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مقدمه

انسـان همـواره در پـى اسـتفاده از گیاهـان محیـط هـاى طبیعـى اطـراف خـود بـوده و در این راسـتا اقدام 
بـه جمـع اورى، کاشـت و اهلـى نمـودن گونـه هـاى مختلف کرده اسـت. اسـتفاده از گیاه بـه عنوان غـذا و دارو 
جـزء اولیـن مـوارد شـناخت گیاهـان بوده اسـت. به تدریج با پیشـرفت جوامع بشـرى اسـتفاده از گیاهـان براى 
مصـارف صنعتـى و در فضـا هاى سـبز عمومـى، جنگلکارى هـاى مصنوعى و احیـاء مناطق تخریب یافته شـکل 
گرفـت. در سـال هاى اخیـر، کلکسـیون هاى زنـده گیاهـى به عنـوان منابع بـا ارزش تنـوع ژنتیکى توجـه زیادى 
را بـه خـود معطـوف داشـته انـد،. ایـن مجموعه هـا در راسـتاي حفظ و نگهـدارى گونه هـاى گیاهـى مختلف و 

انجـام تحقیقـات کاربـردى و پایـه اى بـروى گیاهان نقـش مهمى ایفـا مى کنند.
باغهـاى گیاه شناسـى یکـى از ارگانهـاى تحقیقاتـى و ترویجـى هسـتند که ضمـن انجام تحقیقـات در زمینه 
شـناخت گیاهـان و پتانسـیل هـاى بالقـوه آنها نقـش مهمى در حفاظـت از گیاهـان در خارج از رویشـگاه اصلى 

و اشـاعه فرهنگ زیسـت محیطـى دارند. 
در ســال 1347 بــا اختصــاص زمینــى بــه مســاحت حــدود 150 هکتــار از اراضــى ملــى، واقــع در منطقــه 
چیتگــر عملیــات اجرایــى بــاغ گیاه شناســى ملــى ایــران آغــاز شــد. بــاغ گیاه شناســى ملــى ایــران به منظــور 
ــى،  ــگاه هاى طبیع ــارج از رویش ــى در خ ــان بوم ــت از گیاه ــى حفاظ ــى، باغبان ــات گیاه شناس ــام تحقیق انج
ــبزعمومى،  ــاى س ــا ه ــتفاده درفض ــى، اس ــادى، صنعت ــراى مصــارف اقتص ــا ارزش ب ــان ب ــه گیاه ــتیابى ب دس
جنگلــکارى، بیابــان زادائــى و ســایر مــوارد وآمــوزش دانشــجویان و دانــش آمــوزان، آشــنا کــردن عمــوم مــردم 
بــا اهمیــت و ارزش منابــع طبیعــى و محیــط زیســت و توســعه و اشــاعه فرهنــگ حفاظــت از منابــع طبیعــى 

و محیــط زیســت ایجــاد شــده اســت.
در ســالهاى اولیــه توســعه بــاغ گیاه شناســى ملــى ایــران کارهــاى زیربنایــى شــامل حفــر چاه هــا، ایجــاد 
شــبکه اصلــى آبیــارى، ایجــاد پســتى و بلنــدى شــامل تعــدادى از دریاچه هــا انجــام شــد و تعــداد معــدودى 
ــاغ گیاه شناســى داراى 22 کلکســیون مختلــف اســت کــه  از کلکســیونها شــکل گرفتنــد. در حــال حاضــر ب
ــه  ــد مبادل ــى و واح ــیون هاى موضوع ــان، کلکس ــع رویشــى جه ــران، مناط ــق رویشــى ای ــان دهنده مناط نش

بــذر اســت.
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 خالصه دستاورد ها

 ایجاد 22 کلکسیون زنده از گیاهان بومى و غیر بومى
 ایجـاد ذخیـر ژنتیکـى از رویشـگاه هـاى جنگلـى هیرکانـى (خـزرى) ، زاگرسـى ، ایرانو-تورانـى، گیاهـان 

پیـازى بومـى و ارقـام میـوه هـاى بومى.
 معرفى روش هاى طراحى نزدیک به طبیعت و ایجاد فضاهاى طبیعى منحصر به فرد.

 تحقیق در زمینه روش هاى تکثیر و پرورش گونه هاى با ارزش از نظر حفاظتى ، اقتصادى، زینتى.
 کشت و بر رسى سازگارى و استقرار 4000 گونه و واحد هاى تحت گونه از گیاهان بومى و غیر بومى.

 معرفى گونه هاى جدید براى فضاهاى سبز.
 دستیابى به گونه هاى مناسب جانشین چمن.

 دستیابى به گونه هاى بومى خشکى پسند براى کاشت در فضاهاى سبز شهرى.
 ایجاد کلکسیون هاى آموزشى به منظور آموزش علوم گیاهى و زیست محیطى براى سطوح مختلف

 دانش اموزى، دانشجویى و کارشناسى.
 اشاعه فرهنگ زیست محیطى و منابع طبیعى از طریق جذب بازدید کننده و گردشگر.

منظره اى از باغ گیاه شناسى ملى ایران.
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منظره اى از باغ سیستماتیک در باغ گیاهشناسى ملى ایران



 کلکسیون هاى
باغ گیاهشناسى ملى ایران
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رویشکاه هیرکانى (خزرى)

جنـگل هیرکانـى (خـزرى) یکى از مهمتریـن و قدیمى ترین کلکسـیون هاى جنگلى موجود در باغ گیاه شناسـى 
ملـى ایـران اسـت. بـا مسـاحت هفت هکتار و دریاچـه اى به مسـاحت 8000 متر مربع و به عمـق 3 متر که عملیات 
اجرایـى احـداث آن از سـال 1351 آغـاز شـده اسـت. در این قطعه سـعى شـده گونه هاى چوبـى و علفى جنگل هاى 
شـمال کشـور کاشـته و مراقبت شـوند به نحوى که تناسـب بین جوامع جنگلى و گونه هاى همراه آنها رعایت شـود. 
طراحـى کاشـت ایـن جنـگل بـه نحوى اسـت که گونه هـاى جوامع پسـت جنگلى در کنار دریاچه کشـت شـده اند 

و بـه تدریـج به سـمت شـمال جوامع مربـوط به ارتفاعات باال تر مسـتقر شـده اند.
ــه  ــته ب ــۀ گذش ــار ده ــى چه ــمال ط ــاى ش ــى جنگل ه ــه اى و علف ــى، درختچ ــر درخت ــیارى از عناص بس
ایــن قطعــه منتقــل و کشــت شــده اند. در حــال حاضــر حــدود 80 گونــه درختــى و درختچــه اى از 29 تیــرة 
ــاى ســرخس  ــن گونه ه ــه مهم تری ــى از جمل ــى متنوع ــاى علف ــد گونه ه ــگل وجــود دارن ــن جن گیاهــى در ای
ــى در  ــاله در دره کوچک ــاله و چندس ــى یکس ــان علف ــا و گیاه ــزوم ه ــا، ری ــواع پیازه ــمال، ان ــاى ش جنگل ه
ــارى منظــم و  ــا آبی ــى دره و ب ــمالى و جنوب ــذارى شــیب هاى ش ــا صخره گ ــده اند. ب ــه کشــت ش داخــل قطع
ــاى  ــًال پوشــیده از گونه ه ــن دره کام ــروزه ای ــى، ام ــاى مراقبت ــایر تیماره ــال س ــى و اعم ــت کاف ایجــاد رطوب

علفــى رطوبــت پســند و ســایه پســند شــده اســت. 
همچنیـن، دو رودخانـه کـه یکـى بنـام رودخانۀ خـزر از قسـمت دریاچۀ ذخیـره کنندة آب در ضلع شـمالى 
بـاغ و دیگـرى بنـام رودخانـۀ الر از قطعـۀ البـرز سرچشـمه مـى گیـرد، وارد ایـن دریاچـه مى شـوند. بسـیارى 
از گونـه هـاى ایـن جنـگل داراى تجدیـد حیـات طبیعـى بـوده و میتـوان از نهـال هـاى تولیـد شـده بـراى 
احیـاى رویشـگاه هـاى طبیعـى در صورت نیـاز بهره بـردارى نمود.هر سـاله تعـدادى نهال گونه هـاى جنگلى از 

جنگل هـاى شـمال بـه قطعـۀ خـزر منتقـل و کشـت مى شـوند. 

مناظرى از جنگل هیرکانى (خزرى) در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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جنگل هاى زاگرس
قطعـۀ زاگـرس یکـى از کلکسـیون هاى مهـم جنگلـى بـاغ گیاه شناسـى ملى ایـران اسـت. عملیات احـداث این 
قطعـه بـا مسـاحت حـدود سـه هکتـار از دو دهـۀ قبـل و در ضلـع جنـوب شـرقى بـاغ آغاز شـد. قطعۀ زاگـرس که 
زیرمجموعـه اى از ناحیـۀ رویشـى ایران- تورانى اسـت، الگوى کوچکـى از جنگل هاى طبیعى زاگرس بـوده و در طى 
سـالیان گذشـته کاشـت و نگهـدارى گونه هاى چوبـى و علفى جنگل هاى زاگـرس در این قطعه صورت گرفته اسـت. 
قطعۀ زاگرس از شـش زیرقطعۀ مختلف تشـکیل شـده که توسـط راه هاى ارتباطى و پیاده روهاى سـنگفرش شـده 
از یکدیگـر جـدا مى شـوند. چنـد تپۀ مصنوعى نیز در داخل قطعه سـاخته شـده کـه مرتفع ترین آنهـا 10 متر ارتفاع 

دارد. سیسـتم آبیـارى مـورد اسـتفاده در قطعه نیز شـامل روش هاى بارانى اسـت. 
در حال حاضر 50 گونۀ چوبى و 30 گونۀ علفى در این رویشگاه وجود دارند. عناصر اصلى درختى سازندة آن همانند 
جنگل هاى طبیعى زاگرس، سه گونه از جنس بلوط به نام هاى برودار یا بلوط ایرانى (Quercus brantii)، مازودار 
(Q. infectoria) و وى ول (Q. libani) و آرایه هاى مختلف مربوط به این  سه گونه مى باشند. به عالوه گونه هایى از 
جمله کیکم، بنه، سماق، زرشک، پالخور، سنجد، گردو، ارغوان، دغدغک، انجیر، مورت، زبان گنجشک، سیاه تلو، عناب، 
بادام معمولى، تنگرس، بادامک، مرمره، راناس، محلب، شیرخشت، زالزالک، گالبى وحشى، نسترن، بارانک، مو، پده، بید، 

گز، دافنه، تا، اوجا، پنج انگشت، سفیدار نیز در این قسمت کاشته شده اند.
   از نکات مهمى که در قطعۀ زاگرس بسیار حائز اهمیت است وفور تجدید حیات جنسى طبیعى گونه هاى بلوط 
است. این درحالى است که هر سه گونه بلوط فوق الذکر در جنگل هاى طبیعى زاگرس عمدتاً به صورت شاخه زاد تجدید 
حیات مى کنند اما در این قطعه با رعایت تمهیدات الزم از جمله قرق کامل و نبود چراى دام و همچنین عدم جمع آورى 
بذرها، تجدید حیات جنسى بخوبى و براحتى صورت گرفته به طورى که کف جنگل مفروش از نونهال تا نهال هاى 
چندساله است. با توجه به اینکه سن درختان موجود در قطعۀ زاگرس به نسبت کم است، ارتفاع و قطر درختان نیز 

کمتر است به طورى که حداکثر ارتفاع و قطر درختان این قطعه به ترتیب حدود 15 متر و 50 سانتیمتر متغیر است.

درخت Quercus robur subsp. pedunculiflora در رویشگاه زاگرس در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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باغ گیاهشناسی ملی ایران

درختچه مورت (Myrtus communis) در رویشگاه زاگرس در باغ گیاه شناسى ملى ایران

مناظرى از رویشگاه زاگرس در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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رویشگاه البرز

رویشــگاه دامنــه هــاى جنوبــى البــرز بــراي بــه نمایــش گــذاردن قســمت هایی از ســیماى طبیعــت البــرز 
ــا ایجــاد پســتى و بلنــدى و دره و آبشــار تــالش شــده تــا طبیعــت  ایجــاد شــده اســت. در ایــن قســمت ها ب
ایــن رویشــگاه بــاز ســازى گــردد و رویــش هــاى دامنــه هــاى جنوبــى البــرز کشــت شــوند. بــه عــالوه حجــم 
ــه  ــرز جمــع آورى و ب ــه الب ــى آن ازطبیعــت منطق ــى عناصــر مصرف ــه تمام ــاى طبیعــى ک ــادى ازصخره ه زی

محــل اجــراى طــرح حمــل و نصــب شــده اســت تــا ســیماى کــوه هــاى البــرز بــاز ســازى شــود. 
اغـاز اجـراى ایـن کار سـال 1374 بـوده کـه بـه تدریـج تکمیـل و کاشـت شـده اسـت. در بخشـى از ایـن 
رویشـگاه گونـه هـاى درختـى از جملـه درخـت ارس Juniperus excelsa  بـه صـورت جامعه جنگلى کشـت و 
 Betulus pendula، Salix spp.، Crataegus مسـتقر شـده اسـت. سـایر عناصـر درختـى و درختچـه اى شـامل
spp.، Rhus coriaria، Rosa spp.،  Cotoneaster spp. . در مجمـوع 240 گونـه گیاهـى در ایـن قسـمت کشـت 
و مسـتقر شـده انـد. بـه عـالوه در ایـن قسـمت نمونـه اى از رویشـگاه هاى مرطـوب کوه هـاى البرز باز سـازى 

است.  شـده 

مناظرى از رویشگاه زاگرس در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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باغ گیاهشناسی ملی ایران

منظره اى از آبشار در رویشگاه البرز در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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شکوفه هاى بادام تلخ ( Amygdalus scoparia)در رویشگاه البرز در باغ گیاه شناسى ملى ایران

گیاهان رطوبت پسند حاشیه رودخانه در رویشگاه البرز در باغ گیاه شناسى ملى ایران.
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منظره اى از آبشار در رویشگاه البرز در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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منطقه رویشى ایرانو - تورانى

ناحیه رویشـى ایرانو-تورانى بخش وسـیعى از ایران را دربرمى گیرد که از شـمال به کوهپایه هاى سلسـله جبال 
البرز و کوههاى شـمالى خراسـان ، از جنوب به منطقه صحرایى - سـندى ، از شـرق به مرز کشـورهاى افغانسـتان 
و پاکسـتان و از غـرب بـه سلسـله جبـال زاگـرس محـدود اسـت. ایـن منطقه بر حسـب ارتفاع از سـطح دریـا به دو 
بخش کوهسـتانى و دشـتى تقسـیم مى شـود. با توجه به وسـعت منطقه دشـتى ایرانو-تورانى، اکثرکویرها، بیابانها، 
شـوره زارهـا و تپـه هاى شـنى بخش مرکزى ایـران در این منطقه قرار دارند. متوسـط بارندگـى در این منطقه 250 

میلیمتـر بـوده ، در حالـى کـه در برخى از نقـاط حداکثر بارندگى 50 میلى متر گزارش شـده اسـت.
ایـن کلکسـیون گیاهـى بـا هدف جمـع آورى ، پـرورش ، حفظ و در معرض نمایـش  قـرار دادن گیاهان معرف و 
مهم ناحیه رویشـى ایرانو- تورانى در راسـتاي رفع نیازهاى آموزشـى و تحقیقاتى افراد مختلف ایجاد شـده اسـت.در 

ایـن بخـش از باغ پوشـش هاى بخش دشـتى ایرانو -تورانى ایجاد شـده اسـت.
پوشـش گیاهـى عمـده ایـن قسـمت غالبـا شـامل گونـه درمنـه دشـتى (Artemisia sieberi) اسـت کـه در 
 Pteropyrum spp.، Stipa hohenackeriana، Zygophyllum نواحـى مختلـف همراه بـا گونه هـاى دیگـرى مثـل
 atriplicoides، Dendrostelleria lessertii، Dorema amoniacum، Salsola spp.، Hertia angustifolia،

Astragalus spp. و ... تشـکیل تیـپ هـاى گیاهـى مختلفـى را مى دهـد.
در ایـن قسـمت ضمـن ایجاد پیـاده روها براي تفکیک اجتماعات گیاهى و جاده هاى دسترسـى اقـدام به احداث 
دریاچـه نمـک شـد .در اطراف دریاچه گونه هاى شورپسـند عمدتـا» از خانواده (Chenopodiaceae) کاشـته شـده 
اسـت . همچنیـن 23 اجتمـاع گیاهـى معـرف ناحیـه دشـتى ایرانـى,- تورانـى در کلکسـیون در نظر گرفته شـده و 
تاکنون تعدادى از گونه هاى گیاهى از مهمترین گیاهان معرف اجتماع در کلکسـیون کاشـته و اسـتقرار یافته اسـت.

مناظرى از رویشگاه ایرانو-تورانى در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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مناظرى از رویشگاه ایرانو-تورانى در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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باغ پیازهاى ایرانى

بـاغ پیازهـاى ایرانـى بـه مسـاحت 2110 متر مربـع درضلع شـرقى باغ صخـره اى در سـال 1352 طراحى و 
بـه مورد اجرا گذاشـته شـده اسـت. هـدف از احداث باغ پیـازى، جمع آورى، نگهـدارى و پـرورش گیاهان پیازى 
بومـى ایـران اسـت. ایـن مجموعـه بـه عنـوان ژرم پالسـم گونه هـاى پیـازى مـورد اسـتفاده قـرار مى گیـرد. در 
ایـن قطعـه گیاهـان پیازدار، ریـزوم دار و غـده دار از مناطق مختلـف ایران جمع آورى و بر اسـاس تنوع رویشـگاه، 

میـزان بارندگـى و بـراي تابـش نـور کاشـته شـده اند و اغلـب آنها با ایـن شـرایط سـازگارى یافته اند.
 Araceae، Podophyllaceae، Liliaceae، Iridaceae ، ، ازخانواده هــاى  جنــس   21 بــاغ،  ایــن  در 
Asphodelaceae و Amaryllidaceae کاشــته شــده اســت. همچنیــن تعــدادى درخــت و درختچــه  بــراي ایجاد 
شــرایط رشــد مناســب بــراى تعــدادى از گونــه هــا کشــت شــده انــد. بســیارى از گونــه هــاى ایــن مجموعــه به 
خوبــى مســتقر شــده و بــا تجدیــد حیــات طبیعــى مــواد الزم را بــراى توســعه کاشــت گونــه هــاى بومــى فراهم 
آورده انــد. بــراي افزایــش غنــاى گونه اى،جمــع آورى کشــت و تکثیــر گونــه هــا در قالــب طــرح تحقیقاتــى در 

دســت اجــرا اســت.

منظره اى از باغ پیازى در باغ گیاه شناسى ملى ایران.
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Iris reticulata در باغ پیازى در ابتداى فصل بهار.

Fritillaria imperialis در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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باغ میوه هاى بومى ایران

بـاغ میوه هـاى بومـى ایـران در سـال 1374 با هـدف تحقیقاتى- آموزشـى و حفـظ و شناسـاندن ارقام بومى 
درختـان میـوه بومـى در زمینـى به مسـاحت 4/5 هکتـار طراحى و ایجاد شـد و به عنوان ژرم پالسـم ارقام میوه 
ایرانـى محسـوب مى شـود. بـه طـور کلى، اهـداف ایجاد ایـن باغ  ایجـاد مجموعـه اى از درختـان و درختچه هاى 
میـوة بومـى کشـور بـراى انجـام تحقیقـات باغبانى و گیاه شناسـى، حفـظ ذخایرژنتیکـى  ارقام میوه هـاى بومى 
کشـور و تکثیـر گونه هـاى میـوه بومـى در حـال انقـراض و ایجـاد زمینۀ آموزشـى بـراى بازدیدکننـدگان از باغ 

گیاه شناسـى بـه منظـور آشـنایى بـا تنوع میوه هـاى بومـى و ارقام مختلف اسـت. 
در ایـن بـاغ سـعى شـده تـا ارقام متنوعـى از میوه هـاى بومى ایـران جمـع آورى و نگهدارى شـود. این ارقام 
 ،Punica granatum انـار ، Mespilus germanica ازگیـل ، Ficus carica انجیـر ،Vitis vinifera شـامل: انگـور
 ، Cydonia oblonga بـه ، Prunus domestica آلـو ، Cerasus avium گیـالس ، Cerasus vulgaris آلبالـو
پسـته Pistasia vera ، توت Morus alba، زالزلک Crataegus azarolus ، زردآلو Armenica vulgaris ، سـیب 
 Pyrus communis گالبـى ، Elaeaguns angustifolia سـنجد ، Olea europaea زیتـون ، Malus domestica
 ، Persica nucipersica شـلیل ، Persica vulgaris هلـو ، Corylus avellana فنـدق ، Juglans regia گـردو ،

عنـابZiziphus vulgaris  ، خرمندى Diospyros lotus اسـت. 
طراحـى وکاشـت گونه هـاى انتخابـى براسـاس دو گـروه عمـدة هسـته داران و دانـه داران در دو محـور جنوب به 
شـمال بـاغ میـوه بـه صورتى انجام گرفتـه که تناسـب الزم از نظر حجـم تودة درختى، تاج پوشـش، زمـان گلدهى، 
قرابتهـاى ظاهـرى و تشـابهات زیباشـناختى مدنظر قرار گیـرد. تاکنون تعـدادى از ارقام بومى و نادر جمـع آورى و در 

ایـن مجموعه کشـت شـده اسـت. تعـداد ارقام جمـع آورى شـده و موجود در بـاغ میوه 346 رقم اسـت.

منظره اى از باغ پیازى در باغ گیاه شناسى ملى ایران.
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یکى از ارقام هلو کاشته شده در باغ میوه

درخت عناب در باغ میوه
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درخت بادم در فصل بهار

درخت بادام در مرحله میوه در باغ گیاه شناسى
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گلخانه جنوب ایران

گلخانـه جنـوب ایـران بـه منظـور کاشـت پوشـش هـاى جنوب کشـور کـه بـه لحـاظ شـرایط آب و هوایى 
در فضـاى آزاد در بـاغ گیاهشناسـى نمـى تواننـد مسـتقر شـوند احـداث شـده و  از سـه قسـمت مجزا تشـکیل 
شـده اسـت. بخشـى از ایـن گلخانـه  بـراى کاشـت درختان مانگـرو شـامل حـرا Avicennia marina ، چنـدل 
Rhizophora mucronata پیـش بینـى شـده اسـت. در ایـن قسـمت بـا ایجاد یـک حوضچه و برقـرارى جریان 
گردشـى آب و غرقـاب شـدن، رطوبـت مـورد نیاز ایـن قبیل گیاهان تأمین می شـود. در قسـمت میانـى گلخانه 
کـه ارتفـاع بیشـترى نسـبت بـه دو بخش جانبـى دارا اسـت و از شـرایط نورگیرى بیشـترى  برخوردارى اسـت، 
سـایر  گونه هـاى درختـى جنـوب ایران، ماننـد شیشـم Dalbergia sisso، نخـل Phoenix dactylifera، کهور 
Prosopis cineraria، کنار Ziziphus spina-chiristi، مغیل Acacia oerfota و کرت  Acacia nilotica را در 
 Lawsonia خـود جـاى داده اسـت. بخش انتهایـى گلخانه نیزشـامل 3 باغچه اسـت کـه گیاهانى همچون، حنـا
 Nerium خرزهـره     ،Dodonaea viscosa ناتـرك   ،Ipomea crassicaulis درختـى  inermis  ،نیلوفـر 
oleander  و درمـان عقـرب Parkinsonia aculeata   در آنهـا کاشـته شـده ا سـت. نهال درختـان و درختچه  
هـا از مناطـق جنوبـى کشـور جمـع  آورى شـده و بـه این گلخانه منتقل و کاشـته شـده  اسـت. در مجموع بیش 

از 30 گونـۀ گیاهـى در ایـن گلخانـه کاشـته شـده کـه تکمیل کاشـت و توسـعه گلخانه ادامـه دارد.

نمایى از گلخانه جنوب ایران در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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رویشگاه چین و ژاپن

در ایـن قطعـه بـا الگوگیـرى و اسـتفاده از ویژگیهاى خاص سـبک باغ سـازى در خـاور دور (چیـن و ژاپن) ، 
عملیـات اجرایـى و تکمیلـى طـرح ایجـاد مجموعـه گیاهـى چیـن و ژاپـن در زمینى بـه مسـاحت 2/3 هکتار از 
سـال 1373 بـه اجـرا در آمـده اسـت. طراحـى این مجموعـه با رعایـت اصول طراحى فضاى سـبز (محـور، فرم، 
بافـت، مقیـاس، رنـگ، تکـرار، تنـوع و تعـادل) و ویژگیهاى خاص باغهـاى خاوردور اقـدام الزم به عمـل آمد. در 

طراحى سـایت سـعى شـده اسـت از سـه عنصر سـنگ، آب و گیاه تا حد مطلوب اسـتفاده شـود.
در طراحـى ایـن باغهـا همواره سـعى شـده کـه از طبیعت تقلید شـود و توپوگرافـى و جنگل کارى طـورى انجام 
شـود کـه شـبیه بـه مناظر طبیعى در مقیاس کوچکتر باشـد. از آنجایى کـه در باغهاى خـاوردور از زیبایى رنگ برگ 
درختـان و همچنیـن گل درختچه هـاى دائمـى بـراى ایجاد مناظر زیبا اسـتفاده مى شـود. در طراحـى این قطعه نیز 
سـعى شـده بـا کاربـرد گیاهان هم به صـورت انفـرادى و هم به صـورت تـوده اى از ویژگى هاى آنها اسـتفاده الزم به 
عمـل آیـد تـا چشـم اندازهاى زیبـا و قابل توجهى ایجاد شـود. ترکیـب گیاهان با حفـظ مرکزیت دریاچه، بـا افزایش 
ارتفـاع از دریاچـه بـه سـمت بیـرون از ویژگى هـاى طراحـى ایـن سـایت اسـت. اسـتفاده از گونه هاى سـوزنى برگ، 
همیشـه سـبز، زیبـا و خوش شـکل و همچنیـن گونه هاى درختـى خزان کننده با رنگهـاى متنوع پائیـزى و درختان 
و درختچه هـاى گلـدار بـه طـورى کـه در تمامـى فصـول زیبایى گل وجود داشـته باشـد و کاربـرد درختـان کوتاه و 

درختچه هـا درکنـار سـنگهاى صخره اى بطـور انفرادى از دیگـر ویژگیهاى این قطعه اسـت. 

منظره اى از باغ چین و ژاپن در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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منظره اى از باغ چین و ژاپن در باغ گیاه شناسى ملى ایران

منظره اى از باغ چین و ژاپن در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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رویشگاه آمریکا

کلکسـیون گیاهـى آمریـکا بـا وسـعت 1/4 هکتاراز جملـه مجموعه هاى گیاهـى خارجى در باغ گیاه شناسـى 
ملـى ایـران بـه شـمار مـى رود. ایـن قطعـه مجموعـه اى اسـت از پوشـش هاى درختـى، درختچـه اى و گیاهـان 
علفـى چمنزارهـاى آمریـکاى شـمالى کـه کاشـت آن از سـال 1384 آغـاز شـد. بـذر بیـش از 30 گونـه گیاهى 
اعـم از گیاهـان یکسـاله و چنـد سـاله هاى علفـى از خارج از کشـور وارد و با پیـروى از رویشـگاه هاى طبیعى در 
کرت هـاى حـدودا 30 متر مربعى کاشـته شـده اسـت. حـدود 20 گونـه گیاهى به شـرایط موجود سـازگار و در 
حـال حاضـر در قطعـه مسـتقر شـده اند. بـا توجه بـه جنبه زینتـى انواع گیاهان کاشـته شـده و تنـاوب گلدهى 
آنهـا از بهـار تـا اواسـط پاییز و بـا حمایـت از زادآورى طبیعـى گونه ها در مجموعـه، نمایش حضور ایـن قبیل از 
گیاهـان در طبیعـت چشـم انداز منحصـر بـه فـردى به این کلکسـیون بخشـیده اسـت. گونـه هـاى درختى این 

مجموعـه شـامل گونـه هاى زیر اسـت:                     
   Platanus occidentalis, Taxodium disticum, Pinus taeda, Chilopsis linearis.

مناظرى از رویشگاه آمریکا در باغ گیاهشناسى ملى ایران
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منظره اى از رویشگاه آمریکا با درختان Taxodium disticum و گونه هاى علفى

مناظرى از رویشگاه آمریکا در باغ گیاهشناسى ملى ایران
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رویشگاه قفقاز

رویشـگاه قفقـاز با مسـاحت حدود سـه هکتار براي کاشـت گونه هاى مختلـف درختى و درختچـه اى منطقه 
قفقاز در نظر گرفته شـده اسـت. عملیات کاشـت از سـال 1385 آغاز شـده و سـعى بر این اسـت تا در سـالهاى 
آتـى عـالوه بـر حفـظ و نگهـدارى آنهـا، بـر غنـاى گونه اى نیـز افـزوده گـردد.  پیاده روهاى سـنگفرش شـده به 
عـرض دو متـر این قطعه را به پنج منطقه تقسـیم مى کند. در قسـمت شـرق و شـمال شـرقى درختـان بلندمازو 
و اورى، در جنـوب شـرقى قطعـه درختـان آزاد، غـرب و جنـوب غربـى قطعـه گونه هـاى از افرا، در شـمال غرب 
درختـان بارانـک کاشـته شـده نـوارى از درختـان نمدار از قسـمت جنوب شـرقى تا شـمال قطعه کشـت شـده 
اسـت. عـالوه بـر جمعیت هـاى فـوق، گونه هـاى بومـى منطقـه رویشـگاهى قفقاز بـه صـورت پراکنـده در قطعه 

شـده اند. کاشته 

منظره اى از رویشگاه قفقاز
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کلکسیون پهن برگان همیشه سبز

کلکسـیون گیاهـى پهن بـرگان همیشـه  سـبز بـا مسـاحت 1/6 هکتـار درضلع شـمالى قطعـه قفقـاز، یکى از 
قسـمت هاى بـاغ گیاه شناسـى ملـى ایران اسـت که عملیات کاشـت آن از سـال 1384 شـروع شـد. بـا توجه به 
اهمیـت حضـور درختـان دائـم سـبز در محیـط باغ و تنوع بخشـى ایـن گیاهان بـه محیط به خصـوص در فصل 
خـزان، تـالش شـد تاگونـه هایـى از ایـن گـروه که بومـى و غیر بومـى هسـتند جمـع آورى و در ایـن مجموعه 
کشـت شـوند. قطعـه بـه وسـیله پیاده روهـاى سـنگفرش شـده بـه چهـار قسـمت تفکیک شـده اسـت. تاکنون 
حـدود 22 گونـۀ  درخـت و درختچـه در ایـن کلکسـیون مسـتقر شـده اند تـالش بـراى دسـتیابى بـه گونه هاى 

گیاهـى پیـش بینى شـده همچنان ادامـه دارد.

 درخت ماگنولیاى زمستانى (Magnolia grandiflora) در قطعه پهن برگان دائم سبز.
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درختچه پهن برگ دائم سبز (Pittosporum tubira) در کلکسیون پهن برگان همیشه سبز
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رویشگاه هیمالیا

رویشگاه هیمالیا در  قطعه زمینى به مساحت حدودا سه هکتار درضلع شرقى باغ گیاه شناسى ملى ایران ایجاد شده 
است. با ایحاد تپه هاى مصنوعى به ارتفاى تا 20 متر و جانمایى تعدادى صخره در شیب ها و دامنه هاى تپه ها فضاى 
مناسبى براى کاشت گونه هاى گیاهى فراهم شد. طراحى کاشت این  رویشگاه براساس تیپ بندى گیاهى صورت گرفته 
 Cedrus است و عمدتا کمربند رویش مناطق کم ارتفاع با آب و هواى معتدل انتخاب شد. تاکنون تعدادى نهال سدروس
deodara، بلوط همیشه سبزQuercus ilex وکاج کاشفى Pinus longifolia در آن کشت شده است. گونه هاى گیاهى 

استقرار یافته در این مجموعه رویشگاهى شامل گیاهان همیشه سبز و خزان  کننده هستند.

 Cedrus deodara منظرهاى از رویشگاه هیماال در باغ گیاه شناسى با درختان

منظره اى از رویشگاه هیمالیا با درختان بلوط داءم سبز و شب خسب.
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رویشگاه اروپا

کلکسـیون گیاهـى اروپـا بـا مسـاحت 2/4 هکتـار یکى از کلکسـیون هاى غیـر بومى باغ گیاه شناسـى بـوده که 
کاشـت گیاهان آن از سـال 1383 آغاز شـده اسـت. ورودى قطعه یک کوشـک که با الهام از معمارى کالسیک یونان 
طراحى شـده، وجود دارد و در امتداد آن یک داالن شـمالى- جنوبى با ترکیب نرده و سـتونهاى آجرى و باغچه هاى 
کاشـته شـده بـا رز و کلماتیـس ایـن قطعـه را به دو قسـمت اروپاى یک و اروپاى مشـاهیر تقسـیم مى کنـد. اروپاى 
یـک، بـاغ نسـبتا قرینـه اى اسـت کـه از محـور پیـاده، آبنماى بیضى شـکل، قطعـات چمـن کارى، 10 تپـه گنبدى 
شـکل با پوشـش گیاهان علفى دائمى و فصلى به همراه درخت و درختچه تشـکیل شـده اسـت. داالن مشـاهیر به 
صـورت بولـوارى اسـت که در وسـط آن پنج مجسـمه از گیاه شناسـان بنام اروپایى (لینـه- داروین - مندل- بواسـیه 
- رشـینگر) طراحـى شـده اسـت ( اجـراى ایـن بخـش در برنامـه کارى اینـده قـرار دارد) و دو طرف این بولـوار براي 
کاشـت گونه هـاى درختـى و درختچـه اى بومـى اروپـا در نظر گرفته شـده که نقشـه کاشـت آن بر اسـاس موقعیت 
و پراکندگـى جغرافیایـى گیاهـان در اروپا طراحى شـده اسـت. تاکنون حـدود 150 گونۀ  علفـى و 50 گونۀ  درخت و 

درختچـه  در ایـن کلکسـیون مسـتقر شـده که همه سـاله بر تعـداد آنها افزوده مى شـود. 

داالن ورودى رویشگاه اروپا در باغ گیاهشناسى ملى ایران
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منظره اى از بخش ورودى رویشگاه  اروپا



مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي38

باغ صخره اى و قطعه نمایشى گیاهان زینتى

قطعـه نمایشـى گیاهـان زینتـى بـاغ گیاه شناسـى ملـى ایـران از قدیمى تریـن قسـمتهاى بـاغ اسـت. ایـن 
منطقـه بـه سـه بخـش بـاغ صخره اى، آبشـار و گیاهان زینتى تقسـیم شـده اسـت. ایـن قطعه با مسـاحت هفت 
هکتـار بـا هدف کاشـت و بر رسـى سـازگارى گونه هـاى گیاهى زینتـى و معرفى گیاهـان جدید بـا کاربرد هاى 
متنـوع در باغبانـى و ارایـه سیسـتم هـاى طراحى ایجاد شـده اسـت. در راسـتاى تحقـق این اهـداف گونه هاى 
گیاهـى مختلفـى کـه در باغهـا و فضـا هـاى سـبز عمومـى قابل کشـت هسـتند انتخـاب و در این بخش کشـت 
شـدند. تعـداد زیـادى از ایـن گونـه هـاى از منابع خارجـى تهیه شـدند و این گونه هـا عموما براى اولیـن بار در 
کشـور وارد و مـورد آزمایـش هـاى سـازگارى قـرار گرفتند. مهمتریـن گونه هاى وارد شـده انواع سـوزنى برگان 
بودنـد کـه از میـان آنهـا انـواع سـرو هاى رونـده داراى اهمیـت ویـژه اى بودند. این گونـه ها پس از بر رسـى ها 
مختلـف در مـورد اسـتقرار و تکثیـر، بـه فضـا هاى سـبز کشـور معرفى و مورد اسـتفاده گسـترده قـرار گرفتند. 
انـواع گیاهـان پوششـى جانشـین چمن، انـواع گیاهان چند سـاله گلدار و درختـان و درختجه هـاى زینتى پس 

از بررسـى هـاى متعـدد براى کاشـت در فضا هاى سـبز شـهرى معرفى شـدند.  
 بـاغ صخـره اى در زمینـى تپـه ماهـورى واقـع شـده اسـت وسـعى بر آن شـده که چشـم  انـدازى طبیعى را 
منعکـس کنـد. پیاده روهـا از سـنگ الشـه طبیعى سـاخته شـدند. در این قسـمت چندین تپه طراحى شـده که 
توسـط سـنگ ها از هـم جـدا شـده اند و در البـالى سـنگ ها گونه هاى جدیـدى که براى نخسـتین بار به کشـور 
وارد شـده اسـت، کشـت شـده اسـت در میان گیاهان کاشـته شـده مى توان گونه هاى بسـیار جالبى از گیاهان 
پوششـى و درختچه هـاى گلـدار را مشـاهده کـرد کـه مجموعه منحصر بـه فردى به وجـود آورده اسـت. در این 
قسـمت یـک برکـه احداث شـده کـه آب آن بوسـیله جـوى کوچکى از تپـه اى در باالدسـت تأمین مى شـود. در 
ایـن جـوى و برکـه انـواع گیاهان آبـزى همچون نیلوفـر آبى، لوئى، زنبـق و .......کشـت شـده اند و در اطراف این 
برکـه همـه سـاله گیاهـان فصلـى براى ایجاد چشـم انداز زیبا کشـت مى شـوند. در قسـمت آبشـار یک آبشـار و 
یـک دریاچـه بـه نحـو زیبایـى طراحى و سـاخته شـده اسـت. آبشـار موجـود در آن به ارتفاع هشـت متـر جلوه 
خاصـى بـه آن بخشـیده. کار صخره  گـذارى بـا اسـتفاده از سـنگ هاى طبیعـى کـه از کوه هـاى اطراف مؤسسـه 
جمـع  آورى شـده، انجـام شـده اسـت. آب دریاچـه توسـط پمپ بـه بخش باالئـى تپه منتقل شـده و بـه صورت 
آبشـار بـه داخـل دریاچـه مى ریـزد. وسـعت دریاچـه  2500 متر مربع اسـت کـه به منظـور کاشـت و نگهدارى 
گیاهـان آبـزى حوضچه هایـى در اطـراف آن طراحـى شـده اسـت. دره آبشـار بـا قطعاتـى از سـنگ هاى طبیعى 
در ابعـاد مختلـف بـه نحـوى بسـیار زیبـا کار  گـذارى شـده و باغچه هایـى بـراى کاشـت گیاهـان در آن احـداث 
شـده کـه گیاهـان موجـود در آن شـامل انواعـى از گیاهان فصلـى و درختچه  هاى زینتى اسـت. بخش نمایشـى 
شـامل ارقـام متنوعـى از گونه هـاى درختـى و درختچـه اى اسـت کـه تعـداد زیـادى از آنهـا غیر بومى هسـتند. 
پیاده رو هـاى ایـن قسـمت بواسـطه پـر چین هایـى از شمشـاد نعنایـى تفکیـک شـده اند. سیسـتم آبیـارى ایـن 

قسـمت بارانى اسـت.
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منظره اى از آبشار و قطعه گیاهان زینتى

منظره اى از برکه در باغ صخره اى و گیاهان زینتى
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مناظرى از باغ صخره اى و گیاهان زینتى
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یکى از گونه هاى پوششى گلدار ( Convolvulus muritanicus)که براى اولین بار در کشور در باغ 
گیاه شناسى کشت شد و پس از بررسى به عنوان گونه پوششى معرفى شد

گونه پوششى بسیار مهم Frankenia thymifolia که براى اولین بار در باغ گیاه شناسى کشت و پس از بررسى به 
عنوان گونه جانشین جمن معرفى شد و به طور وسیع در فضا هاى سبز  شهرى مورد استفاده قرار مى گیرد.
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منظره اى از مسیر رودخانه در باغ صخره اى

کلکسیون گیاهان دارویى

شامل:  زیرساخت ها  ایجاد  به  مربوط  اجرایى  عملیات  و  طراحى  سال1373  در  هکتار  مساحت 5  به  مجموعه  این 
محوطه سا زى, احداث دسترسى  و باغراه ها, تعویض و اصالح خاك بستر کاشت در کرت هاى زراعى, تغییر فرم زمین و ایجاد 
تغییرات و اصالح ساختار توپوگرافیک انجام شده است.  احداث سیستم آبیارى تحت فشار به روش بارانى، ساخت مجموعۀ 
گردش آب شامل چشمه، جویبار و برکه، احداث گلخانه و آالچیق و نهایتاً جمع آورى مواد اولیۀ گیاهى از طبیعت همراه با 
تولید، تکثیر وکاشت انجام شده است. در طول این مدت بخشى از مواد اولیۀ گیاهى از طبیعت داخل کشور جمع آورى و یا از 
طریق تبادل بذر و نهال با سایر منابع داخلى و یا خارج از کشور تهیه شده اند. تنوع گیاهان استقرار یافته در مجموعه گیاهان 
دارویى و معطر باغ گیاه شناسى ملى ایران داراى400 گونه از 90 تیرة مختلف گیاهى است. طراحى عرصه در این مجموعۀ 
گیاهى ضمن برخوردارى از منظرسازى طبیعى با فرآیند کاشت و نگهدارى محصوالتى با منشأ گیاهى مورد توجه قرار گرفته 
است به نحوى که مجموعۀ کرت هاى مزرعۀ گی اهان دارویى با الهام از شکل دستگاه تقطیر طراحى و نتیجۀ حاصل که همان 
تولید عصارة گیاهى است به عنوان آب حیات و به شکلى نمادین به صورت چشمه از دل زم ین مى جوشد و از طریق جویبارى 
پیچ در پیچ و در گذر از بین صخره  سنگ ها و گیاهان متنوع نهایتاً به برکه اى که براى کاشت گیاهان دارویى آبزى ایجاد 
شده مى  ریزد. وجود عناصر تزئینى مرتبط نظیر پل عابر بر روى نهر در جوار نیلوفرهاى آبى و در ترکیب با جمعیتى از ماهیان 
قرمز زینتى در داخل آب برکه و همراهى با عطر شکوفه  هاى سنجد و نسترن هاى زرد در کنار تأللو رنگ هاى شاد زنبق هاى 
رنگارنگ به ویژه در اواسط فصل بهار ، منظرة تماشایى و به یاد ماندنى را از حضور در این مجموعه گیاهى در خاطر بازدید 
کنندگان زنده نگاه مى دارد. مجموعۀ حاضر هر چند که در ابتداى راهى طوالنى قرار دارد؛ ولیکن در طول سال هاى ایجاد و راه  
اندازى، برآورده کنندة نیازهاى آموزشى و اطالعاتى تعداد زیادى از مراجعین به باغ گیاه شناسى ملى ایران به ویژه دانشجویان 

رشته هاى مختلف و همچنین بسیارى از دست اندرکاران و تولید کنندگان گیاهان دارویى بوده است.
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مناظرى از کلکسیون گیاهان دارویى و صنعتى در باغ گشاه شناسى ملى ایران

مناظرى از کلکسیون گیاهان دارویى و صنعتى در باغ گشاه شناسى ملى ایران
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باغ سیستماتیک

بـاغ سیسـتماتیک بـا مسـاحت  2/8 هکتـار در ضلـع جنـوب شـرقى بـاغ بـه منظـور آمـوزش گیـاه شناسـى 
بـه طـور عملـى بـه دانشـجویان و دانـش آمـوزان و فراهـم آورردن مجموعـه اى از تنـوع گیاهـى ایـران و جهان و 
انجـام تحقیقـات در زمینـه علـوم گیاهـى و باغبانى ایجاد شـده اسـت. باغ سیسـتماتیک در واقع مکانى اسـت که 
مجموعـه اى از گیاهـان تیره هـاى مختلـف بـا نظمـى خاص کـه متکى بر سیسـتم هاى طبقه بندى اسـت کاشـته 
و نگهـدارى مى شـوند. چیدمـان و کاشـت گیاهـان مختلف در باغ سیسـتماتیک بر اسـاس سـیر تکاملـى و روابط 
فیلوژنـى بیـن آنهـا اسـتوار بوده و ترتیب قـرار گرفتن آنها بر اسـاس قدمـت پیدایش گروههاى گیاهـى از کهن به 
جدیـد و قرابـت بیـن آنها اسـت. بعالوه بـا اسـتفاده از سیسـتم هاى طبقه بندى جدید (کرونکویسـت و هـى وود)، 
عرصـه در نظـر گرفتـه شـده بـراي اجـراى ایـن طرح بـه قطعـات کوچکترى تقسـیم شـده و در هر قطعـه یک یا 

چنـد خانواده گیاهى کاشـته شـده اسـت.
در ابتـداى ورودى ایـن کلکسـیون گـروه بازدانـگان قـرار دارند که گـروه ابتدایى تـر ژنکگو در مرکـز آن قرار 
(Ranales ) دارد. دولپه ایهـا کـه بیشـترین فضـاى باغ سیسـتماتیک را اشـغال کرده انـد با گـروه ابتدایى رانـال

در قسـمت شـمالى شـروع مى شـود و به گروه تکامل یافته اسـترال ( Asterales) منتهى می شـود. گرایش هاى 
تکاملـى و روابـط خویشـاوندى بیـن گیاهـان از قطعـات شـمالى باغ سیسـتماتیک به سـمت قطعـات جنوبى به 
نمایـش گذاشـته شـده اسـت. گیاهـان تک لپـه اى در قسـمت شمال شـرقى ایـن مجموعه قـرار دارنـد و برکه اى 
بـا نیلوفـر آبـى(Nymphaea alba) و گیاهـان آبـزى تـک لپـه اى نظیـر Alisma و ..... ارتبـاط بیـن دو لپه ایها و 

تـک لپه ایهـا را نشـان مى دهد.

برکه گیاهان آبزى پوشیده از نیلوفر آبى



45 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

باغ گیاهشناسی ملی ایران

ورودى قطعه سیستماتیک در باغ گیاه شناسى با مجسمه ابو ریحان بیرونى

منظره اى از باغ سیستماتیک با گیاهان تک لپه اى
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منظره اى از باغ سیستماتیک، برکه و خانواده هاى گیاهان آبزى

منظره اى از باغ سیستماتیک
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آربراتوم

ایـن مجموعـه گیاهـى درضلـع جنـوب  غربى بـاغ گیاه شناسـى ملـى ایران بـا مسـاحت 14 هکتار براي کاشـت 
(Arboratum) گونه هـاى مختلـف چوبـى( درختـى ودرختچه  اى ) در نظر گرفته شـده اسـت. کلمـه آربوراتـوم

بـه معنـى مکانـى اسـت کـه در آن گیاهان چوبى کاشـته شـده انـد. در ایـن مجموعه ، کاشـت گیاهـان با هدف 
معرفـى گونه هـاى بومـى و غیربومـى چوبـى بـه منظـور بررسـى سـازگارى و عملکـرد آنها و دسـتیابى بـه گونه 
هـاى بـا ارزش چوبـى بـراي اسـتفاده در صنایـع و درختـان مناسـب بـراى فضاى سـبز و ایجاد بسـتر مناسـبى 
بـراى دسـتیابى بـه امکانـات آموزشـى، پژوهشـى صـورت گرفته اسـت. عملیـات اجرایـى این مجموعه در سـال 
1376 بـا احـداث دو دریاچـه، چشـمه و برکـه اى کـه ارتبـاط ایـن مجموعـه آبـى را توسـط نهـر آبـى برقـرار 
مى سـازد، آغـاز شـد. همچنیـن، در ایـن قطعه جادة آسـفالته اى بـه  طول 720 متـر و باغ راهى بـه طول 6400 
متـر بـا عـرض 2 متـر بـراي دسترسـى بـه قسـمت هاى مختلف داخلـى و نیز سـه دهنه پـل بـر روى رودخانه و 
بیـن دریاچه هـا ایجادشـده اسـت. عملیـات اجرایـى ایـن پـروژه در سـال 1385 پایـان یافـت و از آن پس طرح 
تکمیلـى ایـن کلکسـیون بـا کاشـت گیاهان پیـش بینى شـده ازدیـاد تنـوع گونـه اى در اولویت کار قطعـه قرار 

گرفت.

منظره اى از آربوراتوم در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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منظره اى از آربوراتوم در باغ گیاه شناسى ملى ایران
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جنگل و گردشگاه

جنگلى در ضلع شمالى باغ به مساحت حدود 24 هکتار به منظور استقرار بازدیدکنندگان در محلى مناسب با 
درختان سایه دار و بلند احداث شده که ضمن دستیابى به هدف فوق، یک میکروکلیماى مناسب براى قسمتهاى دیگر 
باغ نیز ایجاد مى شود. این جنگل داراى گیاهان نادر بومى و غیربومى سازگار با شرایط آب و هوایى این منطقه است که 
به عنوان حفاظ براى سایر مجموعه هاى باغ گیاه شناسى احداث شده است. در این بخش از باغ طراحى کاشت به نحوى 
صورت گرفته است که با استفاده از درختان و درختچه هاى مختلف با ارتفاع و رنگ متفاوت، در ضلع شمالى درختان با 
شاخ و برگ روشن(خاکسترى و نقره اى) و به تدریج درختان با شاخ وبرگ تیره تر کاشته شده که اخرین گروه مربوط 
به سوزنى برگان است. این کلکسیون توسط باغ میوه و دریاچۀ ذخیرة آب به دو قسمت تقسیم شده است که در سمت 
غرب دریاچه داراى آبیارى بارانى و مساحت آن 14 هکتار و در سمت شرق دریاچه داراى آبیارى قطره اى و مساحت 
آن 10 هکتار است. جنگل با مجموعه درختان آن که از گذشته تاکنون رشد نموده، محیط مناسبى را براي احداث 
تأسیسات رفاهى براى بازدیدکنندگان باغ فراهم آورده است. در این رابطه، براي ارائه خدمات رفاهى به بازدیدکنندگان 
در بخش گردشگاه مجموعه استراحتگاهى شامل آالچیق ها، رستوران و سرویس هاى بهداشتى ایجاد شده است. تعداد 
چهار آالچیق با فواصل بین 50 تا 70 متر نسبت به یکدیگر احداث شده اند. آالچیق ها داراى پالن هشت ضلعى نامنظم 
با سقف شیبدار هستند که نورگیرى به سبک کاله فرنگى در مرکز اجرا شده است. در این جنگل، اختالط سوزنى برگان 
با پهن برگان باعث شده که در فصل خزان سوزنى برگان دورنماى زیبایى را از خود نشان  دهند. در این قطعه حدود 
شش گونه سوزنى برگ و بیش از 30 گونه پهن برگ وجود دارد . در قسمت جنگل 10 هکتارى جاده اى به طول 300 
متر در وسط قطعۀ احداث شده که جنگل را به دو بخش شرقى و غربى تقسیم کرده است. در بخش شرقى جنگل 
مجموعه اى ورزشى شامل زمین فوتبال به مساحت 5130 متر مربع و زمین والیبال به مساحت 800 متر مربع براي 

استفاده همکاران احداث شده است.

منظره اى از منطقه جنگلى و آالچیق درون آن
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منظره اى از منطقه جنگلى و آالچیق درون آن

منظره اى از جنگل و گردشگاه در فصل بهار
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میدان مرکزى و باغ ایرانى

ایـن قسـمت بـا مسـاحت حـدود 7/5 هکتار در مرکز باغ گیاه شناسـى واقع شـده اسـت و میـدان و چهـار بولوار 
متصـل بـه آن بـاغ را به چهار قسـمت تقسـیم مى کنـد. در ضلع شـمالى با احداث آبنمـا هاى پلکانى الگویـى از باغ 
ایرانـى فراهـم شـده اسـت. در دو طرف آبنمـا بصورت قرینه دو باغچـه در هر پله و در مجموع 18 باغچـه وجود دارد. 
گیاهـان ایـن باغچه هـا ترکیبـى از گلهاى فصلى و گیاهان پوششـى هسـتند. در بولـوار هاى اضالع غربى و شـرقى با 
اسـتفاده از گلدانهـاى سـنگى در مرکـز و درختـکارى در چندردیـف در دو طرف با اسـتفاده از درختان سـایه انداز و 
گلـدار فضـاى مناسـبى بـراى اسـتفاده بازدید کنندگان فراهم شـده اسـت. بولـوار جنوبى بـراى ایجاد گلخانـه ها در 
نظـر گرفتـه شـده کـه در  حـال حاضر گلخانه جنوب ایران سـاخته شـده و در ضلـع جنوبى ان گلخانه حاره سـاخته 
خواهـد شـد. احـداث میـدان مرکـزى و بـاغ ایرانـى در سـال 1384 بـه پایان رسـید. در مرکز میـدان، بـاغ رز وجود 
دارد کـه در وسـط آن نیـز آبنمـاى بزرگى سـاخته شـده اسـت و در چهار طرف آن ابنما هـا قرار دارند. باغ رز شـامل 
هشـت قطعـه مثلثـى و چهار قطعۀ قوسـى بـوده که در یک دایره محاط شـده اند. هـر کدام از این قطعـات با ترکیب 
رنگـى مختلفـى از انـواع رز کاشـته شـده اسـت. بیـش از 100 نـوع رز در باغ رز کاشـته شـده که از انـواع هیبریدتى 
(Hybrid tea)، باالرونـده (Climbers)، رزهـاى مینیاتـور (Miniatures)، رزهـاى فلوریبانـدا (Floribunda) و رزهاى 
وحشـى هسـتند. رزهـاى  هیبریـد زیبـا و داراى رنگ بندى بسـیار متنوع بـوده، دوره گلدهى طوالنى دارنـد و از اول 
بهـار تـا اواسـط پاییـز گل مى دهنـد. اکثر آنها تک شـاخه اند و نسـبت بـه بیماریها مقاومت کمـى دارند، امـا رزهاى 
وحشـى کـم پـر بـوده و گلدهى بسـیار کوتاهى دارند ولى نسـبت بـه انواع آفـات و بیمـارى مقاومنـد. در کل، باغ رز 
ترکیبـى از چمن، گیاه پوششـى فرانکنیا و انـواع داوودى Chrysanthemum hybrid & cultivars اسـت و در اطراف 

آن در دایـره اى بزرگتـر انـواع درخـت و درختچه در زمینه چمن کاشـته شـده اند.

منظره اى از باغ رز با رز هاى مینیاتور
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منظره اى از بولوار شمالى (باغ ایرانى)

حوض و فواره در میدان مرکزى
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رزهاى باال رونده و وحشى در ضلع غربى میدان

منظره اى از بولوار شرقى با گلدان هاى سنگى
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قطعه نمایشى آموزشى

ایـن قطعـه در سـال 1368 احـداث شـد و داراى مسـاحت حـدود 1/5 هکتـار بـوده کـه از مجموعه هـاى 
متعـددى از قبیـل بـاغ گیاهـان پیـازى و غده اى، گیاهـان معطر و علفى و باغ سـبزیجات ایرانى باغ میوه سـنتى 
ایرانـى، برکـه گیاهـان آبـزى و همینطور قطعـات متعدد جهـت آزمایش گیاهان در شـرایط مختلـف بطور مثال 
بسـتر آزمایشـى بـراى گیاهـان پوششـى، آزمایـش گیاهان یکسـاله و خزنـده  و قطعـات  متنوع  دیگرى  تشـکیل  
شـده  اسـت . در بـاغ نمایشـى آموزشـى چنـد نمونـه باغچه بـا مسـاحت هاى کوچک طراحى و کشـت شـده که 

نشـان دهنـده الگـوى خـاص جهت ایجـاد فضاى سـبز در منازل اسـت.
 Thuja orientalis و Berberis ottawensis ، Quercus ilex ، Atriplex halimus همچنین گیاهانى از قبیل
بصـورت پرچیـن بـکار گرفتـه شـده کـه مى تـوان از آنهـا به واسـطه فـرم پذیر بـودن گیـاه جهت خلـق زیبایى 
بـه اشـکال مختلـف اسـتفاده کـرد.  این بخش از بـاغ داراى نقش آموزشـى بـراى بازدید کننـدگان از گروه هاى 

مختلف دانش آموزى و دانشـجویى اسـت.

پرچین با استفاده از سرو خمره اى
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مناظرى از باغ نمایشى آموزشى

مناظرى از باغ نمایشى آموزشى
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گلخانه کاکتوس

گلخانـه گیاهـان گوشـتى و کاکتوس هـا در بـا غ گیاهشناسـى ایـران در فضایـى بـه مسـاحت   250  متـر 
مربـع  قـرار دارد. در مجموعـه موجـود تعـدادى گونـه هـاى بسـیار بـا ارزش وجـود دارد. گونـه هـاى موجـود 
 Liliaceae, Cactaceae, Crassulaceae, شـامل خانـواده هـاى گیاهـان گوشـتى و آبـدار از  خانـواده هـاى
Euphurbiaceae  و izoaceaeَA  هسـتند. تنوعـى از گونـه هـاى گیاهـى متعلق به انواع کاکتـوس ها و گیاهان 
گوشـتى متجـاوز از 130 گونـه جمـع آورى شـده و در حـال حاضر یکـى از غنى تریـن و زیباتریـن گلخانه هاى 
گیاهـان گوشـتى ایـران اسـت. بافـت خـاك گلخانه درشـت دانه شـامل شـن، خـاك منطقه کـه نسـبتاً آبرفتى 

بـوده و مقـدارى نسـبتاً زیاد سـنگ ریزه اسـت. 

منظره اى از گلخانه کاکتوس در باغ گیاهشناسى ایران
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تصاویرى از گلخانه کاکتوسو گیاهان گوشتى

تصاویرى از گلخانه کاکتوسو گیاهان گوشتى
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نهالستان و گلخانه هاى تکثیر

این بخش از باغ شامل فضاى باز به مساحت دو هکتار براى کاشت و آماده سازى نهال ها براي انتقال به مکان اصلى 
در باغ مورد استفاده قرار مى گیرد. مساحت نهالستان حدود دو هکتار بوده که در دو ضلع شرقى و غربى گلخانه قرار 
گرفته است. در این بخش گلخانه هاى تکثیر به مساحت کل 2000 متر مربع قرار دارند. به عالوه، شاسى هاى تکثیر و 
گلخانه با پوشش پالستیک فضاى کافى براي تولید و تکثیر گیاهان مورد نیاز باغ را فراهم می کنند.  تولید و تکثیر مداوم 
گیاهان باغ به منظور جایگزینى پایه هاى مسن و یا توسعه کشت انها و در مواردى نیز ترویج آنها صورت مى گیرد. در 
این راستا در سال 1393 تعداد 20000  نهال و گیاه تولید شد. تولید و تکثیر انواع کاکتوس ها و گل ها و گیاهان فصلى 

از برنامه هاى مداوم این بخش است.

نمایى از گلخانه ها و گیاهان تکثیر شده

نمایى از گلخانه ها و گیاهان تکثیر شده
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نمایى از گلخانه ها و گیاهان تکثیر شده

نمایى از گلخانه تکثیر و تولید
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واحد مباد له بذر

بـاغ هـاى گیـاه شناسـى در جهـان به صـورت یک شـبکه پیوسـته عمل کـرده و بـا یکدیگر ارتبـاط تعریف 
شـده علمـى دارنـد. ایـن ارتبـاط از طریق مبادله بذر و گیاه و انتشـارات علمى صورت مى گیرد. انتشـار سـالیانه 
لیسـت بـذر یکـى از برنامـه هـاى بـاغ هـاى گیاهشناسـى و نیز بـاغ گیاهشناسـى ملى ایران اسـت. بسـیارى از 
گونـه هـاى خارجى کاشـته شـده و مورد نیاز کلکسـیونهاى خارجـى باغ از طریـق مبادله بذر تامیـن مى گردد. 
بـاغ گیاهشناسـى ملـى ایـران بـا 300 باغ گیاهشناسـى در جهـان در ارتبـاط بوده و سـالیانه از آنها لیسـت بذر 

و بـذر دریافت کرده اسـت.

تعدادى از لیست هاى بذر باغ گیاه شناسى ملى ایران که به باغهاى گیاه شناسى دنیا در قالب مبادله 
ارسال شده است.
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تعدادى لیست بذر مربوط به باغهاى گیاه شناسى مختلف که در لیست مبادله باغ گیاهشناسى ملى 
ایران قرار دارند
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نقش باغ گیاهشناسى ملى ایران در ارتقاء فرهنگ عمومى جهت حفاظت از محیط 
زیست و منابع طبیعى

آمـوزش عمومـى و آگاهـى جامعـه از اهمیـت و نقـش منابع طبیعـى و پایدارى اکوسیسـتم ها در بقـاء حیات و 
منافـع داشـتن محیـط زیسـت سـالم از برنامه هـاى مهم و اساسـى در جوامـع امروزى اسـت. این نوع آمـوزش ها از 
طریـق رسـانه هـاى عمومـى و هم چنیـن ترغیب افـراد جامعه به گردشـگرى در طبیعت میسـر خواهد بـود. ایجاد 
انگیـزه در مـردم بـراى حفاظت از محیط زیسـت نقش مهمى در برقرارى تعادل در اکوسیسـتم هاى طبیعى دارد. در 
بـاغ گیاهشناسـى ملـى ایـران با طراحى ویژه که بسـیار نزدیک به طبیعت اسـت فضاهاى طبیعى خلق شـده اسـت 
کـه دانشـجویان و دانش آمـوزان بـا دیـدار از ان بـا طبیعـت زیبـاى ایـران آشـنا مى شـوند و ارزش و اهمیت حفاظت 
از محیـط زیسـت کشـور را درك خواهنـد کـرد و ضمـن دیـدن گونه هـاى مختلف گیاهـى مطالب تئـورى آموخته 
شـده را به صـورت زنـده و عملـى مشـاهده مى کنند. به عالوه حـس در طبیعت بـودن و از آن انرژى گرفتـن را تجربه 

مى کنند.
بـا اغـاز سـال1394، بازدیـد بـاغ بـراى عمـوم آزاد شـد و در طى سـه ماه اول سـال حـدود 55000  نفر از قشـر 
هـاى مختلـف دانش آموزى، دانشـجویى، کارشـناس و اقشـار مختلف جامعه از بـاغ بازدید کردند. بازتاب و اسـتقبال 
عمومـى از بـاغ گیاهشناسـى و امـوزش هـاى عمومـى داده شـده به آنهـا اهمیت آگاهـى عمومى و اهمیـت آموزش 
عمـوم بـراى حفاظت از طبیعت را بیش از پیش آشـکار نمـود. تعدادى از بازدید کننـدگان در این دوره زمانى چندین 
بـار از ایـن بـاغ دیـدن کردنـد و بر اسـاس نظر خواهى هاى انجام شـده، این مـکان را به عنوان فضایـى آرامش بخش 
و طبیعـى تعریـف مـى نمایند کـه در آن اطالعات مفیدى در مورد محیط زیسـت و منابع طبیعى بدسـت مى آورند 

و بـه سـؤالهاى علمى آنها پاسـخ هـاى صحیح داده مى شـود. 

تصویرى از بازدید گروه هاى دانش  آموزى از باغ گیاه شناسى
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تصویرى از بازدید گروه هاى دانش  آموزى از باغ گیاه شناسى

بازدید عمومى از باغ گیاه شناسى ملى ایران در فروردین سال 1394
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ورود کودکان به باغ گیاهشناسى ملى ایران و تداوم این بازدید ها موچب درك صحیح نسل آینده از 
طبیعت و محیط زیست مى گردد

ورود کودکان به باغ گیاهشناسى ملى ایران و تداوم این بازدید ها موچب درك صحیح نسل آینده از 
طبیعت و محیط زیست مى گردد
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بازدید گروه هاى دانش آموزى از باغ گیاه شناسى

بازدید گروه هاى دانش آموزى از باغ گیاه شناسى
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بازدید گروه هاى دانش آموزى از باغ گیاه شناسى

استفاده از فضاى باغ گیاه شناسى براى آموزش نقاشى و کارهاى دستى به گروه هاى سنى زیر 6 سال
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ایجاد انگیزه و عالقه در نسل آینده بر اى اهمیت دادن به طبیعت و استفاده صحیح از آن از 
دستاورد هاى مهم باغ گیاهشناسى است

بازدید عمومى از باغ گیاه شناسى ملى ایران
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تجربه در طبیعت بودن و درك صحیح از اهمیت محیط زیست داشتن
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تصویرى از کتب منتشر شده در باغ گیاه شناسى ملى ایرن.

انتشارات باغ گیاه شناسى ملى ایران

نتایـج تحقیقـات بـر روى گیاهـان کاشـته شـده در بـاغ گیاه شناسـى ملى ایـران در قالـب 4 جلـد کتاب به 
شـرح زیـر به چاپ رسـیده اسـت:

1- طراحى منظر و فضاى سبز در ایران (برداشتى از باغ گیاه شناسى ملى ایران) 
نویسندگان: عادل جلیلى و زیبا جم زاد

2- فنولوژى و استقرار گیاهان دارویى و معطر در باغ گیاه شناسى ملى ایران
نویسنده: محمد سعید توکل

3- مطالعه فنولوژیکى برخى از درختان و درختچه هاى پهن برگ زینتى
نویسنده: افسون رحمانپور

4- معرفى یکصد گونه درختى و درختچه زینتى مناسب براى طراحى منظر
نویسنده: عیسى مؤمن رومیانى




