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نقد کتاب "تجربه راهبردی در طراحی منظر و 
فضای سبز ایران )برداشتی از باغ گیاه شناسی 

ملی ایران("
کیانوش سوزنچی*

مقدمه 
اصوال نقد یک اثر تالیفی کاری دشوار است چرا که تصنیف یک اثر جدید امری 
دشوار و مبتنی بر سالیان طوالنی تحقیق و تجربه است. مخصوصا در مورد چنین اثری 
که در پیشگفتار آن نویسندگان بیان نموده اند که این کتاب فشرده ای از تجربیات علمی 
مولفان است. چرا که فشرده نمودن مطالب نتیجه خالصه کردن موضوعات است و این 
خالصه کردن گاهی موجب خلل در انتقال مفاهیم و مطالب به خواننده می شود. ولیکن 
نقد این اثر شاید بیشتر از همه خوانندگان به مولفان کمک می کند تا در ویرایش بعدی 
این کتاب ارزشمند، نسبت به رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت آن اقدام نمایند.

پس از مطالعه کتاب اولین نکته به عنوان بر می گردد. عنوان کلی "تجربه راهبردی 
در طراحی منظر و فضای سبز ایران" با زیر عنوان: "برداشتی از باغ گیاه شناسی ملی 
ایران" دارای تناقض است. چرا که طراحی منظر و فضای سبز در ایران بسیار وسیع 
است و تعمیم این تجربیات راهبردی برای کل این حوزه گسترده امکان پذیر نیست 
مخصوصا اینکه درشت نوشتن " طراحی منظر و فضای سبز در ایران" به این برداشت 
دامن زده است. شاید اگر عنوان "طراحی پوشش های گیاهی در فضای سبز ایران بود" 
و یا عنوان به صورت کامل با اندازه یکسان نگاشته می شد این تعبیر کمتر رخ می داد.

این کتاب از 5 فصل تشکیل شده است: 
فصل اول- سبک تاریخی منظر سازی

فصل دوم- عناصر منظر سازی
فصل سوم- راهبرد منظر سازی برای ایران

فصل چهارم- گونه های گیاهی مناسب برای منظر سازی
به زمستان  فصل پنجم- ضمائم )شامل عکس العمل درختان و درختچه ها 

سرد سال 1386 و تاریخچه مختصر باغ گیاه شناسی(
در این بررسی ابتدا به مرور مختصری از کتاب پرداخته و به نکات نیازمند 

توجه اشاره می شود.

فصل اول- سبک تاریخی منظر سازی  
در این سبک به گزیده  ای از سبک  های تاریخی منظر  سازی پرداخته شده 
به سبک  های  "اشاره  ای  مانند  آن  برای  دقیق  تر  عنوانی  که  بود  بهتر  و  است 
تاریخی منظر  سازی مورد استفاده در باغ گیاه شناسی ملی" انتخاب می  گردید 

* استادیار گروه معماری )رشته معماری منظر(، دانشگاه تربیت 
مدرس، تهران، ایران.

suzanchi@modares.ac.ir :پست الکترونیک
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برداشت  این  نتیجه  متاسفانه  هستند.  آشکار  تمایز  وجوه  دارای 
ملی   گیاه شناسی  باغ  بستر  در  بخش  ها  این  طراحی  در  ناقص 

منعکس شده است.
انتظار  ملی   گیاه شناسی  باغ  در  نویسندگان  تجربه  به  توجه  با 
می  رفت در بررسی و گزارش سبک  های باغسازی به موضوع پوشش 
گیاهی و تفاوت  های این سبک  ها در این زمینه بیشتر پرداخته می شد. 
صرفنظر از اینکه موضوعات به صورت کامل و دقیق ارایه نشده اند و 
توصیف ها فاقد ارجاع به منابع می باشند و عکس  ها هم به صورت 
بررسی  این  در  همچنین  شده اند.  ارایه  متن  در  ارجاع  فاقد  کلی  
باغ های  شکل گیری  و  طراحی  در  جهانی  تجارب  به  نگاهی  جای 

گیاه شناسی خالی است.

فصل دوم- عناصر منظر ساز
در این فصل نیز همانند فصل گذشته تالش شده به تجربیات 
کتاب   های  مطابق  و  شود  داده  ساختاری  نویسندگان  راهبردی 
کالسیک به عناوین اصلی اشاره گردد. ولیکن به جای دنبال کردن 
روندی سیستماتیک بیشتر به جمع   بندی و دسته   بندی نکاتی مهم از 
نظر نویسندگان پرداخته شده است. چراکه عناوین تفکیک نشده و 
مشخصا اشاره نشده که عناصر منظر کدامیک از عناوین می   باشند.

نویسندگان  دیدگاه  با  مشخصی  سبک های  به  منحصرا  که  چرا 
پرداخته است و شاید به نحوی جمع  آوری اجمالی مفاهیم مرتبط با 
سبک  هایی است که نویسندگان در طراحی باغ به آن نظر داشته  اند. 
نظری  مقدمه  ای  فشرده  بصورت  می  خواسته  اند  نویسندگان  که  شاید 

قبل از ارایه تجربیات خود داشته باشند.
برخی نکات که به صورت مختصر هم به آنها پرداخته شده محل 

ابهام است. موضوعاتی چون:
منظر  سازی  سبک  و  رسمی  سبک  تاریخی،  سبک  تقابل  طرح 
طبیعی که سبک منظر  سازی طبیعی به عنوان سبکی مبتنی بر اصول 

اکولوژیک در شهرها توصیه شده است. 
تاریخچه شکل  گیری باغ  های رسمی که با شروع از باغ ایرانی و 
بعد با اشاره به باغ یونانی )که این موضوع به عنوان سبک گزارش 
نشده( و باغ ایتالیایی دوباره به باغ ایرانی رسیده است و اشاره به 

موضوعاتی خاص در باغ  های فرانسوی و انگلیسی. 
البته تاکید بر باغ  های انگلیسی به دلیل شباهت با موضوع سبک 

منظر طبیعی مورد اشاره قابل توجیه است. 
و  باغ  سازی چینی  یکی  کردن سبک  از موضوعات چون  برخی 
مبانی  از  اشتراک جغرافیایی  با وجود  نمی باشد چون  ژاپنی صحیح 
فلسفی متفاوتی برخوردارند و با وجود برخی شباهت  های ظاهری 
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نحوی گزارش  به  فرآیند طراحی  مثال در ذیل عنوان  برای 
برداشت   های نویسندگان از فرآیند طراحی است و منحصر شده 
به فرآیندی شامل: تهیه نقشه پایه، انتخاب گونه   های گیاهی، نقشه 
مسیرهای دسترسی و تهیه نقشه نهایی. که ظاهرا همان فرآیندی 
است که نویسندگان در احداث باغ گیاه شناسی ملی تجربه کرده   اند 
است. دسترسی  مسیرهای  و  گیاهی  منظر  روی  بر  متمرکز  که 

مطالعه ادامه مطالب بر برداشت فوق صحه می   گذارد چنانچه 
که در منظر   سازی در ارتباط با آب با عنوان " آب منظرها" بیشتر 
به سطوح آبگیر اشاره شده و در تنظیم مطالب به نحوه رابطه آب 
و گیاه در اجرا و چالش   های اجرایی و تجربی احداث این سطوح 

آبی پرداخته شده است.
این تجربیات بسیار ذی   قیمت و برخی منحصر به فرد هستند 
را  منظرها"  "آب  احداث  و  طراحی  برای  موضوعات  همه  ولی 
نمی   دهند.  پوشش  پارک   های شهری  همه  و  کشور  نقاط  همه  در 
در  تجربیات  این  از  استفاده  برای  فشرده   ای  و  مهم  تذکرات  البته 
سایر نقاط مخصوصا پارک   های شهری ارایه شده ولیکن به دلیل 
شاید  شوند.  واقع  مغفول  است  ممکن  دسته   بندی  و  تفکیک  عدم 
موفق  تجربه  عنوان یک  به  که  باشد  بعدی ضروری  ویرایش  در 

نگهداری  و  اجرا  تا  طراحی  و  تصمیم   گیری  از  مراحل  جزییات 
فاقد  بخش  این  اینکه  مخصوصا  گردد.  گزارش  کامل  به   صورت 
کمیت   های  و  اندازه   ها  یا  و  مقاطع  مثل  اجرایی  و  فنی  مطالب 

مشخص است.
در باغ   های صخره   ای هم همین روال مورد اشاره در باغ   های 
با  آلپی(  )مناظر  آنها  طبیعی  خاستگاه  با  می   شود.  مشاهده  آبی 
بخش  اجرای  توصیف  به  بعد  و  آغاز  گیاهان  بر  بیشتر  تمرکز 

صخره   ای پرداخته شده است.
همچنین در بخش چمن نیز نکات مهم مورد نظر نویسندگان 

متذکر شده است.
در این فصل به مسیرهای دسترسی و مبلمان نیز به عنوان دیگر 
عناصر کلیدی منظر از دیدگاه نویسندگان پرداخته شده است که با 
توجه به نکات ارایه شده یک گزارش مبتنی بر تجربیات اجرایی 
است که می   تواند به عنوان نکات کلیدی قابل توجه و نه یک راهنمای 
قرار گیرد. استفاده طراحان و مدیران فضاهای سبز  کامل مورد 
یکی از عناصر منظر مورد اشاره عنوان جدیدی به نام "تاج 
منظر" است. با توجه به این که معادل انگلیسی هم برای آن هم 
تاج  می   باشد.  مولفین  ابداعات  از  می   رسد  نظر  به  و  نشده  ارایه 
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است  گیاهان  با  متراکم  منظر سازی   هایی  بر  تاکید  منظر 
منظر  نقاط عطف در  و  نموده  به نحوی جلب توجه  که 
باشند و با توصیف   های نویسندگان به نظر مشابه سبک 
می   باشد.  )Mixed Planting( مخلوط  باغچه  کاشت 

انتخاب  "مبانی  عنوان  ذیل  در  فصل  این  ادامه  در 
یا  پارک  "نوع  عنوان:  زیر  پنج  به  گیاهی"  گونه   های 
از  کاشت  محیط  ویژگی   های  بر  تاکید  با  سبز"  فضای 
نظر کاربردی، "سبک باغ   سازی"، با تاکید بر وجه تمایز 
درجه  بر  تاکید  با  منطقه"  اقلیمی  "شرایط  سبک   ها، 
حرارت و بارندگی، "شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک" 
که بسیار مختصر به چند نکته کلیدی اشاره شده و نهایتا 
"رفتارهای محیطی گونه   های گیاهی" که فقط لزوم توجه 
به آن تاکید شده، مورد اشاره قرار گرفته است. البته انتظار 
چون  گیاهی  اکولوژی  با  مرتبط  موضوعات  می   رفت 
شرایط اقلیمی و خاک و پدیده شناسی )فنولوژی( گیاهی با توجه 
به تخصص نویسندگان و تجربیات آنها بیشتر و مفصل تر مورد 
اشاره قرار می   گرفت که امید است در ویرایش بعدی اضافه شود.

فصل سوم- راهبرد منظر سازی برای ایران
تعریف فضاهای باز شهری با این تعریف در حوزه شهرسازی 
متفاوت است و بیشتر به فضاهای خالی از ساختمان اشاره دارد 
توسعه  راهنماهای  آن  منبع  متن  داخل  ارجاعات  به  توجه  با  و 

شهری هستند نه کتب مرجع.
با  شهری  )خالی(  باز  فضاهای  با  ارتباط  در  مناسب  راهبرد 
یک روایت از موضوعات مرتبط همراه است و نهایتا ختم به این 
شهری  مدیریت  توسط  مختلف  اهداف  برای  باید  که  می-شود 

برنامه    ریزی شوند.
ولیکن در ادامه دو پیشنهاد به عنوان راهبرد اصلی ارایه شده:

خشکی  و"منظر  مناسب  سبک  منظر    سازی"  طبیعی  "سبک 
پسند" رویکرد مناسب برای ایران پیشنهاد شده است.

انسان  دخالت    های  با  تقابل  در  منظر    سازی"  طبیعی  "سبک 
از  استفاده  بر  تاکید  و  شده  مطرح  محیط  کنترل  برای  محیط  در 
گیاهان بومی و تنوع گونه    ای و حساسیت    های اکولوژیکی دارد و 
منابع  و همچنین محدودیت  بودن موضوع  در جدید  نویسندگان 
بیان  با  نظری و عملی برای استقرار آن اشاره نموده    اند. و لیکن 
در  طبیعی  منظر  شکل    دادن  در  را  آن  از  استفاده  ذیل  بر  مبنی 

شهرها پیشنهاد نموده    اند. 
سبک طبیعی منظر پیشنهادی با راهبردهای زیر تعریف شده: 
گونه گیاهی بومی مناسب    ترین عنصر منظر    سازی/ تنوع گونه    ای 
جایگزین برای استفاده از گونه    های گیاهی محدود/ کشت مخلوط 
جایگزین تک کشتی/ کاهش فضاهای فیزیکی و سازه    ای/ ادغام 

که  شهری  محیط    های  در  باغی  و  زراعی  کشاورزی،  محیط    های 
راهبردهایی با زمینه    هایی متفاوت هستند. به عنوان شاهد نیز به 
تصاویر قطعه آمریکا که فرم علفزار دائمی است ارجاع داده شده 
است. توصیه    های فوق جمع    بندی مورد پیشنهاد نویسندگان است 
خالی  فضاهای  همه  برای  کاربرد  قابلیت  منظر  نوع  این  لیکن  و 

همه شهرهای کشور را ندارد.
با بررسی مطالب ارایه شده به نظر می    رسد که توسعه سبک 
طبیعی منظر    سازی مورد تاکید مولفین، نیاز به شناخت اکولوژیک 
که  دارد  ایران  طبیعی  منظر  ویژگی    های  و  آن  عناصر  و  گیاهان 
هم زیر مجموعه ماموریت های باغ گیاه شناسی ملی ایران است.

ایران  برای  مناسب  رویکرد  عنوان  به  پسند"  "منظر خشکی 
کشور  در  آن  منابع  شدید  محدودیت  و  آب  ارزش  به  توجه  با 
منظر    سازی  طبیعی  سبک  به  منحصر  را  آن  و  است  شده  توصیه 
ندانسته و راهبردهایی برای استفاده از آن در سبک    های مختلف 
خشکی  منظر  راهبردهای  مبانی  است.  نموده  ارایه  منظر    سازی 
به  مقاوم  گونه    های  انتخاب  از:  عبارتند  اشاره  مورد  پسند 
و  مناسب  آبیاری  آب/  حفظ  برای  بستر  آماده    سازی  خشکی/ 
اصالح  هم/  کنار  در  مشابه  آبی  نیاز  با  گیاهان  کاشت  عملی/ 
این راهبردهای مورد اشاره  و تقویت خاک    های مناطق خشک. 
برای  اصلی  مالحظات  به  باید  و  نداشته  شک  منظر  به  منحصر 
قرار  نظر  مد  منظر    سازی  در  گیاهی  بستر  هر  اجرای  و  طراحی 
گیرد، هر    چند که رعایت آنها در مناطق خشک در اولویت است.
در ادامه این فصل به عنوان متفاوتی به نام "ضرورت احیای 
سبک باغ ایرانی" اشاره شده است. نویسندگان چهار ایده نو را 
مطابق  هم  و  ایرانی  باغ    سازی  سبک  از  خود  برداشت  براساس 
احیای   -1  : اند  داده  پیشنهاد  مدرن  جامعه  جدید  نیازهای 
ایرانی،  چای  باغ   -2 کشور،  رسمی  محیط    های  در  چهار    باغ    ها 

3- هتل چهار    باغ و 4- پردیس    های شهری. 
منظر  )منظور  رسمی  محیط    های  در  چهار    باغ  احداث  توصیه 
اجرای  و  طراحی  تجربه  به  توجه  با  است(  رسمی  باز  فضاهای 
میدان مرکزی و بلوارهای چهارگانه آن در باغ گیاه شناسی ملی  
است که در این مقیاس بدون این اشاره، درک ایده چهار    باغ بدون 
متناظر  پیشنهاد  این  البته  نیست.  برداشت  قابل  باغ  نقشه  به  نگاه 
با جمع    بندی نویسندگان از مفاهیم سبک باغ ایرانی در فصل اول 
است. موضوع باغ چای ایرانی )تلفیق چهار    باغ و قهوه    خانه های 
شکل  به  که  چهار    باغ  هتل  ایده  است.  نوین  ترکیب  یک  سنتی( 
شده،  توصیف  چهار    باغ    ها  و  کاروانسراها  معماری  سبک  ادغام 
مثل  مدرسه    ها  مسجد  در  که  است  معماری  سبک  همان  متناظر 
شهری  پردیس    های  می    شود.  مشاهده  اصفهان  شاه  مادر  مدرسه 
)که به نظر همان باغ    شهر است( با ایجاد پارک جنگلی در اطراف 
داخل  جنگلی  پارک    های  به  شهری  پارک    های  تبدیل  و  شهرها 

شهر مورد توصیف قرار گرفته است.
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نو،  ایده    های  ارایه  برای  تالش  برای  مولفین  از  تقدیر  ضمن 
کتبی  چنین  در  توصیه  از  قبل  نو  ایده    های  چنین  بیان  اصوال 
تا  هستند  کنفرانس    ها  و  مقاالت  در  بررسی  نقد  و  طرح  نیازمند 
گردند  توصیه  منظر    سازی  راهبردهای  عنوان  به  تدقیق  از  پس 
این  و  کرد  توصیه  نمی    توان  واحد  نسخه  عنوان  به  را  آنها  و 
و  بوده  نویسندگان  استنتاج  و  تجربیات  اساس  بر  که  پیشنهادات 
سرزمینی  بستر  هر  در  تدقیق  و  آزمون  و  بررسی  و  نقد  نیازمند 
هستند. مخصوصا اینکه فقط به برخی نکات نو اشاره شده و به 
بسیاری از موضوعات ضروری در حوزه طراحی، اجرا، مدیریت 
و  فرهنگی  موضوعات  پیش    نیازهای  به  همچنین  و  نگهداری  و 

اجتماعی و اقتصادی در این زمینه اشاره نشده است.

فصل چهارم: گونه های گیاهی مناسب برای منظر سازی
معرفی  به  که  است  کتاب  این  فصل  مهم ترین  فصل  این 
توصیف  و  ملی  گیاه شناسی  باغ  در  کاشته شده  گیاهی  گونه های 
ویژگی های مورد توجه آنها در منظر سازی می پردازد. کتاب های 
زیادی در چهار دهه گذشته در مورد معرفی گیاهان مورد استفاده 
این  در  شده  ارایه  اطالعات  ولیکن  شده  منتشر  منظر سازی  در 
گیاه شناسی  باغ  در  عینی  مشاهدات  از  گزارشی  عنوان  به  کتاب 
ملی می تواند معرفی ویژگی های قابل انتظار از بسیاری از گیاهان 

بومی و غیر بومی در اقلیم مشابه در ایران باشد.
در این فصل گیاهان در چهار دسته زیر معرفی شده اند: 

در  رایج  ترتیب  اساس  بر  معرفی  درختچه ها:  و  درختان 
گزارش  گیاهان  علمی  نام  الفبای  ترتیب  یعنی  کتب  این گونه 
و  اشاره  مورد  گیاهان  انگلیسی  نام  متاسفانه  ولیکن  شده 
می رسد  نظر  به  اینکه  به  توجه  با  است.  نشده  ذکر  آنها  خانواده 
خصوصیات ذکر شده برای گیاهان بر اساس جمع بندی مشاهدات 
بر  مختلف  گونه های  توصیف های  لذا  می باشد،  نویسندگان 
می باشد. ضعف  و  شدت  دارای  منظر  ویژگی های  اساس 

در  استفاده  مورد  گیاهان  از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
نیستند، یکی  ایران  منظر سازی که در کتب منتشر می شوند بومی 
از مزایای این معرفی وجود تصاویری رنگی از گیاهان نام برده 
شده در محل استقرار آنها در باغ گیاه شناسی ملی است که نشان 
از واقعی بودن تجربیات و موجود بودن گیاه مورد اشاره در ایران 
و فنولوژی مورد انتظار آنها در ایران دارد ولیکن انتظار می رفت 
برای  گیاه شناسی،  حوزه  در  نویسندگان  تخصص  به  توجه  با  که 
و  جغرافیایی  منشا  جمله  از  اولیه  یکسان  اطالعات  گیاهان  همه 
گیاه شناسی  نظر  از  ظاهری  مشخصات  و  زیستگاه  ویژگی های 

گزارش شود.
گونه های رز: رزها به دلیل تنوع بسیار و هم جایگاه خاص 
باغ های  در  تنها  نه  آنها  فرد  به  منحصر  گل های  دلیل  به  آنها 
بخش  گیاهان  معرفی  کتب  اکثر  در  بلکه  ملی،  گیاه شناسی 
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این  البته در  داده می شود.  آنها تخصیص  به  جداگانه ای 
به نکاتی  آنها پرداخته شده و  به  به صورت کلی  کتاب 
شده  اشاره  آنها  نگهداری  و  کاشت  خصوص  در  مهم 

است.
با  نویسندگان  دیدگاه  از  پرچین:  مناسب  گیاهان 
عناصر  از  یکی  عنوان  به  پرچین ها  جایگاه  به  توجه 
ساختاری شکل دهنده منظر با گیاهان بخش مستقلی به 
به معرفی 21 گونه  این موضوع اختصاص داده شده و 
مناسب پرداخته شده است: 4 گونه همیشه سبز سوزنی 
گیاه  دو  پرچین،  مناسب  برگ  پهن  گونه   12 و  برگ 
مناسب پرچین گلدار و سه درخت مناسب ایجاد دیواره 
سبز با تصاویر آنها در باغ مورد اشاره قرار گرفته است. 
گیاهان پوششی: با توجه به اهمیت گیاهان پوششی 
فواید  و  منظر سازی  در  پیوسته  سبز  سطوح  ایجاد  در 
متنوع آنها در این زمینه، تخصیص بخشی جداگانه به این گیاهان 
و مخصوصا معرفی گیاهان پوششی غیر از چمن یکی از نکات 
گونه های  تفکیک  به  اینکه  مخصوصا  می باشد.  کتاب  این  قوت 
که  است.  نموده  معرفی  نیز  را  آفتابگیر  و  سایه  مناطق  مناسب 
انتظار  چمن  با  پوششی  گیاهان  مقایسه  اهمیت  به  توجه  با  البته 
می رود تجربیات غنی تری از باغ گیاه شناسی ملی در این زمینه 

منتشر شود.
گیاهان مناسب گلکاری های فصلی: در این بخش با تفکیکی 
در  یکساله  گل های  زمینه  در  چند ساله  و  یکساله  گل های  بین 
متن بیشتر به توضیح چگونگی استفاده از گل های یکساله برای 
بستر گل کاریهای فصلی پرداخته و معرفی در عکس ها مشاهده 
تصاویر  بر  عالوه  ساله  چند  گل های  بخش  در  ولیکن  می شود 
است  شده  پرداخته  نیز  منتخب  گونه   10 ویژگی های  توضیح  به 
منظر سازی  طبیعی  سبک  بر  تاکید  با  زمینه خصوصا  این  در  که 
گونه های  معرفی  انتظار  ملی،  گیاه شناسی  باغ  تاسیس  اهداف  و 
نقاط  برای  کشور  بومی  گونه های  خصوصا  متنوع تری  و  بیشتر 

مختلف کشور می رود.

 ضمایم
شامل دو ضمیمه است: 

 ضمیمه 1: زمستان سرد سال 1386 و عکس  العمل درختان 
و درختچه  ها

 این لیست دو صفحه  ای به  دلیل گزارش فهرستی از گونه  های 
درختی و درختچه  ای خسارت دیده در باغ گیاه شناسی ملی که در 
زمستان سال 1386 در شرایط اعالم شده 20 روز 12درجه زیر 
صفر، بسیار مهم و راهبردی بوده و یکی از مزایای منحصربه  فرد 
این کتاب است. البته این لیست در خصوص اینکه سایر شرایط 
و  کاهش  در  تاثیری  و چه  بوده  فوق چگونه  گونه  های  بر  موثر 

یا افزایش اثر سرما داشته توضیحی ارایه ننموده است که انتظار 
می  رود این موضوع مهم در ویرایش بعدی اضافه شود.

 ضمیمه 2: تاریخچه باغ گیاه شناسی ملی ایران
باغ  شکل  گیری  مراحل  تفصیل  به  باغ،  تاریخچه  بخش  در 
تاسیس  ابتدای  از  را  آن  مختلف  بخش  های  و  ملی  گیاه شناسی 
آن  قوت  نقطه  و  گردیده  بیان  کتاب  انتشار  زمان  تا   1347 از 
نوعی  به  و  زمان  در طول  باغ  همه دست  اندرکاران  از  بردن  نام 
باغ گیاه شناسی ملی   آنها در شکل  گیری  به نقش همه  ارج نهادن 
ایران است، البته بهتر بود که نقش پر رنگ نویسنده اول در این 
تاریخچه کمتر مورد تاکید قرار می  گرفت. جای تصاویر، نقشه  ها 
بسیار  این ضمیمه  در  کند  مستند  را  تاریخچه  این  که  مدارکی  و 
فصلی  عنوان  به  که  دارد  را  آن  ارزش  این ضمیمه  است.  خالی 

مستقل در ابتدای کتاب قرار گیرد.

جمع بندی
به  توجه  با  که  شده  اشاره  کتاب  پیشگفتار  در  همچنانکه 
تجربیات متنوع این باغ برای کمک به مدیریت شهری این مطالب 
و  مولفین  تجربه  نتیجه  کتاب  مبنای  نوعی  به  است،  شده  ارایه 
سایر افراد موثر در شکل   گیری باغ ملی گیاهشناسی ایران است. 
دهه  چندین  فعالیت  نتایج  از  علمی  گزارشی  دیگر  عبارت  به 
این  انتشار  سال   های  در  بومی  منابع  فقدان  به  توجه  با  تالش. 
کتاب، این کتاب مدت   ها تنها منبع با تمرکز بر خصوصیات مورد 
تداوم  به  توجه  با  ولیکن  بود.  منظرسازی  در  گیاهان  استفاده 
می   رود  انتظار  ملی  گیاه شناسی  باغ  در  متخصصین  تجربیات 
شکلی  ساختار  اصالح  ضمن  کتاب  این  بعدی  ویرایش  در  که 
و عنوان   بندی و ارجاعات متنی و ذکر منابع تصاویر و همچنین 
مرجع  یک  عنوان  به  همچنان  موجود،  محتوای  تدقیق  و  تکمیل 
مورد  ایران  در  گیاهان  با  منظر   سازی  دست اندرکاران  برای  مهم 

استناد قرار گیرد.


