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، 1393در اسـفندماه   ن،يقـزو  يخياز مردم شهر تار يريكه به همراه جمع كث گذرد يم يسال از زمان 5به  كينزد

از  يا قابـل مالحظـه   يهـا  كه احداث پل قدس، بخـش  ميو هشدار داد ميكرد ميرا به استاندار وقت تقد يا نامه

است و در فهرسـت آثـار    يجهان يرا كه افتخار نيقزو يخيو تار يباغستان سنت يها محل نيتر و پرآب نيبهتر

كـه   گـذرد  يم يسال از زمان 4از  شيب. ندساخت مذكور راپل . كشد يم ياست، به ورطه نابود دهيبه ثبت رس يمل

 .ميكـرد  يدگيدرخواسـت رسـ   يو كشور ياز مراجع استان و شد يفارس احداث م جيخل دانيم يافراط رگذريز

شـدند و راه ورود    يدرختان پسته جهان، قربـان  نيو بهتر رينظ ياحداث شد و خاك ب ميعظ دانيمبا آن  رگذريز

  شد. سد  نطقهباغداران و مردم شهر به باغستان در آن م

 يامام رضـا، هشـدار و نامـه بـه تمـام      يطبقات بزرگراهاحداث  يكه در ابتدا گذرد يم يخيسال از تار 3از  شيب

را از باغسـتان   يخيبافـت تـار   كند، يرا حل نم يكيافمشكالت تر بزرگراه نيكه ا ميمسئول ارسال كرد ينهادها

كـه در امتـداد    يخيرا با باغستان تار يخيبافت تار كيارگان ونديپ كند، يم بيمنظر باغستان را تخر كند، يجدا م

  بزرگراه طبقاتي را هم ساختند. كند. يپاره م گرند،يكدي اتيح

 عتيبه طب ياحترام يب تيكه در نها ديرا د يما پل زده رتيكه چشمان ح گذرد يم يسال از روز مين و كياز  شيب

و مقابل درخـت پسـته    رفت يم شياز درختان سرشار از شكوفه پ يبه سمت انبوه ار،يد نيا خيو فرهنگ و تار

 يو معمـار  يشهرسـاز  يعال ي. به شورارداردتا او را از سر راه ب رفت يساله باغستان متوقف شده بود و م 200

ـ  ،يينهـا  ميتصـم  ريروزها در مس نيكه ا يو دستور توقف موقت صادر شد. دستور ميگزارش داد مـا را   ينگران

  است. ختهيبرانگ



و  يخيتـار  نيـي آ يبرگـزار  ، محـل »بـاران  يمصـال « يخيكه منطقـه تـار   ميا كرده ديبه دفعات درخواست و تاك

، بـا  دارد زيافتخـارآم  ياجتمـاع -  يهنگـ نكته فر كيدر كه هزار و  به پنجاه نييآ يعني شهر نيا يفرد اهال همنحصرب

باغات مصال را با خاك يكسان كردند و اينك در حال قانوني كردن تغيير كاربري نابود شود.  دينبا يكاربر رييتغ

  اند. آن

كـش و   و زحمـت  فيكه باغستان، تنها و تنها بر گرده باغداران و باغبانان شر ميا سالها اعالم كرده نيا يدر تمام

در  يمرديو پا شيعمر خو متيعرصه را به ق نيكه ا ييها نسل انسان نيآخر نياست. ا ستادهيشهر ا نياستوار ا

 يبـرا و  شـود  يمـ  عيبـا توسـعه باالدسـت ضـا     اغستاناند، مشكل آب دارند. حقابه ب و اشتغال نگاه داشته ديتول

 نيمأمتصل به شهر ت يها در بخش يباغستان حت تي. امنشود يممصرف ها  موزه ها و باغ و پارك ينتيز يها پروژه

سـازمان   يو معنـو  يمـاد  يهـا  تياز حما يارياز بس ستندين نيروستانش نكهيا لي. باغداران باغستان به دلستين

 يكشـاورز  يهـا  هعرصـ  گـر يدر باغسـتان از د  ياست كه باغدار يدرحال نياند و ا بوده بهره يب يكشاورز جهاد

 يحتـ  يدائمـ  صيو از تخصـ  بهـره  كـم  يكشاورزو مديريتي جهاد يعلم يها يريگيدشوارتر است. باغستان از پ

  است. دهبو بهره يب ايطالقان جهت اح ياز شبكه آبرسان يبخش كوچك

مثبت  جهينت ،يسال حضور مشاور باغستان در شهردار 15حدود  رغميدارد. عل ايبه طرح حفظ و اح ازيباغستان ن

 اي يو تجار يباغستان به مسكون ليبه نفع باغستان و باغداران حاصل نشده است. ساخت و ساز و تبد يو عمل

  آورث) ادامه دارد.   ني(طرح مشاور ييايتاليو ا يژاپن ،يسيپارك باغ، باغ انگل رينظ بندهيفر يدر قالب طرحها
  است. يمل راثياغستان مب •
  بند است.-ليباغستان س •
  آبخوان منطقه است. نيعتريوس الب،يپخش س يانش بومبر د هيباغستان با تك •
باغستان، مانع از ادامه  ياياست و حفظ و اح نيقزو زيدشت حاصلخ اتيو ادامه ح يريگ باغستان پشتوانه شكل •

  فرونشست دشت خواهد شد.
  در كشور را داراست. يكشاورز  خاكهاي  نمونه نيمرغوبترداراي يكي از باغستان  •
تـا مركـز    زگردهـا يآن موجب هجـوم ر  يمنطقه قرار گرفته است و نابود زگردير ديكانون تول باغستان بر سر راه •

  خواهد شد.
  شهر است. يتنفس يها هياستان ومنطقه و ر كياكولوژ تيظرف نيعتريو وس نيباغستان مهمتر •
از  داده اسـت كـه   يشـامل بـادام و پسـته و انگـور را در خـود جـا       ن،يقزو يو سنت يباغستان محصوالت محل •

  .  شود ي، محصول سالم محسوب م»داشت« ي وهياست و با توجه به ش يانواع جهان نيتر مرغوب
  مقاوم هستند.   يداده است كه به تنش خشك يتا هزارساله را در خود جا 300باغستان هزاران درخت  •
 يتلقـ  گاه ژنتيكـي  يرهذخاعتبار  نيداده است و به ا يبادام، پسته و انگور را در خود جا يپالسم غن باغستان ژرم •

  .شود يم



 ونديو در پ گريكدياجزا در ارتباط با  يتمام يعني ياست. منظر فرهنگ دهيرس يباغستان به ثبت مل يفرهنگ منظر

 و مراسم و محصول. يو حقوق يدرخت و خاك و باغدار و باغبان و مناسبات اجتماع يعنيبا شهر. 

 يهـا  دانشـگاه  يعلمـ  اتيـ و اعضـاء ه  يعلم يها  انجمن ،يفرهنگ راثيو م ستيز طينهاد مح مردم يها ما انجمن

  : دييرا مورد توجه قرار داده و اجابت فرما ريمطالبات ز ميكشور، تقاضا دار
و ارتبـاط شـهر و    كنـد  يبـه باغسـتان تجـاوز مـ     ياديز يرو كه در بخش ها نيماش نگير ماندهيتوقف كامل باق .1

  .كند يباغستان را بطور كل قطع م
شمال بـه احـداث    مينس ريكمربند شرق، و مس نگ،ياز جمله ر يراهساز يها طرح ماندهيباق ي اختصاص بودجه .2

  .يبودجه از محل بودجه مل ليشده است و تكم دهيكه در طرح جامع شهرستان د يباغستان سنت رونيب نگير
جـاده بـه باغسـتان بعنـوان      نيشمال(جاده گاز) و بازگرداندن ا ميو توسعه در محور نس ضيتوقف هرگونه تعر .3

  يگردشگر ريباغداران و مس ياختصاص ريمس
باغسـتان كـه خـود     ليو توقف تبد يباغستان سنت يساز در محدوده ثبت و و ساخت يكاربر رييتغ ب،يتوقف تخر .4

ـ مـوزه   ايپارك  ريسبز، نظ يفضا يها ياست به كاربر رينظ يو ب گانهيدر جهان  ـ تاليو ا يسـ يبـاغ انگل  اي و  يياي
  هستند.  بيتخر قيو كاركرد باغستان در تعارض هستند و از مصاد تيكه با فلسفه و هو يرانيا

 يتوسعه منطقـه گردشـگر   ژهي. بوكنند يتوسعه باالدست باغستان كه به حقابه باغستان تجاوز م يها توقف طرح .5
هكتار از باغستان را  900بر هستند و  آب يكه جملگ يو اقامت يتجار يها و مجتمع پارك يشامل سافار نيباراج
  .  كنند يم يبه نابود ديتهد

شده و عالوه  ليمس بيكه موجب تخر نيرودخانه باراج ژهيها و بو و بستر رودخانه ميدر حر يساز توقف جاده .6
اسـتان،   يا منطقـه  كـه شـركت آب   مي. مـا خواسـتار آن هسـت   كنـد  يبه باغستان را مختل م يآبرسان ل،يبر خطر س

 نيباراج يآب مجموعه گردشگر نيامو مستندات محل ت نيدر بستر رودخانه باراج يساز مستندات مجوز جاده
  را ارائه كند.

  .ديحضور باغداران و رفع موانع تول تيبا محور نيقزو يباغستان سنت اءيطرح جامع حفاظت و اح نيتدو .7
ـ  اسـت يمرتبط و بـه ر  يها معاونت با حضور يباغستان در سازمان جهاد كشاورز تهيكم ليتشك .8 سـازمان،   سيرئ

  .يلگريو تسه يتيريمد يها در باغستان و كمك يمشكالت باغدار يجهت بررس
 يهـا  ارتقاء اقتصاد باغستان بـه روش  يدر راستا گذار هيجهت جذب سرما وزارت محترم كشاورزي يلگريتسه .9

  ن تا بازاراو تقويت زنجيره ارزش محصوالت باغي از باغست موجود يها شده در طرح شنهاديپ
 راثيـ مو ثبـت آن بعنـوان    IUCNاز طبقـه   5كـره و طبقـه    گاه زيست ذخيرهعنوان  هب نيقزو يثبت باغستان سنت .10

  يكشاورز
  باغداران تيحضور و مالك تيانتقال حق توسعه، بامحور ريعدالت در توسعه، نظ يها طرح ياجرا .11
و  يمشـاركت  يباغسـتان بـا سـازوكارها    يسـنت  تيريمد اءيبر اح هيباغداران با تك تيبر محورباغستان  تيريمد .12

  توقف دخالت شهرداري در جهت اخالل در سيستم مديريت سنتي مشاركتي (دخويي) باغستان سنتي
آب  نيتـام  :باالدسـت  يو برداشتها رياخ يها در طول دهه بيرق يها يكاربر شيدايها و پ يخشكسال با توجه به .13

ـ  ،نيشده شـهر قـزو   هيها و كانال انتقال آب طالقان و پساب تصف ، چاهها از منابع رودخانه داريپا جهـت   ژهيـ و هب
  شوند. اءياح ديكه با ييها در پهنه يضرور يها يآب نهال كار نيمأت



 ستهياز هزار سال به دست نسل حاضر سپرده شده است. باغستان، شا شياست كه از پس ب يمل هيباغستان سرما

ـ در ا يو زندگ ميبسپار ندهيماست كه آن را سالم به دست نسل آ تياست. مسئول يتوجه مل  يمنطقـه را بـرا   ني

  .مينكن بار بتيناممكن و مص ندگانيآ
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