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 تهران ياهشناسيباغ گ تيتا واقع سانيپرد ياياز رو: قرن انتظار مين

  1نفيسه صمدي و 2، حسنا پورهاشمي1محمدي ، مريم ملك*1حسين آخاني
  C4آزمايشگاه تحقيقاتي گياهان هالوفيت و شناسي، گروه علوم گياهي،   تهران، دانشگاه تهران، پرديس علوم، دانشكده زيست -1

  دانشگاه منابع طبيعي و علوم زيستيوين، اتريش،  -2

 چكيده

تهران واقع  2اتوبان حكيم و همت در منطقه دو مجاور آن در بين دو رود دره فرحزاد و دركه و  نواحيپارك طبيعت پرديسان و 
بنا بود كه به يك پارك طبيعت با طراحي قبل از انقالب اين پارك به سازمان حفاظت محيط زيست تعلق دارد و . شده است

 دراست ولي دو رود دره فرحزاد در غرب و رود دره دركه هكتار  300مساحت پارك . زيست بوم هاي مختلف جهان تبديل شود
آن را به كوه هاي شمال تهران پيوند مي دهد و با در نظر گرفتن مناطق سبز مجاور، شامل دو طرف اتوبان چمران، پارك  قشر

بر اساس تحقيقات گسترده . دهد تشكيل مي راهكتار منطقه يكپارچه سبز  550 وسعتي حدود هاي گفتگو و فدك و تپه مالصدرا
و در راستاي حفاظت از زيست بوم تهران به منظور تهيه يك برنامه جامع  پوشش گياهي اين منطقه بررسي 1377از سال 
در اين پهنه با  سبزپوشش گياهي طبيعي و نيز ايجاد فضاي  يهدف اين پژوهش حفظ و احيا. بندي شده استناحيهمديريتي 

عبور دو روددره مهم شهر تهران، پارك . شهر تهران استدر هاي بوم شناختي، نياز تفرجي، علمي و پژوهشي  توجه به ارزش
اي ميان دانشگاه تهران و شهرداري  كه ساخت آن بر اساس تفاهم نامه –طبيعت پرديسان، برج ميالد و باغ گياهشناسي تهران 

بر اساس . ه استاين منطقه را به يك پهنه با ارزش زيست محيطي تبديل كرد –آغاز شده است  1400تهران از خرداد ماه سال 
گونه كشت شده از پرديسان و مناطق  87و  يگونه خودرو 443ي گياهي شامل  گونه 530حدود  1377تحقيقات طوالني از سال 

 74تغييرات كاربري، بخصوص ساخت پارك نهج البالغه منجر به از بين رفتن حدود . شناسايي شده است) برج ميالد(مجاور 
 چون ميانكه  است معتدله يها علفزار و ياستپ يها شيرو ماندهيباق سانيپرد ياهيگ وششپ. گونه گياهي خودرو شده است

 يعموم يمايس. دارداز هر دو گروه را  يعناصرواقع شده به سمت جنوب  يابانيب يها استپ و شمال سمت به البرز يها هيكوهپا
و  خشك مهين ياستپ يمايبه آن س پايگون و است يها جنساز  يچند ساله استپ يها گونهكه حضور  استعلفزار  ياهيپوشش گ

اي و غرب  حاضر بخش مركزي پرديسان باالترين غناي گونه  بر اساس پژوهش .داده است جنگلي در رود دره ها- درختچه اي
ست در قالب پرديسان ارزش حفاظتي بااليي دارد و بهتر ا. هاي گياهي را دارد ترين گونه باارزش) در امتداد دره فرحزاد(پرديسان 

در ضمن احياي رود دره ها و حفظ . اثري طبيعي ملي به منطقه حفاظت شده شهري تبديل شود تا اين ميراث ارزشمند حفظ شود
فضاي سبز با تاكيد بر حفظ تنوع زيستي بومي و برنامه ريزي براي برنامه هاي گردشگري علمي و آموزشي از مهمترين اهداف 

 1400يجاد باغ گياهشناسي در دو بخش غربي و شرقي اتوبان چمران از مهمترين اتفاقات سال ا. پهنه بندي اين مقاله است
بخش غربي آن واقع در شمال پارك گفتگو به  .است كه بر اساس توافق شهرداري تهران و دانشگاه تهران آغاز شده است

بندي، گذر لينه، باغ گياهان دارويي و ميوه و شهرداري تهران تعلق دارد كه بخش هاي مهمي از باغ گياهشناسي شامل بخش رده 
در بخش شرقي عالوه بر پژوهشكده گياهشناسي، گلخانه هاي نمايشي و تحقيقاتي، . باغ كودكان و زيست بوم زاگرس قرار دارد

 ساخت موزه. قاره جهان به نمايش گذاشته خواهد شد 5زيست بوم هيركاني، البرز و منتخبي از گياهان زيست بوم هاي 
، گياه باستانشانسي و گياه  شامل دنياي گياهان، ديرينه شناسي(در پژوهشكده و موزه گياهشناسي نمايشي ) هرباريوم(تحقيقاتي 

بر  ديبا تاك سانيپرد عتيپارك طب ياهيگ و يستيز تنوع و يعيطب راثيم يمل ثبت. در موزه علم اجرا خواهد شد) مردمشناسي
 باغ ينامگذار و 1400مرداد  10 خيشهر تهران در تار ياسالم يشورا نيمصوبه پنجم نيدر آخر ياهشناسيباغ گ جاديا
    .ديرس انجام به 1400 ريت 29در مصوبه  تهران ياهشناسيگ

  پرديسان، باغ گياهشناسي، تهران: واژگانكليد
 hakhani@ut.ac.ir: نويسنده مسئول، پست الكترونيكي* 
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  مقدمه

پارك طبيعت  ايده ايجاد باغ گياهشناسي ملي ايران و نيز
. پرديسان توسط اسكندر فيروز مطرح شد و كليد خورد

بحث هاي سياست وي كه در ورود محيط زيست به 
هاي برنامهحكومتي ايران و توجه به آن در گزاران 
داشته است نقش مهمي نيم قرن اخير در ايران اي توسعه

دوران كودكي خود را در برلين گذرانده و در آمريكا 
فيروز شكارچي ماهري بود كه با . ده بودمهندسي خوان

مطالعاتي كه در زندگي جانوران و همچنين خواندن 
هاي شرق شناسان داشت، بيش از پيش به  سفرنامه
هاي طبيعي سرزمين ايران پي برد و دست از شكار  ارزش

سازمان او در چارچوب بنيان . )Firouz 2012(برداشت 
اي از  گسترده، شبكه 1350در سال  حفاظت محيط زيست
چهارگانه در سراسر ايران ايجاد را مناطق حفاظت شده 

ي  كرد، كنوانسيون رامسر را بنيان گذاشت و در انديشه
ايجاد مراكز آموزشي و پژوهشي بود كه مردم را با طبيعت 
آشنا كند؛ ايجاد باغ گياهشناسي و پارك طبيعت پرديسان 

  . در همين راستا انجام گرفت
واقع در چيتگر و موسوم به (ناسي ساخت باغ گياهش

آغاز شد ولي ساخت پارك طبيعت  1347در سال ) آريامهر
بيني شده بود با  پرديسان كه در آن موزه تاريخ طبيعي پيش

گياهشناسان . وقوع انقالب و جنگ تحميلي به تعويق افتاد
) Per Wendelbo (1927-1981)( وندلبوپر  چون يا برجسته

 سوئد گوتنبرگ دانشگاه ياهشناسيگ باغنروژي، استاد 
)Berg 1982(  و هانس رنه مارك)Per Hans Bengt 

Runemark (1927–2014) (از لوند دانشگاه استاد يسوئد 
 ياهشناسيمهم باغ گ يها بخشبودند كه ي محققان جمله
مجله  وندلبو پر. گذاشتند انيبن را وميهربار مانند

را هم ) The Iranian Journal of Botany( رانيا ياهشناسيگ
با وقوع انقالب اسالمي، باغ گياهشناسي در . بنيان گذاشت

وزارت (و مراتع  ها جنگلموسسه تحقيقات اختيار 
 نيا  1379  تا  1370  خيتار از. گرفتقرار ) يكشاورز

 از وزارتخانه دو ادغامجهاد و با  وزارتنظر  ريموسسه ز
به عنوان باغ  ينظر وزارت جهاد كشاورز ريز 1379 سال
   .شود يماداره  رانيا يمل ياهشناسيگ

براي ساخت پارك طبيعت پرديسان و ايجاد يك موزه 
تاريخ طبيعي اهداف بزرگي وجود داشت كه نه تنها تداعي 

باشد، بلكه بنا بود بزرگترين و  "بهشت"يا  "پرديس"
هاي مربوط به  مجهزترين مركز پژوهشي در همه زمينه

آشنايي و آموزش مركزي براي ان و محيط زيست در اير
طرح مانداال شركت آمريكايي . مردم با محيط زيست باشد

 هفتو بنا بود كه در آن كرد تهيه ايجاد پارك طبيعت را 
   .)1شكل ( )McHarg 1975( جهان ساخته شود زيست بوم

هاي  زميندر پي تصاحب هاي زيادي  نهاداز انقالب  پس
هايي در شرق پرديسان توسط  بخش. برآمدندپرديسان 

، وزارت مسكن و )به عنوان موزه آب(وزارت نيرو 
و سازمان ) مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي(شهرسازي 

و تغيير  به تصرف درآمد) فاضالب شهرك غرب(آب 
كارشناسان و مديران وقت سازمان حفاظت . كاربري يافت

در مقابل  )بخصوص هوشنگ ضيايي(محيط زيست 
رهاي اشغال پرديسان مقاومت كردند و با كاشت فشا
هاي درختي سعي كردند آن را به شكل پارك حفظ  گونه
چندين ساختمان مانند ساختمان مركزي سازمان . كنند

حفاظت محيط زيست و همچنين ساختمان موزه تاريخ 
ساخته ) بيني شده طرح شركت ماندال در محل پيش(طبيعي 

آن به موزه تعلق گرفت و  البته فقط بخش كوچكي از. شد
. برداري قرار گرفت بقيه به عنوان ساختمان اداري مورد بهره

با ايجاد محلي براي نگهداري حيوانات، ساختمان مركز 
هاي سازمان حفاظت محيط زيست، محل برگزاري  پژوهش
، ساخت سوله تنوع زيستي، كارگاه )ساختان سرو(همايش 

 2ي  به پارك نهج البالغهي زيباي فرحزاد  موزه و تبديل دره
هاي زيادي از محيط طبيعي  بخش 2توسط شهرداري منطقه 
 ).2شكل (داده شد  پرديسان تغيير كاربري

به امضاي عيسي كالنتري اي  نامه طي توافق 1396در سال 
رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست و محمد علي 

سال  15 ه مدتپارك پرديسان بنجفي شهردار وقت تهران، 
هاي پارك طبيعت در   تا طرح واگذار شدتهران به شهرداري 

اي به رياست محمد حقاني شكل  كميته. آنجا اجرا شود
هاي تبديل  گرفت تا با كمك بخش خصوصي پروژه

. ريزي و عملياتي شود پرديسان به محل گردشگري برنامه
از جمله بسياري از متخصصان و طرفداران محيط زيست 

باعث  نگران بودند كه اين واگذاريول اين مقاله نگارنده ا
  .)1396 يآخان( شودپرديسان تغيير كاربري پارك طبيعت 
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  )McHarg 1975( هارگ مك طرح در يشنهاديپ يها وميب يكيگراف ريتصو - 1 شكل

  

  
 و بعد از) 1380در سال  باال(قبل  ددره فرحزا - 2شكل 

  )1398پايين در سال (ساخت پارك نهج البالغه 
  

طي جلساتي كه در شوراي شهر با حضور بسياري از 
برگزار شد، مسئولين و كارشناسان اندركاران  دست

شهر ها و فضاي سبز  بوستانشهرداري، بخصوص سازمان 
و از پرديسان حفظ خواهد شد اعالم كردند كه پارك تهران 

محيط طبيعي اين هر عملياتي كه باعث تهديد و تخريب 

  . شود پرهيز خواهند كرد پارك
ها و فضاي سبز شهر تهران  ، سازمان بوستانهدفهمين  با

از دانشگاه تهران درخواست كرد تا به بررسي دقيق پوشش 
حفظ زيست بوم  برايگياهي و ارائه برنامه حفاظتي پارك 

   .شهر تهران بپردازد

اي است كه توسط  اين مقاله گزارشي از تحقيقات گسترده
در محدوده تهران  1377از سال نگارنده اول و همكارانش 

دره -ره فرحزاد تا رودد-و به طور ويژه در بين دو رود
هايي از نتايج اين  بخش. دركه صورت گرفته است

 .Akhani et al. 2013; Mahdavi et al(تحقيقات منتشر شده 

بر اساس نتايج . شود و يا در مقاله ديگري منتشر مي )2013
اين تحقيقات و تغييراتي كه در نيم قرن اخير در شهر تهران 
اتفاق افتاده است بر آن شديم كه برنامه مديريتي جامعي در 

هدف . دره فرحزاد و دركه تهيه كنيم- محدوده بين دو رود
مه حفظ و احيا پوشش گياهي طبيعي و نيز اصلي اين برنا
هاي بوم  در اين پهنه با توجه به ارزش سبزايجاد فضاي 

. شناختي، نياز تفرجي، علمي و پژوهشي شهر تهران است
اين پهنه به طور مشترك در اختيار سازمان حفاظت محيط 
زيست، شهرداري تهران و دانشگاه تهران است و بر اساس 

فقط با كاربري فضاي -) سبز( Gهنه طرح جامع تهران در پ
شناسي و هيدرولوژي  اين پهنه از نظر زمين. قرار دارد - سبز

جنوبي - هاي شمالي كامال به هم مربوط است كه اتوبان
ي  چمران، شيخ فضل اهللا و يادگارامام آن را به چند قطعه
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  . جدا تقسيم كرده است
مي اسالشوراي (در راستاي برنامه سوم توسعه شهر تهران 

، در طرح ارائه شده توسط دانشگاه )1397تهران شهر 
تهران، ايجاد ارتباط زيستي و دسترسي پياده و دوچرخه 
بين قطعات جدا افتاده و كاربري فضاي سبز پايدار، حفظ 
تنوع زيستي، شناخت و حفاظت از ميراث طبيعي شهر، و 

تر در  ايجاد فضاهاي تفرجي علمي با توجه به آنچه كه پيش
ي  ه پرديسان در نظر گرفته شده بود با اهداف چهارگانهايد

ايجاد يك منطقه حفاظت شده ) 1: ريزي شد زير برنامه
شهري به منظور حفظ باقيمانده زيست بوم تهران در 

ايجاد ) 2هاي دست نخورده پارك طبيعت پرديسان؛  بخش
ترين بخش منطقه واقع در شمال  باغ گياهشناسي در شرقي

اي پيوند زدن دانشگاه، مديريت شهري و پارك گفتگو بر
تبديل برج ميالد به يك ) 3سازمان حفاظت محيط زيست؛ 

) 4منطقه گردشگري با رويكرد توسعه فضاي سبز ويژه؛ 
  .هاي فرحزاد و دركه دره-رود) احياي اكولوژيك(ژينايي 

اي در تاريخ دوم  طرح ايجاد باغ گياهشناسي طي تفاهم نامه
ي رياست دانشگاه تهران و شهردار به امضا 1400خرداد 

  . است براي ايجاد آن آغاز شده ييها تهران رسيد و فعاليت
اهميت مناطق حفاظت شده شهري و باغ دادن ان نشبراي 

گياهشناسي در ادامه مطالبي در مورد معرفي اين مناطق و 
ذكر تاريخچه آن در جهان آمده است و به مقايسه ايران با 

سپس در دو بخش . شود جهان پرداخته ميديگر كشورهاي 
به پارك طبيعت پرديسان به عنوان منطقه حفاظت شده 
شهري و باغ گياهشناسي تهران به عنوان پروژه در دست 

  .    شود ساخت پرداخته مي
  مناطق حفاظت شده شهري 

 طبق كمي و ستيب سدة در سبز يفضاايجاد  ديجد كرديرو
 يفرصت بهداشت يجهان سازمانتبيين شده توسط  اصول

 كاهش ،يستيز تنوع حفظ عت،يطب به مردم يكينزد يبرا
 ،يصوت يآلودگ و هوا يآلودگ مانند يطيمح يها بيآس

 اي ييگرما امواج مانند ييهوا و آب ديشد راتيتاث كاهش
 و يشهر يزندگ تيفيك شيافزا آسا، ليس و ديشد يها باران
 حفظ .)Europe 2017( است شهروندان رفاه و سالمت بهبود
 ستنيز يبرا مطبوع يطيمح جاديا به تنها نه يستيز تنوع
 شهر كياكولوژ يداريپا يبرا بلكه كنديم كمك ها انسان
 يشهرها ليدل نيهم به. است ريناپذ اجتناب يضرورت

 ستيز از شده حفاظت مناطق جاديا يسو به ايدن بزرگ
 يها بوم ستيز يحت اي و هستند خود ماندهيباق يها بوم
 عتيطب با يشهر يزندگ تا كننديم اياح را شده بيتخر
 و،ير ،يدنيس يشهرها در نمونه يبرا. شود ختهيآم

 ،يبمبئ ،يمارس په،يتا كنگ، هنگ ،يتيكوسيمكز سائوپائولو،
 ن،يبرل لندن، تاون، پيك سئول، ،يروبينا استون، نگيك
 يمناطق نيچن سكويفرانس سان و آنجلس لس ورك،يوين
 يبرا و يستيتور يها جاذبه عنوان به و اند شده جاديا

 مورد شهروندان بر يشهر يزندگمنفي  راتيتاث كاهش
 شده حفاظت مناطق. )Trzyna 2014( رنديگ يم قرار استفاده
 نيب سطح در شده شناخته تيرسم به مناطق ءجز يشهر
 حفاظت مناطق يبند دسته شش از يكي از و ندستين يالملل
ي، منطقه حيات وحش، عيطب گاه رهيذخ: شامل IUCN شده
ها،  ي، مديريت زيستگاه و گونهمل يعيطب آثار ،يمل پارك
 داريپا استفاده با شده حفاظت منطقهو  شده حفاظت منظر
  .(Trzyna, 2014)كند مي پيرويي عيطب منابع از

 دوم دسته در يشهر شده حفاظت مناطق شتريب معموال
 حفاظت منظر اي انداز چشم( پنجم دسته اي) يمل يها پارك(

 يالملل نيب يهاشكل گريد غالب در اهستند و ي )شده
 ،يجهان راثيم ،ييايدر شده حفاظت مناطق مثل يرسم

 گاهرهيذخ و) رامسر ونيكنوانس( هاتاالب ونسكو،ي ژئوپارك
  .(Trzyna, 2014)رسند به ثبت مي كرهستيز

سبز شهر برلين نمونه يك پايتخت اروپايي است كه فضاي 
هاي كاشته شده است  هاي طبيعي و گونه تلفيقي از محيط

بعد از . شود كه هزينه زيادي براي نگهداري از آن نمي
اتحاد برلين شرقي و غربي، مديريت شهري به جاي 

هاي طبيعي بيشتري را  هاي مصنوعي، محيط ساخت پارك
كم شرايط مناسبي براي بازگشت اي ايجاد كرد كه با هزينه

ها براي  اين محيط. هاي گياهي و جانوري فراهم شود گونه
ها، بخصوص كودكان بسيار دلپذير است و به  خانواده

روي و  توانند در حاشيه يا در دل اين مناطق پياده راحتي مي
بسياري از پرندگان، حشرات و . سواري كنند يا دوچرخه

خزندگان فرصت زيست پيدا كردند و سطح شهر به مانند 
رابطه تنگاتنگي بين محيط زيست طبيعي و  يك مدرسه

  ).3شكل (است  زندگي روزمره ايجاد كرده

محور، قطعه قطعه شدن شهر به وسيله - توسعه خودرو
ها و  ها و حبس شهروندان در ديوارهاي بتني و اتوبان اتوبان

ها، بخش مسكوني تهران را  ها با آسمانخراش جايگزيني باغ
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ت كه جاي چنداني براي به مكاني خشن تبديل كرده اس
ها در آن ديده نمي  زيست سالم و ايجاد ارتباط بين انسان

ها شده  رغم انتقادات بسياري كه به اين سياستعلي. شود
است تغيير ريل مبلمان شهري به سوي شهري پايدار و 

  . شود هاي زيادي مواجه مي زيست محور با مقاومت

  
  1آدلرسهوف-منطقه حفاظت شده يوهانس تال -3شكل 

آلمان  شرقي برلين، اولين فرودگاه تجاري-واقع در جنوب
  .است كه به پارك طبيعت تبديل شده است

  
، در تهران پارك 2300با ايجاد  البته در بين شهرهاي ايران

هاي زيادي براي توسعه كمي فضاهاي سبز شده  تالش
ها با ايجاد فضاي سبز مصنوعي  بيشتر اين پارك اما. است

. هاي نگهداري باال وابسته است به مصرف زياد آب و هزينه
اند و  ها با گياهان وارداتي پر شده عمده اين پارك

 قرن يسيانگل يها پارك يمبناالگوبرداري آنها بيشتر بر 
 تيصورت هدا به انشهروند است كه ستميب و نوزدهم
د در مسيرهاي تعيين شده حركت ندار اجازه فقطشده 

هاي بتني  رابطه شهروند و فضاي سبز اغلب با جدول. ندنك
ي  كاري نيز نمونه چمن. است و موانع فيزيكي جدا شده

-Meyer( است 17الگوبرداري از لردهاي انگليسي قرن 

Wieser 2017( . ميليون  140مصرف ساالنه بيش از
مترمكعب آب در فضاي سبز شهري، حفظ فضاي سبز شهر 

- تقريبا همه رود. است تهران را بسيار ناپايدار و گران كرده
اند و يا به حدي به  هاي شهر يا به كلي حذف شده دره

است كه كاركردهاي طبيعي خود را  حريم آنها تجاوز شده
- حالي است كه در اقليم ايرانو اين در. اند از دست داده

توراني كه پوشش گياهي اغلب به شكل استپي است، 
شهر . ها ممكن است دره- تشكيل جنگل فقط در امتداد رود

هاي طبيعي بسيار زيبايي برخوردار است كه  تهران از محيط

                                                            
1 Johannisthal-Adlershof Naturpark 

اند، بسياري از  ها ديده هايي كه در اين سال عليرغم آسيب
شت به شرايطي نزديك به طبيعي آنها قابليت احيا و يا بازگ

  .را دارند
پذير،  اولين گام براي حركت به سوي شهري زيست

هاي طبيعي به جا مانده در حفظ و نگهداري لكه ،شناسايي
هاي طبيعي در كنار ديگر فضاهاي سبز اين لكه. شهر است
. هاي سبز شهر را شكل دهندتوانند زيرساختشهري مي

ريزي صحيح شهري برقراري  برنامهدومين اقدام براي 
ي است كه كريدورهايو ايجاد هاي سبز ارتباط بين اين لكه

زيست پذيري و پايداري  ارتباط اكولوژيك،با برقراري 
  . دهند ميافزايش را زيستي شهر 

  

  ياهشناسيگ يها باغ تيو اهم خچهيتار

باغ گياهشناسي جايي است كه به كاشت، نگهداري و 
هاي علمي  نمايش طيف وسيعي از گياهان زنده همراه با نام

ها يا  و محلي آنها اختصاص دارد و اغلب توسط دانشگاه
هاي  باغ. شوند هاي پژوهشي و علمي اداره مي ديگر سازمان

 ي گياهان خشك شده مجموعهگياهشناسي معموال با 
هاي مختلف  هاي پژوهشي در زمينه و برنامه) هرباريوم(

ها، در اصل نقش آن. علم گياهشناسي مرتبط هستند
خشك  ايزنده و  اهانيمستند از گ يا مجموعه ينگهدار
و آموزش  شيحفاظت، نما ،يعلم يها پژوهش يشده برا
  . است
   جهان در ياهشناسيگ يها باغ خچهيتار
 دور اريبس يها مسافت به انگيزه سه با انسان گذشته در

 مورد سه از آخر مورد دو .دارو و هيادو طال، :كرد مي سفر
 نيتر يميقد از ياريبس جاديا علت توان يم را شده ذكر
 يآثار ،يوناني يها باغ بر عالوه .دانست يشناس اهيگ يها باغ
 است شده افتي كيمكز و نيچ ن،يالنهر نيب مصر، در باغ از
 كشت به گريكدي از مستقل صورت به ها تمدن نيا همه كه
 اند پرداخته ينتيز اي ياقتصاد استفاده براي اهانيگ از يبرخ

)Hill 1915(.     
 يطوالن اريبس يا سابقه از ياهشناسيگ يها باغ احداث

 ياهشناسيگ باغ نياول ساخت كهيطور هب است، برخوردار
 نسبت حيمس الديم از شيپ سال 500  در افالطون به را
 در توان يم را ياهشناسيگ ديجد يها باغ منشأ .دهند يم

 طب يها باغ نام با اروپا در يوسط قرون ييدارو يها باغ
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 رنسانس دوره در نوع نيا از شده ثبت باغ نياول .دانست
 طرح با هم هنوز كه است 1پادوا در 1545 سال در ايتاليا

 الهام با آن طرح و )Hill 1915( پابرجاست خود ياصل
 صورت به جهان كه است يرانيا چهارباغ از گرفتن
 Pourhashemi( است شده گذاشته شينما به آن در كيسمبل

2021(.  
 و يشناسهايگ قاتيتحق نقش يالديم هفدهم قرن در

 و داشته شيافزا يشناسهايگ يها باغ در اهانيگ با مرتبط
 دوران در يامروز فيتعر با يشناسهايگ يها باغ نينخست

 و يعموم ها باغ نيا اغلب .گرفتند شكل اروپا رنسانس
 و آموزش يبرا يمرجع عنوان به و بوده ها دانشگاه با مرتبط
 كي با اغلب ها باغ نيا استير .رفتند يم كار به قيتحق

 Hill( است بوده يجهان اعتبار با اهشناسيگ متخصص
1915(.    

 از غده و ازيپ و بذر اهان،يگ انتقال يالديم هفدهم قرن در
 انتقال نيا و شد آغاز يشناس هايگ يها باغ به جهان سراسر

 ورود با .گرفت خود به يصعود ريس هجدهم قرن در
 مانند اي گلخانه عنوان با ييها مكان ها باغ به ديجد اهانيگ
 يمكان كه شدند اضافه يشناس هايگ يها باغ اغلب به آن
 امروزه و هستند زمستان طول در اهانيگ از حفاظت يبرا
 .نديآ يم شمار به يشناس هايگ باغ هر يبرا مهم عناصر از

 ستميس ارائه ،هجدهم قرن در يشناس هايگ علم عطف نقطه
 كارل توسط جانوران و اهانيگ يبرا ياسم دو ينامگذار

 و يآور جمع هم نهيل از شيپ چه اگر .داد رخ ،2نهيل
 مطالعات يبرا و شده خشك صورت به اهانيگ ينگهدار

 و ينامگذار ديجد ستميس نييتب با اما داشت رواج يعلم
 يها باغ كنار در بزرگ يها وميهربار اهانيگ يبند طبقه

 نيا از ريناپذ ييجدا يبخش و گرفته شكل يشناس هايگ
 زين ها شگاهيآزما و ها كتابخانه جيتدر به .شدند ها مجموعه

 Hill( شدند اضافه ها وميهربار و يشناس اهيگ يها باغ به
1915(.  

 يها باغ تعداد بر سرعت به ستميب و نوزدهم قرن در
 يبرا يمحل به ها باغ نيا و شد افزوده ايدن در يشناس اهيگ

 ليتبد انقراض خطر معرض در و نادر يها گونه ينگهدار
 .كردند يم فايا زين را اهانيگ از حفاظت نقش و شده
 و فيوظا به اهانيگ درباره يهمگان آموزش نيهمچن

                                                            
1 Padua 
2 Carl Nilsson Linnæus 

and Primack ( شد افزوده يشناس اهيگ يها باغ اهداف

2009 Rushing-Miller(.   
 و نيزم كره يگرما شيافزا به توجه با كمي و ستيب قرن در

 قاتيتحق و ياهيگ يها گونه از ياريبس انقراض خطر
 شناخت يبرا اهانيگ يكيژنت ساختار خصوص در يعلم

 يمهندس و اصالح در استفاده زين و يشاونديخو روابط
 زنده يها نمونه داشتن ليدل به يشناس اهيگ يها باغ ،يكيژنت
 در ياديز اريبس تياهم جهان سراسر از ياهيگ

 كردند دايپ يكيژنت ريذخا از حفاظت و يعلم يها پژوهش
)2009 Rushing-Miller and Primack(   

 يجهان شهرت ايدن ياهشناسيگ يها باغ از يبرخ امروزه
 از و باالست اريبس ها آن انهيسال ديبازد آمار و داشته
 محسوب خود كشور يحت اي و شهر يستيتور يها جاذبه

 در 3ويك يسلطنت يشناس اهيگ باغ ها آن راس در .شوند يم
 نيبزرگتر هكتار 130 حدود مساحت با كه دارد قرار لندن
 يپارك ابتدا در كه شود مي محسوب جهان يشناس اهيگ باغ
 مجموعه نيا .بود لندن شهر در )Kew Park( نام نيهم به

 كه دارد جهان سراسر از زنده ياهيگ نمونه 30000 حدود
 حدود با مجموعه نيا وميهربار و است تياهم حائز اريبس
 علم نيمحقق يبرا شده خشك ياهيگ نمونه ونيليم 7
 سراسر از محقق هزاران ساالنه و داشته شهرت يشناس هايگ

 سفر لندن به ويك وميهربار از ديبازد منظور به تنها جهان
 زين 4نيبرل يشناس هايگ باغ ).https://www.kew.org( كنند يم
 ايدن شناسياهيگ يها باغ نيرگذارتريتاث و نيمهمتر از يكي

 با يفراوان شباهت آن تيريمد نحوه و ها تيفعال كه است
 گونه 23000 حدود باغ نيا در .دارد ويك يشناسهايگ باغ
 شينما با آن يها گلخانه و دارد شيرو زنده ياهيگ

 دارد يالملل نيب شهرت جهان يها ستمياكوس
(https://www.bgbm.org).  

  رانيا ياهشناسيگ يهاباغ خچهيتار
 هايباغ هايداده مركز از آمده دست هب اطالعات اساس بر

 ثبت جهان در يشناس اهگي باغ 3712 جهان، ياهشناسگي
 باغ چهي اسالمي انقالب از پس نكهاي به توجه با و است شده

 چهار تنها با رانيا ،است نشده احداث كشور در ياهشناسگي

 جمله از ،ستندني فعال هاآن تاي سه كه ياهشناسگي باغ

 از مورد يك .است زمينه اين در جهان كشورهاي نيرترفقي
                                                            
3 Kew Royal Botanical Gardens 
4 Berlin Botanical Garden and Botanical Museum-Dahlem 
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 ،)رانيا ياهشناسيگ موسسه( است يكرارت مورد چهار اين
 است نشده ساخته نوزه مقاله اين انتشار زمان تا مورد كي
 يكشاورز سيپرد( مورد كي و )بابلسر مازندران، دانشگاه(

 باغ كي فقط گريد عبارت به .است رفعاليغ )كرج
https://tools.bgci. ( دارد وجود كشور در فعال ياهشناسيگ

org.(   
در دانشكده  1310 سال در ياهشناسيگ باغ نياول رانيدر ا

مدرس  نياول ،1گائوبا نيكرج توسط ارو يكشاورز
و به دنبال  شد سيآن زمان تأس يمدرسه فالحت ياهشناسيگ

و  يدرخت اهانيباغ گ(آربراتوم  1336آن در سال 
 در رانيا يمل ياهشناسيباغ گ. دش جادينوشهر ا) يا درختچه

ها و  هكتار با مجموعه 145به وسعت  ينيدر زم 1348 سال
 و رانيا ييهوا و آب يها مياقل از يمتعدد يها ونيكلكس
 دزفول مشهد، يشناس اهيگ يها باغ .شد ياندازراه جهان

 يها باغ عنوان به زيتبر و كاشان همدان، زد،ي ،)فدك(
 حال در اي شده جاديا رانيا يمل يشناس هايگ باغ ياقمار

 ياهشناسيگ باغ ).ac.ir-.rifrnbgi://https-( باشند يم احداث
 زدهميكه قدمت آن به قرون دوازدهم و س زين رازيارم ش
 ياهشناسيدر حال حاضر به عنوان باغ گ رسد يم يهجر

 //:eramgardenhttps( است رازينظر دانشگاه ش ريارم ز
).shirazu.ac.ir.( 

  ياهشناسيگ يهاباغ تياهم
 در سبز يفضا سرانه به افزودن بر عالوه ياهشناسيگ يهاباغ

 كه دهنديم قرار شهروندان ارياخت در را يامكانات شهرها

 اطالعات آن در تفرج و سبز يفضا از بردن لذت بر عالوه

ه ب هاباغ نيادر. كنند كسب عتيطب با رابطه در يعلم و ديمف
 متناسب كه شده كاشته جهان سراسر از ياهانيگ معمول طور

 يهايبندطبقه و جهان سطح در مختلف يهاشگاهيرو با

 و شگاهيرو ،يعلم نام با رابطه در يديمف اطالعات ،يعلم
   .شوديم ارائه هاآن كشت طيشرا
 و يپژوهش امكانات داشتن ارياخت در با  ياهشناسيگ يهاباغ

 يطيمح يدانشگاه متخصص و يعلم كادر كنار در يآموزش
 ،ياهشناسيگ علوم در قيتحق و آموزش يبرا مناسب اريبس

يم فراهم را ستيز طيمح از حفاظت و يكشاورز ،ياكولوژ
 شهروندان با انيدانشگاه تعامل از يموفق اريبس نمونه  و كنند

 يزندگ تيفيك شيافزا در علم ميمستق نقش يفايا و

                                                            
1 Ervin Gauba 

 عنوان به ياهشناسيگ يها باغ از امروزه .هستند شهروندان
 ينقش ها باغ نيا و شود يم برده نام 2اجتماع به ييها چهيدر
 يهمگان يآگاه سطح شيافزا زين و يعموم آموزش در مهم
 فايا داريپا توسعه و يستيز تنوع از حفاظت با رابطه در
 و مناسب يفضا جاديا با ياهشناسيگ يها باغ در .كنند يم

 و مدرن يآموزش يها روش يريكارگ به زين و بخش فرح
 يها آموزش رشيپذ يبرا را يهمگان يآمادگ خالقانه،
 يبرا مستدام و كارآمد يا چهيدر و داده شيافزا يشهروند
  .آورند يم فراهم شهروندان با ارتباط

از  ياريجهان در بس ي گياهيايجغرافي نواح شينما
 ياهشناسياز جمله در باغ گ ايمشهور دن ياهشناسيگ يها باغ
جهان " هيشده است و از آن به عنوان درونما ادهيپ زين نيبرل

 نيالگو ا نيا. )Lack 2000( شود ينام برده م "باغ كيدر 
روزه  كي ديبازد كيكه در  دهد يامكان را به شهروندان م

مختلف  اهانيبه تحمل رنج سفر با گ ازيو كوتاه و بدون ن
  . نا شونداز سرتاسر جهان آش

 ياهشناسيگ يها ها و باغ مهم پژوهشكده فيجمله وظا از
شناخت عوامل  زيو ن يستيو تنوع ز اهانيحفاظت از گ

در حال  اهانيگ. است ياهيجوامع گ ديتهد ايانقراض و 
 ييتوسط متخصصان شناسا يعلم يها انقراض با روش

كاشته و  ياهشناسيگ يها مناسب در باغ طيشده و در شرا
با شناخت عوامل  شود يتالش م زيو ن شوند يم ينگهدار

از  يرسم يو نهادها يو تعامل با مردم، جوامع محل ديتهد
  . حفاظت شود اهانيگ نيا
 اهانيگ حفط ،ياهشناسيگ يها باغ يكاركردها نيمهمتر از
 كي حاضر حال در .آنهاست 3شگاهيرو از خارج طيمح در

 انقراض خطر معرض در جهان ياهيگ يها گونه سوم
 يها باغ ياهيگ يها گونه نيا حفظ يها راه از يكي .هستند

 فلور چهارم يك حدود حاضر حال در .است ياهشناسيگ
 يها باغ در ايدن در )ياهيگ گونه هزار 80( جهان

 توجه با كهيحال در .دارد وجود زنده صورت به ياهشناسيگ
 نيزم كره يگرما شيافزا و عتيطب بيتخر يفعل روند به
and Chen ( برسد زنده اهانيگ درصد 70 به ديبا رقم نيا

2018 Sun(  
 ياهشناسيگ يها باغ در گرفته انجام قاتيتحق اساس بر

 ارتباط يبرا ها راه نيموثرتر و نيبهتر از يكي ،ايدن بزرگ

                                                            
2   Windows to the public 
3 ex situ 
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 تنوع و ستيز طيمح مسائل آموزش و شهروندان با موثر
 آشنا اهانيگ مشاهده يبرا مناسب يها طيمح جاديا ،يستيز
- اهيگ( ياتنوبوتان بخش عنوان به آن از كه است مردم يبرا
 نيا در .)al. et Löhne 2009( شود يم برده نام )يشناس مدمر

 يبرا كودكان ژهيو به و شهروندان به را ييفضا بخش
 اختصاص يباغبان و كار و كشت كردن تجربه و آموختن

 در يموثر نقش تواند يم يباغبان يها تيفعال انجام .دهند مي
 جاديا به و داشته افراد يدرون اضطراب و تنش كاهش
 نيهمچن .كند كمك زين جامعه در آرام و امن يفضا

 باغ در هياول يها آموزش از پس توانند يم شهروندان
 بپردازند المنفعه عام و داوطلبانه يها تيفعال به ياهشناسيگ
 و يفرهنگ توسعه يها شاخص نيمهمتر از يكي كه

   .شود يم محسوب جامعه ياجتماع
   رابطه و تياهم

  ايران و جهان در گياهشناسي هاي باغ با ها هرباريوم
 يها باغ نيب جهان علمي فتهشريپ يكشورها در
 وجود يتنگاتنگ رابطه ها دانشگاه و ها وميهربار ،ياهشناسيگ

 ديبازد جهت يباغ نكهآ از شيب ،ياهشناسيگ يها باغ .دارد
 جهان يپژوهش مراكز نياتريپو و نيمهمتر از باشند مردم

 ،ياهشناسيگ يها باغ كنندگان ديبازد از يمهم بخش .هستند
 بخش در كه هستند اهشناسيگ دانشمندان و محققان

 مطالعه به )وميهربار( ياهشناسيگ يها موزه و يقاتيتحق
 اهشناسانيگ توسط كه كنند يم اقدام يا شده خشك اهانيگ
 يها روش كشف با .اند شده آوري جمع جهان مناطق همه از
 يها نمونه از استفاده با 1مولكولي نشانگرهاي يتوال نييتع

 در موجود يها نمونه ارزش ،زنده هاي نمونه و شده خشك
 در .شد شناخته محققان يبرا شپي از شيب گياهشناسي باغ
 با كه است شده منتشر يعلم مقاله هزاران رياخ يها سال

 يشاونديخو روابط اند توانسته ها نمونه اين از استفاده
    ).Sun, and Chen 2018( كنند يبررس را اهانيگ
 اول خيتار تا ،2جهان يها وميهربار يجهان اندكس اساس بر

 كشور 182 در فعال يها وميهربار تعداد ،2020 دسامبر
 نمونه 396,204,891 كه است وميهربار 3426 جهان
 در وميهربار 41 رانيا از .كننديم ينگهدار را يوميهربار

 1،057،222 مجموع در كه است شده ثبت اندكس نيا
 شده ثبت وميهربار نيبزرگتر .كنند يم ينگهدار را نمونه

                                                            
1 molecular markers 
2 http://sweetgum.nybg.org/science/ih 

 140,000 كه است ملي ياهشناسيگ باغ وميهربار يرانا
   .)Thiers 2021( كند يم ينگهدار را يوميهربار ياهيگ نمونه
 كشور ياهشناسيگ يها باغ و ها وميهربار تعداد تناسب عدم
 يعلم نقشه در حيصح يگذار استيس فقدان دهنده نشان
 چه اگر كشور، در ها وميهربار تعداد شيافزا .است كشور
 ياهشناسيگ دانش توسعه دهنده نشان يول است يخوب خبر

 به يحت ران،يا وميهربار 41 ياهيگ يها نمونه كل .ستين
 .رسدينم يياروپا يدانشگاها در متوسط وميهربار كي

 در ميبدان كه شود يم مشخص يزمان فاجعه نيا عمق
 و كشور هاي دانشگاه شمار انقالب از بعد يها سال
 شيافزا شدت به يشناس ستيز يها رشته النيالتحص فارغ

 تعداد سهيمقا 4 شكل .)1397 يآخان( است افتهي
 كشور چند با را رانيا ياهشناسيگ يها باغ و ها وميهربار
 اساس بر كه است داده نشان منطقه و جهان مطرح

 جهان گياهشناسي هاي باغ هاي داده پايگاه اطالعات
)https://bgci.org( مشاهده چنانچه .است آمده دست به 
 زياد شمار و اديز اريبس وسعت رغم يعل رانيا شود يم

 يحت و جهان يكشورها نيرتريفق از يدانشگاه مراكز
 سهيمقا .است ياهشناسيگ يها باغ شمار نظر از منطقه
 10,5( ياهشناسيگ هاي باغ به ها هرباريوم شمار نسبت
 در يدرست استيس كه دهد مي نشان ايران در )برابر
 كه است يعيطب و ندارد وجود ياهشناسيگ يها برنامه

 يجد نقش توانند ينم رانيا يقاتيتحق مراكز و ها دانشگاه
 تيترب مهمتر همه از و كشت شناخت، حفاظت، در

 ياهيگ هاي گونه از ياقتصاد استفاده و توانمند محققان
 نشان برابر يتيجمع با آلمان و رانيا سهيمقا .باشند داشته
 - باغ 109 -آلمان ياهشناسيگ هاي باغ تعداد كه دهد مي
 شتريب دانشگاه 102- كشور نيا يها دانشگاه تعداد از يحت

 به هلند ياهشناسيگ هاي باغ تعداد سهيمقا .)1 جدول( است
 14 فقط و باغ 49 با كشور نيا كه دهد مي نشان ها هرباريوم

 ياهشناسيگ هاي باغ تعداد نيباالتر از يكي يدارا وميهربار
 شك بدون ).4 شكل( است هرباريوم و مساحت نسبت به

 نيهم ونيمد جهان در گل ديتول در هلند كشور تيموفق
  .است نگاه

  فلور و پوشش گياهي پارك طبيعت پرديسان
 محدوده از 1399 تا 1377 هايسال ميداني بازديدهاي در

 حدود )ميالد برج( مجاور مناطق و پرديسان طبيعت پارك
 آزمايشگاه در كه است شده آوري جمع گياهي نمونه 800

  .شوند مي نگهداري تهران دانشگاه 4C و هالوفيت
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  منطقه يكشورها و جهان شرفتهيپ يكشورها از يشمار و رانيا يها وميهربار و ياهشناسيگ يها باغ سهيمقا  - 4 شكل

 اين در كه است گياهي ي گونه 530 شامل نهايي فهرست
  .هستند شده كاشته گونه 87 و خودرو گونه 443 ميان

و  Asteraceae،Poaceae ، Fabaceaeچهار تيره 
Brassicaceae بيشترين   گونه  38و  44، 58، 71ه ترتيب با ب

ها را دارا درصد از گونه 40تعداد و در مجموع حدود 
   ).5 شكل(هستند 

و  1399- 1397مقايسه نتايج تحقيقات در دو بازه زماني 
 74دهد كه به احتمال بسيار زياد  ، نشان مي1380- 1377

گونه گياهي در محدوده پارك پرديسان به دليل تغيير 
هاي  بيشتر گونه. اند كاربري و تغييرات رويشگاه حذف شده

هاي  ند كه شامل گونههستحذف شده از دره فرحزاد 
ها  هاي استپي روي شيب ر رودخانه و گونهآبدوست كنا

و  Asteraceae،Poaceae ، Fabaceaeچهار تيره . بودند
Brassicaceae بيشترين   گونه  38و  44، 58، 71ه ترتيب با ب

ها را دارا درصد از گونه 40تعداد و در مجموع حدود 
   ).5 شكل(هستند 

 هاي باغ تعداد نظر از ايران و آلمان كشور مقايسه - 1 جدول
  گياهي هاي گونه و جمعيت ها، دانشگاه ها، هرباريوم گياهشناسي،

  ايران  آلمان شاخص
  83   83  )نفر ميليون(تيجمع

  2km(  357167  1648195(مساحت
  8000  2700  ياهيگ يهاگونهتعداد
  2000  6  كياندم يهاگونهتعداد
  41  70   هاوميهربارتعداد
  1،057،222  22،120،100  يوميهربار يهانمونهتعداد
  4  109  ياهشناسيگ يهاباغتعداد
  257  102   ها دانشگاهتعداد

 

و  1399- 1397مقايسه نتايج تحقيقات در دو بازه زماني 
 74دهد كه به احتمال بسيار زياد  ، نشان مي1380- 1377

گونه گياهي در محدوده پارك پرديسان به دليل تغيير 
 . اند كاربري و تغييرات رويشگاه حذف شده
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  .در پرديسان ها آن يها گونه تعداد وخودرو و كاشته شده  ياهيگ تيره هاي  - 5شكل 

  
اند  هاي حذف شده از دره فرحزاد شناخته شده بيشتر گونه

هاي  هاي آبدوست كنار رودخانه و گونه كه شامل گونه
 .ها بودند استپي روي شيب

ك گونه تيره داراي ي 36تيره داراي دو و  18در اين ميان 
  : مي باشند

  :تيره هايي با دو گونه
Agavaceae, Anacardiaceae, Asparagaceae, Cannabaceae, 
Cistaceae, Cleomaceae, Ephedraceae, Fagaceae, 
Hypericaceae, Juncaceae, Lythraceae, Nyctaginaceae, 
Primulaceae, Salicaceae, Typhaceae, Verbenaceae, 
Violaceae, Zygophyllaceae. 

  :تيره هايي با يك گونه 
Aceraceae, Adiantaceae, Adoxaceae, Aizoaceae, 
Arecaceae, Berberidaceae, Biebersteiniaceae, 
Campanulaceae, Capparaceae, Celastraceae, Crassulaceae, 
Datiscaceae, Dipsacaceae, Elaeagnaceae, Equisetaceae, 
Frankeniaceae, Ixioliriaceae, Lauraceae, Liliaceae, 
Linaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Nitrariaceae, 
Orchidaceae, Orobanchaceae, Oxalidaceae, 
Paulowniaceae, Platanaceae, Plumbaginaceae, 
Portulacaceae, Resedaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, 
Thymelaeaceae, Ulmaceae, Vitaceae. 

 

 و ياستپ يها شيرو ماندهيباق سانيپرد ياهيگ وششپ
واقع شدن در  ليكه به دل است معتدله يها1 علفزار
به  يابانيب يها استپ و شمال سمت به البرز يها هيكوهپا

. است دارارا  اهانياز هر دو گروه گ يسمت جنوب عناصر
كه حضور  استعلفزار  ياهيپوشش گ يعموم يمايس

به آن  پايگون و است يها جنساز  يچند ساله استپ يها گونه
 سانيپردبتوان  ديشا. خشك داده است مهين ياستپ يمايس

به  – ريقرن اخ ميدانست كه در ن رانيرا از معدود مناطق ا
دام محفوظ بوده  ياز چرا -علف خواران يها قفسجز 
  . است

دو دوره  يدر ط ياهيسه گروه عمده پوشش گ يطور كل به
نمونه هايي از اين . شناخته شده است سانيدر پرد يپژوهش
  . نشان داده شده است 7و  6ها در شكل  پوشش

  دوست رطوبت جوامع. 1
واحد  نيفرحزاد مهمتر دره- دروجوامع در امتداد  نيا

به طور  بايبودند كه با ساخت پارك نهج البالغه تقر يشيرو
                                                            
1 Grassland 
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در داخل پارك وجود  ييها لكهالبته . رفتند نيكامل از ب
 و شدند يم هيشهرك غرب تغذ يعيطب پساب داشت كه از

در حال . رفتند نياز ب رياخ يها سالاز آنها در  ياريبس
جوامع است  نيا يپارك دارا يداخلي  دو نقطه فقط رضحا

. شوند يم هيشده تغذ هيفاضالب تصف انيكه هر دو از جر
جنگلي امتداد رودخانه فرحزاد عمدتا از درختان بيد جوامع 
و )   Salix acmophylla-Tamarix ramosissima( و گز 

تشكيل ) Ailanthus altissima(همچنين گونه مهاجم عرعر 
هاي تند  اي در شيب نيزارهاي گسترده). 2شكل (شد  مي

 Arundo(دره فرحزاد وجود داشت كه عمدتا توسط قمش 

donax ( و ني)Phragmites australis (پوشيده شده بودند .
البته بعد از تخريب دره، يك لكه كوچك از قمش زارهاي 

هايي از قمش در سراسر  لكه. قديمي باقي مانده است
پارك، بخصوص در شرق پرديسان و در مجاورت 

 5شكل (شود  ساختمان سازمان و معاونت طبيعي ديده مي
  ).پ

آبشار دره فرحزاد، گياهان در حاشيه رودخانه و قنات و 
هاي  آب دوست بسياري رويش داشتند كه عمدتا به جنس

در شمال . بند و يوپاتوريوم تعلق داشتند سازو، علف هفت
هايي از  بخش مركزي پارك يك جويبار وجود دارد كه توده

، )Mentha longifolia(، پونه )Typha domingensis(يي لو
 )Torilis arvensis(توريليس  و )Rumex chalepensis(ترشك 

 Saccharum(هاي نيشكر  توده. اند در آن تشكيل جامعه داده

ravennae(   هايي كه آب فاضالب سطحي  آبراهنيز در امتداد
مشاهده ) مانند شرق ساختمان تاكسيدرمي(جريان دارد 

از معدود ) Halimodendron halodendron(اَشك . شود مي
گ خودرو در پارك است كه اي بزر هاي درختچه گونه

قبل از احداث . چندين لكه طبيعي آن در پارك وجود دارد
هاي تند يك  پارك نهج البالغه در يال غربي دره در شيب

در حال حاضر دو لكه از اين . ها وجود داشت لكه از آن
هاي غرب پارك در دو سوي مسير آسفالت بين  گياه در دره

  .شود ده مييادگار و دره فرحزاد ديبزرگراه 
   

  جوامع تپه ماهورهاي پرديسان. 2
پوشش گياهي پرديسان عمدتا يك استپ استيپا و گون بود 

 هاي اي از جنس كه به طور پراكنده با گياهان چند ساله
Astragalus, Matthiola, Cousinia, Acanthophyllum, 

Achillea, Polygonum, Eryngium, Echinops, Anchusa,   و
هاي يكساله مناطق استپي همراه آن  تعداد زيادي از گونه

بسته به ميزان بارندگي ). الف 6شكل (شدند  ديده مي
تغييرات شگرفي در سيماي پوشش گياهي پرديسان ديده 

هاي  گونه شدنهاي پر باران با غالب  در سال. شود مي
 ,Aegilops هاي يكساله عمدتا متعلق به جنس

Thaeniatherum , Hordeum   وAvena  گياهان چند ساله
در تحقيقي كه ). ب 6شكل (چندان قابل مشاهده نيستند 

انجام شد، پوشش گياهي منطقه تغييرات  1398در سال 
هاي  مهمترين دليل اين تغييرات بارندگي. اساسي كرده بود

شدن جوامع  بود كه باعث چيره 1399و  1398دو سال 
شكل (است  رديسان شدهگياهي يكساله گسترده در پارك پ

البته در دو دهه گذشته منطقه تحت تاثير عوامل ). ث، د 6
توان به حضور مردم در  است كه مي متعددي قرار گرفته

هاي چندساله براي ايجاد آتش و  آوري بوته پارك و جمع
هاي متعدد  ها، انجام تخريب ريشه كن شدن بسياري از بوته

ه و موتور سواري، ناشي از عبور و مرور مردم، دوچرخ
هايي براي نگهداري يوز اشاره  بر، ساخت فنس ايجاد آتش

رسد  البته يك عامل زيستي اين تغييرات هم به نظر مي. كرد
هاي بدون سرپرست  ها توسط سگ حذف خرگوشكه 
خوار پارك نقش مهمي  خرگوش به عنوان تنها علف. باشد

سال  در پژوهش. توده گياهان يكساله دارد در تنظيم زي
در فنس مجاور قفس يوز كه در آن چند عدد  1398

شد به طور مشخص حذف  خرگوش نگهداري مي
هاي يكساله در اين منطقه محصور شده در مقايسه با  گونه

شكل (شد  مناطق مجاور بدون حضور خرگوش مشاهده مي
اي و  هاي سوزني برگ شامل سرو نقره وجود گونه). پ 6

سيماي پوشش گياهي منطقه اثر كاج در پارك نيز در تغيير 
سوزني برگان به دليل تغييرات شگرفي كه . گذاشته است

كنند، باعث  در خاك زير منطقه سايه خود ايجاد مي
اي و همچنين  هاي دو لپه شوند بسياري از گونه مي

زير اين . هاي آفتاب دوست استپي از بين بروند گونه
ها به  آن كنند و در بين درختان گياهان اندكي رشد مي

گياهان يكساله . شود ندرت گياهان چندساله مشاهده مي
مهمترين گياه بين سروهاي كاشته شده   Aegilopsجنس

تغيير هيدرولوژي پارك نيز در ديناميك . پرديسان است
مسيرهاي ورود . پوشش گياهي منطقه بسيار موثر بوده است

هاي فصلي كه از ارتفاعات  هاي زيرزميني و جريان آب
اتوبان و ساير ساخت شد در اثر  ال تهران وارد پارك ميشم

اند و اين مسئله به طور  عمليات ساخت و ساز بسته شده
اين . گذارد مشخص بر عمق رطوبت خاك تاثير منفي مي
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هاي  شود كه دسترسي به آب براي ريشه اتفاق باعث مي
هاي عميق هستند  گياهان چندساله كه معموال داراي ريشه

 ها در معرض تنش آبي قرار به سختي انجام شود و آن
گيرند كه همراه با ساير عوامل ذكر شده در بندهاي قبلي 

هاي استپي منجر  تواند به روند تدريجي كاهش پوشش مي
  . شود

در مناطق استپي  1398هايي كه در سال  بر اساس پالت
ثبت شده است جوامع متعددي در پارك قابل تشخيص 

اما به دليل نمونه برداري در سال پر باران و غلبه . بود
تقريبا . هان يكساله، جداسازي جوامع كار دشوراي استگيا

 Aegilopsچيرگي همه جوامع استپي به شدت تحت تاثير 

columnaris گروه جوامعي كه  8در كل . هستندAegilops  
هاي ديگر مهم و  بر اساس گونهاست غالب در آنها 

وجود جوامعي مانند . هستندشاخص قابل تشخيص 
هاي خشك  در زمين) Achillea tenuifolia(بومادران بياباني 

با بستر قلوه سنگي ناشي از خشك شدن دره هاي مرطوب 
 ). 2جدول (در مركز پارك است 

   شده يدستكار يها طيمح جوامع
پرديسان به دليل انواع عوامل ناپايداري خاك، وجود 

هاي دست كاشت، لگدمال شدن زمين،  پوشش
كاري و آبياري مصنوعي در حاشيه مستعد  چمن
در عين حال . گيري جوامع دستكاري شده است شكل

هاي زراعي قديمي آثار جوامع  به عنوان باقيمانده زمين
از مهمترين  بخشي. شود متاثر از انسان در آن ديده مي

نشان  7هاي انسان در شكل  جوامع وابسته به دخالت
  . اند داده شده

بندي پرديسان و مناطق طبيعي و نيمه طبيعي بين  ناحيه
  هاي فرحزاد و دركه دره_رود

آوري  سال جمع 22هاي دراز مدت طي  بر اساس پژوهش
اي و ارزش  هاي غناي گونه اطالعات دقيق و تهيه نقشه

بخش مركزي پارك پرديسان داراي ) شر نشدهمنت(اي  گونه
اي است و غرب پرديسان، در امتداد  باالترين غناي گونه

دره فرحزاد و محل ساخت پارك نهج البالغه دو، داراي 
نتيجه اين پژوهش به . هاي گياهي بود ترين گونه باارزش

دهد كه پارك پرديسان داراي ارزش  خوبي نشان مي
كه در قالب اثري طبيعي ملي  حفاظتي بسيار بااليي است

در . تواند به منطقه حفاظت شده شهري تبديل شود مي
به ) 8شكل (است  اي كه بر همين اساس تهيه شده نقشه

منظور حفظ اين ميراث ارزشمند و احياي آنچه به نادرست 
است مناطق زير به منظور حفاظت  تغيير كاربري داده شده

شهر تهران مشخص و از تنوع زيستي و احيا زيست بوم 
  : اند پيشنهاد شده

هكتار از دره فرحزاد در شمال پارك  20حفظ و احياي . 1
نهج البالغه يك به طوري كه بستر رودخانه به حالت 

هاي مجاور متشكل از  طبيعي خود برگردد و پوشش
 .هاي بومي و باغات گذشته احيا شود گونه

به  2و  1احياي دره فرحزاد در پارك نهج البالغه . 2
ارائه طرح ژينايي جهت تلفيق فضاهاي . هكتار 60مساحت 

هاي بومي و بازگرداندن رودخانه به  كاشته شده با گونه
  .شكل طبيعي ضرورت دارد

  

  .و مطالعات جديد )Akhani et al. 2013(هاي استپي پارك پرديسان بر اساس  جوامع گياهي تپه - 2جدول 

No جامعه
1 Polygonum paronychioides-Stipa hohenackeriana comm.  

2 Tragopogon longirostris- Stipa hohenackeriana comm. 

3 Medicago monspeliaca-Aegilops columnaris comm.  

4 Rosa persica comm.  

5 Ducrosia anethifolia-Bromus sterilis comm.  

6 Cupressus arizonica-Robinia pseudoacacia plantation  

7 Pinus eldarica-Robinia pseudoacasia plantation  

8 Hordeum spontaneum comm. 

9 Achillea tenuifolia comm. 

10 Trigonella coerulensens-Aegilops columnaris comm. 



 1400و زمستان  پاييز ،10، شماره 5جلد                                                                                )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

13 

بالف

پ

دث

ت

هكتار از مناطق مركزي پارك  150حفاظت كامل . 3
پرديسان و استفاده از آن طبق برنامه جامع مديريتي كه 

  .است كليات آن در بخش بعدي اين مقاله آمده
در ) به نام بافرزون(هكتار  150حفظ فضاي سبز در . 4

ي حفاظت شده در محدوده پارك پرديسان و  اطراف پهنه
شده و  هاي كاشته تلفيقي از گونهبرج ميالد به طوري كه 

بومي به ايجاد تنوع زيستي شهري و آشنايي مردم با 
  . هاي بومي كمك كند گونه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. 1398ب؛ همان منطقه در سال . 1381منظر استپي مناطق مركزي پرديسان در سال . الف. نمونه اي از جوامع گياهي پارك طبيعت پرديسان  -6شكل 
) علفخوار(در راست و خرگوش ) گوشتخوار(هاي يكساله در دو محوطه نگهداري يوز  مقايسه پوشش علف. هاي قمش در شرق پرديسان؛ ت لكه. پ

 Trigonella( هاي شنبليه خودرو لكه. ر جنوب پرديسان؛ دد) Hordeum spontaneum(جامعه جوي خودرو . چپ در شمال پرديسان؛ ث
coerulesens  (كند هاي پر باران در پرديسان رشد مي كه فقط در سال.  
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لكه هايي از درختچه هاي بيد و گز در شمال دره باغ . الف. تعدادي از جوامع گياهي پرديسان شامل مناطق مرطوب، تخريبي و باغچه ها - 7شكل 
واقع  (Rosa persica)ورك زار . در كف دره در جنوب پارك نزديك ورودي جنوبي؛ پ) Achillea tenuifolia(جامعه بابونه بياباني . ملل؛ ب

و سورگوم خسك هايي مانند خرفه، خار  گونهها كه از  باغچهدر كنار  C4لكه هايي از گياهان . نشان دهنده تخريب در گذشته؛ ت در شرق پارك
)Portulaca oleracea, Tribulus terresteris Sorghum halepense (جامعه فرفيون . ث. غالب شده است)Euphorbia helioscopia( در

  .)Hordeum murinum subsp. glaucum(لكه هاي جوي خودرو . د. پرديسان شيب هاي چمن كاري شده غرب
Hordeum spontaneum comm., Avena ludoviciana comm. (جامعه يوالف يا جوي دوسر), Rosa persica comm. (جامعه ورك), 
Alhagi maurorum comm.  (جامعه خارشتر), Prosopis farcta comm.  (جامعه جغجغك), Malva sylvestris comm. (جامعه پنيرك), 
Euphorbia helioscopia-Taraxacum sp. comm. ( فرفيون-جامعه قاصدك ), Hordeum murinum subsp. glaucum comm., 
Portulaca oleracea-Tribulus terresteris comm., Bromus tectorum comm., Poa bulbosa comm.  
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هكتار و  18كاربري پارك گفتگو به مساحت حفظ . 5
هاي بومي و نصب پالك براي  هاي آن با گونه تقويت گونه

  .ها آن
بررسي فضاي سبز ژئوفيزيك در شمال كوي فاطميه . 6

هكتار به  12دانشگاه تهران تا اتوبان حكيم به مساحت 
  منظور حفاظت از آن براي اهداف آموزشي و پژوهشي

هكتار در طرفين  10غ گياهشناسي تهران در ايجاد با. 7
). هاي حكيم و همت حدفاصل اتوبان(اتوبان چمران 

  .   آمده است 10جزييات نقشه باغ در شكل 
هاي موسوم به  اصالح و تقويت پوشش گياهي تپه. 8
 و( علم موزه ساخت و تهران ينگار لرزه محل "يار"
 باغ ياهيگ يايجغراف محدوده از يبخش عنوان به) عتيطب
  .هكتار 10 مساحت به تهران ياهشناسيگ
روبروي خيابان (ي دركه  هكتار از دره 30حفظ و احياي . 9

به حالت طبيعي به منظور بازگشت كاركرد ) مال صدرا
  .ي دركه تا باغ گياهشناسي طبيعي رودخانه

ي پيشنهادي در پارك طبيعت پژوهش و يآموزش برنامه
 تهرانپرديسان و باغ گياهشناسي 

 يهاپارك پرديسان پتانسيل بسيار بااليي براي اجراي برنامه
گروه  سهبه  يآموزش يها برنامه .دارد يپژوهش و يآموزش
 آموزش، )يررسميغ آموزش(و كودكان  خردساالن آموزش

 شهروندانآموزش  و انيدانشجو و آموزاندانش يبرا
را  يآموزش يهابرنامه ياجرا. شود يم يبندطبقه بزرگسال

قرار  هادانشگاه و نهاد مردم يهاسازمان اريدر اخت توان يم
 .آورندرا به اجرا در يبرنامه آموزش محققانداد تا با كمك 

متمركز است كه  زييدر بهار، اواخر تابستان و پا هابرنامه نيا
را تدارك  ياهگرديگ يعلم يمختلف تورها يهادورهدر 
موارد  شامل تورها نيا. دهد يمارائه  انيبه متقاض و دهيد

  :زير هستند
  سال 6كودكان تا  يبرا ياهشناسيتور گ. 1
  ييابتدا آموزاندانش يبرا ياهشناسيتور گ. 2
  يرستانيدب آموزاندانش يبرا ياهشناسيتور گ. 3

  

 

  
  پرديسان، برج ميالد و باغ گياهشناسي تهران و مناطق مجاور ) تعيين زون(هنه بندي نقشه پ - 8شكل 
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  ياهيگ كيستماتيس( انيدانشجو يبرا ياهشناسيگ تور. 4
  )دانشجويان(شناسي  اردوهاي علمي بوم. 5
  بزرگساالن  يبرا ياهگرديتور گ. 6

آموزش  يتخصص يهاگارگاه يبرگزار تورها نيا بر عالوه
 تيو حفاظت با محور يشناس سبز، بوم يفضا ،ياهشناسيگ

 يبرگزار ،و باغ گياهشناسي سانيپرد عتيپارك طب
 مركز در حفاظت و يشناس بوم ،ياهشناسيگ يهانشست

و پژوهشكده  سانيپرد عتيطب پارك يهاشيهما
 مرتبط يهنر - يفرهنگ يدادهايرو يبرگزار ،گياهشناسي

و  عتيطب پارك تيمحور با يستيز تنوع و ياهشناسيگ با
 در يبوم اهانيگ ينقاش داديرو يبرگزار: باغ گياهشناسي

و  اهانيكردن گ و خشك يآور جمع، )art botany( پارك
آثار  شيحفظ و نما تيو در نها ياهيگ يساخت تابلوها
پارك  دگنندگانيبخش بازد يدائم شگاهيمنتخب در نما

در  ينقش مهم تواند يمو باغ گياهشناسي  سانيپرد عتيطب
مهم كز امر ي ازكيبه عنوان دو منطقه  نيا گاهيباال بردن جا

  . داشته باشد يعموم يبزرگ علمو 
  

  يپژوهش يها برنامه
آن خودرو هستند و  گونه 443كه  ياهيگونه گ 530 وجود

 يياستثنا فرصت داشتند، حضورپرديسان قبال در پارك  اي
در  قاتيانجام تحق يبرا يو مراكز پژوهش ها دانشگاه يبرا
در پارك قابل انجام  ياديز قاتيتحق. دهد يمقرار  ارياخت

  . شود يمبه چند مورد اشاره  رياست كه در ز
 در ياهيگ پوشش و انهيسال يها يبارندگرابطه  يبررس. 1

  سانيپرد پارك
 تنوع برهاي گذشته  هاي سال يسوز آتشاثر  يبررس. 2
  سانيپرد پارك ياهيگ
 يسوزنشامل ( يربوميغ شده كاشته اهانيگ اثر يبررس. 3

  يستيز تنوع در) برگان پهن و برگان
با  ياهيوحش پارك بر پوشش گ اتياثر ح يبررس. 4

  وزي يها قفسبه عنوان  ماندهيباق هاي محوطهاستفاده از 
 راتييتغ با رابطه در اهانيگ كيفنولوژ راتييتغ يبررس. 5

  ييهوا و آب
  انقراض حال در و نادرگياهي  يها گونه تيجمع يبررس. 6

  حشرات بر ديتاك با پارك فون يبررس. 7
  تهران شهر در 1كربن بيترس در سانيپرد پارك نقش. 8
  بررسي نقش گياهان در كاهش جزيره گرمايي. 9
  

   يتيريمد شنهاداتيپ
در  و دارد يتيريمد طرح كي به ازينطبيعت پرديسان  پارك

خصوص ارائه  نيدر ا يكل شنهاداتيبخش فقط پ نيا
  .رديتا مورد توجه قرار گ شود يم
  پارك يقانون گاهيجا. 1

 تهران شهرداخل  يعيپارك طب نياول سانيپرد عتيطب پارك
 يعيطب راثيبه عنوان م تر عيسر چه هر است الزم كه است

حفظ  يحفاظت شده شهر منطقهبه عنوان شهر ثبت و 
پارك توسط سازمان حفاظت  نيا تيمالكبا توجه به . گردد
به عنوان  پرديسان عتيالزم است پارك طب ست،يز طيمح

 گونه هر گزند از ندهآيثبت گردد تا در  يمل يعياثر طب
آن به عنوان  ثبتنيز الزم است  و بماند امان در بيتخر

دستور كار  در يفرهنگ راثيتوسط سازمان م يعيطب راثيم
  . رديقرار گ

  پارك يحفاظت و يياجرا تيريمد. 2
 يتيريساختار مشخص مد كيحال حاضر پارك فاقد  در

تهران و سازمان حفاظت  ياست و طبق توافق شهردار
سازمان  يپارك توسط ماموران حفاظت نيا ستيز طيمح

آنكه  يبرا. شود يمسبز كنترل و حفاظت  يو فضا ها پارك
 نشود مواجه مشكل با تيريمد رييتغ با يحفاظت يها برنامه
 اقدام يتيريمد- يفن تهيكم كي ليتشك به نسبت است الزم
 طرح درآن  اراتيو اخت تهيكم نيا اتييجز و گردد
  . مشخص گردد يتيريمد
 ،يآموزش يها برنامه يمشاركت مردم در حفاظت و اجرا. 3

   پارك در يتفرج و يپژوهش
آن  يكيژنت رياز پارك و ذخا يعامل نگهدار نيمهمتر

از  ياديشمار ز. مشاركت مردم در انجام امور است
 يبرا يمحل و گاهجتفراز پارك به عنوان  شهروندان
. كنند يماستفاده  يسوار دوچرخهو  يرو ادهيپورزش، 

 فيط يعلم و يآموزش يها برنامه ياست كه با اجرا يعيطب
                                                            
1 Carbon sequestration 
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كه اغلب  شوند يماز مخاطبان به پارك اضافه  يگريد
  . دارند را ستيز طيدغدغه حفظ مح

گروه دوستداران  ايانجمن " يكه به زود شود يم شنهاديپ. 1
گروه به سازمان  نيتا ا رديشكل گ "سانيپرد عتيپارك طب

در حفاظت پارك و  يو شهردار ستيز طيحفاظت مح
 يكي. كمك كند يينايو ژ يعلم يها برنامه ياجرا نيهمچن

از  يريمعضالت پارك در حال حاضر جلوگ نياز مهمتر
 يها بان دهيدتعداد  توان يم يريعضوگ با. است يسوز آتش

و  يبياتفاقات تخر ازداد تا  شيپارك را به صدها نفر افزا
  . گردد يريجلوگ يسوز آتش

انجام  يها نهيهز نيدر تام يمردم يها كمكاز  استفاده. 2
 و لوتيپا يها باغ جاديا و يآموزش ،يعلم يها برنامه
شده  دهيبارها د رياخ يها در سال. رانيا يايجغراف مناطق

 يستيز طيمشكالت مح يبرا مندان عالقهو  نيرياست كه خ
و باغ گياهشناسي  سانيپارك پرد .ندينما يممشاركت فعال 

 يمحل تواند يمد نكه دار ييايجغراف گاهيجا ليبه دلتهران 
 . دنباش ها كمك نيجذب ا يبرا

 

  يسوز آتشحفاظت از  يراهكارها .4
پارك  يمشكالت حفاظت نياز بزرگتر يكي يسوز آتش
 يعلف اهانيشدن گ خشك لياست كه به دل سانيپرد عتيطب

حفاظت  ليبه دل ريدر دو سال اخ. دهد يمدر تابستان رخ 
تدارك  ها پارككه سازمان  يا ژهيو يها گشتمستمر و 

پارك تعداد  عمقورود مردم به  تياست و ممنوع  دهيد
 يشنهاداتيپ ريز در. است افتهي كاهش سيارب ها يسوز آتش
  :شود يمارائه  ها يسوز آتشحداقل رساندن به  يبرا

ساختار پوشش  حاضر قاتيبر اساس تحق: زيستي راهكار
 راتييتغ شيسال پ 20نسبت به  سانيپارك پرد ياهيگ
از  يناش راتييتغ نيا. )آ، ب 6شكل ( است كرده ياديز

در . است يبارندگ ميرژ ريياول تغ عامل :چند عامل است
- 1398و  1398-1397هاي آبي  سال(سال پيوسته دو 

 كسالهي يعلف پوشش اد،يز يها يبارندگ ليبه دل) 1399
را  چندساله اهانيگ پوشش بايتقر و شده شتريب اريبس پارك

البته كاهش شديد بارندگي در . است قرار داده تاثيرتحت 
باعث كاهش شديد پوشش علفي  1400- 1399سال آبي 
 1ياللوپات تيخاصبه دوم آنكه با توجه . شد 1400در سال 

                                                            
1 Allelopathy 

 

چون بخش عمده پارك  ،برگ دارند يسوزن يها گونهكه 
از  ياريبسشده است  دهيبرگان پوش يتوسط سوزن

 اي و حذف ياهيگ پوشش از مومقا و ساله چند يها گونه
 ياهخوارانيگ حذف سوم عامل است؛ شده ريفق آنها تيجمع
پارك  در بدون سرپرست يها سگخرگوش توسط  چون
پژوهش در  نيكه در ا يا مطالعهدر . است سانيپرد

كه در آن  يشد كه قفس مشاهدهانجام شد،  وزي يها قفس
گياهان علفي و ها قفس گريخرگوش است بر خالف د

 تيجمع زيدر گذشته ن). ت 6شكل ( دارد يكمتر يكساله
قابل توجه بود كه با  سانيخرگوش در پارك پرد يعيطب
به صفر  بايتقر سرپرست بدون يها سگ شيافزا
  . است دهيرس

ي بدون ها سگ انتقال براي حل مشكل آتش سوزي
هاي نگهداري  به محل سانياز محوطه پارك پرد سرپرست
با انتقال چند  پارك يها خرگوش تيجمع ياياح ومناسب 

) مانند سرخه حصار(خرگوش بومي از مناطق مجاور 
   .شود پيشنهاد مي
 تيبا تقو رهايدر مس يعيسبز طب يمرزها جادياهمچنين 

تواند راهكار بيولوژيك  مي چهاركربنه خودرو يها گونه
 اهانيگ. سوزي باشد ديگري براي حل مشكل آتش
در آن زمان  كه كنند يمچهاركربنه اغلب در فصل گرم رشد 

با  ليدل نيبه هم. است يسوز آتشپارك به شدت مستعد 
 ياهانيمتشكل از گ يسبز بوم يها شيرو  هيحاش ياريآب

 Portulaca oleracea, Tribulus teresstris, Paspalum مانند

spp., Setaria spp., Echinocloa spp.  Bothriochloa 
ischaemum, Cynodon dactylon  خواهد گرفت  شكل

     ). ت 7شكل (
پارك  يها يورودضرورت دارد كه در : يآموزش راهكار

نصب گردد كه در آن ضمن  يبزرگ يتابلوها سانيپرد
آتش و محدود بودن آن به سه  جاديا تيبر ممنوع ديتاك

پارك، مردم را با  يبند منطقهنقطه مشخص شده در 
 نيضمن آنكه ا. آشنا كرد عتيمقررات ورود به پارك طب
  .شوندمتر نصب  200تابلوها و عالئم در فواصل 

  باغ گياهشناسي تهران 
غرب و شرق  يتهران در دو سو ياهشناسيباغ گ محدوده

منطقه از  نيا. )10شكل ( است اتوبان چمران واقع شده
متصل  ميجنوب به اتوبان حكاز شمال به اتوبان همت و 
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هكتار متعلق  10باغ به مساحت  نيا يسمت غرب. گردد يم
دره دركه واقع - از رود يتهران است و بخش يبه شهردار
. است يم پزشكوو دانشگاه عل الديم مارستانيدر شرق ب
هكتار  10به مساحت حدود  زيباغ ن نيا يسمت شرق
   .دارد تعلق تهران دانشگاه به كيزيژئوف يها نيزمموسوم به 

دركه است  ي رودخانه ليمحدوده مس نيا يياينظر جغراف از
نقطه واقع در شمال  نيتر نييپا درآن  يغرب بخشكه ارتفاع 

 يكيارتفاع آن در نزد نيمتر و باالتر 1361پارك گفتگو 
از  يارتفاع بخش شرق. متر است 1400اتوبان همت 

 1383 كيزيئوفژموسسه  ينقطه در جنوب غرب نيتر يجنوب
 يها يبلنددر  يشرق شماليه حاشنقطه در  نيمتر و باالتر

اختالف ارتفاع . متر است 1465خوابگاه چمران  كينزد
 يمنطقه دارا. متر است 104نقطه باغ  نيتا باالتر نيتر نييپا

خرد  رندهيبرگ در كه است ياديز يها يبلند يپست
. است ياهشناسيباغ گ كي جاديا يبرا يعيطب يها ستگاهيز

جنوب  به لدر امتداد شما دركه رودخانه عبوراز جمله 
 يموقت اي دائم يوجود منابع آب نيهمچن ،يبخش غرب

 اتوبان ريز باريجو( مجاور ارتفاعات يها زهاب حاصل
 به قنات رشته كي و) غرب بخش شمال در واقع چمران

 انداز چشم. است داده ييباال يعيطب ارزش منطقه نيا
در مقابل آن  يساختمان عارضهوجود  بدونتوچال  يها كوه
بر اساس . شود يمباغ محسوب  ژهيو يها ارزش از

مداوم هوا باعث مطبوع  انيعبور جر ،يدانيمشاهدات م
 در يميقد باغ كيوجود . است شدهمنطقه  يشدن هوا

محل ( گفتگو پارك با مجاورت ،يغرب بخش شمال
 سان،يپارك پرد و الديم برج ،)اهيگ و گل يها شگاهينما

 ،يشرق شمال بخش اتصال به موزه علم از طرف امكان
امكان  ،يدانشگاه تهران در بخش شرق يمجاورت با كو
 يدسترس چمران، اتوبان يت رآ يباتوبوسراني استفاده از خط 

محاط  الد،يپارك گفتگو و برج م يها ستگاهيا از مترو به
قابل كنترل را  ريغ يكه دسترس يبودن توسط شبكه اتوبان

در طرح . است محل نيا ياياز جمله مزا ندك يممحدود 
پل  كيبا  يو شرق ياتصال دو بخش غرب ياهشناسيباغ گ
به محل ساخت  ياتوبان چمران و اتصال بخش شرق يرو

 اهگستيا. است شده ينيب شيپاتوبان همت  يموزه علم رو
در كنار باغ واقع شده است كه از  كيزيژئوف يهواشناس

 يا گسترده يعلم قاتيتحق توان يمآن  يها داده قيطر
در مورد  يا گسترده قاتيتحق راياخ. كرد يزير برنامه

در  اهانيگ كيفنولوژ يبا توجه به رفتارها يمياقل راتييتغ
 Primack(در دست انجام است  ي دنيااهشناسيگ يها باغ

and Miller-Rushing 2009(.  
 توسطتهران، م كيزيژئوف ستگاهيا يمياقل يها دادهاساس  بر

 انهيسال يمتوسط دما و متريليم 238منطقه  انهيسال يبارندگ
 يآب و هوا يدارا محل نيا. است گراديدرجه سانت 16

 يشناس نيزمنظر  از. است يتوران- رانويا يا قارهخشك 
كه عمده  ستتهران ا هافكن مخروط از يبخش منطقه

اغلب  و شود يم دهيدر آن د ييكنگلومرا- يآبرفترسوبات 
  . است يشن- يلومخاك داراي 

پوشش گياهي طبيعي محل احداث اين باغ به شدت تحت 
است و به دليل ايجاد   تاثر عوامل تخريبي قرار گرفته

  هاي غير خودرو آماده شده هايي كه براي كشت گونه باغچه
هاي  هاي مستعد رويشگاه از حضور گونهغني بودند، 

در  تنها ،1400در بررسي كه در خرداد . تخريب شده است
گونه گياهي  110تعداد گرفت، بخشي از اين محل انجام 

  ).9شكل (خودرو شناسايي شد 
  

  
پوشش گياهي ايجاد شده در باغچه هاي آماده  -9شكل 

گونه هاي از كاشت باغ گياهشناسي تهران كه اغلب 
  .تشكيل شده استآتريپلكس و سلمك 

  
  ياهشناسيگ باغ يها بخشو  هياول نقشه
 ياهشناسيگ يها باغاز  يتهران با الگو بردار ياهشناسيگ باغ

  . )10شكل ( بخش مهم است هفت يمعروف جهان دارا
 ،ياهيگ يايجغرافو  ها وميببخش . 2 ك،يستماتيبخش س. 1
 يها گلخانه. 4 ،يو كاربرد ييدارو اهانيبخش گ. 3

 و پژوهشكده. 6 ،باغ كودكان. 5 ،يشينما و يپژوهش
در ادامه . در محل موزه علم ياهشناسيگ موزه. 7 ،وميهربار

  . گردد يمذكر  ريهر بخش در ز يها يژگيو مهمترين
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و  شده يطراح باغ يغرب بخش در. كيستماتيس بخش. 1
 يها باغچه. است نهيو گذر ل يبند رده يها باغچهشامل 

 يجهان يبند رده يها ستميس نيبر اساس آخر يبند رده
)The Angiosperm Phylogeny 2016( شوند نمايش داده مي .

 يگروه اصل كيبه  ها گونههر باغچه متناسب با تعداد 
از  ها شروع آن و تعلق دارد) رهيشاخه، رده، راسته و ت(

 دون گلب اهانيگ كه است )شمال پارك گفتگو(جنوب باغ 
و  انيسرخس اهان،يگ خزه، )وميكوارآ( ها جلبكشامل 

در امتداد  ييتدااب نهاندانگان. بازدانگان كشت خواهند شد
در  هايا لپه تكباغچه هاي . قرار دارد نهيگذر لاز بعد  ريمس

الله،  يها باغشامل سمت غرب و مشرف به رودخانه و 
. است شده ينيب شيپ يآبز اهانيزعفران، نخل و دو استخر گ

 يها باغچهدر  يا درختچهو  يدرخت يها اي دولپه شتريب
 يشمال يها باغچهدر  يا بوتهو  يعلف يها يا دولپهو  يانيم

در جنوب باغ قرار دارد و  نهيل گذر .اند طراحي شده
ي نهاندانه ها گونهبا رواق است كه  53از  يا وعهممج

 و دنشو يمو بر اساس روند تكامل كاشته باالرونده 
 ونيليم 200از  ايگذر، گو نياز ا عبور اب گانكنند ديبازد

شور براي  درياچه آب. دنكن يمعبور  اهانيسال تكامل گ
اي و  دوست و نيز باغ صخره كاشت گياهان شورپسند آب

هاي بخش سيستماتيك در نظر گرفته  اي در باغچه تپه ماسه
   .است شده

جهان  يها وميب شتريب. ياهيگ يايو جغراف ها وميب بخش. 2
 يها جنگلباغ قرار دارد كه در آن  يدر قسمت شرق

 يو بخش اياسترال قا،يآفر ،يا ترانهيمدمناطق  البرز، ،يركانيه
 يدانشگاه تهران طراحمتعلق به  يها نيزمدر  كاياز آمر
 به كينزد و بخش نيتر يشمالدر  يانزل تاالب. است شده

محل موزه (مالصدرا  يها نيزم. .دارد قرار همت اتوبان
 نيا چه اگر. اند شده دهيبرگ پوش يسوزن يها گونهبا ) علم

 ياست، ول شده يطراحفعلي باغ  محدوده از خارج بخش
 برگ يسوزن يها جنگلتوسعه  طرحدر  شود يم شنهاديپ

  .به باغ ملحق شود يشمال
) غرب اتوبان چمران يها بيش( يغرب بخش در زاگرس

و ) مارگون بشارآنماد ( بشارآ كيهمان نقطه  در. قرار دارد
دنا  كوهنماد و مجاور آن ) نماد تاالب گندمان(تاالب  كي
اين از  يدركه بخش دره- رود ياياح. است شده ينيب شيپ

در  دكنندگانيبازد ي برايدسترسكه، امكان  است طرح
در  زيباران ن در فصول كم. خواهد بود سريفصول پر باران م

در . شود يمامكان فراهم  نيآب ا هيصورت تصف
آبشار  كي -يجنوب يورود - رودخانه بخش نيتر يجنوب
آنكه تنها رودخانه زنده مركز  ليكه به دل شود يم يطراح

 ييباال يو گردشگر يبصر تيتهران است از جذاب
  . برخوردار است

بخش در  نيا. يو كاربرد ييدارو اهانيگ بخش.  3
بخش ريدو ز شامل و است يغرب باغ بخش نيتر يشمال

. است يدرختان باغ نيزو  يعلف يو اقتصاد ييدارو اهانيگ
 ايو  يعلفگياهان  يو كاربرد ييدارو اهانيگهاي  در باغچه
در  زين مثمردرختان و  شوند يمكوتاه كاشت  يها درختچه

 يمياست به همان شكل قد كه در گذشته باغ بوده يمحل
شده و نيز اين بخش تا مجاورت دانشگاه علوم حفظ 

   .يابد پزشكي ايران توسعه مي
عمده  بخش .يشينما و يقاتيتحق يها گلخانه. 4

 يها نيدر شرق باغ در زم يشيو نما يقاتيتحق يها گلخانه
در . است ياهشناسيپژوهشكده گ كيدانشگاه تهران و نزد

 است شده ينيب شيپگلخانه  مترمربع 3000بخش حدود  نيا
داري آنها در فضاي  ي امكان نگهمياقل ي كه از نظراهانيگو 

 نيا شد و ها كاشته خواهند ندارد در اين گلخانه باز وجود
از باغ را در طول سال فراهم  دديامكان باز ها گلخانه

و گلخانه  كاسسي- ياكسونيد( كوچك گلخانه دو. كنند يم
 يطراح) يباغ غرب( كيستماتيدر بخش س) كاكتوس

  . ندا شده
در آن  و است وهيم باغ مجاور باغ نيا .كودكان باغ. 5

آموزش  يكارگاه برا يبرگزار و اهيكاشت گ امكانات
  . است  در نظر گرفته شدهكودكان 

به  ينيساخت پژوهشكده در زم. وميو هربار پژوهشكده. 6
 يبنا در دو طبقه منف ريمتر مربع ز 500مساحت حدود 

  شده ينيب شيپروي زمين  طبقه پنجو ) وميهربار(صفر 
 از تهران دانشگاه يقاتيتحق يها تيمحل تجمع فعال و است
 نيا. خواهدبود حانيابور و يكشاورز علوم، سيپرد سه

است كه در آن  يمتنوع يهابخش يدارا پژوهشكده
 ياهشناسيگ قاتيمختلف تحق يهاجنبهپژوهشگران به 

 ،ينتيز اهانيگ ديسبز، تول يدر فضا هااستفاده از آن براي
و  يو شور يمقاوم به خشك اهانيگ كردن ياهلكاشت و 

 دنخواه يالمللنيب يدر سطح باال قاتيارائه تحق نيهمچن
در  قاتيمركز انجام تحق نيا يپژوهش كرديرو .پرداخت



 1400و زمستان  پاييز ،10، شماره 5جلد                                                                                )            علمي(مجله زيست شناسي ايران 

20 

 چيدر حال حاضر ه و است انهيم يايآسو  ايآس يغرب جنوب
را پوشش دهد  از جهان منطقه نيكه بتواند ا يقاتيمركز تحق

 اي است به گونهپژوهشكده  نيا يگذار هدف. داردنوجود 
 نيدانشگاه تهران، بتوان بزرگتر يها وميهربار عيتجم با كه

 نيا هياول نقشه. ردك جاديرا در آنجا ا رانيا وميهربار
  . است آمده 11 شكل در پژوهشكده

 كشوركمبودهاي  نياز بزرگتر يكي. ياهشناسيگ موزه. 7
به  رانيفالت ا. است ياهشناسيگ يشيموزه نما كي فقدان

 اللهاز  يتمدن جهان به عنوان بخش نيتر يميقدعنوان 

. خودرو بوده است يها گونه كردن ياهل يبرا يمحل بارور
و  اهانيگ اب يفالت ارتباط تنگاتنگ نيانسان در ا

 نيا شيمخاطبان نما يداشته است كه برا ستيز طيمح
 يها سدهدر  اهانياستفاده انسان از گ نيو همچن خيتار
 شيدر ضمن نما. است نيافتخارآفر و موزندهآ اريبس نيشيپ

مدرن  تاليجيبه كمك امكانات د اهانيو تنوع گ يزندگ
موزه  نيمهم ا يها بخشاز  انيو دانشجو آموزان دانش يبرا

  .خواهدبود

  

  
  نقشه اوليه باغ گياهشناسي تهران -10شكل 
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  بخش هاي مختلف باغ گياهشناسي تهران و پژوهشكده گياهشناسي -11شكل 

  
  تهران ياهشناسيگ باغ احداث يكل برنامه

 و يزنكلنگ ( 1400 اسفند تا نيفرورد يفاز مقدمات. 1
 يمحدود تخصص يدهايبازد يبرا باغ شدن آماده) . افتتاح

 تيريمد وع جام طرح پروژه دو بيوتصو قرارداد انعقاد(
تا پايان  آن بيتصو و جامع طرح هيته ،پايان تير ماه پروژه

 .شهريور

آماده ( 1402تا اسفند  1401 نيفرورد: كوتاه مدت. 2
  )عموم ديبازد يبرا سازي

 همه ليتكم( 1405 اسفند تا 1403 نيفرورد: مدت انيم. 3
  )ياصل ياجزا

اصالح، ( 1409 اسفند تا 1406 نيفرورد: ردبلند مدت خُ. 4
 ريسا با يعيطب يدورهايكر جاديا و يبهساز و توسعه
  )يشهر يعيطب عناصر

 1419 اسفند تا 1410 نيفرورد: بلند مدت كالن. 5
 با يعيطب يدورهايكر جاديا و يبهساز و توسعهاصالح، (

  )    يشهر يعيطب عناصر ريسا
 

   يبند جمع
پارك پرديسان، برج ميالد، باغ گياهشناسي تهران، پارك 

دره مهم - در بين دو رود) و طبيعت(گفتگو و موزه علم 
اي  اين مراكز مجموعه). 10شكل (شهر تهران قرار دارند 

به عنوان قطب  توانند يماند كه  متصل و مرتبط را شكل داده
 يفايدر تهران، ا يستيز طيو مح يعلم يمهم گردشگر

 طيمح ماندهيبه عنوان تنها باق سانيپارك پرد. نقش كنند
و باغ گياهشناسي نقش بسيار مهمي در شهر تهران  يعيطب
توراني و آموزش - ظ و نمايش تنوع زيستي گستره ايرانوحف

در واقع . شهروندي در راستاي توسعه پايدار خواهند داشت
همكاري سه تشكيالت مهم دانشگاه تهران به عنوان 

ترين دانشگاه كشور با شهرداري تهران  بزرگترين و قديمي
و سازمان حفاظت محيط زيست، نشان دهنده مسئوليت 

اه، بازكردن درهاي دانشگاه به روي عموم و اجتماعي دانشگ
دوست و آشنا با محيط  پذير، وطن تربيت نسلي مسئوليت

اي در اين  باغ گياهشناسي جايگاه ويژه. زيست است
مجموعه خواهد داشت كه در آن نه تنها آموزش 
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گياهشناسي و پرورش گياهان بومي مهم است بلكه در 
ا به نمايش هاي جهان ر بخش جغرافياي گياهي بيوم

گذارد تا نشان دهد كه همه ما روي يك سياره زندگي  مي
  . كنيم و مسئوليت مشتركي در حفظ كره زمين داريم مي

قرارگيري باغ گياهشناسي تهران در مجاورت برج ميالد، 
نماد پايتخت مدرن ايران، امكان بازديد و پژوهش را براي 

دره - روداحياء . كند عموم مردم ايران و جهان فراهم مي
دركه در باغ گياهشناسي تهران باعث جذب طبيعتگردان 

كشي  مند خواهد شد كه در حال حاضر با كانال عالقه
مندي از اين  ها امكان بهره ها و يا اشغال حريم آن رودخانه

شايان ذكر  .نداردوجود شهر تهران طبيعي موهبت زيباي 
در زمان نگارش اين مقاله طرح جامع باغ است كه 

هشناسي تهران، توسط تيمي از متخصصان در پرديس گيا
علوم دانشگاه تهران در دست تهيه و با توجه به فراهم 
بودن زيرساخت ايجاد باغ گياهشناسي در بخش غربي 

هاي اين بخش در دست  طراحي و كاشت گياهان در باغچه
   . انجام است

ساخت باغ گياهشناسي با مشاركت شهرداري تهران نقطه 
ماموريت دو نهاد بزرگ دانشگاه و شهرداري است تالقي 

كه اولي داراي مسئوليت اجتماعي بزرگي براي پيوند علم و 
اجتماع در راستاي دانشگاهي سبز است و دومي شهر را 

كنيم كه باغ  به همين دليل تالش مي. خواهد براي همه مي
ريزي تمامي اجزاي پروژه بر  پايه )1 گياهشناسي را با

 مشاركتاستفاده از  )2؛ ردپاي كربن و آب مبناي كاهش
در ساخت و نگهداري  داوطلبان و مردم شامل خيرين

المللي در  ها و ارتباطات بين استفاده از ظرفيت) 3باغ؛ 
كاستن ) 4ساخت باغ گياهشناسي و فعاليت هاي آن و 

مدلي موفق براي از بروكراسي در فرايند پيشبرد پروژه، 
  .ايران بنا كنيماجرا در ساير مناطق 

  
  سانيپرد يستيو تنوع ز يعيطب راثيم يمل ثبت
 گزارش رويمقاله در دست انتشار بود، پ نيكه ا يهنگام در
 طيمح سالمت، ونيسيكم در تهران دانشگاه قاتيتحق جينتا
 در تهران شهر ياسالم يشورا يشهر خدمات و ستيز

 ثبت خصوص در ياواحده ماده ،1400 مرداد 3 خيتار
 به طرح نيا. شد هيته سانيپرد عتيپارك طب يعيطب راثيم

 10 خيتار در ندگانينما قاطع تياكثر با يتيفور دو صورت
بر  عالوهمصوبه  نيا طبق. ديرس بيتصو به ماه مرداد

 راثيثبت م يريگيتهران در پ يموظف شدن شهردار
 زين ريز مواردپارك  نيا ياهيو گ يستيو تنوع ز يعيطب

  :است آمده
 كاهش در سانيپرد بوستان مثبت آثار ييشناسا - 1

 تهران، شهر در ستيز طيمح داتيتهد و امدهايپ
و  ييگرما ريهمچون كاهش كربن و جزا

 يهامحدوده يعيطب ستمياكوس يدارسازيپا
 .يرامونيپ

 عتيطب بوستان فرد به منحصر ياهيگ تنوع به توجه - 2
 شهر ژهيو شاخص يهاگونه عنوان به سانيپرد

 در آن يعيطب ريذخا يمعرفو  ريتكث حفظ، و تهران
 . يشناس اهيگ باغ قالب

 يفضا گسترش و اياح ينواح و هامحدوده نييتع - 3
 هيته و يعيطب شيرو طيشرا با سازگار و يعيطب سبز
 يعيطب راثيم يمل ثبت حدود  و يحفاظت يهانقشه

 .ستيز طيمح حفاظت سازمان يهمكار با
 همجوار مناطق يعيطب طيمح از حفاظت به توجه - 4

 تيرعا و بوستان محدوده به متصل يهادره رود
 يستيز طيمح يهايژگيو و يبردار بهره الزامات
 .يستيز تنوع با متناسب

 ربطيذ يهاسازمان با مشترك اقدام و  يزير برنامه - 5
 حفظ و يطيمح تيفيك يارتقا جهت شده ذكر
 و يداريناپا جاديا بدون يعيطب يتفرجگاه طيشرا
 يهاپروژه  از يريجلوگ و يستيز داتيتهد

 عتيطب بوستان عرصه در يدستكار و نامتجانس
 . سانيپرد

  

  سپاسگزاري
دانيم كه از جناب آقاي  نگارندگان مقاله وظيفه خود مي

دكتر حناچي شهردار محترم تهران و جناب آقاي دكتر نيلي 
 كنند تاكيد ميرياست محترم دانشگاه تهران تشكر كرده و 

ها آغاز پروژه باغ  كه بدون همراهي و نگاه مثبت آن
محمد  عليمهندس از جناب آقاي . گياهشناسي ممكن نبود

ها و فضاي سبز  مختاري مدير عامل محترم سازمان بوستان
تهران و خانم دكتر اخوان معاون محترم آموزش و پژوهش 
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آن سازمان و آقاي آرش ميالني عضو محترم شوراي شهر 
 .ها و همراهي بسيار سپاسگزاريم به خاطر حمايت تهران نيز

تشكر  8از آقاي شيركوه شكري در تهيه نقشه شكل 
  . شود  مي
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