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عت در یبر تعامل انسان و طب یمبتن يگردشگر يبرا يژه ایگاه ویجا توانند یمعت یهماهنگ با طب يبا و معماریباغ شهرها، با باغات ز

باغ شهرها و  يگاه گردشگرین جاییتب حاضر سعی برمقاله در . داشته باشند سمیتور يزیدار، در برنامه ریا و پایپو يحرکت به سمت گردشگر

 يهایژگین خصوص، ویات مرتبط در اینظرم و ین منظور پس از پرداختن به مفاهیبد. شده استن نظر یرابطه باغ و شهر از ا به توجه

 يات گردشگرین باغ شهر مصفا براساس مدل چرخه حیا يگاه گردشگریده است و جایباغ شهر ابهر در استان زنجان ذکر گرد ییایجغراف

ن یاست و اشاره به ا» باتلر يات مقاصد گردشگریچرخه ح«سم یتور يزیدر برنامه ر يکاربرد ياز مدلها یکی. ن شده استییچارد باتلر تعیر

ف، درگ«مرحله  5از ابتدا تا انتها  يگردشگردارد که، هر مقصد  ن یطبق ا. کند یم یرا ط» ت و رکودیتثبا مشارکت، توسعه و رشد، ی يریکش

ت دارد، در نظر گرفتن ین مبحث اهمیآنچه در ا. قرار دارد» توسعه«مرحله سوم آن  يدر باغ شهر ابهر در ابتدا يگاه گردشگریجا ،مدل

د را در ا يه آن، گردشگریاست که بر پا ییها استیس کند  یط يوه ایمشابه در کشور به ش ين باغ شهر و نمونه هایبتواند روند توسعه خو

 يو باغدار يدار کشاورزی، با توسعه پايدار گردشگریخود را حفظ کنند و توسعه پا ی، همچنان نقش و عملکرد اصلیزراع یکه باغات و اراض

 يبرا ،ن راستایدر ا .مدنظر باشندبدین لحاظ  ،یاسالم یرانیا ياز آرمانشهرها ينماد به مثابه و باغ شهرها باشد همگام و هماهنگ

با  گردشگري يها تیفعالبرنامه ریزي و مدیریت مؤثر . است دهیارائه گرد یمفهوم یمدل ،ییفضا يک الگوی به عنواندر باغات  يگردشگر

  .رسد یماز ضروریات اساسی در این زمینه به نظر  ،شهرها ایجاد امکانات زیربنایی و روبنایی مناسب باغ
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اطق در دراز مدت نشان داد ياریتجربه بس امه ره از من  تواند یم يتوسعه گردشگر يشده برا يزیاست که روش برن

آورد و بازارها يدیفوا در آن، یجاد مشکالتیبدون ا همراه  هللا زاده ( را حفظ کند یت بخشیرضا يگردشگرد يبه  عبدا

 يالگوها یاست از برخ ي، ضروريو به حداکثر رساندن منافع گردشگر یبه حداقل رساندن اثرات منف يبرا .)11: 1389

امه ر با توجه به  ها مکان يگردشگرن ییبه درک و تب توانند یمدانان یان جغرافین میدر ا. شود يرویشده پ يزیتوسعه برن

ح یطیمح يها یژگیو   .دنیکمک نما ینوا

اخت و در درجه اول مستلزم شن يگردشگر يها تیقابلاز  يریگ هو بهر يرشد و توسعه گردشگر يبرا يزیر برنامه

ز نواح یکی .است یدر درون نواح يگردشگر يها لیپتانسامکانات و  یابیارز اغ شهرها  يگردشگر يمستعد برا یا ب

اشند یم ، لذا هرگونه برنامه ر یروابط مکمل يدارا يباغ شهرها و گردشگر. ب در باغ  يجهت توسعه گردشگر يزیهستند

  . ردین خصوص انجام پذیدر ارائه خدمات در ا ها آن يد با توجه به توانمندیشهرها با

ابهر ز قد شهر  استان زنجان ا االیدر  اندازی امیم  است که حاصل  یطیمح يبایز يهاک باغ شهر با صفا با چشم 

در  ،يو گردشگر یحیخاص تفر يبا داشتن جاذبه ها واست  آندر  یانسان يها تیفعالو  یعیط طبیارارتباط متقابل ش

اند یمسم یمناسب تور يزیصورت برنامه ر اش يگردشگر توسعه به لحاظ يژه ایگاه ویدر جا تو   .دمطرح ب

ن منظور یبد. استن نظر یبه رابطه باغ و شهر از اه توج در باغ شهرها و يگاه گردشگریجا نیین مقاله تبیهدف از ا

به ، یرانیگاه باغ در شهر ایاغات و جاو ب يکشاورز يگردشگر ،باغ شهر، باغ، يگردشگر میپس از پرداختن به مفاه

خته موبا  مرتبط يهاه ینظر ابهر معرف ییایجغراف ياهیژگیو سپس و شده استضوع پردا ر  یافته ها ه وشد یباغ شهر  ب

 به عنواندر باغات  يگردشگر يو برا گرفتهل قرار یر مورد تحللچارد باتیر يگردشگرد ات مقاصیاساس مدل چرخه ح

ضا يک الگوی له نت گردیده استارائه  یک مدل مفهومی ،ییف الزم  يشده و راهکارها يریجه گیو در آخر از مباحث مقا

اند شنهادیپ  .گردیده 

  

خذ شده است که ر يبه معنا tourاز کلمه  ،يگردشگر» Tourism«لغت  به  turnsن یشه در لغت التیگشتن ا

ردیدن و رفت و برگشت بیچرخ يمعنا آن مسافرت که يبه سفر يبستر، گردشگردر فرهنگ و. ن مبدأ و مقصد دا به  یدر 

ر یو سپس بازگشت ردیگ یممقصد انجام  ، گفته  به محل سکونت را درب ا  يگردشگر یفارس يدر فرهنگها. شود یمدارد ب

ا شده است يجهانگرد م سفر کردن، معن ر عال د یت بازدی، به فعاليگردشگر ).20 :1388 ییسقاو  یپاپل( مترادف و در اقطا

  . شود یمز گفته یروزانه ن ينندگان و گردشگرک
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که در  ییها مکانب یترت نیبه ا .)246: 1383 یمحمود( ندیباغ گورا ده و محصور از درختان یپوش ییا فضایمکان 

ا تفنن و تفرجگاه ید محصول یا تولینکه محل کسب و کار یاعم از ا شوند یمو گل کاشته  ینییوه و تزیدرختان م ها آن

دهخدا . شود یمرامون خانه ها گفته یپ یها باغبه س یواژه پرد .)14: 1389 یو عاطف یهاشم( شود یمباشد، باغ خوانده 

رد: سدینو یمس یپرد یدرباره معن ان ماد یس لغتیپ از زب وستان  یبه معن» پارادئزا« یمأخوذ  : 1385 ماینع( استباغ و ب

12(.   

وژ یعیطب یکه در تعامل با جاذبه ها یاز انواع گردشگر ا ی یکشاورز یگردشگر. ردیگ یمشکل  یکیو اکول

ز کارها یگردشگر یست و نوعا »Agro tourism« سمیاگروتور آن ا ابزار بکار گرفته  یسنت یکشاورز یاست که در  و 

آن اکوسیبدون ا ،کنند یمدن ید شده در  م منطقه ینکه به   زبان لطمه وارد شودیم ین کشاورزیزم یزیا حاصل خیست

ت فعاالنه، امکان گذراندن مطلوب تعط یآموزش یدهایاقامت در مزرعه، بازد .)505 :1386کارگر ( ا مالت یو مشارک سر یر

رکان ا .)15 :1387 کیمهندسان مشاورهامون ( دهد یم انسانعت و مواهب آن را به یاز طب یدیدرک جد و سازد یم ن یاز ا

ائه محصوالت صنعتها جشنم مربوط به یاست که مفاه یکشاورز یجاذبه ها ی، گردشگرینوع گردشگر  ی، موزه ها و ار

  .)4 :1382 ییایآس( دهد یمز تحت پوشش خود قرار یرا ن یفرهنگ یدادهایر جاذبه ها و رویو سا یکشاورز

س مفهوم یانگل. ستم در انگلستان و آلمان شروع شده استیدر اروپا، از قرن ب »Garden tourism«باغ  یگردشگر

، که شش ماه طول » باغ یها شینما«جاد مفهوم یا یرو ها یآلمانکه یجاد نمود، در حالیرا ا» سمیباغ تور« تمرکز کردند

باغ  یگردشگرند ار موفق بودند و موجب شدیکشور بسهر دو . شد یممختلف برگزار  یو هر بار در شهرها دیکش یم

ش یب 1983در سال . شوند یخاص گردشگر یجاذبه ها یآلمان دارا یس شود و شهرهایسم انگلیاز صنعت تور یبخش

R.P.T) خ شرکت نمودندیمون یها باغ یها شینماد کننده در یون بازدیلیاز ده م homas, G, D. G 1994:6). باغ  یگردشگر

است که در آن  یـحیتفر یـتی، فعالها باغد از یبازد یورـیبه نظر . باشد یمش باغ ینما ی افتهید ارتقاء یوه جدیک شی

 یو مخلوقات خداوند ها یطراح، اشکال و ها رنگعت، یطب یها ییبایزح است و لذت از یاز تفر یبخش یکیزیت فیـفعال

   .)14:همان( وجود دارد

حده و برخیدر ا آن وسیمبادرت کرده اند که ح ی، به احداث منازلییاروپا یاز کشورها یاالت مت  یع و دارایاط 

 یتعداد آنها به شهر، حالت یادیوجود ندارد و ز یبا مصالح ساختمان یوارید ها آنن یب یاه است و حتیدرخت و گل و گ

است، بد یهمانند باغ ز شهرها عنوان یب این ترتیبزرگ داده   ییایآس( دا نمودندیرا پ »garden city«ر باغ شهنگونه ا

 )17 :تا یب ،زاده یمشهد(. رامون خود برخوردارندیان و پیدر م یعت غنیهستند که از طب ییباغ شهرها، شهرها .)35 :1382

اغها یمحصور در مزارع کشاورزو کل شهر  ضا یعیباغ شهر محدوده وس .)25 :همان( وه خواهد بودیم یو ب  یاست که ف
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تبه در ا یو ساختمانها شود یمافت یسبز به وفور در آن  در  .)18 :1386اقتصاد  یایدن( ن محدوده وجود نداردیبلند مر

ضا یباغ شهرها دارا )22 :همان(چند خانه باغ است  یحاو ی، باغ شهر مجموعه ایف شهرسازیتعر سبز، ارتباط با  یف

ن شهرها جامع و مستقل اند ین ایهمچن. اند یکشاورزو  ی، صنعتیمناطق مسکون ی، داراها پارکرامون توسط یط پیمح

(Garden city movement 2011:3).  

حضور باغ در اشکال گوناگون خود بوده اند، نحوه حضور و ظهور باغ در  یرایران همواره پذیا یخیتار یشهرها

ا پذ یم و فرهنگ، شکل خاصیط، اقلیاست و در هر جا، بسته به مح یار متفاوتیابعاد بس یشهر، دارا   .رفته استیر

وده استیکهن ا یاز نقش باغ در شهرها ینمونه بارز یات فردوسیادب یبازخوان    .)466: 1383 یمحمود( ران ب

ا کرد جا  یآن خوب جان اندرشارستا یکی یچـنا ن دلگشـا یـیبـن
ابدو  اختــارش انـدر نشیدرختــان بس دان بساختیوان و میکاخ و 
ـان بـسـدرخ ــم ار و آب روانــیـــت ـوان یه ورده ج  شـد دل سالـخ

ـه ب آن شهـر ب یـنین سیدر  س یــکی مار ـک ــ ان از بهشـت و ب وسـت  ب
، باغ ن ا ا وجودز در به یهمانطور که آب در ساخت باغ نقش دارد ا یآمدن شهر نقش خود ر تحوالت مربوط . کند یمف

ر م ابطه ساختا ان است که  ها آنان باغ و شهر در یبه شهرها و ر ز سو توان یمچن ز یباغ را شهر و شهر را باغ نام ییا د و ا

ا به مثابه کارگاه طرح اندازید یسو   )6 :تا ی، بییکربال(. کرد یشهر تلق یگر باغ ر

اد متفاوت توان یمو  شود ینمخالصه  ها باغتنها به تک  یرانینجا که گستره باغ اآاز  ده را در ین پدیاز حضور ا یابع

اس شهر یخانه ها تا مق نیتر کوچکاط یاز ح یرانیاس باغ ایان برشمرد و از آنجا که مقیرانیا یو جمع یخصوص یزندگ

ر  یت خاصیاز اهم یرانیگاه باغ در شهر ایرو جانیز ا، ادینما یمجلوه  یچون اصفهان عهد صفو ییها تختیپا برخوردا

ز باغ یبا توجه ژرف به بحث باغ و باغساز ها آنران و رشد و توسعه یا یخیتار یشهرها یریشکل گ. است استفاده ا ، در 

اغ پذـکیدر پ یساز و عناصر مهم ب ز موقع ها باغا نه تنها ـن راستیا در. رفته استیره شهر صورت  ثیا رفته یر پذیت شهر تأ

 یاستخوان بند یگاه یقرار گرفته و حت ها باغا مجموعه یر باغ یز تحت تأثین یشهر یاند بلکه شهر و مجموعه ها

اندیشهر را تشک یاصل یمحورها اق خاص خود یران عرصه حضور باغ به سبک و سیا یو شهرساز یمعمار. ل داده 

لگوهایپد است و را  یو شکل یرات ساختاریکه تأث یوندیپ. باغ و شهر است یدگیوند و در هم تنیر و پینظ یب ید آورنده ا

ز سو یو روان یو مفهوم یمعنو یک سو، جنبه هایاز  مردمان و  یاتیو ح یطیست محیز یازهاین نیگر و همچنید یرا ا

پدیز ان را    .)67و  68 :1386 یمیررحیم( آورد یمد یستگاه آن

کشور  یشهرها یبرا یعرصه فراغت و گردشگر نیتر مهم، یرون شهریب یالقیی یدر حال حاضر قلمروها

وسع. شوند یماخته ـشن لبدیه سرـبا ت ضاهـین ،رهاـشه ییفضا – یع کا ر ـشتیز بروه ـروز ب یـباز و تفرج یـااز به ف

اسا .)4 :1387 کیهامون مهندسان مشاور( گردد یم ا نحوه بهره گ یرانیشهر ا یزیتجارب طرح ر ییشن ارتباط ب ز  یریدر  ا
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ضا . دیفا نماین شهرها ای، مرمت و توسعه ایبازساز یرا برا ینقش ارزنده ا تواند یم یشهر یباغ در ساختار شهر و ف

ار اندک است و یرفته در خصوص باغ و شهر بسیو مطالعات صورت پذ ها یبررسن است که یار روشن است ایآنچه بس

رداخته شده است یعموم ین خصوص، آن هم اغلب در مورد باغهایدر ا یمورد یها یبررسشتر به یب ابهر ن .پ ز شهر یدر 

 در ت نقش باغیچشم اندازها و عناصر شهر و اطراف آن نشانگر اهم وخته اند یدر هم آم یام عناصریم االیو باغ از قد

 .استدر آن  یهنر شهرساز
  

اواخر قرن نوزدهم، از جمله راه حلها جاد یشنهاد شد، فکر ایاز مسائل سکونت در شهر پ یاریبس یکه برا ییدر 

انند بود یشهرها  .)34 :1389 عهیش( شنهاد شدیپ یسیانگل رهاواردباغ مانند از جانب ابنز یجاد شهرهایفکر ا. باغ م

رد نهاشنهادات یپ ، مس«در کتابش با عنوان  1898تاً در سال یهاوا . چاپ شد» یاصالح واقع یز برایصلح آم یریفردا

ز اصالح سیک دیشنهاد شد یآنچه که پ جتماع یاسید جامع ا تدرییشامل تغ یو ا متمرکز موجود به  یشهرها یجیر 

ود و هر باغ شهر شامل  ییتمرکز زدا ود یکشاورزامالک ، در نفر جمعیت 30000ب :v.ward 2005( مجاور ب در سال  .)1

جدیانجمن باغ شهر تشک 1899 ا عنوان  رد ب . دیاصالح گرد 1902در سال » فردا یباغ شهرها«د یل شد و کتاب هاوا

ز محتو )3: همان( زدیآ ینگونه برمیات کتاب ایا رت یبص( عت، آسمان و آفتاب استیانسان به طب یکید که خواستار ن

ا یبزرگ تا چه حد برا یشهرها دانست یم یو .)1 :1379 رند و  ییمردم مناطق روست که نمونه باغ  خواست یمجاذبه دا

امت تمامیازات فعال شهریشهر را که در آن همه  ، یکامل پد یبی، ترکییروستا یو سرخوش ییبایز ی، توأم با  د آورده بود

رد برا .)20 :تا یب ،زاده یمشهد( موجود به مردم عرضه کند یشهرها یبرا ینیبه عنوان جانش لگویآ یهاوا  یینده شهرها ا

هماهنگ دهد یمبه دست  آن  ا احت ین هماهنگیشده است که ا یعت برقرار و سعین انسان و طبیالزم ب یکه در  اجات یب

ام باغشهر معروف شده، شهر ایا. ردینوظهور شهر سازش پذ ن یب تواند یماست که  ییبایده آل، کامل و زین شهر که به ن

و در آن  ابدی یم ینسب ییخودکفا یجامعه محل .)123 :1369د یفر( الزم برقرار کند یرامونش هماهنگیو پ یجامعه شهر

ر یمورد تأک یـعیطب یایعت به دنـمتقابل و رج یـک، ثبات، وابستگیط نزدـعادل، بهداشت خوب، روابـتنوع مت د قرا

ن ایبه مانند روستائ یت شهرین است که جمعیا یین شهرهایاز ساخت چن ییهدف نها .)75 :1384نچ یل( رندیگ یم

اسند و با زندگیهمد آسا یاجتماع یگر را بشن باغ شهر  .)91 :1382 یو رجب یپاپل( ش حس کنندیساده، خود را در رفاه و 

ا کار کردن در ا یبیهاوارد ترک ز شهر و ورستا بود ت کار در  ایکار در مزرعه  یبرا ین شهرها را به عنوان راهکاریا

  .)Garden city movement 2011:2( کند یناسالم شلوغ، معرف یشهرها
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لگو یکی ها تفاوت یجستجو . ن استیجانش ین و گردشگرینو یگردشگر یایدر حال ظهور جغراف یاز ابعاد ا

انعطاف پذ ییهایژگیو ین، داراینو ینعت گردشگرص رشید تجربیجاد اشکال جدیو ا یبند، بخش یریچون   یات سفا

انتخاب فراوان رمغان  یرا برا یاست که حق  پسا مدرن .آورد یمگردشگران به ا به عنوان  یته اوقات فراغت و گردشگریدر 

لگو .)181: 1388 ییسقاو  یپاپل( بدل گشته است یو هست یزندگ یاه هیحق، نه پاداش محسوب و به پا  ی توسعه یا

وسعه خو یمیگرا است که توجه به مفاهگسترده و عمل یکردین رویگزیجا ر خود باورد چون ت ر و متمرکز ب ، مردم یراهب

وند ر رب یکنترل جامعه محل یساز، توانمند)یبا مشارکت جامعه محل( یتوسعه محل یتئور ،یاساس یاز های، نیمحور

و  یداریست، پایط زیمردم نهاد، مح یسازمانها، یانعطاف ساختارو  مشارکت، یریادگیروند  هایکردی، رویریم گیتصم

ز اشکال  یمجموعه ا به عنوان تواند یمن یگزیجا یگردشگر.)6: 1389 نسب یتاجر( است داردیست و سیط زیرابطه مح ا

ا یگردشگر زه  یو ارزشها ی، اجتماعیعیطب تعاریف، مطابق ب اشد که اجا هد یمجامعه ب ان و مهمان هر دو منفعتیم د  ،زب

اشندو تجارب ارزشمند تعامل  آن داشته ب  ی، فرهنگیعیطب یداد هایحضور رو دیتوان یمن یگزیجا یبر اساس گردشگر. از 

:R.Espinoza 2003( دینیط ببیرا در کوتاه مدت در مح یر انواع گردشگریو سا 1(.   

رمعمول یغ یها تیفعالاست که بدنبال  ییروههاـمتشکل از گ یرـن گردشگیدن اشکال نوـد آمیه پدـالبت

اشند یم ر . ب  ییایض( هستند، شکل دهند ها تفاوتدنبال  را که به ینیگزیجا یگردشگر یای، جغرافها گروهن یا رود یمانتظا

و  تر عیوست، منابع بازار را یر رفتار مصرف کننده، اقتصاد را تقوییر آن در تغید مسافرت و تأثیجد یالگوها .)194 :1388

ز  یقسمت کوچک توان یم یاصول یزیک برنامه ریبه شرط  .)286 :1386نژاد قره ( کند یمرا مهمتر  ها یگذاراست یس ا

ا به نحویباغات و مزارع موجود در حاش ز مراحل کاشت و  یه شهر ها ر ردن ا امکان تجربه و لذت ب آماده نمود که 

لموس و عمل از یفعال یدار مشاغل اقتصیکه در سا یافراد یبرا یبرداشت به شکل م  یها یروزمرگت دارند و خسته 

  .)14: 1387 کیمهندسان مشاور هامون ( جاد گرددی، ااند یشهر یزندگ

ا را به یدئولوژیا تب تعبیراست که در هر  ین رو منطقی، از اکند یمن ییتع یط زندگیشرا ی همه، نگرش م ن ییو 

 :1389 ینصرآباد( میقرار ده ییایجغراف یها لیتحلکانون مباحث و ر را د یدئولوژیا، ها طیمحده ها و یاز پد ییایجغراف

هن و التیشه ها، تخیا ها، اندیآرمانشهرها، تجسم بخش احساسات، الهامات، رو.)7 و هر  هاست انسان یات درونیذ

ا  یـمطلوب و آرمان رـات قرآن شهیکه در آ ییها واژه .)98 :1387 ییشکو( ندیآفر یمژه خود را یآرمانشهر و یدئولوژیا ب

، حیچهار رمشتقاتی از ف شده است، بطور عمده ـیتوص ها آن اشند یمب ی، سلم و طَیشه أمنَ به معنای امنیت،  أمنَ. ب

لم به معنای همزیستی، دوستی و سالمتی و طَیب به معنای پاکی است  به معنای زندگی و س یح صلح و اطمینان خاطر؛ 

ر .)134: 1379 ینوح( ا  )1(شکل  یرا در چهار ضلع یشهر اسالم یاساس یها یژگیو توان یم، یدین چهار واژه کلیا بناب ب

   : نشان داد یو معنو یم مادیمفاه یگگانیعطف توجه به 
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  یشهر اسالم یاساس یها یژگیو - 1شکل 

  )135: همان(: مآخذ

ت یم خانواده ها و اهمیاستقالل هر مؤمن، حرمت حر، یاز زندگ ینی، براساس احساس دیسنت یاسالم یشهرها

ود ینیخلوت گز ز زندگ ین طرز تلقیا. شکل گرفته ب اده است  یاسالم یشهر ها یکیکامالً در ساخت اکولوژ یا مؤثر افت

مشترک همه مردم  یو زندگ یمسکون یاستقالل در واحد ها یپر دوام محالت و خانه ها، انتخاب نوع یکه مرزها

م ین باغشهر ها به حریمتدوال گشته است، در ا یشمال یاروپا یکه در باغشهر ها یزیمحله، نمونه روشن آن است چ

 یاط بزرگ و پردرخت خانه ها، آب نماها و حوضهایح .)201 :1369 ییشکو( شود یمار یبس دیتأک ینیمحالت و خلوت گز

لند واحد یگل یوار های، دها حوضن ینور و آب در ا یبزرگ خانه ها و مساجد و باز وان خانه ها، یوا یمسکون یهاو ب

صورت گرفته  یست شهریط زیمح یو سالم ساز یباسازیو ز ییط نامساعد آب و هوایاز شرا یریهمه در جهت جلوگ

در کاهش  یارزنده ارون از شهرها سهم یعت بیدن افق شهر و طبی، دیباز کاف یوجود فضاها .)193:همان( است

اش یها یخستگ ردیاز کار و فعال ین ختمان یمسلم است که وجود . ت دا ا حیک سا اط، حوض و آب نما، باغچه یک طبقه ب

ت و آرامش ساکن یو پرورش جسم یط بازیاه، از نظر محیو گل و گ تأثیکودکان و سکون ار است یادیر زین از   برخورد

ز خصوص یزگینظم و پاک .)193 :1389عه یش( وده و وجود طب یجوامع آرمانات ارزشمند یا د همه یبا یعت به عنوان بستریب

لبد آن نیدر باطن آن و در روابط م یآرمانشهر اسالم .)87: 1384نچ یل( جا احساس شود است و کا ن یز در ایان شهر نهفته 

ز جهت هماهنگ از به ین .)137: 1379 ینوح( ابدی یمت ی، اهمکند یمکه با باطن آن بر قرار  یو روابط متقابل یبستر و ا

ا ا یعیمکان طبجاد یط، لزوم ایمح یسالم و تازه و بهساز یهوا در » عتیده بازگشت به طبیا«، جاب کردهیو سالم ر

رات آن ییمدرن و تغ یطره زندگیکه از همه جهات در س یانسان وقت .)124 :1382 یو رجب یپاپل( افت استی یشهرها تجل

ت و ارزش را جستجو  یمعنو یک فضایقرار دارد، در  ا یا؛ و )171: 1388 ییو سقا یپاپل( کند یماصال ن اصالت و ارزش ر

ضا  . انسان است یاز بهشت برا یرینماد و تصو، چرا که باغ احساس کرد توان یم یاسالم یشهرهاباغ  یمعنو یدر ف
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عد از مرکز آن است و در ن یدوم، ابهر استان زنجان ب غرب  یلومتریک 78زنجان و  یجنوب شرق یلومتریک 83شهر 

آن تا تهران حدود ن قرار داردیقزو ومتر یک 240، فاصله  اشد یمل  .ر آزادراه شمال غرب کشور واقع شده استیو در مس ب

ابهر به عنوانن شهر یا واقع  یقه طول شرقیدق 13درجه و  49و  یلقه عرض شمایدق 8درجه و  36، در مرکز شهرستان 

ر است 1540ا یآن از سطح در شده است و ارتفاع متوسط حتابهر . )56: 1384 یمعصوم( مت هکتار را  1581در حدود  یمسا

اغات و اراضیگ یم  دربر ز مساحت کل آن را شامل  33حدود  یزراع یرد و مساحت ب ن یمهندس( شود یمدرصد ا

اد . )2(ل شکاند  باغات فراگرفتهز ینرامون شهر را یپ .)33: 1389مشاورآرمانشهر  استن ابهر  یگزارش جهاد کشاورزبه 

اشد یهکتار م 1950آن کالً حدود  یشهررایو پ یمساحت باغات شهر   .ب

  

  
  ابهر  یر ماهواره ایتصو - 2شکل 

  )google Earth( :مآخذ

لبرز غربی یجنوب یدر دامنه ها ابهر شهر ابهر واقع شده و شمال و جنوب آن محدود به  –، در دشت زنجان ا

ز زنجان تا قزوین دشت طویکوهستان است اما از شرق و غرب، ا ردیل ا ادامه دا ، معروف اطراف شهر یاز قله ها. ن 

  . در جنوب آن است» کوه مال« یداغشترکوه در شمال آن و مال

ان یآب و هوا متفاوت از جمله سرد قرار  یر توده هایدر زمستان تحت تأث. است یشهر از نوع معتدل کوهست

ختیسبتا ن یدر تابستان هوا یول ردیگ یم انه ـرودخ نیتر مهمررود ـابه .)60: 1384 یمعصوم( ه حاکم استیبر ناح یکنوا

ا جهت ا یتقر یـآن است که ب ابهر از نظر آبیناح .کند یمان شهر عبور یاز م یشرقجنوب  – یـشمال غربب  ینیرزمیز یهاه 

رد یوضعیت مطلوب   . دا

ابهر از گونه هایناح یاهیپوشش گ  یدره ها یرود و برخشتر در اطراف ابهریکاشت است که بدست  یدرخت یه 

که  ندیرو یم یاهان مرتعیاطراف انواع گ یکوهها یه ها و دامنه هایدر کوهپا. خورند یماطراف شهر به چشم  یکوهستان

ر تغذ رو ی، استفاده صنعتها دامه یعالوه ب اطراف آن  یشهر و روستاها مردمگاه گرم تفرج یدارند و در ماههاز ین ییو دا

  . هستند



 

9 

 

ابهیدر مورد وجه تسم آن را ان خیرانیا :میخوان یمن یاقوت چنیر در مشترک ه  ، درباره کنند یتلفظ م» اوهر«ودشان 

، مرکب از   یمحل که لهجه« اوهرا یاب است و کلمه ابهر یآس یبه معن» هر«و » آب«اشتقاق آن گفته اند که کلمه

ز مطالعات تار .)30: 1377 یآقامحمد( اب استیآب آس یبه معن» است بوده  یشهر قلعه ا ید که نقطه اصلیآ یبرم یخیا

گذاریان پایکه در دوره هخامنش   .و امروزه به قلعه تپه معروف است )77: همان(شده  یه 

ابهر یجمع ،1385ت درسال یجمع یسرشمار براساس و درصد  بوده درصد 3/2نرخ رشد  با نفر 75438ت شهر 

گرچه زبان  .هستند یعشر یاثن عهیم مسلمان و شن مردید .)79: 1389مشاورآرمانشهر  نیمهندس( است% 86 یباسواد

  .کنند یمتکلم  یدر حال حاضر اغلب خانواده ها با فرزندان خود به فارس یاست ول یآنان ترک

.  و روزنامه دفتر، نما، فرهنگسرای، سیعموم ی، کتابخانه هاها دانشگاهشهر ابهر  یو فرهنگ یلماز مراکز ع از مراکز ..

جد، حس یمذهب راحمد زهر یآن بقعه پ یخیتار یو از بناهاامامزاده ها  یارتگاهیز یو پنج بنا هینه ها، حوزه علمیآن مسا

  .ذکرکرد توان یمنوش را 

 یمیو د یآب یهازراعت. ، صنعت و خدمات استی، دامداریابهر براساس کشاورزشت مردم یمع یاقتصاد از نظر 

پینیب زمیجات، س یفیانواع ص. دهد یمل یانواع حبوبات تشک و یا، نباتات علوفه ه را گندم و جویمعمول ناح ه وج، گازی، 

ان یفرنگ ع . دیآ یم به عملابهر   جات دریواع سبزو  زیدرختان مانوا اعم ا ، گالبگردو و  وه  الس یگ هلو، ، به، زردآلو،یبادام

اشد و بس یو آلبالو م ز قدیناح یآب یاز اراض یاریب تبد یم به باغهایه ا  . ل شده استیانگور 
  

آن هم به روش کتابخانه ا یفیپژوهش توصاز نوع مقاله حاضر  وده و اطالعات  استفاده ،یب ز کتب و نشر با   ات ویا

 .شده است یگردآور و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران یدانید میبازدق یهم به طر ،...
 

ینکه  ضاهای سرسبز پیراشهری روبه فزونی است، با عنایت به ا ان اوقات فراغت و گردشگری در ف گرایش به گذر

اصلی پژوهش حاضر، تأکید بر روند روبه توسعه گردشگری در باغ شهر مورد مطالعه و نمونه های مشابه در کشور  یافته 

اشد یم رد . ب همچنین . باتلر تعیین گردیده استبدین منظور جایگاه گردشگری در باغ شهر ابهر با توجه به مدل ریچا

  .یک الگوی فضایی، مدلی مفهومی ارائه شده است به عنوان هابرای گردشگری در باغات باغ شهر

ز  یکی ائه شده است 1980باتلر است که در سال چارد یر یکیکاربرد دارد مدل گراف یگردشگرر که د ییها مدلا . ار

رد یدر مقصد گردشگر» عرضه«شتر به ین مدل بیا ات مقصد ین مدل را با توجه به چرخه حیباتلر ا. توجه دا

»Destination life cycle «اشاره یکرده است، او به ا یطراح ا  یندیفرآ یکه هر مقصد کند یمن نکته  را از ابتدا ت
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ادامه دهد و  یات جهانگردین مراحل، ممکن است مقصد بتواند به حیا یو در ط خواهد کرد یانتها ط ز یا ایخود  نکه ا

جهانگرد   : ل شده استیمرحله تشک پنجمدل از . خارج شود یچرخه مقصد 

اشد یزیا برنامه ری ین کشف ممکن است اتفاقیا: کشف مقصد: مرحله اول  ین مرحله شبکه دسترسیدر ا. شده ب

اشد یم یبوم یکم و مخصوص اهال یامکانات و خدمات رفاه. است یمحدود به مردم بوم اندک با منطقه  یو عده ا ب

  . آشنا هستند

پیدر ا: مقصد یریدرگ: مرحله دوم اسب با نین مرحله گردشگران از مقصد اطالع  از گردشگران، مردم یدا کرده و متن

وده ولیا. کنند یم یو خدمات رسان یس دهیم به سرواقدا یبوم جذب  یبرا یزشیانگ یعامل ین خدمات محدود ب

  . ردیگ یمقرار  یجهانگرد یها تیفعالان ین خدمات، مقصد در جریو به واسطه ا شود یمگردشگران محسوب 

ومیدر ا: توسعه و رشد مقصد: مرحله سوم ه یسرما. کند یمدا ی، توسعه پین مرحله خدمات ارائه شده توسط جامعه ب

، یحد ا نیتر یعال. شود یمشتر یب یجاد تقاضایشتر موجب ایخدمات ب. کند یمشروع به رشد ... غات و یتبل، یگذار ن مرحله

  . باشد یم »Mass tourism«انبوه  یجهانگرد

ر من مرحیدر ا: ت توسعه در مقصدیتثب: مرحله چهارم مثبت اثرات  گردشگری رسد و یله تعداد جهانگردان به حداکث

امه ر    .دهد یخود را نشان م یو منف هد بودیب یتوسعه نباشد اثرات منف یزیاگر برن جاد ین مرحله امکان ایدر ا. شتر خوا

 یکامل پاسخگور خدمات به طو. ل شده استیآن تکم رشیت پذیو ظرف عد وجود ندارد چون مقصد اشبایخدمات جد

امطلوب یست و به برخیگردشگران ن ز تقاضاها ممکن است پاسخ ن د ت خدمات، تعدایفیل افت کیکم به دل کم .ارائه شود ا

در و  شود یارائه داده م یخدمات بهتر بیاست که در مقاصد رق ین در حالیا. کند یدا میگردشگران درآمدزا کاهش پ

  . شوند یب میردشگران مقصد، جذب مقاصد رقاز گ یجه بخشینت

اعتقاد  یبرخ. )1 :1389 یلیراسماعیو م یقادر(د باشد یشدا یف ین رکود خفیممکن است ا: رکود مقصد: مرحله پنجم

امر آن با توجه به . )41 :1388 ییایض( است یحیک مجموعه تفریات یدر ح یعیر و طبیاجتناب ناپذ یدارند رکود،  از  بعد 

است اتفاق بین یگریت رکود، حاالت دیوضع  یریو بکارگ یزیحساس برنامه ر ی مرحلهن ین در ایبنابرا. افتدیز ممکن 

بهرحال احتمال زنده شدن . ا کردیمنظم مجدداً مقصد را اح یزیبا برنامه ر توان یمار مهم است، چرا که یبس یاستراتژ

ا روند یمقصد، ادامه توسعه ول تثبیکاهش یب حتیرکود شد، ت وضع موجودی،  است که در  یمرگ مقصد، اتفاقات ید و 

   .)2 :1389 یلیراسماعیمو  یقادر( مرحله مدل باتلر ممکن است رخ دهدن یآخر

 یعیطب ی، عالوه بر جاذبه هایادیعوامل بن یک سریکه  ردیگ یمشکل  یک مکان هنگامیدر  یان گردشگریجر

ا. دیفراهم آ یو انسان ت یل به هدف جذب گردشگر اهمین یاست که برا ییها ساختوابسته به  یان گردشگرینرو جریاز 

ابسته به فرآ یتوسعه گردشگر. دارد یاساس صاد یندهایو ان محلیمستمر ماب یاقت  یتقاضا یارها، بازین ساکن

   .)22 :1388 ییو سقا یپاپل( ط استیو مح یگردشگر
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ه در ین ناحی، ایگردشگر یایباغ شهر ابهر از نظر جغراف یهایژگیو براساس نظر کارشناسان طبق مشاهدات و

از مرحله اول یر یات مقاصد گردشگریح ی چرخه ، گذر کرده »مشارکت« یریدرگ یعنیاکتشاف و دوم  یعنیچارد باتلر، 

ا : مثل ییهایه گذارین صورت که سرمایبد. قرار گرفته است» توسعه« یعنین مدل یو در حال حاضر در مرحله سوم 

،یدر کنار باغات پ یستیتور یجاد دهکده های، اریدر دهه اخ دوم به صورت خانه باغ یش ساخت خانه هایافزا  رامون شهر

آن، افزایش ورود گردشگران غیربومی در سالهای اخیر، ایجاد غرفه های فروش  افزایش قیمت باغات در برخی نواحی 

اطراف شهر،  یدر تابلور ه از جمله انگویناح یمهم باغ یهاغ فرآورده یتبل محصوالت باغی در کنار مسیرهای اصلی 

آن دریشهر و  یورود ، یم ا نماد  نشانگر شروع رشد و ... و ینترنتیا یها تیسا یدر برخ ییها گزارشو  ها عکسدان انگور

ابهر  یتوسعه گردشگر امکانات و خدمات بیبنابرا. هستنددر مقصد باغ شهر  در  یشتر، توسعه گردشگرین در صورت ارائه 

  . ت حرکت خواهد نمودیه به سمت تثبین ناحیا

  : دهد یمباتلر، نشان  یات مقاصد گردشگریابهر را در چرخه حگاه باغ شهر یجا )1(نمودار 

  

  
  باتلر یات گردشگریگاه باغشهر ابهر در چرخه حیجا - 1 نمودار

  )41 :1388 ییایض(مدل باتلر  4-2، براساس شکل 1390نگارندگان : میترس

  

اذعان نمود که باغ شهر ابهر از نظر چگونگیالبته با ر ندارد، ز یش و گسترش، انطباقیدایپ ید  ش یدایرا پیبا مدل باتل

اشد یمدر آن  یدر ابهر، مقدم بر توسعه گردشگر یمدن یو توسعه زندگ ت دارد در نظر ین مبحث اهمیاما آنچه در ا. ب

 یوه ایباغات آن، به ش ژهیبه وه، یبتواند روند توسعه خود را در ناح یه آن گردشگریاست که بر پا ییها استیسگرفتن 

اغات و اراض یط د محصوالت را حفظ کنند و توسعه یتول یعنیخود،  یهمچنان نقش و عملکرد اصل ،یزراع یکند که ب

اولویناح یراشهریدر باغات پ یدار کشاورزیپا  . ت باشدیه در 
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 ییو سقا یپاپل( تمرکز کرد ها رساختیزالت و خدمات و ی، تسهید بر سه سطح اطالع رسانیبا یدر توسعه گردشگر

1388: 123(.  
  

»«

و  ها سکونتگاهجاذبه ها،  یریق پذیاز تطب یدر روند ییایجغراف یرامون هر فضایپ یل گردشگریه و تحلیتجز

انجام یالت مورد نیتسه ضایدر ا. ردیگ یماز  ک سو شناخت یدر . ه استیدو سو یانیوابسته به جر ییایجغراف ین نگرش ف

ضایگر پژرفان یگر درک و سنجشید یموجود در بازار و در سو یو تقاضا یگردشگر رد یرامون ف و  یپاپل( مربوط قرار دا

رسیمنحصر به فرد و ارزشمند در قلمرو ا یوجود جاذبه ها .)209 :1388 ییسقا موجب  ها آنمناسب  ین فضاها و دست

 :1387 کیمهندسان مشاور هامون ( شده است ها آنمتنوع در  یها یکاربرتفرج، ساخت و ساز و انواع  یاد برایز یتقاضا

ز ا .)5 رو بررسیا ابسته به تجز یگردشگر یها تیقابل ین . است یگردشگر ییافض یک الگویل یه و تحلیدر باغ شهرها و

ه و یتجز یو چشم انداز فرهنگ یعیط طبیوسته از محیدر باغ شهرها را در دو بعد بهم پ یتوان گردشگر ین مبنا میبر ا

ز تول(آن  یو فضامند یگردشگر. ل کردیتحل ضایبا چشم  یزه ها، تقاضا برایاز انگ یدر روند) یگردشگر یعملکرد ید ف

از  یاقتصاد یها تیفعال، تنوع ها باغباغ شهرها، خانه  یمای، سیدگـزن یوه هایرامون شیمتفاوت را پ یطیمح یاندازها

ضا ین الگویا. دهد یمشکل ... و کشت و  یجمله نوع باغدار ت مؤثر باغات در گردشگر یدر پ ییف . است یدرک اصال

ت موجود در ا آن  ییو معنا یکیت اکولوژیو جذاب »باغات«دست ساخته بشر  یعیطب یک فضایان وابسته به ین میاصال

 یها تیریمد به واسطه باغشهرها یگردشگر یمناسب در فضا یابیالت و بازاریخدمات، تسهن ارائه یهمچن. است

ال داشته و توسعه گردشگر یداری، رفاه، توسعه و پای، سودمندکشاورزی و گردشگری . را منجر خواهد شد یرا به دنب

اغات یگردشگر ا  هاباغ شهر در ب   :نشان داد )2( نمودار با نظاممندک نگرش یبا  یدر چارچوب مدل مفهوم توان یمر
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  در باغات باغ شهرها يگردشگر یمدل مفهوم -2نمودار 
  )1390نگارندگان : (میترس

اغ شهر ابهر،  و جاذبه هاي محیطی و معنایی زمینه  ها تیقابلبا توجه به مدل فوق، براي گردشگري در باغات ب

ا  ابی بهتر ب ارائه خدمات، تسهیالت و بازاری اند و لیکن توسعه مطلوب گردشگري در آن، مستلزم  ا فراهم نموده  مناسب ر

اشد یمکشاورزي و گردشگري  يها تیریمد ژهیبه وو همکاري ادارات مرتبط، تعامل   .ب

ز  ماکشور   يگردشگرت یبه اهم تیو با عنا برخوردار است يتوسعه گردشگر يبرا ینهفته قابل توجه يها ییتواناا

صادر د   .رسد یمبه نظر  يران ضروریا ن بخش دریتوجه به ا، یاجتماع یفرهنگ يو عرصه ها اقت

انواع جاذبه ها يبرخوردار نینو يتوسعه گردشگر يثر براؤاز عوامل م یکی ن یاز ا یکیاست و  يرگگردش ياز 

اشندر بش یآل دهیا يآرمانشهرها توانند یممناسب  يزیکه در صورت برنامه ر باشند یم »باغ شهرها«جاذبه ها  که  ب

اسبیبسز مقصد یگردش و تفرج ن يبرا ت،یو فعال یزندگ طیشرار ساختن یعالوه بر مس   .بشمار روند یار من

ت برنامه ریزي و طراحی شهري بکار باغ شهرها به معنایی که در   رد است ولی در  رود یمسن ابداعات ابنزرهاوا از 

اندمعن   .)90: 1382پاپلی و رجبی ( اي کلی آن همواره وجود داشته 

اوج تصو  یکه به معن باشد یم» ارهنمن تحت اال يجنات تجر« هم اشاره شدیکه از بهشت در قرآن کر يرینقطه 

ان« ز یآ 35در  یب کالمین ترکیا »است يآب جار يانهایجر ،ها آن ير درختان و قصر هایکه از زاست  ییها بوست ه ا

لهیاز ا .)21: 1385ما ینع( م بکار رفته استیقرآن کر انسان باغ  يگاه براین جایترکه به شود یماستنباط  نیچن ین وعده ا

 ،شیو آسا يو کسب روزش تال يبرا یو به محل دهد یما با عالقه باغات را شکل یل انسان در دنین دلی، به هماست

  .کند یم لیتبدغت فرا وآرامش 

از نقاط کشورم ینکه در حال حاضر در بسیاري  اغان شاهد کاهش ارتباط ساختاري با ا ا شهرها هستیم و لیکن  ها ب ب

ر به نقش و اهمیت وجود  در پیکره و پیرامون شهرها، پرداخته شده است که نشانه نگرشی مجدد به  ها آندر سالهاي اخی

همیت است ا در این میان . پیوند باغ و شهر در شهرهاي ایرانی است و این موضوع به لحاظ گردشگري نیز حائز ا ابهر ب

تباطی آن يراشهریو پ يشهر درون باغات اغ  یکی و موقعیت ممتاز طبیعی و ار مناسب جهت توسعه  يهاشهراز ب

است که نمادین و پاینو يگردشگر و در حال  دهد یمکشور نشان ر را د يتوسعه گردشگر يبرا یغن یطیاز مح يدار 

رقرار » توسعه«مرحله  يباتلر در ابتدا ریچارد يگردشگرات مقاصد یضر براساس مدل چرخه ححا ردشگري اکنون گ. ددا

ح  تواند یم، در حالیکه با توجه به ظرفیت و توانهایش ردیگ یماغلب به شکل محلی در باغات آن صورت  در سطو

  .نیز فعالیت نماید ملی و فرامنطقه اي
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و مزایاي زیادي است، داراي نقاط  ها تیقابلدر عین حال که داراي  ،نمود که گردشگري این باغ شهرکرالبته باید ذ 

ز مو ضعفی نیز رمقدور  ارد امکان بهرههست که در برخی ا کمبود امکانات . سازد یمگیري از توانمندیهاي آن را غی

اغات آن، هتل و مسافرخانه، پارکینگ، جایگاههاي  ژهیبه و ،زیرساختی ز مسیرهاي اصلی ب لته در برخی ا راه مناسب آسفا

ین موارد ...گردشگران و  مناسب براي اطراق له ا ز جم اسب این باغ شهر ا همچنین عدم معرفی من ا توجه ؛ لذا باشند می،  ب

همراه توسعه پار د يگردشگر يها رساختیزو  به امکانات و توجهسم یمناسب تور يزی، برنامه رمطالب نیابه  ر یآن به  دا

ایناحدر توسعه  يطرحهات از ملزوما يکشاورز استا راهن یدر ا. سته    :گردد یشنهاد میپر یز يرهاکار

اسا  .1   .آن يو گردشگر ياره به منظور توسعه باغدیناح یطیمح يتهایو محدود ها توان ییمطالعه و شن

توسعه  يها طرح، در يشهررایو پ يشهر یزراع یب باغات و اراضیبا ممانعت از تخر ،یزراع یحفظ باغات و اراض  .2

  .یحیتفر يو مجموعه ها ها باغانه خه یرو یو ساخت و ساز ب هاشهر يکالبد

اغات به لحاظ اهم يدیتول دادن نقش ت قراریدر اولو  .3   .کشور يه اقتصادیدر بن يت کشاورزیب

 جانبهد چند یبا توجه به فوا ،توریست ه به منظور جلبیناح يموجود جاذبه ها طیشراهماهنگ با مناسب و غ یتبل  .4

آن يتوسعه گردشگر   .در 

اغات ناح یاصل يرهایدر مس يردشگرگ یروبنائ و ییربنایامکانات زارائه   .5  يارب ،»به باغات رساندن بیآس بدون«ه یب

ابهر يژه ایو يها بخشودن ب یمسافران با توجه به گذرگاه   .از شهر 

ا باغ شهر و گردشگر ادارات رانیشتر مدیب یو هماهنگ يهمکار  .6 ن یدر ا ها آنو فعال کردن نقش  يمرتبط ب

   .خصوص

  .و باغ يکشاورز يگردشگر نهیشهروندان در زمت یو حس مسئول یسطح آگاهء آموزش و ارتقا.7

اندازهار شمال و جنوب شه يه ها یو کوهپا دره ها ط دریمنظر و مح یطراح  ..8 آن به  یعیطب يبایز يبا توجه به چشم 

  .جذب گردشگران يبرا يتوانمندساز منظور

حفاظت از  به منظور یحس عاطفزه و یجاد انگیا يبرا ،ییایجغراف يها طیمحعت در یطب ن انسان ویت رابطه بیتقو  .9

رزشها وت عیطب   .عتیو احترام به طب یطیمحت اخالق یرعا دیدادن فوان آن و نشا يا

اغات به عنوان  ییها فرصت جادیا .10 استفاده از ب صادیبه منظور  به  ،يگردشگر يها تیفعالمهم در  يک منبع اقت

  .هیکشاورزان و باغداران ناح يمکمل برا يآمد هادر صورت

  .یو اسالم یرانیا يق باغ و بنا، طبق معماریبه منظور تلف ها باغعت در ساخت خانه یبا طب یت اصل هماهنگیرعا. 11

استانـحفظ و م. 12 ها و اط دار با باغچه یح یمیقد يو خانه ها ها آن يها کوشکو  ها باغ، خانه یخیو تار یرمت آثار ب

  .یفرهنگ يکشور به عنوان جاذبه ها يدر باغشهرها... حوضچه ها و 
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  سگال، مشهد یانتشارات یمؤسسه فرهنگ» يو هتل دار يفرهنگ اصطالحات صنعت گردشگر«، )1382(، يمهد، یائیآس -1 

  زنگان زنجان» يو نظر يابهر گذر«، )1377چاپ اول (، محمد يآقامحمد -2

کوچولو و باهوش تریس ینجات ماه يم برایج شویهمه بس«، )1379(آرش رت، یبص -3 در مورد باغ شهرها،  یمتن(ادش ین صیاه 
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