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طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ
سیر تحول طرح کاشت در باغ گلشن طبس

مقدمــه | بــاغ گلشــن طبــس، مهم تریــن بــاغ ایــن شــهر، در دســته 
ــا دارای عمــارت ســردر  ــرد و تنه ــرار می گی ــی ق ــای حکومت باغ ه
اســت و هیچ گونــه بنــای دیگــری در فضــای داخلــی آن مشــاهده 
نمی شــود. ایــن بــاغ بــه دســت میرحســن خــان، ســومین حاکــم 
ــه ایــن ســمت منصــوب شــده  ــادر شــاه ب طبــس کــه از ســوی ن
بــود، ســاخته شــد. میرحســن خــان در وقــف نامــه ای کــه ســال 
1218 ه.ق. تهیــه کــرد، ایــن بــاغ و امــالک زیــادی را وقــف اوالد و 
امــور خیریــه کــرده اســت )مــروج تربتــی و حســینی، 1392: 92(. 
ایــن اثــر در تاریــخ 20 دی 13۵۵ بــا شــماره ثبــت 1310 به عنوان 
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یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. طراحــی ایــن 
ــر در  ــه دو نه ــاغ )چهاربخشــی( ک ــر اســاس الگــوی چهارب ــاغ ب ب
ــار  ــت. معم ــه اس ــورت گرفت ــد ص ــع می کنن ــر را قط آن همدیگ
ــا توجــه بــه نــوع درختــان بــه  اولیــه بــاغ، طبیعــت ســبز آن را ب
صــورت شــطرنجی طراحــی کــرده اســت. باغ گلشــن مســاحتی در 
حــدود هفــت هکتــار دارد، و تقریبــاً مربع شــکل اســت. بــا توجــه 
ــورد  ــکی در م ــف میرفندرس ــاغ و تعری ــی ب ــات هندس ــه اطالع ب
ــه شــکل  ــا حصــاری ب ــی ب ــاغ ایران ــد: »ب ــی کــه می گوی ــاغ ایران ب
ــا  ــوازی ب ــم و م ــود بره ــای عم ــا محوره ــور و ب ــتطیل محص مس
ــاغ گلشــن نیــز بدیــن  اضــالع حصــار، تقســیم بندی می شــود«، ب
ــودن آب  ــرار ب ــاغ برق ــن ب ــم ای ــای مه صــورت اســت. از ویژگی ه
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چکیــده | بــاغ در فرهنــگ و هنــر ایرانــی، بخشــی جدایی ناپذیــر از هویــت و شــیوه تعامــل ایرانیــان بــا طبیعــت 
ــا از آنجایــی کــه  ــاغ اســت؛ ام اســت. طــرح کاشــت و پوشــش گیاهــی، بخــش مهمــی از موجودیــت یــک ب
ــه  ــاری، ب ــار معم ــد آث ــه مانن ــت آن ب ــی و مرم ــر و جایگزین ــت زوال پذی ــری اس ــاغ عنص ــی ب ــش گیاه پوش
ــاغ،  ــده ب ــوان عنصــر تاریخــی زن ــه عن ــاغ ب ــزوم بررســی گذشــته گیاهــی ب ــر نیســت، ل ســهولت امــکان پذی
ــن پژوهــش، بررســی پوشــش  ــی ای ــدف کل ــذا ه ــژه ای دارد. ل ــت وی ــو آن، اهمی ــه الگ ــار بررســی اولی در کن
ــه منظــور بررســی ســیر  ــاغ گلشــن طبــس تاکنــون اســت. ب گیاهــی و تغییــرات الگــوی اولیــه کاشــت در ب
تحــول طــرح کاشــت، روش مــورد اســتفاده در ایــن فراینــد، برداشــت های میدانــی توســط متخصــص باغبانــی، 
بررســی های کتابخانــه ای، مصاحبــه بــا افــراد کهنســال، تاریخ دان هــای محلــی و متخصصــان امــر بــوده اســت. 
در برداشــت های میدانــی نــوع درخــت و محــل قرارگیــری آن در بــاغ مــورد بررســی قــرار گرفــت تــا ضمــن 
تکمیــل هرچــه بیشــتر مســتندات و دریافــت الگــو کشــت آنهــا، بتــوان در تحلیــل بهتــر از آن بهره منــد شــد. 
ایــن بررســی تاریخــی در نهایــت، منجــر بــه کشــف الگــوی اصلــی بــاغ و همچنیــن پوشــش گیاهــی اصیــل بــاغ 
شــد کــه بــا در نظــر گرفتــن آن؛ ضمــن مشــخص کــردن گیاهــان نامتجانــس بــا منظــر اصلــی بــاغ بــه احیــاء 

و حفــظ اصالــت گیاهــی بــاغ کمــک شــایانی خواهــد کــرد.

واژگان کلیدی |  باغ کویری، پوشش گیاهی، الگوی کاشت، باغ گلشن، طبس. 

هادی قاسمی*1 
1.دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

محمدرضا مهربانی گلزار2
2. دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

جســتار مجله منظر، 10 )43( : ۶- 1۵/ شهریور 1397
DOI: 10.22034/manzar.2018.68095



7شماره 43تابستان 1397

ــی  ــش و زیبای ــراوت، آرام ــمبل ط ــت س ــان درخ ــن ایرانی در آیی
بــوده اســت )صدیــق، 1393: 33(. از طرفــی گیــاه، زمیــن و آب، و 
اجــزای معمــاری بــه عنــوان عناصــر چهارگانــه شــکل دهنده کالبــد 
ــیاری از  ــا در بس ــدی، 1394: ۵8(. ام ــد )خان محم ــاغ مطرح ان ب
ــاری  ــت از اجــزای معم ــاغ، بیشــتر صحب ــات در خصــوص ب تألیف
)مصالــح ســاخت( و آب بــه میــان آمــده اســت؛ و مبحــث گیاهــان 
ــاغ  ــرار گرفتــه اســت. ایــن مســئله در مــورد ب مــورد کم لطفــی ق
طبــس نیــز صــادق اســت، بــه گونــه ای کــه برخــی درختــان از این 

ــد.  ــه مــرور زمــان حــذف گردیده ان ــاغ ب ب
تاریــخ همیشــه آبســتن حــوادث طبیعــی، سیاســی و غیــره اســت 
کــه ایــن حــوادث ســبب تغییراتــی در اماکــن مختلــف از جملــه 
ــات  ــر باغ ــر زوال پذی ــناخت عناص ــه ش ــه ب ــود. توج ــات می ش باغ
همچــون درختــان کــه جایگزینــی آن بــه آســانی میســر نیســت از 
ضروریــات هــر باغــی خواهــد بــود. از آنجایــی کــه زوال پذیــر بــودن 
ــو و  ــی در الگ ــد ســبب ایجــاد تغییرات ــده، می توان ــن عنصــر زن ای
فــرم اصلــی بــاغ در طــی ســالیان مختلــف شــود، اهمیــت ثبــت و 
ــه کــه از  مســتندنگاری گیاهــان را دو چنــدان می کنــد. همان گون
حــدود پنجــاه بــاغ تاریخــی شــهر طبــس، مــا قبــل زلزلــه ویرانگــر 
ســال 13۵7، فقــط بــاغ گلشــن باقــی مانــده اســت! )دانشدوســت، 

 .)۵3 :13۶9
ــر ایــن مــوارد، باغــات مناطــق  ایــن درحالــی اســت کــه عــالوه ب
ــورد  ــود، م ــی موج ــالی های پیاپ ــر خشکس ــران در اث ــری ای کوی
تهدیــد قــرار گرفته انــد. حــال شــناخت باغــات کویــری از لحــاظ 
ــداری  ــا، چگونگــی نگه ــری آنه ــی، محــل قرارگی ــای گیاه گونه ه
آنــان و غیــره  در طرح ریــزی بــاغ و شــکل دهی بــه آن دارای 
جایــگاه مهمــی اســت؛ از ایــن رو، هــدف نهایــی پژوهــش، جســت و 
جــو و ارائــه راهــکاری جهــت ثبــت پوشــش گیاهــی بــاغ تاریخــی 
ــوان یکــی از اجــزای  ــه عن ــه آن، ب ــوی کاشــت اولی ــن الگ و تعیی
مهــم شــکل دهنده آن اســت. در ایــن میــان، بــاغ گلشــن طبــس 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن باغ هــای کویــری- تاریخــی ایــران، 

هــدف ایــن پژوهــش قــرار گرفــت. 
ــاغ تاریخــی  ــزوم بررســی پوشــش گیاهــی ب ــه ضمــن ل ایــن مقال
گلشــن بــه دنبــال یافتــن پاســخ ایــن پرســش اســت کــه پوشــش 
گیاهــی در بــاغ گلشــن از چــه جایگاهــی برخــوردار بــوده و الگــوی 

اولیــه کاشــت ایــن بــاغ تاکنــون چــه تغییراتــی داشــته اســت؟

روش تحقیق و جمع آوری اطالعات
روش تحقیــق توصیفــی- تاریخــی اســت و بــه اســتناد منابــع بــه 
ــن  ــاغ تبیی ــت ب ــوی کاش ــود الگ ــواهد موج ــی و ش ــب زمان ترتی
ــات،  ــرای جمــع آوری اطالع ــورد اســتفاده ب خواهــد شــد. روش م
ــا  ــه ب ــی و مصاحب ــت های میدان ــه ای، برداش ــی های کتابخان بررس
ــه  ــن پاســخ گویی ب ــوان ضم ــا بت متخصصــان ذی صــالح اســت ت

ــاغ  ــی ب ــش گیاه ــی پوش ــرای بررس ــی ب ــق، روش ــؤاالت تحقی س
تاریخــی گلشــن در طــی زمــان احــداث تاکنــون ارائــه داد. بدیــن 
منظــور، همــه منابعــی کــه بــه موضــوع گیاهــان در بــاغ گلشــن 
پرداخته انــد، مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و در برداشــت های 
میدانــی، محــل حضــور گیاهــان در بــاغ بررســی شــد. در بخــش 
ــراد  ــد و اف ــن زمینــه مطالعــه کرده ان ــرادی کــه در ای ــا اف دیگــر ب

ــد.  ــه ش ــی، مصاحب ــای محل ــا تاریخ دان ه ــال ی کهنس

پیشینه تحقیق 
ــاغ گلشــن اشــاره شــده، می تــوان  ــه ب در منابــع متعــددی کــه ب
ــه مــواردی همچــون کویرهــای ایــران ســون هدیــن، ســفرنامه  ب
ــی از بهشــت و  ــاب بازتاب ــای طبــس و کت مــک گریگــور، جغرافی
 MacGregor: باغ هــای طبس اشــاره کــرد )هدیــن، 13۵۵: 433؛
1879؛ امینــی، 1384: 18۵ ؛ خوانســاری و همــکاران، 1383؛ 
ــای  ــز باغ ه ــه ج ــع ب ــام مناب ــی در تم ــت، 13۶9( ول دانشدوس
ــرم  ــوص ف ــه خص ــاغ ب ــی از ب ــح جامع ــنده توضی ــس، نویس طب
کشــت آن ارائــه نــداده اســت. کــه عمدتــاً بــه ذکــر تعــدادی گونــه 
ــه  ــاری و ســردر آن ســخن ب ــا از آب ج ــد و ی ــی پرداخته ان گیاه
میــان آورده انــد. اکثــر ایــن نویســندگان بــه شــالوده اصلــی بــاغ 
کــه احتمــال زیــاد نخلســتان نامنظمــی بــوده اســت بــه نحــوی 

ــد.  ــاره کرده ان اش

ــناد  ــن در اس ــاغ گلش ــی ب ــوع گیاه ــه تن ــی ب نگاه
ــی تاریخ

ــاغ در وهلــه نخســت بــه  انــواع گیاهــان مــورد اســتفاده در هــر ب
ــه  ــه ای ک ــی- اقلیمــی و منطق ــت جغرافیای ــاغ و موقعی ــرد ب کارک
ــود. در باغ هایــی کــه موضــوع  ــاغ در آن قــرار داشــت، وابســته ب ب
ــان  ــتر از درخت ــود، بیش ــرح ب ــا مط ــادی از آنه ــره وری اقتص به
ــی کــه در  ــد، درحال ــواع صیفی جــات اســتفاده می کردن میــوه و ان
ــان ســایه دار و  ــا حکومتــی بیشــتر از درخت باغ هــای تشــریفاتی ی
ــه  ــوان ب ــاغ گلشــن، می ت ــان را در ب ــد. گیاه ــره می برن ــی به زینت

چنــد گــروه تقســیم کــرد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت: 

درختان مثمر باغ گلشن
درختــان مثمــر بــه طــور معمــول بخشــی از درختــان موجــود در 

ــه شــمار می آینــد.  ــاغ ایرانــی ب یــک ب
برخــی منابــع بیــان دارنــد کــه درختــان میــوه بیشــتر در 
مســیرهای فرعــی کشــت می شــوند تــا اصلــی. دانشدوســت 
ــه جــز محــور اصلــی، بقیــه رویه هــای  ــه بیــان می کنــد: ب این گون
ــوه  ــان می ــر از درخت ــه پ ــد ک ــکل می ده ــی ش ــاغ را باغچه های ب
اســت و بــه صــورت منظــم کاشــته شــده اند )دانشدوســت، 1374: 
91-9۵(. عــالوه بــر ایــن، اشــارات مختلــف و پراکنــده ای کــه در 

طرح کاشت، نقش آفرین منظر باغ | هادی قاسمی و محمدرضا مهربانی گلزار
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ــر  ــه شــرح زی ــت شــده ب ــاغ گلشــن یاف ــوه ب ــان می ــورد درخت م
اســت:

ــار و  ــاغ، ان ــده توســط تقســیمات ب ــاد ش ــه ایج • در داخــل قطع
ــن  ــاوب کاشــته شــده اســت. ای ــه صــورت متن ــج ب ــان نارن درخت
ــان  ــی درخت ــی آنجاســت ول ــوای محل ــان مناســب آب و ه درخت
 .)Durighello, 2010( ســایه دار بــه صــورت پراکنــده کشــت شــده اند
ــل و  ــت طوی ــان بی نهای ــد: »خیاب ــان می کن ــه بی ــن این گون هدی
کامــاًل مســتقیمی بــه میــدان شــهر ختــم می شــود و در طرفیــن 
ــج،  ــوت و نارن ــای ت ــد. درخت ه ــود دارن ــی وج ــان جوی های خیاب
کــه در ردیف هــای چنــدی روییده انــد، رطوبــت الزم را بــه وجــود 
ــد  ــز در تأیی ــت نی ــن، 13۵۵: 433(. دانشدوس ــد« )هدی می آورن
ــان  ــرف خیاب ــی دارد: در دو ط ــان م ــه بی ــن این گون ــه هدی گفت
ــد  ــرار دارن ــوازات آن ق ــه م ــر و ب ــان دیگ ــور ورودی دو خیاب مح
ــیه  ــد. در حاش ــدا می کن ــم ج ــا را از ه ــان آنه ــف درخت ــه ردی ک
خارجــی آنهــا ردیــف درختــان نارنــج و انــار کاشــته شــده و ایــن 
ــت  ــم اس ــدودی منظ ــا ح ــت ت ــوان گف ــت را می ت ــف درخ ردی

)دانشدوســت، 13۶9: 9۵-91(. 
• در ســفرنامه مــک ِگریگــور بــه طبــس، در بیــان باغــات 
ــی  ــوه مختلف ــان می ــت درخت ــه کش ــاره ب ــن اش ــان گلش خیاب
ــا   ــای باغ ه ــا و آنج ــل در اینج ــادی نخ ــداد زی ــت: »تع ــرده اس ک
ــد«  ــو در اینجــا به-عمــل می آی ــار و هل ــال، ان وجــود دارد، و پرتق

 .)Macgregor,1879(
اشــاره  طبــس  باغ هــای  کتــاب  در  مناســب  بررســی های   •
ــی دارد  ــای فرع ــوه در باغچه ه ــان می ــه حضــور درخت مناســبی ب
ــان  ــتر درخت ــا بیش ــد. در َمدون ه ــدون1 می گوین ــه آن َم ــه ب ک
ــو،  ــو، زردآل ــل آل ــات اســت و میوه هــای دیگــر از قبی ــار و مرکب ان
گوجه)ســبز( و ســیب بــه طــور پراکنــده وجــود دارد )دانشدوســت، 

 .)9۵-91  :13۶9
• در مقالــه ای گــدار، بــه توصیــف حســن خــان شــیبانی پرداختــه 
اســت کــه در قســمتی چنیــن بیــان می کنــد: همچنیــن خیابــان 
عریــض از هــر دو ســوی مشــجر احــداث کــرد کــه بــه بــاغ بســیار 
زیبایــی بــه نــام بــاغ گلشــن کــه دارای انــواع درخــت مخصوصــاً 
خرمــا و مرکبــات اســت منتهــی می شــود. همچنیــن دانشدوســت 
ــه  ــه ب ــا ک ــی جوی ه ــاره خارج ــج در کن ــل و نارن ــود نخ ــه وج ب
صــورت چنــد ردیفــی کشــت شــده اند اشــاره دارد )همــان: 9۶(. 
ــاع دو  ــالف ارتف ــل از اخت ــیب حاص ــده در ش ــان ش ــن بی همچنی
ــده  ــته می ش ــور کاش ــت انگ ــاغ، درخ ــی ب ــی و پایین ــطح باالی س
اســت کــه در نیــم قــرن اخیــر ایــن ســطوح شــیب دار بــه دلیــل 
صرفه جویــی در آب بــا ســنگ های رنگیــن تزئیــن می شــدند 

ــان : 97-91(.  )هم
• در تصویــری از کتــاب دانشدوســت، در قســمتی از تصویــر تکــه 
ــای  ــا لکه ه ــرگ زرد ب ــدادی ب ــه تع ــود ک ــده می ش ــاخه ای دی ش

ــن  ــن چندی ــود دارد. حضــور ای ــاخه وج ــر روی ش ــوز ب ــز هن قرم
ــا توجــه  ــده بیانگــر انتهــای فصــل پاییــز اســت و ب بــرگ باقی مان
بــه جنــس شــاخه بــه احتمــال زیــاد درخــت »بــه« اســت کــه این 
درخــت در ریختــن بــرگ بــه طــور معمــول مقاومــت باالیــی دارد 

)همــان: 113(. 

درختان غیر مثمر باغ گلشن
از  کــه  نوشــته هایی  و  تاریخــی  بررســی های  براســاس 
ــاره ای  ــر اش ــده اســت کمت ــه دســت آم ــف ب ــفرنامه های مختل س
بــه درختــان غیــر مثمــر در بــاغ گلشــن شــده اســت. ایــن مســئله 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع اســت کــه رد مســیرهای اصلــی باغــات 
ایرانــی درختــان ســایه دار و غیــر مثمــر بــرای ایجــاد ســایه کشــت 

می شــود. 
• بــاغ گلشــن شــبیه بیشــه نخــل اســت کــه بــه صــورت پراکنــده 
افشــانده شــده اند. خطــوط اصلــی طراحــی بــاغ شــامل دو مســیر 
عمــده، یکــی بــر محــور ورودی و دیگــری در داخــل بــاغ و در یــک 

 .)Durighello, 2010( موقعیــت عمــودی بــر آن اســت
• ســون هدیــن جهانگــرد ســوئدی در ســفرنامه خــود بــه خیابــان 
ــد  ــان بی ــن درخت ــه در طرفی ــود ک ــرده ب ــاره ک ــن اش ــاغ گلش ب
مجنــون کشــت شــده بودنــد. در هــر ســمت خیابــان روی محــور 
ورودی جــوی آبــی وجــود دارد کــه در اطــراف داخلــی یــک ردیــف 
بیــد کوتــاه موســوم بــه بیــد مشــهدی )بیــد فرنگــی( کاشــته شــده 
ــاره خارجــی  ــا در کن ــان اقاقی ــه وجــود درخت ــن ب اســت. همچنی

ــت، 13۶9(.  ــاره دارد )دانشدوس ــا اش جوی ه
• امینــی در کتــاب جغرافیایــی طبــس بــه وجــود بیدهــای 
مجنــون و ســروهای بلنــد اشــاره می کنــد )امینــی، 1384: 18۵(. 
امــا دانشدوســت بیــان می کنــد: کشــت دو درخــت ســرو در 
ــای  ــی در عکس ه ــدارد ول ــود ن ــی 1317 وج ــای قدیم عکس ه
ــا نبــود دو درخــت ســرو  ســال های اخیــر بــه چشــم می خــورد. ب
ــن دو  ــتن ای ــه کاش ــید. درحالی ک ــر می رس ــه نظ ــر ب ــاغ درازت ب
ــود، چشــم انداز  ــا خشــک می ش ــی از آنه ــا یک ــه بعده درخــت ک
ــت.  ــته اس ــی آن کاس ــرده و از زیبای ــاه ک ــاغ را کوت ــوری ب مح
متاســفانه در جاهــای دیگــری از بــاغ درخت هــای ســروی کاشــته 
ــت  ــی نیس ــای ایران ــب باغ ه ــای مناس ــه در ردیف ه ــده اند ک ش

)دانشدوســت، 13۶9(. 
• در تصویــری کــه از ایــوان پشــتی ســردرب از داخــل بــاغ 
ــه چشــم  گرفتــه شــده اســت درختــان و درختچه هــای زیــادی ب
ــه  ــت، مجموع ــمت راس ــس س ــاالی عک ــه ب ــورد. در گوش می خ
کوچکــی بــرگ بــه چشــم می خــورد کــه نشــانه حضــور درخــت 
چنــاری بلنــد اســت. البتــه ایــن درخــت هــم اکنون خشــک شــده 
اســت و جــز پیکــره خشــک چیــزی از خــود بــه جــای نگذاشــته 

جســتار
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اســت )دانشدوســت، 13۶9(. در تصویــر دیگــری از بــاغ کــه یکی از 
گذرگاه هــای بیــن دو کــرت را نشــان می دهــد، درختــان بخشــی 
ــان  ــت و درخت ــان کاج در پشــت نیمک ــای درخت ــه و برگ ه از تن
ســرو کــه بــه صــورت ردیفــی کاشــته شــده اند، در ســمت راســت 

ــان(. ــود )هم ــاهده می ش ــر مش تصوی

درختچه های زینتی و پیچ های باغ گلشن
در قســمتی از کتــاب باغ هــای طبــس بــه وجــود گل گالب 
ــد در گذشــته اشــاره شــده اســت: » ... در  ــن ردیف هــای بی مابی
گذشــته در ایــن ردیــف گل گالب وجــود داشــته اســت« کــه البته 
بــا توجــه بــه تصاویــری کــه از ایــن گل هــا منتشــر شــده منظــور 
ــا  ــور م ــون در کش ــه اکن ــت ک ــوم اس ــدی مرس ــان گل محم هم
ــر )منظــور  شــناخته می شــود )همــان: 322(.  در ســال های اخی
نگارنــده دهــه ۵0 شمســی اســت( در قســمت نزدیــک بــه 
ســاختمان ســردر تعــدادی گل رز در باغچــه وســط کاشــته شــده 
ــاغ تاریخــی نیســت.  دانشدوســت در  ــن ب اســت کــه مناســب ای
وصــف گل هــای طبــس می گویــد: گل نســترن ســفید و صورتــی 
ــرای  ــه در گذشــته ب ــوده اســت ک ــاغ ب ــن ب ــای ای از دیگــر گل ه
پوشــاندن آالچیق هــای چوبــی بــاغ از آن اســتفاده می شــده 
ــا  ــواده رزه ــه از خان ــتی ک ــود گل رش ــه وج ــن ب ــت. همچنی اس

می باشــد اشــاره داشــته اند. 
هرچنــد امــروزه بــا قــدرت گرفتــن بخــش فضای ســبز شــهرداری، 
ــدون  ــاغ ب ــن ب ــت ای ــه کاش ــدی ب ــای جدی ــا و پیچ ه درختچه ه
ــه گلیســین و  دیــد طراحــی و کارشناســی اضافــه شــده اند کــه ب

ــوان اشــاره کــرد.  ــاری می ت پیــچ ان

گل های فصلی باغ گلشن
ــده  ــاغ نش ــی در ب ــای فصل ــه گل ه ــی ب ــور توجه ــارات در خ اش
اســت، هرچنــد کــه تصاویــر موجــود از گذشــته بیشــتر از 
نوشــته ها بیانگــر حضــور گل هــای فصلــی هســتند. البتــه احتمــال 
نیــز وجــود دارد کــه تمــام نگارنــدگان و راویــان بــه دلیل نداشــتن 
اطالعــات کافــی در زمینــه گیاهــان زینتــی فصلــی از توصیــف آنها 

حــذر کــرده باشــند. 
ــود، آمــده: » ... اختــالف ســطح  ــاب طبــس شــهری کــه ب در کت
بــاغ در ایــن قســمت بــه وســیله ســطح شــیب دار در فاصلــه بیــن 
دو آبشــار بــا گل اطلســی بــه صــورت پلــه پلــه گل کاری شــده کــه 
بــه بــاغ طــرح و رنــگ داده اســت« )همــان( کــه دلیلــی بــر حضور 

گل هــای زینتــی و فصلــی اســت.
ــان محــوری، و در دو کنــار باغچــه  در باغچه هــای دو طــرف خیاب
ــزرگ،  ــه ب ــمت هایی از باغچ ــن در قس ــط، و همچنی ــزرگ وس ب
گل هــای شــب بــو، همیشــه بهــار و اطلســی کاشــته شــده اســت. 

بنــا بــر گفتــه ســالخوردگان طبــس گل هــای دیگــری نیــز مثــل 
ــاج خــروس وجــود داشــته اســت.  ت

گیاهان پوششی باغ
بــه طــور معمــول علــم اســتفاده از گیاهــان پوششــی نظیــر چمــن 
در ایــران قدمــت زیــادی نــدارد و از ایــن رو در کتــب مختلف اشــاره 
ــن اشــارات در  ــن گیاهــان نشــده اســت. بیشــتر ای ــه ای ــادی ب زی
ــاه پوششــی  ــه عنــوان گی ــه اســتفاده یونجــه ب باغ هــای طبــس ب

اســت. 
وجــود  بــه  مختلــف  نوشــته های  تاریــخ  و  ســفرنامه ها  در 
ــی  ــاه پوشش ــوان گی ــه عن ــه ب ــتفاده از یونج ــا اس ــن کاری ب چم
اشــاره شــده اســت. هدیــن در ســفرنامه اش بیــان کــرده: »چــادر 
ــادر  ــود... چ ــا می ش ــوی برپ ــان دو ج ــا در می ــن روی چمن ه م
ــرار  ــا ق ــک نخل ه ــایه خن ــام روز در س ــه تم ــد ک ــوری برپاش ط

داشــت« )هدیــن، 13۵۵: 434(. 

پرچین ها
ــوار  ــان دی ــا هم ــده ی ــن زن ــن، پرچی ــور از پرچی ــا منظ در اینج
ــرد  ــی و طراحــی منظــر کارب ــم باغبان ــه در عل ــی هســت ک گیاه
ــه  ــتقیمی ب ــاره مس ــی اش ــب قدیم ــد در کت ــی دارد. هرچن فراوان
وجــود ایــن ســبک هــرس نشــده اســت و بیشــتر در تصاویــر ایــن 

ــود. ــده می ش ــر دی هن
بــا توجــه بــه عکســی کــه در ســال 1317 از محــور اصلــی بــاغ بــه 
ثبــت رســیده اســت، دیوارهــای گیاهــی در میــدان جلــوی راهــرو 
مشــاهده می شــود. ایــن دیوارهــای گیاهــی اشــاره کاملــی بــه علــم 
ــی  ــورت جزئ ــه ص ــاغ ب ــن ب ــته در ای ــه در گذش ــاری دارد ک توپی
ــه کار  ــای ب ــاد گیاه ه ــال زی ــه احتم ــت. ب ــه اس ــورت می گرفت ص
ــو باشــند. چــرا کــه  رفتــه در ایــن دیوارهــا درختچه هــای بــرگ ن
ــاغ  از ایــن گیــاه در دیوارســازی گیاهــی در بخش هــای مختلــف ب
ــت،  ــورد )دانشدوس ــم می خ ــه چش ــون ب ــل تاکن ــای قب از دهه ه
ــمت درب  ــه س ــاغ ب ــز ب ــه از مرک ــری ک 13۶9: 134(. در تصوی
غربــی برداشــت شــده اســت، در ســمت راســت راهــروی راســت و 
در ســمت چــپ راهــروی چــپ، درختچه هــای منظــم و گروهــی را 
می تــوان مشــاهده کــرد کــه در ســمت بدنــه خارجــی آنهــا هــرس 
مســتقیمی صــورت گرفتــه اســت. ایــن گیاهــان همــان دیوارهــای 
ــه  ــزه شــدن هــرس، ب ــا توجــه مکانی ــروز ب ــه ام گیاهــی اســت ک

ــان(. ــوند )هم ــرس می ش ــر ه ــورت منظم ت ص

اشاره به سبزی کاری در باغ
ــبزی در  ــت س ــود، کش ــت می ش ــع یاف ــه در مناب ــاس آنچ ــر اس ب
بــاغ گلشــن در گذشــته وجــود داشــته اســت. در کتــاب باغ هــای 
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ــاغ،  ــای ب ــع انته ــت: در دو مرب ــده اس ــر ش ــه ذک ــس این گون طب
ــد ســبزی کاری می شــده اســت  ــاد دارن ــه ی آنچــه ســالخوردگان ب
)دانشدوســت، 13۶9(. بــا توجــه بــه اینکــه طبــس منطقــه 
ــتان  ــز و زمس ــل پایی ــوص در فص ــه خص ــی ب ــبزی کاری بزرگ س
اســت، احتمــال کشــت آن بــرای درآمدزایــی وجــود دارد. ضمــن 
ــه  ــر در منطق ــن ام ــرای ای ــه حضــور آب روان و دائمــی ب ــن ک ای
ــرای  خشــک طبــس ضــروری اســت کــه خــود عامــل دیگــری ب

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــهر ب ــرقی ش ــمت ش ــن کار در قس ای

ساختار باغ های کویری و باغ گلشن طبس
ــتان  ــک نخلس ــن در ی ــاغ گلش ــرح ب ــه ط ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــا در آن ب ــان خرم ــرا درخت ــت، زی ــده اس ــاده ش ــی پی قدیم
ــا  ــی در آنه ــل توجه ــم قاب ــد و نظ ــود دارن ــد وج ــورت پراکن ص
ــور  ــای مح ــا انته ــاغ از در ورودی ت ــول ب ــود. ط ــاهده نمی ش مش
ــر و  ــاغ 292 مت ــو ب ــدان جل ــرف می ــر و در دو ط ورودی 2۶۶ مت
ــه 74438  ــک ب ــاغ نزدی ــر اســت. مســاحت ب ــای آن 2۶0 مت پهن
ــع شــکل،  ــاغ گلشــن مرب ــع اســت )همــان(. طراحــی ب ــر مرب مت
ــود  ــار خ ــالع حص ــا اض ــتا ب ــم راس ــی ه ــیمات هندس دارای تقس

ــر1(. ــت )تصوی اس
الگــوی چهاربــاغ در ایــن اثــر مشــهود اســت. ایــن الگو محــدوده ای 

ــه  ــا مســتطیل اســت ک ــع ی ــه شــکل مرب ــاغ ب ــای ب ــن دیواره بی
ــار  ــه چه ــم ب ــود بره ــع عم ــور آب متقاط ــا دو مح ــطح آن ب س
ــوض  ــز، ح ــتر در مرک ــود و بیش ــیم می ش ــاوی تقس ــمت مس قس
آبــی قــرار دارد )شــاهچراغی، 1394: 7(. هرچنــد رواج اســتفاده از 
واژه »چهــار بــاغ« بجــای »چاربــاغ« از دوره صفویــه بــه بعــد قــوت 
می گیــرد کــه بــر اســاس گزارشــان پژوهشــی شــامل بــاغ گلشــن 

ــان(. ــود )هم ــز می ش ــس نی طب
باغ هــای کویــری زیــادی بــه ایــن ســبک هســتند کــه در 
ــوند و در  ــت می ش ــایه دار کش ــان س ــی درخت ــیر اصل ــار مس چه
ــوان  ــوارد می ت ــن م ــه از ای ــوه ک ــان می ــی درخت ــای فرع باغچه ه
بــه بــاغ نظیــر دولت آبــاد یــزد و بــاغ هشــت گــوش اصفهــان اشــاره 
کــرد )قلی پــور و همــکاران، 1391: 4؛ پورجعفــر و همــکاران، 

1392؛ ســلطان زاده، 1382(. 

نتایج و بحث
بررسی کنونی گیاهان باغ گلشن

ــل از  ــان، قب ــک درخت ــات تک ت ــت اطالع ــایی و ثب ــت شناس جه
ــت  ــره جه ــی خب ــه متخصــص باغبان ــاز اســت ک ــی نی ــر اقدام ه
تشــخیص وجــود داشــته باشــد. بــرای شناســایی درختــان از یــک 
متخصــص باغبانــی و یــک نیــروی بومــی فضــای ســبز در ایــن بــاغ 

تصویر1 : طراحی باغ گلشــن به صورت چهارباغ. مأخذ : مروج تربتی و حسینی، 1392: 9۶-94.

جســتار
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اســتفاده شــد. ابتــدا گیاهــان مســیر اصلــی )چهــار مســیر اصلــی( 
و ســپس کرت هــای فرعــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ، حاصــل 
ــدول 1 و 2  ــده و در ج ــته بندی ش ــت ها دس ــاهدات و برداش مش

آمــده اســت. 

ــاغ گلشــن از  تحلیــل و مقایســه پوشــش گیاهــی ب
گذشــته تاکنــون

ــن  ــاغ گلش ــن از ب ــون هدی ــه س ــی ک ــن نقاط ــر گرفت ــا در نظ ب
توصیــف می کنــد می تــوان وضعیــت تاریخــی را بــا حــال 
ــاغ  ــرون ب ــان در بی ــدن زن ــده ش ــاًل او از دی ــرد. مث ــه ک مقایس
ــه ســختی  ــان مــی آورد. حــال در همــان نقطــه، ب ــه می ســخن ب
ــن  ــه ای ــاغ را تشــخیص داد. ک ــوار ب ــوان قســمت هایی از دی می ت
ــان در قســمت  مســئله نشــان دهنده تراکــم بســیار پاییــن درخت
ــی  ــری هوای ــن موضــوع، تصوی ــوده اســت. گــواه ای ــاغ ب شــرقی ب
ــا  ــه ب ــاغ در مقایس ــل ب ــه قب ــد ده ــی از چن ــدان قدیم ــه چن ن
ــف( قســمت  ــر )ال ــر 2(. در تصوی ــر هســت )تصوی ســال های اخی
ــه  ــی ب ــه جــز مســیر اصل ــر A و B( ب ــاغ )شــامل تصوی شــرقی ب
نــدرت درختــی بــه چشــم می خــورد. حــال در تصویــر )ب( کــه 
ــه  ــت ب ــده اس ــتخراج ش ــوگل ارث2 اس ــواره ای گ ــر ماه از تصاوی

ــان  ــط درخت ــا توس ــرقی تقریب ــمت های ش ــورد قس ــم می خ چش
ــمت C در  ــن قس ــت. همچنی ــده اس ــر ش ــف پ ــان مختل و گیاه
ــا  ــروزه ب ــه ام ــود ک ــده می ش ــی دی ــاًل خال ــی کام ــر قدیم تصوی
ــه صــورت لکه هــای ســبز  کشــت درختــان و گیاهــان مختلــف ب

مشــاهده می شــود. 
مــگ گریگــور در ســال 187۵ از تعــداد زیــادی نخــل در اینجــا و 
آنجــای بــاغ ســخن می گویــد کــه بــه پراکندگــی درختــان نخــل 
در بــاغ گلشــن اشــاره دارد. بــه احتمــال قــوی درختــان پراکنــده 
ــاهده  ــش A و B مش ــر 2 بخ ــه در تصوی ــاغ ک ــرقی ب ــمت ش قس
ــر  ــاهدات دیگ ــن مش ــد. او همچنی ــا باش ــان نخل ه ــود هم می ش
خــود را این گونــه بیــان کــرده بــود »پرتقــال، انــار و هلــو در اینجــا 
ــاهدات  ــن مش ــد از ای ــال بع ــدود 1۵ س ــد«. ح ــل می آی ــه عم ب
ــرده  ــاره نک ــاغ اش ــان ب ــه گیاه ــن ب ــتر از ای ــن بیش ــون هدی س
ــا همســرش کــه از طبــس دیــدن  ــدره گــدار فرانســوی ب ــود. آن ب
کرده انــد، بــاغ گلشــن را توصیــف و از درختــان خرمــا و مرکبــات، 
ــاد  ــه ب ــان دو جــوی، زمزم ــای می ــا، چمن ه ــک نخل ه ســایه خن
در میــان درختــان و فواره هــای متعــدد کــه آب را ماننــد تحفــه ای 
ــد )دانشدوســت،  ــف کرده ان ــتند بســیار تعری ــه آســمان می فرس ب

ــدار، 19۶۵(. 13۶9: 93؛ گ

درختان غیر مثمردرختان مثمر

نام علمینام فارسینام علمینام فارسی

Robinia PseudoacaciaاقاقیاPunica granatumانار

Albizia julibrissinشب خسبFicus caricaانجیر

.Eucalyptus spاکالیپتوس.Vinifera spانگور

Morus alba pendulaتوت مجنون.Amygdalus spبادام

.Betula spتوس )غان(Prunus armeniacaزردآلو

Platanus orientalisچنارPrunus subg. Prunusآلو

Catalpa bignonioidesجوالدوزCydonia oblongaبه

Celtis australisداغداغانPistacia veraپسته

Fraxinus excelsiorزبان گنجشکMorus albaتوت

Cupressus sempervirensسرو شیرازOlea europaeaزیتون

Platycladus orientalisسرو خمره ایZiziphus zizyphusعناب

Cupressus arizonicaسرو نقره ایZizyphus mauritianaکنار

Ailanthus altissimaعرعرMalus domesticaسیب

Pinus eldaricaکاج تهرانCitrus aurantiumنارنج

pinus Mugoکاج مشهدCitrus sinensis پرتقال

Chamaerops humilisنخل بادبزنیPhoenix dactyliferaنخل

جدول1 : درختان مثمر و غیر مثمر باغ گلشــن بررسی شده در سال 139۵. مأخذ : نگارندگان.
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گل های فصلیدرختچه های زینتی

نام علمینام فارسینام علمینام فارسی

Canna sppاخترCercis siliquastrumارغوان

Alcea roseaختمی بوته ایSalix albaبید

Matthiola incanaشب بوSpartium junceumپرطاووسی

Erysimum cheiriشب بوی خیریLigustrum vulgareبرگ نو

Dahlia sppکوکب.Lagerstroemia indicaتوری

Nerium oleanderخره زهره

.Rosa sppرز

گیاهان پوششیEuonymus japonicasشمشاد رسمی

Medicago sativaیونجهCallistemon citrinusشیشه شور

Agropyron repenseچمن مرغپیچ های زینتی

چمن اسپورتTrumpet vineپیچ اناری

پرچین هاLonicera caprifoliumامین الدوله

Ligustrum vulgareبرگ نوWisteria sinensisگلیسین

جدول2 : درختچه ها، پیچ های زینتی، گل های فصلی، گیاهان پوششــی و پرچین باغ گلشــن بررسی شده در سال 139۵. مأخذ : نگارندگان.

تصویر2 : مقایســه تصویر هوایی تراکم پوشــش گیاهی کنونی و گذشته باغ گلشن. مأخذ تصویر الف : دانشدوست، 13۶9: 9۶، مأخذ تصویر ب : نگارندگان.
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ــته در  ــه گذش ــبت ب ــال نس ــی ح ــش گیاه ــش پوش ــه افزای البت
ــا وقــف بــودن کشــت ســاالنه درختــان و گیاهــان در  تصویــر 2 ب
ــان  ــن خ ــه  میرحس ــمتی از وقف نام ــت. در قس ــط نیس ــاغ بی رب ب
)حاکــم طبــس(، کــه در روز 2۶ خرداد 1182 شمســی تهیه شــده 
اســت، این گونــه بیــان می کنــد: »... متولــی شــرعی در هــر قرنــی 
از قــرون و عصــری از اعصــار در آبادانــی و رونــق امــالک و مزارعات 
و ســایر موقوفــات معــاف نداشــته، ســال بــه ســال غــرس اشــجار 
و نهــال و تصفیــه اهــار و مرمــت عمــارات می نمــوده باشــد و ایــن 
ــت  ــر جه ــای خی ــل دع ــم و تحصی ــور اه ــایر ام ــورات را از س ام
ــد و ...« )دانشدوســت، 13۶9(. ــزام دان واقــف و والدیــن ایشــان ال

ــه توســط  ــف صــورت گرفت ــه و وق ــن وصیت نام ــا در نظــر گرفت ب
ــه ســال 1310،  ــت و شــکل گیری شــهرداری طبــس ب حاکــم وق
ــه تدریــج تغییــرات گیاهــی و افزایــش تنــوع گیاهــی بیشــتری  ب
رخ داده اســت. همــان طــور کــه دانشدوســت در کتــاب باغ هــای 
ــا و  ــی، رزه ــای زینت ــا، پیچ ه ــان، درختچه ه ــه درخت ــس ب طب
گل هــای فصلــی زیــادی اشــاره کــرده اســت. وی بــه اضافــه شــدن 
برخــی درختــان بــدون توجــه بــه اصــول اصلــی الگــوی بــاغ اشــاره 
ــس  ــه در عک ــرو ک ــت س ــال دو درخ ــوان مث ــه عن ــود. ب ــرده ب ک
ــن اخــالل در  ــدارد! ای ــه ســال 1317 وجــود ن ــوط ب قدیمــی مرب
ــت و  ــر رخ داده اس ــرن حاض ــی ق ــه در ط ــاغ ک ــی ب ــوی اصل الگ

ــی  ــر 3(. در برخ ــت )تصوی ــرده اس ــدا ک ــه پی ــز ادام ــون نی تاکن
مســیرهای اصلــی بــاغ درختــان مثمــری اضافــه شــده اســت کــه 
ــری، طراحــی کشــت  ــای کوی ــی باغ ه ــوی اصل ــه الگ ــه ب ــا توج ب
نابجایــی اســت. یــا حتــی درختــان غیــر مثمــری مثــل اکالیپتوس 
ــل  ــده اند. قاب ــت ش ــی کش ــیرهای فرع ــی مس ــار برخ ــه در کن ک
ذکــر اســت کــه یکــی از ایــن ســروها در دهــه 90 شمســی توســط 
شــهرداری حــذف و فقــط یکــی دیگــر از آنهــا باقــی مانــده اســت.

از طرفــی مســئله کمبــود آب در منطقــه از گذشــته تاکنــون وجود 
داشــته اســت، بــه گونــه ای کــه در برخــی نقــاط بــاغ بــرای زیبایی 
ــی  ــد، حت ــتفاده می کردن ــن اس ــت تزئی ــی جه ــنگ های رنگ از س
ــان  ــن از درخت ــیب زمی ــیدن ش ــرای پوش ــه ب ــمت هایی ک در قس
انگــور در گذشــته اســتفاده می شــده اســت، هیــچ اثــری نیســت 
و دلیــل حــذف آن بحــث کمبــود آب بیــان شــده اســت )همــان : 
13۶(. بــا توجــه بــه ایــن مســتندات، برخــی درختــان میــوه بــاغ 
مثــل نخــل بــا توجــه بــه مســئله نیــاز آبــی و جنبــه تهیــه میــوه 

ــده اند.  ــرار ش تک
نکتــه دیگــری کــه می توانــد تأییدکننــده اســتفاده نابجــا و بــدون 
ــاغ آســیب رســانده  ــه منظــره و الگــوی ب نظــم از گیاهــان کــه ب
ــه  ــی اســت ک ــان بی هدف ــک درخت ــود ت ــرد، وج ــاره ک اســت اش
وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال وجــود درخــت داغداغــان در بیــن 

تصویر3 : درختان ســروی که از تابع الگوی اصلی باغ نیستند. مأخذ : دانشدوست: 13۶9.
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ــدف و  ــته بی ه ــه پس ــد درخت ــود چن ــج، وج ــان نارن ــوه درخت انب
پیــچ اناری هایــی کــه بــه درخــت ســروی کــه بــه طــور نامناســب 
ــت  ــه اس ــاال رفت ــد ب ــان می ده ــاه نش ــاغ را کوت ــی ب ــور اصل مح

ــه اســت.  تعــداد معــدودی از ایــن نمون
ــر  ــی و در نظ ــای ایران ــوی باغ ه ــن الگ ــن که ــر گرفت ــا در نظ ب
ــاغ  ــن ب ــاغ گلشــن، ای ــن توضیحــات تاریخــی در گذشــته ب گرفت
ــوده  ــات ب ــا و مرکب ــان خرم ــی از درخت ــورت انبوه ــه ص ــدا ب ابت
ــی  ــگل انبوه ــد جن ــاغ را همانن ــی )1390: 7( چهارب ــت. عالم اس
از درختــان میــوه و ســایه دار و محصــور بــه دیــوار، بــا جوی هــا و 
حوض هــای پــر از آب بیــان می کنــد. کــه ایــن توصیــف انبوهــی 
ــاط  ــاغ گلشــن بی ارتب ــان ب ــه درخت ــرم اولی ــا ف ــوه ب ــان می درخت
ــی  ــان مثمــر در باغ هــای ایران ــد اســتفاده از درخت نیســت. هرچن
ــاورزی و  ــر کش ــی ب ــالمی- ایران ــگ اس ــر فرهن ــی از تاثی بازتاب
بــاغ داری اســت؛ همچنیــن اســالم بــر ممنوعیــت قطــع درختــان 
ــن  ــا و حالل تری ــغل انبی ــاورزی را ش ــته، کش ــد داش ــر تأکی مثم
شــغل برشــمرده و درخــت خرمــا را بهتریــن ثــروت معرفــی کــرده 
اســت )خلیلی نــژاد و توبیــاس، 139۵: ۶(. حتــی در کتــب مختلــف 
و در فرهنــگ طبــس بریــدن درختــان مثمــر بــه خصــوص نخــل 
ــردم  ــن شــدن م ــد و در گذشــته ســبب اندوهگی ــاه می دانن را گن

ــت.  ــده اس ــهر می ش ش
در هیــچ کــدام از باغ هــای رســمی و غیــر رســمی گیــاه را فقــط 
ــد  ــه ای از تولی ــان جنب ــه گیاه ــتند، بلک ــن نمی کاش ــرای تزیی ب
ــکان  ــه نزدی ــا ب ــوده و ی ــان ب ــه باغبان ــه حق الزحم ــتند ک داش
صاحبــان بــاغ تقدیــم می شــد )Ruggles, 2008(. چــرا کــه یکــی 
ــتفاده از  ــادی و اس ــل اقتص ــا دالی ــکل گیری باغ ه ــل ش از عوام
محصــوالت و خودکفایــی جامعــه بــوده اســت. لــذا مفیــد بــودن 
ــم  ــیار مه ــتی بس ــره معیش ــده ثم ــث ش ــا باع ــه باغ ه این گون
تلقــی شــود )خلیل نــژاد و توبیــاس، 139۵(. از ایــن رو بــا توجــه 
ــودن  ــاده ب ــی طبــس، دور افت ــات و شــرایط جغرافیای ــه توصیف ب
آن از شــهرهای حاصل خیــز، مــردم را بــه تولیــد میوه هــا و 
ــد در حــال حاضــر  ــرد. هرچن ــب می ک ســبزی ها در محــل ترغی
ــاغ بــه  ــه فــروش محصــوالت ب نیــز، هرســال شــهرداری اقــدام ب

ــد.  ــده می کن ــورت مزای ص

نتیجه گیری
ــش  ــاغ، حاکــی از افزای ــن ب پوشــش گیاهــی بررســی شــده در ای
ــان و  ــه خصــوص درخت ــه، ب ــدون مطالع ــوع گیاهــی نابجــا و ب تن
ــه ایــن ســؤال کــه چــرا  ــذا در پاســخ ب گل هــای فصلــی اســت. ل
ــی  ــدی، حت ــای تولی ــور در باغ ه ــر حض ــالوه ب ــر ع ــر مثم منظ
ــد  ــود دارد،  بای ــز وج ــده نی ــی ش ــمی و طراح ــای رس در باغ ه
ــیوه  ــن ش ــه ای ــن چندجانب ــدی، محاس ــای چندبع ــه ویژگی ه ب
ــا بســترهای فرهنگــی، محیطــی و  منظرســازی و پیوســتگی آن ب

ــرد. ــه ک اقتصــادی توج
در الگــوی کاشــت در بــاغ گلشــن غلبــه بــا گیاهــان مثمــر اســت و 
گیاهــان تزیینــی در اقلیــت بوده انــد. تلفیــق درختــان مثمــر و غیر 
مثمــر در باغ هــای ایرانــی عــالوه بــر ارتقــای کیفیــت و محتــوای 
ــام  ــان و نظ ــردی گیاه ــت چندکارب ــناختی منظــر، ماهی زیبایی ش
گیاهــی مولــد را آشــکار می ســازد. در واقــع منظــر مثمــر شــیوه ای 
ــول و  ــد محص ــر تولی ــالوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــازی بوم از منظرس
ــرای  ــتوانه ای ب ــی و پش ــرج ایران ــی از تف ــتر نوع ــاغ، بس ــن ب تزیی

فرهنــگ بومــی و کشــاورزی ســنتی بــود. 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می دهــد موضــوع منظــر مثمــر فراتــر 
ــا  ــتگی ب ــوده و دارای همبس ــد ب ــی مول ــر گیاه ــاب عناص از انتخ
مولفه هــای فرهنگــی و بومــی در برنامه ریــزی و طراحــی باغ هــای 
ایرانــی اســت. همچنیــن عملکــرد ایــن شــیوه منظرســازی، محدود 
بــه کارکــرد کشــاورزی، تولیــد میــوه یــا ایجــاد تنــوع بصــری در 
منظــر نبــوده، بلکــه اســتفاده از تنــوع گســترده گیاهــان از مثمــر 
تــا غیــر مثمــر؛ از فصلــی تــا چندســاله، شــکل دهنده بــه منظــری 
چندعملکــردی اســت کــه همزمــان بــا درآمدزایــی، کارآفرینــی و 
تأمیــن خودکفایــی؛ منظــر تفــرج، منظــر شــفابخش، منظــر زیبــا، 
منظــر امــن و اکولوژیــک، و منظــر اقلیم گــرا و بهینــه را بــه وجــود 

مــی آورد.  
در مــورد افزایــش تنــوع گونــه گیاهــی در بــاغ گلشــن هــر 
چنــد پتانســیل بــاالی اقلیــم منطقــه در ایجــاد تنــوع گیاهــی از 
ــراد  ــا طراحــی کاشــت توســط اف ــر اســت ام ــا ســرد موث ــرم ت گ
غیرمتخصــص در اغلــب مــوارد باعــث ایــن دگرگونــی و اغتشــاش 

ــده اســت.  در نظــم کاشــت ش

جســتار
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