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چكیده
گیاهان به ویژه درختان کهن سال از مهم ترین اجزای یک باغ تاریخی هستنند تا آنجا که بخش مهمی 
است گیاهان  این الزم  بنابر  واسطۀ حضور گیاهان شکل می گیرد.  به  باغ  ادراک مکان  و  از ساختار 
همانند سایر اجزای شکل دهندۀ باغ مورد توجه قرار گیرند. از این رو ثبت و نگهداری اطالعات وضع 
زیستی گیاهان باغ برای حفظ نظام گیاهان باغ اهمیت زیادی دارد و فرایند نگهداری و مدیریت باغ را 
تسهیل می کند. آنچه مسلم است گیاهان باغ به عنوان جزء مهمی از آن نیازمند ثبت هستند و الزم 
است سازوکاری برای این منظور در نظر گرفته شود. در این نوشتار سعی شده به این موضوع پرداخته 
شود. به عبارتی سعی خواهیم کرد بدین سؤال پاسخ دهیم که اساساً چگونه می توان سازوکاری برای 
مستند کردن وضع موجوِد نظاِم گیاهی یک باغ تدوین کرد؟ کاخ گلستان به عنوان مقر حکومتی دورۀ 
قاجاریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لزوم توجه به نظام گیاهی آن در کنار سایر اجزای معماری 
آن احساس می شود. با همین هدف گونه های گیاهی کهن سال آن طی برداشت های میدانی مطالعه 
شد و در ادامه قالبی برای درج اطالعات تدوین شدۀ آن تهیه شد و درختان مورد نظر نیز انتخاب شدند. 
تهیۀ نقشۀ دقیقی از موقعیت و گونه های گیاهی باغ، اولین گام در راستای ثبت آنان است. در گام 
بعدی وضع فیزیکی گیاهان همانند قطر و سن آنان مورد سنجش قرار گرفته و خصوصیات ظاهری 
آنان با عکس انداختن و ترسیم شکل ظاهری آنان ثبت و ضبط می شود. روش تحقق این فرایند در 
باغ گلستان، مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی و استفاده از تجربۀ متخصصان این حوزه بوده 

است.

واژه های کلیدی
پوشش گیاهي، روش شناسی، کاخ گلستان، مستندنگاری.
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1. مقدمه
ب��اغ ایراني جزء مهمي از آث��ار تاریخي و فرهنگي ما و گویاي 
زوایایي از نحوۀ زیست اجتماعي ایرانیان در طول تاریخ است. 
مطالع��ه در مورد وجوه گوناگون باغ ایراني براي درک جایگاه 
آن در فرهن��گ و نوع معیش��ت ایرانیان حائز اهمیت اس��ت. 
از لحاظ س��اختار، عناصر س��ازندۀ یک باغ را مي توان از چند 
بع��د مطالعه کرد. در این نوش��ته گیاهان ب��ه عنوان عنصري 
طبیعی که موجودیت باغ حاصل حضور آنهاست، مورد توجه 
و مطالعه قرار گرفته اند. در این بین باغ های دورۀ قاجاریه به 
عنوان واپسین باغ های ایرانی مطرح هستند که می توان تداوم 
اسلوب باغ س��ازی ایرانی را در آنها س��راغ گرفت. هدف کلي 
این طرح، مس��تندنگاری منظر و پوشش گیاهي کاخ گلستان 
به عنوان یکی از مهم تری��ن باغ های قاجاری � که دولت خانه 
و نیز محل اقامت ش��اه بوده � ب��ه منظور تکمیل پروندۀ ثبت 
جهان��ي ای��ن باغ قاجاري اس��ت. بدین منظ��ور وضع موجود 
درختان و پوشش گیاهی برای مستندنگاری مورد توجه قرار 
گرفته است. با توجه به این که مستندنگاری وضعیت موجود 
گیاهان به صورت طرحي م��دون، اولین بار در مورد باغ فین 
کاش��ان توسط نگارنده انجام شده اس��ت، تجربۀ آن در مورد 
باغ گلس��تان تهران راهگشا بود. در این طرح برای ثبت وضع 
درخت��ان به منظور مس��تند کردن وضع آنه��ا در یک مقطع 
زماني خاص، در اولین گام بر اس��اس برداش��ت های میدانی 
نقشۀ دقیقی از پوشش گیاهی باغ تهیه شد. در گام بعد قالبی 
به منظور ثبت اطالعات و مس��تندات جمع آوری شده طراحی 
ش��د. اطالعاتی نظیر نام علمی درختان، س��ن، ارتفاع و قطر 
آنها و خصوصیات ظاهری آنان در این قالب لحاظ شده است. 
بخشی از اطالعات نیز به صورت گرافیکی )عکس و ترسیمات 
شماتیک( درج شده تا ضمن تکمیل هرچه بیشتر مستندات، 

بتوان برای برنامه ریزی دقیق تر از آنها بهره برداری کرد.2

2. روش تحقیق
مطالع��ات کتابخان��ه ای، برداش��ت های میدانی و اس��تفاده از 
تجربۀ متخصص��ان مطلع، منابع گ��ردآوري داده ها در انجام 
طرح است. در این روند پس از مختصری مطالعه در خصوص 

کاخ گلس��تان، نحوۀ حضور گیاهان در ب��اغ به ویژه درختانی 
که س��اختار گیاهی باغ را انتظام می بخشند در برداشت هاي 
میداني بررس��ي شدند. از س��وی دیگر از تجربیات موجود در 
زمینۀ مستندنگاری گیاهان استفاده شد3 و نمونه هاي مشابه 
در ای��ران نیز مد نظر ق��رار گرفت4 تا بتوان منظر گیاهی کاخ 

گلستان را دقیق تر مستندنگاری کرد.

3. لزوم مستندنگاری گیاهان یک اثر تاریخی
گیاه��ان وجه تمای��ز یک باغ ایراني با س��ایر آثار ارزش��مند 
تاریخي مطرح هس��تند تا آنجا که با حذف آنها از کالبد یک 
ب��اغ تاریخي، دیگر نام »باغ« را ب��ه یک اثر تاریخي نمي توان 
اطالق کرد. داش��تن نقش��ه اي از موقعیت گیاهان کهن س��ال 
ب��اغ مي تواند در بازیابي ش��کل اصی��ل باغ اثرگذار باش��د و 
نح��وۀ کرت بندی گیاهان باغ را بازنمای��ی کند. مطالعۀ نحوۀ 
گزینش گیاهان، طریقۀ کش��ت آنه��ا، فاصله گذاري بین آنها، 
طرق آبیاري گیاهان و مواردي از این دس��ت، در همین راستا 
اهمیت دارد. در منش��ور فلورانس معروف به منش��ور باغ های 
تاریخ��ی )مص��وب دس��امبر 1982� ایکوم��وس( در 7 بند، 
صراحتاً به موضوع گیاهان باغ و چگونگی مدیریت و نوسازی 
آنان اشاره ش��ده است. بنا بر این توجه به پوشش گیاهی باغ 
تاریخی و تالش برای مستندنگاری آنها به منظور تهیۀ اسناِد 
وضع موجود و ارائه طرحی جامع جهت مدیریت مس��تمر آن 
امری ضروری است. لزوم مستند کردن وضعیت گیاهان برای 
مواردی همچون حفاظت اثر، افزایش دانش در آن زمینه و یا 
س��ایر زمینه های مرتبط و نیز تدوین یک سند تاریخی برای 
اس��تفاده در آینده احساس می ش��ود. چه بسا گیاهان و حتی 
بناهای یک باغ بر اثر حادثه ای از میان بروند، وجود س��ندی 
برای آنها در یک مقطع زمانی خاص برای مرمت و بازس��ازی 

آن راه گشا خواهد بود.

4. مختصری از تاریخ باغ گلستان
قبل از ورود به مبحث مس��تندنگاری گیاهان، برای آش��نایی 
با فضای کلی کاخ گلس��تان الزم اس��ت به اختصار سیر تحول 
فضاهای کاخ باز نموده شود. ارگ تهران سابقاً محصور بوده و 
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دور آن خندق بوده و دروازه در سمت جنوب ارگ بوده است. 
سابقۀ ارگ تهران به زمان شاه طهماسب صفوي بازمی گردد. 
شاه عباس کبیر در زمان توقف در تهران � که بیمار شد � در 
همین ارگ اقامت داشته است. چنارهاي کهن از ی�ادگارهاي 
شاه عباس است )حسیني بالغی، 1386: 269(. عناصر داخل 
ارگ متعلق به دوره هاي تاریخي متعددي اس��ت و بس��یاري 
از فضاهای��ي ک��ه در منابع از آنها نام برده ش��ده اکنون وجود 
ندارن��د. اما ب��ا مراجعه به نقش��ه های کرش��یش )1275ق(

)تصویر 2( و عبدالغفار )1301ق( حدود تقریبي بس��یاري از 
ای��ن فضاها را می توان معلوم کرد. با دقت در این دو نقش��ه، 
تغییرات فراوان ایجادشده در فضاهاي داخلي ارگ را به خوبي 
می توان دریافت. عالوه بر ابنیه، فضاهاي باز ارگ که در نقشۀ 
عبدالغفار به صورت مجموع��ه اي از حیاط هاي همجوار دیده 

مي شود نیز به شدت دستخوش تغییر شده است.
     اطاق خواب، انبار، باب عالی، باب همایون )باب الماس(، تاالر 
تخت مرمر، تاالر طنبی، تاالر منظر، تکیۀ دولت، تلگراف خانه، 
حمام چهارگوش، حیاط چش��مه، خلوت کریم خانی، خوابگاه 
فرح آب��اد، دربار اعظ��م، دروازۀ دولت، زین خانه، سروس��تان، 
عم��ارت بادگیر، عمارت خروجی، عم��ارت دفترخانه، عمارت 
س��ردر، عم��ارت گالری، عمارت م��وزه، کتابخانه س��لطنتی، 
چینی خانه، قصر خورش��ید، قصر ش��مس العماره، کاخ ابیض، 
و کاخ گلس��تان از عناص��ر داخلی ارگ هس��تند که در منابع 
متعدد بدان ها اش��اره ش��ده است )حس��یني بالغی، 1386؛ 

معیرالممالک، 1361؛ معتمدی، 1381(.
     دیوان خانه را کاخ گلستان مي نامیدند و در حقیقت اسمي 
بامسمي بود، زیرا خیابان هایی با درخت سرو و فواره هایی که 
از میان حوض ه��اي بزرِگ لبریز َجس��تن مي کرد و گل هاي 
رنگارن��گ و چمن هاي زمردگون ش��اداب به آن کاخ منظري 
بس جال��ب مي داد. از اندرون س��لطنتي دو در به دیوان خانه 
باز مي ش��د. در قس��مت ش��رقي دیوان خانه فضایي را با نرده 
مجزا ک��رده بودند و در آن چند قفس ب��زرگ آهنین ترتیب 
داده بودن��د و بچه هاي ببر و پلنگي که براي ناصرالدین ش��اه 
مي آوردن��د مدت��ي در آن رها ک��رده بعد به باغ دوش��ان تپه 
مي بردند )حسیني بالغی، 1386: 285؛ معیرالممالک، 1361: 
44(. ویلبر در این خصوص می نویسد: »بناي کاخ گلستان در 

عهد فتحعلي ش��اه )قاجار( آغاز گردید و مي گویندکه در سال 
1806 به پایان رسید« )ویلبر، 1348؛ 175(.

تصویر 1. موقعیت کاخ گلستان در نقشۀ برزین، 1268ق )مأخذ: مؤسسۀ 
جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب(.

5. مستندنگاری درختان کاخ گلستان
پروندۀ ثبت ملی کاخ گلستان اطالعات بسیار مختصری شامل 
مش��خصات بنا، محل و تاریخ احداث بنا، شمارۀ ثبت و تاریخ 
ثب��ت ملی اثر را در اختیار قرار می دهد که ضمیمۀ نقش��ه ای 
کلی و تعدادی عکس از وضع بنا در زمان ثبت آن )1334ش( 
اس��ت. ش��اید این اطالعات برای ثبت اث��ر در گام اول کافی 
باشد اما به نظر می رسد در مرحلۀ بعد ضرورت دارد اطالعات 
مبس��وطی از اثر همراه نقش��ۀ دقیقی از وضع موجود آن ارائه 
شود و در این میان ناگزیر از توجه به پوشش گیاهی مجموعه 

45



تصویر2. نقشۀ کاخ گلستان بر اساس نقشۀ کرشیش، 1275ق )مأخذ: مؤسسۀ جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب(.
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بودیم. از این رو الزم بود س��ازوکاری برای ثبت وضع گیاهان 
باغ در نظر گرفته ش��ود. با این هدف مس��تندنگاری گیاهان 
باغ گلس��تان طی دو مرحله صورت گرفت: نخست تهیۀ قالب 
واح��دی برای تمام گیاهان و دوم جمع آوری و تهیۀ اطالعات 
مورد نیاز برای هر درخ��ت. بدین منظور از تجربۀ موجود در 
باغ فین بهره برداری ش��د و با اعمال تغییراتی از قالب به کار 

گرفته شده برای ثبت گیاهان این باغ5 استفاده شد.

5. 1. تهیۀ قالب کلی مستندنگاری درختان 
همان گون��ه که ذکر ش��د هدف این طرح، گ��ردآوری و تهیۀ 
اطالعات درختان ش��اخص کاخ گلس��تان در قالب یک طرح 
است. بدین منظور قالبی برای جمع آوری و تهیۀ اطالعات در 
نظر گرفته شد تا اطالعات یک دست گردآوردی شود. به طور 
کلی اطالعات ارائه ش��ده در این قالب در سه دسته کلی قرار 
می گیرد: مشخصات کلی درخت، مشخصات موقعیت درخت 

و مشخصات ظاهری )جدول 1(.

جدول 1. اطالعات مورد نياز برای تكميل قالب ثبت

مشخصات كلي 
درخت

و  زیرشاخه  )تيره(،  خانواده  علمی،  نام  فارسی،  نام 
شاخۀ رده بندی گياهی

شناسۀ کرت و شناسۀ درخت

مشخصات 
موقعیت 

درخت

 پالن  محل قرار گيری کرت مربوطه در باغ
 پالن محل قرارگيری درخت مورد نظر در کرت و

 نسبت آن با درختان هم جوار و اندازه گذاری تا نقاط
مبنا )لبه های کرت(

مشخصات 
ظاهری درخت

نحوۀ  تصویر  و  تنه  از  تصویر  درخت،  کلی  تصویر 
اتصال به زمين

نمای کلی درخت
پالن شماتيک درخت )نسبت تنه و تاج(

سن، قطر، و ارتفاع درخت
مشخصات ظاهری، آسيب های کلی و بيماری های 

درخت

5. 2. آماده سازی اطالعات درختان جهت مستندنگاری
5. 2. 1. تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی کاخ گلستان

بیش از 650 اصله گیاه ش��امل چنار، انواع سرو، کاج، زیتون، 
یاس خوشه ای، سیداالشجار، انواع توت، ماگنولیا، انجیر، افرا، 

و... در محوطۀ کاخ گلستان وجود دارد که بیش از 400 اصلۀ 
آن متعلق به 4 گونۀ چنار6، انواع سرو7، کاج ایرانی،8 و زیتون9 
اس��ت. گونۀ غالِب باغ درخت چنار  اس��ت با فراوانی بیش از 
180 اصله که نظام گیاهی کاخ گلستان را شکل می دهد. لذا 
براي انجام طرح در ف��از اول این چهار گونۀ غالب براي تهیۀ 
نقش��ۀ پوش��ش گیاهي مدنظر قرار گرفتند. ب��ا توجه به نبود 
نقش��ۀ پوشش گیاهی مجموعه، اولین گام برای مستندنگاری 
درخت��ان، تهیه نقش��ه ای دقیق از نوع گونه ه��ا و مکان دقیق 
آنها در مجموعه بود. بدین منظور نقشۀ پایۀ بناهای مجموعه 
گلس��تان که توس��ط دفتر فنی کاخ گلس��تان تهیه شده بود، 
اس��اس کار قرار گرف��ت و انواع گونه ه��ای گیاهی و موقعیت 
ه��ر یک از آنها نس��بت ب��ه لبه های کرت )به عن��وان مبنای 
اندازه گیری( طی برداش��ت های میدانی، مشخص و در نقشۀ 
پایۀ موجود آورده ش��د. در نقش��ۀ تهیه شده عالوه بر درختان 
سبز، موقعیت درختان خشک شده و قطع شده نیز مورد توجه 

قرار گرفته است )تصویر 3(.

5. 2. 2. کدگذاري کرت ها و درختان
تهیۀ شناس��نامۀ درختان و جم��ع آوری اطالعات هر درخت، 
نیازمن��د کدگذاری هر یک از درختان ب��ود. به همین جهت 
قب��ل از کدگذاری درختان الزم اس��ت هر کدام از کرت هایی 
که درختان در آن واقع اند، کدگذاری شوند.  بدین منظور از 
نقشۀ پوشش گیاهی تهیه شده، استفاده شد. کل محوطۀ کاخ 
گلستان در امتداد حوض شمالی � جنوبی مرکز مجموعه، به 
سه بخش شرقی )E( و غربی )W( و جنوبی)S( تقسیم بندي 
ش��د و هر ی��ک از قطع��ات و درختان موج��ود در هر قطعه 
 E 1 ، E 2 ، E 3 ، ... کدگذاري ش��دند. بدین ترتیب قطعات
E9 و W1 ، W2... W14و S1 ، S2... S4 نام گذاري شدند 

)تصویر 4(.
     در مرحلۀ بعد درختان هر یک از قطعات بر اس��اس حرف 
 ) O:و زیتون I :و کاج C :و سرو P :اول نام علمی شان )چنار
شماره گذاری شدند. درختان هر قطعه از گوشۀ شماِل شرقِی 
کرت و در جهت حرکت عقربه هاي س��اعت، کدگذاري شدند. 
بدین ترتیب کد W4P1 نش��ان دهندۀ درخت چنار ش��مارۀ 
1 از کرت ش��مارۀ 4 غربی است و کد W4C1 نمایندۀ سرو 
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تصویر 3. نقشۀ پوشش گیاهی غالب کاخ گلستان در سال 1390 )ترسیم از: نگارندگان(.

تصویر 4. نظام کد گذاری کرت  های کاخ گلستان )ترسيم از: نگارندگان(.
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شمارۀ 1 از کرت W4خواهد بود )تصویر3(.

5. 2. 3. تهیۀ پالن ه�ای موقعیت درخت و اندازه گیری 
ابعاد قطعات 

ب��رای تعیین موقعیت هر درخ��ت در باغ و نیز کرت مربوطه، 
پالن ه��ای الزم برای نمایش موقعیت هر درخت تهیه ش��ده 
اس��ت. از طرفي ابعاد هر یک از قطعات نیز اندازه گیري ش��د. 
برای تعیین موقعیت دقیق هر درخت در کرت، محل هر یک 
از آنان از دو لبۀ کرت مربوطه اندازه گذاری ش��ده است که در 

ادامه به نحوۀ انجام کار اشاره خواهد شد.
     در مجم��وع تع��داد 440 اصله درخ��ت از گونه های غالب 
)چهار گونۀ چنار و س��رو و کاج و زیتون( در کل باغ، ش��امل 
W1- و E1-E9 محوطۀ اصلی ب��اغ )376 اصله در کرتهای
W14( و محوط��ۀ عمارت بادگیر )64 اصل��ه در چهار کرت 
S1-S4( مس��تندنگاری ش��ده اس��ت. از این میان 11 اصله 
درخت خشک شده و تعداد 29 اصله قطع شده است )جدول 

.)2

5. 2. 4. اندازه گیري قطر درختان
برای محاس��به و تعیی��ن حجم درخت، قط��ر درخت عاملی 
تعیین کنن��ده اس��ت و معم��والً اولی��ن مؤلف��ۀ درخ��ت که 
اندازه گیري مي شود، قطر درخت است. قطر درخت را در یک 
نقطۀ معین، یعني ارتفاع آن در تراز س��ینۀ انسان اندازه گیري 

مي کنند )کریمي، 1381: 36(.
     ب��رای اندازه گی��ری قطر درختان مجموع��ۀ تاریخی کاخ 
گلس��تان در ت��راز س��ینه، محی��ط درخت��ان با مت��ر نواری 
اندازه گیری شد و با استفاده از روابط ریاضی »میانگین قطر« 

درخت محاسبه شد.
     بین محیط )C( و قطر دایره )d( رابطۀ زیر برقرار است:

C=d.π        d = 
     در ب��اغ گلس��تان ضخیم ترین قطر ب��ه ترتیب به درختان 
کاج و چنار و س��رو تعلق دارد. قط��ر درختان زیتون به دلیل 
چندش��اخه بودن تنه ]از بیخ یا کمی باالتر[ قابل اندازه گیری 
نبوده و لذا قطر آنان اندازه گیری نش��ده اس��ت. وجود چنارها 
و س��روهایی که به تازگی کشت ش��ده از متوسط قطر این دو 

گونه کاسته است.

5. 2. 5. تعیین سن درختان10
در درختان زنده براي تعیین س��ن درخت از »متۀ سالسنج« 
استفاده مي ش��ود. یعني با مته سالسنج، یک نمونه که شامل 
قس��مت پوست تا مغز درخت باش��د از درخت خارج نموده و 
دوایر س��االنه در روي آن شمارش مي شوند )کریمي، 1381: 
84� 85(. اس��تفاده از ای��ن روش ب��ا توجه ب��ه زخمی که به 
درخت وارد می ش��ود و س��المت و بقای درخت را با مخاطره 
روبه رو می کند، فقط در مورد تحقیقات علمی مهم و ضروری 
توصیه می ش��ود. با توجه به اهمیت تضمین سالمت درختان 
کهن سال کاخ گلستان، برای برآورد سن آنان از روش »میزان 
رویش س��االنه« استفاده ش��د. بدین منظور از نمونه هایی که 
قبال توس��ط »مؤسس��ۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع کش��ور« 
از گونه های چنار و کاج ایرانی و انواع س��رو تهیه ش��ده و به 
لحاظ ش��رایط محیطی متعلق به منطقۀ تهران است استفاده 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب که تعداد دوایر رش��د ساالنه، به 
نس��بت قطر درخت برای تعیین »میزان رویش س��االنه« هر 
گونه، مورد س��نجش ق��رار گرفت و به گونه ه��ای موجود در 
کاخ گلس��تان تعمیم داده شد. قابل ذکر است که رشد ساالنۀ 
گیاهان بسته به شرایط محیطی و سن گیاه متفاوت است. به 
عنوان مثال رش��د ساالنه، در گیاه جوان بیشتر و در گیاه پیر 
کمتر اس��ت. در جاهایی که گیاهان به صورت متراکم کاشته 
ش��ده اند برای دستیابی به نور عمدتاً رشد طولی می کنند لذا 
نرخ رشد ساالنۀ آنها نسبت به گونه هایی که با فواصل مناسب 
کشت ش��ده اند کم تر اس��ت. وضع تغذیۀ گیاه نیز در میزان 
رش��د آن مؤثر اس��ت، لذا میزان رویش س��االنه و به تبع آن 

تعیین سن تقریبی خواهد بود و نه مطلق.
     میانگین رویش ساالنۀ گونه های مورد نظر در کاخ گلستان 

به شرح ذیل است:
- چنار  11mm در سال

- کاج ایرانی  7.7mm در سال
- سرو کاشی )ش��یراز(، سرو زربین و سرو ناز  6.5mm  در 

سال
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جدول2. تعداد درختان چنار، سرو، کاج، و زیتون باغ گلستان )وضع موجود(.

تعداد درختان زیتونتعداد درختان كاجتعداد درختان سروتعداد درختان چنارنام كرت
قطعخشکسبزقطعخشکسبزقطعخشکسبزقطعخشکسبز

E1161319--2---

E261-24--7---

E3-13--5---

E4111---8--

E55--3---12--

E681-1---2--

E76-510---1--

E818-1-1--6--

E910-1-3--7--

W13--1--1---

W23-----

W38211----

W43--3----

W53--2--2---

W611--4---

W7----

W8----

W95--8----

W10----

W11----

W1224-119----

W13----

W141911032----

S11--3--1---

S2-2--1---

S31---1-2-

S42714151-211-

--301336-1789261561جمع کل
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- سرو نقرهای )سیمین(  7.5mm در سال
- سرو خمرهای )نوش(  3mm در سال

     بدی��ن ترتیب با تقس��یم اندازۀ قطر ه��ر درخت بر میزان 
رویش ساالنۀ آن گونه، سن تقریبی گیاه حاصل خواهد شد. با 
توجه به اینکه قطر درختان در تراز سینۀ انسان )1.3 متری( 
اندازه گیری ش��ده اس��ت، الزم اس��ت که 3 تا 5 سال به سن 
گیاه افزوده شود )سوزنی برگان 5 سال، چنار 3 سال(. قبل از 
محاس��بۀ سن باید ضخامت پوست درخت، از اندازۀ قطر کسر 
شود )ضخامت تقریبی پوست کاج 2cm ، چنار  1cm و انواع 
 ،100cm 0.5 است(. به عنوان مثال چناری با قطرcm س��رو

سنی معادل 93 سال دارد:
)cm/)1cm- 100cmسال +  1.1 3 = 93
)قط��ر درخت چنار منه��ای 1cm ضخامت پوس��ِت درخت، 
تقس��یم بر 1.1cm رشد س��االنۀ درخت به عالوۀ 3 سالی که 

طول کشیده تا درخت به ارتفاع 1.3 متری برسد(.
     در مورد درخت زیتون، با توجه به چندش��اخه بودن تنۀ 
درخت از طوق��ه )بیخ(، اندازه گیری قطر ب��ه منظور تخمین 
س��ن در هیچ ارتفاعی مقدور نبود. لذا از تعیین سن این گونه 
صرف نظر ش��د. متوسط س��ن درخت چنار 29.13 ، متوسط 
س��ن درختان س��رو 21.76، و متوس��ط س��ن درختان کاج 
70.21 اس��ت. به عبارتی درختان کاج اکثًرا کهنسال اند، در 
حالی که درختان چنار و س��رو نونهال در محوطۀ باغ فراوان 
اس��ت که متوسط سن این دو گونه را پایین آورده است. عمر 
قدیم ترین درخت چنار 117 س��ال تخمین زده ش��ده که در 
کرت W14P12جای دارد. کهن ترین س��رو 112 سال دارد 
)E1C19( که در حاشیه شمالی کرت E1 تک افتاده و کاماًل 

در مقابل چش��م بازدیدکنندگان است. س��ن کهن ترین کاج 
106 سال )W6I3( تشخیص داده شد )جدول 3(.

     همان طور که اش��اره ش��د درختان چنار و کاج قدیم ترین 

گیاهان باغ هس��تند. تعداد معدودی از درختان س��رو نیز به 
نظ��ر می رس��د به  دوره قاجاری��ه تعلق دارند ام��ا با توجه به 
نتایج تخمین س��ن، اکثر قریب به اتفاق درختان سرو در طی 
30 س��ال گذش��ته غرس ش��ده اند. با توجه به تاریخ انقراض 
سلطنت قاجاریه در سال 1304ش می توان درختانی را که در 
این دوره زمانی غرس ش��ده اند از دیگر درختان تفکیک کرد 
)تصویر 5(. درختان کاج، چنار و س��رو قطعاً در دورۀ قاجاریه 
در باغ کش��ت می ش��ده اند، لذا حفظ این درختان قدیمی به 
عن��وان ش��اهدی از نظم گیاهان این ب��اغ در دورۀ قاجاریه از 
اولویت های نگهداری باغ است و در این راستا تهیۀ شناسنامه 

و مستند کردن وضع زیستی آنها حائز اهمیت است.

5. 2. 6.  اندازه گیري ارتفاع درختان 
ارتفاع درخت یکي از عامل های محاس��بۀ حجم درخت است 
که اندازه گیري آن با روش بس��یار س��اده و کم هزینه تخمین 
تا اس��تفاده از دس��تگاه هاي دقی��ق امکان پذیر اس��ت. بنا به 
تعری��ف »ارتفاع درخ��ت فاصلۀ عمودي بی��ن طوقه و جوانۀ 
انتهایي درخت« است. در این بررسي براي اندازه گیري ارتفاع 
درختان از وس��یله اي به نام »شیب سنج سونتو« استفاده شد 
که بر اساس روابط مثلثاتي ساخته شده است. بر اساس نتایج 
حاصل��ه از اندازه گیري ارتفاع درختان جنگلي، مناس��ب ترین 
فاصله از پای درخت براي اندازه گیري ارتفاع آن 25m است. 
پس از قرار گرفتن در فاصلۀ 25 متری درخت، با اس��تفاده از 

جدول3. متوسط سن درختان کاخ گلستان تهران.

قدیمترین درختمتوسط سنگونۀ درخت

70.21106کاج

29.13117چنار

21.76112سرو
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شیب سنج دو عدد را در شیب سنج مي خوانیم. عدد اول، رقم 
درجۀ مم��اس بر تاج درخت و ع��دد دوم، رقم درجۀ مماس 
بر بن درخت اس��ت. آنگاه از طریق رابط��ۀ زیر ارتفاع درخت 

اندازه گیري مي شود.
h= Q )tg α - tg β(

Q: فاصل از درخت به متر
tg α: عدد خوانده شدۀ مماس بر تاج درخت در شیب سنج

tg β: عدد خوانده ش��دۀ مماس بر بیخ درخت در شیب س��نج 
)کریمی، 1381: 56(.

     از آنجای��ي ک��ه ب��ه علت وج��ود دیوار و س��اختمان هاي 
موج��ود در ب��اغ رعایت فاصلۀ  25 متر هم��واره مقدور نبود، 

ای��ن فاصل��ه در مورد بعضي از درختان کمت��ر در نظر گرفته 
ش��د. در نتیجه اندازه گیري ارتفاع این درختان اندکی با خطا 
هم��راه بوده اس��ت. ارتفاع هر یک از درخت��ان کاخ به همین 
روش محاسبه و در قالب مشخصات هر کدام درج شده است. 
بلندترین درختان باغ گلس��تان کاج هس��تند که کهن سال تر 
نیز هس��تند. درختان چنار، س��رو و زیت��ون در جایگاه بعدی 
قرار دارند. نس��بت زیاد ارتفاع به قطر درختان چنار حاکی از 
»الغری باالی« )ارتفاع زیاد درخت به نسبت قطر آن( برخی 
چنارهاس��ت که خطر س��قوط آنان را افزایش می دهد. وجود 
درختان سرو نونهال که سن و ارتفاع کم تری دارند از متوسط 

ارتفاع این گونه کاسته است.

تصویر 5. مکان درختان کاج، سرو و چنار متعلق به دورۀ قاجاریه )ترسیم از نگارندگان(.
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تصویر 6. نمونۀ کروکی های تهیه شده از پالن و نمای هر یک از درختان 
)ترسیم از: نگارندگان(.

5. 2. 7. عكس برداری و تهیۀ کروکی از ش�كل کلی نما 
و پالن درختان

برای نمای��ش خصوصیات ظاه��ری درختان کاخ گلس��تان، 
عکس برداری از درختان ش��امل تصویر کلی درخت و تصویر 
تن��ۀ درخت برای نمایش آس��یب های وارده ب��ر درخت و نیز 
تصویر نحوۀ اتصال درخت به زمین، تهیه ش��ده اس��ت. نما و 
پالن هر یک از درختان، برای نمایش فرم کلی درخت و رابطۀ 
تاج پوشش و تنۀ درخت مانند خمیدگی، شکستگی، تناسب 
ف��رم، و ... مبتنی بر برداش��ت های میدانی و نیز بهره گیری از 
عکس های تهیه شده از درختان، با کامپیوتر ترسیم شده و در 

قالب مربوطه درج شده است )تصویر 6(.

5. 2.8. تعیین خصوصیات ظاهري، آس�یب ها و بیماری 
درختان

معایبي همچ��ون خمیدگی، پوس��یدگي، ضریب الغري باال، 
غده، و زخم در درختان باغ مشاهده مي شود که در شناسنامۀ 
هر درخت درج شده اس��ت )تصویر 7(. غده و زخم در تعداد 
محدودی از درختان دیده می ش��ود و تعدادی از درختان نیز 
در اثر کهولت س��ن دچار درون پوس��یدگی هستند. مهم ترین 
عی��ب ظاهری درخت��ان اعم از چن��ار، س��رو ، کاج و زیتون 
خمیدگی آنهاس��ت و ضریب »الغری ب��اال« به معنای ارتفاع 
زیاد درخت به نسبت قطر آن، در مرتبۀ بعدی قرار دارد. این 
دو عارضه می تواند س��بب س��رنگونی درخت بر اثر وزش باد 
یا سس��ت بودن بستر درخت ش��ود )جدول 4(. مهار درختان 
توس��ط کابل و سربرداری درخت به منظور تشویق گیاه برای 

رشد قطری می تواند چاره ای برای این علت باشد.

6. نتیجه گیري
گیاهان بخش مهم و الینفک یک باغ ارزشمند هستند. توجه 
به وضعیت آنان، همانند توجه به مصالِح سخِت شکل دهندۀ باغ 
حائز اهمیت است. در این بین الزم است راهکاری برای ثبت 
وضع آنان اندیشیده شود. تهیۀ نقشه ای از این گیاهان و درج 
وضع فیزیکی آنان اولین اقدام بدین منظور است. جمع آوری 
اطالع��ات و ثب��ت وض��ع گیاهاِن یک ب��اغ تاریخ��ی )به ویژه 
درختان کهن س��ال باغ( گامی اس��ت در جه��ت برنامه ریزی 
ب��رای مدیریت این بخ��ش از کالبد یک ب��اغ. مجموعه ای از 
برنامه ه��ای کوتاه م��دت، میان مدت و بلندمدت در راس��تای 

جدول4. خصوصیات ظاهری درختان به تفکیک گونه های درختی.

قطعکامال خشکنيمه خشکپوسيدگیغده و زخمتاج نامتراکمالغری باالخميدگیدرخت
591715236626 اصلهچنار
------38سرو
3------20کاج

----1-5زیتون
1221716236629جمع
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مدیریت این بخش از باغ ضرورت دارد. پایش وضع گیاهان به 
تدوین دقیق و کارایی برنامۀ مدیریت کمک ش��ایانی می کند. 
تعیین گونه هاي گیاهي موجود و کدبندي آنان، سن س��نجي، 
اندازه گی��ري ارتفاع و قط��ر درخت، تهیۀ اس��ناد تصویري از 
درختان ش��امل عکس برداري و تهی��ۀ کروکي هاي مربوطه و 
برداشت ویژگي هاي ظاهري درختان در همین خصوص، حائز 
اهمیت اس��ت. مواردی همچون مهار درختان خمیده با کابل 
برای ممانعت از س��رنگونی، استحکام بخشی درختان در حال 
پوسیدن با مواد محافظ و پرکننده، حفاظت در برابر صدمات 
و خس��ارات فیزیکي، هرس و حذف ش��اخه های خش��کیده و 
شکس��تۀ درختان، دفع آفات و بیماری های گیاهی، و مبارزه 
با علف های ه��رز به منظور کنترل آفات و بیماری ها از جملۀ 
اقداماتی اس��ت که باید به صورت مداوم در باغ انجام پذیرد و 
وجود اطالعات و ثبت تیمارهای صورت گرفته روی هر درخت 
به انجام بهینۀ این اقدامات کمک خواهد کرد. در نهایت باید 
گفت روش تشریح ش��ده در این نوشتار به تهیۀ نقشۀ دقیقی 
از نظام گیاهان کاخ گلستان و تهیۀ اطالعات مرتبط با آنان � 
که در فرایند ثبت جهانی مجموعۀ کاخ گلس��تان راه گشا بود 
� منتهی ش��د. می توان از تجربۀ مطرح شده در اینجا و روش 
پیش��نهادی برای مس��تند کردن گیاهان، در س��ایر فضاهای 

مشابه بهره گرفت.
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