا نیت ــای ب ــر دارن کوده بهت
گیــاه : بــرای  فســفر  عملکــرد 

فســفر توانایــی گیــاه بــرای مقابلــه بــا اســترس 
رو بــاال میبــرد. از دیگــر مزیتهــا ی فســفر ، 
ــکوفه در  ــدن ش ــاد ش ــر و زی ــی بهت ــه زای ریش
گیاهــان رو میتــوان نــام بــرد. بنابرایــن در 
زمــان شــوک گیــاه بــه هــر دلیلــی از کودهــای 
فســفر بــاال اســتفاده کنیــد تــا گیــاه از اســترس 
بــه راحتــی خــارج بشــود.در زمــان کاشــت 
،کودهایــی بــا فرمــول 0-20-0)ســوپر فســفات(

و یــا 0-45-0)تریپــل ســوپر فســفات( بــا 
ــا  ــود ت ــی ش ــوط م ــت مخل ــل کاش ــاک مح خ
ــود.  ــک ش ــتری تحری ــای بیش ــه ه ــد ریش  رش
گیــاه : بــرای  پتاســیم  عملکــرد 

پتــاس بــه کیفیــت میــوه و گل و تشــکیل 
پروتئیــن در میــوه کمــک میکنــد. کاهــش 
بیماریهــا درگیــاه از دیگــر فوایــد پروتئیــن 
اســت. در گیاهــان زینتــی بــرای گلدهــی و 
ــوه  ــدن می ــت ش ــه درش ــوه ب ــان می در درخت
میکــند . کمــک  میــوه  انداختــن  رنــگ  و 

بنابرایــن بــرای گیاهــان زینتی گلــدار و همچنین 
ــالگی از  ــا یکس ــی ت ــه ماهگ ــذر از س ــرای ب ب

ــد  . ــتفاده کنی ــاال اس ــاس ب ــل پت ــای کام کوده
NPK کــود   مصــرف  نحــوه 

حتمــا بــرای اســتفاده از کــود NPK ، بــه میــزان 
ــد  ــای تولی ــرکت ه ــط ش ــده توس ــه ش توصی
کننــده توجــه کنیــد. اســتفاده بیــش از حــد کود 

NPK موجــب خســارت بــه گیــاه میشــود. 

 اعداد روی بسته های کود 

اگــر بــر روی بســته هــای کــود نــگاه کنیــد بــا 
ســه عــدد مواجــه مــی شــوید کــه بــا نام نســبت 
کود)فرمــول کــود( نیــز شــناخته مــی شــود. این 
اعــداد بــه همــان ترتیبــی کــه بیــان مــی شــوند 
نشــان دهنــده در صــد ســه عنصــر اصلــی یعنــی 
نیتــروژن ،فســفروپتا ســیم در کــود هســت. 
ــن ســه عنصــر  ــزان ای در کودهــای مختلــف می
مــی توانــد متفــاوت باشــد و بــه طــور کل تنــوع 

ــی در فرمــول هــای کــودی وجــود دارد. فراوان

 بــرای مثــال کــود 20-20-20 کــه  متداولتریــن 
ــه  ــت ،س ــان هس ــرای گیاه ــودی ب ــول ک فرم
ــری در ســاختار  ــزان براب ــه می عنصــر NPK را ب
ــود  ــی واژه ک ــن کودهای ــرای چنی ــود دارد.ب خ
all-pur� ــا balanced fertilizer ی ــادل  متع

pose نیزاســتفاده مــی شــود. همچنیــن کودی 
کــه ایــن ســه عنصــر را حتمــا داشــته باشــد کود 
ــی  ــده م ــل complete fertilizer   خوان کام
ــل هســت  ــود کا م ــز ک ــود8-4-16 نی ــود. ک ش
زیــرا هــر ســه عنصــر را داردامــا متعــادل نیســت 
ــرق  ــر ف ــا یکدیگ ــر ب ــن عناص ــبت ای ــون نس چ

ــد. دارن

ــی  ــز کودهای ــص نی ــای ناق ــود ه ــی ک از طرف
ــن  ــن ای ــر از بی ــا دوعنص ــک ی ــه ی ــتند ک هس
ســه عنصــر یعنــی نیتــروژن ،فســفر و پتاســیم 
ــود  ــودی 0-20-0 ک ــول ک ــال فرم ــد. مث راندارن
ــفر  ــوی فس ــل محت ــه دلی ــه ب ــت ک ــص اس ناق
وبــه منظــور تحریــک گیــاه بــه گلدهــی و تولیــد 

ــرد.  ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــول م محص

 حتمــا یکــی ازســواالتی کــه بــه ذهنتــان خطور 
مــی کنــد ایــن اســت کــه 3 + 11 + 36 درصــد 
، روی هــم  50درصــد مــی شــود. پــس الباقــی 
ــزی تشــکیل شــده  ــود از چــه چی ــات ک ترکیب

اســت؟!

بســته  روی  هــا  شــرکت  از  بعضــی 
بندی کودهای خــود بعــد از اعــداد، حــروف 
ــه  ــف کلم ــه؛ مخف ــد ک ــی کنن +TE را درج م
ــم  ــر ک ــی عناص ــه معن )Trace Element ( ب

مصــرف اســت.

یعنــی غیــر از عناصــر پــر مصــرف ) ازت، فســفر 
و پتاســیم ( ، عناصــر کــم مصــرف نیــز در 

اســت. شــده  کودهای NPK اســتفاده 

امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه تمــام %50 

باقیمانــده ترکیــب کــود از عناصــر کــم مصــرف 
تشــکیل شــده اســت.

بلکــه تنهــا میــزان کمــی از ایــن درصــد متعلــق 
بــه این عناصــر اســت و باقیمانــده آن از ترکیبات 
خنثــی، اختصاصــی و یــا حتــی ســّری مختــص 

شــرکت هــا تشــکیل شــده هســت.

ســوال بعــدی اینکــه چــرا شــرکت هــای ســازنده 
ــل20-50 -20را  ــی مث ــای NPK ، ترکیب کوده

تاکنــون روانــه بــازار نکــرده انــد؟!

1- میــزان تناســب عناصــر بایــد بــا هــم 
ــه  ــری ک ــال عناص ــد. مث ــته باش ــی داش همخوان
اعــداد آخــر آنهــا باالســت، بیشــتر جهــت بــه بار 
نشــاندن و گلدهــی محصــوالت بــکار مــی رود و 
ترکیــب آن بــا ازت و فســفر بایــد کامــال  آزمایش 
ــل بیــن آنهــا بطــور کامــل  شــده و تاثیــر متقاب
ســنجیده شــود بنابرایــن ، بــه راحتــی ترکیــب 
کــردن ایــن عناصــر بــا هــم کار عاقالنــه ای بــه 
نظــر نمــی رســد و مســتلزم آزمایشــات بســیار و 

متعــدد خواهــد بــود.

2-  هنــوز تکنولــوژی ترکیــب عناصــر NPK بــا 
ــن  ــده و معمــوال همی ــاال بدســت نیام درصــد ب
ترکیبــات ، نیــاز بیشــتر گیاهــان را تامیــن مــی 

کننــد.

ــات  ــوان ترکیب ــه عن ــی کــه ب 3- دیگــر ترکیبات
خنثــی، تکمیلــی و یــا ســّری از آنهــا نــام بــرده 
شــد، بایــد درصــد مشــخصی از ترکیبــات ایــن 
کودهــا را تشــکیل دهنــد کــه بعضــا بــه جــذب 

عناصــر کمــک مــی کننــد.

طبــق گفتــه هــای فــوق ، تفــاوت ترکیبــات 20-
20-20 بــا 18-18-18 در چیســت؟ ایــن دو 
ترکیــب کــه دقیقــا تمــام عناصرشــان مشــابه و 

هــم انــدازه هــم اســت !!

بــه گفتــه هــای بــاال دقــت کنیــد ؛ عناصــر کــم 
ــده  ــده ش ــا گنجان ــن کوده ــم در ای ــرف ه مص
 NPK اســت. دلیــل کــم کــردن درصــد عناصــر
در کــود 18-18-18 هــم دقیقــا همیــن اســت. 
عــالوه بــر ایــن ، بایــد بــرای گنجانــدن ترکیبــات 
اضافــی هــم بایــد ظرفیــت خالــی وجــود داشــته 
ــر ، درصــد ایــن کــود  ــان ســاده ت ــه زب باشــد. ب
ــر  ــرای افــزودن عناصــر کــم مصــرف پاییــن ت ب

آورده شــده اســت .

سواالت خود را با کارشناسان ما در جریان بگدارید.

معنی نسبت کودی )فرمول کود(چیست ؟
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     فضــاي ســبز شــهری، بخشــي از فضاهــاي 
بــاز شــهري اســت کــه عرصــه هــاي طبیعــي 
ــان،  ــتقرار درخت ــت اس ــي آن، تح ــا مصنوع ی
ــایر  ــا و س ــن ه ــا، چم ــا، گل ه ــه ه درختچ
و  نظــارت  براســاس  کــه  اســت  گیاهانــي 
مدیریــت انســان، بــا در نظــر گرفتــن ضوابــط، 
قوانیــن و تخصــص هــاي مرتبــط بــه آن، 
ــود شــرایط زیســتي، زیســتگاهي و  ــراي بهب ب
ــر  ــي غی ــز جمعیت ــهروندان و مراک ــي ش رفاه
ــا احــداث  ــظ، نگهــداري و ی ــتایي، حف روس
ــه  ــهرها، ب ــبز در ش ــای س ــوند. فضاه ــي ش م
ــی، دارای  ــزرگ و صنعت ــهرهای ب ــژه در ش وی
عملکردهــای مختلفــی مــی باشــند، فضاهــای 
ــت  ــود وضعی ــب بهب ــو موج ــک س ــبز از ی س
زیســت محیطــی شــهرها مــی شــود و از 
ســوی دیگــر شــرایط مناســبی را بــرای گذران 
ــد  ــه مــی کن ــات فراغــت شــهروندان تعبی اوق
ــبز  ــای س ــی فض ــی در طراح ــدف اصل ــه ه ک
ــی آن در  ــار اجتماعــی و روان ــه آث دســتیابی ب
هرچــه نزدیــک تــر کــردن انســان و طبیعــت 
ــه  ــه یکدیگــر اســت. فضــای ســبز شــهری ب ب
عنــوان بخــش جانــدار محیــط شــهری مکمــل 
بخــش بــی جــان شــهر، یعنــی ســاختار 
ــن خصــوص  ــدی شــهر مــی باشــد در ای کالب
فضــای ســبز مــی توانــد بــه عنــوان لبــه شــهر، 
آرایــش دهنــده شــبکه راه هــا و تفکیــک 
کننــده فضاهــای شــهری ایفــای نقــش نمایــد.

ــد  ــا ح ــبز ت ــای س ــرانه فض ــن س       تعیی
زیــادی بــه خصوصیــات بیوکلیماتیــک منطقــه 
ــات و  ــاس مطالع ــتگی دارد. براس ــهر بس و ش
ــازی،  ــکن و شهرس ــای وزارت مس ــی ه بررس
ســرانه متعــارف و قابــل قبــول فضاهــای 
ســبز شــهری در شــهرهای ایــران بیــن 7 
ــه  ــت ک ــر اس ــر نف ــرای ه ــع ب ــا 12 مترمرب ت
در مقایســه بــا شــاخص تعییــن شــده از 
ســوی محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد 
ــم  ــر(، رق ــر نف ــرای ه ــع ب ــا 25 مترمرب )20 ت
کمتــری اســت. بــا وجــود ایــن، در شــهرهای 
مختلــف کشــور نیــز ایــن رقــم، بــا توجــه بــه 
ویژگیهــای متفــاوت جغرافیایــی و اقلیمــی 
کــه  اســت  همــراه  اختالفاتــی  بــا  آنهــا، 
ــک از  ــر ی ــای مصــوب ه ــزان آن را طرحه می
ــه ذکــر مــی  ــد. الزم ب شــهرها تعییــن میکنن
باشــد عــالوه بــر مســئله ســرانه فضــای ســبز 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــه بس ــری ک ــوع دیگ موض
مــی باشــد پراکندگــی و مــکان گزینــی ایــن 
فضاهــا مــی باشــد کــه هــدف اصلــی در ایجــاد 
پــارک هــای شــهری توجــه بــه ضــرورت 
هــای اجتماعــی آن مــی باشــد تــا بتوانــد بــه 

درســتی در ســاختارهای اجتماعــی و کالبــدی 
شــهر ایفــای نقــش نمایــد لــذا پارکهــا و فضای 
ســبز شــهری بایــد در جایــی قــرار گیــرد کــه 
ــای  ــد و فعالیته ــی زن ــوج م ــی در آن م زندگ

ــد. ــی باش ــاری م ــانی در آن ج انس

ارومیــه هماننــد ســایر کالن        شــهر 
ــتردگی  ــه گس ــه ب ــا توج ــور ب ــهرهای کش ش
شــهر و افزایــش جمعیــت بــا افزایــش تقاضــا 

ــی  ــای خدمات ــری ه ــتفاده از کارب ــرای اس ب
ــد.  ــی باش ــه م ــبز مواج ــای س ــژه فض ــه وی ب
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارکه س
محتــرم  شــهردار  حمایتهــای  بــا  ارومیــه 
ــای  ــی فض ــی و کیف ــعه کم ــتای توس در راس
ــتیابی  ــدف دس ــا ه ــه ب ــهری ارومی ــبز ش س
ــی  ــتاندارد جهان ــبز اس ــای س ــرانه فض ــه س ب
و ایجــاد محیطــی شــاداب و زیبــا بــرای 
شــهروندان طبــق هدفگــذاری صــورت گرفتــه 
ــه  ــق 1404 ک ــرای اف ــهری ب ــت ش در مدیری
ــدون  ــوان شــهری ســبز و ب ــه عن ــه را ب ارومی
ــالهای  ــی س ــوده، در ط ــیم نم ــی ترس آلودگ
1391 الــی 1395 اقدامــات بزرگــی را انجــام 
داده اســت. خوشــبختانه امروز شــاهد تحوالت 
بســیار چشــمگیر و بنیادیــن در حوضــه فضای 
ســبز شــهری هســتیم در ایــن مــدت ســازمان 
توانســته بــا احــداث بیــش از 68 پارک)شــامل 
ــه ای،  ــارک محل ــارک همســایگی، 24 پ 26 پ
9 پــارک ناحیــه ای، 6 پــارک منطقــه ای و 3 
پــارک شــهری( و نیــز توســعه و کاشــت 180 
بلــوار، میــدان و دلتــا در ســطح مناطــق پنــج 
گانــه شــهری و منطقــه گلمــان، به میــزان 32 
درصــد بــه فضاهای ســبز موجــود افــزوده و در 

نتیجــه ســرانه فضــای ســبز اکولوژیکــی شــهر 
ــاند.  ــی برس ــل توجه ــم قاب ــه رق ــه را ب ارومی
ــی در  ــبز اکولوژیک ــای س ــرانه فض ــدار س مق
بــوده  مترمربــع  برابــر 6/79  ســال 1391 
کــه بــه مقــدار 10/68 مترمربــع در ســال 
1395 افزایــش یافتــه اســت کــه در مقایســه 
بــا شــهرهای دیگــر نســبتاً مناســب مــی 
باشــد. همچنیــن در راســتای توســعه عدالــت 
پارکهــای  از  ای  عمــده  بخــش  اجتماعــی 

ــم  ــروم و ک ــق مح ــداث در مناط ــد االح جدی
برخــوردار شــهری ایجــاد گردیــده اســت. 
از ســوی دیگــر ســازمان پارکهــا و فضــای 
ــی  ــاالر باغ ــوان آن ــارک بان ــاح پ ــا افتت ســبز ب
واقــع در ابتــدای جــاده چــی چســت در ســال 
1395 و همچنیــن اتمــام کارهــای نقشــه 
ــرداری، طراحــی و شــروع عملیــات اجرایــی  ب
پــارک بانــوان فــدک، ســرانه پارکهــای بانــوان 
شــهر ارومیــه را نیــز بــه بیــش از چهــار برابــر 

ــاند.  ــد رس خواه

امیدواریــم در ســال 1396 کــه بــه نــام ســال 
اقتصــاد مقاومتــی- تولیــد و اشــتغال نامگذاری 
ــات الهــی و همراهــی  ــا عنای گردیــده اســت ب
ــرکت آب  ــر ش ــازمانهایی نظی ــاعدت س و مس
ــی، شــرکت آب و  ــه ای آذربایجــان غرب منطق
فاضــالب شهرســتان ارومیــه، اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری آذربایجــان غربــی، 
ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی 
و ســایر ارگانهــای مرتبــط بــا محیــط زیســت 
و مدیریــت شــهری بتوانیــم خدمــات بهتــر و 
ــه  ــز ارائ ــه شــهروندان عزی شایســته تــری را ب

نماییــم.  

تحول چشمگیر در توسعه و افزایش سرانه فضای سبز شهری  ارومیه 
ان

زم
سا

ت 
اما

قد
ا



30

علــی شــایگان اذعان داشــت: باتوجه به پیشــنهاد 
ســازمان منطقــه آزاد تجاری-صنعتــی ماکــو بــا 
اخــذ مجوز هــای الزم از شــهردار محتــرم ارومیه 
ــت  ــوص کاش ــازمان درخص ــره س ــت مدی و هی
بوســتان امــام خمینــی ماکــو ســازمان پارکهــای 
وایجــاد  زایــی  درآمــد  درراســتای  ارومیــه 
درآمدثابــت وپایــدار از مردادمــاه ســال 95 باعقد 
قــرداد نســبت بــه کاشــت بوســتان بــه مســاحت 
5 هکتاردرمــدت 3مــاه اقــدام نمــوده اســت 
.وهــم اکنــون مــورد اســتفاده شــهروندان ماکــو 

قرارگرفتــه اســت.

وی ادامــه داد: طراحــی واجــرای فــرش گل اللــه 

وآرم ســازمان منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی 
ماکوتوســط ســازمان پارکهــا وفضــای ســبز 
ــز  ــال نی ــده وامس ــام ش ــه انج ــهرداری ارومی ش
ــا  ــی ب ــام خمین ــتان ام ــداری بوس ــظ ونگه حف
ــا  ــازمان پارکه ــه توســط س ــد قراردادجداگان عق
وفضــای ســبز شــهرداری ارومیــه درحــال انجــام 

ــد. ــی باش م

کاشت بوستان امام خمینی ماکو
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پیشــنهاد طرح:فهیمــه هاللــی ، دکتــری زراعت-فیزیولــوژی 

؛واحــد پژوهــش ســازمان پــارک هــا و فضــای ســبز ارومیــه

ــا توجــه بــه کمبــود مهمتریــن منبــع حیاتــی  “آب  ب
" در دنیــا و کشــورمان وافزایــش دمــای محیــط 
ــی  ــای علم ــه ه ــه در عرص ــت ک ــن اس ــر ای ــالش ب ت
راهکارهایــی بــرای کاهــش مصــرف آب وذخیــره ایــن 
ــتا  ــن راس ــردد. در ای ــاذ گ ــی اتخ ــم حیات ــع مه منب
ــه  ــه در منطق ــودن شــهر ارومی ــع ب ــه واق ــا توجــه ب ب
ــا وفضــای  ــارک ه خشــک ونیمــه خشــک ســازمان پ

ســبز ارومیــه کــه اقــدام بــه کاشــت چمــن در پــارک 
ــراژ وســیع جهــت ایجــاد محیطــی ســالم   ــه مت ــا ب ه
ــه  ــدام ب ــرای شــهروندان نمــوده هســت ، اق ــا ب و زیب
طرحــی جهــت کاهــش مصــرف آب درچمــن نمــوده 
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــه ب ــرح ک ــن ط ــت. در ای اس
ــارک  چندیــن منطقــه در ســطح اجرایــی در چمــن پ
ــا اســتفاده از مصــرف کــود آلــی  هــا انجــام گرفــت ب
اســید هیومیــک اقــدام بــه کاهــش دورهــای آبیــاری 
ــت  ــی ازآن اس ــق حاک ــج تحقی ــد. نتای ــن ش در چم
ــر  ــک از نظ ــید هیومی ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــای  ــم ه ــن وآنزی ــش پرولی ــث اقزای ــک باع فیزیولوژی
ــردد  ــی گ ــا ه م ــکی در گی ــش خش ــه تن ــت ب مقاوم
ــر  ــذب عناص ــی و ج ــه ده ــدرت ریش ــن ق و همچنی
ــن  ــا ه را افزایــش مــی دهــد، بدی ــز مغــذی در گی ری
ــی  ــی م ــم آب ــه ک ــن ب ــت چم ــث مقاوم ــب باع ترتی
ــا توجــه بــه نتیجــه مثبــت طــرح مــی  گــردد.  لــذا ب
تــوان در ســطح وســیع و اجرایــی از اســید هیومیــک 

ــرد. ــتفاده ک ــن اس ــاری چم ــش دور آبی ــرای کاه ب

طرح کاهش مصرف آب در چمن در سازمان پارک ها و فضای سبز ارومیه 
ان
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مدیرعامــل ســازمان علــی شــایگان 
ــان داشــت: اســتفاده از مشــارکت  اذع
و  نیــاز  یــک  عنــوان  بــه  مردمــي 
ــه  ــا توج ــت و ب ــرح اس ــرورت مط ض
ــه اینکــه مدیریــت شــهري و فضــاي  ب
ســبز، مدیریــت انســان  بــر  طبیعــت و 
عناصــر زیســت محیطــي در محــدوده 
،مشــارکت  اوســت  زندگــي  و  کار 
درحفــظ  مهمــی  نقــش  مردمــی 
خواهــد  ســبز  فضــای  ونگهــداری 

داشــت .

وی در ادامــه مطالــب خویــش کــه 
نیــز هماننــد ســایر  ارومیــه  شــهر 
بــه  کشــورباتوجه   شــهرهای  کالن 
ــت  ــش جمعی ــهر وافزای ــتردگی ش گس
بــا افزایــش تقاضــا بــرای اســتفاده 
ــژه  ــه وی ــی ب ــای خدمات ــری ه از کارب
فضــای ســبز مواجــه مــی باشــد.گفت 
ســبز  فضــای  و  پارکهــا  ســازمان   :
حمایتهــای  بــا  ارومیــه  شــهرداری 
ــعه  ــتای توس ــرم در راس ــهردار محت ش
ــبز شــهری  ــی فضــای س ــی و کیف کم
ارومیــه بــا هــدف دســتیابی بــه ســرانه 
و  اســتاندارد جهانــی  فضــای ســبز 
ایجــاد محیطــی شــاداب و زیبــا بــرای 
شــهروندان طبــق هدفگــذاری صــورت 
گرفتــه در مدیریــت شــهری بــرای 
افــق 1404 کــه ارومیــه را بــه عنــوان 
شــهری ســبز و بــدون آلودگی ترســیم 

ــی  ــالهای 1391 ال ــی س ــوده در ط نم
1396 اقدامــات بزرگــی را انجــام داده 
اســت. وخوشــبختانه امــروز شــاهد 
تحــوالت بســیار چشــمگیر و بنیادیــن 
شــهری  ســبز  فضــای  حوضــه  در 

ــتیم . هس

ســازمان  محتــرم  عامــل  مدیــر 
محتــرم  شــهروندان  از  پایــان  در 
شــاداب  و  ســرحال  در  خواســتند 
ــبز  ــاي س ــعه فض ــتن وتوس ــگاه داش ن
ــکاري،  ــجر، چمن ــم از مش ــود اع موج
وســایل  ســایر  و  آبنمــا  گلــکاري، 
و  پیشــنهادات  هرگونــه  رفاهــي،  
ــماره  ــق ش ــود را از طری ــادات خ انتق
مســتقیم روابــط عمومــی ســازمان 
ــا  ــا م ــاعات اداری ب 33441440در س

بگذارنــد. درمیــان 

آموزشــی  کارگاه  برگــزاری 
ــران  ــرای ناظ ــان ب ــه پیم دفترچ

مقیــم ســازمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی  ســازمان 
شــهرداری  ســبز  وفضــای  پارکهــا 
:در  داشــت  اذعــان  شــایگان  علــی 
وبــروز  آمــوزش  ضــرورت  راســتای 
هــای  رده  فنــی  اطالعــات  رســانی 
بــردن  ال  بــا  همچنیــن  و  نظــارت 
ــش  ــنل و افزای ــات پرس ــطح معلوم س
دفترچــه  آموزشــی  کارگاه  کیفــی 

ــداری  ــظ ونگه ــارت برحف ــان نظ پیم
بــرای ناظریــن مقیــم ســازمان پارکهــا 
وفضــای ســبزدر خــارج از زمــان اداری 
در محــل کالس آمــوزش منطقــه 2 
ــد.وی هــدف از  ســازمان برگــزار گردی
برگــزاری ایــن جلســات را آشــنایی 
ــان  ــی پیم ــه عموم ــا دفترچ ــتر ب بیش
و بررســی مفــاد قــرار دادهــا، وظایــف 
پیمانــکاران، تعهــدات و نحــوه نظــارت 
ــه داد  ــردو ادام ــوان ک ــان عن ــر پیم ب
در ایــن جلســات ضمــن بررســی بنــد 
ــث، و  ــان، بح ــه پیم ــد دفترچ ــه بن ب
تبــادل نظــر درجهــت بهبــود وضعیــت 
ــداری  ــظ و نگه ــان حف ــرایط پیم و ش
ــل  ــد مدیرعام ــام ش ــبز انج ــای س فض
پایــان  پارکهــادر  ســازمان  محتــرم 
ــی   ــر دوره آموزش ــرد: در آخ ــالم ک اع
بــه منظــور ســنجش عملکــرد آزمونــی 
ــد  ــام خواه ــدگان انج ــرکت کنن از ش

شــد.

کلینیــک گیــاه پزشــکی ســازمان 
پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری 

میه و ر ا

ــط عمومــی ســازمان  ــه گــزارش رواب ب
شــهرداری  ســبز  وفضــای  پارکهــا 
ارومیــه  علــی شــایگان اذعــان داشــت 
ســازمان  پزشــکی  گیــاه  :کلینیــک 
شــهرداری  ســبز  فضــای  و  پارکهــا 
ونباتــات  حفــظ  واحــد  در  ارومیــه 
ســازمان در راســتای اهــداف کلــی 
خــط مشــی کیفــی ســازمان پایــه 
ــا  ــده و ب ــدازی گردی ــذاری و راه ان گ
ــاه  ــی گی ــری از کادر تخصص ــره گی به
ــد و  ــهای کارآم ــز روش ــکی و نی پزش
پیشــرفته قــادر بــه ارائــه خدمــات 
ــای  ــه فض ــه مجموع ــکی ب ــاه پزش گی
ــه  ــخگویی ب ــز پاس ــهري و نی ــبز ش س
ســئواالت شــهروندان محتــرم درزمینه 
ــات و  ــه آف ــري نمون ــخیص و پیگی تش
ــگان  ــه صــورت رای بیمــاري گیاهــان ب

ــد. ــی باش م

وی ادامــه داد: هــدف اصلــی کلینیــک 
و  پارکهــا  ســازمان  پزشــکی  گیــاه 

استفاده از مشارکت وتماس های مردمی درحفظ و نگهداری فضای سبز
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ارومیــه،  شــهرداری  ســبز  فضــای 
کنتــرل آفــات و بیماریهــای گیاهــی در 
ــه منظــور  فضــای ســبز ســطح شــهر ب
شــیمیایی  ســموم  مصــرف  کاهــش 
و جلوگیــری از تاثیــرات ســوء آن در 
ــد. ــی باش ــهری م ــت ش ــط زیس محی

ــا  ــازمان پارکه ــرم س ــل محت ــر عام مدی
وفضــای ســبز شــهرداری ارومیــه در 
ــرم  ــهروندان محت ــالم کرد:ش ــان اع پای
ــات  ــب اطالع ــت کس ــد جه ــي توانن م
ــه گیاهــي خــود  ــل نمون بیشــتر و تحوی
ســازمان  نباتــات  واحــد حفــظ  بــه 

ــد. ــه نماین مراجع

ــاز  ــتانه و ب ــرس تابس ــات ه عملی
ــهر ــطح ش ــان س ــی درخت پیرای

ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پارکهــا وفضــای ســبز شــهرداری ارومیه 
علــی شــایگان اذعــان داشــت :عملیــات 
ــاز پیرایــی شــاخه  هــرس تابســتانه  و ب
هــای درختــان هرســاله بــا حــذف  
هــا،  ،نــرک  خشــک  هــای  شــاخه 
پاجــوش بــا هــدف برقــراری تــوازن 
بیــن انــدام هــای هوایــی و زیــر زمینــی 

ــرد. ــی گی ــورت م ــت ص درخ

ــرم   ــرس وف ــات ه ــه داد:عملی وی ادام
درختــان معابــر و رفیوژهــای ســطح 
شهردرراســتای  زیبــا ســازی منظــر 
شــهری ، ایجــاد رضایتمنــدی بــرای 
شــهروندان وپیشــگیری از هــرس هــای 
ــرای  ــی ب ــد کاف ــرانه ، ایجــاد دی خودس
راننــدگان در تقاطــع هــای اصلــی و 
ــه  ــجم ب ــه ای منس ــی برنام ــی ط فرع
مســئولین فضــای ســبز ابــالغ گردیــده 
و  در بلوارهــا ومیادیــن وکمربندیهــا 
ــت .وی  ــام اس ــهردرحال انج ــطح ش س
در ادامــه مطالــب خویــش افــزود: یکــی 
از روشــهای حفــظ و تجدیــد حیــات 
درختــان اعمــال انــواع هــرس بــر روی 
ــا  ــن روش ه ــدکه باای ــان  میباش درخت
ــوان جوانی،شــادابی وعمــر درخــت  میت

ــرد. ــی ک طوالن

ســوزنی  درختــان  کودآبیــاری 
ــران  ــهربرای جب ــطح ش ــرگ س ب
ــرمازدگی ــی از س ــارات ناش خس

ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری  ســبز  وفضــای  پارکهــا 
ــت  ــان داش ــایگان اذع ــی ش ــه عل ارومی
ــوزنی  ــان س ــی درخت : قســمتهای پایین
ــرمای  ــت س ــهربه عل ــطح ش ــرگ س ب
شــدید زمســتان ســال گذشــته  دچــار 

خســارت بیشــتری شــده اندکــه درایــن

 راســتا ســازمان بــرای جبــران خســارت 
ــدام  ــان اق ــرمازدگی درخت ــی از س ناش
بــه کــود آبیــاری درختــان توســط 
شــهر  ســطح  در  اســید  هیومیــک 
نمــوده اســت  .وی  خاطــر نشــان  کــرد 
بــرای نتیجــه بهتــر دو هفتــه بعــد، 
ــتور  ــاری  دردس ــات مجددکودآبی عملی

کار ســازمان قرارگرفتــه اســت.

بــه  خویــش  مطالــب  درادامــه  وی 
نقــش اســید هیومیــک اشــاره کــرد 
هیومیــک  مصــرف  داد:بــا  وادامــه 
ــی  ــمت هوای ــد قس ــاک رش ــید درخ اس
و ریشــه گیــاه تحریــک مــی شــود 
ــه  ــی ومقاومــت ب ــه کــم آب ومقاومــت ب
ــل  ــه میــزان قاب ســرمازدگی درختــان ب
توجهــی افزایــش مــی یابــدو همچنیــن 
ــان  ــروز گیاه ــه کل ــن ب ــذب آه ــا ج ب
بهبودمــی بخشــد و درکنتــرل تعــدادی 
ازبیماریهــای ریشــه بســیار موثرخواهــد.

ــالم  ــان اع ــرم در پای ــل محت ــر عام مدی
اقدامــات  ایــن  بــا  کرد:امیداوریــم 
بتوانیــم در ســبزینگی وشــادابی فضــای 
موثــری  هــای  گام  شــهرمان  ســبز 

برداشــته باشــیم.
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ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــا وفضــای سبزشــهرداری ارومی پارکه
ــرح  ــت : ط ــان داش ــایگان اذع ــی ش عل
حیاتــی محلــول پاشــی درختــان فضــای 
ســبز شــهر ارومیــه بــا هــدف رفــع 
کمبودهــای غذایــی درختــان درراســتای 
ــال  ــان درح ــبزی درخت ــادابی وسرس ش

انجــام اســت .

وی خاطرنشــان کــرد : عملیــات محلــول 
پاشــی بــا اســتفاده از کودلیبریــل در 
ــودکه  ــی  ش ــام م ــه انج ــدت دو هفت م
ــول پاشــی  ــات محل ــد از اتمــام عملی بع
را در شــادابی و  تاثیــرات مثبــت آن 

ــد. ــم دی ــان خواهی ــبزی درخت سرس

مدیرعامــل محتــرم ســازمان پارکهــا در 
ــه  ــت تغذی ــه اهمی ــه ب ــا توج ــان ب پای
ــبزاعالم  ــای س ــان فض ــودی در درخت ک
ــزی هــای انجــام  کــرد :طــی برنامــه ری
شــده  با کارشناســان آب خاک ســازمان 
ســعی خواهــد شــدتا بــا کمبــود برخی از 
عناصــر غذایــی کــه بــه صــورت عالئمــی 
ماننــد کلــروز ) زرد شــدن بــرگ درختان 
( ظاهــر میشــوند پیشــگیرهای الزم را بــا 
ــه موقــع بعمــل  محلــول پاشــی هــای ب

آورد.

شــروع عملیــات پیوندزنــی جهــت 
پیونــدی  گونــه هــای  تکثیــر 
درنهالســتان  زینتــی  درختــان 

ــوان ارغ

ــازمان  ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

شــهرداری  ســبز  وفضــای  پارکهــا 
ــی شــایگان اذعــان داشــت :  ــه عل ارومی
یکــی از اصــول مهــم در ایجــاد فضــای 
ــه  ــان و درختچ ــتفاده از درخت ــبز اس س
ــی باشــدکه ســازمان  ــای مناســب  م ه
در راســتای کاهــش هزینــه هــا  وتنــوع 
ــد  ــه پیون ــدام ب ــه تولیــدات اق بخشــی ب
زنــی وتکثیردرختــان زینتــی ماننــد 
ســیب گل ،هلــو گل،افراابلــق و...نمــوده 

ــت. اس

ــر  ــش خاط ــب خوی ــه مطال وی در ادام
نشــان کــرد کــه درواحــد تولیــدات 
برتکثیرگونــه هــای  عــالوه  ســازمان 
پیونــدی ، درختانــی کــه ریشــه ضعیفــی 
ــا  ــه بن ــی ک ــان کهن ــا درخت ــته وی داش
بــه دالیلــی قســمت هــای هوایــی آن ها 

از بیــن رفتــه و یــا فرســوده شــده ولــی 
دارای ریشــه قــوی مــی باشــند، باغبانان 
واحــد تولیــدات بــا پیونــدزدن ایــن نــوع 
درختــان روی پایــه مناســب دیگــر، 
ــی  ــمت هوای ــف قس ــا ضع ــدرت و ی ق
ــداف  ــر اه ــل را بناب ــورد عم ــت م درخ

ــد . ــی دهن ــر م ــر تغیی موردنظ

ــگ  ــای زرد رن ــتفاده از رول ه اس
ــهربرای  ــطح ش ــان س ــرای درخت ب

ــات ــرل آف کنت

کارت هــای زرد جــزو پرکاربردتریــن 
مــواد بیولوژیــک مصرفــی مــی باشــندکه 
ــی  ــات م ــع آف ــه موق ــایی ب ــا شناس ب
ــرد  ــی ک ــاهده و بررس ــوان آن را مش ت
)نــوار(  رولهــای  کــرد:  تصریــح  .وی 
ــه  ــگ ک ــبناک زرد رن ــک و چس بیولوژی
دارای طــول مــوج خاصــی بــوده و بــرای 
حشــرات بــی خطــر مــی باشــد، بــه دور 
ــات  ــان جهــت کاســتن از آف تنــه درخت
و حشــرات مضــر اســتفاده مــی شــود .

ــن  ــبدار ای ــل کارت زرد چس ــوه عم نح
ــا  ــه ه ــن تل ــه ای ــد ک ــی باش ــه م گون
ــا طــول مــوج رنگــی کــه ایجــاد مــی  ب
کننــد حشــرات را بــه ســمت خــود 
جلــب کــرده و موجــب چســبیده شــدن  

ــوند . ــی ش ــطح کارت م ــه س ــت ب آف

بــرای  چســبیده  زرد  هــای  ازکارت 
کنتــرل آفاتــی نظیــر ســفید بالــک هــا 
ــای  ــته ه ــوز – ش ــای می ــس ه – مگ
ــا پســیل اســتفاده  ــدار – زنجــرک ه بال

ــود. ــی ش م

محلول پاشی درختان فضای سبزشهرارومیه
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مدیــر عامــل ســازمان درپایــان اعــالم 
ــن  ــرای ای ــا اج ــت ب ــد اس ــود  :امی نم
طــرح گام موثــری در راســتای کاهــش 
اســتفاده از ســموم شــیمیایی و در 
پــی آن کاهــش آســیب هــای زیســت 
محیطــی بــا بهــره گیــری از روش های 
غیرشــیمیایی، بیولوژیــک و تلفیقی در 
فضــای ســبز شــهری برداشــته باشــیم.

ــان ســطح  ــاری شــبانه درخت آبی
شــهر

مدیــر عامــل ســازمان پارکهــا وفضــای 
ســبز شــهرداری ارومیــه علــی شــایگان 
داشــت:  خبراذعــان  ایــن  بااعــالم 
درختــان بــه عنــوان ریــه تنفســی شــهر 
ــده  ــی شــوندکه نقــش ارزن محســوب م
وضعیــت  بهبــود  و  ســالمت  در  ای 
طریــق  از  افــراد  جســمی  و  روحــی 
ــرج و  ــت تف ــی جه ــکان های ــاد م ایج
نیــز معاشــرت گــروه هــای مختلــف 

اجتماعــی ایجادمــی نماینــد.

وی ادامــه داد :آبیــاری درختــان  بــه 
صرفــه  راســتای  در  شــبانه  صــورت 
جویــی در مصــرف آب بــا کاهــش تبخیر 

حجــم  ،کاهــش  خنــک  ســاعات  در 
ــط  ــی  توس ــرات احتمال ــک وخط ترافی
ســازمان پارکهــا وفضــای سبزشــهرداری 
ارومیــه صــورت مــی گیــرد.وی در ادامــه 
مطالــب خویــش افــزود: برنامــه ریــزی و 
پیــش بینــی هــای الزم جهــت اجــرای 
ــط  ــدی توس ــور ج ــه ط ــرح ب ــن ط ای
مناطــق پنــج گانــه ومنطقــه گلمــان در 
ــتور کار  ــهر در دس ــطح ش ــای س بلواره
ــام  ــال انج ــه ودرح ــرار گرفت ــازمان ق س

ــت . اس

آغازعملیــات کاشــت گل در 

ــازمان ــدات س ــد تولی واح
ــای  ــا وفض ــازمان پارکه ــل س مدیرعام
ــی شــایگان  ــه عل سبزشــهرداری ارومی
بــا اشــاره بــه کاشــتن گل و گیــاه 
ــاط  ــه نش ــهری ک ــبز ش ــای س درفض
ــه شــهروندان ارمغــان  وســرزندگی را ب
مــی آورد اذعــان داشــت :ســازمان 
طبــق ســال هــای گذشــته اقــدام  
ــذر  ــون ب ــش از 3 میلی ــت بی ــه کاش ب
و  بنفشــه و ســایر گلهــای فصلــی 
دایمــی در رنــگ هــای بســیار متنــوع 

ــت. ــرده اس ک

فصلــی  گلهــای  ازتولیــد  هــدف  وی 
ــالوه  ــازمان راع ــد ات س ــد تولی در واح
شــهری  منظــر  زیبایــی  برایجــاد 
،خودکفایــی وکاهــش هزینــه هــای 
ــرد  ــوان ک ــوروز 97 عن ــد گل درن خری
وادامــه دادعملیــات آمــاده ســازی  ) 
شــخم زدن و کوددهــی( بســتر کاشــت  
ــاره  ــی به ــای فصل ــواع گل ه ــد ان تولی
بهار،کلــم  اطلسی،همیشــه  شــامل: 
ــی …  ــا چمن ــون ومین زینتی،ابری،میم
در گلخانــه ایــن ســازمان درحــال انجــام 

ــت. اس

آبیــاری درختــان  بــه صــورت 
راســتای صرفــه  در  شــبانه 
بــا  آب  مصــرف  در  جویــی 
کاهــش تبخیــر در ســاعات 
حجــم  ،کاهــش  خنــک 
ــی   ــرات احتمال ــک وخط ترافی
پارکهــا  ســازمان  توســط 
سبزشــهرداری  وفضــای 
ــرد ــی گی ــورت م ــه ص ارومی

ان
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ا
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ــا در  ــا انســان ه ــل هــم نیســتند، م همــه مث
عیــن شــباهت تفــاوت هــای متعــددی باهــم 
ــی  ــه زندگ ــن مســاله هســت ک ــم و همی داری

ــد. ــی کن ــر م ــی را جــذاب ت اجتماع

بــرای موفقیــت در زندگــی اجتماعــی الزم 
اســت تیــپ هــای مختلــف شــخصیتی و 
ــا آنهــا را بیاموزیــم امــا از آن  نحــوه برخــورد ب
واجــب تــر ایــن اســت کــه بدانیــم همــه مثــل 
ــا  ــاوت ه ــرش تف ــس از پذی ــم نیســتیم و پ ه
بــه همدیگــر احتــرام بگذاریم. کارشناســان 
و متخصصــان روانشناســی شــخصیت هــا را بــر 
مبنــای اصــول مختلــف بــه اشــکال متفاوتــی 
ــای  ــخصیت ه ــرده اند،ش ــدی ک ــیم بن تقس
درون گرا،بــرون گــرا، کمــال گــرا، کمــک گــرا، 
ــا تیــپ هــای شــخصیتی  موفقیــت طلــب و ی
ــد  ــا بای ــن ه ــار ای ــا در کن ــا D ام A,B,C وی
پذیرفــت کــه هــر انســانی موجــودی یگانه،بــی 
نظیــر و بــه ســبب آدمیت الیــق احترام اســت.

آدم هــا ممکــن اســت ترکیبــی از چنــد تیــپ 
شــخصیتی باشــند و مثــال درعیــن بــرون 
ــروز  ــه از خــود ب ــالت درون گرایان ــی تمای گرای
ــک  ــا ی ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــد، حقیق بدهن
فرمــول نمــی شــود کل ارتباطاتمــان را شــکل 
بدهیــم امــا رعایــت یــک ســری اصــول بــه مــا 

ــد. کمــک مــی کن

ــاک نیســت، هــر  ــی نفســه خطرن اســترس، ف
کــس در زندگــی اهــداف، فعالیــت هــا و فــراز 
و نشــیب هایــی دارد. امــا وقتــی اینهــا از حــد 
ــی  ــی شــوند. شــما م ــن م ــد، خطرآفری بگذرن
توانیــد اســترس غیرقابــل کنتــرل را تشــخیص 

ــع شــوید. ــع آن مطل دهیــد و از راه هــای رف

شناخت استرس

ــردگی   ــال به افس ــروع ابت ــه ش ــترس، نقط اس
ــر ســالمت جســم و  ــد ب ــی توان ــه م اســت ک
ــن رو شــناخت  ــذارد. از ای ــر بگ روح شــما تأثی
عوامــل اســترس زا و آنچــه را کــه بــرای کاهش 
ایــن عوامــل مــی توانیــد انجــام دهیــد،  دارای 

ــت. اهمیت اس

اگــر احســاس مــی کنیــد کــه کارهایتــان زیــاد 
اســت و داریــد کالفــه می شــوید، دســت از کار 
بکشــید و چنــد نفــس آرام بکشــید تــا آرامــش 
خــود را بازیابیــد. بــه مــدت یــک روز از کارهای 
روزانــه و امــور خانــه و خانوادگــی و هرچــه کــه 
بــر شــما فشــار وارد مــی کنــد، دســت بکشــید. 
ایــن روز را فقــط بــه انجــام کارهایــی اختصاص 
دهیــد کــه موجــب آرامــش شــما مــی شــود و 

احســاس خوبــی را برایتــان فراهــم مــی آورد.

هرگونــه واقعــه ای نظیــر مــرگ عزیزی، طالق  

ــه  ــد از خان ــن فرزن ــرون رفت ــی، بی ــا جدای ، ی
درســت ماننــد داشــتن بیمــاری هــای طوالنــی 
مــدت یــا نقــص عضــو موجــب اســترس مــی 
ــه  ــر ازدواج، خان ــم نظی ــی ه ــا وقایع ــود. ام ش
ــد و  ــغل جدی ــردن ش ــردن، پیداک ــوض ک ع
رفتــن بــه تعطیــالت تقریبــاً اســترس زیــادی 
ایجــاد مــی کننــد. نگرانــی دربــاره سررســیدها، 
ــک کار  ــام ی ــت در انج ــودن در رقاب ــق نب موف
خــاص نیــز ممکــن اســت موجــب بــروز عالئــم 
اســترس، مثــل کــم طاقتــی، تنش، احســاس 

خســتگی و اشــکال در خوابیــدن  شــوند.

در محیــط کاری، موقعیــت هــای زیــادی 
هســتند کــه موجــب اســترس فــرد می 

ــوند، نظیر: ش

1- خویشاوند بودن با برخی از همکاران

ــان  ــئولین از کارکن ــردن مس ــت نک 2- حمای
ــود خ

3- نبود مشاوره و ارتباطات

4- دخالــت هــای زیــادی در مســایل شــخصی، 
اجتماعــی و زندگــی خانوادگی

5- حجــم زیــاد کارهــا یــا بیــش از انــدازه کــم 
بــودن کار

ــی  ــی از غیرواقع ــد ناش ــش از ح ــار بی 6- فش
ــا ــام کاره ــت انج ــودن مهل ب

7- انجــام کارهایــی کــه بســیار مشــکل انــد و 
یــا لــزوم چندانــی بــه انجــام آنهــا نیســت

8- نداشتن مهارت کافی در نحوه انجام کار

9- شرایط نامطلوب کاری

ــا شــما  ــه متناســب ب 10- داشــتن شــغلی ک
نباشــد

11- نداشــتن امنیــت شــغلی و تــرس از بیــکار 
ن شد

 11 اصــل اساســی بــرای برخــورد صحیح 
در محیــط کار وکاهش اســترس 

1-رعایت ادب و احترام

روش های ساده برای برخورد صحیح در محیط کار  ومقابله
با استرس در محل کار و زندگی

ند
ست
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ــازه کاری،وجــود فضــای  ــت، ت گاهــی صمیمی
ــه  ــاال ب ــگاه از ب ــمی، ن ــر رس ــر اداری و غی غی
پاییــن ، برخــورد هــای مدیریتــی ،خــود بــزرگ 
بینــی ،خــود شــیفتگی و ... ســبب مــی شــود 
برخــی وقــت هــا رعایــت ادب و احتــرام را 
ــی  ــا در چــه منصب ــه م ــم. اینک ــوش کنی فرام
هســتیم،چقدر بــا کســی کــه بــا او ســخن مــی 
گوییــم صمیمــی هســتیم اصــال مهــم نیســت 
ــم  ــی همســران ه ــای اداری حت ــط ه در محی
بایــد اصــول ادب و رفتــار ســازمانی را رعایــت 
کننــد پــس حتــی بــا صمیمــی تریــن دوســت 
ــم دور از ادب  ــق نداری ــت اداری ح ــم در وق ه
رفتــار کنیــم. تشــکر یــک امــر واجــب اســت 
ــه کســی  ــردن ب ــگاه ک ــاط چشــمی و ن و ارتب
ــا او هســتیم واجــب  ــت ب ــه مشــغول صحب ک
و  خیــره شــدن بــه مانیتــور کامپیوتــر و عــدم 
ــه حســاب  ــی ب ــی ادب ــاط چشــمی هــم ب ارتب

مــی آیــد.   

2- پرهیز از ورود به حریم اشخاص

رعایــت حریــم خصوصــی هــر فــرد در محیــط 
هــای اجتماعــی بــه ویــژه محــل کار ضــروری 
اســت زیــر چشــمی نــگاه کــردن بــه مونیتــور 
همــکاری کــه در مجــاورت مانشســته، گــوش 
دادن بــه مکالمــات تلفنــی  و... مطالعــه گفتگــو 
هــای از راه دور چــه چــت باشــد و... عدم رعایت 
حریــم خصوصــی اســت  و از جانــب مدیــر یک 
ســازمان هــم درســت نیســت چــه برســد بــه 

کارکنــان بخــش هــای مختلــف .

 3- غیبت و بد گویی

متاســفانه صحبت کردن پشــت ســر همــکاران 
ــام  ــه در تم ــت ک ــوم اس ــادی و مرس ــری ع ام
محیــط هــای کاری اعــم از خصوصــی ، دولتــی 
،فرهنگــی و غیــر فرهنگــی رواج دارد.بعضــی از 
افــراد هــم عــادت دارنــد جزئــی تریــن مســائل 
ــه  ــه ب ــرعت صاعق ــه س ــکاران را ب ــن هم بی
مدیریــت منتقــل مــی کننــد و اســم بدگویــی 
ــه !!  ــام وظیف ــا انج ــب و ی ــال مطل ــم انتق را ه
ــن  ــه چنی ــت ک ــن درحالیس ــد. ای ــی گذارن م
رفتارهایــی در محیــط کار بــه شــدت مخــرب و 

مســموم کننده اســت.

4-عدم هماهنگی و سرکشی

ــب  ــن ترتی ــه ای ــد ب ــف ان برخــی اصــوال مخال
ــوده  ــه ب ــی توج ــع ب ــات جم ــه تصمیم ــه ب ک
ــه قوانیــن نانوشــته ســازمانی کــه همــه از  و ب
ــرام هســتند  ــی احت ــد ب ــی کنن ــت م آن تبعی
ــا  ــی ب ــث جدای ــدت باع ــر در دراز م ــن ام ای
گــروه و عــدم هماهنگــی ســازمان مــی شــود.

ســعی کنیــد تــا حــد امــکان از قوانین نانوشــته 
تبعیــت کنیــد.

5-نداشتن احساس مالکیت

هیــچ چیــز دائمــی نیســت، از جوانی و ســالمت 
گرفتــه تــا پســت ســازمانی شــما. هــر لحظــه 
ــه اجبــار مجبــور  ــا ب امــکان دارد خواســته و ی
ــس  ــد پ ــرک کنی ــان را ت ــط کارت شــوید محی

دلبســتگی و حــس تملــک تنهــا باعث ســختی 
و دشــواری کار شــما مــی شــود . ســابقه کاری 
و اینکــه چــه مــدت اســت در یــک محیــط کار 
مــی کنیــد هــم باعــث نمــی شــود شــما مجوز 
داشــته باشــید کــه احســاس تملــک بــرکار و یا 
شــرکتی کــه در آن کار مــی کنیــد را داشــته 

باشــید.

6-عدم تحمیل سالیق و سبک زندگی

هــم گونــی و شــباهت هــای عقیدتــی ،ســبک 
ــی  ــای کاری هارمون ــط ه ــی و... در محی زندگ
پدیــد مــی آورد و فعالیت و همــکاری آدم هایی 
کــه بــه یکدیگر شــبه هســتند بســیار ســاده تر 
اســت.اما ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه همــه 
یکــی باشــند، در محیــط هــای کاری بــه ویــژه 
محیــط هــای بیــن المللــی آدم هــا ازکشــورها، 
فرهنــگ هــا و حتــی مذاهــب مختلــف در کنار 
ــت  ــم نیس ــکلی ه ــد و مش ــی کنن ــم کار م ه
دلیــل ســاده ای هــم دارد و آن عــدم تحمیــل 
ســالبق و احتــرام بــه ســبک زندگــی دیگــران 
ــی  ــی ،سیاس ــای مذهب ــدگاه ه ــت.ذکر دی اس
ــر حــق  ــه ســایرین و تاکیــد ب و تحمیــل آن ب
بــودن دیــدگاه هــای مــا هارمونــی را بــه هــم 

زده و محیــط کار را مســموم مــی کنــد.

7-قضاوت

ــاوت  ــه ای قض ــر جامع ــکالت ه ــی از مش یک
کــردن در مــورد ســایرین و اصــرار بــه صحــت 
قضــاوت هــای شــخصی خودمــان اســت. اگــر 
ــا برچســب زدن همــراه شــود  ــن قضــاوت ب ای
کــه مشــکالت را دو برابــر مــی کند.فــرد درون 
گرایــی کــه اهــل صحبــت نیســت بــه تکبــر و 
ــه  ــردن، کســی ک خــود شــیفتگی محکــوم ک
ــای  ــواری ه ــرد و دش ــم عملک ــان دائ ــل بی اه
ــم کاری  ــی و ک ــی خیال ــه ب ــت ب کارش نیس
محکــوم کــردن و... روابــط مــا بــا همکارانمــان 

ــد. ــی کن را خــراب م

8-دهن بینی

هــم صحبت شــدن بــا همــکاران و بــه اصطالح 
گــرم گرفتــن از مــواردی اســت که  بــرای حفظ 
محیــط کار الزم اســت امــا ورود بــه بحــث های 
غیــر ضــرور ، پذیرش قضــاوت دیگــران در مورد 
همــکاران، تــالش بــرای ســردر آوردن از اســرار 

ــت  ــوط نیس ــا مرب ــه کار م ــه ب ــرکت و آنچ ش
روابــط مــا را مختــل مــی کنــد.از همــه بــد تــر 
پذیرفتــن صحبــت کســانی اســت که عــادت به 
قضــاوت، بدگویــی و... دارد و بــر اســاس حــرف 
دیگــران روابــط کاری مــان را بنــا کــردن کــه 

منجــر بــه نابــودی حرفــه مــا خواهد شــد.

9-دوری گزینی

ــموم  ــای کاری مس ــط ه ــی محی ــی برخ گاه
اســت و از نظــر اجتماعــی و فرهنگــی بــا 
شــرایط تربیتــی و اجتماعــی شــما مطابقتــی 
ــدا  ــورد پی ــن م ــه در ای ــن گزین ــدارد بهتری ن
ــا شــما و  کــردن شــغل جدیــدی اســت کــه ب
شــرایط تــان مطابقــت داشــته باشــد.  امــا اگــر 
امــکان تغییــر شــغلتان را نداریــد دوری کــردن 
ــه شــما کمکــی نمــی  از ســایرین و ســکوت ب
ــر  ــد ب ــوارد اختــالف بحــث نکنی ــد. روی م کن
مشــابهت هــا تاکیــد کنیــد و ســعی کنید ســر 
صحبــت را در مــورد مســائل کاری و آنچــه بــا 

ــاز کنیــد. ــد ب دیگــران توافــق داری

10-حفظ آرامش

گاهــی حــق باشماســت حرفــی کامــال حرفــه 
ــان  ــد نظرت ــه ای م ــالق حرف ــا اخ ای دارید،ی
اســت گاهــی بــه شــما بــی احترامــی شــده و 
ــد. از  ــت ای ــدت ناراح ــه ش ــاله ای ب ــا از مس ی
روش هــای مختلــف ســعی مــی کنیــد حــرف 
حــق تــان را بــه گــوش همــکاران و مســئوالن 
برســانید امــا گــوش شــنوایی نیســت در ایــن 
مــورد بــد تریــن گزینــه از دســت دادن آرامــش 
ــاد  حتــی اگــر حــرف حــق باشــد  اســت. فری
ــر و حقیقــت را ناشــنوا  ــا را ک فقــط گــوش ه
مــی کنــد در همــه حــال آرامــش خودتــان را 

حفــظ کنیــد

11-کمک از دیگران

ــت  ــا سرپرس ــود ب ــکالت کاری خ ــاره مش درب
بخــش یــا رئیــس خــود صحبــت کنیــد. 
ــا قســمت  اگــر مشــکالت شــما حــل نشــد، ب
ــر  ــا دیگ ــی خــود ی ــده صنف ــی، نماین کارگزین
مســئولینی کــه بــه نوعــی بــا مســایل کارکنان 

ــید. ــت کن ــد، صحب مربوطن
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ــت  ــط زیس ــبز و محی ــاي س ــک فض ــدون ش ب
از اساســي تریــن عوامــل پایــداري حیــات 
ــاي  ــاد فض ــند. ایج ــي باش ــان م ــي و انس طبیع
ســبز مناســب در مناطــق شــهري و صنعتــي بــا 
ــد علمــي باعــث کاهــش  ــت اصــول و قواع رعای
ــي  ــان آور آلودگــي هــاي محیطــي م ــرات زی اث
شــود. کاربــرد درختــان و درختچــه هــاي 
ــاً  ــوا )گاه ــه ه ــده تصفی ــر پدی ــالوه ب ــی ع زینت
ــي  ــري از پراکندگ ــبب جلوگی ــاک ( س آب و خ
ــه بیشــتر  ــر چ ــي ه ــار و زیبای ــاي ناهنج صداه
مناطــق شــهري و صنعتــي و همچنیــن کاهــش 
مــواد آالینــده هــوا نظیــر ســولفات هــا، نیتــرات 
ــرد,  گاز ازن  ــید گوگ ــید زا، دي اکس ــاي اس ه
ــوا,  ــط )ه ــود در محی ــنگین موج ــزات س و فل

ــود.   ــی ش ــق م ــن مناط ــوا(  در ای ــاک, ه خ
درختــان  کاشــت  اثــرات  مهمتریــن 
و درختچــه هــای زینتــی در کاهــش 

االینــده هــای محیطــی :
پرتوهــاي  از  دســته  دو  پرتوهــا:  جــذب 
خورشــیدي تأثیــرات چشــمگیري بــر بــدن 
ــد.  ــي گذارن ــي م ــداران باق ــایر جان ــان و س انس
ــري  ــز و دیگ ــادون قرم ــو م ــا پرت ــي از آنه یک
ــاوراء بنفــش اســت. احســاس آرامشــي  ــو م پرت
را کــه انســان در ســایه، بــه ویــژه در ســایه یــک 
درخــت احســاس مــي کنــد، تــا حــدي مربــوط 
ــز  ــادون قرم ــاي م ــه جــذب پرتوه ــي شــود ب م
ــه  ــد ک ــه نمان خورشــید توســط درخــت )ناگفت
ــوج  ــول م ــا ط ــز ب ــادون قرم ــاي م ــه پرتوه ک
و  دارنــد(  گرمازایــي  خاصیــت  خــود  بلنــد 
مقــداري نیــز بــه دلیــل جــذب پرتوهــاي مــاوراء 
ــرات  ــروزه تأثی ــرد. ام ــي گی ــورت م ــش ص بنف
ــان  ــلولي گیاه ــت س ــش برباف ــاوراء بنف ــو م پرت

ــت.  ــده اس ــن ش ــي روش ــه خوب ب
ــبب  ــه س ــان ب ــار: درخت ــرد و غب ــذب گ ج
پراکندگــي شــاخ و بــرگ خــود بــر تمــام زوایــا 
ــي  ــر عمــل م ــک گردگی و ســطوح، همچــون ی
کننــد. اگــر درخــت را بــه دقــت نظــاره کنیــم، 
مــي توانیــم تنــه آن را بــه جاي دســته و شــاخ و 
بــرگ آن را بــه جــاي پرهــاي روي یــک گردگیر 
معمولــي کــه در خانــه بــکار گرفتــه مــي شــود، 
ــه  ــي ک ــي، درختان ــن ویژگ ــا ای ــم. ب تصــور کنی
ــک  ــه ی ــه منزل ــد، ب ــده ان ــت مان ــاک ثاب در خ
گردگیــر کاشــته شــده در زمیــن نقــش خــود را 
ایفــا مــي کننــد. طــي بررســي هــاي بــه عمــل 
آمــده یــک هکتــار از فضــاي ســبز کــه حــدوداً 
200 درخــت در آن کاشــته شــده باشــد تــا 68 
تــن از گــرد و غبــار را در هــر بارندگــي در خــود 

ــا  جــذب مــي کنــد. کامــاًل واضــح اســت کــه ب
ــرد  ــن گ ــي زدودن 68 ت ــن درختان ــود چنی وج
ــه  ــي ک ــگان خواهــد شــد. در صورت ــار، رای و غب
ــیاري را  ــه بس ــد هزین ــان بای ــن درخت ــدون ای ب
ــراي ایــن کار اختصــاص داد. عرعــر )آیــالن(-  ب
ــی-  ــی آمریکای ــار- لیلک ــو- چن ــک- ژینک زالزال
ــان از  ــا- داغداغ ــون- اقاقی ــد مجن ــا- بی ماگنولی
ــرد و  ــذب گ ــر در ج ــان موث ــن درخت مهمتری

ــند. غبــار می باش
تولیــد اکســیژن: هــواي مــورد نیــاز انســان در 
ــدار  ــن مق ــرم اســت. از ای روز حــدود 15 کیلوگ
ــي  ــان وارد م ــدن انس ــه ب ــه ب ــالم ک ــواي س ه
ــد  ــروژن و 21 درص ــد آن را نیت ــود 78 درص ش
ــاي  ــد. گازه ــي ده ــکیل م ــیژن تش آن را اکس
ــه  دیگــر ماننــد گاز کربنیــک، نئــون و هلیــوم ب
همــراه اکســیدهاي ازت و گوگــرد مقــدار بســیار 
ــد. ــي دهن ــکیل م ــوا را تش ــزي از وزن ه ناچی

ــریعاً  ــک س ــک 03 %گاز کربنی ــاًل گاز کربنی مث
ــد  ــود. تأکی ــي ش ــي م ــان منته ــرگ انس ــه م ب
مــي شــود کــه مقــدار زیــادي از اکســیژن 
ــبز  ــاي س ــق فض ــت از طری ــده در طبیع آزاد ش
تولیــد مــي گــردد. حــال اگــر درخــت و فضــاي 
ســبزي وجــود نداشــته باشــد مشــکل انســان در 
رابطــه بــا وجــود گازکربنیــک در هــوا و کمبــود 
ــک  ــود. ی ــي ش ــان م ــي نمای ــه خوب ــیژن ب اکس
درخــت در ســال بــه طــور متوســط دو کیلوگــرم 
ــزان اکســیژن آزاد  ــد می ــد می کن اکســیژن تولی
شــده بــه وســیله درختــان پهــن بــرگ در یــک 
ــوده  ــرم ب ــا 3000 کیلوگ ــن 2500 ت ــار بی هکت
ــد  ــن نمای ــان را تامی ــاز 10 انس ــد نی و می توان
همیــن طــور یــک درخــت در مــدت یــک ســال 
ــدازه  ــه ان ــرق ب ــر و تع ــل تبخی ــام عم ــا انج ب
250- 400 لیتــر آب را بــه صــورت بخــار از 
در  مقــدار  ایــن  و  متصاعــد می کنــد  خــود 
گیاهــان مختلــف متفــاوت اســت بــه طــوری کــه 
درختــان بــرگ پهــن بیــش از ســوزنی برگ هــا 
ــوند. در  ــوا می ش ــت ه ــش رطوب ــب افزای موج
ــوه و شــاهراه  ــک، شــهرهاي انب مناطــق پرترافی
هــا اهمیــت درختــان )شــاخ و بــرگ هــا و حتــي 
تنــه ی درختــان( در جــذب میــزان ســرب هــوا 
ــي شــود  ــده م ــا پراکن ــزوز ماشــین ه ــه از اگ ک

ــت. ــت اس ــیار داراي اهمی بس
تولیــد فیتونســید: بررســي هــاي دانشــمندان 
ــه  ــد ک ــي ده ــان م ــت نش ــط زیس ــم محی عل
درختانــي زینتــی ماننــد کاج، نــراد، بلــوط، 
زبــان  افــرا،  بیــد،  اکالیپتــوس،  ســروکوهي، 
گنجشــک و داغداغــان از خــود مــاده اي بــه نــام 
فیتونســید در فضــا رهــا مــي ســازند کــه بــراي 
ــک  ــاي ت ــارچ ه ــا و ق ــري ه ــیاري از باکت بس

ســلولي و برخــي از حشــرات ریــز اثــر کشــندگي 
دارد.

ــق و  ــا تعری ــان ب ــوا: درخت ــل آب و ه تعدی
تعــرق خــود نقــش حساســي در کاهــش دمــاي 
میکروکلیمــا و افزایــش رطوبــت نســبي هــوا ایفا 
مــي کننــد. دمــاي یــک هکتــار فضــاي ســبز در 
ــاي  ــر از فض ــه کمت ــا 4/5 درج ــاه ت ــرداد م م
مجــاور خالــي از درخــت اســت. بــه همیــن نحــو 
رطوبــت نســبي درون یــک فضــاي ســبز تــا 11 
ــري  ــدازه گی ــارج ان ــط خ ــش از محی ــد بی درص

شــده اســت. 
کاهــش آلودگــي صــدا: کیفیــت کاهــش صدا 
در درختــان و درختچــه هــاي مختلــف برحســب 
انــدازه بــرگ، تراکــم شــاخ و بــرگ، نــوع و 
بلنــدي درخــت تفــاوت دارد. بــا آزمایــش هایــي 
کــه بــه عمــل آمــده دیــده شــده کــه درختــان 
ــا  ــان ه ــیه خیاب ــه درحاش ــبزي ک ــاي س و فض
ایجــاد شــده اســت اثرکاهندگــي بیشــتري 
ــر پیــش ســاخته  ــه دیوارهــاي صداگی نســبت ب
ــاب  ــن حس ــا ای ــد. ب ــاختماني دارن ــح س و مصال
نقــش فضــاي ســبز در کاهــش آلودگــي صوتــي 
ــاختماني )دوجــداره  ــاي س ــه ه و کاهــش هزین
شــدن پنجــره هــا و دیوارهــاي بلنــد( و زیبایــي 
شــهر کامــاًل مشــخص مــي شــود. مــوارد دیگری 
کــه نقــش مهمــی در کاهــش آلودگی هــوا دارند 
شــامل : بهتریــن شــکل زمیــن: زمیــن شــیبدار 
اگــر حایــل بیــن فرســتنده صــدا و گیرنــده صــدا 
باشــد، اثــر کاهــش صــدا بیشــتر اســت. ارتفــاع 
ــم  ــاع و تراک ــدر ارتف ــر ق ــان: ه ــم درخت و تراک
تــوده درختــان بیشــتر باشــد، کاهــش آلودگــی 
صــدا بیشــتر اســت. انــدازه و تراکــم بــرگ: هــر 
ــا  ــند و ی ــر باش ــت پهن ت ــای درخ ــدر برگ ه ق
تراکــم برگ هــا و تراکــم صمــغ در ســوزنی 
ــی صــدا  ــش آلودگ ــد، کاه ــا بیشــتر باش برگ ه
بیشــتر اســت. زاویــه بــرگ: هــر قــدر زاویــه قــرار 
گرفتــه بــرگ نســبت بــه شــاخه و شــاخه پشــت 
بــه ســاقه تندتــر باشــد، کاهــش آلودگــی صــدا 
بیشــتر اســت. بــا تحقیقــات انجــام شــده بهترین 
گونــه هــا بــرای کاهــش الودگــی صوتــی شــهری 
ــرو  ــار و س ــرا، چن ــامل اف ــبز ش ــای س در فض
شــیراز، کاج تــدا و کاج تهــران بــوده  همچنیــن 
ــار  ــا و چن ــرا، اقاقی ــا: اف ــب گونه ه ــن ترکی بهتری

مــی باشــند.
ــا و  ــازمان پارکه ــش س ــوزش و پژوه ــوزه آم ــع:  1-ح مناب
فضــاي ســبز؛ درختــکاري، انتشــارات ســازمان پارکهــا و فضــاي 

ــران، 1379 ــبز، ، ته س
2-روحــي، وحیــد؛ بررســي گیاهــان مقــاوم بــه آلودگــي خــاک 
ــد دوم(،  ــبز )جل ــش فضــاي س ــاالت همای ــه مق ــوا، مجموع و ه

ــران، 1375- ــا و فضــاي ســبز ته انتشــارات ســازمان پارکه
3-  مجموعــه مقــاالت همایــش فضــاي ســبز )جلــد اول(، 

انتشــارات ســازمان پارکهــا و فضــاي ســبز تهــران1375

تاثیر درختان بر االینده های محیط زیست
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بهترین گیاهان آپارتمانی  تصفیه کننده هوا
گردآوری :حجت مختاری کارشناس ارشد باغبانی

.آلودگی هوا این روزها یکی از مشکالت شهرهای بزرگ است
 بــه گــزارش ســازمان فضایــی ناســا در ســال 1989 بــا هــدف خودکفایــی ســفینه ها و ایســتگاه های فضایــی در زمینــه تولیــد و تصفیــه هــوای مــورد نیــاز
ــه دار آغــاز کــرد کــه از جملــه نتایــج آن تأثیــر خارق العــاده اســتفاده از چندیــن ــوردان و آزمایش هــای فضایــی، یــک رشــته پژوهــش دنبال ــرای فضان  ب

نــوع گیاهــان معمولــی خانگــی بــرای تصفیــه آلودگی هایــی بــا منشــأ داخلــی خانــه، اداره و محــل کار اســت
ــد بســیاری از آالینده هــای ــی می توان ــن گیاهــان آپارتمان ــدان از هــر کــدام از ای ــی، یــک گل ــه ازای 9 مترمکعــب هــوای داخل  طبــق تحقیقــات ناســا ب
 داخلــی را تصفیــه کنــد. همچنیــن پژوهش هــای دیگــری نشــان می دهــد کــه میکــرو ارگانیزم هــای موجــود در خــاک ایــن گیاهــان می توانــد در جــذب

.و تصفیــه بنــزن موجــود در هــوای اتــاق هــم مؤثــر باشــد

دراسینا درمنسیس

.

.

مشــخصات مورفولوژیکــی: گیاهــی بومــی افریقــا و مناطــق 
گرمســیری اســت کــه امــروزه بعنــوان گیــاه آپارتمانــی بــرگ 
ــد  ــی مانن ــای آن ن ــاقه ه ــادی دارد. س ــداران زی ــی طرف زینت
ــه  ــی ب ــه های ــا لب ــک ب ــای باری ــرگ ه ــای آن ب ــه در انته ک
رنــگ زرد روشــن بصــورت مجتمــع مــی باشــد ایــن گیــاه در 
ــاع آن  ــد. ارتف ــی کن ــد گل نم ــوال تولی ــان معم ــط آپارتم محی
ــه دو متــر هــم برســد. از ویژگــی هــای مهــم  ممکــن اســت ب
ایــن گیــاه ایــن اســت کــه بــه حــذف مــواد شــیمیایی ماننــد 
ــط  ــوای محی ــن از ه ــن xylene و تولوئ ــد و همچنی فرمالدئی
کمــک میکنــد. دراســینای باللی)نقــره ای، معطــر(، دراســینای 
ــر  ــای دیگ ــه ه ــه گون ــی …. از جمل ــینای ریک ــی ، دراس پرچم
ایــن جنــس مــی باشــد کــه دارای شــرایط نگهــداری مشــابه بــا 

ایــن گیاهــان مــی باشــند.

تــا ســایه  بــه محیــط روشــن  نــورو دما: ایــن گیــاه 
از  دور  بایــد  را  آن  ولــی  باشــد  مــی  ســازگار  آفتــاب 
ــه  ــاز ب ــاه نی ــن گی ــرار داد  ای ــید ق ــتقیم خورش ــاس مس تم
بــرای  محیــط  دمــای  دارد.  متوســط  و  معمولــی  دمــای 
 ایــن گیــاه نبایــد کمتــر از 18 درجــه ســانتیگراد شــود.

گیــاه  ایــن  بــرای  مناســب  تغذیه: خــاک  و  خــاک 
ــی باشــد. ــرگ م ــی و خاکب ــود دام ــب خــاک باغچــه، ک  ترکی

نیــاز آبــی: ایــن گیــاه نیــاز آبــی و رطوبتــی متوســط 
ــاک  ــانتیمتر از خ ــاک)3 س ــطحی خ ــه س ــه الی دارد. چنانچ
ــود.  ــاری نم ــوان آن را آبی ــی ت ــد م ــک گردی ــطحی( خش س
ــود. ــپری نم ــاه را اس ــن گی ــوان ای ــی ت ــار م ــه یکب ــر هفت  ه

فاقــد  گیــاه  ایــن  بیماریهــا:  و  آفــات 
باشــد. مــی  خــاص  هــای  بیمــاری  و   آفــات 

روش تکثیر: ایــن گیــاه از طریــق قلمــه و جــدا نمــودن 
ــد. ــی باش ــر م ــل تکثی ــذر قاب ــا و ب ــوش ه پاج

نیازها:

Dracaena Deremensis    :نام علمی 
Ruscaceae   :نام خانواده
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 Anthorium scherzerianum   :اسم علمی

 Araceaee :خانواده

  آنتوریوم       

مشخصات مورفولوژیکی 

ــاه  ــن گی ــاریکا ای ــاال و کوش ــی گواتم ــت بوم ــی اس ــوم گیاه آنتوری
ــا 40  ــش از 30 ت ــه بی ــاع آن ب ــوده و ارتف ــی ب ــاقه اصل ــد س مانن
ســانتیمتر مــی رســد، دارای برگهــای کمــی پهــن، ســبز تیــره و بــه 
ــز،  ــپات قرم ــا اس ــا ب ــد گله ــی باش ــانتیمتر م ــش از 18 س ــول بی ط
صورتــی، زرد و یــا ســفید در اواخــر بهــار یــا فصــل تابســتان ظاهــر 
مــی شــوند . از وســط اســپات گل آذیــن ســنبله ای بیــرون مــی آیــد 
ــوده و 2  ــاد ب ــوم زی ــگ اســت. دوام گل آنتوری ــز رن ــا قرم ــه زرد ی ک
تــا 3 مــاه پایدارمــی مانــد. آنتوریــوم بــه طــور کلــی بــه ســرما و آب 
ــد حــدود 6  ســنگین و نمــک دار، حســاس اســت و در زمســتان بای
تــا 8 هفتــه بــه آن اســتراحت داد یعنــی مقــدار آب را کــم نمــود ه و 

حــرارت را 15 درجــه ســانتیگراد نگــه داشــت.

نیازها: 

نور:آنتوریوم به نور متوسط ، هوای گرم، نیازمند  است.

نیاز آبی :آبیاری فراوان، رطوبت نسبی 70 تا 900 درصد 

ــه  ــوان ب ــی ت ــاه را م ــن گی ــاز ای ــورد نی ــود م ــاک و تغذیه: ک خ
میــزان 2 گــرم در لیتــر، هــر 3 هفتــه یکبــار، از اســفند تــا آذر مــاه 
مــورد اســتفاده قــرارداد.  بهتــر اســت از کودهــای آلــی نیــز اســتفاده 
ــا کمــی ماســه و خــاک  ــه خــاک گلــدان  تــورب ب شــود.آنتوریوم ب

اســیدی احتیــاج دارد.

درجــه  و  می پســندد  را  محیطــی  رطوبــت  ازدیاد: آنتوریــوم 
حــرارت 15 تــا 20 درجــه ســانتیگراد بهتریــن درجــه حــرارت بــرای 
گل کــردن آن  مــی باشــد. ایــن گیــاه دارای انبوهــی از ریشــه هــای 
ــه نظــر مــی رســد گیــاه را از  ــدار، سســت وگوشــتی اســت کــه ب آب
ــوده  ــه وســیله جداکــردن ت ــه خــارج هــل میدهد.ب ــدان ب داخــل گل
ــاه  ــار گی ــزا درکن ــک مج ــان کوچ ــه گیاه ــی ک ــا در جائ ــه ه ریش
مــادری مشــاهده مــی شــوند، تکثیــر آنتوریــوم صــورت مــی گیــرد..

آفــات و بیماریهــا: در صورتــی کــه گلــدان شــما برگهــای جدیــد 
ریــز و رنــگ پریــده ای مــی دهــد و گلهــای آن ظاهــر نمــی شــود. 
تغذیــه  مصنوعــی را شــروع کنیــد چــون ظاهــرا خــاک گلــدان خیلی 
ــه رو شــدید،  ــا ظاهــر نشــدن گلهــا روب ــر اســت. و اگــر فقــط ب فقی
ــه  ــس آن را ب ــی نیســت، پ ــاه مناســب و کاف ــط رشــد گی ــور محی ن
محــل پرنورتــر امــا دور از اشــعه مســتقیم آفتــاب منتقــل کنیــد. ایــن 
عارضــه ممکــن اســت مربــوط بــه آبیــاری زیــاد از انــدازه هــم باشــد. 
در زمســتان هفتــه ای 1 بــار آبیــاری کافــی اســت. برگهــاس خیلــی 
پــر پشــت امــا بــدون گل بیانگــر غنــی بــودن زیــاده از حــد خــاک 
مــی باشــد. و بایــد در زمســتان خــاک گلــدان را تعویــض و تعدیــل 
کــرد حملــه قــارچ بــه ایــن گیــاه لکــه هــای قهوهــا ی روی بــرگ هــا 
تشــکیل مــی دهــد و بایــد بــا محلــول قارچکــش نفــوذی سمپاشــی 
صــورت گیــردو برگهــای خیلــی صدمــه دیــده، حــذف شــوند. اگــر 
زخمهــای ســفید پنبــه ای در زیــر بــرگ و قاعــده آن تشــکیل شــوند. 
ــد هــر دو  یعنــی حشــرات آفــت در حــال فعالیــت اســت مــی توانی
هفتــه یکبــار بــا ســم حشــره کــش نفــوذی گیــاه را سمپاشــی کنیــد 

و بــا پنبــه آغشــته بــه ســم زخمهــا را خیــس نماییــد. 

فیکوس بنجامین یا بنجامین 
انجیری

مشخصات مورفولوژیکی 

گونــه بنجامیــن، بومــی هندوســتان بــوده و ارتفــاع آن در طبیعــت حــدود 2 متر اســت. 
شــاخه هــا حالــت آبشــاری و بــرگ هــای آن به شــکل بیضــوی و نــوک تیز می باشــند. 
برگهــا هنــگام جوانــی ســبز روشــن هســتند و بــه مــرور بــه رنــگ ســبز تیــره در مــی 
آینــد ایــن درخــت رســمی بانکــوک در تایلنــد اســت و میــوه هــای کوچــک آن غــذای 
مــورد عالقــه از برخــی از پرنــدگان ماننــد فاختــه اســت. .فیکوس بنجامیــن یکــی از 
گیاهــان آپارتمانــی در ســازش بــا محیــط مکان هــای سرپوشــیده اســت. واریته هــای 
ــا  ــرگ ه ــی یابد.ب ــرورش م ــران پ ــی در ای ــرگ هــای ســبز و ســفید کرم ــا ب ــق ب ابل
هنــگام ســبز شــدن در جوانــي بــه رنــگ ســبز روشــن بــوده و بــه مــرور بــه رنگ ســبز 
تیــره در مــي آینــد. ایــن درختچــه زیبــا ســال هــا عمــر مي کنــد و بــراي نگهــداري در 

آپارتمــان هــا و پاســیوها کاماًل مناســب اســت.

نیازها: 

نــور: بــه نــور بیشــتری احتیــاج دارد امــا تابــش مســتقیم نــور آفتــاب بــه خصــوص از 
پشــت شیشــه بــه برگ هــا صدمــه وارد مــی نماید..گرمــای زیاد هــوای گرم و خشــک 
محیــط، مــی توانــد باعــث خشــکی و شــکنندگی برگهــا شــود. حداقــل درجه حــرارت 

در زمســتان 15 درجــه ســانتیگراد و در تابســتان حداکثــر 24 درجــه مــی باشــد.

نیــاز آبــی:آب بایــد فاقــد امــالح باشــد، اســتفاده از آب ولــرم بــرای گیــاه مطلــوب 
تــر اســت در تابســتان حداکثــر هفتــه ای دو بــار و در زمســتان هــر ده روز یــک بــار 
آبیــاری کافــی اســت.آبیاری زیــاد از حــد و باتالقــی شــدن خــاک، برگهــا را زرد کــرده 
ومــی ریزانــد . نســبت بــه کــم آبــی بــه خصــوص در هــوای ســرد حســاس اســت و بــه 

خــزان بــرگ هــا مبتــال مــی گــردد.

خــاک و تغذیــه: کــود مــورد نیــاز ایــن گیــاه را مــی تــوان 3 گــرم در لیتــر، هــر 
ــگام  ــرار داد. در هن ــتفاده ق ــورد اس ــر، م ــا مه ــتان ت ــر زمس ــار، از اواخ ــه یکب دو هفت
زمســتان هــر گــز نبایــد کــود مصــرف کرد.خــاک جنگلی یــا مخلوطــی از خــاک برگ، 
ــرای فیکــوس مناســب اســت. خــاک همیشــه خیــس ،  ــی و ماســه ب خــاک معمول
ــد  ــر هــم دیدی ــاج دارد. اگ ــی احتی ــا 70 درصــد و خــاک قلیای ــت هــوای 50 ت رطوب
برگهــای جدیــد ریــز هســتند، یــا گلــدان را بزرگتــر کنیــد یــا بــه تغذیــه مصنوعــی 
بپردازیــد. بــراي ایــن گیــاه بهتــر اســت از کــود کامــل اســتفاده کنیــد کــه معــروف 
ــود دارد. ــازار وج ــي در ب ــاي مختلف ــا مارک ه ــه ب ــاي NPK ک ــه کوده ــت ب  اس

ازدیاد: فیکــوس بنجامیــن را می تــوان از میانــه بهــار تــا اوایــل تابســتان تکثیــر کــرد. 
بــرای تکثیــر قلمــه انتهایــی ســاقه را بــه طــول 8 تــا 10 ســانتی متر بــا قیچــی باغبانی 
جــدا کــرده و در پــودر هورمــون ریشــه زایــی فــرو ببریــد و تــک تــک در گلدانــی بــا 
قطــر دهانــه 6 ســانتی متــر، حــاوی کمپوســت مخصــوص بــذر و قلمــه قــرار می دهنــد 

و بــا کیســه پالســتیکی می پوشــانند.

ــده شــدند  ــگ پری ــد برگهــای فیکــوس، رن ــر مشــاهده کردی ــات و بیماریها: اگ آف
ــا یــک حشــره کــش  ــد، ب ــر برگهــا و روی ســاقه وجوددارن و لکــه هــای قهــوه ای زی
نفــوذی لکــه هــا را خیــس کنیــد تــا هــر دو هفتــه یــک بــار، گیــاه را سمپاشــی نمائید 
تــا عالیــم برطــرف گــردد. لکــه هــای پهــن و آبکــی وســیاه روی برگهــا نشــانه بیمــاری 
قارچــی روی فیکــوس اســت. لکــه هــای موجــود را بــا آب و صابــون خیــس کنید.تــار 
عنکبوتــی شــدن ســطح زیــر برگهــا هــم حاصــل فعالیــت کنــه قرمــز مــی باشــد. بــا 
 سمپاشــی توســط کنــه کــش و یــا حشــره کــش نفــوذی، عالیــم را بــر طــرف کنیــد.

  Ficus benjamina  :اسم علمی

   Moraceae  :خانواده 
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آگلونما
Aglaonema hybrids :اسم علمی 

) Moraceae ( خانواده : آراسه 
مشخصات مورفولوژیکی

ــام هــای چینــی همیشــه ســبز و نخشــید نیــز شــناخته مــی  ــا ن آگلونما کــه ب
شــود یــک گیــاه بســیار مقــاوم از جنــگل هــای گرمســیری و  نیمــه گرمســیری 
جنــوب آســیا بــرای نگهــداری در آپارتمــان مــی باشــد.این گیــاه زیبــا از خانواده 
آراســه یــا گل شــیپوریان مــی باشــد و دارای رنــگ هــا و واریتــه هــای گوناگونــی 
ســت کــه درازی بــرگ هــای شــان بــه 15 تــا 25 ســانتی متــر و پهنــای آنهــا بــه 
3 تــا 7 ســانتی متــر نیــز مــی رســد.آگلونما ممکــن اســت در تابســتان بــه گل 
دهــی برســد و پــس از آن میــوه هــای کوچکــی خواهــد داد کــه ســمی هســتند.

توجــه داشــته باشــید کــه شــیره و میــوه ایــن گیــاه ســمی هســتند و ممکــن 
اســت باعــث حســایت پوســتی شــوند.

نــورو  دمــا : کــم ) نــور زیــاد ممکــن 
اســت باعــث افتادگــی بــرگ هــای گیــاه 
بــه  آگلونمــا  زیبایــی  واقــع  در   . شــود 
بــرگ هــای کشــیده و ایســتاده آن اســت.

قــرار  در جایــی  را  آن  کنیــد  پــس ســعی 
باشــد. متوســطی  نــور  دارای  کــه   دهیــد 

ــاه  ــای گی ــرگ ه ــه ب ــدید ک ــه ش ــر متوج اگ
خیلــی کشــیده و دراز شــده انــد نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه نــور محیــط کــم مــی باشــد و 
ــور  ــه دارای ن ــد ک ــی ببری ــه جای ــد آن را ب بای
بیشــتری باشــد . نــور مســتقیم آفتــاب بــه گیــاه 
ــه  ــا 24 درج ــا 18 ت ــد. دم ــی زن ــه م صدم
ــن  ــد ای ــرای رش ــا ب ــن دم ــراد بهتری ــانتی گ س
ــدارد. ــوای ســرد را ن ــل ه ــاه اســت. و تحم  گی

ــاره و  ــه ای دوب ــی : در تابســتان هفت ــاز آب نی
ــی  ــاری کاف ــار آبی ــه ای یکب ــتان هفت در زمس
ــا  ــی ب ــاه خاک ــن گی ــه ای ــر چ ــد. اگ ــی باش م
رطوبــت  دایمــی را دوســت دارد امــا بــرای 
ــت  ــر اس ــه بهت ــیدگی ریش ــری از پوس جلوگی

ــاه  ــن گی ــاری خــاک ای ــن آبی ــد بی ــازه دهی اج
کمــی خشــک شــود. رطوبت متوســط تــا 
ــن  ــاز دارد.بنابرای ــی در حــد 40 درصــد نی باالی
بایــد در هفتــه 3 بــار غبارپاشــی بــر روی گیــاه 
ــدارد. ــرد را ن ــوای س ــل ه ــود و تحم ــام ش  انج

خــاک و تغذیــه : خاک ایــن گیــاه بایــد دارای 
ــی را  ــا آب اضاف ــد ت ــدی باش ــی قدرتمن زهکش
از گلــدان خــارج کنــد. مــی توانیــد از مخلــوط 
خاکبرگ،ماســه، پیــت، خــاک باغچه یــا مخلوط 
پیــت مــاس و پرلیــت یــا مخلــوط کوکوپیــت و 
ــد  ــت و  30 درص ــد کوکوپی ــت )70 درص پرلی
پرلیــت( اســتفاده نماییــد. در فصــل هــای بهــار 
و تابســتان ماهیانــه یکبــار از کــود گیاهــان 

زینتــی بــرای ایــن

گیــاه اســتفاده کنیــد . توصیــه مــی شــود 
غلظــت کــود نصــف باشــد.

ازدیــاد :یکــی از بهتریــن و آســان تریــن روش 
هــای بــرای تکثیــر ایــن گیــاه تقســیم بوتــه می 
باشــد. آگلونمابــه مــرور زمــان تنــه جــوش هایی 

تولیــد مــی کنــد که مــی توانیــد آنها را از ســاقه 
 مــادری جــدا کــرده و در گلدان دیگــری بکارید.

روش دیگــر تکثیــر اســتفاده از بــذر مــی باشــد. 
ــه گل دهــی مــی رســد،  ــاه ب هنگامــی کــه گی
ــد  ــگ تولی ــز رن ــی قرم ــوه های ــس از آن می پ
مــی کنــد کــه مــی توانیــد از آنهــا بــرای تولیــد 
آگلونمــا اســتفاده کنیــد. چنانچــه هــدف شــما 
تولیــد بــذر نمــی باشــد گل هــای گیــاه را حتما 
جــدا کنیــد، چــون باعــث ضعــف شــدید گیــاه 

مــی شــوند

نیازها:
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ــوب  ــکا و جن ــیری آمری ــق گرمس ــی مناط ــوم بوم ــپاتی فیل ــاه اس گی
شــرقی آســیا و در حــدود 40 گونــه دارد کــه معروفتریــن آنــان 
Spathiphyllum wallisii اســت کــه بــه عنــوان گیاهــی گلدانــی 
و آپارتمانــی طرفــداران بیشــماری دارد. گیاهــی چنــد ســاله و علفــی بــا 
برگســاری همیشــه ســبز اســت کــه گلهــای ســفید رنگــی زینــت بخــش 
آن می شــود. بــرگ هــای اســپاتی فیلــوم ســبز بــراق و نــوک تیــز اســت. 
ــه ارتفــاع کل 60-45 ســانتیمتر مــی رســد. توجــه کنیــد کــه  ــاه ب گی
تمامــی قســمت هــای ایــن گیــاه در صــورت مصــرف و خــورده شــدن 
ســمی هســتند. گل هــای ایــن گیــاه معمــوال در اواخــر زمســتان و در 
طــی فصــل بهــار و تابســتان شــکل مــی گیــرد و عمــر نســبتا طوالنــی 
از چهــار تــا ده هفتــه دارد. حتــی ممکــن اســت کــه در طــی ســال دو 

مرتبــه شــاهد گلدهــی ایــن گیــاه باشــیم.

آبیاری:

ــاک  ــاز دارد. خ ــم نی ــی منظ ــاری و غبارپاش ــه آبی ــتان ب ــی تابس در ط
گلــدان نبایــد خشــک شــود و همیشــه بایــد مرطــوب نگــه داشــته شــود 
ــط  ــت. محی ــاک نیس ــدن خ ــاب ش ــس و غرق ــی خی ــه معن ــن ب ــا ای ام
خیــس و آبیــاری بیــش از انــدازه موجــب پژمردگــی حاشــیه برگهــا  و 
ــی ســوختن و ســیاه  ــا و گاه ــرگ ه ــادن ب ــرگ و افت ــی ب ســپس تمام
ــید  ــته باش ــد.توجه داش ــد ش ــا خواه ــرگ ه ــیه ب ــوک و حاش ــدن ن ش
کــه اســپاتی فیلــوم در محیــط هــای پــر نــور بــه آبیــاری بیشــتر و در 
محیــط هایــی بــا نــور کمتــر بــه آبیــاری کمتــر نیــاز دارنــد. بهتریــن راه 
بررســی ســطح خــاک گلــدان اســت زمانــی کــه ســطح خــاک تــا عمــق 
2٫5 ســانتیمتری در حــال از دســت دادن رطوبــت اســت بایــد گیــاه را 
آبیــاری کــرد. بــا رســیدن زمســتان و کاهــش نیــاز گیــاه بــه آب بایــد 
ــت  ــردن رطوب ــم ک ــرم فراه ــول گ ــی فص ــش داد. در ط ــاری را کاه آبی

ــد. ــاه کمــک می کن ــن گی ــه رشــد و شــادابی ای ــط ب محی

 کمبــود رطوبــت محیــط از جملــه دالیــل قهــوه ای شــدن بــرگ هــای 
ایــن گیــاه اســت بنابرایــن عــالوه بــر غبارپاشــی روزانــه گیــاه می تــوان 
یــک عــدد زیرگلدانــی را از ســنگریزه پــر کــرد ســپس تــا نیمــه دیــواره 
زیرگلدانــی در آن آب ریخــت و گلــدان حــاوی گیــاه را بر روی ســنگریزه 
ــچ  ــه هی ــاه ب ــدان گی ــه کــف گل ــرار داد توجــه داشــته باشــید ک ــا ق ه
ــه  ــا ســنگریزه هــا در تمــاس نباشــد. آب داخــل زیرگلدانــی ب عنــوان ب
تدریــج تخلیــه شــده و رطوبــت بیشــتری در هــوا شــکل خواهــد گرفــت.

نــورو  دمــا :دمــای محیــط نگهــداری بایــد همیشــه بــاالی 13 درجــه 
ــاه  ــن گی ــرای ای ــای 23-15 درجــه ســانتیگراد ب ســانتیگراد باشــد. دم
بهتریــن اســت و دمــا را تــا 32 درجــه ســانتیگراد البتــه به شــرط آبیاری 

و غبارپاشــی منظــم تحمــل مــی کنــد. دمــای بیــش از انــدازه محیــط 
ــوم  ــرگ هــا است.اســپاتی فیل ــل پیچــش و ســوختگی ب ــه دالی از جمل
ــه و معتــدل  ــوری میان ــد از ن گیاهــی ســایه دوســت اســت. محیــط بای
برخــوردار باشــد و بایــد آن را از اشــعه مســتقیم آفتــاب دور نگــه داشــت 
ــور مســتقیم منجــر بــه ســوختن قســمت هایــی از پهنــه بــرگ  زیــرا ن
و همچنیــن گلدهــی انــدک و پراکنــده گیــاه و خواهــد شــد. نــور کــم 
محیــط موجــب پیچــش، رنــگ پریدگــی و نازکــی بــرگ هــا بخصــوص 
بــرگ هــای جــوان و کاهــش گلدهــی و همچنیــن ریــز شــدن گل هــا 
مــی شــود. پنجــره هــای رو بــه شــمال و یــا غــرب در خانــه مــکان هــای 

مناســبی بــرای نگهــداری ایــن گیــاه اســت.

 خــاک و تغذیه:اســپاتی فیلــوم بــه خاکــی بــا زهکــش ســبک 
ــرگ+  ــاک ب ــاس+ خ ــت م ــب پی ــوان از ترکی ــی ت ــاز و م ــب نی و مناس
ــاک  ــت+ خ ــب کوکوپیت+پرلی ــه ترکی ــا آنک ــرد و ی ــتفاده ک ــت اس پرلی
ــت از  ــتر کاش ــی در بس ــر کاف ــود عناص ــدم وج ــرد. ع ــکار ب ــرگ را ب ب
جملــه دالیــل کاهــش رشــد، پریدگــی رنــگ و کوچــک مانــدن برگهــا 
بخصــوص برگهــای جــوان و عــدم شــکل گیــری گل هــا اســت. بهتــر 
اســت کــه کــود را در طــی فصــل رشــد یعنــی بهــار و تابســتان بــکار برد. 
ــرای  ــم اســت ب اســتفاده از کودهــای کامــل کــه حــاوی آهــن و منیزی
ایــن گیــاه بســیار مناســب اســت زیــرا اســپاتی فیلــوم بــه کمبــود آهــن 
و منیزیــم نیــز حســاس اســت و در اثــر کمبــود ایــن دو عنصــر حاشــیه 

برگهــای آن زرد خواهــد شــد.

ــن در  ــوه و گســترده می شــود بنابرای ــج انب ــه تدری ــاه ب ــن گی ازدیاد:ای
ــته  ــه دس ــا س ــه دو ی ــادری را ب ــاه م ــوان گی ــاه می ت ــر گی ــان تکثی زم
ــود.  ــت نم ــه کش ــی جداگان ــمت را در گلدان ــر قس ــرد و ه ــیم ک تقس
هنــگام قــرار دادن گیــاه جــوان در گلــدان مســتقل مراقــب باشــید کــه 
آنــرا در همــان ســطحی کــه قبــال در خــاک قــرار داشــته اســت بکاریــد.

 آفــات و  بیماری:شــته و کنــه تارعنکبوتــی آفــت ایــن گیــاه اســت، 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــاد م ــکالتی را ایج ــی مش ــز گاه ــپردار نی ــرات س حش
ــد و از  ــی کنن ــع م ــاقه تجم ــا س ــرگ و ی ــرگ دمب ــر روی ب حشــرات ب
شــیره گیاهــی تغذیــه کــرده و موجــب زردی بــرگ هــا ضعیــف شــدن 
گیاهــان مــی شــوند.تریپس نیــز از دیگــر آفــات اســت کــه می توانــد از 
شــیره گیــاه تغذیــه کنــد کــه در نتیجــه فعالیــت آنــان برگهــا در هــم 
ــی نقــره ای – خاکســتری  پیچیــده  و بدشــکل مــی شــوند و لکــه های
ــه بیمــاری  ــرا از جمل ــت فیتوفت ــا ایجــاد مــی شــود. بالی ــر روی برگه ب
ــگ  ــوه ای رن ــا قه ــرده ســیاه ی ــای م ــه لکــه ه ــای قارچــی اســت ک ه
ــه  ــیدگی ریش ــاد می کند.پوس ــرگ ایج ــه ب ــز پهن ــا مرک ــیه ی در حاش
قارچــی کــه بــا دو قــارچ Pythium و Cylindrocladium شــکل 
ــا  ــرگ ه ــدن ب ــه  موجــب زرد ش ــری اســت ک ــاری دیگ ــرد بیم می گی
ــود و  ــی ش ــه م ــه ریش ــک ب ــاه نزدی ــن گی ــای پایی ــرگ ه ــوص ب بخص
گاهــی بــا پژمردگــی گیــاه نیــز همــراه اســت. ممکن اســت لکــه هــای 
ــرد  ــه و دمبــرگ شــکل گی ــر روی پهن ــره ب بیضــی شــکل قهــوه ای تی
ــن  ــد کــه در ای ــک ســطح خــاک بوجــود آی بخصــوص در نواحــی نزدی
مرحلــه نشــانه از بیــن رفتــن اکثــر ریشــه هــای گیــاه و مــرگ حتمــی 

ــت.  گیاه اس

عــدم آبیــاری بیــش از انــدازه، تهویــه مناســب هــوای محــل نگهــداری 
گیــاه، اســتفاده از بســترهای کاشــت ضدعفونــی شــده از جملــه 
ــا  ــت. ام ــی اس ــای قارچ ــاری ه ــیوع بیم ــری از ش ــای جلوگی راهکاره
اگــر بیمــاری شــروع شــد و پیشــرفت داشــت بایــد از ســموم مناســب 

ــرد. ــتفاده ک ــش اس قارچک

اسپاتی فیلوم
Alismatales : اسم علمی

Araceae : خانواده
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سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ارومیه درپنجمین  جشنواره انگور در 
دهکده ساحلی چی چست

پــارک  ســازمان  اقدامــات 
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ه
ارومیــه درپنجمیــن  جشــنواره 
انگــور در دهکــده ســاحلی 

ــت ــی چس چ

مدیرعامــل ســازمان پارکهــا وفضــای 
حضــور  از  ارومیــه  سبزشــهرداری 
ــارک  ــازمان پ ــر س ــر ثم ــتمر و پ مس
هــا و فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه 
جهــت برگــزاری پنجمیــن  جشــنواره 
چــی  ســاحلی  دهکــده  انگــوردر 

چیســت خبــر داد.

؛  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا و  ــارک ه ــازمان پ ــل س ــر عام مدی
فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه علــی 
خبربیــان  ایــن  اعــام  بــا  شــایگان 
داشــت جشــنواره انگــور و جشــنواره 
هــای مشــابه فرصــت بســیار مناســبی 
هــای  توانمنــدی  معرفــی  بــرای 
ــای  ــه ه ــتان در زمین ــگری اس گردش
درایــن  کــه  باشــد  مــی  مختلــف 
بــرای  همزمــان   راستاســازمان 
برگــزاری پنجمیــن جشــنواره انگــور 
برگــزاری جلســات تخصصــی  بــه 
دردهکــده  میدانــی  کارگاهــی 
بــا حضــور  ســاحلی چــی چســت 
کارشناســان ســازمان پــارک هــا و 
فضــای ســبز وتصمیــم ســازی جهــت 
تعییــن گونــه وفــرم کاشــت ،بــرآورد 
ــورد  ــچ م ــدار مال ــه هاومق تعدادگون

ــبزوارائه  ــای س ــدوده ه ــرای مح نیازب
طــرح کاشــت قطعــات ســبزمحدوده 
چیســت  چــی  سبزشــهربازی 
کاشــت  طــرح  ارائــه  وهمچنیــن 
ــبات  ــی ومحاس ــان داروی ــه گیاه قطع
مربوطــه وطراحــی کاشــت محــدوده 
ــداث  ــت واح ــی چیس ــوت چ ــاغ ت ب
جهــت  در  ســنتی   هــای  المــان 
برگــزاری جشــنواره حضــوری پــر 

رنــگ داشــته اســت.

وی ادامــه داد: بــا تــاش های شــــبانه 
روزی و خالصانــــه اوامر ســازمان در 
راســتای تجهیــز ،تزئیــن و شــاداب 
برگــزاری  محــل  فضــای  ســازی 
نخالــه  جملــه  از  انگــور  جشــنواره 
برداری در ســطح وســیع، خاکریزی، 
تســطیح ،ایجــاد فــرش گل بــا کاشــت 
انــواع گل هــای فصلــی در قالــب 
طرحهــای متنــوع و ظریــف ،اســتفاده 
از مالــچ هــاي رنگــی بــه منظــور تنوع 
ــه طراحــی و صرفــه جویــی  بخشــی ب
ــه  ــت درختچ ــرف آب ،کاش در مص
بــا شــرایط  هــای زینتــی ســازگار 
محیطــی و مقــاوم بــه کــم آبــی ، 
،هــرس  دارویــی  گیاهــان  کاشــت 
و  درختــان  خشــک  هــای  شــاخه 
و  زینتــی  هــای  درختچــه  هــرس 
ــتر و  ــادابی بیش ــت ش ــا جه ــرون ه ت
ــر  ــن در نظ ــری وهمچنی ــی بص زیبای
گرفتــن مدیریــت منابــع آب ازدیگــر 
آمــاده  جهــت  کــه  فعالیتهایســت 

ســاحلی  دهکــده  محوطــه  ســازی 
ســازمان  توســط  چســت  چــی 

صــورت گرفتــه اســت .

اعــام  درپایــان  عامــل  مدیــر 
ــبانه روزی  ــای شــ ــاش ه ــا ت نمود:ب
در  ســازمان  عوامــل  خالصانــــه  و 
راســتای تجهیــز ،تزئیــن و شــاداب 
برگــزاری  محــل  فضــای  ســازی 
ــاد  ــاوه برایج ــور  ، ع ــنواره انگ جش
جلــــوه هــــای زیبایــــی از گلهــــا و 
گیاهــــان ســــعی بر آن اســت فضایی 
فرهنگــی و اجتماعی را خلــــق و بــــه 

ــم. ــه کنی ــهروندان هدی شــ
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رژیــم غذایــی ســالم، رژیمــی اســت کــه حاوی 
ــردن  ــت کار ک ــرای درس ــذی الزم ب ــواد مغ م
بــدن اســت. بــرای داشــتن تغذیــه ی مناســب، 
ــه ی خــود را طبــق  ــری روزان ــد بیشــتر کال بای

هــرم غذایــی زیــر دریافــت کنیــد:

ایــن هــرم یــک طــرح کلــی از الگــوی غذایــی 
ــه در  ــوادی اســت ک ــام م ــه و شــامل تم روزان
یــک شــبانه روز مــورد نیــاز انســان اســت. بــه 
ایــن ترتیــب کــه در قاعــده هــرم، مــوادی قــرار 
دارندکــه نیــاز بــدن بــه آنهــا بیشــتر اســت. بــه 
تدریــج بــا نزدیک شــدن بــه رأس هــرم، میزان 
مــورد نیــاز غذاهــای مختلــف کمتــر میشــود. 
بــه عبــارت دیگــر نیــاز بــدن بــه مــوادی کــه 
ــده  ــر اســت. قاع ــرم هســتند، کمت در رأس ه
ــت  ــالت اس ــامل غ ــی( ش ــمت انتهای هرم)قس

کــه در کشــور مــا نــان و غــالت قــوت غالــب 
مــردم اســت بــه طوریکــه بخــش اصلــی انرژی 

ــه خــود را از  روزان

هرم غذایي

ــروه  ــن گ ــد.( ای ــن میکنن ــالت تامی ــان و غ ن
شــامل گنــدم، جــو، برنــج ، ماکارونــی، رشــته 
آش و ... اســت(. پلــه بعــدی شــامل گــروه 
میوههــا و ســبزیجات اســت. پلــه بعدی شــامل 
گــروه گوشــت، حبوبــات و مغزهــا و گروه شــیر 
و لبنیــات اســت. رأس هــرم )قســمت فوقانی (

شــامل گــروه چربیها، نمــک، روغنهــا، قندهای 
ســاده، شــیرینی و شــکالت اســت کــه بخــش 
بســیار کوچکــی را نســبت بــه ســایر گروههــا 
اشــغال مــی کنــد و بایــد آنهــا را بــه مقــدار کم 

بایــد مصــرف نمــود.

کالری چیست؟

ــزان  ــی می ــه معن ــذا ب ــک غ ــری ی ــزان کال می
انــرژی ذخیــره شــده در آن اســت. بــدن شــما 
از کالــری بــرای راه رفتــن، فکــر کــردن، نفــس 
کشــیدن و کارهــای دیگــر اســتفاده می کنــد. 
هرکــس بــرای حفــظ وزن خــود، نیــاز دارد کــه 

روزانــه حــدودا 2000 کالــری دریافــت کنــد.

البتــه میــزان دقیــق کالری مــورد نیــاز هرکس 
بــه ســن، جنســیت و فعالیــت بدنــی بســتگی 
دارد. معمــوال مــردان نســبت به زنان، و کســانی 
که ورزش می کننــد هــم نســبت بــه بقیــه بــه 
کالــری بیشــتری نیــاز دارنــد. میــزان کالــری 
ــادی برخــوردار اســت.  ــت زی ــی از اهمی مصرف

بایــد مصــرف مــواد »بــی کالــری« یــا مــوادی 
کــه ارزش غذایــی کمــی دارنــد )مثــل قندهــا 

ــل رســاند. ــه حداق ــد( را ب و چربی هــای جام

ــب  ــی مناس ــم غذای ــتن رژی ــرا داش چ
ــت؟ ــم اس مه

اندام هــا و بافت هــای بــدن بــرای درســت 
ــد.  ــب دارن ــه  مناس ــه تغذی ــاز ب ــردن نی کار ک
در غیــر این صــورت بــدن بیشــتر مســتعد 
عملکــرد  عفونت، خســتگی و  بیمــاری، 
ــه ســوء ِتغذیه  ــی ک ــف می شــود. بچه های ضعی
و رژیــم غذایــی ناســالم دارنــد مشــکالت 
ضعیفــی  تحصیلــی  عملکــرد  و  رشــدی 
ــی ناســالم  ــم غذای ــر رژی ــرات دیگ ــد. از اث دارن

دیابت، چاقی، بیماری هــای  بــه  می تــوان 
کــرد. قلبی و سرطان اشــاره 

ــته  ــالم داش ــی س ــم غذای ــور رژی چط
ــیم؟ باش

ــوادی  ــب را م ــی مناس ــم غذای ــته ی رژی هس
تشــکیل می دهنــد کــه قنــد و چربــی کمــی 
دارنــد، ولــی سرشــار از ویتامیــن، مــواد معدنــی 
ــی  ــای غذای ــد. گروه ه ــذی دیگرن ــواد مغ و م
زیــر از بخش هــای ضــروری یــک رژیــم غذایــی 

ســالم هســتند.

میوه ها  وسبزیجات

ــه  ــت ک ــدرات هاس ــزوی از کربوهی ــر ج فیب
ــه هضــم آن نیســت. فیبرهــا در  ــادر ب ــدن ق ب
تمــام ســبزیجات، میــوه هــا، لوبیــا، نــان هــای 
ــم  ــک رژی ســبوس دار و غــالت وجــود دارد. ی
ــت، بیمــاری هــای  ــر، خطــر دیاب غنــی از فیب
قلبــی و مشــکالت گوارشــی ماننــد یبوســت و 
اســهال را کاهــش مــی دهــد. همچنیــن باعــث 
کاهــش کلســترول و تــری گلیســیرید در خون 
مــی گــردد. یــک رژیــم متعــادل بایــد روزانــه 

تقریبــا 30- 20 گــرم فیبــر را داشــته باشــد.

فواید فیبر برای بدن:

ــه زود ســیر شــدن و دیــر گرســنه شــدن  * ب
کمــک مــی کنــد. ایــن امــر از بیــش خــواری 

جلوگیــری مــی کنــد.

ــم و  ــیله هض ــه وس ــون را ب ــد خ ــدار قن * مق
ــد.  ــی کن ــم م ــت و تنظی ــی، ثاب جــذب طوالن
ــت وارد  ــدار ثاب ــه مق ــد آرام آرام و ب ــس قن پ

ــردد. ــی گ ــون م ــان خ جری

* ســالمت روده هــا هــم بــا فیبــر تضمیــن می 
شود.

میوه هــا عــالوه بــر این کــه فایــده زیــادی 
ــالت خوشــمزه  ــزو تنق ــد، ج ــدن دارن ــرای ب ب
هــم هســتند. ســعی کنیــد همیشــه میو ه های 
فصــل را بخوریــد؛ چــون تازه انــد و فایــده 

ــتری دارند. بیش

ــواد  ــن و م ــی ویتامی ــع اصل ــبزیجات منب س
معدنــی هســتند. به طــور کلــی می تــوان 
گفــت ســبزیجاتی که بــرگ تیــره  دارنــد )مثل 
اســفناج، کلــم پیــچ، لوبیــا ســبز، کلــم بروکلی، 
کــوالرد ســبز و بــرگ چغنــدر( مغذی تــر 
ــی می توانیــد  هســتند و در هــر وعــده ی غذای

از آنهــا اســتفاده کنیــد.

غالت

کربوهیدرات ها 2 نوع می باشند:   

رژیم غذایی سالم چیست؟

یی
ذا

م غ
رژی
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* کربوهیدرات های بد

ــاده  ــه و آم ــت پخت ــه زود و راح ــی ک غذاهای
ــند.  ــی باش ــروه م ــن گ ــزء ای ــوند، ج ــی ش م
ایــن گــروه شــامل، آرد ســفید، شــکر خالــص 
و برنــج ســفید مــی باشــد. ایــن غذاهــا ســریع 
ــد  ــش قن ــب افزای ــوند و موج ــی ش ــم م هض
خــون مــی گردنــد و ایــن خــود باعــث افزایش 

وزن مــی شــود.

* کربوهیدرات های خوب

ــد  ــش قن ســریع هضــم نمــی شــوند. از افزای
خــون و انســولین جلوگیــری مــی کننــد. بــه 
ــک  ــدن کم ــیر مان ــدن و س ــنه ش ــر گرس دی
ــد از:  ــع آن عبارتن ــن مناب ــد. بهتری ــی کنن م
ســبوس، غــالت، لوبیــا، میــوه ها و ســبزیجات. 
ایــن گــروه از بیمــاری هــای قلبــی و ســرطان 
ــفید  ــروزه آرد س ــد. ام ــی کنن ــری م جلوگی
ــری  ــالت دیگ ــر غ ــای ه ــتر از فراورده ه بیش
ــورد اســتفاده اســت. متأســفانه آرد ســفیِد  م
ــدارد،  ــادی ن ــی زی ــده ارزش غذای ــه ش تصفی
ــت  ــازی پوس ــد تصفیه س ــی فراین ــون ط چ
دانه هــا جــدا می شــود؛ و ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن قســمت بیشــترین ارزش غذایــی را 
دارد. بنابرایــن بهتــر اســت به جــای آرد ســفید 

از غــالت ســبوس دار اســتفاده کنیــد.

پروتئین 

گوشــت و لوبیا منبــع اصلی پروتئین هســتند. 
پروتئیــن مــاده ای ضــروری بــرای رشــد مغــز و 
ــرای  ــوب ب ــای خ ــت. از گزینه ه ــالت اس عض
ــه گوشــت های  ــوان ب دریافــت پروتئیــن می ت
ــرد.  ــی اشــاره ک ــرغ و ماه ــل م ــی مث کم چرب
بــرای کــم کــردن میــزان چربــی و کلســترول 
ــد پوســت و چربی هــای آن  گوشــت، می توانی
را جــدا کنیــد. ســالمت و تغذیــه ی حیوانــات 
ــذارد،  ــر می گ روی ســالمت گوشت شــان تأثی
بنابرایــن ســعی کنیــد گوشــت حیوانــات 
علف خــواری را مصــرف کنیــد کــه از ســالمت 
تغذیه شــان مطمئــن هســتید. از منابــع دیگــر 
ــا،  ــر، عــدس، لوبی ــه فیب ــوان ب پروتئیــن می ت
ــردان  ــای آفتابگ ــادام، دانه ه ــی، ب ــود فرنگ نخ
و گــردو اشــاره کــرد. محصــوالت مبتنــی 
بــر ســویا هــم منابــع خوبــی بــرای پروتئیــن 
بــرای گوشــت  و جایگزین هــای ســالمی 

هســتند.

لبنیات

محصــوالت لبنــی حاوی کلســیم، ویتامین 
D و مــواد مغــذی و حیاتــی دیگــری هســتند. 
ــم  ــادی ه ــی زی ــن محصــوالت چرب ــه ای البت
دارنــد. بنابرایــن بهتــر اســت از تکه هــای 
ــیرهای  ــت و ش ــر پرچرب، ماس ــک پنی کوچ
ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــدون چرب ــا ب ــرب ی کم چ
محصــوالت حــاوی شــیر گیاهی، مثــل موادی 
کــه از ســویا، تخم کتــان و بــادام تهیــه شــدند 

هــم جایگزینــی عالــی بــرای محصــوالت لبنی 
گاوی هســتند.

روغن

روغــن بایــد بــه میــزان کمــی مصــرف شــود 
ــته  ــی داش ــد کم ــی و قن ــت چرب ــر اس و بهت
بــه جــای روغن هــای  باشــد. می توانیــد 
گیاهــی چــرب، از جایگزین هایــی مثــل روغن 
زیتــون اســتفاده کنیــد. بهتــر اســت غذاهــای 
ــون  ــد چ ــرف کنی ــر مص ــرخ کردنی کمت س
فاقــد ارزش غذایــی و جــزو غذاهــای »کالــری 

ــی« هســتند. خال

اما چربی ها هم 2 نوع می باشند:

* چربی های خوب

شــامل چربــی هــای غیراشــباع، امــگا 3 و امگا 
6 مــی باشــند. ایــن هــا برعکــس چربــی های 

بــد، بــرای بــدن الزم مــی باشــند.

* چربی های بد

باعــث افزایــش بیمــاری هــا مــی شــوند. آن 
ــد ( و  ــش LDL) کلســترول ب ــا باعــث افزای ه
کاهــش HDL)کلســترول خــوب( مــی گردند.

ــد را  ــی هــای ب ــن چرب ــوان ای ــه مــی ت چگون
ــخیص داد؟ تش

برچســب هــای تغذیــه ای را نــگاه کنیــد. اگــر 
ــاده  ــن م ــود، ای ــده ب ــته ش ــا نوش روی آن ه
ــد،  ــی باش ــه م ــن هیدروژن ــی دارای روغ غذای
ــت.  ــد اس ــای ب ــی ه ــه دارای چرب ــد ک بدانی
ســیب زمینــی ســرخ شــده ، پیراشــکی ، 
شــیرینی هــا، بیســکویت، خمیــر پیتزا، ُســس 
هــای غــذا و فســت فودهــا همــه دارای ایــن 

ــی هــای مضــر مــی باشــند. چرب

مــواردی کــه در بــاال گفتــه شــد، بایــد در رژیم 
غذایــی گنجانــده شــوند. ولــی بــرای داشــتن 
رژیــم غذایــی ســالم و وزن متعادل و مناســب، 
بایــد عــالوه بــر مصــرف ایــن مــواد، مصــرف 
مــواد خــاص دیگــری را بــه حداقــل برســانید. 
ایــن مــواد شــامل الــکل، غــالت تصفیه شــده، 

اشــباع،  چربی هــای  جامــد،  چربی هــای 
چربی هــای ترانــس، نمــک و قنــد می شــوند.

ــؤاالت  ــت س ــر اس ــه، بهت ــر اینک ــه ی آخ نکت
ــی  ــم غذای ــر رژی ــه ی تغیی ــود را در زمین خ
یــا تغییــر وزن بــا یــک متخصــص تغذیــه در 

ــد. ــان بگذاری می

منابع :

1-راهنمــای ســالمت غذایــی بــرای نوجوانــان 
،دفتــر بهبــود تغذیــه معاونــت ســالمت وزارت 
بهداشــت درمان و آمــوزش پزشــکی،چاپ اول 

،تهــران1382.

2 .راهنمــای راه انــدازی سیســتم پایــش غــذا 
و تغذیــه بــرای کشــورهای مدیترانــه شــرقی، 
ــه  ــر مدیتران ــی، دفت ــازمان بهداشــت جهان س

شــرقی، اســکندریه 1989.
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گــرداوری و تحقیــق: فهیمــه هاللــی 
دکتــرای زراعــت –فیزیولــوژی 

ــط  ــال 1948 توس ــک در س ــید هیومی اس
دانشــمند آمریکایــی بــه نــام آقــای دکتــر 
ــی  ــک و طبیع ــاده ارگانی ــت از م لئوناردی
لئوناردیــت اســتخراج و کشــف شــد . ایــن 
مــاده در صنــــایع مختلــف از جمله صنعت 
کشــــاورزی ، صنعت نفت و پتروشــــیمی 
و صنعــت کاشــی و ســرامیک کاربردهــای 
ــد  اساســی و گاهــا کلیــدی را ایفــا مینمای
ــد و  ــر بلن ــک دارای زنجی ــید هیومی . اس
طوالنــی کربــن میباشــد و زنجیرهــای 
کوتــاه کربــن کــه همیشــه همــراه با اســید 
هیومیــک میباشــد، بــه نــام اســید فولویک 
مطــرح مــی باشــد . اســید هیومیــک یــک 
اســید ضعیــف آلــی بــا قابلیــت های بســیار 
زیــاد اســت کــه کمــک فراوانــی بــه جــذب 
ــرده ، از آبشــویی و از  ــاه ک ــه گی ــر ب عناص
دســت رفتــن آنهــا جلوگیــری مــی کنــد . 
هنگامــی کــه اســـــید هیومیک بــه خاک 
ــتن  ــث شکس ــود باع ــی ش ــه م رس اضاف
ــا  ــد ت ــی ده ــازه م ــود و اج ــی ش ــله م س
ــو  ــد و نم ــه و رش ــش یافت ــوذ آب افزای نف
ریشــه بهتــر شــود . هنگامــی کــه بــه خاک 
شــنی اضافــه مــی شــود ، اســید هیومیــک 
ــرای حفــظ آب  مــواد آلــی ضــروری الزم ب
را اضافــه مــی کنــد . بنابرایــن رشــد ریشــه 
را بهبــود بخشــیده و توانایــی خــاک هــای 
ــدن  ــته نش ــظ و شس ــرای حف ــنی را ب ش
ــواد  ــد . م ــی افزای ــاه م ــی گی ــواد حیات م
هیومیــک ، مــوادی پیچیــده ، مخلــوط و با 
وزن مولکولــی باالیــی هســتند کــه توســط 
واکنــش های شــیمیایی و بیوشــیمیایی در 
ــی  ــای گیاه ــی بقای ــاد و دگرگون طــی فس
ــع  ــد در واق ــده ان ــکیل ش ــی تش و میکروب
مــواد هیومیکــی محصــــول نهایــی تجزیه 
هــر مــاده آلــی در شــرایط ویــژه و توســط 
میکــرو ارگانیســم هــای خــاص در مــدت 
ــی  ــون ســال ، م ــک میلی ــان حــدودا ی زم
 PH باشــند . از آنجــا کــه ایــن مــاده
اســیدی ضعیــف دارد و مشــتق از هومــوس 
ــام هیومیــک اســید هــم  ــه ن مــی باشــد ب
شــناخته میشــود. امــا حقیقتــاً هیــچ 
ــده  ــناخته ش ــیدهای ش ــه اس ــباهتی ب ش

ــدارد . ــی ن ــی و چــه آل چــه معدن

اگــر یکصــد کیلوگــرم بافــت گیاهــی مثــال 
ــی از  ــه نازک ــر الی ــک را در زی ــرگ خش ب
ــت و  ــا ، رطوب ــد و گرم ــرار دهی ــاک ق خ
ــد  ــن کنی ــرای آن تامی ــی ب ــیژن کاف اکس
ــن  ــه در بهتری ــاه ک ــد م ــدت چن ظــرف م

ــت ،  ــل نیس ــک فص ــر از ی ــرایط کمت ش
پــس مانــده هــای گیاهــی بــه 15 کیلوگرم 
کمپوســت تبدیــل مــی شــوند . کمپوســت 
ــه  ــه تجزی ــک نیم ــاده ارگانی ــع م در واق
شــده اســت و بــا چشــم غیــر مســلح مــی 
تــوان بافتهــای گیاهــی را در آن تشــخیص 
ــد  ــه یاب ــه ادام ــد تجزی ــه رون داد . چنانچ
کننــده  تجزیــه  میکروارگانیســمهای 
موجــود در خــاک کــه عمدتــا از قارچهــای 
میکروســکوپی تشــکیل شــده اند مــاده نرم 
قهــوه ای رنگــی بــه جــای مــی گذارنــد که 
ــر  ــود . اگ ــی ش ــه م ــوس گفت ــه آن هوم ب
بــاز شــرایط مناســب بــرای فعالیــت میکرو 
ــت ،  ــا ، رطوب ــی گرم ــا یعن ــم ه ارگانیس
اکســیژن و مــواد معدنــی مناســب فراهــم 
باشــد ، از 3 کیلوگــرم هومــوس در دوره ای 
کــه ممکــن اســت بــه دههــا و یــا صدهــا 
ســال نیــز برســد ، ســرانجام چیــزی حدود 
ــه  ــل ب ــگ مای ــیاه رن ــاده س ــرم م 1کیلوگ
قهــوه ای بــه نــام هیومیــک اســید تشــکیل 
خواهــد شــد . درهمــه خاکهای کشــاورزی 
، هیومیــک اســید بطور طبیعی وجــود دارد 
و در واقــع بخــش زیــادی ازمــواد ارگانیــک 
خــاک را تشــکیل مــی دهــد . میــزان ایــده 
ال مــواد ارگانیــک در خاکهــای کشــاورزی 
ــای  ــت . درخاکه ــد اس ــا 6 درص ــن 4 ت بی
کشــاورزی اروپــا ایــن میــزان بیــن 2 تــا 4 
درصــد و در بعضــی از نقــاط اروپای شــرقی 
ــه 6 درصــد مــی رســد .  ــن ب نظیــر اوکرای
در مقابــل در ایــران بــه جــز نــوار ســاحلی 
شــمال ، میــزان مــاده ارگانیــک خــاک در 
ــد و در  ــر 1 درص ــور زی ــاط کش ــر نق اکث
ــد  ــر 1 / 0 درص ــی زی ــاط حت ــیاری نق بس
اســت . مــواد هیومیــک از ترکیبــات بســیار 
مهــم خاک اســت کــه خصوصیــات فیزیکی 

و شــیمیایی و حاصلخیــزی خــاک را تحــت 
تأثیــر قــرار مــی دهــد و همچنیــن اثــرات 
ــوالت  ــان و محص ــر روی گیاه ــتقیم ب مس
ــات نشــان  کشــاورزی دارد . برخــی مطالع
داده انــد کــه مــواد هیومیــک حــاوی 
اکســین یــا مــواد شــبه اکســین می باشــند 
. مــواد هیومیــک متابولیســم ثانویــه گیــاه 
 ATP ســنتز ، CO2 ــش جــذب ــا افزای را ب
ــی  ــدازی م ــنتز راه ان ــر فتوســ ــر ب و تأثی
کننــد . اســید هومیــک مــی توانــد بطــور 
ــر رشــد گیــاه  ــرات مثبتــی ب مســـتقیم اث
بگــذارد . رشــد قســمت هوایــی و ریشــــه 
گیــاه توســط اســید هومیــک تحریــک می 
شــود ولــی اثــر آن بر روی ریشــه برجســته 
تــر اســت ، حجــم ریشــه را افزایــش داده و 
باعث اثربخشــی سیســــتم ریشــــه شــده 
کــه احتمــاالٌ دلیــل افزایــش محصــول مــی 

باشــد.

جایگاه هیومیک اسید در دنیا

امــروزه اســتفاده از کودهــای شــیمیایی بــه 
دلیــل آثــار مخــرب و زیانبــار آنهــا بــر روی 
ــط زیســت در حــال منســوخ شــدن  محی
اســت بــه همیــن دلیــل هیومیک اســید در 
سراســر جهــان مــورد توجــه خــاص قــرار 
ــاورزی  ــت و کش ــت و در صنع ــه اس گرفت
ــر  ــیعی دارد و ب ــوع و وس ــای متن کاربرده
ــه طــور متوســط  ــا ب مصــرف ســالیانه آنه

ــود.  ــی ش ــه م %25 اضاف

در کشــورهای غربــی بــا وجودیکــه میــزان 
ــاز  ــی در خــاک نســبتاً باالســت ب ــاده آل م
اســتقبال از این مواد بســیار گســترده و روز 

کود آلی اسید هیومیک و رشد گیاهان
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افــزون اســت آنهــا بــه دالیــل زیــر عالقمنــد 
بــه اســتفاده از هیومیک هــا هســتند.

ــا محیــط زیســت و فقــدان  1- ســازگاری ب
نگرانــی از آلــوده شــدن آب هــای ســطحی و 
زیرزمینــی یعنــی خطــری بــرای گیــاه و یــا 

محیــط زیســت نــدارد.

 70 تــا   25 حــدود  در  صرفه جویــی   -2
درصــد اســتفاده از کودهــای شــیمیایی 

فســفاته و ازتــه و کاهــش هزینه هــا.

3- قابلیــت اســتفاده درکشــت های ارگانیک 
)هیدروپنیــک( 4- افزایــش مقاومت نســبت 
ــا در نتیجــه کاهــش مصــرف  ــه بیماری ه ب
ســموم و اســتفاده از علــف کشــهای بســیار 

گــران را منســوخ مــی کنــد

5-افزایــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی به 
مقــدار 30 تــا 50 درصــد 

6- احیــای تــوازن در خاک هایــی کــه قبــاًل 
بطــور نامناســب کوددهــی شــده اند و از 
ســمّیت کودهــا و عناصــر اضافی موجــود در 

ــد. ــاک می کاه خ

ــای  ــش ه ــر تن ــت در براب ــاد مقاوم 7- ایج
ــوری ــکی، ش ــرما، خش ــد س ــی مانن محیط

8- دوام آن زیــاد اســت و تــا چنــد ســال اثــر 
آن در خــاک باقــی مــی ماند.

کاربــرد  و مکانیســم اثــر اســید 
هومیــک:

 : بــر خــاک  بیولوژیکــی  اثــرات 
اســیدهای هیومیــک اثــرات مثبت بســیاری 
بــر میکروبیولــوژی خــاک دارنــد . محققیــن 
ایــن اثــرات را مرتبــط بــا قابلیــت تشــــکیل 
کمپلکــس بــا آهــن یــا طبیعــت کلوئیــدی 
و یــا قابلیت کاتالیســــتی اســــید هیومیک 

مــی داننــد . 

ــراوان فســفات و  ــع ف ــت وجــود مناب ــه عل ب
ــش  ــث افزای ــک باع ــید هیومی ــن ، اس کرب
خــاک  میکروارگانیســمهای  جمعیــت 
ــوان  ــه عن ــد ب ــای مفی ــردد . باکتریه میگ
کاتالیســتهای ارگانیــک ، آنزیمهای متحرک 

ــد .  ــی یابن ــش م افزای
ــر  ــیمیایی  ب ــی و ش ــرات فیزیک اث

خــاک : 

اســـید هیومیــک ســبب تــرد شــدن خــاک 
، تســــهیل نفــوذ آب در خــاک ، اصــالح و 
ــه هــا ، افزایــش  ــار خاکدان بهبــود ساختـــ
 ) CEC ( ــاک ــی خ ــادل کاتیون ــت تب ظرفی
ــخت و  ــازه ای س ــکیل س ــردد . تش ــی گ م
ــاک رس  ــای خ ــن ه ــر در زمی ــوذ ناپذی نف
ــای خشــک شــدن ، مشــکل جــدی  در اثن
در تغذیــه و رشــد گیاهــان مــی باشــد . در 
زمیــن هــای بــا درصــد بــاالی نمــک و امالح 
ویــا خــاک رس ،کلوخهــای ســخت بــا مــرور 
ــه هــم مــی چســبند و تکــه هــای  زمــان ب
ــر تشــکیل مــی دهنــد .  کلــوخ نفــوذ ناپذی
اســید هیومیــک بــا تشــکیل یک الیــه فیلم 
ــا را از  ــوخ ، آنه ــه کل ــر تک ــراف ه ، در اط

هــم جــدا نگــه میــدارد . همچنیــن امــالح 
ــه کــرده و از  و نمــک هــا و شــوری را تجزی
ســطوح کلوخهــا جــدا میکنــد . در نتیجــه 
کلوخهــا کــه اکنــون بــار الکتریکــی منفــی 
دارنــد ، از هــم دور میشــوند کــه بــه تــردی 
ــروه  ــد . گ ــی انجام ــری خــاک م و نفوذپذی
هــای کربوکســیلیک ) COOH(  موجــود در 
اســیدهای هیومیــک ، بــا کلوخهــای بــا بــار 
ــد  ــه هــم مــی پیوندن الکتریکــی مثبــت ، ب
ــالح (  ــت ) ام ــای مثب ــن کاتیونه ــر ای . بناب
تجزیــه شــده و از ســطح کلوخهــا جــدا مــی 

شــوند . 
ــر آب  ــرعت تبخی ــک س ــیدهای هیومی اسـ
ــی  ــیار کاهــش م ــود در خــاک را بسـ موج
دهنــد کــه در زمینهــای شــنی و بــا درصــد 
رس پاییــن ، بســیار مهــم و حیاتــی اســت . 
بــه ایــن دلیــل کــه مولکــول آب ، مولکولــی 
ــی  ــی م ــی خنث ــار الکتریک ــا ب ــی ب دو قطب
باشــد ، مولکــول حــاوی اکســیژن بــه 
ــت .  ــل اس ــون متص ــک ی ــه ی ــتی ب سس
بخشــی از مولکــول آب کــه بــار منفــی دارد، 
) هیــدروژن ( بــه تدریــج خنثــی مــی شــود 
. بنابرایــن قطــب مثبــت یــک مولکــول آب 
و قطــب منفــی مولکــول دیگــر، همدیگــر را 
جــذب مــی کننــد و ایــن وضــع تــا زمانیکــه 

قــدرت جــذب مولکــول هــای آب تمام شــود 
ادامــه مــی یابــد . از ســوی دیگــر اســیدهای 
هیومیــک بســته بــه شــرایط اقلیمــی ، رنگ 
خــاک را تیــره تــر مــی نماینــد . بنابــر ایــن 
مشــخصات دمایــی خــاک نیــز تغییــر 
ــدی  ــل ســاختار کلوئی ــه دلی ــد . ب ــی کن م
اســیدهای هیومیــک ، خاصیــت چســبناکی 
آنهــا زیــاد اســت . بنابرایــن تعــداد زیــادی از 
محققیــن بــر ایــن باورند کــه قابلیــت جذب 
و نگهــداری آب در زمینهــای خشــک و بایر ، 
پــس از مصــرف اســید هیومیــک ، بــه علــت 
افــزودن مــواد آلــی بــه خاکهایــی بــا کمبــود 
مــواد آلــی افزایــش چشــمگیری مــی یابــد.

ــش  ــژه در توانایی ــه وی ــک ب ــید هیومی  اس
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جهــت  ریزمغذیهــا  کــردن  بــرای کالت 
افزایــش دسترســی عناصــر زیســتی توســط 
ــک  ــر ی ــال اگ ــرای مث ــاه اهمیــت دارد. ب گی
ــد شــده  ــه فســفر بان ــوم ب مولکــول آلومینی
باشــد، اســید هیومیــک آنهــا را جــدا کــرده 
و فســفر را در دســترس گیــاه قــرار میدهــد.

  تاثیرات بر ساختار گیاهی : 
ــا  ــون  Auxin ب ــورد واکنشــهای هورم در م
ــود  ــادی وج ــاالت زی ــک ، مق ــید هیومی اس
دارد . )هورمــون گیاهــی کــه عملیاتــی مانند 
تقســـیم و تکثیــر ســلولی را انجــام مــی دهد 
.( اســیدهای هیومیــک ظرفیــت جوانــه زنــی 
و مقــدار ویتامیــن موجــود در گیاهــان را 
افزایــش مــی دهنــد . تاثیــر اســید هیومیــک 
ــر  ــر آن ب ــد تاثی ــان همانن ــه گیاه ــر جوان ب
ریشــه اســت . اســید هیومیــک اثــرات شــبه 
هورمونــی دارد. اســیدهای هیومیــک حامــل 
آب و مــواد مغــذی از منافــذ تخــم گیــاه بــه 
آن نفــوذ مــی کننــد و تخــم را ترغیــب بــه 

ــال  ــزم انتق ــی مــی کننــد . مکانی ــه زن جوان
در بــذر مشــابه مکانیــزم اســید اینــدول 

بوتیریــک اســت .
 اســیدهای هیومیــک عــالوه بــر بــذر گیــاه 
، ریشــه و ســـاقه گیــاه را نیــز تحریــک مــی 

کننــد . 
کودهــای حــاوی اســید هیومیــک در تعــادل 
تغذیــه ای بافــت ، انتقــال مــواد مغــذی بــه 
ــاه ، تحــول و رشــد ریشــــه ،  ارگانهــای گی
ــی  ــول نهای ــت محص ــازده و کیفی ــاقه ، ب س
نقــش مهمــی دارنــد . بخصــوص ایــن 
ــاده  ــر م ــه فق ــی ک ــا در زمینهای ــوع کوده ن

ــد .  ــد موثرترن ــک دارن ارگانی
گیاهانــی کــه از کــود اســید هیومیــک 
ــه رشــد حجــم  ــد از جنب اســتفاده کــرده ان
ریشــه در خاکهــای شــنی تفــاوت بیشــتری 
بــا گیاهانــی دارنــد کــه در پروســه رشــد آنها 
از اســید هیومیــک اســتفاده نشــده اســت . 
افزایــش قــدرت ریشــه، بهبــود جــذب مــواد 

ــود  ــل، بهب ــنتز کلروفی ــش س ــی، افزای غذای
ــاه و  ــذر،  حفــظ ســالمت گی ــی ب ــه زن جوان
ــودن  ــر ب ــالم و بیخط ــش محصــول، س افزای
بــرای حیوانــات، گیاهــان و انســان، تحریــک 
کننــده هورمونهــا و آنزیمهــای گیاهــی، 
متوقــف کننــده بیماریهــا، اســترس گرمایــی 
و صدمــات ســرما و افزایــش فعالیــت آنتــی 
ــه  ــک ب ــید هیومی ــروزه اس ــیدانتی. ام اکس
رســمیت شــناخته شــده و افزایــش اســتفاده 
از آن بــه دلیــل اثــرات ســودمند آن در 
ــر  ــبزی و غی ــد و کشــت محصــوالت س رش
ســبزی، مرکبــات، چمــن، گلهــا و بــه ویــژه 
در خاکهایــی بــا کمبــود مــواد آلی میباشــد.

منابع:
امامــی  )1375(روشــهای تجزیــه گیــاه. جلد 
اول.انتشــارات ســازمان تحقیقــات آمــوزش و 

ترویــج کشــاورزی. وزارت کشــاورزی.
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گردآوری :عبدالرضا نیک منش کارشناس 
ارشد کشاورزی

1- مقدمه

بســیاری از مــا در شــهرها زندگــی مــی 
ــت  ــی دق ــا کم ــه ب ــی ک ــی هنگام ــم، ول کنی
ــی  ــم، در م ــی کنی ــگاه م ــود ن ــراف خ ــه اط ب
ــد  ــوزه هایی شــده ان ــه م یابیم شــهرها تبدیل ب
ــد.  ــته ان ــه نمایش گذاش ــا را ب ــی ه ــه نازیبای ک
بــه هنــگام طلــوع آفتــاب، کوچــه هــا و خیابــان 
هــا بــا دســتان زحمت کــش و پــرکار نیروهــای 
پــاک  هــا  آلودگــی  از  خدماتــی شــهرداری 
تمامی ســطح  انتهــای روز،  در  می شــوند و 

کوچــه و خیابــان ها پــر از زبالــه می شــود.

در حــال حاضــر شــواهد حاکــی اســت کــه 
جهــان را یــک بحــران زیســت محیطــی تهدیــد 
ــن  ــت رفت ــوا، از دس ــر آب و ه ــد. تغیی ــی کن م
تنــوع زیســتی و تخریــب الیــه ازن همــه ناشــی 
از فعالیــت هــای صنعتــی مــا در دو قــرن اخیــر 
ــاد  ــر روی ایج ــی ب ــای جهان ــش ه ــت. کوش اس
ــت در  ــط زیس ــظ محی ــی و حف ــط طبیع محی
ــه  ــده ک ــز ش ــزرگ متمرک ــای ب ــتم ه اکوسیس
ــای  ــتم ه ــن اکوسیس ــی از ای ــز یک ــهرها نی ش
ایجــاد  بــه ســمت  بایــد  بــزرگ هســتند و 

ــوند.  ــوق داده ش ــهری س ــدار ش ــعه پای توس

2- تعاریف فضاي سبز شهري

ــهری  ــبز ش ــای س ــف: فض ــن تعری ــع تری جام
ــاز شــهری اســت کــه در  بخشــی از فضاهــای ب
ــی آن تحــت  ــا مصنوع ــی ی ــای طبیع ــه ه عرص
اســتقرار درختــان، گل هــا، چمــن هــا و ســایر 
و  نظــارت  اســاس  بــر  اســت کــه  گیاهــان 
ــط،  ــن ضواب ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ــت انس مدیری
ــرای  ــا آن ب ــط ب ــای مرتب ــن و تخصــص ه قوانی
ــی  ــرایط زیســتی، زیســتگاهی و رفاه ــود ش بهب
ــر روســتایی،  شــهروندان و مراکــز جمعیتــی غی

ــود. ــی ش ــا م ــا بن ــداری ی ــظ، نگه حف

کــه بطــور کلــی مــی توانــد بصــورت هــای زیــر 
باشــد:

• فضــاي نســبتا بــزرگ، متشــکل از گیاهــان 	
از  برخــوردار  و  جنگلــي  ســاختي  بــا 
بازدهــي زیســت محیطــي و اکولوژیــک 
معیــن و درخــور شــرایط زیســت محیطــي 

ــهر. ــر ش ــم ب حاک

• بخشــي از مناطقــي کــه داراي گیاهــان 	
یــا هــر گونــه ســبزینگي اعــم از درختــان، 

ــن هاســت. ــا و چم ــا، گل ه ــه ه درختچ

• ــه 	 ــهري، ب ــدي ش ــتخوان بن ــي از اس بخش
بیــان دیگــر فضــاي ســبز در کنــار اســکلت 

فیزیکــي شــهر.

1-2- مفهوم واژه پارک

ــي،  ــاي معمول ــگاه ه ــه از تفرج ــب آنچ اغل
ــگاه،  ــه: تفرج ــت ک ــن اس ــود ای ــي ش ــور م تص
ــده  ــاي پراکن ــا درختزاره ــت ب ــه اي اس منطق

ــه  ــه ب ــي ک ــوش چمن ــف پ ــاز و ک ــاي ب ــا فض ب
ــا  ــي احــداث و تنه ــا طبیع ــي ی صــورت مصنوع
بــه دســتکاري و آرایــش آن اکتفــا شــده اســت. 
ــرج  ــراي تف ــهرها ب ــازي در ش ــوع فضاس ــن ن ای
ــراي احــداث  ــن شــیوه ب ــاده تری ــه، جــا افت عام
ــروزه در  ــي رود. ام ــمار م ــه ش ــا ب ــگاه ه تفرج
ــي آن،  ــیماي فیزیک ــدا از س ــارک ج ــف پ تعری

ــي دارد. ــش اساس ــرج« نق »تف

ــا  ــا ب ــارک ه ــا: پ ــارک ه ــواع پ 2-2- ان
حفــظ مضمــون خــود بــر حســب نــوع اســتفاده، 
موقعیــت یــا ارزش، عناویــن مختلفــي پیــدا 
کــرده انــد کــه بــدون توجــه بــه طبقــه بنــدي 
ــرد. ــام ب ــا را ن ــدادي از آنه ــوان تع ــي ت ــا م آنه

ــه،  ــارک حوم ــهر، پ ــارک ش ــي، پ ــارک عموم پ
ــي،  ــارک مل ــان راه، پ ــارک می ــي، پ ــارک ایالت پ
ــان،  ــي یادم ــارک مل ــي، پ ــي تاریخ ــارک مل پ
پــارک ملــي نظامــي، پــارک ملــي آثــار تاریخــي، 
پــارک ملــي حیــات وحــش، پــارک نیمــه ملــي، 
پــارک بیــن المللــي، پــارک جنگلــي ملــي، 

ــي و... . ــارک طبیع پ

ــاي  ــود فض ــت وج ــرورت و اهمی 3- ض
ــبز س

وجــود  بــدون  شــهرها  مفهــوم  امــروزه 
فضــاي ســبز موثــر در اشــکال گوناگــون آن 
ــه عنــوان  دیگــر قابــل تصــور نیســت. شــهرها ب
کانــون هــاي تمرکــز، فعالیــت و زندگــي انســان 
هــا بــراي اینکــه بتواننــد پایــداري خــود را 
تضمیــن کننــد چــاره اي جــز پذیــرش ســاختار 
ــي  ــاي طبیع ــتم ه ــر از سیس ــردي متأث و کارک
ندارنــد. در ایــن میــان فضــاي ســبز بــه عنــوان 
ــهرها در  ــره ش ــک پیک ــروري و الینف ــزء ض ج
متابولیســم آنهــا نقــش اساســي دارنــد کــه 
ــدي در  ــالالت ج ــد اخت ــي توان ــا م ــود آنه کمب

ــود آورد. ــه وج ــهرها ب ــات ش حی

فضــای ســبز و پــارک بخشــی از چهــره مطلــوب 
شــهر را مــی ســازد و یکــی از نیازهــای ضــروری 
ــینی  ــی شهرنش ــوب زندگ ــای مطل ــده ه و پدی
محســوب مــی شــود. کیفیــت و کمیــت فضــای 
ســبز و پــارک در بهبــود شــرایط محیــط زیســت 

ــبز  ــای س ــی فض ــری دارد. در طراح ــش موث نق
ــی  ــی و ویژگ ــول زیباشناس ــد اص ــا بای ــه تنه ن
ــه  ــرد بلک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــی م ــای بوم ه
پیونــدی از محیــط طبیعــی بــه محیــط زیســت 
ــا  ــان ب ــاط انس ــی و ارتب ــبب نزدیک ــوده و س ب
ــم در  ــول مه ــی از اص ــد. یک ــی باش ــت م طبیع
ایجــاد فضــای ســبز اســتفاده از درختــان و 
درختچــه هــای مناســب مــی باشــد کــه عــالوه 
ــه  ــر چ ــی ه ــوا در زیبای ــه ه ــده تصفی ــر پدی ب

ــزایی دارد. ــه س ــش ب ــق نق بیشــتر مناط

1-3- اثرات زیست محیطی فضاي سبز را 
مي توان به طور خالصه به شرح زیر جمع 

بندي کرد:

ــژه در  ــه وی ــوا: فضــاي ســبز ب ــي ه 1-آلودگ
شــکل پیــره درختــي در کاهــش آلودگــي هــاي 

ــر مــي باشــد.  شــیمیایي هــوا بســیار موث

ــبز  ــاي س ــدا: فض ــي ص 2- آلودگ
در  درختــان  ویــژه  بــه  مناســب 
ــاي  ــه ه ــورداري از گون ــورت برخ ص
 4 تــا  اصولــي  کاشــت  و  مناســب 
دســي بــل صــدا را کاهــش مــي 

دهنــد.

3- تولیــد اکســیژن و جــذب دي اکســید 
ــاس کالن شــهري از  ــر چــه در مقی ــن: اگ کرب
ــان  ــش درخت ــیژني نق ــوازن اکس ــاد ت ــر ایج نظ
ــي در  ــد ول ــه باش ــل مالحظ ــد قاب ــي- توان نم
ــي  ــم پوش ــل چش ــهري قاب ــرد ش ــاس خ مقی

ــت.  نیس

ــور:  ــاب ن ــعات و بازت ــرل تشعش 4- کنت
کنتــرل  ضمــن  شــهرها  در  ســبز  فضــاي 
تشعشــعات خورشــید از بازتــاب نورهــاي مزاحــم 
و خیــره کننــده مــي تواننــد جلوگیــري کننــد.

ــژه  ــه وی ــبز و ب ــاي س ــاد: فض ــرل ب 5- کنت
کاشــت درختــان - درصــورت کاشــت مناســب و 
هدفمنــد - مــي تواننــد در هدایــت بــاد و تغییــر 

ــر باشــند. جهــت آن موث

6- ذخیــره انــرژي: کاشــت صحیــح درختــان 

شهریسبزفضای
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در  انــرژي  مصــرف  روي  بــر  توانــد  مــي 
ســاختمان هــا تاثیــر قابــل مالحظــه اي داشــته 
ــردن  ــک ک ــا خن ــردن ی ــرم ک ــه گ ــد. هزین باش
درســت  کاربــرد  درصــورت  هــا  ســاختمان 

ــد.  ــي یاب ــش م ــان کاه درخت

7- درختــان و ســیالب: درختــان بــا جــذب 
ــدام  ــه ان ــت آن ب ــو و هدای ــک س ــرگاب از ی ب
ــد  ــاي تن ــان ه ــدي جری ــاي خــود ســبب کن ه
و ســیالبي مــي شــوند. ســطح انــدام هــاي 
ــا را  ــیالب ه ــرعت س ــو س ــک س ــان از ی درخت
ســه برابــر کاهــش مــي دهنــد و از هزینــه هــاي 
ــاي  ــان ه ــت جری ــاي هدای ــاخت سیســتم ه س

ــد. ــي کاهن ــیالبي م س

8- کاهــش دمــا و افزایــش رطوبــت 
نســبي: فضــاي ســبز در شــکل چیــره درختــي 
ــل توجــه  ــه علــت گســترش ســطح برگــي قاب ب
ــي  ــي م ــکال گیاه ــایر اش ــه س ــبت ب ــود نس خ
توانــد از طریــق تعریــق ســبب افزایــش رطوبــت 
نســبي، کاهــش دمــا و تلطیــف هــوا شــود. یــک 
ــوا  ــر ه ــدازه 10 کول ــه ان ــي ب ــه تنهای درخــت ب
را مطبــوع و خنــک مــي کنــد. درختــان دمــا را 
ــان وا  ــت و جری ــه حرک ــوا را ب ــش داده، ه کاه
ــي  ــري م ــوا جلوگی ــکي ه ــد و از خش ــي دارن م

ــد. کنن

ــک  ــاحت ی ــه مس ــه راش ب ــزاري از گون درخت
ــن  ــزار ت ــد 3 ه ــي توان ــاه م ــار در شــش م هکت
آب را بــه صــورت بخــار آب در هــوا پخــش کند. 
عمــل تعریــق درختــان بــا جــذب کالــري همــراه 
اســت و بــه همیــن جهــت ســبب کاهــش دمــا 
ــه  ــواري از گیاهــان ب مــي شــود. بدیــن ســان ن
پهنــاي 50 تــا 100 متــر گرمــا را 3 تــا 4 درجــه 
ــد و  ــي ده ــش م ــهر کاه ــز ش ــه مرک ــبت ب نس
ــي  ــوا م ــت ه ــر رطوب ــال 50% ب ــن ح در عی
ــن راه حاصــل  ــي کــه از ای ــد. تفــاوت دمای افزای
ــار  ــي در فش ــش اندک ــب کاه ــود موج ــي ش م

هــوا مــي شــود کــه خــود ثمــره صعــود هــواي 
گــرم بــر بــاالي مناطــق ســاختماني و مســکوني 
ــي  ــوا، بادهای ــار ه ــش در فش ــت. کاه ــهر اس ش
ــد  ــاعت را پدی ــر در س ــرعت 12 کیلومت ــه س ب
مــي آورد و همیــن بادهــا کافــي اســت تــا هــواي 
ــاًل  ــرض یکســاعت کام ــک شــهربزرگ را در ع ی
ــن  ــد. ای ــف کنن ــک و تلطی ــرده، خن ــد ک تجدی
پدیــده بســیار مهــم اســت. زیــرا معمــوالً بــاالي 
نقــاط مرکــزي شــهرهاي خیلــي گــرم،  قشــري 
از هــواي آلــوده بــه شــکل گنبــد تشــکیل مــي 
ــه از مناطــق  ــي ک ــواي خنک ــان ه شــود و جری
ــد  ــن گنب ــا ای ــزد ب ــي خی ــهر برم ــبز ش سرس
هــواي آلــوده بــه رویارویــي مــي پــردازد. افــزون 
ــر ایــن جریــان هــواي خنــک کــه تمایــل بــه  ب
ــرد و  ــود، گ ــر راه خ ــر س ــدن دارد، ب ــرود آم ف
ــاک  ــوي خ ــه س ــز ب ــوا را نی ــق در ه ــار معل غب
مــي رانــد. مقــدار ایــن گــرد و غبــار در بعضــي 
ــه  ــت. ب ــده اس ــران کنن ــیار نگ ــهرها بس از ش
طــوري کــه در مرکــز توکیــو 50 تــن، در لنــدن 
100 تــن و در نیویــورک 300 تــن گــرد و غبــار 
در هــر کیلومتــر مربــع در ســال بــرآورده شــده 

اســت.

ــن نقــش  ــا: مهــم تری ــر میکروکلیم 9- تغیی
ســطح  باالبــودن  درختــان  و  ســبز  فضــاي 
آســایش شــهروندان از راه تغییــر در میکروکلیما 
اســت. فضــاي ســبز شــبه جنگلــي از ایــن نظــر 
داراي ثمربخشــي بیشــتر اســت. حداکثــر و 
ــي نســبت  ــوده جنگل ــا در داخــل ت ــل دم حداق

ــت. ــر اس ــادل ت ــاور متع ــاز مج ــاي ب ــه فض ب

ــون  ــا: هــم اکن ــر گرم ــا جزای ــه ب 10- مقابل
ــا  ــر گرم ــهري را جزای ــي ش ــگران، نواح پژوهش
نامیــده انــد. زیــرا ســطوح تیــره زمیــن در 
ــاي  ــن ه ــش از زمی ــه بی ــا 5 درج ــهرها 3 ت ش
روز  طــول  در  را  خورشــید  گرمــاي  مجــاور 
جــذب مــي کننــد، از ایــن راه در 30 درصــد از 

ــند. ــي باش ــهیم م ــوا س ــاي ه ــي ه آلودگ

اقتصــادی  اجتماعــی،  2-3- عملکــرد 
ــبز: ــای س فض

ــرآورده  ــث ب ــهرها، باع ــان در ش ــتقرار درخت اس
اجتماعــی،  نیازهــای  از  بخشــی  ســاختن 
فرهنگــی و روان شــناختی شــهروندان مــی 
ــی را در  ــی مهم ــش اجتماع ــان نق ــود درخت ش
کاهــش تنــش هــا و نیــز بهبــود ســالمت افــراد 
بــازی مــی کننــد ثابــت شــده اســت کــه فضــای 
ســبز شــهری باعــث بــروز آثــار مثبــت رفتــاری 

ــی شــود.  ــر م زی

ــت فیزیکــی روحــی  ــراد در وضعی ــدن اف 1- مان
مناســب. 

2- اجتماعــی شــدن افــراد در نتیجــه برقــراری 
رابطــه دوســتی و نیــز احســاس و درک بهتــر از 

موقعیــت و شــرایط اجتماعــی. 

3- کســب و شــناخت برخــی از شــاخص هــای 
ــردن ارزش  ــاال ب ــش و ب ــرای افزای ــی ب اجتماع

ــرد. هــای ف

4- افزایــش احســاس خویشــاوندی و یــا وحــدت 
منافــع و مســئولیت هــای اجتماعــی. 

تاثیــر فضــای ســبز در تامیــن آرامــش، آســایش، 
امنیــت روحــی، ایجــاد انگیــزه و الهامــات فکــری 
و هنــری، چنانچــه اصــول زیبــا شــناختی و 
طراحــی منظــر در طراحــی لحــاظ شــده باشــد 
ــی  ــد. طراح ــی یاب ــش م ــر افزای ــن براب چندی
ــتان  ــه بیمارس ــش در محوط ــفا بخ ــای ش فضاه
ــود  ــش خ ــفا بخ ــای ش ــاغ ه ــداث ب ــا و اح ه
ــان اســت. ــوی گیاه ــرد ق ــن عملک ــر ای ــواه ب گ

ــای  ــناختی فض ــا ش ــرد زیب 3-3- عملک
ــبز: س

ــده ای اســت کــه   ــن پدی طبیعــت شایســته تری
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حــس زیبــای شناســی را در انســان بیــدار مــی 
ــری در  ــات بش ــه مصنوع ــه کلی ــد در حالیک کن
ارضــای ایــن ارتبــاط بصــری ناتواننــد چــرا کــه 
ــه  ــان را ب ــت انس ــه از طبیع ــری هنرمندان تصوی
رضایــت معنــوی مــی رســاند. بــه همیــن دلیــل 
همــواره اصــل زیباســازی و اصــول زیباشناســی 
در فضــای ســبز مطــرح اســت چــرا کــه گیاهــان 
صرفنظــر از زیبایــی ذاتــی، از نظــر شــکل، رنــگ، 
ــذر  ــوه و ب ــی و می ــان گلده ــدازه، زم ــاد و ان ابع
تنــوع زیــادی دارنــد کــه تلفیــق مجموعــه هــای 

گیاهــی باعــث مــی شــود کــه گیاهــان در بهبــود 
کیفــی مناظــر فضاهــای شــهری نقــش بســزایی 
داشــته باشــند چــرا کــه امــروزه غالــب فضاهــای 
موجــود در شــهرها بــه صــورت مصنوعــی و 
ــا ســطوح ســخت مــی  انســان ســاخت همــراه ب
باشــند کــه خیابــان هــای  باریــک و کــم عــرض 
و ایجــاد ترافیــک هــای شــدید ســیمای شــهرها 
ــی  ــبز کاف ــای س ــود فض ــدم وج ــت ع ــه عل را ب
ــی  ــرده اســت زیبای ــش ب ــتی پی ــه ســمت زش ب
یــک شــهر بــه نــوع طراحــی فضــای آن و وفــور 
درختــان در آن وابســته مــی باشــد. بــا افزایــش 
ــا  ــداث پارکه ــهری، اح ــای ش ــاغ ه ــعه ب و توس
مناطــق  همســایگی  در  درختــان  کاشــت  و 
ــان  مســکونی، اداری، تجــاری و در حاشــیه خیاب
ــهر  ــک ش ــناختی ی ــوان ارزش زیباش ــی ت ــا م ه

ــرد.  ــاال ب را ب

ســازی  منظــر  در  گیــاه  از  اســتفاده 
شــهری گام موثــری در جهــت رفــع 
ــت:  ــر در شهرهاس ــص زی ــب و نواق معای
در  یکنواخــت:  نماهــای  پوشــاندن   -1
شــهرها بویــژه آنجــا کــه خــط آســمان بواســطه 
ــاش  ــار اغتش ــاختمانها دچ ــون س ــاع ناهمگ ارتف
ــای  ــه ه ــا و گوش ــه ه ــه بدن ــود همیش ــی ش م
کنــاری ســاختمان هــای بلنــد بــه صــورت 
نمــود مــی  منظــره ای زشــت و یکنواخــت 
ــبنده  ــده و چس ــان رون ــتفاده از گیاه ــد. اس یابن
ــن  ــع ای ــر در رف ــام دیگ ــب و اقس ــد موچس مانن

ــت.  ــد اس ــل مفی معض

ــی  ــاختمانها: در جای ــاع س ــل ارتف 2- تعدی
کــه ســاختاری مرتفــع در یــک فضــای بــاز 
و یــا در کنــار ســاختمان هــای کــم ارتفــاع 

ــد  ــان بلن ــتفاده از درخت ــرد اس ــی گی ــکل م ش
ــاع  ــل ارتف ــاج گســترده باعــث تعدی قامــت و بات
ــا و  ــا بناه ــازی آن ب ــب س ــاختمان و متناس س

ــود.  ــی ش ــراف م ــای اط فضاه

ــوب  ــت و عی ــر زش ــاندن مناظ 3- پوش
معمــاری: اســتفاده از گیاهــان بــرای پوشــاندن 
انــدازی زشــت  مناظــری کــه دارای چشــم 
ناهمگــون هســتند باعــث بهبــود کیفیــت منظــر 
مــی شــود )مثــال کاشــت یــک پیــچ انــاری، پیــچ 

امیــن الدولــه در کنــار تیــر بــرق و یــا اســتفاده 
از یــک تــوده گیاهــی بوتــه ای، درختچــه ای در 

ــز ســاختمان(  ــج تی ــوی کن جل

مصالــح  خشــن  بافــت  تعدیــل   -4
جایگزیــن  ســبز،  فضــاي  ســاختمانی: 
ــتفاده  ــورد اس ــح م ــایر مصال ــراي س ــبي ب مناس
ایجــاد  تقســیم فضــاي  معمــاري جهــت  در 
ــه  ــي و... ب ــاي خصوص ــگاه، فض ــت، خلوت حفاظ
ــوان  ــه عن ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــي رون ــمار م ش
کاتالیــزور عامــل مهمــي در ایجــاد پیونــد و 
ارتبــاط منطقــي بیــن ســاختمان هــا بــه شــمار 

مــي رود.

ــبز  ــاي س ــش فض ــک: آرای ــرل ترافی 5- کنت
ــر در  ــي موث ــهري عامل ــاي درون ش در محوره

ــي رود. ــمار م ــه ش ــک ب ــرل ترافی کنت

4- نتیجه گیری 

در کشــور مــا بــا توجــه بــه اقلیــم آن و مخصوص 
ــي  ــبز طبیع ــاي س ــه از فض ــري ک ــق کوی مناط
محــروم مــي باشــند الزم اســت بــه فضــاي 
ســبز اهمیتــي ویــژه دهنــد. بــا نگاهــي گــذرا در 
ــرد  ــي ب ــه قدمــت آن پ ــوان ب ــارک هــا مــي ت پ
ــت  ــوده اس ــر ب ــه اخی ــد ده ــتر در چن ــه بیش ک
ــن وجــود حــد ســرانه فضــاي ســبز  ــا ای ــي ب ول
ــوي  ــه و جوابگ ــش یافت ــت کاه ــد جمعی ــا رش ب
ــه  ــت. در مرحل ــوده اس ــوه نب ــت انب ــن جمعی ای
اول نیــاز اســت کــه تمــام نیــروي کاري ســازمان 
تخصــص الزم را داشــته باشــند زمانــي کــه 
ــا  ــردم م ــند از م ــص باش ــر متخص ــان غی طراح
ــبز  ــاي س ــال فض ــه در قب ــي رود ک ــار نم انتظ
ــه  ــه ب ــدم توج ــند ع ــئول باش ــود مس ــهر خ ش
ــده اســت  فرهنــگ شــهر موردنظــر باعــث گردی

ــي  ــبز پناهگاه ــاي س ــهرها فض ــي از ش در بعض
بــراي افــراد ولگــرد و معتادیــن گــردد کــه ایــن 
امــر باعــث گردیــده محیــط فضــاي ســبز ناامــن 
و غیــر اســتفاده بــراي مــردم عــادي کــرده اســت 
ــه هــا بومــي در طراحــي و  ــه گون عــدم توجــه ب
ــر  ــاي غی ــه ه ــردن گون ــن ک ــت و جایگزی کاش
ــر  ــالوه ب ــده ع ــث گردی ــي باع ــي و واردات بوم
ــر کــرده درصــد  اینکــه هزینــه هــا را چنــد براب
ــي  ــن و دوام چندان ــیار پائی ــرح بس ــت ط موفقی

ــد. ــته باش نداش

5- پیشنهادات 

• نیروهــاي 	 پــرورش 
در  و  ماهــر  متخصــص، 
متعهــد. حــال  عیــن 

• از 	 مــردم  ســازي  آگاه 
فضــاي  مطلــوب  اثــرات 
هدایــت  اصــل  در  ســبز 
بــه  دیــد یــک جانبــه  

جانبــه.  همــه 

• در 	 مــردم  مشــارکت 
ســبز. فضــاي  مدیریــت 

• هــاي 	 گونــه  شناســایي 
ــتفاده  ــه و اس ــي منطق بوم
هــاي  گونــه  از  بیشــتر 
و  طراحــي  در  بومــي 

شــت.  کا

• فرهنــگ 	 دادن  دخیــل 
طراحــي  در  منطقــه 

ســبز. فضــاي 

• حالــت 	 از  را  مدیریــت 
ــه ســمت علمــي  ســنتي ب
بریــم. پیــش  مکانیــزه  و 

• ــر 	 ــه ه ــي ک ــاذ قوانین اتخ
ســاز  و  ســاخت  گونــه 
اختصــاص  بــه  ملــزم  را 
مکانــي بــراي فضــاي ســبز 

ــد. کن

منابع و ماخذ 

ــی  ــاالت علم ــه مق ــم. مجموع ــیر کری 1- جوانش
ــد اول. ــبز، جل تخصصــی فضــای س

2- حاجــی میــر رحیمــی، ســید داود. مجموعــه 
ــای  ــش فض ــوزش و پژوه ــش آم ــاالت همای مق

ســبز شــهر تهــران. 

بیــژن.  شــیبانی،  مرتضــی.  خوشــخوی،   -3
ــول  ــت اهلل. اص ــی، عنای ــرج. تفضیل ــی، ای روحان
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پژوهــش و برنامــه ریــزی.



رنــگ هــا عــالوه بــر اینکــه موجــب نشــاط و شــادابی شــما مــی شــوند میتواننــد روحیــه ی ســکون، 
آرامــش یــا افســردگی را هــم بــه ادمــی منتقــل کننــد، امــا خــواص جادویــی و معجــزه آســای رنــگ 

هــا فراتــر از ایــن بحــث هــا اســت.
قــرن هاســت کــه بشــر از تکنیــک رنــگ درمانــی بــرای درمــان بیمــاری هــای مختلــف جســمی و 
روحــی اســتفاده مــی کنــد؛ امــا قبــل از اســتفاده از ایــن تکنیــک بایــد بدانیــم کــه )رنــگ روح( مــا 
کــدام اســت. منظــور از رنــگ روح همــان رنگــی اســت کــه بــه شــدت بــا روح و جــان شــما هماهنــگ 
اســت. هــر روحــی در ایــن ســیاره بــا رنگــی پیونــد خــورده اســت همانطــور کــه مــزه ای خــاص یــا 
غــذای خــاص، ســبکی منحصــر بــه فــرد یــا عطــری ویــژه را مــی پســندیم. بــه رنــگ هــای خاصــی 
ــاالت و  ــق در ح ــری عمی ــا تاثی ــگ ه ــه رن ــم ک ــی دانی ــوب م ــا خ ــه ی م ــم هم ــه مندی ــز عالف نی
احساســات مــا دارنــد. برخــی رنــگ هــا روح مــا را آرام مــی کننــد و برخــی دیگــر هیجــان و تنــش 
ــا یــوگا و  مــا را افزایــش مــی دهنــد. رنــگ هــای مختلــف، ارتعاشــات متفاوتــی دارنــد؛ حتــی مــا ب
مراقبــه مــی توانیــم ارتعــاش جــاری شــده انــرژی کیهانــی را در بــدن خــود حــس کنیــم؛ بنابــر ایــن 
اگــر روح بــه رنگــی خــاص تمایــل نشــان دهــد؛ معنایــش ایــن اســت کــه خــودش را بــا ارتعــاش آن 

رنــگ هماهنــگ کــرده اســت.

روح شما چه 
رنگی است؟



چگونــه رنــگ روح خــود را تشــخیص دهیــم؟ چشــمانتان را ببندیــد و بــه رنگــی فــک کنیــد کــه واقعــا عاشــقش هســتید ایــن رنــگ معمــوال یکــی از 
هفــت رنــگ متفــاوت چــاک راه هاســت. همانطــور کــه مــی دانیــد چــاک راه مرکــز انــرژی بــدن ماســت. اکنــون تصــور کنیــد کــه روح شــما بــا نــوری بــه 
رنــگ مــورد عالقــه اش احاطــه شــده اســت خــود را در آن نــور و رنــگ غوطــه ور ببینیــد. در ایــن صــورت، آرامــش، شــادمانی و صلــح را تجربــه خواهیــد 
کــرد. بــدن شــما در نــور ایــن رنــگ آرام میگیــرد و حــس میکنیــد بــا جهــان هــم راســتا شــده ایــد. شــما بــه چنــان روشــنی و وضوحــی مــی رســید کــه 
دیگــر، هــر گونــه تردیــد و دو دلــی از وجودتــان رخــت بــر میبنــدد و تمــام نگرانــی هــا محــو مــی شــوند اگــر در ذهنتتــان بــا رنگــی خــاص بــه چنیــن 
آرامشــی مــی رســید، بــی شــک ایــن رنــگ، رنــگ روح شماســت؛ حتــی مــی توانیــد روحتــان را در حالــی تصــور کنیــد کــه بــا یکــی از ایــن رنــگ هــا 
احاطــه شــده اســت. کــدام رنــگ را مــی بینیــد؟ یــا اینکــه فــرض کنیــد چنــد حوزچــه بــا رنــگ هــای گوناگــون زیــر پــای شماســت، پایتــان را در کــدام 

رنــگ فــرو مــی کنیــد؟ شــک نــدارم دیگــر رنــگ روحتــان را مــی شناســید.
حاال بد نیست کمی درباره معانی این رنگ ها بدانیم.

رنگ قرمز
ــور و  ــت ش ــان اس ــوی، نش ــگ ق ــن رن ــون. ای ــگ خ ــه رن ــین ب ــز آتش قرم
ــه ای از  ــگ حلق ــن رن ــاط اســت. ای ــه در ارتب ــا چاکــرای پای عشــق دارد و ب
انــرژی اســت کــه در تمــای مــا بــه بقــا، بلــوغ احساســی، مراقبــت از بــدن 
و پاکســازی ســموم و ضایعــات بــدن نقــش دارد. اگــر ایــن رنــگ را دوســت 
داریــد، روح شــما بــا مــادر زمیــن در ارتبــاط اســت؛ همچنیــن رنــگ قرمــز به 
ایــن معناســت کــه شــما در آغــاز مســیر معنــوی هســتی و مبتــدی حســاب 

مــی شــوید و هنــوز راه زیــادی در انتظارتــان اســت.

رنگ پرتقالی / نارنجی
ــاط اســت، معنایــش  ــا نارنجــی در ارتب ــی ی ــا پرتقال ــگ روح شــما ب اگــر رن
ــه تاثیــر سرخوشــانه و هیجــان برانگیــز ایــن رنــگ  ایــن اســت کــه شــما ب
بــر روح و جانتــان بــه وجــه مــی آییــد. در ایــن حالــت، روح شــما کمــی از 
معنویــت ابتدایــی باالتــر امــده اســت؛ امــا هنــوز مســیر زیــادی بــرای رفتــن 
ــان دارد.  ــان جری ــه در درونت ــوز کمــی نخــوت، خودخواهــی و کین دارد. هن
رنــگ پرتقالــی بــا چاکــرای خاجــی، یعنــی انــرژی جنســی و البتــه خالقیــت 
در ارتبــاط اســت رنــگ نارنجــی همچنیــن بــا رنــگ نیلــی ، چاکرای پیشــانی 
در ارتبــاط اســت و معنــی ایــن پیونــد آن اســت کــه روحتــان ، تمایــل دارد 

انــرژی معنــوی و خــرد درونــی و شــهودی تبدیــل کنــد.

رنگ زرد
اگــر رنــگ زرد بــا روح شــما ســازگار اســت، معنایــش عــزت نفــس و خــرد 
درونــی اســت. شــما سرشــار از ایــده هایــی خالقانــه هســتید و بــه راحتــی 
ــگ روح زرد ، نشــان  ــد. رن ــق آیی ــذر فائ ــر احساســات زود گ ــد ب ــی توانی م
اســت روحیــه ی مربــی گــری و آمــوزگاری دارد و معنایــش ایــن اســت کــه 
شــما قــدرت آن را داری کــه در مســیر معنویــت مربــی افــراد دیگــر باشــید. 
ایــن رنــگ بــا نــور خورشــید، زمیــن، شــادمانی، خوشــبینی، امیــد و زنانگــی 
در ارتبــاط اســت و بــا چاکــرای شــبکه ی خورشــیدی کــه حــدود ســه بنــد 

انگشــت باالتــر از نــاف قــرار دارد، پیونــد خــورده اســت.

رنگ سبز
ــه از  ــور ک ــد دارد و همانط ــب پیون ــرای قل ــا چاک ــه ب ــی اســت ک ــبز رنگ س
ــاط اســت. در  ــور در ارتب ــد و وف ــن، رش ــا عشــق، زمی اســمش پیداســت، ب
ایــن صــورت روح شــما، روحــی درمــان گــر و شــفا بخــش اســت کــه نقشــی 
میانجــی و متعــادل کننــده در نواســانات زندگــی بــازی مــی کنــد. روح شــما 
موجــب آرامــش دیگــر ارواح نگــران مــی شــود. شــخصیت شــما بــه گونــه ای 
اســت کــه مــردم بــه شــما اعتمــاد مــی کننــد و هــر کجــا کــه مــی رویــد، 
دوســتان زیــادی مــی یابیــد. شــخصیت پویــای شــما بــه پیشــبرد پــروژه هــا، 

برنامــه هــا و طــرح هــا کمــک مــی کنــد.

رنگ آبی 
رنــگ آبــی رنــگ آســمان و دریاســت. ایــن رنــگ روح برتــر اســت کــه بــا 
عمــق و معنــا و ثبــات پیونــد دارد شــما روحــی باهــوش، محکــم، عاقــل 
ــن  ــه همی ــتید و ب ــان هس ــل اطمین ــما آرام و قاب ــتید ش ــد هس و معتم
ــت  ــری و هدای ــت رهب ــورت، خصوصی ــواره از مش ــتانتان هم ــل دوس دلی
شــما اســتفاده مــی کننــد. شــما دانشــی بســیط داریــد و خیلــی خــوب 
ــا جریــان زندگــی هماهنــگ مــی شــوید و همــگان را بــه ســمت خــود  ب
جــذب مــی کنیــد. ایــن رنــگ بــا چاکــرای گلــو در ارتبــاط اســت بنابرایــن 

ــد. ــان داری ــژه ای در کالم ســخن وری و زب شــما توانمنــدی وی

رنگ نیلی
ــر  ــگ نشــانگر روح برت ــن رن ــا چاکــرای چشــم ســوم. ای ــگ پیشــانی ی رن
تعالــی یافتــه اســت. وجــود شــما بــرای کائنــات، حضــوری مثبــت اســت و 
بــه خوبــی از مهــارت تجســم خــالق و مراقبــه برخــوردار هســتید. چشــم 
ــردی شــهودی  ــر از شــما ف ــن ام ــاز اســت و همی ســوم شــما همیشــه ب
ســاخته اســت. ایــن بیــداری معنایــش ایــن اســت کــه شــما سالهاســت 
در مســیر معنــوی حرکــت مــی کنیــد. شــما از آن دســته افــرادی هســتی 
ــرعت  ــه س ــان را ب ــام رویاهایش ــتند و تم ــیال هس ــی س ــه رویاپردازان ک

جــذب میکننــد؛ بنابرایــن مراقبــه رویاهایتــان باشــید.

رنگ بنفش/سرخآبی
ایــن رنــگ بــه معنــای روحــی فــرا زمیــن اســت کــه از هوشــیاری معنــوی 
باالیــی برخــوردار اســت. شــما از تمــام محدودیــت هــای انســانی پــا فــرا 
گذاشــته ایــد و جرقــه هــای شــهودی فراوانــی را تجربــه کــرده ایــد و در 
ــن  ــد. ای ــه وحــدت رســیده ای ــی ب ــی جهان ــا هســتی و آگاه ــک کالم ب ی
ــا چاکــرای تــاج یــا مرکــز قلــه پیونــد دارد. شــما تمرکــز باالیــی  رنــگ ب
داریــد ایــن رنــگ طــول مــوج بســیار کوتــاه امــا فرکانســی بســیار بــاال دارد 
ــت  ــرای هدای ــوی ب ــی و ق ــی جادوی ــه شــما نیروی ــدان معاســت ک ــن ب ای
مردمــان دیگــر داریــد. شــما قــدرت تجســم خــارق العــاده ای داریــد و در 
یــک کالم بــه راحتــی آب خــوردن رویــا هــای خــود را بــه حقیقــت تبدیــل 

مــی کنیــد.
بــدن مــا انــرژی رنــگ را از طریــق مــوج و ارتعــاش آن رنــگ جــذب مــی 
کنــد. تمامــی انــدام هــا و سیســتم بــدن مــا بــا ایــن مراکــز اصلــی انــرژی 
در ارتبــاط انــد. مــا بــا کمــک رنــگ هــا، تمــام انــرژی هــای مــورد نیــاز را 
بــرای حفــظ بــدن، روح و ذهنــی ســالمت دریافــت مــی کنیــم. بــر اســاس 
تحقیقــات موسســه ملــی ســالمت ذهــن، رفتــار و کارایــی عمومــی بــدن و 
روح مــا تــا حــد زیــادی بــر تــوازن رنــگ هــا وابســته اســت. وقتــی چیــزی 
ــه از  ــتفاده آگاهان ــا اس ــم ب ــی توانی ــا م ــود، م ــارج ش ــادل خ ــت تع از حال

رنــگ هــا، ارژی خــود را تقویــت کنیــم.
پس اهمیت رنگ ها را دست کم نگیرید!



تصاویر پنجمین جشنواره انگور





اعــام آمادگــی ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز 
ارومیــه شــهرداری 

بدینوســیله ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز شــهرداری ارومیــه 
ــداث  ــرای طراحــی، اح ــرارداد ب ــد ق ــود را جهــت عق آمادگــی خ
ــای  ــا و ارگان ه ــتان ه ــایر شهرس ــبز در س ــای س ــداری فض و نگه
دولتــی و غیــر دولتــی بــا کارشــناس هــای مجــرب اعــام مــی دارد.

ضمنــا ایــن ســازمان آمــاده ارائــه هــر گونــه مشــاوره علمــی در زمینه 
هــای مختلــف علمــی، ترویجــی مرتبــط می باشــد.

ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارکه ــه س ــاز ب ــورت نی در ص
ــد. ــه فرمایی ــه مراجع ارومی


