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چكیده

ه هاي سن ی با دا ن زي ساختهاي الزم و قابلیتهاي طبی ی ،به ين نمونه هاي پايداري را در خود جاي داده بودند .اين ر ايط
بیانگ آ است ه ط احی و ب نامهريزي اينگونه ه ها با اندي ه و تف ي عمیق و عالمانه صرورت گ ف ره اسرت .در ايرن ره ها،
به هگی ي از ام انات طبی ی به گونهاي است ه با م ين صدمات در مواه موجود ،باالت ين بازده را در اخ یار ق ار مریدهنرد .امرا
اين وض یت در اغل موارد رو به نابودي گذا ه و بیاطالعی ب خی از م دم و ح ی مجوزهاي قانونی مثل قاعدۀ تسلیط ،اين رونرد را
س عت داده است .به همین دلیل ،ناسايی و ت يح جايگاه اينگونه زي ساختهرا و فضراها مریتوانرد در حفاترت و پايرداري آ هرا
اث بخش با د .به اين منظور ،مقالة حاض در نظ دارد ي ی از اين فضاها ،ي نی باغ ا ب ية بی جنرد را م فری و جايگراه آ را در ايرن
ه وي ي ت يح و تبیین ند .در اين مطال ه از یوۀ توصیفی و تحلیلی به هب داري و با اسر فاده از بازديردهاي میردانی و ديردگاه
ار ناسا م بوطه و به هگی ي از اسناد و مدارک تاريخی ،اطالعرات مرورد نیراز گر دآوري رده اسرت .بر اي تحلیرل اطالعرات از
یوههاي تحلیل مح وا و ديدگاه ار ناسا خب ه اس فاده ده است .ن ايج بیانگ آ است ه باغ ا ب يه با همة م ابهتهايی ره برا
ساي باغ هاي اي انی دارد ،با توجه به ايط خاص و دورۀ تاريخی لگی ي و بس ط احی ،داراي اخصههاي منحصر بره فر دي
است ه تأثی ان ارناپذي ي در ساخت و بافت بی جند ب جاي گذا ه و ه نوع تخ يبی در آ میتواند اصالت باغ و ره ي را ره در
آ اس ق ار ياف ه است با تهديد مواجه ند .عالوه ب آ  ،اين باغ بهمنزلة ساخ ار امل ،بیانگ رابطة تنگاتنگ میرا بسر ف هنگری و
طبی ی موجود و ن انهاي از سازگار و همسو د نیازهاي انسا و طبی ت است.
کلیدواژه

باغ ایرانی ،باغ اکبریه ،بیرجند ،پایداری ،فضای سبز.

 .1سرآغاز

متاهب متجتدا بس سرین بسزدک را در اختیسر قرار میده در

دهرهسی سنتی و ق یمی ایران نمتنههسی واق،ی پسیا اری و

این خصتص نمتنه هسی مت ،دی دسیستۀ م،رای اسات اه

سالمتی را در م،رض دیا قارار مای دهنا (واسبریاار و

بس ستجه به ه ف این ملسل،ها قص اولی م،راای باسغهاسی

دیگرانا  )1392این درایو بیسنگر ن است اه طراحای و

متجتد و به خصتص بسغ هسی سسریخی و ق یمی اسات در

برنسمه ریزی این گتنه دهرهس بس ان یشاه و سفکاری عمیا و

ودیت هسی مختلاف باسغ ا بریاۀ

این میسن در خصتص م

عسلمسنه وترش گراته است در این دهرهسا بهارک گیاری از

بیرجن

امکسنسش طبی،ی به گتنهای است ه بس مترین وا مسش در

د ک است بسغ مترد ملسل،ۀ این بررسی بهمنزلاۀ یکای از 9

* نتیسن ک مسئت  :تلفن تماس05342221804 :

ه در اقلیمی خشک و اتیری واقاع اسات ب ا
Email: Saberifar@yahoo.com
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بسغ مهم و ساسریخی ایاران باه ثبات جهاسنی رسای ک اسات

()Petruccioli, 1997ا مترد ستجه دهرساسزانا م،ماسرانا

ارهنگی بیرجنا ا  )1392میازان بسرنا گی در ایان

طراحسن منظر و حتای ساسیر ماردم قارار دارد و جسیگاسک و

(میرا

دهر بسیسر م و م

ود به زمستسن و اوایل بهسر است و به

متق،یت ن روز به روز در حس ارسقسست

همین دلیلا اضسی سبز و پهنه هسی بکر طبی،ی در ن بسیسر
م

ود و سقریبسً نسیسد اسات عاالوک بار نا از زماسنی اه

 .2روش تحقیق

بیرجن در دورۀ وفتیه بهمنزلۀ دروازۀ ورود به هن و در

این ملسل،ه به دیتۀ ستویفی و س لیلی انمسم دا ک اسات و

عسلم مترد ستجاه قارار گرااتا راات و ما هسی سیسسای

س،ی دارد بس نگسهی سسختسری نسبت به دنسخت بسغ ا بریاه

مت ،دی در این دهر ملر د ا به طاتری اه س،ا ادی از

از نمس اه اطالعاسش دقیا و ثباتدا کای در

اق ام ن

شترهس به خصتص دولت انگلیسا داسسر سیسسای در ایان

خصتص این متضتع در اختیسر نبتد یس اطالعاسش متجاتد

دهر سأسیس ردن این رات و م هس باه حا ی باتد اه

مبتدهس و نتاقص مت ،دی دادتا س،ی د این اطالعسش

بسیسری از نمسین گسن سیسسی س،ی دادتن قبل از مذا رک باس

بس استفسدک از بسزدیا هسی میا انی و باه خصاتص مصاسحبۀ

دولت مر زیا رایزنی هسی زم را در سلت م لی به عمل

ا تشسای بس سردنسسسن مربتطه به دست ی در نهسیت سسیر

ورن این نشستهس و م و رااتهاسا نیاسز باه اضاسهسی

اساانسد و ماا ارک سااسریخی متجااتد در اداراش مربتطااه

ارد

گرد وری اطالعاسش از

مرسبو بس ایانگتناه نشسات هاس را باه دا ش ملار

(وسبریارا  )1388این درایو سبب د ک است ه از ق یم

جمع وری و س لیل د در مب

خبرگسن و متخصصسن م لیا از ااراد و گروکهاسیی پرسا
ه در خصتص رون دکل گیاری و مرمات باسغ هاسی

مردم و مسئت ن برای سأمین اضسهسی سبز و طبی،ی و حتای

د

سشریفسسیا به ابتکسراش و نت وریهسی جاسلبی ستجاه ننا

سسریخی ایران به خصتص بیرجن ا اطالعسش سای و سمربۀ

ودکهسی مشامر

زم دادتن پس از این مرحلها اطالعسش گرد ورید ک باس

عمتمی و خصتوی استا اماس در حاس حسضار باه د یال

دقت خالوه سسزیا دسته بن ی و در نهسیت س لیل دا باس

مختلف به این اضسهس س،رض و به همین دلیلا بخا هاسی

ستجه به نتع اطالعسش گرد ورید کا س لیل هسی انمسمد ک

قسبل مالحظهای از نهس نسبتد د ک یس در حس نسبتدی است

نیز از نتع م تتایی و بر اسس

نظر گروکهسی خبرک بتد در

از نمس ه رسسلت م ساال علمای و سخصصایا دنسساسیی

واقعا باس ستجاه باه اینکاه در خصاتص ناتع سایبهاسی

چسل هس و مسسئل و ارائۀ راهکسر برای نهاسیی اسات اه

دا ک باتدا

یکی از این ابتکسراشا اح ا

بسغهس و م

واردد ک به بسغ یس رون هسی س تلی ه حاسد

ااسر و زناا گی خااتد بااس ن

نظر واح ی وجتد ن اداتا ابتا ا لیاۀ نظرهاس باس هام در

متاجهان ا این مقسله بس این ه ف و به منظتر سبیین علمای و

ارسبااسط قاارار گراتنا و نهااسیی پااذیرش و در نهسیاات در

اناای یااک مشااکل بااه ظااسهر اجتمااسعی و در واقااع اناای و

س لیل نهسیی وارد د ن

ه بیشترین مشسبهت و یس اراوانای

اقتصسدیا به ردتۀ س ریر در م ک است بنسبراینا این نتدته

را در بااین نظرهااسی ارائااهد ا ک دادااتن باارای م ااس ا در

قص دارد بس م،راای باسغ ا بریاه باهمنزلاۀ یکای از ار اسن

خصتص انتاع عملکردهسیی ه بسغ پس از انقالد بر عه ک

ه متأسفسنه در سس هسی اخیار

اه سنهاس س،ا اد

مااردم و مساائت ن در رون ا

سسختسری و ارهنگی بیرجن

گراته بتدا چن ین عملکرد ذ ار مای دا

ودی از نهس مترد پذیرش ا ریت بتدن و باه هماین

بس اات و خیزهسی مت ،دی روبهرو باتدک اساتا اهمیات و

م

جسیگااسک ن را در پسی ا اری دااهر و بهاارکمن ا ی اوااتلی و

دلیل سنهس این عملکردهس در س لیل وارد د ن در خصتص

هتدمن انه از منسبع طبی،ی متجتد نشسن دها اماروزک باسغ

سسیر متارد نیز چنین اراینا ی ملار باتد اه بار اساس

بااهمنزلااۀ عنصااری ااه از م اایو خااتد منشااأ ماایگیاارد

مقتضیسش س لیل م تتایی از ن بهرکبرداری به عمل م

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر ...
رستم صابریفر و همکاران

در خصتص م

ودۀ مترد نظر ایان س قیا نیاز بسیا
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بسیسر ان ک است و سنهس باه چنا مقسلاه و نتداتۀ س قیقای

گفت ه بسغ ا بریاه در جناتد داهر قا یم بیرجنا و در

م

نزدیکای تهوسیااههااسی باسقران قاارار دارد طبا اطالعااسش

بررسی استفسدک دا ک اسات باه هماین دلیالا ب ا هاس و

متجااتد (سااسزمسن میاارا

ارهنگاایا واانسیع دسااتی و

ود و انگشتدمسر برمیگاردد اه از نهاس در هماین

بررسیهسی این حتزک از جمله ق مهسی اولیه است ه بسیا

گرددگریا )1392ا سسخت ایان مممتعاه از اواخار دورۀ

در ین ک ای نزدیک سکمیل دتد و ستس،ه یسب در واقعا بسغ

زن یه غسز د ک و سس ابت ای دوران پهلتی در چنا مرحلاه

ایراناای و اضااسهسیی ااه بااس سااسختسر طبی،اایا اقتصااسدی و

ادامااه دادااته و در حقیقاات نمسیااسنگر س اات ش سلب ا ی و

اجتمسعی و حتی ارهنگی دهرهسی ایرانی انلبس و ارسبسطی

ق یمیسر مممتعۀ

سنگسسنگ دارن ا به ن ح و ان ازکای اه ضارورش دارنا ا

عمسرش دت تالملک در منتهیالیه درقی بسغ اسات اه در

مترد ستجه م ققسن و ان یشمن ان قرار نگراتهانا ایان در

باسغ و عماسرش

حسلی است ه اهمیت بسغهسی سسریخی به واسلۀ ارزشهسی

بنسهسیی در ارسبسط و پیتستگی بس بسات مساکتنی پیراماتنیا

طبی،ی و ارهنگی نهفته در نهسست ه در برگیرن ۀ سفکارا

اه برخای اضاسهسی ن در

سمربی پیشینیسن از م یو پیرامتن است به هار

اجتمسعی بیرجن است برای م س ا بخ
دو طبقه بناس دا ک اسات قبال از احا ا
در همین نقله وجتد دادته ان

هنر و دان

سر یب بس اضسهسی سسزک اح ا د کا هنتز دیا ک مای داتد

حس ا س قیقسش وترشگراته نیز اه اف و مقسوا خسوای

متااأخر مممتعااها عمااسرش م،ااروف بااه سااسختمسن

را در قسلااب دو سفکاار الساافی -عراااسنی و سااسختسری

سشریفسش است ه به دست دات تالملاک در انتهاسی دورۀ

(ایرانیبهبهسنی و دیگرانا  )1392م نظر دادتهانا ایان در

از عماسرش در حاس حسضار

حسلی است ه بسغ هس ه سس چن دهاۀ پای ا یگسناه اضاسی

اه از

سبز استفسدکد ک در داخل دهرهسی ایاران بتدنا ا هماهجاس

بخا

قسجسر بنس د ک است این بخ

بهمنزلۀ هستۀ مر ازی مممتعاه باه حساسد مای یا
سزئینسش و چشمان از ب ی،ی برختردار است

درختسن بلن قسمت س در دو طرف خیسبسن و خیسبسن هسی

بهمنزلۀ سنفس گسک دهر قلم اد می د ن دسی به همین دلیل
است ه «در زبسن اسرسی بی

از  35اسام و وافت بارای

منتهی به خیسبسن اولی عمسرش مر زیا بر زیبسیی و طاراوش

نسمگذاری بسغهس مت او است» (براسیا  )1382عالوک بر نا

بسغ و نمسی ن اازودک است بسغ جنتبی واقع در جبهۀ جنتبی

سنت و هنر بسغسسزی در شاتر ماس دارای قا متی هازاران

و تچکسر از بسغ دمسلی است این بسغ به وسایلۀ اضاسهسیی

سسله استا زیرا استقرار بسغهس در د بیسبسنا در دامناۀ اتکا

چتن اضسهسی خا مسسیا عماسرش مر ازی و دیاتارۀ غربای

در امت اد مسیل هاس و

عاالوک بار ایماسد م یلای زیباس و

اولبل احسطه د ک است یکی از عنسور مهما اساتخر نسابتسً

ستدمن ا ستان م یلی پنهسن منلقه را نیز دکسر مای ارد و

عم ۀ اضاسی باسغ را باه

سبب نظم بخشی ن به ا تسیساتم غنای مایدا «از دوران

ختد اختصسص دادک است اساتخر در وساو دارای ساکتیی

وفتیه بسغ در گساترۀ داهر باهمنزلاۀ عنصار داکلدهنا ۀ

مر ازی اه در دورۀ

ن باس ساسختسر

بزر

بس طر مربع است ه بخ

مربعدکل است هاما ناتنا از بخا
قسجسر اح ا

د ک اسات باهمنزلاۀ ماتزۀ بسساتسندنسسای و

مردمدنسسی استفسدک مایداتد بخا

ساسختهدا ک در دورۀ

پهلتی سربری اداری دارد و در برخی اضسهسی باسغ جناتبی
در حس حسضر سفرکخسنۀ سنتی دایر است
 .3مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
مبسنی نظری و پیشینۀ س قیقی مرباتط باه باسغهاسی ایرانای

سسختسر ایزیکی دهر بتدک و هماتارک سلفیا

دهریا سبب ارسقسی یفای و بصاری منظار داهری دا ک
است» (ایرانیبهبهسنی و سللسنیا )1381
به هر حس ا سغییر رون هسی اجتمسعیا اقتصسدی و حتای
قسنتنی سبب د ک است ه ناه سنهاس سانت اولیاه ایماسد و
حفسظت بسغ هس به ارامتدای ساوردک داتدا بلکاه سهاسجم و
دست ان ازی به این گتنه اضسهسا قبص ختد را سس ح زیاسدی
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از دست ب ه برای م س ا مسلکسن امتا غیرمنقت از جملاه

نشسن میدهن ا هر چه ن تۀ جمع وری اطالعاسش پیراماتن

بسغسشا بر مبنسی قسع ۀ سسلیوا ح هماهگتناه سصارف در

بسغ هسی سسریخی به روش اهرستبرداری نزدیکسر بسدا و

مسیملک ختد را دارن این در حسلی است ه ساس هسسات

اطالعسش نتدتسری و سصتیری مرسبو بس بسغ انمسمد ک بسد ا

شااترهسی ستساا،هیساتااه در پاای حفسظاات و پسس ا اری از

ن بسزساسزی ساسریخی ن

اضسهسی ارزدمن ی چتن بسغهسی ق یمی و سنتی بتدکان و
به واترش مشاخص از نیماۀ دوم قارن بیساتما مرمات و
بسزسسزی بسغهسی بسارزش را بهمنزلاۀ یکای از گارای هاسی
طراحی منظر در دانشگسک هاسی خاتد وارد و باه سا ریس و
ملسل،ۀ ن اق ام ردکان ( )Conan, 1985این مب ا

باه

حی ج ی بتد ه مسئلۀ حفسظت از باسغ هاسی ساسریخی باه
وترش منشتری قسبال اجارا در نشساتهاسی باینالمللای
مت،اا دی سصااتیب و سأ یاا داا ( ICOMOS-IFLA,
)1981

دنسخت الگتی اولیه و به دنباس

دقی سر وترش میگیرد (ایرانیبهبهسنی و دیگرانا )1392
 .4تحلیل فضايی و کالبدی باغ
بسغ ا بریه بس ستجه به نظسم هن سی در رشبن یهسا انلباس
م تر ( اس) ورودی بار سقاسرن تداک و بناسی ساردر
ورودیا دارای هن سه ای خسلص و نظسممن و بیسنگر نمتناۀ
برجستۀ بسغ ایرانی است امس بناس بار مقتضایسش و نیسزهاسی
عملکردی ه در دورک هسی مختلف ستس،ه بر باسغ گذداتها
بنسهسی مت ،دی به عماسرش مر ازی ااازودک دا ک اه باه

بسی ستجه رد ه بسغا بر خالف م،مسری و ساسیر ثاسر

وترسی ارگسنیک و بین دو بسغ جنتبی و اولی دکل گراته

هنریا به سرعت در م،رض خلر نسبتدی است و به همین

اساات در ستساا،ههااسی ب،اا ی اواال ااسراییا رعسیاات

دلیل ثسر بهجسمسن ک از بسغ هسی گذدته بسایسر انا ک اسات

سلسلهمراسبا یفیت دی و منظر و ایمسد مسیرهسی حر تی

اقر ملسل،ها مشخصنبتدن جسیگسک و ارزش ایان باسغهاس در

ه دارای دی هسی پرسوکتیتی بسیسر زیبسیی از منظرۀ باسغ و

رون ارسقسی درایو اجتمسعیا اقتصاسدی و زیساتم یلای

بنسهسست و ستجه به هن ساۀ اضاسهسی باسزا رعسیات دا ک

دهرهسا ضرورش انماسم ملسل،اسش اسسسای و مهام در ایان

است همچنینا ایتان هس و سرا هسی وسیع در بنس ه امکسن

خصااتص را بیشااتر ماای نا در واقااعا ملسل،ااسش در ایاان

گردش نسظر را بس دی ی مسلو بر بسغ به دست میدها ا بار

خصتص بسیسر ان ک است ه برخای از مهامسارین نهاس

غنسی یفی و ح بصری مممتعه اازودک است

عباسرشانا از :بررساای جلاتک در مااترد اسخ وااسحبقرانیه

و ن اولی بسغ مستلیلی به اب،سد  94×217متار اسات

()1328ا تااسد م،ااروف ویلباار بااس نااسم بااسغهااسی ایااران و

ه امت اد دامسلی -جناتبی و عما ۀ ساسختمسنهاسی ن در

تدک هسی ن ()1348ا مقسلۀ مشهتر م،یرالممسلک باس ناسم

سمت جنتد قرار دارد همسنن ا ر بسغ هسی ایرانیا م اتر

در مملاۀ یغماس ()1352ا ملسل،اۀ باسغ م،یار و

اولی بسغ در م تر سقسرن طاتلی قارار دارد اه دو ردیاف

دمسال،مسرک م،یری ()1352ا تاسد ریاسنپاتر باس عناتان

درختسن س سر به الک شی ۀ ق یمیا همراک درختچههسی

پژوهشی در دنسخت بسغهسی ایرانی ()1365ا ملسل،اۀ اناتار

دمشسد سأ ی ویژک ای بر ن دارد در میسنۀ م تر اولی بسغا

در ارسبسط بس بسغ نگسرساتسن ( )1373و نمتناه هاسیی از ایان

انتهسی این مسیر و مقسبل عمسرشا حتضهسی د قرار دارد

قبیل بس ستجه به اینکه در خصتص بسغ ا بریه بهمنزلۀ یکای

سصتیر بسغا بار عنصار اوالی د در

بسغ اردو

ه عالوک بر ان،کس

از  9بسغ م،روف و من صر به ارد ایارانا ملسل،اهای انماسم

دکل گیری بسغ سأ ی می ن ارم اروراته در نمسی عمسرش

نش ک و نشسنه هسی مت ،دی در دست باتد اه ایان باسغ در

اولی دعتش نن گی خسوی را همراک داکتک ساسختمسن در

سس هسی اخیر مترد دستبردهسی مت ،دی قارار گراتاها ایان

همسهنگی بس خو سمسن و ایتان اولی در ذهن القس می نا

ملسل،ه در خصتص این بسغ انماسم دا ک اسات ملسل،اسش

بسغ بس مسسحت ح ود  3/5هکتسر بس دیاتارکهاسی خشاتی از

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر ...
رستم صابریفر و همکاران

سه طرف م صتر د ک است اضسهسی اوالی م،ماسری را
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استخر ن،لیدکل همراک درختسن س و ستش ه در پیرامتن

می ستان به عماسرش اوالیا اضاسهسی خا مسسی و اوالبل

ن جسی گراته ان ا در میسنسارای ایان بخا

سقسیمبن ی رد (دکل )1

طس هسی جنسغی در دیتارک هسی اضالع اه باه یاک داکل

بسغ رایی در پشت سسختمسن و در ادامۀ م تر اولی بسغ
بس عنسوری مسنن درختسن رایع و دنمسا ادامه یساتاه اسات

قارار دارنا

سکرار د ک ان ا در مممتع اضسی ویژکای را به ل سن منظار
و سر رد ایمسد ردکان (دکل )2

شکل  .1نقشه و دید پرسپکتیو ساختمان اصلی باغ (نگارندگان)

شکل  .2عمارت اصلی باغ (نگارندگان)
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دورة 40



بنسهسیی ه در انتهسی در اح ا
بخ

شمارة 4



زمستان 1393

د کان ا ق یمیسرین

مممتعاه م ساتد مای داتن و داسمل دو بخا

اولیان بخ

او

قسمت اداریا دسمل راهرویی طت نی است ه اسس هاس
در دو طاارف ن دااکل گراتااه اساات در انتهااسی راهاارو

ه به عماسرش مر ازی متصال اساتا

سرویس به ادتی قرار دارد و در یکی از اسس هاسی انتهاسیی

دارای  17اسس است ه ضمن ارسبسط بس یکا یگر سمسماسً باه

نا مسیر دسترسی به طبقۀ پسیین از طری یک ردته پلکاسن

انبسر اختصسص یساته است بس ستجه باه قا مت ایان بخا

به وجتد م ک است در میسنۀ سقف راهارو از عنصار االک

می ستان گفت ه ایان قسامت در گذداته باهمنزلاۀ م ال
زن گی سس نسن استفسدک میدا ک اسات بخا
وسیلۀ یک پی و نا از بخ

دوم اه باه

استفسدک د ک است اسس پذیرایی قسامت ممزایای از طبقاۀ

قبلی منفاک دا کا داسمل

او است ه به وترش اضسی وسایع باس ورودی طراحای

راهروی مر زی بس م تر دارقی -غربای اسات اه در دو
ستی ن سس ر هس و اسس هس به وترش قرینه قرار گراتاهانا
در ابت اا این بخ

ارنگی و در نقاسط دیگار از پتدا

طاس ا ساتیزک و گنبا

د ک است
در نسر اضسی ورودی اسس پذیراییا دا نای قارار دارد

م ل ساکتنت امیار باتدک اه پاس از

ه به هشتی منتهی و از هشتی مزبتر دو راک ج ا مایداتد

ستس،ه و گساترش مممتعاه باه سامت غارد و ساسخت

یکی به ملبخ و دیگری باه پای ایاتان پشات بناس مارسبو

عمسرش مر زیا به وترش انبسر در م ک است به طتر لیا

میدتد ه این قسمت دارای اسس هسیی سسدک اسات اه در

گسترش سسختمسن هس از در به غرد بتدک و اولاین بناس در

نهس بخسری دیتاری س،بیه د ک است اضاسی بیرونای ایان

و بقیه به اراختر نیسز

م تطه و ن اساتخر را داسمل مایداتد همچناینا ایان

و همسهنگ در نسر بنسی قبلی باه وجاتد ما ک اسات باسغ

م تطه دارای حماسم و ملابخ اسات اه در حاس حسضار

ا بریه و بنسهسی وابسته باه ن در دارایو زماسنی خاسص و

نشسنه هسی ن بسقی است استخر سقریبسً وسی،ی نیز در وسو

دورۀ مشخصی به وجتد نیسم ک استا امس به ل سن مشاسبهت

و ن مشسه ک مای داتد اه باه م تطاها زیباسیی خاسص

در سسخت و م،مسری می ستان ن را یک مممتعۀ سمل باه

بخشی ک است طبقۀ همکف بنس دارای چشمهطاس هاسیی در

حسسد ورد

نمس و اسسقک هسیی است ه در ایان طبقاه باه وجاتد ما ک

در م تطه و خیسبسن اولی اح ا

بنسیی ه بهمنزلۀ سسختمسن سشریفسسی نسمی ک میداتدا در

است

میسن سسختمسن هسی دیگر از نمسی جسلاب ستجاه و ویاژکای

یکی از بنسهسی مممتعها دردکهخسنه است این قسمت

برختردار است سسختمسن مزبتر ه دو طبقاه اساتا دارای

م تطهای است ه اطراف ن را اسسقاکهاسی مت،ا د دربار

اضسیی ورودی است ه از دو ردته پلکسن به وترش قرینه

گراته ه درگسکهسی ن به وسیلۀ قات

دزد پتدای ک دا ک

در سمت غربی و درقی به وجتد ما ک اسات ایان مسایر

است س ،ادی از اسسقکهس به مرور و به سا ریج باه خارین

دسترساای بااه وااترش سرپتد ای ک طراحاای د ا ک اساات

سسختمسن ال س د ک است اضسی ورودی باسغ ا بریاه نیاز

پلکااسنهااسی مزبااتر در انتهااسی مساایر بااه دو درد ماارسبو

دسمل سردری است ه سقف ن به وسایلۀ مقارنس اسری

میدتن

ه ورودی بخ

داخلی بنس را سشکیل میدهن

سزئین و ارم ن به وترش قت

سیزکدار سسخته د ک است

سسختمسن جسنبی بنسی سشریفسش در جبهۀ میسنی بسغ واقع

در انتهسی در عمسرش اولیا اضسهسی مت ،دی دسمل

د ک و سسختمسنی است دو طبقه ه دسترسی به طبقۀ بس از

انبسر مهمسش و اسل ه قرار دارد در مقسبل عماسرش اوالیا

ممکن میداتد اارم م،ماسری

م تطهای وسیع به وس،ت ح ود  3300متر مربع به استخر

طری دو ردیف پلۀ همر

بنسا گتیسی ن است ه بنسی مزبتر به اسولۀ چن سس ب،ا
از سسختمسن سشریفسش اح ا

د ک است

و برخی اضسهسی دیگر اختصسص دادته اسات و در ضالع
جنتد این م تطها ملبخا حمسم خصتوی و عمتمی قارار

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر ...
رستم صابریفر و همکاران
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دارد در ضلع درقی این م تطها حمرک هس و سه اسس برای

دسمل میدتد و بردادتی از ن تۀ پرداخت مردمسن ایرانی به

متزش تد سن اساتفسدک مایدا ک اسات در ضالع غربای

زمین هسی زراعی و بسغ هاسی میاتک اساتا در نظام بیرونای

م تطه نیز حمرک هس و طس نمسهسی مت ،د و یکنتاخات اه

ختدا جزئی از اضسی اولی باسغ م ساتد مایداتد و در

سکرار د ک ان ا دی ک می دتن در وسو این م تطها استخر

ارسبسط بس دیگر واح هسا اضسیی وسیعسر را داکل مایدها

در وسو و بسغچههسیی در اطراف ن قرار گراتهان و

بزر

(جی سنی و عمرانیا )1386

در گتدۀ جنتد دارقی مممتعاه مسام قارار دارد ایان

از دیگر ان امهسی اضسییا میستان به خیسباسنهاس اداسرک

مسم بس م،مسری سسدک دسمل چهسر ستتن چهسرضل،ی است

رد در میسن خیسبسن هسی چن گسنه یک خیسبسن اولی وجاتد

ه به مک ستیزکهسیی پتد
بخ

گنب ی را س مل می نن

دارد ه سردر اوالی باسغ را باه عماسرش مر ازی متصال

مهم دیگر مممتعها بسغ وسیع ن است ه ح ود

می ن خیسبسن اولی در طات خاتدا اضاسهس و منظرهاسی

 2هکتسر وس،ت دارد این بسغ از یک خیسبسن طتیل بس م تر

متنتعی را پای روی مای گاذارد از جملاه ایان اضاسهس و

داامسلی -جنااتبی برخااتردار اساات ااه درساات در مقسباال

منظرهس می ستان به ج ارک هسی خیسبسن اولی اه از درختاسن

عمسرش مر زی قرار گراته است در ح اسول عماسرش و

همیشه سبز و سسیه گستر سشکیل دا کانا ا هماراک حاتض

بسغ دو حتض وجاتد دارد اه یکای در مقسبال عماسرش و

میسنی و منظرۀ گشتدکساری اه در جلاتی عماسرش اوالی

دیگری در وسو بسغ طراحی د ک است بس ستجه به سربری

همراک حتض جلتی ن و بسغچههسیی ه گلهسی اصالی و

اولیۀ بنس ه بهمنزلۀ دارال کتمه استفسدک مید ک اساتا باسغ

زینتی در ن ختدنمسیی می ن ا ادسرک رد

در گروک بسغهسی حکتمتی قرار میگیرد (دکل )3

از دیگر ان امهسی مهمای اه در داکلگیاری ساسختسر

نمسیسنسرین اضسی بسغا اضس یس و ن اولی است ه در

اضسیی بسغ مؤثرن ا میستان به رشهس ادسرک رد در اضسی

میسنۀ حصسر قرار گراته است ایان اضاس از اجزایای داسمل

اولی بسغ  6رشا  6بسغچۀ تچک و دو بسغچاۀ بسریاک و

رش هسا خیسبسن هس اعم از اولی و ارعی یس جسنبی و به طتر

شی ک وجتد دارد در بیشتر رشهس درختسن سسیهگساتر در

لی م ترهسی دسترسی و حتض هس سشاکیل دا ک اسات
رش هسا واح هس و پیمسنه هسیی برای سسخت اضاسی اوالی
بسغ به حسسد می ین

ه از سکرار و ناسر هام قرارگاراتن

ن هسا اضاسی اوالی باه وجاتد ما ک اسات ایان واحا
دکل دهن ۀ اضاسی باسغا اگرچاه در درون خاتد نظمای را

حسدیۀ رشهس و درختسن میتک در بخشی میسنی واقعان
در بسغ ا بریها مممتعهای از دیگر ان امهس وجتد دارنا
ه در دکل گیری سسختسر اضسیی بسغ مؤثرنا ایان اضاسهس
دسمل حیسط انا رونی واقاع در پشات عماسرش مر ازی و
استخر بزر

نا حیسط ورودی ثسنتیه و اولبل است

شکل  .3عمارت دیوانی باغ اکبریه از دو نمای مختلف (نگارندگان)
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شمارة 4



زمستان 1393

 .5عناصر كالبدی باغ اكبریه

بخ

عنسور سلب ی بسغ را میستان در سه بخ

مهمی از اق امسش برای دکل گیری اضسی بسغا از

اسسسی ملسل،ه و

جمله «حر ت دا به سرگیری درختسن و گیسهسن و سمسمی

بررسی رد برای م س ا اگر به حصاسر باسغ در نگاسک االن

اضسهسیی ه در سر یب بس هما باسغ را داکل مایدهنا ا در

ی ننا ک بردامسریم

بس بستری به نسم زمین م،نس پی ا می نن » (جی اسنی و

ستجه نیما می ستانیم ن را عنصر س

حصسر بسغ از خشت سسخته د ک و در گذدته اطاراف ن را
زمینهسی زراعی احسطه ردک بتدن

ه بس ستس،ۀ دهر بخ

سمس

عمرانیا  )1386ف در مقسبل سقف سامسنا م ا ودک ای
اضسیی را ایمسد می ن

ه بس حصسر بسغ س

ی می دتد در

اعظم ن به سسختمسن سب یل د ک است حصسر باسغ ایرانای

دکل گیری فا عتاملی چتن دیب زمینا سلص مترد نیسز

عنصری مهم در س،ریف اضسی بسغ است و سأثیر اراوانی در

برای سدت درختسنا زمسن حضتر دا هن سه و نظسمی ه

ایمسد منظرهسی داخلی و خسرجی بر عه ک دارد

اضسی بسغ بار پسیاۀ ن ساسزمسن هی دا ک اسات و دارایو

دومین عنصر در این بخ

میستان باه درختاسن اداسرک

اقلیمی منلقه مؤثرن

رد (دکل  )4مسنن سسیر بسغهسی ایرانیا درختسن به واسلۀ

از مممتعه بنسهسی سردر ورودیا عمسرش مر زی و

دکل و حمما م ل قرارگیری نهس در اضسی اوالی و در

می ستان به منزلاۀ عنصاری مهام و ماؤثر در انا ام سلبا ی

نسر یکا یگر باهمنزلاۀ عنصاری سلبا ی در ساسختسر باسغ

سسختسر اضسیی -سلب ی بسغ نسم برد این مممتعه بنسهاس باه

عم ۀ نظسم درختسن سسیه گستر را ستدکای

بسغ به دمسر می ین ا

سأثیرگذارن بخ

نتاری از درختسن س سشکیل می ده

ختدی ختدا اضسهسیی خرد در مقیس

ه «دبسهت هسیی باه

امس سر رد ویژک ای دارن از جمله ایان بنسهاس مایساتان باه

سسیر بسغ هسی ایرانی دارد و در منسبع مختلاف باه ن اداسرک

سردر اولی بسغا عمسرش دیتانیا عمسرش اولیا ساسختمسن

د ک است» (پیرنیسا  )1373گتنه ای دیگر از نظاسم درختاسن

سشریفسسی و دسکنشین ادسرک رد

سسیهگستر را میستان در ردیف درختسن سرونسز در مممتعۀ
ورودی ثسنتیۀ بسغ مشسه ک رد

شکل  .4تودۀ درختان در باغ اکبریه ،عکس هوایی سال ( 1389سازمان میراث فرهنگی بیرجند)1389 ،
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 .6بررسی كاركردی باغ اكبریه

وسیع در دو ستی ن و چن اسس

در بسغ ا بریها سر ردهس در طت خیسبسن اوالی و از ساردر

انتهسی ن  -ه سسبقسً تسبخسنه بتد -اینک یگسن حفسظت ثسر

اولی ه اضسیی مشخص برای ورود به مکسن س،ریفدا ۀ

دیگر مشتمل بر اسس هسیی اسات

در ن استقرار دارد بخ

تچک و سات در سات در

بااسغ اساات و در عااین حااس حکام پااذیرایی باارای برخاای

ه دسترسی به ن هس از طری مهتاسبی امکاسن پاذیر و اماتر

میهمسنسن را نیز داردا غسز و به دسک نشین ختم میدتد سسیر

دیتانی در ن انمسم مید ک است این مرحلاه از سسریخچاۀ

سر ردهس در جتار و در ارسبسط بس عماسرش اوالی س،ریاف

ا بریه سس اواسو دورۀ قسجسریه و ساس دوران مظفرالا ین داسک

د کان بر این اسس ا سسختسر سر ردهس را میستان باه ساه
بخ

سقسیم رد:
بخ

ادامه دارد
مرحلااۀ دوم؛ ستساا،ۀ مممتعااه :دورۀ قسجسریااه او

یکم :اضسهسی بیرونیا سشاریفسسی و سر ردهاسی

دکل گیری رقسبت هس ی اسات،مسری میاسن دو ق رسمنا

ن

خسص (دیتانی) را دربر میگیرد ه در امت اد عمسرش اولی

روزگسر است از ایان مقلاع حکاسم م لای قهساتسنا سنهاس

و متصل به ن جسنمسیی د کان

ممریسن سیسست هسی حکتمت هسی مر ازی ایاران نبتدنا ا

دوم :مممتعااهای از عملکردهااس در خصااتص

بلکه وظیفۀ دیگری چتن حفسظت از منساع دو ق رسمن ن

بخاا

اضسی سکتنتی ه در قسلاب اضاسهسی خارد بار گرداگارد

روزگسر را به انمسم میرسسن ن این دارایو متجاب بساو

اضسی اولی س،ریف د کان

ق رش حس مسن م لی د و مممتعاۀ ا بریاه س ات ساأثیر

بخ ا

سااتم :م ا ودکای از سر ردهااسی خ ا مسسی و

اازای

ق رش حس م رون مم د گرات و عمسراش ساسزک و

نگهبسنی همچتن اولبل ه در بخشی ممزا از اضسی اولی

نتا به اراختر ق رشگیری ساس نسن ن ایماسد دا ناتع و

بسغ قرار گراتهان

دکل م،مسری و سزئینسش به سر راته در ایان قسامت از بناس
نشسن میده

ه ایمسد ن همزمسن بس ق رشگیاری حس ماسن

 .7سیر تحوالت تاریخی باغ اكبریه

است بخ

مرحلۀ او ؛ دکلگیری :گسترش بیرجن سبب د سس راتاه

سیسست داخلی و خسرجی مرسبو بس منسط اطارافا در ایان

حکاتمتی

سسختمسن رهبری و نظسرش مایدا ک اسات در اداماه و در

بیرجن ا مااترد سردی ا قاارار گیاارد گسااتردگی م ااالش و

ثسش در مممتعۀ ا بریه

راته استفسدک از ار
قرارگیری این ار

بهسرستسن بهمنزلۀ اولین ار

در ممسورش دیگر سکتنتگسکهس دو پیسم

زیسدی از اماتر مارسبو باس سماسرشا امنیات و

اواخر دورۀ قسجسریها خرین مست
سسخته میدتد این بخ

در دو طبقه و داسمل اساس هاسیی

داداات؛ او ً بااه ل ااسن امنیتاای حراساات و حفسظاات از ن

است ه در ارسبسط بس هم سر می نن در این بخا

مممتعه را سخت می رد و دیگار اینکاه حس ماسن سمسیال

امتر اداری انمسم مید ک است

واراسً

دادتن روابو و مراوداش ن هس در منظر عمتم نبسد لذا در

مرحلۀ ستم؛ س بیت :از اوایل دورۀ پهلتی سس پسیاسن ایان

اواخر دورۀ زن یاه و اوایال دورۀ قسجسریاها علای ا برخاسن

دورکا بسغ ا بریه در مرحلۀ س بیت قارار دارد در ایان دورکا

خزیمه دستتر داد در ممسورش قناسش و دامناۀ اتک باسقران

هیچ بنسیی در مممتعه ایمسد نش ک و دخسلت هاسی متجاتد

بنسیی اسخر و م،متر سسخته دتد نچه در ن مقلع ساسخته

وراسً دسمل سغییراش ان ی اسات اه در اجازای م،ماسری

د در دو طبقه بتد ه طبقۀ او ن عم سسً سربری خ مسسی

هسا مسنن اازودن حمسم باه برخای اساس هاس یاس

دادت و مست

ثسسی در دو بخ

سمالً ممزا ااراهم دا

بخشی در ضلع جنتدغربی مممتعه قرار دارد ه باه ار
ختاد مشهتر است و بس راهرویی در میسن و دو اسس نسابتسً

برخی بخ

سمهیز مممتعه باه امکسناسش بار و د داهری و سلفانا
اعمس د ک است
مرحلۀ چهسرم؛ الارش :ایان دورک از پیاروزی انقاالد
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اسالمی غسز و ساس ساس هاسی غاسزین دهاۀ دصات اداماه

مترد نظر ه بسغ در ن قرار گراته دارای دایبی از جناتد

می یسب در این دورکا بس ستجه به اینکه بنس از ساتی مسلاکا

به دمس است عالوک بر نا زمین بهمنزلۀ عنصاری اه در

رضتی دا ک باتد و سشاکیالش ساتسن

دکلگیری بسغ دخیل استا بس وترشهسی گتنسگتنی ظهتر

رضتی نیز س ت سأثیر سس هسی غسزین انقالد قارار

یساته است بسغ از طری حصسر به طتر سمل م صتر دا ک

وقف ستسن ق
ق

دادتا ستجه خسوی ملر نبتد حتی در مسک هاسی ابتا ایی

است این حصسر ج ای از اینکه م

پس از پیروزی انقالد بهمنزلۀ یکی از نمسدهاسی حکتمات

و ن را مس ود می ن ا به س،ریف بسغ نیز ماک مای نا

پهلتی به سصرف مردم در م

ستجه به اضسی مشخص و بسهتیات باسغا لازوم عنسواری

مرحلااۀ پاانمم؛ اسااتقرار ااسربریهااسی نسمتمااسنس :در

ودۀ بسغ را دور میزن

س،ریف نن ک را در ستهسی گتنسگتن یسد ور می داتد «ایان

سس هسی ب ،ی نیز نه سنهس ستجهی به این مممتعاه ملار

عنسور اگر در چهسرست بسدن ا بسروهسی بسغ به دمسر می ین

نبتدا بلکه بس ورود برخای از سر ردهاسی اداریا نظاسمی و

و اگر در بس ا سمسن همچاتن سمسیال همیشاگی م،ماسری

انتظسمیا رون سخریب استمرار پیا ا ارد بارای م اس ا در

ایرانیا سقف اضسهس سلقی می دتدا وجه دشم ستسو زمین

سس هسی  62و  63این مممتعه در اختیسر ژان ارمری قارار

س،ریف می دتد ه در بسغ به وترش ف جلاتک مای نا »

گرات در این دورکا بس ستجه به سنسسبن ادتن اسربری باس

(جی سنی و عمرانیا  )1386وجاه دشام باس اینکاه نقشای

مسهیاات بنااسا وا مسش جبااراننسپااذیری بااه ن وارد دا و

سرادی ک د ک بر سلص زمین استا سهمی عم ک در داکل و

بخشیهسی زیسدی از بنس و درختسن و گیسهسن از بین رات

سصتیر سمسنی بسغ ایفس می ن

مرحلۀ دشام؛ حیاسش مما د :از اواخار ساس  1368و

قرارگیری بسغ ا بریه نسبت به مسیر قناسش باه گتناهای

ایمسد داتر نگهبسنی ثسر سسریخی در بیرجنا ا مممتعاۀ باسغ

است ه در دایبی مالیام بیاسری باه راحتای امکاسنپاذیر

ن

ماایدااتد ا بریااه همچااتن همااۀ بااسغهااسی ایراناای «باارای

ا بریه در اختیسر میرا

ارهنگی قرار گرات و به دنباس

بهرک من د ن از هتای زادا نترا خسک و د باه جسیگاسهی

مرمت و حفسظت بنس غسز د
مرحلۀ هفتم؛ بسغ به م سبۀ یک اثر سسریخی :خارین دورک

نیسزمن بتدک است ه در م،رض وزش باسد مالیاما اتاسد

از حیسش بسغا دورک ای است ه از سس  1375به ب،ا غاسز

زم و سسیۀ سای و خسک حسولخیز قرار گراته و باه دا

د ک است در این دورکا بسغ ا بریاه باهمنزلاۀ اثاری واجا

دسترسی داداته بسدا » (میران رساکیا  )1380و زماین از

ارزش در اهرست ثاسر ملای ( )78/3/2و جهاسنی ()1390
ثبت د

گیاه :همچتن بسیسری از بسغ هسی ایرانیا گیسهسن در باسغ

 .8نقش قابلیتهای محلی در شکلگیری باغ
زمین« :زمین در جنبههس و ادکس و مقیس هسی گتنسگتن در
دکل گیری بسغ ا بریه نق

جنبههسی گتنسگتن در ایمسد این درایو نق

دارد

غیر قسبل انکسری دارد از جمله

جنبه هسی مترد نظر می ستان به جنس خسکا قسبلیت بیسریا
نفااتذ بااه اناا ازک در ن و حسواالخیاازی ادااسرک اارد»
(دان دوساتا  )1374باسغ ا بریاه نیاز مسننا بسایسری از
بسغهسی ایرانای در دداتی دایبدار ساسخته دا ک اسات و
نسبت ن را بس قنسش ا بریه نمی ستان نسدی ک گراات ددات

ا بریها حضتری پررنگ و س،یین نن ک دارن

نچه حسوال

حضتر گیسک استا بس سسزمسنی ه گیسهسن را به نظم شاسن ک
در ارسبسط است «بسغبن یا سر یب و سرسیب سدتن درخات
و گل و گیسک در بسغ هسی ایرانی سسبع روابوا ضتابو و ناسظر
بر اسراییا پتیاسییا مقسبلاه باس نسساسزگسریهاسی م یلایا
مسسع ش دادت و بردادات و زیباسیی و چشام ناتازی در
اصت گتنسگتن سس است» (ابتالقسسمیا  )1371در واقاعا
نظسم دکلگیری بسغ (بسغ رایی) در سفسوش اسسسی باس دیگار
بسغسش هم سراز ختدا وجهی ممتسز از م،مسری بسغ ایرانای را
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نمسین گی می ن

ه به همین دلیل ن را درختر ستجه ردک

اساات گتنااههااسی گیااسهی سااسزن ۀ بااسغ از سنااتع مللااتبی

ددتاری درایو اقلیمای را باس زیباسیی خاتد باه ارامتدای
میسوسرن

برختردارن این بسغ از سنتع گیسهی بس یی برختردار اسات

آب :د مهم سرین و حیسسی سرین عنصر دکل گیری باسغ

ه وسحبسن اولیۀ ن از متق،یت اجتمسعی و

استا «زیرا بای وجاتد و حضاتر نا حضاتر و اساتمرار

گتناههاسی

اه

و نشسن می ده

نفتذ خاتی ا در جهات جماع وری و غار

حیسش بسغ غیرممکن بتد اگرچه برخی عنتان دادته ان

مختلف ه امکسن رد در این د و هاتا را داداته اساتا

در ب،ضی از بسغ هس اسسسسً از د استفسدک نمی دتدا بالاسوله

بهرۀ زیسدی بردکان

بیسن می دتد ه ایمسد بسغ ب ون د مخصتوسً در خراساسن

حضتر گیسهسن در بسغ ا بریه از جنبه هسی گتنسگتن قسبل

غیرممکن است» (دان دوساتا  )1374باه هار حاس ا در

بررسی است ه عبسرش ان از :س،ریف و ایمسد اضاسا بساو

جسیی ه ح اقل امکسنسش در ارسبسط باس وجاتد د ملار

جنبههسی یفی و یفیتهسی بصری اضاسی باسغ باس ها ف

بسد ا استفسدۀ منسسب و بههنگسم از ن حرف او را میزن

ایمسد سسی

و رام

بارای ساس نسن و باه دسات وردن

به هماین دلیال عناتان دا ک اسات اه «در بخا

عما ۀ

م صت مترد نیاسز از درختاسن س،ریاف و ایماسد اضاس از

سرزمین ایران ه دارای اقلیم گارم و خشاک اسات و د

مهم سرین ویژگی هسی نظسم گیسهسن در بسغ م ستد میدتد

اراوانی ن اردا اهمیت د و حضاتر ن در باسغ مضاسعف

ه در ردیف هسی متارا م و

ن بیشاتر مایگاردد» (پیرنیاسا

«در مقیس

النا درختسن س

به هم اشردک سدته د کان و در حقیقت ستدکهسی حممای

میدتد و سمسیل باه نماسی
)1373

شی ک ای را پ ی وردک انا ا از بیارون در ساسخت و ارائاۀ

جسیگاسک و وضاع عاتارض زماین در داکل باسغ ساأثیر

حمم و دکل لی بسغ سأثیر عم ک ای بر جسی گذاداته انا »

بسزایی دارد بسغ به وترسی روی زمین قرار مایگیارد اه

(جی سنی و عمرانایا  )1386داخال اضاسی باسغ نیاز ایان

حر ت د از بس سرین نقلها احتماس ً از م لای اه ظاسهر

س،ریف اضس و اضسساسزی اه از طریا درختاسن واترش

می دتد «مظهر نسمه» به سراسر بسغ ادامه یسب در بسغ ا بریها

میگیردا سمالً داکسر اسات از مهامسارین اضاسهسیی اه

دسترساای بااه د از طری ا قنااسش اساات در بیرجن ا د

اسسسای دارنا ا

قنسش هس به ان ازک ای نیست ه در نهرهس باه طاتر دائام د

خیسبسن اولی بسغ است این اولین یاۀ حضاتر گیسهاسن در

جاسری داتدا باه هماین سابب در ا ار باسغهاس د را در

بسغ است در حس حسضرا ردیفی از بتساه هاسی دمشاسد در

استخر هسی متجتد در بسغ جمع و ب،

ن را به دا،سش و به

امت اد این درختسن به س،ریف اضسی اوالی خیسباسن ماک

وس،ت در نهرهس جسری مای ردنا ایان اساتخرهس نیاز از

می ن از دیگر جنبههسی حضتر گیسهسن در بسغ میستان باه

عنسور سشکیلدهن ۀ نظسم بیسری بسغهس به دمسر مای ینا و

و راحتی ادسرک رد باسغ ا بریاه باه گتناهای

مکسن قرارگیری نهس بس ستجه به نظم هن سای باسغهسسات

طراحاای د ا ک ااه بتتان ا بااه ددااتاریهااسی زن ا گی در

د در نهرهسا جتیهاس و م اترهاسی اوالی و ارعای باه

درختسن ساسیه گساتر در س،ریاف ن نقا

ایمسد سسی

ودکای ه در ن برپس د ک استا پسسخ منسسبی ده

حر ت درمی ی به طتری ه سمسمی رشهس را بیسری ن

م

دومین یه ای ه گیسهسن ایمسد ردک انا ا سالص وسایع

در بسغ ا بریه د و جتیهسی ن بس ستجه به عتارض زمین

درختسن میتک داخل رشهسست ه بس هناگ اصات سغییار

در جهت جنتد به دمس جریسن مییسبن در بهرکگیاری از

ردک و بخشی از نیسز سس نسن بسغ را بر وردک می ردک اسات

د ستجه م،مسران به اب،سد منظاریا اسر ردی و دانی اری

اه در

م،لتف بتدک است به هماین دلیال در وجاه منظاریا د

و در نزدیکاای جااتیهااسی دا

بهمنزلۀ عنصر دفسف و سیس در دکلهسی گتنسگتن استفسدک

در یهای دیگرا بتسههس و گلهسی سزئینی قرار دارن
بسغچااههااسیی در دسااتر
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د ک است گرمسی د ی هتا و سبخیر زیسد د سبب دا ک

البته پیشرات هسی علمی اخیر بیسنگر ن اسات اه یکای از

است ه م،ماسر باسغا از د در جاتیهاسی رو باسز متار

د یل غرقسبیبتدن نتع بیاسری ایان منلقاها وجاتد عسمال

استفسدک ن و سنهاس در حاتض جلاتی عماسرش و حاتض

دتری خسک است

میسنی خیسبسن اولی نمسی

وجه دنی اری مربتط به و ا و نغماه هاسیی اسات اه

د به چشم میخترد به منظتر

اسااتفسدۀ بهتاار از دا نااسرۀ مساایرهسی اواالی انتقااس د

بخ

(جااتیهااسی اواالی) بااه وااترش متاارا م درختااسن و

ختبی از ن بهرکبرداری د ک است وا ای د جاسری در

درختچههسی م مر و غیرم مر سدته دا ک اسات ساس ضامن

جتی هس و و ای ظریف اتران د در اتارکهسا نمتدهاسیی

اااازودن بااه زیبااسیی و سرساابزی بااسغا م صاات سی نظیاار

از این وجه حضتر د در بسغ ا بریه به دمسر میرون

گلم م یا انمیر سیسک و انسر نیز ستلی

نن

در وجه سر ردیا به این نکتاه ستجاه دا ک اسات اه
گیسهسنا درختسنا گلهس و بتسههاس نیسزمنا بیاسریانا و ایان
عم ک سارین وجاه اسر ردی حضاتر د اسات میازان د
س،ییند ک برای بسغ ا بریه از قنسش مربتطها دو دبسنهروز بتدک
است ه م،مت ً بیشتر ن برای بیسری بسغ طی  7روز استفسدک
د ک و میزان ان ی در استخر پشت عمسرش ذخیرک می دا ک

ج ایینسپذیر از اضسی باسغ سلقای مایداتن

 .9نتیجهگیری
ضرورش دسترسی به اضاسهسی سابز در مناسط

اه باه

اتیری و

نیمه تیری به علت گرمسی طسقتارسس و گرد و خسک نسدی
از وزش بسدهسی گرم و ساتزان از یاک طارف و نباتد د
سای و منسسب از طرف دیگرا چسلشی بتدک است ه ماردم
و مسئت ن در داهرهسی اتیری و خشاک همیشاه باس ن
دست به گریبسن بتدکان به خصاتص در داهرهسیی مسننا

است از این مق ار د ذخیرکد ک به دو منظتر بهارکبارداری

بیرجن

می د ک است؛ یکی به منظتر پربتدن حتض مذ تر از د و

مختلف بتدک انا ا ایان مهام اب،اسد گساتردک ساری باه خاتد

استفسدک در طراوش و زیبسیی م یو و دیگری اساتفسدک از د

میگراته است این ضرورشهس دکلگیری بسغهاسی مت،ا د

ذخیرکد ک به منظتر بیاسری سایفی جاسش و سابزیمسسی اه

در این دهر را ستجیه پذیر ردک است ه یکی از نمتنههسی

احیسنسً در بسغ و بین ردیف هسی درختاسن در اصات مختلاف

مشخص ن بسغ ا بریه است این باسغا عاالوک بار ساأثیراش

بهسر و سسبستسن شت مید ک است

ادسرکد کا بس س،یین حا نهاسیی گساترش داهر باه سامت

عما و پهنااسی نهرهااسیی ااه د را بااه پااسی درختااسن
ه ایت می نن ا بسیسر متنسسب بس نیسز بی درختسن و بساات

ه از ق یما مر از مراج،اۀ نمسینا گسن شاترهسی

اراضی شسورزی و مست ،ا نتعی حریم برای ستس،ۀ ااقای
ن س،یین ردک است

خسک در نظر گراته د ک استا به طاتری اه در هار باسر

در واقعا ااراهم اردن چناین اضاسهسیی ضامن اینکاه

بیسری طب م ار مشخصا حمم د مترد نیسز درختاسن را

همسهنگی و همراهی بس طبی،ت و دارایو زمیناه ساسز ن را

سس دور ب ،ی سأمین ن برای غلبه بر دیب نسبتسً زیسد زمین

یسد ور می ن ا سفکر برنسمهریزی و طراحای ساس نسن اوالی

هنگسم انتقس د در طت بسغ و جلاتگیری از دبردگای و

دهر را نیز به رخ می شا باه هار حاس ا دانسخت ن اتۀ

خسکا از قل،سش سفسلی به ناسم «نهرساسد» اه باه

برقراری این ارسبسط و عتاملی ه باه اساتمرار حیاسش ایان

ارسسی

همین منظتر سسخته مید کا استفسدک د ک است نتع بیسری
منلقه به دلیل درایو خسص د و هتایی و نباتد دانا

و

سکنتلتژی در گذدتها از نتع غرقاسبی باتدک و د قناسش از
طری نهرهسی خس ی به باسغ ها ایت و وارد نهرهاسی پاسی
درختسن د ک و د مترد نیسز نهس را سأمین می ردک اسات

اضسهس مک ردک استا میستان بهمنزلاۀ راهنماسیی بارای
مردمی بسد

ه در دوران پستما رن زنا گی مای ننا و

همیشه از مبتد اضسهسی بکر و سرزن ک دکتک دارن ایان
دنسخت زمسنی اهمیتی دو چن ان پیا ا مای نا

اه با انیم

اغلب اضسهسی ادسرک د کا ا نتن به عم و از روی گاسهی
سخریب د کان (دکلهسی 5ا  6و )7

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر ...
رستم صابریفر و همکاران

شکل  .5بخشی از فضاهای داخلی باغ که در اوایل انقالب تخریب و در دهۀ  70مرمت شد (میراث فرهنگی بیرجند 1389 ،و نگارندگان)

شکل  .6تغییر و تحوالت باغ تا سال ( 1350میراث فرهنگی بیرجند 1389 ،و نگارندگان)

شکل  .7تغییر و تحوالت باغ از  1350تا ( 1389میراث فرهنگی بیرجند 1389 ،و نگارندگان)
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در واقااعا داانسخت و مستن سااسزی بااسغهااسی سااسریخی

سمربی ختدا اضسیی را ایمسد ردک ه سبب بقاس و پتیاسیی

مق مهای برای حفسظت و احیسی نهسست چتن بسغ ارگسنی

بستر طبی،ی د ک است حضتر و استمرار حیسش این بسغ در

پتیسست و در گذر زمسن دستختش سغییر میدتدا بناسبراین

ه این دهر در تیریسارین

بیرجن از نمس اهمیت می یسب

نیسزمن رسی گی و مرمت دائمی است چنسنکه الگتی اولیۀ

منلقۀ خراسسن بزر

بسغ دچسر دگرگتنی و عنسوری از ن حذف یس اضاساه دا ک

اضسی سبز و طبی،ی دست به گریبسن بتدک است

بسد ا به مک دنسخت یههسی سسریخی و طبی،ی میساتان
به الگتهسی هر دورۀ بسغ دست یسات و بار ایان اساس

بیرجن

بس چسل

هسی ع ی کای در خصاتص

ه رون و دکتاسیی خاتد را در دورۀ وافتیه

باه

به دست وردک و دارای مممتعهای از بسغهاسی ساسریخی از

بسزسسزی سسریخی یس پالن اولیۀ ن پرداخت (ایرانیبهبهسنی و

اواخر دورۀ زن یاها قسجاسر و پهلاتی او باتدک اساتا باه

دیگرانا  )1392به همین منظترا ملسل،ۀ حسضر سأ ی خاتد

میزان لاتدگی نسدای از گارد و

را بر سبیین نق

منظتر سللیف هتاا سه

و جسیگسک بسغ ا بریه بهمنزلۀ یکی از عنسور

غبسر م یوهسی تیری و نیمه تیری و جلتگیری از ستس،ۀ

سأثیرگذار در ساسختسر و اسر رد بیرجنا باه خصاتص در

ااقی دهر به ساتی اراضای شاسورزی و مسات ،ا اسکاسی

زمینۀ سأمین بخشی از اضسی سبز و سر ردهسی مترساب بار

انکسرنسپذیری بر این گتنه اضسهس دادته است زیرا دهری بس

این گتنه اضسهس قرار دادک است (دکل )8

درایو اقلیمی بیرجن و متأثر از بسدهسی  120روزۀ سیستسنا

این بسغ به منزلۀ سسختسر سمالا بیاسنگر رابلاۀ سنگسسناگ

ب ون این اضس امکسن حیسش نمیدادته است این در حاسلی

میسن بستر ارهنگی و طبی،ی است و نشاسنه ای از ساسزگسر و

است ه وقتی طر اضاسیی و جسنماسیی اضاسهسی داهری

همست ردن نیسزهسی انسسن و طبی،ت است این بسغ همچتن

بیرجن را در ابت ای دروع رون ستس،ه مالحظه مای نایما

اغلب بسغهاسی ایرانای باروز ساتان نهفتاۀ م ایو و ادراک

نتعی الگتبرداری از بسغ ایرانی و اضسهسی سنتی مارسبو باس

پیچی گیهسی ن بتدک است خسل باسغ باس اسکاس باه دانا

ن را به ذهن متبسدر می ن

شکل  .8موقعیت باغ در بافت قدیمی بیرجند (عکس هوایی بیرجند سار ()1334سازمان میراث فرهنگی بیرجند)1389 ،

ضرورت شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر ...
رستم صابریفر و همکاران

به همین دلیل است ه بسغ ا بریۀ بیرجن به منزلۀ یکای از
 9بسغ پرون ۀ بسغ ایرانیا در سی و پنممین اجال

نق
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این بسغ در دکلگیری و ستس،ۀ نتنی بیرجنا از

یتنساکت

ن نظاار اهمیات دارد ااه سمااسمی اواات هن سای زم در

جهاسنی باه ثبات رسای ک

دگلگیری چنین اضسهسیی از جمله سقسرنا گستردگی دیا ا

بساتر خاسص و

م تر دا هن سۀ مستلیلی و مر زیت به طتر قسطع در ن

ن بس اوت و دایتکهاسی م،ماسری ایرانای در سا اوم

به سر گراته د ک است در واقعا باس ستجاه باه متق،یات و

سمربیسش سسیر نقسط تیری ایرانا از ارزشهسی برجستۀ ایان

مکسن یسبی بسغ ه متأثر از ستان م یلای بساتر باتدک اسات؛

بسغ م ستد میدتد ایان در حاسلی اسات اه مکاسنیاسبی

سأثیراش انکسرنسپذیری در م

ودیت رد داهر در جهاسش

منسسب برای مسدکسسزی بستر اولیاۀ باسغ و انتخاسد وا یص

خسوی دادته و به همین دلیل متجب ردا درونگرایای و

گتنههاسی گیاسهی و روشهاسی پارورش و نگها اری ن و

سقتیت ار سن درونای ن دا ک و اواسلت داهر را ساس حا

در سس  2011در اهرست میارا

است عالوک بر نا خل این بسغ بار اساس
انلبس

م یریت ویژک بر منسبع د و گیسکا خالقیت و درایت ایرانیاسن
در بهرکگیری از منسبع م

زیسدی حف

ردک است

ود را به ختبی نشسن میده

منابع
او ا سسزمسن پسرکهسا دهرداری سهرانا سهران

ابتالقسسمیا

 1371بسغا چس

ادارۀ ل میرا

ارهنگیا ونسیع دستی و گرددگری خراسسن جنتبیا  1392ردیت و اسنسد ثبت ثسر ساسریخیا میارا

ارهنگای بیرجنا ا

بیرجن
ادارۀ ل میرا

ارهنگیا ونسیع دستی و گرددگری خراسسن جنتبیا  1389ردیت و اسنسد ثبت بسغهسی سسریخیا میرا

ارهنگی بیرجنا ا

بیرجن
ریسنپترا ع  1365پژوهشی در دنسخت بسغهسی ایرانا چس
انتارا ع  1373بسغ نگسرستسنا تسد سهرانا چس
ایرانیبهبمسنیا ک سللسنیا

او ا انتشسراش ارهنگسراا سهران

او ا جل چهسرما انتشسران رودنگرانا سهران

 1381دسخصهس و ویژگیهسی بسغسسزی در دورۀ قسجسریها م یودنسسیا سس بیست و هشاتما دامسرۀ 29ا

وص 99 -81
ایرانیبهبمسنیا ه ا دکتهیدهکردیا ژا سللسنیا ر  1392روش دنسخت و مستن سسزی بسغهسی سسریخی نسدنسختۀ ایارانا م ایودنسسایا
سس 39ا دمسرۀ 1ا وص 156 -145
براسیا ن  1382نگسهی نت به مفهتم ارهنگی بسغ و اضسی سبز در زبسن اسرسیا م یودنسسیا سس بیست و نهما دمسرۀ 13ا وص 15 -4
پیرنیسا م  1373بسغهسی ایرانیا مملۀ بسدیا سس چهسرما دمسرۀ پسنزدهما وص 23 -17
جلتکا ف  1328سخ وسحبقرانیها مسهنسمۀ اطالعسشا سس دوما دمسرۀ 12ا سهران
جی سنیا

ا عمرانیا م  1386بسغ اینا چس

او ا انتشسراش پژوهشگسک میرا

ارهنگیا ونسیع دستی و گرددگریا سهران

دان دوستا ی  1374بسغ ایرانیا اصلنسمۀ اثرا سس پنمما دمسرۀ  18و 19ا وص 224 -214
وسبریارا ر ا دیتسس را الف ا اخگریا م  1392ستس،ۀ پسی ار دهریا راهکسرهسی اجراییا چس

او ا انتشسراش نتر علما سهران
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وسبریارا ر  1388قسبلیتهسی ستریستی و گرددگری استسن خراسسن جنتبیا طر پژوهشی دانشگسک پیسمنترا بیرجن
م،یرالممسلکا د  1352بسغ اردو ا مملۀ یغمسا سس نهما دمسرۀ 304ا وص 587 -583
م،یریا م  1352دم ال،مسرک و بسغ م،یرا مملۀ یغمسا دمسرۀ 305ا وص 651 -648
مؤسسۀ جغراایسیی دانشگسک سهران  1384اطلس اقلیمی ایرانا چس

او ا انتشسراش دانشگسک سهرانا سهران

میران رسکیا م  1380بسغ در مفهتم بسغا هفت دهرا سس دوما دمسرۀ 3ا وص 13 -4
هتادنسسی بیرجن  1387د و هتای استسن خراسسن جنتبیا بیرجن
ویلبرا د  1348بسغهسی ایران و تدکهسی نا سرجمۀ مهیندوخت وبسا چس

او ا انتشسراش بنگسک سرجمه و نشر تسدا سهران
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