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تشکیل باغ های گیاه شناسی در دنیا اهداف 
مختلفی را نظیر حفظ تنوع زیستی، آموزش و فرهنگ سازی 

در مورد محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد محیط مناسب برای پژوهش 
در زمینه رشد و نگهداری گیاهان، احداث محیطی آرام برای تفرج و آرامش و 

زیبایی شناختی دنبال می کنند. باغ گیاه شناسی ملی ایران با مساحتی حدود 146 هکتار 
در شهر تهران پذیرای مردم دوستدار طبیعت، دانش آموزان، دانشجویان و کارشناسان سراسر 

کشور است. نشریه طبیعت ایران در این شماره خود در خصوص نقش باغ گیاه شناسی ملی ایران در 
آموزش و فرهنگ سازی مردم با مسئوالن باغ، آقای دکتر عادل جلیلی، سرکار خانم دکتر زیبا جم زاد و 

آقای مهندس محمد کاظم عراقی گفت وگویی داشته است.

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی جنابعالی در طول دوره مدیریت خود در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور اهتمام ویژه ای در مورد باغ گیاه شناسی ملی ایران داشته و تالش زیادی کردید که بازدید از باغ همگانی 
شود و آحاد مردم بتوانند از این گنجینه زنده گیاهی بهره ببرند. در این راستا توضیحاتی بفرمایید و روند 

اقدامات انجام شده را برای بازگشایی درب های باغ به روی عموم مردم تشریح کنید.

 دکتر عادل جلیلی )رئیس محترم مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور(: همان طور  که اشاره کردید 
یکی از اهداف اصلی تأسیس باغ های گیاه شناسی در دنیا و به خصوص کالن شهرها بحث آموزش 

مردم و باالبردن فرهنگ عموم جامعه است. باغ گیاه شناسی ملی ایران این اهداف را از ابتدا 
دنبال می کرد ولی باید یک تمهیدات و شرایطی آماده می شد که به طور جدی مردم 

باغ،  بود، تکمیل کل پروژه های  باغ دعوت بشوند. دو راه پیش روی ما  به 
تکمیل مبلمان باغ و تأمین امکانات رفاهی یا بازگشایی تدریجی 

باغ. برحسب نیاز مبلمان باغ تکمیل و پروژه ها هم 

در میزگرد تخصصی »طبیعت ایران« مطرح شد: 
نقش باغ گیاه شناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگ سازی

گفت وگوی چالشی
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مهندس محمد کاظم عراقیدکتر زیبا جم زاد دکتر عادل جلیلی
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پیگیری می شد. با توجه  به محدودیت 
منابعی که وجود داشت نمی توانستیم 
یک  در  و  هم  با  را  این  کارها  تمام 
تحقیقات  مؤسسه  دهیم.  انجام  زمان 
جنگلها و مراتع کشور تصمیم گرفت 
تکمیل  را  پروژه ها  که  همان گونه  که 
می کند بازدید باغ را هم شروع کند، 
نیاز  نیز براساس  پروژ ه های بعدی را 
احساس شده از سوی مردم پیگیری 
کند. بنابراین در اسفند 1393 بر آن شدیم تا 
 1394 بهار  از  را  گیاه شناسی  باغ  درب های 
بخش  سپس  کنیم،  باز  مردم  عموم  روی  به 
بازدید باغ به طور رسمی شکل گرفت و از دوم 
فروردین 1394 آغاز به کار کرد. در اولین روز 
تبلیغاتی شاهد حضور 77  بازدید بدون هیچ 
نفر بودیم، این تعداد در روز بعد به حدود 250 
سازمان های  و  ارگان ها  اولین  از  رسید.  نفر 
گیاه شناسی  به  باغ  بازدید  برای  که  کشوری 
کمک کرد؛ شرکت همراه اول بود. تالش بخش 
تفاهم نامه ای   عقد  به  مؤسسه  عمومی  روابط 

بین مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
و همراه اول منجر شد. ارسال اولین پیام  همراه 
دوم  روز  در  تهران  مردم  همراه  تلفن  به  اول 
را  بازدیدکنندگان  تعداد  که  بود  ماه  فروردین 
رساند.  نفر  به 1200  فروردین  روز سوم  در 
اولین پیام مجازی که همراه اول فرستاد، دوم 
بازدید  شروع  روز  این  بود.  فروردین 1394 

مردم بود. این کار همراه شد با آشکار شدن 
مختلف.  مسائل  و  مشکالت  محدودیت ها، 
را  مدیریت مؤسسه خود  به تدریج  بااین  حال 
طی  درنهایت  کرد.  آماده  موضوع  این  برای 
حدود   )1394-1398( گذشته  سال  پنج 
1/200/000 نفر )به طور میانگین ساالنه 240 
کردند،  بازدید  گیاه شناسی  باغ  از  نفر(  هزار 
امکانات  از  به تدریج  اول  همراه  با  هم زمان 
استفاده  مردم  جذب  برای  دیگری  تبلیغی 
کردیم، از جمله استفاده از فروش های اینترنتی، 
نظیر سایت های خصوصی اینترنتی )نت برگ، 
تخفیفان(، برقراری سایت فروش اینترنتی باغ 
گیاه شناسی، سایت باغ گیاه شناسی، فعال شدن 
و  صداوسیما  تلویزیونی  شبکه های  کمک  و 
حتی شبکه های بین المللی تلویزیون و رادیو؛ 
همه کمک کردند که مردم را دعوت کنند، این 
پروژه یک پروژه ملی است و همه دست به دست 
هم دادند که تبلیغات گسترده ای بشود که مردم 
هم باغ گیاه شناسی را بشناسند و هم به باغ 
با  گذشته  سال  پنج  در  بیایند.  گیاه شناسی 

توجه به محدودیت ها فکر می کنم که مراجعه 
مردم خوب بود و اثرات آن نیز خوب بود که 
در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت می کنیم.

طبیعت ایران: از آماری که فرمودید اطالعاتی 
دارید که نشان دهد در طول سال چه ماه هایی 
بیشترین بازدید انجام شده و بیشترین پیک 

جمعیتی چقدر بوده است؟ 

 دکتر جلیلی: چهار ماه در سال است که اوج 
بازدید مردم است. فروردین و اردیبهشت در 
تعداد  بیشترین  پاییز  در  آبان  و  مهر  و  بهار 
روزانه  بازدید  میانگین  داریم.  را  بازدیدکننده 
نفر   700 حدود  گذشته،  سال  پنج  طول  در 
بازدید  آمار  باالترین  است.  بوده  روز  در 
روزهای  از  یکی  در  نفر   15700 حدود 
اردیبهشت 1397 بوده است. در سال 1397 
 340/000 به  که  داشتیم  را  بازدید  بیشترین 
فصول  در  بازدید  کمترین  ولی  رسید  نفر 
محدودیت های  به خاطر  تابستان  و  زمستان 
بهار  در  ضمن  در  است.  آب و هوا  از  حاصل 
کرونا  ویروس  شیوع  به خاطر   1399 سال 
بود. تعطیل  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 

طبیعت ایران: قبل از اینکه باغ گیاه شناسی ملی 
ایران برای عموم بازگشایی شود، گروه هایی 
از دانش آموزان، دانشجویان و کارشناسان از 
باغ بازدید می کردند. آیا آمار و اطالعاتی در 
مورد تعداد افراد و اهداف آنها از بازدید باغ 
این  به  باغ  وجود دارد؟ چه آموزش هایی در 

بازدید کنندگان داده شده است؟ 

بخش  محترم  )رئیس  جم زاد  زیبا  دکتر  خانم 
 1394 سال  از  قبل  گیاه شناسی(:  تحقیقات 
داشته  وجود  محدود  خیلی  به طور  بازدیدها 
دانش آموزی  بازدیدهای  عمومًا  و  است 
از  دسته  این  است.  بوده  دانشجویی  و 
مرتبط  عملی  آموزش های  بازدید کنندگان 
تمرین  باغ  در  را  خود  تئوری  کالس های   با 
می کردند. دانشجویان بیشتر می آمدند، معمواًل 
با مکاتبه و هماهنگی های قبلی این کار صورت 
هم  دانش آموزی  گروه های  برای  می گرفت. 
و  داشت  علمی  بازدید  و  اردو  حالت  بیشتر 
با این هدف شکل می گرفت، بخش اصلی که 
بعد از سال 1394 به روی عموم باز شد، شکل 
دیگری به خودش گرفت و اصواًل، چهار نقش 
اصلی باغ شامل؛ تحقیق، آموزش، حفاظت از 
تنوع زیستی و تشکیل مجموعه ای از گیاهان با 
قابلیت بازدید برای عموم مردم مورد توجه قرار 
گرفت. مجموعه باغ روی این چهار موضوع 
تمام  باغ های گیاه شناسی در  کار کرده است، 
دنیا با این چهار اصل یا به عبارت دیگر با این 
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چهار هدف شکل می گیرند. حفاظت از گیاهان 
که  مرتبط هستند  دو هدف خیلی  آموزش  و 
یعنی  است.  شده  تعریف  نیز  باغ  اهداف  در 
از  حفاظت  اهمیت  می توانیم  صورتی  در  ما 
گیاهان را مطرح نماییم که به بازدید کنندگان 
آموزش های الزم را در این زمینه داده باشیم. 
شده  داده  باغ  داخل  در  که  هم  آموزش هایی 
یکی  است؛  شده  انجام  سطح  چند  در  است 
بوده است  گیاه شناسی  آموزش های کالسیک 
که برای دانشجویان، دانش آموزان و گروه های 
آقای  که  است  بوده  کارشناسی  تخصصی 
آموزش ها  این  خصوص  در  عراقی  مهندس 
برای کارشناسان و عموم مردم بیشتر توضیح 
گیاه شناسی  تخصصی  آموزش های  می دهند. 
مورد  دانشجویی  در سطوح  بیشتر  باغبانی  و 
نوع  این  روی  باید  که  می گیرد  قرار  استفاده 
درس  وقتی  شود.  توجه  بیشتر  آموزش ها 
کارشناسی  نیروی  تمام می شود یک  دانشجو 
و  کافی  اطالعات  اگر  است.  کار  به  آماده 
عملی در رابطه  با گیاهان داشته باشد می تواند 
کشور  در  مرتبط  مشاغل  عهده دار  به راحتی 
شود. از سال 96 به مدت سه سال من بازدیدها 
را بررسی می کردم و به یک آماری رسیدم از 
گروه های دانش آموزی، دانشجویی و گروه های 
عمومی یا به عبارت دیگر گروه های کارشناسی 
و تخصصی که از باغ بازدید کردند. در سال 
دانش آموزی،  بازدیدها  درصد   10  ،1396
گروه های  درصد   3 و  دانشجویی  درصد   1
کارشناسان  به عبارت دیگر  یا  کارشناسی 
سازمان هایی نظیر سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور و سازمان پارک ها بوده اند. 
این سازمان ها که کارشان مرتبط با این مکان 
در  اطالعات  دریافت  و  آشنایی  برای  هست 
زمینه تخصصی از اینجا بازدید کردند. در سال 
دانش آموزی،  درصد   9 شامل  آمار  این   97
گروه های  درصد   3 و  دانشجویی  درصد   1
کارشناسی و در سال 1398 این آمار به ترتیب  
به 8 درصد، 1 درصد و 7 درصد رسیده است. 
که  می بینید  کنید  نگاه  آمار  این  به  شما  اگر 
پایین ترین  ما  دانشجویی  آمارهای  متأسفانه 
است  چالش  یک  خود  این  و  دارد  را  سطح 
بپردازیم.  آن  به  باید  چالش ها  قسمت  در  و 
که یک  اینجا   در  دانشجویی  بازدیدهای  چرا 
مکان اصلی برای یادگیری عملی است کمترین 
به خود تخصیص می دهد، ولی در  را  درصد 

گیاه شناسی  باغ های  دهه  پنج  از  بیش  جهان 
دنیا  در  است.  دانشگاهی  آموزش  محل 
بسیاری از باغ ها وابستگی یا ارتباط نزدیک به 
دانشگاه ها دارند. دانشگاه برای این  که آموزش 
الزم را در خصوص گیاه شناسی، تاکسونومی، 
بدهد،  دانشجو  به  و...  باغبانی، حشره شناسی 
است  داشته  خود  کنار  در  مجموعه ای  یک 
است. بوده  عملی  کالس  عنوان  تحت  که 

 دکتر جلیلی: البته باغ های گیاه شناسی معروف 
دنیا وابستگی تشکیالتی به دانشگاه ندارند ولی 

به آنها خدمات می دهند.

دانشگاه ها  از  بعضی  دنیا  در  جم زاد:  دکتر   
باغ های گیاه شناسی آموزشی دارند.

دکتر جلیلی: معروف ترین باغ های گیاه شناسی 
نظیر  هستند.  مستقل  تشکیالت  دارای  دنیا 
آمریکا.  در  گیاه شناسی  باغ های  یا  لندن  کیو 
دانشگاه ها هم در کنار خودشان باغ گیاه شناسی 
دارند. باغ های گیاه شناسی تنها نقش آموزشی 
وظیفه  مهم ترین  حفاظت  بحث  و  ندارند 
باغ  شود.  می  محسوب  گیاه شناسی  باغ های 
گیاه شناسی لندن خودش به تنهایی به دانشگاه 
تنه می زند  انگلستان  یا کمبریج در  آکسفورد 
ولی  نیست  دانشگاهی  هیچ  زیر مجموعه  و 
ممکن است که دانشگاه ها نظیر دانشگاه تهران 
برای  آموزشی  گیاه شناسی  باغ  بخواهند یک 
دانشجوی  که  زمانی  باشند.  داشته  خودشان 
بودم، خدا  دانشگاه ساری  لیسانس در  مقطع 
رحمت کند آقای دکتر طباطبایی می خواستند 
گونه های  از  کوچک  گیاه شناسی  باغ  یک 
باشند.  داشته  را  هیرکانی  جنگل های  گیاهی 
دانشگاه ها هم به تنهایی دارای باغ گیاه شناسی 
کوچکی هستند ولی بیشتر جنبه آموزشی دارند.

طبیعت ایران: آیا به غیر از باغ گیاه شناسی و 
دیگری  ارگان  ایران  در  آن،  اقماری  باغ های 

باغ گیاه شناسی دارد؟

بررسی  را  باغ ها  تاریخچه  اگر  جم زاد:  دکتر 
کنید، همان طور که آقای دکتر جلیلی فرمودند 
خود  برای  را  کوچکی  باغ های  دانشگاه ها 
را  باغ ها  کالن  اهداف  ولی  داده اند  تشکیل 

بوده  بر آموزش  آنها  نمی کنند و تمرکز  دنبال 
است. باغ های گیاه شناسی مهم دنیا با این چهار 
هدف تشکیل شده اند، وقتی شما یک هدف را 
دنبال می کنید در واقع زمینه فعالیت تان محدود 
می شود، ولی وقتی اهداف کالنتان خیلی وسیع 

است، در آن جهت برنامه ریزی می کنید.

اهداف  در  هم  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 
کالنش که یکی از آنها آموزش بوده است، 
در  مثاًل  است.  داشته  گسترده  برنامه ریزی 
شده  پیش بینی  باغ  برای  که  مجموعه هایی 
باغ  است.  سیستماتیک  باغ  یکی  است؛ 
گرفته  شکل  آموزش  هدف  با  سیستماتیک 
بیشتر  آن  احداث  از  ما  هدف  یعنی  است. 
دانشجویان و سپس دانش آموزان بوده اند. ما 
در علم گیاه شناسی می گوییم تکامل گیاهان 
به چه شکل انجام شده است. باغ سیستماتیک 
تمام  می آید  دانشجو  که  دارد  را  حسن  این 
خوانده  در کالس  که  را  گیاهی  خانواده های 
می تواند  دانشجو  می بیند.  باغ  در  است 
مرفولوژی و تاکسونومی آنها را مطالعه کند.

 
بخش دیگری که در ارتباط با آموزش طراحی 
شد، قطعه آموزشی و نمایشی باغ است که مردم 
در ابتدای ورود به باغ طی آموزش مختصری 
با تنوع گیاهان، فرم رویشی شان، رنگ شاخ و 
برگ شان و کاربردشان آشنا می شوند. در واقع 
ارائه آموزش همراه  با  باغ  به مجموعه  ورود 
است. بنابراین این دو مجموعه تخصصی باغ 
فعالیت  ایجاد شده اند.  اهداف آموزش  با  تنها 
دارد،  آموزش  زمینه  در  باغ  که  دیگری 
فراهم آوردن مواد تحقیقاتی برای پروژه های 
تحقیقاتی دانشجویی است. وقتی یک دانشجو 
کار  یک  انجام  حال  در  پایان نامه،  برای 
تحقیقاتی است بهترین مکانی که می تواند برود 
مطالعه  و  بررسی  را  نیازش  مورد  مواد  آن  و 
کند، باغ گیاه شناسی است، یک بحث مهم این 
دسترس  در  گیاه شناسی  باغ  چون  که  است 
است، بنابراین دانشجو مکرر می تواند مراجعه 
کند. به عنوان مثال دانشجویی که در حال کار 
مراحل  در  بود،  ایران  بنه های  روی  کردن 
مختلف فنولوژی بنه ها به باغ می آمد و مطالعه 
می کرد و اطالعات مورد نیاز در اختیارش قرار 
می گرفت. بنابراین آموزش نقش خیلی باارزش 
بــــاغ گیاه شناسی است و در این مکان مواد 
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 ، شی ز مو آ
اختیار  در  تحقیقاتی 
دانشجو و دانش آموز قرار می گیرد.
دوره ها  هم  دانش آموزان  برای   
دوره های  قالب  در  آموزش ها  و 
این  و  است  شده  تشکیل  آموزشی 
آموزش عملی دروسی بوده است که 
درسی شان  کتاب  و  مدرسه  در  آنها 

مورد  در  زیست شناسی،  و  علوم  از جمله 
علف های  حشرات،  باغبانی،  گیاه شناسی، 
خوانده اند.  مرتبط  موضوعات  سایر  و  هرز 
باغ  محیط  در  می توانیم  را  آموزش ها  تمام 
دانش آموزی  گروه های  وقتی  دهیم.  به  آنها 
باغ می شوند،  وارد  آموزگاران شان  همراه  به 
می شوند،  همراه  آنها  با  نیز  کارشناسان 
آمدن  از  هدف  و  درس  مورد  در  معلمان 
نیز  باغ  کارشناس  توضیح می دهند و سپس 
آموزش های الزم را می دهد. دانش آموزان نیز 
از نزدیک و با پرسش و پاسخ مسائل درسی 
خودشان را یاد می گیرند. کارگاه آموزشی که 
ما در باغ برای گروه های دانش آموزی داشتیم، 
جالب بود. کارگاه های آموزشی نیز برای عموم 
مردم داشتیم ویک  سری آموزش های باغبانی 
دانشجوها،  با  ارتباط  در  کردیم.  ارائه  را 
انجام  برای  موردی  به صورت  که  نیز 
پروژه های دانشجویی مراجعه داشته اند، 
گروهی  بازدیدهای  همچنین 
همراه  به  دانشگاهی 

اساتید، آموزش تاکسونومی به آنها داده شد.

که  گیاهی  گونه های  تعداد  ایران:  طبیعت 
این  و  است  است چقدر  باغ کاشته شده  در 

گیاهان چگونه جمع آوری و کشت شدند؟

دکتر جم زاد: از زمان تأسیس باغ و بر اساس 
مدارک قدیمی  برای آوردن تنوعی از گیاهان 

به  ورودم  بدو  در  بود.  شده  برنامه ریزی 
مؤسسه به عنوان کارشناس نهالستان استخدام 
تولید  گیاه  که  است  مکانی  نهالستان  شدم. 
نگهداری  آن  از  اولیه  مراحل  در  و  می کند 
و  می کند  آماده  را  گیاه  در واقع  می کند، 
پرورش می دهد که در داخل باغ کاشته شود 
و رشد کند. ما دو مسیر برای تأمین گیاهان 

باغ داشتیم:
1- همکاران ما در مأموریت های مختلف از 
مناطق مختلف، بذر یا نهال های گیاهان مختلف 
را جمع آوری می کردند و می آوردند که ابتدا در 
نهالستان کشت و سپس به باغ منتقل می شد.

همان  از  که  بذر  بین المللی  تبادل   -2
گیاه شناسی  با غ های  با  اول  سال های 
و  می گرفتیم  بذر  آنها  از  و  داشتیم  دنیا 
به  تبدیل  وقتی  و  می کاشتیم  نهالستان  در 
می کردیم.  منتقل  باغ  به  را  آن  می شد،  گیاه 
سال های  از  که  زیبایی  بسیار  خاطره 
دریافت حدود  دارم،  یاد  به  کارم  اول شروع 
باغ  یک  از  سبز  دائم  بلوط  بذر   6 الی   5

بودم،  کاشته  نهالستان  در  که  بود  گیاه شناسی 
آنها را  بودند،  نهال شده  به  تبدیل   هنگامی که 
به باالی باغ صخره ای در قسمت آبشار منتقل 
کردیم و کاشتیم که هم اکنون به درختان بلند 
و تنومندی تبدیل شده اند. وقتی این درختان 
باغ  در  کارم  اول  سال های  به یاد  می بینم  را 
گیاهان  از  تنوعی  کاشت  ما  بنابراین  می افتم. 
در  کردیم.  شروع  اول  سال های  همان  از  را 

سال های اخیر طرحی تحت عنوان »غنی سازی 
این  در  داشتیم.  گیاه شناسی«  باغ  گونه های 
که  داشتند  تأکید   جلیلی  دکتر  آقای  طرح، 
را  کشور خودمان  گیاهی  گونه های  اکثر  بذر 
از  البته ممکن است بذرهایی را هم  بیاوریم، 
خارج از کشور بیاوریم؛ اما تأکید آقای دکتر 
جلیلی این بود که با آوردن بذرهای گونه های 
باغ  گونه ای  غنای  باعث  خودمان  گیاهی 
گیاه شناسی شویم. در آمار و اطالعاتی که ما 
در حال شکل دادن به آن هستیم، پس از نهایی 
می کنیم.  اعالم  را  باغ  گونه های  تعداد  شدن 
آمار ما تاکنون حدود 4000 گونه و رقم بوده 
است ولی تا زمانی که بانک اطالعاتی ما کامل 
ندهیم.  دقیقی  آمار  است  بهتر  نگیرد  شکل 

در  لطفًا  عراقی  مهندس  آقای  ایران:  طبیعت 
که  کارشناسان  آموزش  بحث  با  ارتباط 
جنابعالی بیشتر با آن در ارتباط هستید توضیح 
بفرمایید. چه اهدافی را دنبال می کنید و این 
آموزش ها چه بازخوردی در جامعه و فضای 
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بازدید دانش آموزان مدرسه ژاپنی در ایران از باغ گیاه شناسیبازدید عمومی از باغ گیاه شناسی در جشنواره بهار
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سبز شهری داشته است؟

در  )مشاور  عراقی  محمد کاظم  مهندس 
ایران(:   ملی  گیاه شناسی  باغ  اجرایی  امور 
کارشناسان و کارکنان فضای سبز در شهرها، 
ادارات منابع طبیعی، سازمان جنگل ها، مراتع 
حفاظت  سازمان  و  کشور  آبخیزداری  و 
سروکار  گیاهی  پوشش  با  که  محیط زیست 
دارند، به نوعی جزو مراجعین و بازدیدکنندگان 
به صورت گروهی  که  گیاه شناسی هستند  باغ 
از  دیدار  با  می توانند  آنها  می کنند،  مراجعه 
کلکسیون و رویشگاه های مختلف باغ و دانش 
تئوری کسب شده در دانشگاه به حل مسائل 
و مشکالت پیش آمده در حین کار و افزایش 
مهارت هایشان کمک کنند. به دلیل تنوع گیاهی 
است  افتاده  اتفاق  باغ  در  که  رویشگاهی  و 
می شود.  داده  پاسخ  مشکالت  از  بسیاری 
اشاره  هم  جم زاد  دکتر  خانم  که  همان طور 
عمومی  بازدیدهای  شروع  از  قبل  فرمودند 
بوده است که سازمان ها،  )سال 94( مواردی 
پارک ها،  سازمان  شهرداری ها،  کارشناسان 
مراجعه  محیط زیست  و  منابع طبیعی  ادارات 
سؤاالتی  باغ  از  بازدید  ضمن  و  می کردند 
نیز  باغ  کارشناسان  و  می کردند  مطرح  را 
سؤاالت شان را پاسخ می دادند. پاسخ سؤاالت 
سازمان ها  کارشناسان  استفاده   مورد  به عینه 
بازدید ها  عمومی شدن  با  می گرفت.  قرار 
آمارها نشان می دهد که این بازید های گروهی 
است.  شده  بیشتر  کارشناسی  شکل  این  به 
حتی از شهرستان ها و استان های دور کشور، 
بازدید  کردند،  مراجعه  که  داشتیم  مواردی  ما 
کردند و مشکالت خودشان را در زمینه حفظ 
و نگهداری فضای سبز، تنوع گیاهی و انتخاب 
در  همچنین  کردند،  مطرح  سازگار  گونه های 
محیط باغ به عینه با گونه هایی که با یکدیگر 
کنار هم  فرم رویشی شان و  دارند،  سازگاری 
نظیر  مواردی  شدند.  آشنا  آنها  گرفتن  قرار 
و  منظر  طراحی  گیاه شناسی،  و  گیاهی  تنوع 
باغ،  در  موجود  طراحی  مختلف  سبک های 
اطالعاتی درمورد بستر کاشت و آماده سازی 
آن به طور کالسه بندی شده به کارشناسان در 
باغ منتقل می شد. همچنین اطالعاتی در زمینه 
آبیاری و سیستم های مختلف آبیاری با تأکید 
بر استفاده بهینه ازآب ها ارائه می شد. با توجه به 

موقعیت کشور در مناطق خشک و نیمه خشک 
و وجود مشکل آب، فضای سبز می تواند یکی 
از بخش هایی باشد که به درستی از آب استفاده 
و  باشیم  داشته  اسراف  زمینه  این  در  و  نکند 
ممکن است نتوانیم منابع مطمئنی را پیدا کنیم. 
و  روش ها  از  باغ  مختلف  بخش های  در  ما 
متدهای به روز استفاده کردیم، روش های آنها 
را به کارشناسان توضیح می دهیم و اثرات آنها 

این  که  راهکارهایی  می بینند.  به عینه  را 
از  استقرار گونه هارا  فضای سبز و 

تنش های خشکی، سرما، آفات و 
بیماری ها پایدار می کند و مصون 
نگه می دارد. در واقع کارشناسان 

باغ  در  حضور  با 
خواسته های  با 
رویشی و اکولوژی 
اثرات  گیاهان، 
و  منفی  و  مثبت 
آشنا  هم  سازگاری 
تجربه  می شدند. 
گیاه شناسی  باغ 
خیلی  به صورت 
و  مفید  مختصر، 
اختیار  در  رایگان 

قرار  عزیزان  این 
می گرفت و می توانستند از آنها استفاده کنند، 
کارکردهای  در  می توانست  تجربیات  این 
فضای سبز شهری و بیرون شهری )دست کاشت 
بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  شهر(  از  خارج 
تالش ما در این زمینه به طور خالصه افزایش 
داشت  و  کاشت  یا سواد  محیط زیستی  سواد 
روی  بیشتر  تمرکز  بود.  گیاهی  گونه های 
افزایش و دقت کار در فضای سبز است. به 
آنها توضیح می دهیم، آنها می بینند، همان طور 
که می دانید ما در زمینه کاشت، به شکل های 
مختلف کاشت درخت و فضای سبز موفقیت 
کمی داریم، شاید به این دلیل است که دقت ها 
و حساسیت ها در بدنه های اجرایی کم است. 
این  باغ گیاه شناسی قصد و هدف مان  ما در 
است که برای کسانی که درگیر این موضوع 
و  دقت  این  که  دهیم  توضیح  بیشتر  هستند 
حساسیت چقدر می تواند موفقیت آمیز باشد. 
بحث دیگر در باغ گیاه شناسی همیاران باغ 
هستند، همیاران افراد کارشناس یا عموم مردم 

ی  قه مند عال
هستند که با حضور در باغ 

اطالعاتی درمورد گیاهان، خاک، 
نگهداری،  روش  کاشت،  روش  آب، 

به دست  بیماری ها،  و  آفات  با  مبارزه 
می آورند. این اطالعات به صورت خالصه 

اینکه  قرار می گیرند. ضمن  آنها  اختیار  در 
به صورت  را  فرایند  این  در  شرکت کنندگان 
و  باغبانی  کارهای  درگیر  ساده  خیلی 
خودشان  مثاًل  می کنیم؛  کشت و کار 
می کارند،  نشا  می کنند،  پر  گلدان 
گیاه تکثیر می کنند، هرس می کنند، 
آنها در یک فضای خودمانی در 
قشرهای  از  هم  کنار 
)پیر،  مختلف 
حتی  و  جوان 
این  کودک( 
کارها را انجام 
 ، هند می د
ش  ز مو آ
می بینند 
در  و 

ت  عملیا
کاشت و حفظ و نگهداری گیاهان مشارکت 
می کنند و از این تجربیات در حیاط، باغچه 
یا گلدان آپارتمانشان استفاده می کنند. در این 
تجربه کسب  گیاه شناسی یک  باغ  هم  زمینه 

کرده و در حال استفاده است. 
بازدید  از  آماری  ایران:  طبیعت 
به  مختلف  دستگاه های  کارشناسان 
آیا  دارید؟  سال ها  این  طی  در  تفکیک 
است؟ افزایشی  یا  است  کاهشی  روندشان 

 دکتر جم زاد: پیش از این ذکر شد که در سال 
 8 دانش آموزی  بازدیدکنندگان  آمار   1398
درصد، دانشجویی 1 درصد و کارشناسان 7 
درصد بوده است. از سال 1396 تاکنون آمار 
بازدیدکنندگان کارشناسی 3 درصد افزایش 

یافته است؛ اما آمار دانشجویی همچنان 
ثابت بوده است و آمار دانش آموزی 

هم 2 درصد کاهش یافته است. 
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است به راحتی به این سایت آموزشی مراجعه 
جزو  این  بگیرد.  یاد  و  ببیند  آموزش  و  کند 
مشغله های  به دلیل  اما  هست؛  برنامه هایمان 
فراوان زیاد به آن نپرداختیم به  هرترتیب باید 
به آن بپردازیم. یک مطلبی را اشاره کنم که هم 
آقای مهندس عراقی و هم خانم دکتر جم زاد 
به آن اشاره کردند؛ مشکل آموزش کالسیک 
در ایران این است که بیشتر به صورت نظری و 
تئوریک و نه عملی است 
و دستگاه های متولی 
تالش  زیاد  هم 
نمی کنند که این 
رفع  را  ضعف 
باغ  کنند. 
گیاه شناسی 

اصاًل نباید دنبال این موضوع باشد ولی دنبال 
پرورش  و  آموزش  با  که  بود  موضوع  این 
نظیر آموزش و پرورش استان تهران یا البرز 
تفاهم نامه امضا کند که عالوه بر دانش آموزان، 
آموزگاران  و  دبیران  از جمله  نیز  معلمان 
گیاهان  تدریس  با  که  زیست شناسی 
باغ  در  دانش آموزان  با  همراه  دارند  سروکار 
ببینند.  نزدیک  از  را  گیاهان  این  گیاه شناسی 
ندیدم.  این عالقه را  نهاد آموزشی کشور  در 
در دانشگاه ها هم این عالقه وجود ندارد که 
این دانشجو یا دانش آموز به صورت عملی یاد 
دانشجو  یک  مواقع  از  خیلی  نه!  یا  می گیرد 
زیست شناسی برای اینکه یک گیاه را به طور 
کامل تشریح کند، ظرفیت و امکانات الزم را 
ندارد. ما به  آنها مراجعه کردیم و آنها را برای 
استفاده از ظرفیت های باغ گیاه شناسی دعوت 

سیستم  این  به  باید  آنها  در حالی که  کردیم 
دکتر  خانم  که  همان طور  می کردند،  مراجعه 
جم زاد اشاره کردند ما دوست داشتیم بیشترین 
و  دانش آموزان  دانشجویان،  از  ما  مراجعان 
اساتید و معلمین باشند، ولی متأسفانه رغبت 
در بدنه آموزشی ما نیست، درحالی که آنها در 
فاز آموزش تخصصی مدرسه یا دانشگاه باید 
اصولی و عملی یاد بگیرند و با طبیعت درست 
آشنا شوند، ولی متأسفانه این رغبت نیست. 
صدا و سیما  مثل  عمومی  رسانه های  در  حتی 
برنامه های  اکثر  من  ندارد.  وجود  رغبتی  هم 
مستندی که در صدا وسیما می بینم، از کیفیت 
آموزشی  ظرفیت  و  هستند  برخوردار  پایینی 
خوبی ندارند. درحالی که اگر ظرفیت آموزشی 
به عنوان  را  گیاه شناسی  باغ  مثل  مکان هایی 
بگیریم  به خدمت  قدرتمند  علمی  مرکز  یک 
فکر  و  تخصص  در  اساسی  تحول 
جامعه ایجاد می کند. این نقیصه ناشی 
و  مسئولین  مختلف  دغدغه های  از 
به  کم توجهی  و  آنان  زیاد  مشغله 
هم  شاید  و  است  مهم  امر  این 
اطالع رسانی ما ناقص است. 

در  عراقی:  مهندس   
آموزشی  نظام  ما  کشور 
یکی  است.  کنکور محور 
زمین شناسی،  معلمان  از 
دانش آموزان  می گوید 
در  حتی  زمین شناسی  چون  می کنند  ابراز 
ندارد،  ضریب  هم  شیمی  و  معدن  رشته های 
شبکه های  شما  بگیریم.  یاد  باید  چرا  پس 
متنوع  برنامه های  کنید  نگاه  را  صدا و سیما 
برنامه  هیچ  ولی  دارند  کنکور محوری 
بررسی  ندارد.  وجود  گیاه شناسی  عملیاتی 
اولیه  آشنایی  کسانی که  داد  نشان  ما  اولیه 
یک  خودشان  معلمان  هستند.  معلمان  دارند 
روزی را می خواستند که در باغ باشند و پس 
درخواست  فضا خودشان  این  در  از حضور 
طی  در  باشند.  هم  دانش آموزان  که  کردند 
بررسی باغ های گیاه شناسی یکی از امن ترین 
پارک  نظیر  آن  فضای  که  چرا  است  نقاط 
نیست و ایجاد نگرانی از لحاظ وجود وسایل 
نقلیه موتوری و غیرموتوری ندارد، پارکینگ 
بازدید  محل  به  کاماًل  پارکینگ  و  دارد 

کارشناسان  بحث  در  ایران:  طبیعت 
تفکیک  شده تری  آمار  می توانید 
چه  از  بیشتر  مثاًل  دهید؟  ارائه  را 
کارشناسان  بیشتر  بوده،  ارگان هایی 
فضای سبز بوده یا کارشناسان ادارات 
منابع  طبیعی؟ این اطالعات می تواند 
در برنامه ریزی بعدی برای هماهنگی 
قرار  استفاده  مورد  اطالع رسانی  و 
گیرد و از ارگان ها و کارشناسانی که موفق 

به دیدن باغ گیاه شناسی نشدند به شکلی 
دعوت کرد که از تجربیات زنده این 

باغ بهره ببرند. ادارات منابع  طبیعی 
چه استان هایی بیشتر استقبال کردند؟ 
بد نیست که در این زمینه نیز یک 
آموزش  آیا  باشیم.  داشته  تحلیلی 
است؟   حضوری  و  دیداری  شما 
یا آموزش ها شامل تهیه فیلم و 
کاشت  چگونگی  برای  کلیپ 
نهال و استقرار نهال هم هست؟ 

شده  مقرر  جلیلی:  دکتر   
و  یادشده  موارد  است 

نوین  شیوه های  سایر 
آموزشی، در سایت 
گیاه شناسی  باغ 

شود  گنجانده 
سایت  ولی 
کامل  هنوز 

نشده است. هدف ما این است که سایت باغ 
اطالع رسانی  و  آموزش  سایت  گیاه شناسی 
و  داشتیم  هم  با  زیادی  بحث های  باشد. 
که  همان طور  می خواهند،  مردم  از  خیلی 
مواردی  کردند  اشاره  عراقی  مهندس  آقای 
آپارتمانی، خاک  گیاه  و  گل  کاشت  همچون 
و غیره مخاطبان فراوانی دارد، یکی از اهداف 
آموزش های  همین  هـــم  مؤسســـــه 
همگانی است که تمرکز ویژه ای مــی خواهد. 
االن مهم ترین سیستم آموزش و اطالع رسانی 
در  و  است  مجازی  آموزش  سیستم  دنیا  در 
که  همه  بزرگی،  و  وسعت  این  با  کشوری 
نمی توانند به آنجا مراجعه کنند. ما باید بخش 
آموزش مجازی اینجا را که یکی از بخش های 
اصلی باغ گیاه شناسی است تقویت کنیم. مثاًل 
شهروندی که در سیستان و بلوچستان یا ایالم 
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ندارند.  حضور  متفرقه  افراد  است.  نزدیک 
از  موارد  این  می کنند،  بازدید  کامل  ایمنی  با 
عنوان  تحت  درسی  هست.  باغ  ظرفیت های 
عملیات گیاه شناسی در مدارس وجود ندارد. 

مطالعه  را  جالبی  مطلب  جم زاد:  دکتر   
باغ  بازدید  با  ارتباط  در  مقاله ای  می کردم، 
شده  نوشته  خانم  یک  توسط  که  آموزش  و 
بود، ایشان نوشته بودند در دوران دانشجویی، 
گروه  دو  ما  رفتیم،  علمی  گردش  به  روزی 
شدیم.  تقسیم  مختلف  استاد  دو  به  و  شدیم 
من، استادی را انتخاب کردم که از قبل ایشان 
را می شناختم، فردی با تفکر و با هدف، وقتی 
بازدید ما تمام شد، از گروه ما سؤال کردند 
که شما در این بازدید چه چیزی یاد گرفتید 
جواب  ما  گروه  شدید؟  آشنا  گیاه  چند  با  و 
دادند 4 گیاه را یاد گرفتیم، پرسیدند چرا فقط 
4 گیاه؟ از صبح تا عصر چه کار کردید؟ از 
گروه دیگر سؤال کردند که چند تا گیاه را یاد 
نداشتند، گفتند  آنها جواب خاصی  گرفتید؟  
که گیاهان مختلفی را دیدیم. استادی که به ما 
با تمام جزئیات  آموزش داده بود 4 گیاه را 
مبنای  گونه،  علمی  نام  جنس،  )خانواده، 

نام گذاری گیاهان، اصول رده بندی و تکامل، 
مختلف  اندام های  مرفولوژی،  تاکسونومی، 
پراکندگی  فنولوژی،  گل،  برگ،  نظیر  گیاه 
بود.  داده  یاد  گیاهان(  کاربرد  جغرافیایی 
گیاه  اسامی آن 4  از 25 سال هنوز  بعد  من 
معلم  خودم  که  حاال  و  نکرده ام  فراموش  را 
هستم در دانشگاه سعی می کنم از همین روش 
استفاده کنم ولی باید اذعان کنم که مثل استاد 
خودم موفق نبودم. عالقه مندی استاد و معلم 
بسیار اهمیت دارد، اینکه روی چه موضوعی 
دانشجویان  و  دانش آموزان  و  کنند  تأکید 
آموزش  آن  با  قطعًا  بدهند،  آموزش  را 
مطالب  همیشه  دیده اند،  باغ  در  که  عملی 
داشت.  خواهند  به خاطر  را  شده  آموخته 

طبیعت ایران: یکی از بحث ها و موضوعات 
مردم  فرهنگ  بر  عمومی  بازدیدهای  تأثیر 
از  که  است  عادی  افراد  عمومی  آموزش  و 
وقتی   1394 سال  از  می کنند.  بازدید  باغ 
زیادی  مردم  شد  شروع  عمومی  بازدید های 
وارد باغ شدند. دیدگاهی که مردم نسبت  به 
باغ گیاه شناسی داشتند شاید مشابه پارک های 
چالش هایی  با  مجموعه  این  و  بود  معمولی 

مواجه شد. در مورد این مشکالت و تغییراتی 
شد  ایجاد  بازدیدها  تداوم  اثر  در  بعدها  که 
در  مردم  رفتار  در  آیا  بفرمایید.  توضیحاتی 
سال 94 با رفتار مردم در سال 98 تفاوتی 
دیده می شود؟ آیا می توان گفت بازدیدها بر 
است؟ داشته  تأثیر  مردم  فرهنگ  و  رفتار 

دکتر جلیلی: با توجه به تخصص و عالقه ای 
وشهرسازی  منظر  طراحی  بحث  به   بنده  که 
در  داشتم.  مطالعاتی  زمینه  این  در  دارم 
هست،  قدیمی تر  معماری  شهرسازی،  علوم 
منظر. طراحی  بعد طراحی  و  بعد شهرسازی 
که  است  علومی  جدیدترین  از  یکی  منظر 
علت  است.  شده  شهرسازی  بحث  وارد 
بشر  اسکان  در  تکامل  فرایند  به  تأخیر  این 
مربوط می شود که درنهایت انسان را به سمت 
کالنشهرها و تمرکز شهرنشینی متمایل می کند. 
نظیر  مدرن،  مسکونی  سیستم های  شدن  پیدا 
کاهش  سبب  آسمان خراش ها  و  آپارتمان ها 
با طبیعت شده است. به تدریج  انسان  ارتباط 
در بحث های روان شناسی شهری به این نتیجه 
رسیدند که یک خأل جدی برای انسان ایجاد 
طبیعت،  از  انسان  فاصله  افزایش  با  می شود. 

بازدید انجمن معلولین از باغ گیاه شناسی
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قدرت تخریب او نیز بیشتر می شود. 
زیبایی  بحث  آمدند  روانشناسان 
منظر را مطرح کردند. در ایران ایجاد 
طوالنی  سابقه  شهری  پارک های 
است.  سال(   40-50( حدود  ندارد. 
مثل  تهران  در  پارک ها  قدیمی ترین 
پارک ملت و پارک شهر عمر خیلی 
یکی  ایران  اینکه  با  ندارند.  طوالنی 
بشری  تمدن  شکل گیری  مراکز  از 
معماری حرف های  و  در شهرسازی  و  است 
یک  که  منظر  طراحی  در  اما  دارد؛  جدی 
موضوع کاماًل جدی و جدید است خأل داریم. 

در طراحی منظر دو موضوع بسیار مهم مد نظر 
این  انسان؛  زیباشناختی  بحث  الف-  است؛ 
بحث نقش بسیار مهمی در آرامش انسان دارد. 
پدیده  طبیعت.  با  انسان  دائمی  ارتباط  ب- 
کشانده  چالش  به  را  دنیا  که  کرونا  ویروس 
است، نتیجه بی توجهی انسان به طبیعت بوده 
اکولوژی  در  ما  می دانید  که  همان طور  است. 
طبیعت  در  موجودات  همه  هستیم؛  معتقد 
اکولوژیک  آشیانه  یک  ویروس ها  از جمله 
تعریف شده  دارند. وقتی یک موجودی پراکنش 
اکولوژیک وسیعی دارد دو حالت بیشتر ندارد؛ 
الف- تغییر و تحول در طبیعت این ویروس 
اثر  در  کرده است و ب-  وادار  به جهش  را 
این تحول  انسان در آزمایشگاه ها  اشتباهات 
عمل  به گونه ای  و  است  شده  ایجاد  آن  در 
می کند که تمام نژادهای بشری را تحت تأثیر 
قرار دهد. بنابراین عدم شناخت از طبیعت و 
به نحوی  آن  در  بی حدوحساب  دست کاری 
خودش را نشان می دهد، تغییر اقلیم و ظهور 
آفات و بیماری های مختلف ناشی از این نوع 
عملکردهاست. در دنیا قبل از پارک ها، باغ ها 
مورد توجه بودند یعنی اگر شما تاریخ تمدن ها 
را بررسی کنید. پارک یک عنصر فضای سبز 
عمومی است ولی باغ یک عنصر فضای سبز 
ایرانی  خصوصی است. شما نگاه کنید تمدن 
است.  باغ های رسمی  از خاستگاه های  یکی 
مثاًل چهار باغ ایرانی، باغ پردیس که از ایران 
غرب  سمت  به  وقتی  و  است  شده  معرفی 
باغ سازی  مادرهای  از  یکی  می کنید  حرکت 
ایرانی است. این باغ ها خصوصی بودند.  باغ 
متمکنین  خدمت  در  خصوصی  باغ های  این 
و  زینتی  باغ های  است،  بوده  حکومت ها  و 

خاص  افراد  خدمت  در  شده  تعریف  بزرگ 
جامعه بود؛ اما مردم عادی باغچه هایی داشتند 
)صیفی،  نیازهایشان  تأمین  برای  آنها  از  و 
سبزی( استفاده می کردند. با ظهور کالنشهر ها 
شخصی  به  یا  حکومتی  خصوصی  باغ های 
تخصصی  باغ های  و  پارک های شهری  ایجاد 
کیو  باغ  مثل  پیدا کردند،  گیاه شناسی گرایش 
در انگلستان که یک باغ سلطنتی بود، هم زمان 
از قرن 18 )شروع علم تخصصی گیاه شناسی( 
دانشمندانی  نظریه های  شدن  مطرح  از  بعد 
باغ های  گونه ها،  تنوع  به  توجه  و  لینه  چون 
باغ های  نتیجه  در  شد.  مطرح  گیاه شناسی 
در  پیش رو  موضوع  یک  همیشه  گیاه شناسی 
جمع آوری و حفظ تنوع گونه ای گیاهی بودند 
و درنتیجه ظرفیت باالیی در ایجاد یک پدیده 
زیباشناختی در منظرسازی داشتند. شما نگاه 
کنید ما هنوز در ایران به بهداشت و سالمت 
جزو  نمی کنیم.  توجه  عمومی  به طور جدی 
کشورهایی هستیم  که بعضی از بیماری ها مثل 
افسردگی در جامعه ما یک چالش  است، جزو 
کشورهایی هستیم که باالترین نرخ افسردگی 
گیاه شناسی  باغ  در  سرمایه گذاری  داریم،  را 
ملی ایران و باغ های اقماری آن عالوه بر حفظ 
تنوع ژنتیکی کشور، آثار روان شناختی بسیاری 
از نظر بهداشت و سالمت عمومی و اقتصادی 
این  طی  در  مردم  که  داشتید  اشاره ای  دارد. 
5-4 سال که می آمدند چطورند؟ وقتی بنده با 
آقای مهندس عراقی یا خانم دکتر جم زاد همراه 
مردم در باغ حرکت می کنیم، تحرک و شادی 
از  افتاده اند،  راه  تازه  که  ساله  بچه های 3-4 
حضور در باغ وصف ناپذیر است. ما در ایران، 
تمدن سازی را بیشتر کار سازه ای می دانیم مثاًل 
جاده یا کارخانه احداث کنیم، در حالی که اینها 
نیازهای اولیه و فیزیکی است؛ اما مسائلی مثل 
زیبا شناختی و روان شناختی موضوعات کلیدی 
هستند، خوشبختانه طی این 5 سال با بررسی 
رفتار مردم متوجه تغییراتی شدیم، در سال های 
اول یک نوع التهاب، یک نوع عجله، یک نوع 
از  که  می شد  دیده  مردمی  رفتار  در  اضطراب 
ولی  می شوند،  گیاه شناسی  باغ  وارد  خیابان ها 
به تدریج رفتار حرفه ای و هدفمند در وجود مردم 
احساس شد، آنها با آرامش و طمأنینه حرکت 
می کنند، تابلوها را می خوانند، سؤال می کنند و 
گیاهان و گل ها را می بینند. عکس العمل هایشان 
شدن  عمیق  نشانگر  بیشتر  می نویسند  که  را 

ایجاد  آنها  در  که  است  آرامش  آنها و حضور 
به تدریج در مردم می بینیم.  این را  می شود. ما 

متأسفانه هنوز آثار روان شناختی باغ گیاه شناسی 
در وجود مردم برای مسئولین قابل درک نیست. 
برخی از مسئولین در برخی از دولت ها می گفتند 
باغ گیاه شناسی یعنی چه؟ تفاوت باغ گیاه شناسی 
و پارک ها در چیست؟! یا آن را به یک شرکت 
جشن   و  مراسم  آن  در  تا  بودند  داده  اجاره 
برگزار کند. هنوز آن درک عمیق و جدی را 
در تصمیم گیران احساس نمی کنم که به نقش 
باغ گیاه شناسی به عنوان آثار فشرده از طبیعت 
ایمان داشته باشند یا شناخت  و تنوع زیستی 
جدی از طبیعت داشته باشند. وقتی که فرسایش 
یک گرم خاک مساوی با از بین رفتن میلیاردها 
میکوریز  و  قارچ  و  باکتری  زنده،  موجود 
ببرند. پی  مطلب  عمق  به  باید  است  غیره  و 

 جشنواره های برگزار شده در باغ گیاه شناسی 
در  داوودی  گل های  مثل جشنواره  ایران  ملی 
نیاز مردم را به  بهار، تشنگی و  پاییز، الله در 
حضور در باغ نشان می دهد. مدیران و مسئوالن 
باید براساس نیازهای مردم سرمایه گذاری کنند 
و به این نیازها توجه کنند و آن را یک موضوع 
بی اهمیت تلقی نکنند. موضوع زیبایی شناختی 
هستند  موضوعاتی  روان شناختی  و  آرامش  و 
باغ های  در  و  کالن  به طور  طبیعت  در  که 
هستند،  مطرح  خاص  طور  به  گیاه شناسی 
ظرفیت باالی تنوع اکوسیستمی و رویشگاهی 
را  نقش  این  گیاه شناسی  باغ های  گونه ای  و 
برجسته تر می کند. بنابراین تأثیر شگرف باغ های 
هیچ  به  مردم  روان  و  روح  روی  گیاه شناسی 
نیست.  محاسبه  قابل  اقتصادی  به لحاظ  وجه 

مورد  در  جم زاد  دکتر  خانم  ایران:  طبیعت 
دارید  باغ  در  سال  طول  در  که  برنامه هایی 
از جمله برگزاری جشنواره ها و اهداف موردنظر 
از آنها توضیح بفرمایید. این برنامه ها چه نقشی 

در آموزش و فرهنگ سازی دارند؟ 

دکتر جم زاد: اصوالً باغ در همه فصول جذابیت 
دارد ولی تمایل مردم به بازدید از باغ بیشتر در 
بهار و پاییز دیده شده است. پاییز در باغ به خاطر 
تنوع رنگی خزان درختان و گل های داوودی 
بسیار زیباست. هدف ما از برگزاری جشنواره ها 
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این بوده است که در دو فصل پاییز و بهار مردم 
با جاذبه های باغ و گیاهان ویژه این دو فصل 
آشنا شوند. فصل پاییز و در پایان دوره رویش و 
گل دهی گیاهان، مردم با زیبایی ها و تنوع رنگی 
لذت  و  آشنا شوند  دارد  طبیعت وجود  در  که 
ببرند. گل های داوودی گروهی از گیاهان هستند 
که در این فصل به اوج گل دهی شان می رسند، با 
کوتاه شدن طول روز هورمون محرک گل دهی 
فعال  شود.  گل  تولید  تا  شده  تولید  گیاه  در 
گل های داوودی به گل های کوتاه روز معروف 
فرم های  و  رنگی شان  تنوع  به خاطر  و  هستند 
دورگ  پذیری شان  به  دلیل خاصیت  که  مختلف 
دارند، جلوه خاصی به باغ می دهند. جشنواره 
گل های داوودی، درواقع جشنواره رنگ ها در 
به دلیل حضور کمتر  این فصل  پاییز است. در 
گیاهان گل دار، گل های داوودی جاذبه زیادی 
ایجاد می کنند، نمایش باغی پر از رنگ و عطر 
و آرامش  و ارائه یک منظر و چشم انداز زیبا در 
این برنامه هدف ما بوده است. در این ایام وقتی با 
همکاران در باغ راه می رفتیم، چهره های تک تک 
افرادی که از کنار ما رد می شدند، خندان بود، این 
تأثیر گل ها و مناظر چشم نواز بر روح و روان 
آنها بوده است، این بهترین هدیه ای است که من 
طی این سال ها کارکردن گرفتم، وقتی می بینم 
نتیجه کارها به این شکل اثر مثبت و تأثیر روانی 
مثبت دارد. این سبب رضایت خاطرم می شود. 
نقش اصلی این جشنواره ها جذب بازدید کنند ه 
ایجاد آرامش و فضای زیبا است. وقتی  برای 
در پاییز برگ ها خزان می کنند هرکدام به یک 
رنگ هستند، درخت توت برگ های زرد رنگ 
و خاصی دارد. درخت انجیلی نیز خزانی بسیار 
زیبا با تنوعی از رنگ های قرمز، نارنجی و زرد 
رنگ ها  نمایش  از  پرده ای  پاییز  فصل  دارد. 
است، ما از این فرصت برای آموزش و تأمین 
دکتر  آقای  می کنیم.  استفاده  جامعه  آرامش 
جلیلی در گفت و گویی با یکی از بازدیدکننده ها 
نمونه واقعی این احساس را نقل می کنند. این 
بازدیدکننده عنوان کرده بود: » من پرستار هستم، 
تجربه  بیمارستان  در  را  زیادی  استرس  امروز 
کردم، گفتم بیایم اینجا تا کمی حالم بهتر شود. 
حالم  داوودی ،  گل های  فضای  در  حضور  با 
این  در  ما  هدف  بنابراین  کرد.«  تغییر  کلی  به 
جشنواره ها ایجاد آرامش در جامعه و هم زمان با 
آن آموزش است و یک سری مسائل در ارتباط 
 با گیاهان، تنوع گیاهان و تنوع رنگ ها است. 

طبیعت ایران: آقای دکتر جلیلی اگر در این مورد 
توضیحات تکمیلی دارید، بفرمایید.

دکتر جلیلی: جشنواره ها دو هدف جدی دیگر 
هم دارند. بعضی از آنها آثار فرهنگی و اقتصادی 
دارند. جشنواره گالب گیری یکی از جشن های 
فرهنگی ایرانی است. مشاهده فرایند گالب گیری، 
تقویت سنت های فرهنگی کشور است. تالش 
ما، به عنوان عضوی از این جامعه، در برگزاری 
ظرفیت های  از  بخشی  فعال سازی  جشنواره ها 
به  که  نمایشگاه هایی  است.  کشور  اقتصادی 
نمایش برخی از تولیدات بومی کشور می پردازد 
می کند.  کمک  تولید کنندگان  به  راه  این  از  و 
به عنوان مثال حذف نمایشگاه به خاطر ویروس 
کرونا خسارت های زیادی را به تولیدکنندگان 
می توانستند  نفر   150 حداقل  می کند،  وارد 
دادند.  دست  از  را  آن  ولی  باشند  داشته  شغل 

اشاراتی هم که خانم دکتر جم زاد به جشنواره ها 
داشتند اهمیت دارد، در واقع ما در هر جشنواره 
می گذاشتیم.  نمایش  به  را  رنگ ها  از  پرده ای 
هر  داوودی ها  همچنین  رزها،  الله ها،  مثاًل 
از  نمایش  قابل  جذاب  پدیده   یک  کدام 
ظرفیت های  از  می کنیم  سعی  هستند.  رنگ ها 
کنیم.  استفاده  نیز  آنها  اقتصادی  و  فرهنگی 

طبیعت ایران: آقای مهندس عراقی اگر در این 
زمینه مطلب تکمیلی دارید بفرمایید که وارد 

مباحث بعدی شویم.

 مهندس عراقی: همان طورکه اشاره شد ارتقا و 
احترام به محیط زیست و منابع  طبیعی از اهداف باغ 
است. در محیط زیست و منابع طبیعی اصلی ترین 
عنصر گیاه است، در باغ گیاه شناسی نیز گیاهان 
حرف اول را می زنند. نام گذاری این جشنواره ها 
به نام گیاهان با هدف معرفی و پررنگ کردن نام 
این گیاهان در طبیعت کشور و زندگی روزمره ما 
انجام می شود. خیلی از این گل ها با زندگی مردم 
عجین شده اند و خوشبختانه، تنوع گیاهی باال 
از ظرفیت های کشور ما است، اقلیم هم طوری 
هست که به خوبی گیاهان )داوودی ها، الله ها، 
رزها( در آن جلوه پیدا می کنند. نام گذاری این 
با  مردم  آشنایی  سبب  می تواند  جشنواره ها 
عنصر گیاه متعلق  به کشور و اقلیم شان شود و 
این همه زیبایی در  به وجود  آگاهی و اشراف 
شهروندان  در  اعتماد به نفس  نوع  یک  کشور، 
ایجاد می کند که آنها می توانند از این زیبایی ها 

با  گیاه شناسی  باغ  حقیقت  در  کنند.  استفاده 
دانش و فنی که در اختیار دارد،  این زیبایی ها 
در  و  درمی آورد  جلوه  به   شکل  بهترین  به   را 
اختیار بیننده قرار می دهد تا آنها ببینند که کشور 
و سرزمین شان چه تنوع گیاهی و زیبایی دارد. 

انتقال  در  مهندس عراقی  آقای  ایران:  طبیعت 
کارشناسان  به  باغ  در  شده  کسب  تجربیات 
اجرایی در برنامه های ساالنه چقدر موفق بوده اید 
و بیشتر چه مسائلی را با کارشناسان به بحث 
می گذارید و چقدر این برنامه ها در گسترش 
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در  هستند.  مؤثر  شهری  سبز  فضای 
مورد چالش ها و مشکالتی هم که در 
این راستا با آن مواجه هستید توضیح 

دهید.

 مهندس عراقی: درمورد کارشناسانی 
نگهداری  و  احداث  در خصوص  که 
می کنند،  مراجعه  ما  سبز  فضای 
در  را  خود  تجربیات  می کنیم  سعی 
کنیم؛  منتقل  نگهداری  و  احداث  موضوعات 
در احداث توجه بیشتری به پایداری می شود. 
این یک معضلی هست که در فضای سبز دیده 
می شود. فضای سبز ما به دلیل عدم توجه  به 
پایداری و تنوع گیاهی و ماندگاری مقداری 

می کنیم  سعی  است.  آسیب پذیر 
منتقل  را  باغ  تجربیات 

با  باغ  سیستم   کنیم، 
اتخاذ این مدل و این 
روش خیلی پایدارتر 
است.  ماندگارتر  و 
هزینه ها  دوم  بحث 

اگر  است. 

رعایت  به دقت  موارد  این  سبز  فضای  در 
ارگان های  روی  هزینه ها  افزایش  نشود، 
این مورد می تواند  ایجاد می کند،  فعال فشار 
عرصه شان را کم کند یا از کمیت و کیفیت شان 
کم بشود. تجربیات خود را هم در روش  های 
کاهش هزینه منتقل کنیم که با چه روش هایی 
کنیم.  کم  را  نگهداری  و  احداث  هزینه های 
موضوع سوم پر هیز از تکراری بودن طراحی 
طراحی  در  زیاد  تنوع  وجود  است.  منظرها 

مناظر باغ، می تواند مورد استفاده کارشناسان 
گیرد.  قرار  مد نظر  الگویی  عنوان  به  و  باشد 
فضای سبز ما در شهرها و کشورمان عمدتًا 
نیز  فضاها  این  است  بهتر  هستند.  هم  مشابه 
شوند.  طراحی  بیشتری  زیبایی  و  تنوع  با 
منتقل می شود.  کارشناسان  به  نیز  موارد  این 
که  دارد  وجود  نیز  مواردی  و  چالش ها 
که  داریم  انتظار  و  هستیم  درگیر  آنها  با 
بازدیدکنندگان با رعایت آنها مراتب استفاده 
باغ  محیط  از  را  دیگران  و  بهتر خود  هرچه 
خطرهای  و  ریسک  احتمال  کنند.  فراهم 
جانی که ممکن است کم باشد؛ اما این ها نیز 
نیروهای  باغبان ها،  گماردن  با  و  جدیت  با 
نگهبان در نقاط مختلف و حضور کارشناسان 
جزیی  موانع  ایجاد  با  جاها  از  بعضی  در  و 
سعی  هستند.  کنترل  تحت  نمادین  و 
می کنیم به بازدیدکنندگان القا کنیم 
گیاه شناسی  باغ  از  استفاده  که 
گیاهان  دارد،  ویژه ای  شرایط 
نگهداری  هستند،  حساس  آن 
و  انرژی بر  بسیار  گیاهان  از 
است  ممکن  و  است  پرزحمت 
و  قصور  کمترین  با 

دچار  بازدیدکنندگان  توسط  کوتاهی 
برکه ها،  وجود  شوند.  آسیب  و  خسارت 
و  گیاهان  اتیکت  و  نام  آبیاری،  شبکه های 
است  مواردی  از جمله  مسیریابی  تابلوهای 
متذکر  بازدیدکنندگان  به  ابتدای ورود  در  که 
به طور  که  هستند  مواردی  این ها  می شویم. 
در  شفاهی  به صورت  بروشورها،  در  کتبی 
باغبان ها  حضور  به صورت  ورود،  ابتدای 
مختلف  قسمت های  و  معابر  در  نگهبان ها  و 

که  هست  این  اصلی  هدف  و  می شود  بیان 
بدون  حاشیه سازی،  بدون  نحو  بهترین  به 
گیاهان  به  آسیب  بدون  و  خطر  ایجاد 
باشیم. داشته  فضا  از  را  استفاده  حداکثر 

در  لطفًا  جم زاد  دکتر  خانم  ایران:  طبیعت 
خصوص چالش هایی که با آن مواجه هستید 

بیشتر توضیح دهید.

است،  ذکر  قابل  موضوع  دو  جم زاد:  دکتر   
یکی اینکه مردم ما دوست دارند که وقتی در 
طبیعت می روند روی چمن یا علف بنشینند و 
آتش روشن کنند و غذا میل کنند. این مورد 
یکی  باغ  بازگشایی  روزهای  نخستین  در 
با  بازدیدکنندگان  بود،  موجود  مشکالت  از 
لوازم و وسایل پیک نیک وارد باغ می شدند، 
به  ایشان توضیح  همکاران در محل ورودی 
کنید،  پیک نیک  نمی توانید  شما  که  می دادند 
توضیح  برایشان  را  گیاه شناسی  باغ  اهداف 
و  ایران  طبیعت  با  اینجا  اینکه  و  می دادند 
جهان آشنا می شوند و انواع گونه های گیاهی 
سری  یک   مسیر  درطول  دید،  خواهند  را 
استفاده  آنها  از  می توانند  که  هست  نیمکت 
شروع  در  ما  چالش های  از  یکی  این  کنند. 
پیدا  به تدریج کاهش  بوده است که  بازدید ها 
وقتی  که  متوجه شدند  به تدریج  مردم  و  کرد 
برای  فضاها  این  از  نمی توانند  باغ  می آیند 
دیگر  چالش  کنند.  استفاده  کردن  پیک نیک 
اتفاق  خیلی  که  هست  گیاهان  از  برداشت 
البرز  مسیر رودخانه   در  نمونه  برای  می افتد. 
به خزر، یک سری گیاهان آبزی و آب دوست 
بازدید کنندگان  به قول  یا  نعنا  از جمله  کاشتیم 
بازدیدکننده ای  مسیر  همین  در  روزی  پونه. 
درحالی که  دیدم،  آنها  چیدن  حال  در  را 
گیاهان را جمع آوری کرده بود و قصد بردن 
آنها را داشت، به ایشان توضیح دادم که این 
نیست.  بردن  و  چیدن  برای  گیاهی  نمونه 
داریم  سعی  ما  که  است  سیستمی  جزو  این 
نشان دهیم که چه گیاهانی در کنار آب رشد 
وقتی  افراد  وقت ها  به هرحال خیلی  می کنند. 
خوش شان  و  می بینند  را  گیاهی  نمونه های 
مورد  در  بچینند،  را  آن  می خواهند  می آید 
آنها  دارد،  وجود  مشابهی  موارد  نیز  کودکان 
از همه جا و برحسب زیبایی یک  بی اطالع 
گل، می خواهند آن را بچینند. از اولین سالی 
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برگرداندم و به ایشان گفتم که من می خواستم 
احترام  طبیعت  به  که  بگیرد  یاد  شما  فرزند 
یادگیری  در  باید  پدر خانواده هم  و  بگذارد 
به هر حال  باشد.  پیش قدم  فرزند  آموزش  و 
روبه رو  آن  با  که  است  چیدن گل ها چالشی 
هستیم. یا مثاًل بعضی ها عادت دارند وقتی از 
جایی رد می شوند یک شاخه را می کنند و با 
خود می برند. انگار یک کار اتوماتیک است. 
کنار  یا  جنگل  یا  سبز  فضای  به  هنگامی که 
می دهند.  انجام  را  اینکار  می روند،  رودخانه 
را  شاخه  و  دارند  دوست  را  اینکار  بچه ها 
با خود می برند.  و  دست می زنند، می شکنند 
به هرحال ما سعی می کنیم که در بروشورها، 
کندن  که  کردیم  ذکر  آنها  در  دهیم،  آموزش 

گل و گیاه ممنوع است. به صورت حضوری 
و شفاهی هم تذکر می دهیم. در استفاده بهتر 
از فضای طبیعی، سعی می کنیم که مبلمان باغ 
را تکمیل کنیم و امکانات کافی را برای رفع 
کنیم، همچنین  مهیا  کنندگان  بازدید  خستگی 
رستوران باغ آمادگی پذیرایی از آنها را دارد. 

مطرح  چالش های  هرحال  به  جلیلی:  دکتر   
از  نیست،  گیاه شناسی  باغ  چالش  تنها  شده، 

که پیاز الله را در در رویشگاه اروپا کاشته 
بودیم، خاطره ای دارم، دیدم که دو آقا به همراه 
یک بچه وارد این مجموعه شدند. این بچه 2 
شاخه از گل های الله را چید، پدرش متوجه 
بنابراین  نداد،  او  به  تذکری  اما  شد؛  او  کار 
صدایش کردم و برایش توضیح دادم که نباید 
این گل ها را بچینید، شما دانش آموز هستید 
و باید از حاال یاد بگیرید که وقتی می روید 
و  بگذارید  احترام  آن  به  طبیعت  داخل  در 
مثل  همه  اگر  نیست.  درستی  کار  گل  کندن 
شما بیایند و یک  شاخه گل بکنند، آخر روز 
پدرت  اجازه  با  من  حاال  نمی ماند،  چیزی 
شما  جریمه  کنم،  جریمه  را  شما  می خواهم 
این است، شما باید از پول عیدی خود 5000 

تومان بابت کار بدی که کردی جریمه بدهی، 
به خاطر  حاال  گفت  و  شد  عصبانی  پدرش 
و  بپردازد  تومان   5000 باید  گل  شاخه  دو 
بدهد!  را  پولش  باید  که  گفتم  هم جدی  من 
و ادامه دادم، شما نباید پولش را بدهید بلکه 
برای  بدهد،  عیدی اش  پول  از  باید  خودش 
و  بگذارد  احترام  طبیعت  به  بگیرد  یاد  اینکه 
این مبلغ را از آنها طلب کردم و گرفتم. البته 
بعد از چند دقیقه پول را پنهانی به پدر بچه 

مجموع 1/200/000 نفری که به  باغ آمدند، 
ناهنجاری ها کمتر به چشم  می توان گفت که 
میاید و این نکته بسیار خوبی است، عده ای 
این  بروند  طبیعت  از  جایی  هر  که  هستند 
مشکالت را دارند، البته این را به حساب مردم 
نمی گذارم، درواقع متولیان فرهنگ و آموزش 
یاد دارم در دوران  به  کشور مسئول هستند. 
دانشجویی و به صورت گروهی به یک منطقه 
وارد  وقتی  رفتیم.  انگلستان  در  حفاظت شده 
منطقه شدیم، متوجه وجود مسیرهای مختلفی، 
طبیعت گردان،  کوه نوردان،  حرکت  ویژه 
هر  یعنی  شدم،  دانشجویان  و  دانش آموزان 
حرکت  تعریف شده   مسیر  یک  در  باید  کس 
می کرد و به مردم یاد می دادند که چطور باید 

در طبیعت رفتار کنند ولی متأسفانه در ایران 
توچال  منطقه  در  مثال  برای  نیست.  این طور 
می توانند  مردم  که  تله کابین  مرکز  به عنوان 
مردم  هم  پایین  و  ببینند  را  طبیعت  باال  از 
شروع  از  کنند.  حرکت  کوه نوردی  مسیر  در 
تله کابین تا نقطه ای که به مقصد می رسید هیچ 
نقطه ای از طبیعت از دست مردم مصون نمانده 
است. اگرچه به موازات تله کابین راه مناسبی 
برای  اما  است؛  شده  ایجاد  کوه نوردی  برای 
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در  مثال 
دخترها  بدر  سیزده  روز 
داخل  که  می بینیم  را  پسرها  و 
جاده ،  درخت زارها،  گون زارها، 
درواقع  هستند،   ... و  آبراهه ها 
جمعیت همه جا حضور دارند و هیچ 
روزهایی  در  نیست.  مصون  جایی 
همین  دقیقًا  است  باز  تله کابین  که 
گیاه شناسی  باغ  به  وقتی  است.  وضعیت 
اول  سال  دارند.  را  برداشت  همین  بیایند 
این ها  به تدریج  و  داشتیم  مشکل  خیلی 
برخورد  می شدیم  مجبور  گاهی  شد،  حذف 
نبود،  اصاًل خوب  این  و  باشیم  داشته  تندی 
خودمان هم ناراحت می شدیم، عده ای اینجا 
را با باغ گل ها یا پارک ها اشتباه  می گرفتند. 
باغ های  است،  مشخص  پارک ها  تعریف 
گیاه شناسی نیز تعریف خاص خود را دارند. 
انجام  مدیریت  خوب  هم  پارک هایمان  در 
نمی شود باالخص در تهران که اقلیم خشک 
نیست،  طبیعی اش  رویشگاه  چمن  و  است 
بین  برای کاشت هر مترمربع چمن هزینه ای 
پرداخت  تومان  تا200/000   100/000
نباید  می شود،  مصرف  آب  کلی  و  می شود 
نیست  اروپا  مثل  اینجا  بنشینیم،  چمن  روی 
که چمن زار داشته باشد. متأسفانه عده ای با 
همین رفتار ناهنجار به باغ می آیند و تصور 
است.  همین  هم  گیاه شناسی  باغ  که  می کنند 
بعضی هم با قیافه طلبکارانه و حق  به جانب 
اینجا  ما  ناراحت می آمدند و می گفتند که  و 
باغ  اینجا  نمی کنند  دقت  ندیدیم،  گل  آمدیم 
می بینید.  گل  تک  شما  و  است  گیاه شناسی 
باید  شما  نمی بینید،  جمعی  دسته   گل های 
زیبایی خودش  و گل  گیاه  و هر  کنید  دقت 
را دارد. وقتی این  رفتارها مشاهده می شود 
به عنوان متولی  به شخصه احساس می کنم ما 
منابع  طبیعی کشور و نیز به عنوان یک مؤسسه 
پژوهشی، خیلی وظیفه سنگینی در برابر مردم 
بر عهده داریم، جاهایی مثل باغ گیاه شناسی 
مرکزی است که در آموزش عمومی مردم 
نقش مهمی دارد، درواقع این ناهنجاری ها 
به خودمان باز خواهد گشت، ما هستیم 
که مردم را خوب آموزش ندادیم 
و این ناهنجاری نتیجه و 

سرزمین  این  در  ما  خود  مدیریت  خروجی 
است که باید به هرحال آن را حل کنیم و نشان 
در  گیاه شناسی  باغ های  جایگاه  که  می دهد 
این زمینه بسیار باال است و ما هم با حوصله 
تا  برویم  را  مختلف  آموزشی  راه های  باید 
کنیم.  آشنا  طبیعت  با  بیشتر  را  مردم  بتوانیم 

بازدیدهای  بازتاب  مورد  در  ایران:  طبیعت 
مردم از باغ و اثراتی که این بازدید ها داشته آیا 
اطالعاتی موجود است و ارزیابی انجام می شود؟

از  بازخورد  دریافت  برای  جم زاد:  دکتر 
اختیار  در  فرم هایی  اتفاقی  به طور  مردم 
من  نیز  گاهی  می دهیم،  قرار  بازدیدکنندگان 
مصاحبه ای  به صورت  جلیلی  دکتر  آقای  یا 
با مردم صحبت می کنیم. از روزهای نخستی 

که مردم به باغ آمدند، به طور کلی نظرشان را 
درباره باغ می پرسیدیم. بدون استثنا تمام آن 
کسانی که باغ را دیده بودند، اظهار می کردند 
ایران  در  را  باغ  نظیر  مکانی  وجود  تصور 
نداشتیم، چیزی که خیلی در این باغ توجه ما 
را جلب کرد پاکیزگی و تنوع گیاهی این فضا 
بود، ما اینجا هیچ آشغالی ندیدیم. وقتی شما 
این گونه  فضا  می روید  پارک  یا  طبیعت  در 
درباره  دانش آموزان  از  وقتی  که  نیست. 
روزی که در باغ گذراندند می پرسیدم؟ همه 
می  پرسیدم  است،  قشنگ  که خیلی  می گفتند 
که امروز چه چیزهایی یاد گرفتید؟ باالخص 
ما  که  می گفتند  دانش آموزی  گروه های  در 

برگ ها را دیدیم، چند مدل برگ داریم، اسم 
گیاهان را می بردند. برخی از دوستان ما مثل 
بچه ها  با  با حوصله  خیلی  گفتم  که  استادی 
گیاه  راجع  به  توضیح  زیاد  و  می کنند  کار 
می دهند و آنها هم خوب در مورد آن گیاه یاد 
باغ ها مسئله  بیشتر  می گیرند. مسئله مهم در 
ارزیابی است. مطلبی را در مورد نظرخواهی 
نظرخواهی  این  دیدم،  باغ سن پترزبورگ  در 
شده  انجام  روش  دو  با  و   2018 سال  در 
بازدیدکنندگان  نظرات  اول  روش  در  بود، 
به طور مستقیم مورد پرسش قرار گرفته بود،  
سطح  در  را  پرسش نامه هایی  دوم  روش  در 
نتایج  درنهایت  بودند.  کرده  توزیع  جامعه 
نشان داد عموم بازدیدکنندگان ابراز کردند ما 
در یک محیط آرامش بخش یاد گرفتیم. یعنی 
یاد گیری  دارد  وجود  آرامش  که  فضایی  در 

آسان تر است و فضای باغ برای بازدید کننده 
داشتیم  ما گروه هایی  ایجاد می کند.  خالقیت 
می کردند  نقاشی  مناظر  از  و  می آمدند  که 
استادشان  زیر نظر  را  عکاسی  درس  یا 
در  انجام شده  بررسی های  در  فرامی گرفتند. 
و  داشتند  تأکید  نکته  یک  به  همه  دنیا  تمام 
آرامش  گیاه شناسی  باغ  فضای  در  اینکه  آن 
و زیبایی هست که در آن عالوه بر یادگیری، 
می کند.  پیدا  افزایش  بازدیدکننده  خالقیت 

طبیعت ایران: در این مجموعه به جز گیاهان، 
موجودات دیگری نظیر پرندگان، حیوانات و 
حشرات نیز وجود دارند و اکوسیستم ویژه ای 
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ایجاد شده است. آیا این وضعیت زمینه هایی 
هم  موضوعات  این  در  افراد  آموزش  برای 
هم  موارد  این  در  آیا  است؟  کرده  ایجاد 

تحقیقاتی انجام شده است؟

به تنهایی  باغ  حیات وحش  جم زاد:  دکتر   
از  است.  جالب  و  آموزشی  موضوع  یک 
یک  باغ  آمدم،  به  باغ  من  که   1352 سال 
حیات وحش  نظر  از  بود.  خالی  تقریبًا  زمین 
نیز محدود به حیواناتی نظیر تشی )موجودی 
شبیه جوجه تیغی(، خرگوش، مار و عقرب بود. 

باغ وجود  در خانه های کارگری موجود در 
گذشته  در  می شد.  مشکل ساز  گاهی  عقرب 
زندگی  باغ  در  خرگوش  زیادی  تعداد 

می کردند، آنها ریشه و پوست تنه درخت ها را 
می خوردند، تشی ها در باغ پیازی، زنبق های 
و  می آوردند  در  خاک  از  را  ریزوم  دارای 
می خوردند، آنها کاماًل انتخابی عمل می کردند، 
چون برخی از زنبق ها ریزوم و برخی دیگر 
پیاز دارند، درواقع تشی ها تشخیص می دادند 
کدام نوع زنبق را در کجا پیدا کنند. به همین 
را محصور  پیازی  باغ  دور  ما  که  بود  جهت 
کردیم تا مانع از ورود حیوانات به داخل آن 
بشویم. مارهای زیادی هم در باغ بودند که ما 
از آنها کلکسیونی تهیه کردیم. این کلکسیون 
مربوط  به مارهای قدیمی باغ است که حاال 

دیگر دیده نمی شوند.

 بعد از گذشت سال ها باغ تبدیل به یک 
اکوسیستم خاص شده و فون ویژه ای پیدا کرده 
است. شما حاال حیواناتی را در باغ می بینید 
که در 50-40 سال پیش وجود نداشت. باغ 
یک نیچ یا آشیانه اکولوژیک خاص برای یک  
ما  است.  کرده  ایجاد  حیات وحش  از  سری 
انواع پرندگان را داریم که پیش از این در باغ 
بازدیدکنندگان  از  یک سری  نداشتند.  وجود 
پرندگان  جذاب  صدای  شنیدن  برای  فقط 
افزایش  شاهد  مثال  برای  یا  می آیند  باغ  به 
هستیم.  زمستان  در  مهاجر  پرندگان  حضور 
روباه ها نیز در باغ دیده می شوند، سنجاب ها 
که  آفات  انواع  دارند.  پررنگی  حضور  نیز 
سیستم جداگانه ای دارند و تولیدمثل حشرات 
قابل مطالعه ای  و  جالب  موضوع  باغ  در 

باغ  تحقیقاتی  موضوعات  این ها  تمام  است. 
فراوانی  ماهی های  مهم اند،  خیلی  که  هستند 
الک پشت ها  می شوند،  دیده  دریاچه ها  در 
مجموعه  به  روزی  احتمااًل  که  هستند 
در واقع  قورباغه ها،  انواع  یا  شده اند  آورده 
از  متنوعی  تعداد  با  اکوسیستم  یک  باغ 
می کنند.  زندگی  آن  در  که  است  موجودات 
می کند،  تغییر  اکوسیستم  یک  وقتی 
حیوانات خیلی هوشمند عمل می کنند. سیستم 
که  است  قوی  خیلی  حیوانات  بویایی  حس 
می توانند مسیر جدید را پیدا کنند. به هر حال 
پرندگان  و  حشرات  و  حیوانات  فون  این 
هستند.  مطالعه  و  بررسی  قابل  موضوعات 

ایران:  طبیعت 
شد  مطرح  که  مباحثی 

و  آموزش  مورد  در  عمدتًا 
شماره های  در  بود،  فرهنگ سازی 

بعد نشریه به جنبه های دیگر باغ خواهیم 
مورد  در  جلیلی  دکتر  آقای  پرداخت. 

برنامه های آینده باغ و ظرفیت های موجود، 
فرهنگ سازی،  و  آموزش  مورد  در  به ویژه 
تکمیل  و  بفرمایید  هست  موضوعاتی  اگر 
کنید. همچنین در خصوص چگونگی مواجهه 
با نقاط ضعف از جمله بازدید کم دانشجویان 
بهتر  یا  تبلیغ  برای  دهید.  توضیح  اساتید  و 
بگوییم معرفی بهتر باغ و استفاده حداکثری از 
این مجموعه گرانبها چه برنامه هایی دارید؟

 دکتر جلیلی: برای اینکه هم مردم بیشتر بیایند 
و هم راحت تر باشند و زمینه آموزش برایشان 
فعالیت  سطح  سه  در  باشد،  فراهم  بیشتر 
پروژه های  تکمیل  موضوع  اولین  می کنیم، 
باقی مانده باغ گیاه شناسی است. همان طور که 
می دانید از 22 قطعه موجود در باغ، تنها در 
10 قطعه اجازه بازدید وجود دارد. خیلی از 
ندیده اند.  مردم  را  باغ  تخصصی  بخش های 
ایجاد  و  مانده  هم  جدید  قطعات  از  بخشی 
مثال  است  گلخانه ها  شامل  بیشتر  که  نشده 
مناطق  به  مربوط   که  گرمسیری  گلخانه 
اگرچه گلخانه آن  نظیر آمازون است.  حاره 
محدودیت  به دلیل  ولی  است  شده  طراحی 
در  ان شاءاهلل  است.  افتاده  به  تأخیر  منابع 
دو  احداث  قصد  منابع،  تأمین  صورت 
گلخانه کوچک دیگر را نیز در کنار گلخانه 
گرمسیری داریم، یکی گلخانه کاکتوس ها که 
گیاهان  گلخانه  دیگری  و  دارد  خوبی  تنوع 
آبزی مناطق گرمسیری است. این گلخانه ها 
در کنار گلخانه جنوب ایران در ضلع جنوبی 
باغ ایرانی احداث خواهد شد. با تکمیل این 
ظرفیت  ایرانی  باغ  جنوبی  بخش  و  گلخانه 
باغ در پذیرش بازدیدکننده در فصل زمستان 
افزایش خواهد یافت. یکی از مواردی که 

می شود،  آموزش  ظرفیت  افزایش  باعث 
است.  گلخانه ها  این  احداث  و  تکمیل 

بسیار  گونه های  گلخانه ها  این  در 
زیبایی وجود خواهد داشت 
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اگر  ندیده اند.  به  حال  تا  مردم  که 
دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه، 
لطف کنند بودجه آن را بدهند سریع 
دومین  می کنیم.  تکمیل  را  پروژه ها 
مطلب اینکه آیا می توان سایر قطعات 
نه؟  یا  کنیم  اضافه  بازدید  به  نیز  را 
شهری  مبلمان  بحث  به  مورد  این 
برمی گردد. وجود مبلمان برای تأمین 
ضروری  بازدیدکنندگان  حال  رفاه 
بازدیدکنندگان  وامنیت  ایمنی  برای  است. 
به  نیاز  نیز،  باغ  به  از خسارت  و جلوگیری 
تجهیز باغ به دوربین مداربسته داریم. تکمیل 
نیازمند منابع مالی زیادی است.  باغ  مبلمان 
وقتی مبلمان تکمیل شود هم ظرفیت بازدید 
از باغ بیشتر می شود و هم فشار از روی باغ 
باغ  سطح  در  مردم  چون  می شود،  برداشته 
پخش می شوند. ایرانی ها معمواًل به راه رفتن 
ماشین  با  اغلب  آنها  ندارند،  زیادی  عالقه 
می کنند.  پیک نیک  و  می روند  گردش  به 
است  محلی  تنها  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 
برای پیاده روی، افراد جوان تر و عالقه مندتر 
که  آنها یی  و  ببیند  را  باغ  تمام  می تواند 
از  بازدید  به  تنها  دارند  راه رفتن  محدودیت 
انتظار  این  می کنند.  بسنده  قطعه  دو  تا  یک 
را نداشته باشید که قطار، اتوبوس یا ماشین 
مردم را جابه جا کند. مبلمان موجود در باغ با 
هدف ایجاد امکان استراحت بعد از پیاده روی 
در مسیرهای بازدید جانمایی شده اند. مطلب 
از  یکی  است.  مردم  برای  رفاهی  مراکز  بعد 
پروژه های بسیار مهم باغ که احداث آن رو 
به اتمام است و به زودی افتتاح خواهد شد، 
مرکز اطالع رسانی باغ گیاه شناسی ملی ایران 
است، ساختمانی بسیار زیبا با معماری ایرانی 
رستوران  کافی شاپ،  آمفی تئاتر،  دارای  که 
اتمام  به  رو  پروژه  این  است.  فروشگاه  و 
حین  در  مردم  مرکز،  این  افتتاح  با  و  است 
را  خود  شخصی  نیازهای  می توانند  بازدید 
اعم از خوردن و آشامیدن یا خرید برآورده 
مرکز  احداث  دیگر  مهم  بسیار  پروژه  کنند. 
همایش های باغ گیاه شناسی ملی ایران است. 
زمین هایی را در خارج از باغ داشتیم که در 
مسیر اتوبان به شهرداری واگذار شده بود، مقرر 
شده بود در قبال این واگذاری، شهرداری این 
پروژه را بسازد ولی شهرداری در این ارتباط 
کم لطفی کرده است و وظیفه خود را به درستی 

انجام نداده و این پروژه مانده است، اگر مثاًل 
با 10  الی 7 سال پیش می توانست آن را   6
هزینه  میلیارد   30 باید  االن  بسازد،  میلیارد 
گیاه شناسی  باغ  برای  نه تنها  پروژه  این  کند. 
و  تهران  برای  بلکه  است  ملی  آبروی  یک 
باتوجه  به  است.  به  همین صورت  نیز  کشور 
ارتباط باغ  گیاه شناسی با باغ های گیاه شناسی 
دنیا و برگزاری نشست های بین المللی، ساخت 
چنین پروژه ای الزم و ضروری است. پس از 
رشد  باغ  بازدید  ظرفیت  پروژه ها  این  انجام 
بتوانیم  اگر  خوبی خواهد داشت، عالوه بر این 
سیاست جذب گردشگر جهانی را مدنظر قرار 
دهیم و خود را از نفت نجات دهیم، بی شک 
اینجا یکی از بهترین مکان ها جهت گردشگری 
است، لذا این پروژه ها حتما باید اجرایی شود. 
به  برای دسترسی آسان مردم  از طرف دیگر 
اطالعات تقویت سایت اطالع رسانی در حال 
انجام است. یکی دیگر از روش های دریافت 
مجازی  روش های  مردم،  توسط  اطالعات 
است به عنوان مثال طراحی و ساخت اپلیکیشن 
اطالعات  می توانند  مردم  که  گیاه شناسی  باغ 
مربوط به قطعات یا مسیر حرکت را در حین 
بازدید از باغ دریافت کنند. ساخت اپلیکیشن 
به اواخر سال 98 بازمی گردد و قرار بود در 
امسال  همچنین  شود.  رونمایی  جدید  سال 
داشتیم  زیبایی  و  نیز هدیه جدید  مردم  برای 
که به دلیل ویروس کرونا به  تأخیر افتاد. بدون 
تردید پس از انجام این پروژه ها باغ گیاه شناسی 
غنی ترین  و  زیباترین  از  یکی  به  ایران  ملی 
شد،  خواهد  تبدیل  دنیا  گیاه شناسی  باغ های 
ملی  افتخار  یک  ایران  ملی  گیاه شناسی  باغ 
در مسیر تمدن سازی است. سازمان برنامه و 
کمال  آنها  از  من  کردند،  کمک  خیلی  بودجه 
تشکر را دارم. آنها براساس محدودیت منابع 
سعی کردند که کمک کنند. البته اگر اسپانسرها 
مؤثر  می توانند  قطعًا  کنند  کمک  هم  مردم  و 
باشند. یک گله جدی هم از شهرداری تهران 
به  عنوان  دنیا،  گیاه شناسی  باغ های  دارم. 
ظرفیت و پتانسیل شهرها محسوب می شوند. 
باغ کیو لندن برای شهرداری نیست؛ اما به طور 
جدی به آن تحت  عنوان سرمایه ملی آن شهر 
که  دعوتی  علی رغم  می کنند.  نگاه  کشور  یا 
و  کردیم  تهران  شهر  شورای  و  شهرداری  از 
آمدند و رفتند، نه تنها هیچ گونه کمکی نکردند 
بلکه وظیفه  قانونی شان را نیز در قبال ما انجام 

ندادند. جالب است فیش عوارض زیباسازی 
در حالی که  می فرستند.  گیاه شناسی  باغ  برای 
این  چرا که  کند  کمک  باغ  به  باید  شهرداری 
همه زیبایی برای شهر خلق شده است. کار آنها 
نشان دهنده عدم توجه درست به این موضوع 
است که آنها متولی مدیریت شهر هستند، نه 
مشکالت  از  بسیاری  شهرداری.  مدیریت 
سایر  در  و  تهران  شهر  در  شما  که  شهری 
شهرها می بینید، ناشی از همین تفکر و دیدگاه 
است. کرده  چالش  دچار  را  کشور  که  است 

طبیعت ایران: آقای مهندس عراقی در مورد 
مختلف  مناطق  در  گیاه شناسی  باغ های  سایر 
کشور و ارتباط آنها با باغ گیاه شناسی ملی 
ایران توضیحاتی داشته باشید و نوع فعالیت 

این باغ ها را با موضوع آموزش بیان کنید.

مجموعه ای  خوشبختانه  عراقی:  مهندس 
باغ  با  کشور  در  گیاه شناسی  باغ های  از 
در  هستند.  مرتبط  ایران  ملی  گیاه شناسی 
گیاه شناسی  باغ های  دارای  مختلف  مناطق 
کاشان،  نوشهر،  در  از جمله  هستیم  منطقه ای 
توجه  با  دزفول.  و  خرم آباد  همدان،  یزد، 
باغ ها  این   اکولوژیکی،  منابع  تنوع   به 
باشند  داشته  را  گیاهان  از  تنوعی  می توانند 
کشور  اینکه  ضمن  هست.  هم  همین طور  که 
به  تنها  نباید  و  است  وسیعی  کشور  هم  ما 
مناطق  در  آنها  وجود  و  شد  محدود  تهران 
بوده  ضروری  نیز  کشور  اکولوژیکی  مختلف 
آماده سازی  و  باغ ها  تقویت  آینده  در  است. 
گیاه شناسی  باغ  مثل  عموم  بازدید  برای  آنها 
است. اولویت ها  و  برنامه ها  جزو  ایران  ملی 

هم  منطقه ای  باغ های  این  آیا  ایران:  طبیعت 
جنبه  و  می گیرند  قرار  مردم  بازدید  مورد 

آموزشی دارند؟

باغ  حاضر  حال  در   عراقی:  مهندس   
از عموم  پذیرش  آمادگی  نوشهر  گیاه شناسی 
پذیرش  ظرفیت  باغ ها  سایر  دارد.  را  مردم 
بازدیدهای دانشجویی و دانش آموزی را دارند 
مهیا  عموم  بازدید  برای  شرایط  هنوز  ولی 
نیست. این باغ ها هم ظرفیت آموزشی و هم 
تفرجی را در مناطق مختلف دارند و می توانند 
مورد استفاده شهروندان و هم وطنان عزیز قرار 
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بگیرند. باغ در هر نقطه، متناسب با منطقه خود 
اختیار  در  را  مختلفی  آموزش های  می تواند 
دانش آموزی،  دانشجویی،  مختلف  سطوح 
دهد.  قرار  مردم  عموم  و  کارشناسی 

طبیعت ایران: خانم دکتر جم زاد در این مورد 
اگر اطالعات تکمیلی دارید ارائه دهید.

از  برخی  مراکز  در  باغ ها  جم زاد:  دکتر   
مناطق  دادن  پوشش  هدف  با  استان ها 
باغ  در  شدند.  ایجاد  ایران  مختلف  رویشی 
گیاه شناسی ملی ایران در تهران ممکن است 
نتوانیم تمام پوشش گیاهی مناطق جغرافیایی 
مختلف ایران را مستقر کنیم. بنابراین هرکدام 
از باغ ها به صورت منطقه ای نماینده یکی از 

نماینده  نوشهر  مناطق رویشی کشور هستند. 
باغ  کشور،  شمال  در  هیرکانی  جنگل های 
ایران  غرب  رویشگاه  مربوط  به  زاگرس 
آب و هوای  به  توجه  با  ایران  جنوب  است، 
نیمه گرمسیری ویژگی های خودش را دارد، در 
مناطق کویری و بیابانی دو باغ یزد و کاشان 
را داریم که آنها هم به دلیل دسترسی به مناطق 
انجام  را  خودشان  وظایف  بیابانی  و  کویری 
روی  کار  سابقه  با  هم  همدان  در  می دهند. 
زمین  ابوعلی سینا،  به خاطر  دارویی  گیاهان 
اختصاص  دارویی  گیاهان  باغ  به  کوچکی 
داده شده است. به تازگی یک باغ گیاه شناسی 
رویشگاه های  نماینده  به عنوان  خرم آباد  در 
با  که  است  شکل گیری  حال  در  زاگرس 
تمرکز  زاگرس  جنگل های  اهمیت  به  توجه 
زاگرس  گیاهان  از  حفاظت  روی  زیادی 
نماینده  هم  دزفول  گیاه شناسی  باغ  می شود. 
مناطق گرمسیری کشور است. همه این باغ ها 
با  محدود  به صورت  را  خود  آموزشی  نقش 
دارند.  بازدیدهای دانشجویی و دانش آموزی 
باغ  دارد،  عمومی  بازدید  فعاًل  که  باغی  تنها 
فعال  بازدید عموم  زمینه  که در  است  نوشهر 
جشنواره  برگزاری  سال،  هر  زمستان  است. 
ارکیده بازدید کنندگان زیادی را جذب می کند. 
برنامه این است که در مورد سایر باغ ها هم 
ان شاءاهلل زیرساخت های الزم را ایجاد کنیم تا 

برای عموم مردم قابل استفاده باشد. 

طبیعت ایران: معرفی باغ به مسئولین کشوری 
عظیم  ظرفیت  این  از  مسئوالن  شناخت  و 

بازدید دانش آموزان المپیادی ایرانی و خارجی از باغ گیاه شناسی

می تواند در جهت رفع بسیاری از چالش های 
ارتباط چه  این  باشد. در  باغ کمک مؤثری 
اقدامی انجام شده و در آینده چه برنامه هایی 

مد نظر است؟

دکتر جلیلی: می شود گفت باغ یکی از مراکز 
علمی است که بیشترین بازدید توسط مسئولین 
رده های مختلف کشور از آن انجام شده است. 
از جمله مقام معظم رهبری، رئیس جمهورهای 
محترم ادوار مختلف، رؤسای محترم قوا نظیر 
قضاییه  قوه  مسئولین  الریجانی،  دکتر  آقای 
نمایندگان  و  نظارتی  امور  قضایی،  امور  و 
کمک  هم  به نحوی  و  آوردند  تشریف  همگی 
کردند. رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور 
)آقای سراج( و آقای دکتر میری و همکاران 
آب  تأمین  ارتباط  با  در  ویژه  به طور  ایشان 
باغ گیاه شناسی تالش کردند. در سطح معاون 
اول رئیس جمهور، دستگاه نظارتی یا دیوان 
محاسبات خیلی تالش می کنند و می خواهند 
جدی  چالش  و  بحث  یک  ولی  کنند  کمک 
در  است،  داده  روی  ما  مدیریتی  سیستم  در 
هیچ  پس  است  اولویت  در  چیز  همه  ایران 
است  محدود  منابع  نیست.  اولویت  در  چیز 
دهید.  انجام  را  کارها  همه  نمی توانید  شما  و 
وقتی شما بودجه را تقسیم کنید قطعًا هیچ کدام 
مسائل  علم،  فرهنگ،  به  مربوط  مسائل  از 
اجتماعی و زیرساخت ها، در اولویت نیستند. 
کل  برای  موضوع   5 تا   4 محیط زیست  در 
را  بزرگ  چالش   7 می کنند،  تعریف  ساختار 
یکی  که  می کنند  مطرح  نظام  شاکله  کل  در 

محیط زیست  و  طبیعی  منابع   آن چالش ها  از 
منابع  مدیریت  هنگام  پس  است.  کشور 
وقتی  کنید،  تصمیم گیری  چالش ها  براساس 
به عنوان  اقلیم  تغییر  و  زیستی  تنوع  حفظ 
گیاه شناسی  باغ  باشد،  مطرح  چالش  یک 
مفهوم پیدا می کند زیرا یکی از زیربنایی ترین 
پروژه های تنوع زیستی کشور است. ان شاءاهلل 
تنوع زیستی صحبت  بعدی روی  در نشست 
چه  که  می شود  مشخص  آنجا  در  و  می کنیم 
و  تعریف  عدم  نگاه  این  دارد.  جدی  نقش 
تدوین اولویت ها براساس چالش ها یا براساس 
هم  که همگی  باعث شده  توسعه،  محورهای 
هم  کاری  هیچ  و  بدهکاریم  هم  طلبکاریم، 
نمی توانیم انجام بدهیم، مسئولین ما هم لطف 
دارند ولی براساس همان چیزی که باید به همه 
باید  این موضوع  جواب دهند عمل می کنند، 
مورد  توجه مسئولین محترم قرار گیرد که باغ 
گیاه شناسی از جهات مختلفی اهمیت دارد و 
کرد،  استفاده  مختلف  به صور  آن  از  می توان 
کرد. افتخار  آن  به  و  داد  پز  آن  به  می توان 

ما  اختیار  در  که  وقتی  از  ایران:  طبیعت 
این  امیدواریم  و  می کنیم  تشکر  گذاشتید 
مسئولین  و  مردم  شناخت  بتواند  گفت و گو 
و  دهد  افزایش  را  گرانبها  مجموعه  این  از 
به ویژه  مردم  بیشتر  استقبال  شاهد  آینده  در 
دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها از این 

ظرفیت علمی ایجاد شده باشیم.
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