
منظـر سـروهای تاریخــی ایران،  
احـیای منظـر فرهنگـی سـرو کهـن سال مـنگاباد مهـریز

احسان شریعت مداری1 ، محمدرضا مهربانی گلزار2

چكـیده
ــت  ــه طبیع ــگ ب ــر فرهن ــه نگــرش ه ــرد اســت و ب ــان منحصربه ف ــه از جه ــر منطق ــگ در ه ــت و فرهن ــن طبیع ــاط بی ارتب
بازمی گــردد. امــروزه توســعه های بی رویــه موجــب شــده اســت کــه منظرهــای یکتــا و غیرقابــل جایگزیــن فرهنگــی، شــدیداً در 
معــرض آســیب قــرار بگیرنــد و بســترهای فرهنگــی و طبیعــی کــه در درازمــدت بــه وجــود آمده انــد، بــا تصمیمــات کوتاه مــدت 
از جانــب کســانی کــه ارزش آن را نمی داننــد از بیــن برونــد. طراحــی محیــط و منظــر یــک محوطــه تاریخــی برپایــه اصــول 
و راهکارهــای حفاظــت و مرمــت محیطــی باعــث حفــظ و ارتقــای ارزش هــای طبیعــی و بناهــای بــاارزش تاریخــی موجــود 
ــی از  ــرد تاریخ ــای منحصربه ف ــودن ویژگی ه ــا دارا ب ــزد  ب ــز در ی ــاد مهری ــال منگاب ــرو کهن س ــردد. س ــر می گ در آن منظ
منظــر فرهنگــِی ارزشــمندی برخــوردار اســت. متأســفانه امــروزه توســعه بی ضابطــه اطــراف ایــن درخــت کهن ســال باعــث 
مخــدوش شــدن منظــر فرهنگــی ارزشــمند آن شــده اســت. ازایــن رو هــدف از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه جهــت حفــظ 
ارزش هــای تأثیرگــذار در برجســته ســاختن یــک منظــر بــا بررســی و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر منظــر فرهنگــی در دو 
مقیــاس خــرد و کان بکوشــد و بــا بازشناســی ویژگی هــای بنیادیــن منظــر فرهنگــی در جهــت حفــظ و احیــای ایــن مناظــر 
به عنــوان بخشــی از میــراث فرهنگــی، انســانی و طبیعــی کشــور گامــی بــردارد. نتیجــه آنکــه رونــد توســعه منظــر اطــراف 
درخــت ســرو کهن ســال مهریــز بایــد مبتنــی بــر جریــان فرهنگــی غالــِب ایــن محلــه باشــد به گونــه ای کــه بــا حفــظ ارزش هــا 
و ویژگی هــای اصیــل منطقــه بــه معاصرســازی کالبــد و فعالیــت پرداختــه شــود تــا بدیــن طریــق انســجام منظــر فرهنگــی 

بافــت مخــدوش نگــردد و ارزش هــای اصیــل آن حفــظ شــود.
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۱- مقدمـه
منظــر فرهنگــی به عنــوان محصــول مشــترک انســان و طبیعــت شــامل طیــف وســیعی از انــواع منظــر ازجملــه مناظر واجــد آثار 
تاریخــی و باســتانی، نشــان دهنده تکامــل جامعــه انســانی و ســکونتگاهش در طــول زمــان بــوده کــه تحــت تأثیــر فرصت هــا 
و محدودیت هــای کالبــدی موجــود در محیــط پیرامــون و توالــی نیروهــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی در ابعــاد درونــی و 
بیرونــی آن هــا شــکل گرفتــه اســت. منظــر فرهنگــی از ســال 1992 از طــرف یونســکو به عنــوان یکــی از انــواع میــراث جهانــی 
معرفــی گردیــد. امــروزه بــه دلیــل جدیــد بــودن مبحــث حفاظــت منظــر فرهنگــی و همچنیــن عــدم وجــود منابــع، اصــول 
ــب  ــات مناس ــا اقدام ــه منظره ــی؛ در این گون ــی حفاظت ــزی و طراح ــت، برنامه ری ــه ی مدیری ــتورالعمل های الزم در زمین و دس
صــورت نمی گیــرد. بــا توجــه بــه اینکــه بهــره وری از مناظــر، اقتصــاد، اقلیــم، اجتمــاع، تفریحــات، آمــوزش و درک ملت هــا و 
جوامــع از یکدیگــر بــرای افــراد در قالــب منظــر فرهنگــی اتفــاق می افتــد؛ هــدف از ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا بررســی 
و شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر منظــر فرهنگــی بــه بازشناســی ویژگی هــای بنیادیــن منظــر فرهنگــی در جهــت حفــظ و 
ــده ســازی مناظــر فرهنگــی و به طــور خــاص منظــر فرهنگــی  ــرای باززن احیــای ایــن مناظــر پرداختــه شــود. به طورکلــی ب
درخــت کهن ســال ســرو منگابــاد مهریــز راهکارهــای مختلفــی همچــون ارتقــاء و حفــظ مناظــر بصــری بــاارزش وجــود دارد.

۱-۱. روش پژوهـش
پژوهــش موردنظــر از روش، در دســته توصیفــی- تحلیلــی قــرار دارد و ازنظــر هــدف کاربــردی اســت. روش یافتــه انــدوزی 

ــه ای، اســتفاده از مســتندات تاریخــی و مشــاهده مســتقیم در محــل اســت. به صــورت مطالعــات کتابخان

۱-۲. اهمیت پژوهـش
درختــان دیرزیســت بــه دلیــل ویژگی هــای ژنتیکــی خاصــی کــه دارنــد، عمــر چنــد هزارســاله ای می کننــد و در طــی زندگــی 
طوالنــی خــود موانــع اکولوژیــک و مشــکات محیطــی زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و همچنــان بــه زندگــی خــود ادامــه 
ــه دلیــل خــاص و شــاخص  می دهنــد و ازجملــه مهم تریــن ذخایــر ژنتیکــی گیاهــی محســوب می شــوند. آن هــا همچنیــن ب
بــودن، می تواننــد نشــانه تاریــخ و فرهنــگ شــهر و حتــی کشــور باشــند. ایــن درختــان یادمــان زنــده هــر کشــور هســتند کــه 
ارزش شــناخت و حفــظ ایــن منابــع ازنظــر ملــی، تاریخــی و فرهنگــی بــا حفــظ ابنیــه تاریخــی هــر کشــور برابــری می کنــد.

۲- منظر فرهنگـی
ــای  ــراث و دارایی هــای فرهنگــی هســتند کــه بیانگــر تعامــات طبیعــت و انســان اند. ایــن مناظــر گوی مناظــر فرهنگــی می
تکامــل تدریجــی اجتمــاع انســانی و ســکونتگاه او در طــول زمــان هســتند و ایــن تکامــل تدریجــی متأثــر از محدودیت هــای 
ــرون  ــن اجبارهــای اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی درون و بی ــا فرصت هــای طبیعــی محیط زیســت و همچنی فیزیکــی و ی
ــه  ــود ک ــه می ش ــهری گفت ــتایی و ش ــای روس ــه فضاه ــی ب ــر فرهنگ ــر منظ ــی دیگ ــری،1389(. درتعریف ــد )دبی ــود بوده ان خ
مــردم در طــول زمــان در آن مــکان ســکنی گزیــده و آن را متحــول ســاخته اند. ایــن فضاهــا شــامل اجــزا فرهنگــی و طبیعــی 
متــداول، روزمــره و آشــنای منظــر هســتند )طالبیــان،1388(. در آیین نامــه میــراث جهانــی منظــر فرهنگــی بــه معنــای ســمبل 
و نمــاد »آثــار مشــترک طبیعــت و بشــر« تعریــف شــده اســت )اســت)بمانیان، انصــاری و الماســی فــر،1389(. همچنیــن ازنظــر 
ــاز، فــرم  ــا محوطــه ای ب ــه معنــای فضــا ی ســازمان های بازســازی و حفاظــت میــراث و پارک هــای ملــی منظــر فرهنگــی ب
یــا بســتری طبیعــی اســت کــه اصــواًل به واســطه ارتبــاط محیطــی یــا پیوســتگی تاریخــی بــا منابــع فرهنگــی ملمــوس یــا 
غیرملموســی کــه به صــورت بنیــادی منابــع طبیعــی را تعریــف و تبییــن می نمایــد، دارای اهمیــت اســت. کمیتــه میــراث جهانی، 

منظــر فرهنگــی را در ســه بخــش به صــورت زیــر طبقه بنــدی نمــوده اســت:
ــدان،  ــازا، می ــی، پ ــای تفرجگاه ــتان، باغ ه ــارک، درختس ــان )پ ــط انس ــده توس ــده و ساخته ش ــی طراحی ش ــر جهان 1. منظ
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ــاط،...(. قبرســتان، تفرجــگاه، حی
2. مناظری که به طور طبیعی تکامل یافته اند.

3. منظر فرهنگی تداعی گر: در ارتباط با مؤلفه های مذهبی، فرهنگی، طبیعی )عشرتی،1388(
بر این منوال چهار مشخصه اصلی از ساختار مناظر فرهنگِی ثبت شده قابل استخراج است:

1. اصول مذهبی و باورهای بومی؛
2. بقایای معماری و باستان شناسی؛

3. کاربری تاریخی مداوم زمین؛
4. منظر برجسته و طبیعت ممتاز )بمانیان، انصاری و الماسی فر،1389(

۲-۱. الیه های منظر فرهنگـی
ویژگــی مهــم مناظــر فرهنگــی خصیصــه چندالیــه بــودن آن هاســت کــه مفاهیــم بســیاری را بــرای مدیریــت صحیــح منظــر 
ــده  ــر بیــان نمــود: اجــزای فیزیکــی برجای مان ــوان در دو دســته کلــی زی ــه می دهــد. الیه هــای مناظــر فرهنگــی را می ت ارائ
از دوره هــای تاریخــی فعالیت هــای انســانی و تغییــرات و اصاحــات او بــر روی عــوارض طبیعــی و الگوهــای ایجادشــده بــر 

منظــر، درگــذر زمــان. )دبیــری،1389(

۲-۲. مقیاس مناظر فرهنگـی
از دیــدگاه مقیــاس، مناظــر فرهنگــی در دو مقیــاس »کان« و »خــرد« قابــل دســته بندی هســتند. مقیــاس، عامــل تأثیرگــذار 
قابل ماحظــه ای در مطالعــه، ارزیابــی و مدیریــت منظــر فرهنگــی اســت. همین طــور کــه گفتــه شــد منظــر فرهنگــی واجــد 
ــور  ــرد آن به منظ ــوارض خ ــر و ع ــاس کان منظ ــه مقی ــان ب ــه هم زم ــن توج ــت؛ بنابرای ــترده ای اس ــع و گس ــی جام مدیریت
تحلیــل جامــع منظــر فرهنگــی، ارزیابــی و مدیریــت، موردنیــاز اســت )دبیــری،1389(. در مقیــاس کان موضــوع فراتــر از شــهر 
مــی رود و منطقــه را در برمی گیــرد؛ ماننــد منظــر فرهنگــی المــوت و یــا حتــی مقیاســی فراتــر از آن ماننــد منظــر فرهنگــی 

هخامنشــی )فرهنگــی،1388(.
مقیاس خرد به منظرها و چهره و سیمای درون شهرها اتاق می شود که در آن چند نگاه متفاوت وجود دارد:

1. نــگاه از درون شــهر بــه یــک عنصــر طبیعــی هماننــد نــگاه از درون شــهر تهــران بــه کــوه دماونــد کــه نه فقــط یــک کــوه 
یــا یــک قلــه و نــه حتــی یــک منظــر بســیار شــاخص طبیعــی، بلکــه بخشــی از حافظــه تاریخــی مــردم و جزئــی از ادبیــات 

ایــران اســت و در قصــه و روایــات و شــعر و قــول ایرانیــان حضــور دارد.
2. نگاه از درون شهر به یک عنصر شاخص شهری

3. نگاه از درون شهر به یک مجموعه شهری )همان(

۲-۳. دسـته بندی مناظر فرهنگـی
ــاد منظــر فرهنگــی در 4 دســته »مناظــر محوطه هــای تاریخــی«،« مناظــر طراحــی«،« مناظــر  مناظــر فرهنگــی ازنظــر بنی

ــری؛ 1393( ــوند. )طاه ــی« تقســیم می ش ــر بوم ــی« و »مناظ محل

۲-۴. مناظــر محوطه هــای تاریخــی کــه معــرف هویــت منظــر هســتند و چــه به صــورت منفــرد یــا جمعــی در کنــار 
ــا شــخص  ــداد، فعالیــت ی ــه یــک روی ــه دلیــل وابســتگی خــود ب ــن منظــر ب ــد. ای ــخ تکامــل یافته ان یکدیگــر در طــول تاری

تاریخــی قابــل توجــه اســت؛ همچــون میادیــن جنــگ، قصرهــا و قلعه هــا. هماننــد منظــر اوالنــا در هودســون. )همــان(
مناظــر طراحی شــده توســط یــک معمــار منظــر و یــا باغبــان ماهــر، مطابــق بــا اصــول طراحــی، یــا بــر پایــه تجربــه و روش 
ســنتی ســاختار یافتــه اســت. ایــن نــوع منظــر ممکــن اســت، نمــادی از فــرد یــا افــراد، ســبک یــا گرایشــی در معمــاری منظــر 
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ــل در  ــاغ دون ــد منظــر ب ــد. همانن باشــد. در مناظــر طراحی شــده، ارزش هــای زیبایی شــناختی نقــش عمــده ای را ایفــا می کنن
ســوناما. )همــان(

مناظــر محلــی مناظــری هســتند کــه طــی اســتفاده مــردم تکامــل یافته انــد و فعالیت هــا و مشــاغل آن هــا منظــره راشــکل 
داده اســت. برپایــه گرایش هــای فرهنگــی یــک جامعــه یــا فــرد؛ ویژگی هــای فیزیکــی، زیســتی، فرهنگــی و زندگــی روزمــره 
ــک شــخصی  ــال مل ــد، به عنوان مث ــازی می کن ــوع منظــر ب ــن ن ــری نقــش مهمــی را در ای ــد. کارب ــا را منعکــس می کن آن ه
ــه؛ ماننــد دهکده هــا و مناظــر کشــاورزی.  ــا امــاک کلــی هماننــد مــزارع تاریخــی در امتــداد رودخان ماننــد یــک مزرعــه، ی

هماننــد منظــر آکومــا پابلــو. )همــان(
منظــر بومــی منظــری اســت شــامل انــواع آثــار طبیعــی و فرهنگــی کــه مــردم ســاکن ســرزمین آن را به عنــوان میــراث ملــی 
ــات  ــده اجتماع ــه دربرگیرن ــم ک ــی عظی ــاختارهای زمین شناس ــی، س ــدس مذهب ــای مق ــد مکان ه ــد؛ همانن ــف می کنن تعری

جانــوری و گیاهــی هســتند. هماننــد دره نایــن مایــل )همــان(
ــی انجــام شــده مناظــر در ســه دســته »مناظــر طراحی شــده«،«  در دســته بندی دیگــری کــه توســط ســازمان میــراث جهان

ــان( ــد. )هم ــرار می گیرن ــده« ق ــر تداعی کنن ــک« و »مناظ ــر ارگانی مناظ

۲-۵. اهمیت منظر فرهنگـی
»منظر فرهنگی بخشی از میراث ملی انسان و بخشی از زندگی هریک از ماست!«

منظــر فرهنگــی بــرای هــر فــرد یــک میــراث بــه شــمار مــی رود. فوایــد حفاظــت از منظــر فرهنگــی بســیار گســترده اســت. 
آن چنان کــه در مواجهــه بــا بناهــای تاریخــی، از آن بــه آداب، الگوهــا و نحــوه توســعه یــک ســرزمین پــی می بریــم؛ در منظــر 
ــان را آشــکار  ــی پیرامونم ــای طبیع ــا دنی ــده رابطــه ب ــاد پیچی ــا و آداب ورســوم؛ ابع ــا، کارکرده فرهنگــی، شــکل ها، ویژگی ه
ــب منظــر فرهنگــی بهــره وری از مناظــر، اقتصــاد، اقلیــم، اجتمــاع، تفریحــات، آمــوزش و درک از ملت هــا و  ــد. در قال می کن

ــزار، 1387( ــردد. )مهربانی گل ــر می گ ــراد امکان پذی ــرای اف ــر، ب ــع از یکدیگ جوام

۲-6. اهمیت حفاظت از منظر فرهنگـی
متأســفانه  غفلــت مــا از یک ســو و توســعه نامناســب از ســوی دیگــر، میــراث غیرقابل تجدیــد )غیرمنقــول( مــا را بــه مخاطــره 
ــه  ــار فرهنگــی –کــه نوعــًا بلندمــدت هســتند- منجــر ب ــه اســت. تصمیم هــای کوتاه مــدت مــا در مــورد محیــط و آث انداخت
از دســت رفتــن یگانگــی )منحصربه فــرد بــودن( میــراث فرهنگــی مــا شــده اســت. مســئولیت هــر فــرد تــاش مســتمر در 

راســتای حفــظ منظــر فرهنگــی ســرزمین خــود اســت.
ــد و  ــط مکان من ــک محی ــد و ی ــت زندگــی کمــک کن ــود کیفی ــه بهب ــد ب ــدار و تفســیر منظــر فرهنگــی می توان حفاظــت پای

ــان( ــان آورد. )هم ــه ارمغ ــده را ب ــرای نســل های آین ــت  ب دارای هوی

۴- عناصر تاریخـی طبیعی ایران
ــای  ــامل محدوده ه ــود و ش ــت می ش ــی و ثب ــایی، معرف ــراث فرهنگی شناس ــازمان می ــی ایران توسط س ــراث طبیعی مل می
جغرافیایــی طبیعــی و مناطــق خاصــی از کشــور اســت کــه بــه علــت کیفیــت ویــژه ی فیزیکــی و زیست شناســی، مناظــر بدیــع 
ــا  ــتگاه های آن ه ــوری و زیس ــی، جان ــمند گیاه ــای ارزش ــا و نمونه ه ــی، پدیده ه ــی – تاریخ ــای طبیع ــی، محوطه ه جغرافیای

ــرد. ــرار می گی ــدار ق ــرداری پای ــن و تحــت حفاظــت و بهره ب تعیی
همچنیــن بقایــای زمین شناســی و محوطه هــای برآمــده از آن و آنچــه از تبــادل انســان بــا طبیعــت بــه وجــود آمــده، مناطــق 

جغرافیایــی حفاظت شــده، آثــار زیســتی و جانــوری و ... را نیــز شــامل می شــود.
ایــن عناصــر شــامل کــوه، چشــمه، درخــت، غــار، آبشــار، ســرآب، تــاالب، دریاچــه و رودخانــه، کویــر، جنــگل می باشــند کــه 

بــر خــی از آن هــا در بعضــی از مــوارد مقــدس نیــز شــمرده می شــوند.
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۴-۱. جایگاه درختان دیرزیست
اســتفاده از ایــن درختــان به عنــوان کانــون و محــوِر ایجــاد فضاهــای شــهری پیرامــون آن هــا می توانــد اقدامــی مناســب باشــد. 
عــاوه بــر آن می تــوان از بذرهــای این گونــه هــا به عنــوان عناصــری کــه دارای ژنتیکــی مطلــوب و ســازگاری باالیــی هســتند 
به منظــور تولیــد نهــال و درنتیجــه اســتفاده از آن هــا در فضاهــای ســبز بهــره جســت.نکته ای کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت و 
بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه بســیاری از درختــان در فرهنــگ ایرانــی دارای هویــت و نشــانه هســتند. بــرای مثــال 
درخــت زیتــون در برخــی نقــاط ایــران واجــد تقــدس اســت و یــا درخــت چنــار کــه همجــوار فضاهــای عمومــًا مذهبــی اســت. 
اســتفاده از بعــد تاریخــی و معنایــی ایــن درختــان به عنــوان نمــاد پیشــینه فرهنــگ مــردم ایــران می توانــد نقــش شناســنامه و 
یــک ســند هویت ســاز بــرای آن فضــای شــهری داشــته باشــد و روح تاریــخ گذشــته را بــا خــود بــه فضاهــای شــهری امــروز 
آورد و باعــث شــود کــه اســتفاده کنندگان از ایــن فضــای شــهری بــا گذشــته آن مــکان و تاریخــی کــه درخــت کهن ســال در 
ــودن  ــدرت شــاهد هویت ســاز ب ــروز به ن ــه نظــر می رســد در فضاهــای شــهری ام ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ــه، ارتب دل خــود نهفت
درختــان و برقــراری ارتبــاط بــا گذشــته هســتیم. ازجملــه درختانــی کــه بســیار مورداحتــرام ایرانیــان بــوده و هم اکنــون نیــز 
ــدس  ــن مق ــار اماک ــای دور در کن ــن درخــت از زمان ه ــرو اســت. ای ــناخته می شــود، درخــت س ــدس ش ــاط مق در بیشــتر نق
ــران مقــدس شــمرده  ــاط ای ــب نق ــک ســروهای کهن ســال در اغل ــدازآن مســلمانان وجــود داشــته اســت. ت زرتشــتیان و بع
ــده  ــان ش ــی بی ــادابی و جاودانگ ــت، ش ــاد لطاف ــرو نم ــت س ــدس درخ ــه تق ــی وج ــتان های مل ــانه ها و داس ــود. در افس می ش

اســت. یکــی از ایــن نمونه هــا، ســرو کهن ســال مهریــز هســت کــه در ایــن گــزارش بررســی می شــود.

۴-۲. درخت سرو کهن سال منگاباد در مهریز یزد
در ابتــدا بــه معرفــی ســرو منگابــاد مهریــز کــه محــور توجــه و کانــون ایجــاد بوســتان قــرار گرفتــه پرداختــه می شــود. قدمــت 
ــداری  ــانی نگه ــه دوره ساس ــوط ب ــدس مرب ــر مق ــک اث ــوان ی ــد، از آن به عن ــال می رس ــش از 2100 س ــه بی ــت ب ــن درخ ای

ــرد. ــرار می گی ــردم ق ــوم م ــد عم ــورد بازدی ــز م ــی مهری ــار دیدن ــی از آث ــوان یک ــون به عن ــود و هم اکن می ش

۴-۳. نقد طرح اجراشده اطراف سرو مهریز
در پیرامــون ایــن ســرو کهن ســال پارکــی احــداث شــده کــه دارای وجــوه مثبــت و منفــی اســت. در ادامــه بــه بررســی هریــک 
از ایــن وجــوه پرداختــه شــده اســت: بــرای ارزش دادن بــه درخــت ســرو مذکــور، اطــراف آن بوســتانی طراحــی و اجــرا گردیــده 
اســت کــه کاربــری متناســبی بــا ماهیــت مــکان دارد. اگــر بــرای حفاظــت از درختــان کهن ســال حریمــی تعییــن شــود کــه 
ــوان از فضــای  ــگاه می ت ــم آورد، آن ــن نحــو فراه ــه بهتری ــمند را ب ــراث ارزش ــن می ــداری از ای ــظ و نگه ــرایط حف ــد ش بتوان
حاصــل از ایــن حریــم، بــرای خلــق و طراحــی فضاهــای شــهری بهــره جســت. فضاهــای ســبز اطــراف ایــن درختــان نه تنهــا 
می تواننــد پاســخگوی فضــای شــهری باشــند بلکــه موجــب ارتقــای کیفــی ایــن فضاهــا نیــز می شــوند. نکتــه مثبــت دیگــری 
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در بوســتان طراحی شــده اطــراف ســرو، محــوری منتهــی بــه ایــن درخــت اجــرا شــده کــه 

بــرای ارج نهــادن و مرکــز توجــه قــرار گرفتــن ســرو اســت. )تصویــر 1(
از نــکات قابــل نقــد بــر طــرح اجراشــده نیــز، مــوارد زیــر را می تــوان نــام بــرد: طــرح کاشــت اطــراف ایــن درخــت باعــث محــو 
شــدن آن در بیــن درختــان دیگــر شــده و شــاخص بــودن آن را زیر ســؤال بــرده اســت. )تصویــر 2( همچنین در پوشــش گیاهی 
استفاده شــده در اطــراف آن هماهنگــی مناســبی صــورت نگرفتــه و بایــد ایــن پوشــش را بــا دقــت بیشــتری انتخــاب و اجــرا 
نمــود، زیــرا هــدف از طراحــی این گونــه فضاهــای شــهری، حفاظــت و نگهــداری از یک میــراث ارزشــمند و نمایــش دادن آن 

بــه عمــوم مــردم اســت تــا بتــوان از ایــن طریــق تاریــخ و نشــانه های فرهنگــی  را بــه شــهروندان یادآوری و معرفــی نمــود.
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تصویر 1-  حوض و محور آب منتهی به سرو منگاباد، 
منبع: نگارنده

تصویر 2- دید از بیرون بوستان به سمت سرو کهن سال مهریز، 
منبع: آرشیو شخصی علی اکبر خمسه عشری

تصویر 3- تخــریب بخشـی از سـرو کهن سال مهــریز براثر وزش باد شدید، 
منبع: نگارنده

ــری  ــاد شــدید دچــار شکســتگی های جبران ناپذی ــر وزش ب ــن درخــت در اث ــز، ای ــن رفتن باغات اطــراف ســرو مهری ــا از بی ب
شــده اســت. )نــوری زادماســرایی، 1390( )تصویــر 3( تخریــب باغ هــای اطــراف این گونــه درختــان کــه شــاید صدهاســال 
در همزیســتی مثبــت بــا آنــان بــوده و شــرایط مناســب تری را بــرای ادامــه زیســت درختــان کهن ســال فراهــم کــرده بودنــد 

ازجملــه مــوارد دیگــری اســت کــه در آینــده موجــب بــه خطــر افتادن ایــن درخــت کهن ســال خواهــد شــد.
در ایــن طــرح توجــه چندانــی بــه بعــد ذهنــی و معنایــی درخــت ســرو نشــده اســت. ایــن درخــت مقــدس کــه ابعــاد معنایــی 
آن در ابتــدای گــزارش بــه آن اشــاره شــد باعــث ایجــاد خاطــره و تصویرهــای ذهنــی بــرای اهالــی محــل و شهرســتان مهریــز 

می شــود و نادیــده گرفتن ایــن موضــوع در طراحــی، می توانــد در سرنوشــت ایــن عنصــر طبیعی-تاریخــی مؤثــر باشــد.
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۵- نتیجـه گیری
درختــان دیرزیســت هــم بــه دلیــل جنبه هــای طبیعــی و هــم ازنظــر جنبه هــای تاریخــی و فرهنگــی دارای ارزش باالیــی هســتند. 
لــذا حفاظــت از آن هــا در قالــب طــرح منظــر پیرامونــی آن ضــروری اســت. پژوهــش حاضــر در قالــب یــک نمونــه- ســرو 2000 
ســاله منگابــاد مهریــز- بــه بررســی ویژگی هــای منظــر فرهنگــی و کالبــدی پیرامــون درختــان دیرزیســت پرداختــه و راهــکاری 

کاربــردی زیــر را اســتخراج کــرده اســت:
انتخــاب درختــان و ســایر پوشــش ها و همچنیــن کاربری هــای اطــراف بایــد به گونــه ای باشــند کــه ارتفــاع آن هــا خللــی   
در چشــم انداز ســرو ایجــاد نکنــد و ایــن درخــت همچنــان به عنــوان کانــون توجــه باقــی بمانــد و بتــوان آن را از فاصلــه 
دور هــم تشــخیص داد. توجــه بــه انتخــاب گیاهــان در یــک فضــای شــهری و حتــی توجــه بــه مــکان کاشــت و چگونگــی 
ــی محســوس و  ــه زیبای ــد ب ــا، می توان ــاری و عملکرده ــا عناصــر معم ــان و ب ــایر گیاه ــا س ــا ب ــه آن ه مجــاورت و فاصل

معنــوی فضــا منجــر شــود.
ازآنجایی کــه درخــت ســرو در فرهنــگ ایرانــی، نمــاد زندگــی، جاودانگــی و دارای ارزش معنــوی و یــادآور خاطــرات یــا   
ــوارد، در نظــر  ــن م ــه ای ــی انجــام داد. ازجمل ــگ اقدامات ــن فرهن ــرای نشــان دادن ای ــد ب ــای خــاص اســت، بای مکان ه
ــرای ایجــاد حــس ســرزندگی اســت. ــار یکدیگــر ب ــراد از همــه اقشــار در کن ــرای تجمــع اف ــی( ب ــی )فضاهای ــن فضای گرفت

اقدامات فنی و گیاه شناسی برای حفظ درخت از آسیب های طبیعی )باد، آفات و...( و آسیب های انسانی الزامی است.  
در محلــه ی اطــراف ایــن ســرو قدیمــی می تــوان مراســم آیینــی، مذهبــی و ملــی را در مواقعــی از ســال برگــزار نمــود تــا   

ایــن نمــاد قدیمــی ایرانیــان بــه دســت فراموشــی ســپرده نشــود.
آداب ورســوم محلــی در بســتر فرهنگــی مهریــز کــه به گونــه ای مرتبــط بــا ســرو و پاسداشــت آن در قالــب بازنمایی هایــی   

فرهنگــی اســت را احیــا و معرفــی نمــود.

منابع:

بمانیــان، محمدرضــا، مجتبــی انصــاری و نینــا الماســی فــر. ۱۳۸۹. باززنــده ســازی منظــر فرهنگــی تخــت ســلیمان بــا تأکیــد بــر   -
ــهری 2۶ ــت ش ــه مدیری ــراث. مجل ــت از می ــی و حفاظ ــای بازآفرین رویکرده

دبیری، مریم. ۱۳۸۹. نقش معمار منظر در منظر فرهنگی. مجله اینترنتی منظر آنالین ۷  -

سعدآبادی، رضوان – ۱۳۸۶ – تکیه بر ریشه ای ۱۰۰۰ ساله – نشریه ابرار – ۱۹ شهریور  -

طاهری، سید میالد؛ ۱۳۹۳. باززنده سازی مناظر فرهنگی: منظر تاریخی-فرهنگی محله جلفا، نشریه پیام سبز ۱۱۸  -

عشرتی، پرستو، ۱۳۸۸، منظر فرهنگی، مجله منظر 2  -

فرهنگی، عادل. ۱۳۸۸. منظر فرهنگی امری جدید است. مجله جستارهای شهرسازی ۳۰  -

ــا تأکیــد بــر نقــش نمادیــن درختــان کهن ســال )نمونــه مــوردی: خیابــان  محــرری، مهدی – ۱۳۹۱ – طراحــی فضــای شــهری ب  -
ــهد ــد مش ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــد، دانش ــی ارش ــهد( – پایان نامه کارشناس ــنایی مش س

منصوری، سید امیر؛ ۱۳۹۳، منظر فرهنگی یک اصطالح عامیانه: مجله منظر 2۸  -

مهربانی گلزار، محمدرضا، ۱۳۸۷، پیش درآمدی بر منظر فرهنگی، نشریه اینترنتی معماری منظر آنالین ۱۸  -

نــوری زاد مالســرایی، ســعید؛ محمدحســین ایران نــژاد پاریــزی و آمــال توکلــی، ۱۳۹۰، بهره گیــری از درختــان کهن ســال   -
ــرای ایجــاد فضــای ســبز و توســعه پوشــش گیاهــی در مناطــق خشــک: فرصت هــا و تهدیدها، همایــش منطقــه ای جنگل هــا و  ب

ــهر ــد بوش ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــهر، دانش ــدار، بوش ــعه پای ــن توس ــت ضام محیط زیس
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