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چکیــده | بــاغ در فرهنــگ و هنــر ایرانــی ،بخشــی جداییناپذیــر از هویــت و شــیوه تعامــل ایرانیــان بــا طبیعــت
اســت .طــرح کاشــت و پوشــش گیاهــی ،بخــش مهمــی از موجودیــت یــك بــاغ اســت؛ امــا از آنجایــی كــه
پوشــش گیاهــی بــاغ عنصــری اســت زوال پذیــر و جایگزینــی و مرمــت آن بــه ماننــد آثــار معمــاری ،بــه
ســهولت امــكان پذیــر نیســت ،لــزوم بررســی گذشــته گیاهــی بــاغ بــه عنــوان عنصــر تاریخــی زنــده بــاغ،
در كنــار بررســی اولیــه الگــو آن ،اهمیــت ویــژهای دارد .لــذا هــدف کلــی ایــن پژوهــش ،بررســی پوشــش
گیاهــی و تغییــرات الگــوی اولیــه کاشــت در بــاغ گلشــن طبــس تاکنــون اســت .بــه منظــور بررســی ســیر
تحــول طــرح کاشــت ،روش مــورد اســتفاده در ایــن فراینــد ،برداشـتهای میدانــی توســط متخصــص باغبانــی،
بررسـیهای کتابخانـهای ،مصاحبــه بــا افــراد کهنســال ،تاریخدانهــای محلــی و متخصصــان امــر بــوده اســت.
در برداش ـتهای 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 بهرهمنــد 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.

مقدمــه | بــاغ گلشــن طبــس ،مهمتریــن بــاغ ایــن شــهر ،در دســته
باغهــای حکومتــی قــرار میگیــرد و تنهــا دارای عمــارت ســردر
اســت و هیچگونــه بنــای دیگــری در فضــای داخلــی آن مشــاهده
نمیشــود .ایــن بــاغ بــه دســت میرحســن خــان ،ســومین حاکــم
طبــس کــه از ســوی نــادر شــاه بــه ایــن ســمت منصــوب شــده
بــود ،ســاخته شــد .میرحســن خــان در وقــف نام ـهای کــه ســال
 1218ه.ق .تهیــه کــرد ،ایــن بــاغ و امــاک زیــادی را وقــف اوالد و
امــور خیریــه کــرده اســت (مــروج تربتــی و حســینی.)92 :1392 ،
ایــن اثــر در تاریــخ  ۲۰دی  ۱۳۵۵بــا شــماره ثبــت  ۱۳۱۰بهعنوان
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یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .طراحــی ایــن
بــاغ بــر اســاس الگــوی چهاربــاغ (چهاربخشــی) کــه دو نهــر در
آن همدیگــر را قطــع میکننــد صــورت گرفتــه اســت .معمــار
اولیــه بــاغ ،طبیعــت ســبز آن را بــا توجــه بــه نــوع درختــان بــه
صــورت شــطرنجی طراحــی کــرده اســت .باغ گلشــن مســاحتی در
حــدود هفــت هکتــار دارد ،و تقریب ـاً مربعشــکل اســت .بــا توجــه
بــه اطالعــات هندســی بــاغ و تعریــف میرفندرســکی در مــورد
بــاغ ایرانــی کــه میگویــد« :بــاغ ایرانــی بــا حصــاری بــه شــکل
مســتطیل محصــور و بــا محورهــای عمــود برهــم و مــوازی بــا
اضــاع حصــار ،تقســیمبندی میشــود» ،بــاغ گلشــن نیــز بدیــن
صــورت اســت .از ویژگیهــای مهــم ایــن بــاغ برقــرار بــودن آب
دائمــی آن در ایــن منطقــه خشــک و کمبــاران اســت.

طرح کاشت ،نقشآفرین منظر باغ | هادی قاسمی و محمدرضا مهربانی گلزار
در آییــن ایرانیــان درخــت ســمبل طــراوت ،آرامــش و زیبایــی
بــوده اســت (صدیــق .)33 :1393 ،از طرفــی گیــاه ،زمیــن و آب ،و
اجــزای معمــاری بــه عنــوان عناصــر چهارگانــه شــکلدهنده کالبــد
بــاغ مطرحانــد (خانمحمــدی .)58 :1394 ،امــا در بســیاری از
تألیفــات در خصــوص بــاغ ،بیشــتر صحبــت از اجــزای معمــاری
(مصالــح ســاخت) و آب بــه میــان آمــده اســت؛ و مبحــث گیاهــان
مــورد کملطفــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن مســئله در مــورد بــاغ
طبــس نیــز صــادق اســت ،بــه گونـهای کــه برخــی درختــان از این
بــاغ بــه مــرور زمــان حــذف گردیدهانــد.

تاریــخ همیشــه آبســتن حــوادث طبیعــی ،سیاســی و غیــره اســت
کــه ایــن حــوادث ســبب تغییراتــی در اماکــن مختلــف از جملــه
باغــات میشــود .توجــه بــه شــناخت عناصــر زوالپذیــر باغــات
همچــون درختــان کــه جایگزینــی آن بــه آســانی میســر نیســت از
ضروریــات هــر باغــی خواهــد بــود .از آنجایــی کــه زوالپذیــر بــودن
ایــن عنصــر زنــده ،میتوانــد ســبب ایجــاد تغییراتــی در الگــو و
فــرم اصلــی بــاغ در طــی ســالیان مختلــف شــود ،اهمیــت ثبــت و
مســتندنگاری گیاهــان را دو چنــدان میکنــد .همانگونــه کــه از
حــدود پنجــاه بــاغ تاریخــی شــهر طبــس ،مــا قبــل زلزلــه ویرانگــر
ســال  ،1357فقــط بــاغ گلشــن باقــی مانــده اســت! (دانشدوســت،
.)53 :1369

ایــن درحالــی اســت کــه عــاوه بــر ایــن مــوارد ،باغــات مناطــق
کویــری ایــران در اثــر خشکســالیهای پیاپــی موجــود ،مــورد
تهدیــد قــرار گرفتهانــد .حــال شــناخت باغــات کویــری از لحــاظ
گونههــای گیاهــی ،محــل قرارگیــری آنهــا ،چگونگــی نگهــداری
آنــان و غیــره در طرحریــزی بــاغ و شــكلدهی بــه آن دارای
جایــگاه مهمــی اســت؛ از ایـنرو ،هــدف نهایــی پژوهــش ،جســت و
جــو و ارائــه راهــکاری جهــت ثبــت پوشــش گیاهــی بــاغ تاریخــی
و تعییــن الگــوی کاشــت اولیــه آن ،بــه عنــوان یکــی از اجــزای
مهــم شــكلدهنده آن اســت .در ایــن میــان ،بــاغ گلشــن طبــس
بــه عنــوان یكــی از مهمتریــن باغهــای کویــری -تاریخــی ایــران،
هــدف ایــن پژوهــش قــرار گرفــت.

ایــن مقالــه ضمــن لــزوم بررســی پوشــش گیاهــی بــاغ تاریخــی
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 جمعآوری اطالعات

روش تحقیــق توصیفــی -تاریخــی اســت و بــه اســتناد منابــع بــه
ترتیــب زمانــی و شــواهد موجــود الگــوی کاشــت بــاغ تبییــن
خواهــد شــد .روش مــورد اســتفاده بــرای جم ـعآوری اطالعــات،
بررســیهای کتابخانــهای ،برداشــتهای میدانــی و مصاحبــه بــا
متخصصــان ذیصــاح اســت تــا بتــوان ضمــن پاســخگویی بــه

ســؤاالت تحقیــق ،روشــی بــرای بررســی پوشــش گیاهــی بــاغ
تاریخــی گلشــن در طــی زمــان احــداث تاکنــون ارائــه داد .بدیــن
منظــور ،همــه منابعــی كــه بــه موضــوع گیاهــان در بــاغ گلشــن
پرداختهانــد ،مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و در برداشــتهای
میدانــی ،محــل حضــور گیاهــان در بــاغ بررســی شــد .در بخــش
دیگــر بــا افــرادی كــه در ایــن زمینــه مطالعــه کردهانــد و افــراد
کهنســال یــا تاریخدانهــای محلــی ،مصاحبــه شــد.

پیشینه تحقیق

در منابــع متعــددی کــه بــه بــاغ گلشــن اشــاره شــده ،میتــوان
بــه مــواردی همچــون کویرهــای ایــران ســون هدیــن ،ســفرنامه
مــک گریگــور ،جغرافیــای طبــس و کتــاب بازتابــی از بهشــت و
باغهــای طبس اشــاره کــرد (هدیــن433 :1355 ،؛ MacGregor:

1879؛ امینــی 185 :1384 ،؛ خوانســاری و همــکاران1383 ،؛
دانشدوســت )1369 ،ولــی در تمــام منابــع بــه جــز باغهــای
طبــس ،نویســنده توضیــح جامعــی از بــاغ بــه خصــوص فــرم
کشــت آن ارائــه نــداده اســت .کــه عمدتـاً بــه ذکــر تعــدادی گونــه
گیاهــی پرداختهانــد و یــا از آب جــاری و ســردر آن ســخن بــه
میــان آوردهانــد .اکثــر ایــن نویســندگان بــه شــالوده اصلــی بــاغ
کــه احتمــال زیــاد نخلســتان نامنظمــی بــوده اســت بــه نحــوی
اشــاره کردهانــد.

نگاهــی بــه تنــوع گیاهــی بــاغ گلشــن در اســناد
تاریخــی

انــواع گیاهــان مــورد اســتفاده در هــر بــاغ در وهلــه نخســت بــه
کارکــرد بــاغ و موقعیــت جغرافیایــی -اقلیمــی و منطقــهای کــه
بــاغ در آن قــرار داشــت ،وابســته بــود .در باغهایــی کــه موضــوع
بهــرهوری اقتصــادی از آنهــا مطــرح بــود ،بیشــتر از درختــان
میــوه و انــواع صیفیجــات اســتفاده میکردنــد ،درحالــی کــه در
باغهــای تشــریفاتی یــا حکومتــی بیشــتر از درختــان ســایهدار و
زینتــی بهــره میبرنــد .گیاهــان را در بــاغ گلشــن ،میتــوان بــه
چنــد گــروه تقســیم کــرد کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

درختان مثمر باغ گلشن

درختــان مثمــر بــه طــور معمــول بخشــی از درختــان موجــود در
یــک بــاغ ایرانــی بــه شــمار میآینــد.

برخــی منابــع بیــان دارنــد کــه درختــان میــوه بیشــتر در
مســیرهای فرعــی کشــت میشــوند تــا اصلــی .دانشدوســت
اینگونــه بیــان میکنــد :بــه جــز محــور اصلــی ،بقیــه رویههــای
بــاغ را باغچههایــی شــکل میدهــد کــه پــر از درختــان میــوه
اســت و بــه صــورت منظــم کاشــته شــدهاند (دانشدوســت:1374 ،
 .)95-91عــاوه بــر ایــن ،اشــارات مختلــف و پراکنــدهای کــه در
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جســتار
مــورد درختــان میــوه بــاغ گلشــن یافــت شــده بــه شــرح زیــر
اســت:

• در داخــل قطعــه ایجــاد شــده توســط تقســیمات بــاغ ،انــار و
درختــان نارنــج بــه صــورت متنــاوب کاشــته شــده اســت .ایــن
درختــان مناســب آب و هــوای محلــی آنجاســت ولــی درختــان
ســایهدار بــه صــورت پراکنــده کشــت شــدهاند (.)Durighello, 2010
هدیــن اینگونــه بیــان میکنــد« :خیابــان بینهایــت طویــل و
کام ـ ً
ا مســتقیمی بــه میــدان شــهر ختــم میشــود و در طرفیــن
خیابــان جویهایــی وجــود دارنــد .درختهــای تــوت و نارنــج،
کــه در ردیفهــای چنــدی روییدهانــد ،رطوبــت الزم را بــه وجــود
میآورنــد» (هدیــن .)433 :1355 ،دانشدوســت نیــز در تأییــد
گفتــه هدیــن اینگونــه بیــان مــیدارد :در دو طــرف خیابــان
محــور ورودی دو خیابــان دیگــر و بــه مــوازات آن قــرار دارنــد
کــه ردیــف درختــان آنهــا را از هــم جــدا میکنــد .در حاشــیه
خارجــی آنهــا ردیــف درختــان نارنــج و انــار کاشــته شــده و ایــن
ردیــف درخــت را میتــوان گفــت تــا حــدودی منظــم اســت
(دانشدوســت.)95-91 :1369 ،

• در ســفرنامه مــک گِریگــور بــه طبــس ،در بیــان باغــات
خیابــان گلشــن اشــاره بــه کشــت درختــان میــوه مختلفــی
کــرده اســت« :تعــداد زیــادی نخــل در اینجــا و آنجــای باغهــا
وجــود دارد ،و پرتقــال ،انــار و هلــو در اینجــا به-عمــل میآیــد»
( .)Macgregor, 1879
• بررســیهای مناســب در کتــاب باغهــای طبــس اشــاره
مناســبی بــه حضــور درختــان میــوه در باغچههــای فرعــی دارد
کــه بــه آن َمــدون 1میگوینــد .در َمدونهــا بیشــتر درختــان
انــار و مرکبــات اســت و میوههــای دیگــر از قبیــل آلــو ،زردآلــو،
گوجه(ســبز) و ســیب بــه طــور پراکنــده وجــود دارد (دانشدوســت،
.)95-91 :1369

• در مقالـهای گــدار ،بــه توصیــف حســن خــان شــیبانی پرداختــه
اســت کــه در قســمتی چنیــن بیــان میکنــد :همچنیــن خیابــان
عریــض از هــر دو ســوی مشــجر احــداث کــرد کــه بــه بــاغ بســیار
زیبایــی بــه نــام بــاغ گلشــن کــه دارای انــواع درخــت مخصوص ـاً
خرمــا و مرکبــات اســت منتهــی میشــود .همچنیــن دانشدوســت
بــه وجــود نخــل و نارنــج در کنــاره خارجــی جویهــا کــه بــه
صــورت چنــد ردیفــی کشــت شــدهاند اشــاره دارد (همــان.)96 :
همچنیــن بیــان شــده در شــیب حاصــل از اختــاف ارتفــاع دو
ســطح باالیــی و پایینــی بــاغ ،درخــت انگــور کاشــته میشــده
اســت کــه در نیــم قــرن اخیــر ایــن ســطوح شــیبدار بــه دلیــل
صرفهجویــی در آب بــا ســنگهای رنگیــن تزئیــن میشــدند
(همــان .)97-91 :
• در تصویــری از کتــاب دانشدوســت ،در قســمتی از تصویــر تکــه
شــاخهای دیــده میشــود کــه تعــدادی بــرگ زرد بــا لکههــای
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قرمــز هنــوز بــر روی شــاخه وجــود دارد .حضــور ایــن چندیــن
بــرگ باقیمانــده بیانگــر انتهــای فصــل پاییــز اســت و بــا توجــه
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
براســاس بررســیهای تاریخــی و نوشــتههایی کــه از
ســفرنامههای مختلــف بــه دســت آمــده اســت کمتــر اشــارهای
بــه درختــان غیــر مثمــر در بــاغ گلشــن شــده اســت .ایــن مســئله
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع اســت کــه رد مســیرهای اصلــی باغــات
ایرانــی درختــان ســایهدار و غیــر مثمــر بــرای ایجــاد ســایه کشــت
میشــود.
• بــاغ گلشــن شــبیه بیشــه نخــل اســت کــه بــه صــورت پراکنــده
افشــانده شــدهاند .خطــوط اصلــی طراحــی بــاغ شــامل دو مســیر
عمــده ،یکــی بــر محــور ورودی و دیگــری در داخــل بــاغ و در یــک
موقعیــت عمــودی بــر آن اســت (.)Durighello, 2010
• ســون هدیــن جهانگــرد ســوئدی در ســفرنامه خــود بــه خیابــان
بــاغ گلشــن اشــاره کــرده بــود کــه در طرفیــن درختــان بیــد
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
اســت .همچنیــن بــه وجــود درختــان اقاقیــا در کنــاره خارجــی
جویهــا اشــاره دارد (دانشدوســت.)1369 ،

• امینــی در کتــاب جغرافیایــی طبــس بــه وجــود بیدهــای
مجنــون و ســروهای بلنــد اشــاره میکنــد (امینــی.)185 :1384 ،
امــا دانشدوســت بیــان میکنــد :کشــت دو درخــت ســرو در
عکسهــای قدیمــی  1317وجــود نــدارد ولــی در عکسهــای
ســالهای اخیــر بــه چشــم میخــورد .بــا نبــود دو درخــت ســرو
بــاغ درازتــر بــه نظــر میرســید .درحالیکــه کاشــتن ایــن دو
درخــت کــه بعدهــا یکــی از آنهــا خشــک میشــود ،چشــمانداز
محــوری بــاغ را کوتــاه کــرده و از زیبایــی آن کاســته اســت.
متاســفانه در جاهــای دیگــری از بــاغ درختهــای ســروی کاشــته
شــدهاند کــه در ردیفهــای مناســب باغهــای ایرانــی نیســت
(دانشدوســت.)1369 ،

• در تصویــری کــه از ایــوان پشــتی ســردرب از داخــل بــاغ
گرفتــه شــده اســت درختــان و درختچههــای زیــادی بــه چشــم
میخــورد .در گوشــه بــاالی عکــس ســمت راســت ،مجموعــه
کوچکــی بــرگ بــه چشــم میخــورد 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

طرح کاشت ،نقشآفرین منظر باغ | هادی قاسمی و محمدرضا مهربانی گلزار
اســت (دانشدوســت .)1369 ،در تصویــر دیگــری از بــاغ کــه یکی از
گذرگاههــای بیــن دو کــرت را نشــان میدهــد ،درختــان بخشــی
از تنــه و برگهــای درختــان کاج در پشــت نیمکــت و درختــان
ســرو کــه بــه صــورت ردیفــی کاشــته شــدهاند ،در ســمت راســت
تصویــر مشــاهده میشــود (همــان).

درختچههای زینتی و پیچهای باغ گلشن
در قســمتی از کتــاب باغهــای طبــس بــه وجــود گل گالب
مابیــن ردیفهــای بیــد در گذشــته اشــاره شــده اســت ... « :در
گذشــته در ایــن ردیــف گل گالب وجــود داشــته اســت» کــه البته
بــا توجــه بــه تصاویــری کــه از ایــن گلهــا منتشــر شــده منظــور
همــان گل محمــدی مرســوم اســت کــه اکنــون در کشــور مــا
شــناخته میشــود (همــان .)322 :در ســالهای اخیــر (منظــور
نگارنــده دهــه  50شمســی اســت) در قســمت نزدیــک بــه
ســاختمان ســردر تعــدادی گل رز در باغچــه وســط کاشــته شــده
اســت کــه مناســب ایــن بــاغ تاریخــی نیســت .دانشدوســت در
وصــف گلهــای طبــس میگویــد :گل نســترن ســفید و صورتــی
از دیگــر گلهــای ایــن بــاغ بــوده اســت کــه در گذشــته بــرای
پوشــاندن آالچیقهــای چوبــی بــاغ از آن اســتفاده میشــده
اســت .همچنیــن بــه وجــود گل رشــتی کــه از خانــواده رزهــا
میباشــد اشــاره داشــتهاند.
هرچنــد امــروزه بــا قــدرت گرفتــن بخــش فضای ســبز شــهرداری،
درختچههــا و پیچهــای جدیــدی بــه کاشــت ایــن بــاغ بــدون
دیــد طراحــی و کارشناســی اضافــه شــدهاند کــه بــه گلیســین و
پیــچ انــاری میتــوان اشــاره کــرد.

گلهای فصلی باغ گلشن
اشــارات در خــور توجهــی بــه گلهــای فصلــی در بــاغ نشــده
اســت ،هرچنــد کــه تصاویــر موجــود از گذشــته بیشــتر از
نوشــتهها بیانگــر حضــور گلهــای 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.

در کتــاب طبــس شــهری کــه بــود ،آمــده ... « :اختــاف ســطح
بــاغ در ایــن قســمت بــه وســیله ســطح شــیبدار در فاصلــه بیــن
دو آبشــار بــا گل اطلســی بــه صــورت پلــه پلــه گلکاری شــده کــه
بــه بــاغ طــرح و رنــگ داده اســت» (همــان) کــه دلیلــی بــر حضور
گلهــای زینتــی و فصلــی اســت.
در باغچههــای دو طــرف خیابــان محــوری ،و در دو کنــار باغچــه
بــزرگ وســط ،و همچنیــن در قســمتهایی از باغچــه بــزرگ،
گلهــای شــب بــو ،همیشــه بهــار و اطلســی کاشــته شــده اســت.

بنــا بــر گفتــه ســالخوردگان طبــس گلهــای دیگــری نیــز مثــل
تــاج خــروس وجــود داشــته اســت.

گیاهان پوششی باغ

بــه طــور معمــول علــم اســتفاده از گیاهــان پوششــی نظیــر چمــن
در ایــران قدمــت زیــادی نــدارد و از ایـنرو در کتــب مختلف اشــاره
زیــادی بــه ایــن گیاهــان نشــده اســت .بیشــتر ایــن اشــارات در
باغهــای طبــس بــه اســتفاده یونجــه بــه عنــوان گیــاه پوششــی
اســت.

در ســفرنامهها و تاریــخ نوشــتههای مختلــف بــه وجــود
چمــنکاری بــا اســتفاده از یونجــه بــه عنــوان گیــاه پوششــی
اشــاره شــده اســت .هدیــن در ســفرنامهاش بیــان کــرده« :چــادر
مــن روی چمنهــا در میــان دو جــوی برپــا میشــود ...چــادر
طــوری برپاشــد کــه تمــام روز در ســایه خنــک نخلهــا قــرار
داشــت» (هدیــن.)434 :1355 ،

پرچینها

در اینجــا منظــور از پرچیــن ،پرچیــن زنــده یــا همــان دیــوار
گیاهــی هســت کــه در علــم باغبانــی و طراحــی منظــر کاربــرد
فراوانــی دارد .هرچنــد در کتــب قدیمــی اشــاره مســتقیمی بــه
وجــود ایــن ســبک هــرس نشــده اســت و بیشــتر در تصاویــر ایــن
هنــر دیــده میشــود.

بــا توجــه بــه عکســی کــه در ســال  1317از محــور اصلــی بــاغ بــه
ثبــت رســیده اســت ،دیوارهــای گیاهــی در میــدان جلــوی راهــرو
مشــاهده میشــود .ایــن دیوارهــای گیاهــی اشــاره کاملــی بــه علــم
توپیــاری دارد کــه در گذشــته در ایــن بــاغ بــه صــورت جزئــی
صــورت میگرفتــه اســت .بــه احتمــال زیــاد گیاههــای بــه کار
رفتــه در ایــن دیوارهــا درختچههــای بــرگ نــو باشــند .چــرا کــه
از ایــن گیــاه در دیوارســازی گیاهــی در بخشهــای مختلــف بــاغ
از دهههــای قبــل تاکنــون بــه چشــم میخــورد (دانشدوســت،
 .)134 :1369در تصویــری کــه از مرکــز بــاغ بــه ســمت درب
غربــی برداشــت شــده اســت ،در ســمت راســت راهــروی راســت و
در ســمت چــپ راهــروی چــپ ،درختچههــای منظــم و گروهــی را
میتــوان مشــاهده کــرد کــه در ســمت بدنــه خارجــی آنهــا هــرس
مســتقیمی صــورت گرفتــه اســت .ایــن گیاهــان همــان دیوارهــای
گیاهــی اســت کــه امــروز بــا توجــه مکانیــزه شــدن هــرس ،بــه
صــورت منظمتــر هــرس میشــوند (همــان).

اشاره به سبزیکاری در باغ

بــر اســاس آنچــه در منابــع یافــت میشــود ،کشــت ســبزی در
بــاغ گلشــن در گذشــته وجــود داشــته اســت .در کتــاب باغهــای
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طبــس اینگونــه ذکــر شــده اســت :در دو مربــع انتهــای بــاغ،
آنچــه ســالخوردگان بــه یــاد دارنــد ســبزیکاری میشــده اســت
(دانشدوســت .)1369 ،بــا توجــه بــه اینکــه طبــس منطقــه
ســبزیکاری بزرگــی بــه خصــوص در فصــل پاییــز و زمســتان
اســت ،احتمــال کشــت آن بــرای درآمدزایــی وجــود دارد .ضمــن
ایــن کــه حضــور آب روان و دائمــی بــرای ایــن امــر در منطقــه
خشــک طبــس ضــروری اســت کــه خــود عامــل دیگــری بــرای
ایــن کار در قســمت شــرقی شــهر بــه شــمار میآیــد.

ساختار باغهای کویری و باغ گلشن طبس

بــه نظــر میرســد کــه طــرح بــاغ گلشــن در یــک نخلســتان
قدیمــی پیــاده شــده اســت ،زیــرا درختــان خرمــا در آن بــه
صــورت پراکنــد وجــود دارنــد و نظــم قابــل توجهــی در آنهــا
مشــاهده نمیشــود .طــول بــاغ از در ورودی تــا انتهــای محــور
ورودی  266متــر و در دو طــرف میــدان جلــو بــاغ  292متــر و
پهنــای آن  260متــر اســت .مســاحت بــاغ نزدیــک بــه 74438
متــر مربــع اســت (همــان) .طراحــی بــاغ گلشــن مربــع شــکل،
دارای تقســیمات هندســی هــم راســتا بــا اضــاع حصــار خــود
اســت (تصویــر.)1

الگــوی چهاربــاغ در ایــن اثــر مشــهود اســت .ایــن الگو محــدودهای

بیــن دیوارهــای بــاغ بــه شــکل مربــع یــا مســتطیل اســت کــه
ســطح آن بــا دو محــور آب متقاطــع عمــود برهــم بــه چهــار
قســمت مســاوی تقســیم میشــود و بیشــتر در مرکــز ،حــوض
آبــی قــرار دارد (شــاهچراغی .)7 :1394 ،هرچنــد رواج اســتفاده از
واژه «چهــار بــاغ» بجــای «چاربــاغ» از دوره صفویــه بــه بعــد قــوت
میگیــرد کــه بــر اســاس گزارشــان پژوهشــی شــامل بــاغ گلشــن
طبــس نیــز میشــود (همــان).

باغهــای کویــری زیــادی بــه ایــن ســبک هســتند کــه در
چهــار مســیر اصلــی درختــان ســایهدار کشــت میشــوند و در
باغچههــای فرعــی درختــان میــوه کــه از ایــن مــوارد میتــوان
بــه بــاغ نظیــر دولتآبــاد یــزد و بــاغ هشــت گــوش اصفهــان اشــاره
کــرد (قلیپــور و همــکاران4 :1391 ،؛ پورجعفــر و همــکاران،
1392؛ ســلطانزاده.)1382 ،

نتایج و بحث

بررسی کنونی گیاهان باغ گلشن

جهــت شناســایی و ثبــت اطالعــات تکتــک درختــان ،قبــل از
هــر اقدامــی نیــاز اســت کــه متخصــص باغبانــی خبــره جهــت
تشــخیص وجــود داشــته باشــد .بــرای شناســایی درختــان از یــک
متخصــص باغبانــی و یــک نیــروی بومــی فضــای ســبز در ایــن بــاغ

تصویر : 1طراحی باغ گلشــن به صورت چهارباغ .مأخذ  :مروج تربتی و حسینی.96-94 :1392 ،
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طرح کاشت ،نقشآفرین منظر باغ | هادی قاسمی و محمدرضا مهربانی گلزار
اســتفاده شــد .ابتــدا گیاهــان مســیر اصلــی (چهــار مســیر اصلــی)
و ســپس کرتهــای فرعــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ، .حاصــل
مشــاهدات و برداشــتها دســتهبندی شــده و در جــدول  1و 2
آمــده اســت.

تحلیــل و مقایســه پوشــش گیاهــی بــاغ گلشــن از
گذشــته تاکنــون

بــا در نظــر گرفتــن نقاطــی کــه ســون هدیــن از بــاغ گلشــن
توصیــف میکنــد میتــوان وضعیــت تاریخــی را بــا حــال
مقایســه کــرد .مثــ ً
ا او از دیــده شــدن زنــان در بیــرون بــاغ
ســخن بــه میــان م ـیآورد .حــال در همــان نقطــه ،بــه ســختی
میتــوان قســمتهایی از دیــوار بــاغ را تشــخیص داد .کــه ایــن
مســئله نشــاندهنده تراکــم بســیار پاییــن درختــان در قســمت
شــرقی بــاغ بــوده اســت .گــواه ایــن موضــوع ،تصویــری هوایــی
نــه چنــدان قدیمــی از چنــد دهــه قبــل بــاغ در مقایســه بــا
ســالهای اخیــر هســت (تصویــر  .)2در تصویــر (الــف) قســمت
شــرقی بــاغ (شــامل تصویــر  Aو  )Bبــه جــز مســیر اصلــی بــه
نــدرت درختــی بــه چشــم میخــورد .حــال در تصویــر (ب) کــه
از تصاویــر ماهــوارهای گــوگل ارث 2اســتخراج شــده اســت بــه

چشــم میخــورد قســمتهای شــرقی تقریبــا توســط درختــان
و گیاهــان مختلــف پــر شــده اســت .همچنیــن قســمت  Cدر
تصویــر قدیمــی کامــ ً
ا خالــی دیــده میشــود کــه امــروزه بــا
کشــت درختــان و گیاهــان مختلــف بــه صــورت لکههــای ســبز
مشــاهده میشــود.

مــگ گریگــور در ســال  1875از تعــداد زیــادی نخــل در اینجــا و
آنجــای بــاغ ســخن میگویــد کــه بــه پراکندگــی درختــان نخــل
در بــاغ گلشــن اشــاره دارد .بــه احتمــال قــوی درختــان پراکنــده
قســمت شــرقی بــاغ کــه در تصویــر  2بخــش  Aو  Bمشــاهده
میشــود همــان نخلهــا باشــد .او همچنیــن مشــاهدات دیگــر
خــود را اینگونــه بیــان کــرده بــود «پرتقــال ،انــار و هلــو در اینجــا
بــه عمــل میآیــد» .حــدود  15ســال بعــد از ایــن مشــاهدات
ســون هدیــن بیشــتر از ایــن بــه گیاهــان بــاغ اشــاره نکــرده
بــود .آنــدره گــدار فرانســوی بــا همســرش کــه از طبــس دیــدن
کردهانــد ،بــاغ گلشــن را توصیــف و از درختــان خرمــا و مرکبــات،
ســایه خنــک نخلهــا ،چمنهــای میــان دو جــوی ،زمزمــه بــاد
در میــان درختــان و فوارههــای متعــدد کــه آب را ماننــد تحفـهای
بــه آســمان میفرســتند بســیار تعریــف کردهانــد (دانشدوســت،
93 :1369؛ گــدار.)1965 ،

جدول : 1درختان مثمر و غیر مثمر باغ گلشــن بررسی شده در سال  .1395مأخذ  :نگارندگان.
درختان غیر مثمر

درختان مثمر
نام فارسی

نام علمی

نام فارسی

نام علمی

انار

Punica granatum

اقاقیا

Robinia Pseudoacacia

انجیر

Ficus carica

شب خسب

Albizia julibrissin

انگور

Vinifera sp.

اکالیپتوس

Eucalyptus sp.

بادام

Amygdalus sp.

توت مجنون

Morus alba pendula

زردآلو

Prunus armeniaca

توس (غان)

Betula sp.

آلو

Prunus subg. Prunus

چنار

Platanus orientalis

به

Cydonia oblonga

جوالدوز

Catalpa bignonioides

پسته

Pistacia vera

داغداغان

Celtis australis

توت

Morus alba

زبان گنجشک

Fraxinus excelsior

زیتون

Olea europaea

سرو شیراز

Cupressus sempervirens

عناب

Ziziphus zizyphus

سرو خمرهای

Platycladus orientalis

کنار

Zizyphus mauritiana

سرو نقرهای

Cupressus arizonica

سیب

Malus domestica

عرعر

Ailanthus altissima

نارنج

Citrus aurantium

کاج تهران

Pinus eldarica

پرتقال

Citrus sinensis

کاج مشهد

pinus Mugo

نخل

Phoenix dactylifera

نخل بادبزنی

Chamaerops humilis
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جدول : 2درختچهها ،پیچهای زینتی ،گلهای فصلی ،گیاهان پوششــی و پرچین باغ گلشــن بررسی شده در سال  .1395مأخذ  :نگارندگان.
گلهای فصلی

درختچههای زینتی
نام فارسی

نام علمی

نام فارسی

نام علمی

ارغوان

Cercis siliquastrum

اختر

Canna spp

بید

Salix alba

ختمی بوته ای

Alcea rosea

پرطاووسی

Spartium junceum

شب بو

Matthiola incana

برگ نو

Ligustrum vulgare

شب بوی خیری

Erysimum cheiri

توری

Lagerstroemia indica.

کوکب

Dahlia spp

خره زهره

Nerium oleander

رز

Rosa spp.

شمشاد رسمی

Euonymus japonicas

شیشهشور

Callistemon citrinus

پیچهای زینتی
پیچ اناری

Trumpet vine

امینالدوله

Lonicera caprifolium

گلیسین

Wisteria sinensis

گیاهان پوششی
یونجه

Medicago sativa

چمن مرغ

Agropyron repense

چمن اسپورت
پرچینها
برگ نو

Ligustrum vulgare

تصویر : 2مقایســه تصویر هوایی تراکم پوشــش گیاهی کنونی و گذشته باغ گلشن .مأخذ تصویر الف  :دانشدوست ،96 :1369 ،مأخذ تصویر ب  :نگارندگان.

12

شماره  43تابستان 1397

طرح کاشت ،نقشآفرین منظر باغ | هادی قاسمی و محمدرضا مهربانی گلزار
البتــه افزایــش پوشــش گیاهــی حــال نســبت بــه گذشــته در
تصویــر  2بــا وقــف بــودن کشــت ســاالنه درختــان و گیاهــان در
بــاغ بیربــط نیســت .در قســمتی از وقفنامــ ه میرحســن خــان
(حاکــم طبــس) ،کــه در روز  26خرداد  1182شمســی تهیه شــده
اســت ،اینگونــه بیــان میکنــد ...« :متولــی شــرعی در هــر قرنــی
از قــرون و عصــری از اعصــار در آبادانــی و رونــق امــاک و مزارعات
و ســایر موقوفــات معــاف نداشــته ،ســال بــه ســال غــرس اشــجار
و نهــال و تصفیــه اهــار و مرمــت عمــارات مینمــوده باشــد و ایــن
امــورات را از ســایر امــور اهــم و تحصیــل دعــای خیــر جهــت
واقــف و والدیــن ایشــان الــزام دانــد و ( »...دانشدوســت.)1369 ،

بــا در نظــر گرفتــن وصیتنامــه و وقــف صــورت گرفتــه توســط
حاکــم وقــت و شــکلگیری شــهرداری طبــس بــه ســال ،1310
بــه تدریــج تغییــرات گیاهــی و افزایــش تنــوع گیاهــی بیشــتری
رخ داده اســت .همــان طــور کــه دانشدوســت در کتــاب باغهــای
طبــس بــه درختــان ،درختچههــا ،پیچهــای زینتــی ،رزهــا و
گلهــای فصلــی زیــادی اشــاره کــرده اســت .وی بــه اضافــه شــدن
برخــی درختــان بــدون توجــه بــه اصــول اصلــی الگــوی بــاغ اشــاره
کــرده بــود .بــه عنــوان مثــال دو درخــت ســرو کــه در عکــس
قدیمــی مربــوط بــه ســال  1317وجــود نــدارد! ایــن اخــال در
الگــوی اصلــی بــاغ کــه در طــی قــرن حاضــر رخ داده اســت و

تاکنــون نیــز ادامــه پیــدا کــرده اســت (تصویــر  .)3در برخــی
مســیرهای اصلــی بــاغ درختــان مثمــری اضافــه شــده اســت کــه
بــا توجــه بــه الگــوی اصلــی باغهــای کویــری ،طراحــی کشــت
نابجایــی اســت .یــا حتــی درختــان غیــر مثمــری مثــل اکالیپتوس
کــه در کنــار برخــی مســیرهای فرعــی کشــت شــدهاند .قابــل
ذکــر اســت کــه یکــی از ایــن ســروها در دهــه  ۹۰شمســی 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 گونـهای کــه در برخــی نقــاط بــاغ بــرای زیبایی
از ســنگهای رنگــی جهــت تزئیــن اســتفاده میکردنــد ،حتــی
در قســمتهایی کــه بــرای پوشــیدن شــیب زمیــن از درختــان
انگــور در گذشــته اســتفاده میشــده اســت ،هیــچ اثــری نیســت
و دلیــل حــذف آن بحــث کمبــود آب بیــان شــده اســت (همــان :
 .)136بــا توجــه بــه ایــن مســتندات ،برخــی درختــان میــوه بــاغ
مثــل نخــل بــا توجــه بــه مســئله نیــاز آبــی و جنبــه تهیــه میــوه
تکــرار شــدهاند.

نکتــه دیگــری کــه میتوانــد تأییدکننــده اســتفاده نابجــا و بــدون
نظــم از گیاهــان کــه بــه منظــره و الگــوی بــاغ آســیب رســانده
اســت اشــاره کــرد ،وجــود تــک درختــان بیهدفــی اســت کــه
وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال وجــود درخــت داغداغــان در بیــن

تصویر : 3درختان ســروی که از تابع الگوی اصلی باغ نیستند .مأخذ  :دانشدوست.1369 :
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انبــوه درختــان نارنــج ،وجــود چنــد درختــه پســته بیهــدف و
پیــچ اناریهایــی کــه بــه درخــت ســروی کــه بــه طــور نامناســب
محــور اصلــی بــاغ را کوتــاه نشــان میدهــد بــاال رفتــه اســت
تعــداد معــدودی از ایــن نمونــه اســت.

بــا در نظــر گرفتــن کهــن الگــوی باغهــای ایرانــی و در نظــر
گرفتــن توضیحــات تاریخــی در گذشــته بــاغ گلشــن ،ایــن بــاغ
ابتــدا بــه صــورت انبوهــی از درختــان خرمــا و مرکبــات بــوده
اســت .عالمــی ( )7 :1390چهاربــاغ را هماننــد جنــگل انبوهــی
از درختــان میــوه و ســایهدار و محصــور بــه دیــوار ،بــا جویهــا و
حوضهــای پــر از آب بیــان میکنــد .کــه ایــن توصیــف انبوهــی
درختــان میــوه بــا فــرم اولیــه درختــان بــاغ گلشــن بیارتبــاط
نیســت .هرچنــد اســتفاده از درختــان مثمــر در باغهــای ایرانــی
بازتابــی از تاثیــر فرهنــگ اســامی -ایرانــی بــر کشــاورزی و
بــاغداری اســت؛ همچنیــن اســام بــر ممنوعیــت قطــع درختــان
مثمــر تأکیــد داشــته ،کشــاورزی را شــغل انبیــا و حاللتریــن
شــغل برشــمرده و درخــت خرمــا را بهتریــن ثــروت معرفــی کــرده
اســت (خلیلینــژاد و توبیــاس .)6 :1395 ،حتــی در کتــب مختلــف
و در فرهنــگ طبــس بریــدن درختــان مثمــر بــه خصــوص نخــل
را گنــاه میداننــد و در گذشــته ســبب اندوهگیــن شــدن مــردم
شــهر میشــده اســت.

در هیــچ کــدام از باغهــای رســمی و غیــر رســمی گیــاه را فقــط
بــرای تزییــن نمیکاشــتند ،بلکــه گیاهــان جنبــهای از تولیــد
داشــتند کــه حقالزحمــه باغبانــان بــوده و یــا بــه نزدیــکان
صاحبــان بــاغ تقدیــم میشــد ( .)Ruggles, 2008چــرا کــه یکــی
از عوامــل شــکلگیری باغهــا دالیــل اقتصــادی و اســتفاده از
محصــوالت و خودکفایــی جامعــه بــوده اســت .لــذا مفیــد بــودن
اینگونــه باغهــا باعــث شــده ثمــره معیشــتی بســیار مهــم
تلقــی شــود (خلیلنــژاد و توبیــاس .)1395 ،از ای ـنرو بــا توجــه
بــه توصیفــات و شــرایط جغرافیایــی طبــس ،دور افتــاده بــودن
آن از شــهرهای حاصلخیــز ،مــردم را بــه تولیــد میوههــا و
ســبزیها در محــل ترغیــب میکــرد .هرچنــد در حــال حاضــر
نیــز ،هرســال شــهرداری اقــدام بــه فــروش محصــوالت بــاغ بــه
صــورت مزایــده میکنــد.
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پوشــش گیاهــی بررســی شــده در ایــن بــاغ ،حاکــی از افزایــش
تنــوع گیاهــی نابجــا و بــدون مطالعــه ،بــه خصــوص درختــان و
گلهــای فصلــی اســت .لــذا در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا
منظــر مثمــر عــاوه بــر حضــور در باغهــای تولیــدی ،حتــی
در باغهــای رســمی و طراحــی شــده نیــز وجــود دارد ،بایــد
بــه ویژگیهــای چندبعــدی ،محاســن چندجانبــه ایــن شــیوه
منظرســازی و پیوســتگی آن بــا بســترهای فرهنگــی ،محیطــی و
اقتصــادی توجــه کــرد.

در الگــوی کاشــت در بــاغ گلشــن غلبــه بــا گیاهــان مثمــر اســت و
گیاهــان تزیینــی در اقلیــت بودهانــد .تلفیــق درختــان مثمــر و غیر
مثمــر در باغهــای ایرانــی عــاوه بــر ارتقــای کیفیــت و محتــوای
زیباییشــناختی منظــر ،ماهیــت چندکاربــردی گیاهــان و نظــام
گیاهــی مولــد را آشــکار میســازد .در واقــع منظــر مثمــر شــیوهای
از منظرســازی بومــی اســت کــه عــاوه بــر تولیــد محصــول و
تزییــن بــاغ ،بســتر نوعــی از تفــرج ایرانــی و پشــتوانهای بــرای
فرهنــگ بومــی و کشــاورزی ســنتی بــود.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد موضــوع منظــر مثمــر فراتــر
از انتخــاب عناصــر گیاهــی مولــد بــوده و دارای همبســتگی بــا
مولفههــای فرهنگــی و بومــی در برنامهریــزی و طراحــی باغهــای
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 ،شــکلدهنده بــه منظــری
چندعملکــردی اســت کــه همزمــان بــا درآمدزایــی ،کارآفرینــی و
تأمیــن خودکفایــی؛ منظــر تفــرج ،منظــر شــفابخش ،منظــر زیبــا،
منظــر امــن و اکولوژیــک ،و منظــر اقلیمگــرا و بهینــه را بــه وجــود
مـیآورد.

در مــورد افزایــش تنــوع گونــه گیاهــی در بــاغ گلشــن هــر
چنــد پتانســیل بــاالی اقلیــم منطقــه در ایجــاد تنــوع گیاهــی از
گــرم تــا ســرد موثــر اســت امــا طراحــی کاشــت توســط افــراد
غیرمتخصــص در اغلــب مــوارد باعــث ایــن دگرگونــی و اغتشــاش
در نظــم کاشــت شــده اســت.
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