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چکیده | »باغ- محور« - محورهای ســاختارِی شهری تأثیرپذیرفته از باغ- 
یک عنصر شهری شاخص در شهرهای دوران صفویه است. نوسازی و توسعه 
شــهر، با کمک باغ- محورها در شــهرهایی همچون قزوین، اصفهان، مشهد، 
نیشابور و شــیراز در دوران صفویه صورت گرفت. حاکمان نخستیِن صفوی، 
پایتخت های جدیدشــان را با اتصال باغ شــهرهایی به شــهرهای موجود برپا 
می کردنــد که حول نــوع خاصی از فضاهای باغ عمومــی )میدان و خیابان( 

سازماندهی شده بود.
شیراز، حیات شــهری خود را وامدار حضور باغ ها، چه به صورت باغ-محور و 
چه به صورت باغ های حکومتی بوده اســت. پرســش اصلی در این مقاله این 

اســت که نقش باغ- محورها در رشد و توسعۀ شهر شیراز چیست؟
برای پاســخ به این ســؤال ابتدا نگاهی اجمالی به چیستی مفهوم باغ- محور 
و شــرحی بر دو باغ-محور شــمالی و غربی شــهر شــیراز صورت گرفته و 
ســپس نقش آن ها در توسعۀ شــهری در دوران زندیه و بعد از آن بررسی و 
تحلیل شده است. نتایج نشــان می دهد که باغ-محور، دستاوردی بوده است 
در شــهر تاریخی شیراز که در دوران صفویه برای تبلور کالبدی ساختار شهر 
در نظام جدید فضایی ابداع شــده بود. باغ-محورهای شــمالی و غربِی شهر، 
عالوه بر آن که عنصر هویت ســاز در نظام شــهری بوده انــد، نقش مهمی نیز 
در توســعه های شهری داشــته اند. شــکل گیری این دو باغ محور، از یک سو 
نمایش دهنده اصول باغ ســازی صفویان برای هویت بخشــی به ورودی های 
شــهر )دروازه اصطخر و دروازه باغ شــاه( بود و از سوی دیگر به توسعه شهر 
در دوران زندیه، قاجار و پهلوی جهت می بخشــید. در دوره کریم خان زند نیز 
ایجاد مجموعه شــاهی و تلفیق آن بــا باغ های حکومتی ازجمله »باغ نظر« و 
باغ منَضم به »ارگ کریم خان«، در کنار تقویت دو باغ-محور شمالی و غربی، 
این نظام شــهری را تقویت کرد. در اولین مراحل توسعه شهری شیراز، باغ-

محور غربی شهر در دوره پهلوی اول به خیابان کریم خان زند تبدیل شد. در 
دوره های بعد، تجمیع فعالیت های مهم اداری در این خیابان و فرآیند توسعه 

در طی ســال ها، منجر به تفکیک و نابودی این باغ ها شد.
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مقدمه | باغ شهر، اگرچه گونه ای از شهر است که در ایران قدیم 
به واسطه عالقه فرهنگی ایرانیان و جایگاه طبیعت در فرهنگ 
آن ها همواره رواج داشته است، اما در ادبیات شهرسازی جهان 
به نظریه ای در قرن نوزده میالدی مربوط می شود که نخستین 
بار توســط »ابنرز هاوارد۱« مطرح شــد و پس از او گرایشــی 
بر این مبنا شــکل گرفت. بررسی اجمالی پراکندگی باغ ها در 
شــهرهای تاریخی ایران حاکی از وجود نظمی خاص است که 
نقش آن هــا را در محیط، فراتر از عنصِر زیباســاِز محیطی و 
تلطیف کننده فضا، آن چنان که در نظریۀ باغشهر هاوارد آمده، 
پیش می برد. این مقاله با تکیه بر باغ- محورهای شیراز و نقش 
آن ها در سازمان فضایی شــهر، درصدد راستی آزمایی و بیان 

چیستی این نظریه است.
مکانیابی باغ های شــهری و برون شهری شــیراز قدیم تابع دو 
مؤلفه اصلی بوده است : یکی شیب زمین و منابع آب که امری 
ناگزیر است؛ و دیگری محورهای ساختاری شهر که هریک از 
سلسله های حکومتِی شــیراز به عنوان نماد اقتدار و حاکمیت 
خود در شــهر ایجاد می کرده اســت. با مطالعه روند تحوالت 
سازمان فضایی شهر شیراز مشاهده می شود که استخوان بندی 
و شــکل گیری شــهر، در هر دوره حکومتی، ویژگی مختص 

به خود داشــته است. رشد شــهر در طی قرن چهارم هجری 
)آل بویه( تا قــرن دوازدهم هجری )زندیه( به طور قانون مندی 
صورت گرفته که در این میــان حکومت های آل بویه، اتابکان، 
صفویه و زندیه نقش پررنگ تری در شکل گیری شهر داشته اند 

)منصوری و عرب سلغار، ۱۳۹۴ : ۱8(.
عملیات عمرانــی حاکمان هر دوره برای تثبیت حکومت خود 
طی ســه مرحله اصلی انجام می شده اســت : ایجاد منبع آب 
)که از شیب زمین تبعیت می کند(، ایجاد مرکز شهر )مسجد، 
بــازار، کاخ و باغ( و ایجاد محورهای حکومتی برای انســجام 
ســاخت فضایی شــهر. عالوه بر محور طولِی شهر که منطبق 
بر مســیر بازار بوده و »دروازه اصطخر« را در شــمال شهر به 
»دروازه  ســالم« در جنوب ارتباط می داده است، چهار محور 
عرضی در چهار دوره حکومتِی ذکرشده، فضاهای حکومتی را 
در غرب شهر به فضاهای مذهبی در شرق متصل می کرده اند. 
جهت این محورها به موازات مسیر »قنات عضدی« است که در 
زمان »عضد الدوله دیلمی« برای آب رسانی به مجموعه بناهای 
حکومتی خود احداث کــرد. در هر دوره، یک محور حکومتی 
که با عنصر کاخ و باغ منَضم به آن آغاز شــده و به یک عنصر 
مذهبی ختم می شــود، حاکم بر ســایر نظام های شهری بوده 

تصویر ۱ : ساختار اصلی کالبدی شهر در دوران آل بویه، اتابکان، صفویه و زندیه. 
مأخذ : نگارنده.
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اســت )فالمکی، ۱۳8۳ : 60-6۴(. نکته مشــترِک این چهار 
محور، عنصــر آغازین آن، مجموعه حکومتی دیوانی منضم به 
باغ حکومتی بوده اســت. باغ حکومتی »عضدالدوله دیلمی« 
در قرن چهارم و باغ حکومتی »اتابک« در قرن پنجم هجری، 
عنصر آغاز کننده و هویت بخش محور حکومتی در این دو دوره 

است )تصویر۱(.
در دوره صفویه شاهد شکل گیری دو باغ محور شمالی و غربی 
شهر هســتیم که از یک ســو نمایش دهندۀ اصول باغ سازی 
صفویــان برای هویت بخشــی به ورودی های شــهر )دروازه 
اصطخر و دروازه باغ شــاه( بوده و از ســوی دیگر جهت بخش 
توسعه شهر در دوران زندیه و قاجار و پهلوی است. حال سؤال 
اصلی مقاله این است که، نقش باغ-محورها در رشد و توسعۀ 

شهر شیراز در دوره های صفویه و زندیه چیست؟
الزم به ذکر اســت مطالعات پیرامون شــکل تاریخی شــهر 
و تحوالت شــهری در دوره های مختلــف تاریخی به کرات در 
پژوهش هــای معاصر صورت گرفته در این مقاله هدف از مرور 
چیســتی و چگونگی باغ-محورها، بازتعریف نقش باغ در نظام 
استقرار شیراز و چگونگی تأثیر آن در توسعه های شهری است.

تصویر 2 : دو باغ- محور اصلی شیراز 
شکل گرفته در دوره صفویه. 

مأخذ : نگارنده.

مروری بر چیستی باغ- محورها
عناصر اصلی ساختار یک شهر را می توان به طور سلسله مراتبی 
چنین دســته بندی کرد : الف( مرکزیت یا هسته؛ ب( ساختار 
شــهر؛ ج( کل های کوچک. ساختار شــهر عامل پیونددهندۀ 
کل های کوچک شهر به یکدیگر است. مرکزیت و ورودی های 
اصلی شــهر متصل به ساختار هستند، ســاختار ممکن است 
دارای اندام های اصلی و فرعی باشــد که از طریق آن ها کلیت 
سیســتم را در پیوند با یکدیگر قرار می دهد. عنصر شــاخص 
ساختار در اغلب حاالت »معبر« است )منصوری، ۱۳86 : ۴(. 
معبر که از دوران صفویه به بعد، به   عنوان یک عنصر شــهری 
طراحی شــده )خیابان چهارباغ( مطرح شده است، در راستای 
معرفی هویت جدید شــهر و هم چنیــن بزرگترین گردش گاه 
مشجر شهر، مطابق با الگوی محور باغ ایرانی و به عنوان محور 
اصلی باغ شــهر صفوی احداث شــد )حقیقت بیــن و دیگران، 

.)2۳-22 : ۱۳86
ســاختار شهری شــیراز در دوره صفوی بر محور جدیدی که 
به موازات محورهای »آل بویه« و »اتابکان فارس« قرار داشــت 
شــکل گرفت. این محور از »مدرسه خان« در شرق آغاز شده 
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و به »میدان شــاه« صفوی در غرب منتهی می شــد. میدان 
شاه، مجموعه ای متشــکل از قصر، دارالشفاء و مسجد صفوی 
بود که در پشــت قصر صفوی، باغ حکومتی منضم به آن قرار 
داشته است. ضلع شمالی باغ حکومتی مجاور معبری بود که در 
خارج از شــهر به باغ شاه مرتبط می شد و بزرگان شهر در دو 
سوی آن باغ هایی احداث کرده بودند )فالمکی، ۱۳8۳ : 6۴(. 
در این زمان، محور دیگری به صورت چهارباغ احداث شد که از 
»دروازۀ اصفهان« تا »تنگ اهلل اکبر« امتداد می یافت )دیاالفوآ، 
۱۳۵۳ : 2۵۵-2۵۹(. در دوران صفویــه، عــالوه بر محورهای 
حکومتی ذکرشــده در قســمت های قبل، دو باغ- محور مهم 
در ســاختار فضایی شهر شیراز شکل گرفته است. محور اول از 
»دروازه قرآن« )تنگ اهلل اکبر( در شمال شهر آغاز و به مسجد 
»علی بن حمزه« ختم شــده؛ و محــور دوم، از باغ حکومتی 
صفویه آغاز و به »باغ شــاه« در کنار »دروازه شــاه« در غرب 
شهر منتهی شده است )تصویر 2(. فرآیند ساخت و تکامل این 
محورها با کمک گرفتن از »باغ ها« از یک ســو و نقش این دو 
محور در جریان توسعه های شهری در دوران زندیه و قاجاریه 
و تبدیل آن به یکی از شریان های اصلی دوران معاصر از سوی 
دیگر، اهمیت بررســی آن را نشــان می دهد. می توان این دو 
محــور را به لحاظ قرارگیری جغرافیایی در شــهر، »باغ محور 
شمالی« و »باغ محور غربی« شــهر نام گذاری کرد. در ادامه، 
مختصری از ویژگی های این دو محور بیان شده و شاخص های 

کالبدی و کارکردی آن ها در جدول ۱ آمده است.

باغ- محورهای شکل گرفته در دوره صفویه
- باغ- محور شمالی شهر

راه قدیمی شــیراز به نواحی شمالی و شــرقی در جوار »قلعه 
پهن دژ« از »دروازه پهن دژ« )ســعدی( عبور می کرده است. در 
دوره صفویه به همت »امام قلی خان«، کوهی که در مســیر راه 
شــیراز به اصفهان قرار داشت بریده شد تا عبور و مرور از تنگ 
اهلل اکبر صورت گیرد. پس از اقدام یادشده برای آن که شهر شیراز 
مدخلی شایسته داشته باشد محور چهارباغ به تقلید از چهارباغ 
اصفهان شکل گرفت )تصویر ۳(. »دروازه شهر به خیابان بسیار 
زیبایی منتهی می شود که پهنای آن پنجاه پا است. در دو سوی 
این خیابان باغ هایی که هر یک دارای سردر و مدخل باشکوهی 
بوده با طاق نیم گنبدی افراشته شده اند. بر فراز هر سردر، یک 
کاله فرنگی ساخته اند. درهای باغ از دو سو مقابل هم قرارگرفته 
و قرینه بودن آن ها وضع جالبی پدید آورده است. در وسط این 
خیابان حوض بزرگ مربع شکلی است که لبه های آن از سنگ 
مرمر ساخته شده و همیشــه پر از آب است. پهنای این حوض 
به اندازه عرض خیابان اســت و برای این که بتوان از دو طرف آن 
گذشت سردر باغ های دو سو، به اندازه سی پا عقب نشسته اند« 
)تاورنیــه، ۱۳۳6 : 6۵7(. آب الزم برای آب رســانی به باغ های 
این محور، توسط لوله کشــی از قنات »رکن آباد« به این محور 
منتقل می شد. هربرت در ســفرنامه خود این نحوه آبرسانی را 
توصیف می کند : »لوله ها که بر پایه هایی استوار است از کوه به 
کوه گذشته به شیراز می رسد. این کوه را ایرانی ها تنگ اهلل اکبر 
می گویند. از ایــن تنگ آب به اکثر باغ های پر از گل و میوه و 

جدول ۱ : دسته بندی شاخص های حاکم بر باغ محورهای شیراز. 
مأخذ : منصوری و عرب سلغار، ۱ش۳۹۴.
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خوش منظر اطراف می رسد« )خوب نظر، ۱۳82 : ۹۱۵(. آن چه 
هربرت از لوله کشــی آب در تنــگ اهلل اکبر دیده بود، آغاز کار 
لوله کشی آب به شهر شیراز بود. کاری که در دوره صفویه آغاز 

شد و کریم خان در دوره های بعد آن را به پایان برد.

- باغ- محور غربی شهر
در دوره صفویه، نقطه آغاز این محور، باغ حکومتِی قرارگرفته در 
میدان شــاهی بود و به »باغ شاه« که خارج از شهر قرار داشت، 
منتهی می شد. باغ های رجال و درباریان در اطراف این محور، آن 
را تکمیل می کردند. از شیراز که خارج می شوند، در طرف شمال 
غربی یک خیابان بزرگ دیده می شــود و به باغی که موسوم به 
باغ شــاه است منتهی می شــود )تاورنیه، ۱۳۳6 : ۵۱2(. روی 
ســردر این باغ یک عمارت زیبا وجود دارد و در طرف چپ آن 
عمارت یک دریاچه بزرگ دیده می شود. از این باغ تا کوه یک 
جلگه فاصله اســت که دو فرسنگ طول و یک فرسنگ عرض 
دارد، تمام این جلگه تاکســتان بوده و بــه خرده مالک تعلق 
داشــته، هر کس دور تاکســتان خود را چهاردیواری کشیده 
است )افســر، ۱۳7۴ : ۱۴۳(. خیابان از ابتدای دروازه باغ شاه 
تا مدخل باغ شاه در امتداد خیابان زند فعلی ادامه داشته و در 
دو طرف خیابان نیز باغ ها و دیوارهای مســتحکم احداث شده 
بود، و فاصله به فاصله در کنار خیابان در هر طرف ســه میل 
سنگی قرار داده بودند )کیانی، ۱۳7۴: 660(. در دوران زندیه، 
کریمخان این محور را دوباره بازسازی و تکمیل کرد. رشد این 
محور در دوران قاجار ادامه یافت و توان مندان شــهر و رجال 

سیاسی در اطراف آن باغ های چندی بنا کردند )تصویر۴(.

جایگاه باغ- محورها در توسعه شهری دوره زندیه
پس از سقوط صفویه تا به قدرت رسیدن زندیه در سال ۱۱80 
ه.ق.، شــیراز در اثر یک ســیل مدحــش و خانه برانداز، دچار 
ویرانی های زیادی شد. در سال ۱۱۳6 ه.ق. به دست سرداران 
و ســربازان محمود افغان افتاد و سرانجام در سال ۱۱۵7 ه.ق. 
به وسیله سرداران اعزامی از سوی نادرشاه محاصره شد و باغ ها 
و درختان میوه بیرون از شــهر همه از بین رفتند. به طورکلی 
در عــرض یک صد ســال، نه تنها هیچ آبادانی در شــهر انجام 
نگرفــت، بلکه آبادانی های فراوان زمان صفویه هم از بین رفت 
)ســامی، ۱۳6۳: ۵08(. کریم خان که از ســال ۱۱80 ه.ق. به 
عمران و آبادانی شهر پرداخت، ابنیه حکومتی خود را غالباً در 
باغ های ویران شــده احداث کرد. تأسیسات کریم خان در حول 

تصویر۳ : نمای باغ- محور شمالی شهر منتهی به دروازه قرآن، دوره قاجاریه. 
مأخذ : صانع، ۱۳80.

معبر دسترســی به باغ شاه صفوی ساخته شد و این چهارمین 
محور قرارگیری عناصر شــهری در شهر شیراز است )بنیادی، 
۱۳7۱ : 62(. درنتیجــه ایــن اقدام، بــاغ حکومتِی صفوی به 
»باغ نظر« تبدیل شد و در سوی دیگر، ارگ حکومتی احداث 
گردید. از دیگر اقدامات او احداث »خیابان زند« فعلی اســت 
که ســابقاً مانند خیابان چهارباغ وسطش مشجر بوده است و 
درختان بســیار داشــته؛ بعدها در زمان امیر لشکر »محمود 
آیرم« درخت های وســط این خیابان بریده شده است. اطراف 
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این خیابان را باغ های بسیاری زینت می داده که اکنون همگی 
تبدیل به خانه های مســکونی شــده اســت. در دوران زندیه، 
کریم خان زند، باغ- محور شمالی شهر را تکمیل کرد. »به جای 
خیابان چهارباغ صفوی، خیابانی ســاخت که وسطش مشجر 
بود، درختان بسیار داشت و اطراف آن را باغ های بسیاری زینت 
می داده اســت« )کریمــی، ۱۳۴۴ : 6۵(. کریم خان زند برای 
آب رسانی به مجموعه باغ های این محور، آب قنات »رکن آباد« 
را از شــمال شهر به وسیله آبروهای زیرزمینی و سازه های آبی 
به این محور منتقل کرد که در خاک برداری های دوران معاصر، 
سازه این آب روها نمایان شد. جواهری در توضیح آن می نویسد 
: »آب رو زیرزمینی کریم خان از آغاز )تنگ اهلل اکبر( تا به پایان 
)پیرامون ارگ( بیش از ۳ کیلومتر درازا دارد و دست کم دو متر 
در زیر رویه زمین استوارشــده است. در خاک برداری زیرگذر 
بازار وکیل نمونه هایی از ســازه های آبرسانی دوره های پیشین 

در دل خاک نمایان شد« )جواهری، ۱۳78 : ۳۹(.
تحلیل چگونگی نظام استقرار باغ در سازمان فضایی شهر

مطابق نمودار ۱، تعامل باغ و شــهر یک تعامل دوســویه است. 

تصویر ۴ : نمای باغ- محور غرب شهر منتهی به باغ شاه، دوره زندیه. 
مأخذ : صانع، ۱۳80.

از یک ســو، مشخصات طبیعی شــهر همچون ارتفاعات، مسیر 
رودخانــه، منابع آب و حتــی تصمیمات حکومتــی مبنی بر 
چگونگی ســاختار شــهر، به گونه ای از پیش تعریف شده، محل 
قرارگیری باغ را مشخص می کنند؛ از سوی دیگر، باغ، با هویت 
بخشیدن به محورهای حکومتی و هدایت مسیرهای توسعه شهر 
در دوره های بعد نقشــی کلیدی در ســازمان فضایی شهر ایفا 
می کند. در تصویر۱ نظام اســتقرار باغ در شــهر، در هر دو بعد 
درون شهری، به پیروی از تصمیمات حکومتی، و برون شهری، به 

پیروی از عوامل طبیعی، نمایش داده شده است.
در ادامه، چگونگی رابطه ساختاری میان باغ و شهر، با توجه به 

سیر تحول و تکامل شهر تبیین شده است :
- ایجاد قنات عضدی در قرن چهارم هجری؛ به پیروی از شیب 

دشت شیراز؛
-  بنیــان محور حکومتی آل بویه هم جهت با قنات عضدی در قرن 
چهارم هجری؛ ابنیه حکومتی در غرب و عناصر مذهبی در شرق 

محورِ بازار، عمود بر محور حکومتی؛
- بنیــان باِغ حکومتی »عضد الدوله« به عنوان نقطه آغازین محور 
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حکومتی؛
- ایجاد محورهای حکومتــی دوران اتابکان و صفویه به موازات 
محور حکومتی و قنات عضدی؛ پیروی از شــیب دشت شیراز؛ 
ایجاد باغ هــای حکومتی در جوار بناهــای حکومتی در نقطه 

آغازین محور؛
- بنیان بــاغ »تخت قراچه« و باغ »صبوح آبــاد« در ارتفاعات 

شمالی شهر در دوران اتابکان در قرن پنج هجری؛
- انتقال آب از قنات رکن آباد در شــمال شــهر برای آبیاری به 

مجموعه شاهِی صفویه؛
-  ایجاد باغ- محورهای شــمالی و غربی شهر در دوران صفویه، 
هویت بخشی به دروازه های شهر، ایجاد جهت توسعه در دوران 

زندیه و قاجار و پهلوی؛
- احداث باغ هــای »جهان نما«، »باغ نو«، »باغ شــاه« و دیگر 

نمودار ۱  :  نمایش چگونگی تعامل دوسویه باغ و شهر. 
مأخذ : منصوری و عرب سلغار، ۱۳۹۴ : ۱7.

باغ های رجال برای تکمیل و هویت بخشی به محورهای شمالی 
و غربی شهر؛

- بنیان مجموعه شاهی دوره زندیه در قرن دوازدهم هجری، احداث 
»باغ نظر«، باغ منَضم به مجموعه حکومتی ارگ کریم- خان؛

- تکمیــل فرآیند انتقال آب از قنــات رکن آباد برای آبیاری به 
مجموعۀ شاهی زندیه؛

- تکمیل باغ-محورهای غربی و شــمالی شــهر؛ بازسازی باغ 
جهان نما و ...

- احداث باغ »ابوالفتح خانی« در جوار رودخانه شــهر و احداث 
باغ »هفت تنان« در دامنه کوه های شمالی شهر؛

- ادامــه فرآیند احداث باغ های حکومتــی و باغ های رجال در 
دوران قاجاریه؛ )منصوری و عرب سلغار، ۱۳۹۴: ۱7(
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نتیجه گیری | در شهر شیراز به واسطه شرایط اقلیمی و تاریخی، 
باغ به مثابه محصول تمدن قابل وصول و دارای معانی و مفاهیم 
شناخته شــده نزد ساکنین بوده؛ و به عنوان عنصر اصلی شهر بار 

جهت گیری و رونق توسعه آن را بر دوش می کشیده است.
باغ-محور، یا محورهای شــهری متشکل از باغ، دستاوردی بوده 
که در باغ شهرهای ایران برای تبلور کالبدی ساختار شهر در نظام 
جدید فضایی ابداع شــده بود. بدین ترتیب در اغلب باغ شهرهای 
ایــران می تــوان باغ-محورهای تاریخــی را در انطباق با عنصر 
ســاختار در سازمان فضایی شهر دانست. این عنصر در دو سوی 
خود با مراکز خدماتی شهر از یک طرف و مکانی مقدس از طرف 
دیگر محدود و تعریف می شــده اســت. باغ- محورهای شمالی 
و غربی شــهر عالوه بر آنکه عنصر هویت ســاز در نظام شهری 
بوده اند، نقش مهمی نیز در توسعه های شهری داشته اند. در دوره 

صفویه شــکل گیری دو باغ- محور شــمالی و غربی شهر از یک 
ســو نمایش دهنده اصول باغ سازی صفویان برای هویت بخشی 
به ورودی های شــهر )دروازه اصطخر و دروازه باغ شاه( بود و از 
سوی دیگر به توسعه شهر در دوران زندیه و قاجار و پهلوی جهت 
می بخشــید. در دوره کریم خان زند نیز ایجاد مجموعه شاهی و 
تلفیــق آن با باغ های حکومتی ازجملــه باغ نظر و باغ منَضم به 
ارگ کریم خان، در کنار تقویت دو باغ- محور شــمالی و غربی، 
این نظام شهری را تقویت کرد. چنان که در اولین مراحل توسعه 
شهری شــیراز، باغ- محور غربی شــهر در دوره پهلوی اول به 
خیابان کریم خان زند تبدیل شد و در دوره های بعد فعالیت های 
مهم اداری در این خیابان تجمیع شــد؛ فرآیندی که در توسعه 

سال های بعد، منجر به تفکیک و نابودی این باغ ها شد.
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