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دره درکه ،به مثابه شارباغ ایرانی
فرشاد بهرامی
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.1دانشگاه تهران ،ایران.
تاریخ دریافت96/6/18 :

تاریخ پذیرش97/2/21 :

تاریخ قرارگیری روی سایت97/6/26 :

چکیــده | رونــد تخریبــی روددرههــای شــهر تهــران و تجــارب ناموفــق در نمونههــای مختلــف نشــان از
عــدم شــناخت صحیــح و اســتفاده نادرســت از ظرفیتهــای ایــن روددرههــا اســت .روددره درکــه یکــی از
هفــت روددره بــاارزش تهــران اســت کــه بــه عنــوان یکــی از کریدورهــای اصلــی و طبیعــی در کــوه پایههــای
رشــتهکوه البــرز قــرار دارد .روددره درکــه از ســه مؤلفــه آب ،گیــاه و دانههــای معمــاری تشــکیل شــده اســت.
همنشــینی الینفــک ایــن ســه مؤلفــه ،ســاختار طبیعــی و بومــی روددره درکــه را بازگــو میکنــد .مســیر
حرکــت رود در خــط القعــر دره و شــکلگیری درختــان و گیاهــان در امتــداد آن و حضــور دانههــای معمــاری
در انتهــای مســیر حرکــت رود ،شــاکله اصلــی روددره درکــه را شــکل میدهــد .فرضیــه شــارباغ ایرانــی کــه
در ســال  ۱۳۹۴در شــماره  ۳۳مجلــه منظــر توســط مهــدی شــیبانی و مریــم اســماعیلدخت مطــرح شــد،
عناصــری بــرای الگــوی شــارباغ را بازگــو کــرد کــه آب ،گیــاه و دانههــای معمــاری بــه عنــوان مؤلفههــای
یرســد کــه مؤلفههــای شــارباغ ایرانــی
اصلــی و شــاکله شــارباغ در مقالــه مذکــور مطــرح شــد .بــه نظــر م 
میتوانــد الگــوی شــکلگیری روددره درکــه باشــد کــه آب ،گیــاه (باغــات درکــه) و دانههــای معمــاری
(روســتا درکــه) در ســاختاری خطــی و در امتــداد مســیر حرکــت رود شــکلگرفتهاند .پیکــره باغــات درکــه
و دانههــای معمــاری (روســتای درکــه) بــا توجــه بــه بســتر طبیعــی و مســیر حرکتــی رود ،الگــوی شــار بــاغ
ایرانــی را دنبــال میکننــد.
ایــن پژوهــش بــه دنبــال نظریـهای بــرای توســعههای آتــی روددره درکــه اســت و بــا بررســی الگــوی شــارباغ
ایرانــی و تطبیــق آن بــا مؤلفههــای منظرســاز روددره درکــه ،ایــن موضــوع را اســتنتاج میکنــد کــه الگــوی
شــارباغ ایرانــی پایــه و اســاس روددره درکــه اســت و در توســعههای آتــی ایــن روددره ،امــکان بــه کارگیــری
ایــن نظریــه امکانپذیــر اســت.

واژگان کلیدی | روددره درکه ،شارباغ ایرانی ،ساختار طبیعی دره ،منظر طبیعی رود.

مقدمــه | شــکلگیری اولیــه شــهرها در کنــار رودهــا دالیــل بســیار
متفاوتــی ازجملــه تأمیــن معــاش ،کشــاورزی و از همــه مهمتــر
دسترســی بــه مایــه حیــات بــرای بقــا بــوده اســت .شــکلگیری
ایــن شــهرها در کنــار ایــن عنصــر حیاتبخــش ،حــس مــکان،
حــس تعلــق ،هویــت و تاریــخ را بــرای شــهروندان شــهر ایجــاد
کــرده اســت .روددرههــا بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای طبیعــی
در افزایــش شــادابی ،ســرزندگی و فضاهــای شــهری نقــش بســیار
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مؤثــری داشــته اســت .امــروز اهمیــت روددرههــا بــا توجــه بــه
افزایــش آلودگــی شــهرهای بــزرگ و همچنیــن کاهــش فضاهــای
تفریحــی بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس میشــود و نحــوه
ســاماندهی آنهــا ،چالشــی بــرای مدیــران ،برنامهریــزان ،طراحــان
و شــهروندان بــه شــمار مــیرود .روددرههــا عــاوه بــر ایجــاد
فرصتــی تفریحــی و اقتصــادی در شــهر ،مدیریــت شــهری را در
رســیدن بــه اهــداف متنوعــی ماننــد تفرجگاههــا ،محوطههــای
ورزشــی و همچنیــن ایجــاد امنیــت بیشــتر در فضاهــای غیــر قابــل
دفــاع نزدیــک میکنــد (کریمــی مشــاور.)۱۳۹۲ ،
درههــای تهــران در جنــوب کوهپایههــای البــرز ،از جملــه عناصــر

دره درکه ،به مثابه شارباغ ایرانی | فرشاد بهرامی
مهــم طبیعــی در شــهر تهــران هســتند .روددرههــای هفتگانــه
بــه عنــوان محورهــای شــمالی جنوبــی شــهر تهــران ،محورهــای
جریــان هــوا و مســیرهای ارتباطــی شــمالی جنوبــی بــه شــمار
میرونــد (آلهاشــمی و همــکاران .)۱۳۹۴ ،عناصــر طبیعــی ایــن
روددرههــا بــه عنــوان مؤلفههــای منظرســاز ،در حفــظ هویــت
شــهر تأثیــر بســزایی دارنــد .ایــن مؤلفههــا بــه عنــوان یکــی
از مهمتریــن عناصــر طبیعــی شــهر در جنــوب کوهپایههــای
البــرز جــای گرفتهانــد و عــدم توجــه صحیــح بــه آنهــا در
مصوبههــا و طرحهــای جامــع شــهر تهــران ،از جملــه دالیــل
اصلــی تخریــب و نابــودی روددرههاســت؛ پروژههایــی همچــون
بوســتان نهجالبالغــه و بوســتان جوانمــردان گویــای ایــن ادعاســت
کــه طراحــان و مدیــران شــهری بــه دلیــل عــدم درک صحیــح
از عناصــر منظرســاز روددرههــای تهــران ،باعــث نابــودی بســتر
طبیعــی آنهــا شــدهاند .در ایــن رونــد رو بــه افــول ،شــناخت
صحیــح مؤلفههــای منظرســاز ایــن روددرههــا بیــش از گذشــته
ضــرورت پیــدا کــرده اســت.

ایــن پژوهــش بــه دنبــال شــناخت صحیــح مؤلفههــای منظرســاز
یکــی از روددرههــای شــهر تهــران بــه نــام درکــه اســت .ایــن
پژوهــش بــا شــناخت و بهکارگیــری الگــوی شــارباغ ایرانــی ســعی
در ســنجش نظریــه شــارباغ ایرانــی در روددره درکــه را دارد ،کــه
درواقــع بــه دنبــال ســنجش امــکان بهکارگیــری ایــن نظریــه در
توســعههای آتــی آن اســت .بــا وجــود تجــارب ناموفــق در ایــن
زمینــه و نابــودی روددرههــای تهــران ،ایــن پژوهــش در راســتای
توســعههای آتــی روددره درکــه بــا معرفــی شــارباغ ایرانــی بــه
عنــوان پایــه و اســاس روددره درکــه ،ســعی در حفــظ مؤلفههــای
منظرســاز ایــن روددره اســت و بــه دنبــال آن ســعی در حفــظ
هویــت منظــر شــهری و طبیعــت شــهری اســت؛ کــه درواقــع ایــن
موضــوع ضــرورت و اهمیــت ایــن پژوهــش را مطــرح میکنــد.
ایــن پژوهــش در ایــن راســتا ،بــه معرفــی فرضیــه شــارباغ ،معرفــی
روددره درکــه و تطبیــق مؤلفههــای شــارباغ ایرانــی بــا روددره
درکــه میپــردازد.

شارباغ ایرانی

فرضیــه شــارباغ ایرانــی کــه توســط مهــدی شــیبانی و مریــم
اســماعیلدخت در مقالــهای تحــت عنــوان «شــارباغ ایرانــی» در
شــماره « ۳۳مجلــه منظــر» مطــرح شــد ،فرضیــهای نویــن بــر
شــکلگیری شــهر ایرانــی بــود .ایــد ه شــارباغ ایرانــی اندیشــه
ایجــاد منظــر شــهری پایــدار در تعامــل انســان و طبیعــت ،و ایجــاد
مکانــی بــرای آســایش و آرامــش ،و محیطــی جهــت بهــرهوری
بــوده اســت .شــارباغها در چهــار اقلیــم مختلــف بــا هــدف
ســازگاری بــا محیــط و اســتفاده از عوامــل محیطــی بــه وجــود
آمــده و بــه عنــوان شــالوده شــهری ایرانــی بــه دنبــال ایجــاد بــاغ

شــهر و کالبــدی پویــا و ســازگار بــا محیــط طبیعــی بودهانــد
(شــیبانی و اســماعیلدخت .)۱۳۹۴ ،پیکــره شــهرهای ایرانــی
بــا توجــه بــه محیــط و بســتر طبیعــی و اکولوژیــک طراحــی
شــدهاند و ســه عامــل آب ،گیــاه (باغهــا و مــزارع) و بافتهــای
معمــاری عناصــر تشــکیلدهنده آنهــا بودهانــد .در ایــن رونــد،
شــهرها از ترکیــب طبیعــی دو کریــدور آبــراه ،زیرســاختهای
ســبز و شــکلگیری ارگانیــک دانههــای معمــاری در ایــن بســتر
شــکل میگیرنــد .کریدورهــای ســبز منطبــق بــر مســیرهای آبــی
مذکــور ،درواقــع ســازنده شــارباغها هســتند .در شــهرهای ســنتی
ایــران از ارتبــاط فضایــی کریدورهــا و همپوشــانی آنهــا ســاختار و
شــاکله شــهر شــکل میگرفــت و در اندیشــه ســاخت شــهر ارتبــاط
تنگاتنگــی میــان کریدورهــا و دانههــای معمــاری برقــرار بــود .بــه
طــوری کــه ســاختار شــهر درواقــع از رابطــه بیــن کریــدور هــای
طبیعــی ( آبــراه و زیرســاخت ســبز) شــکل میگرفــت (همــان).
شــارباغ ایرانــی از نظــر ســاختاری ،از هندســه خطــی پیــروی
میکنــد و دانههــای باغــات و معمــاری بــه صــورت خطــی و در
امتــداد محــور رود شــکل میگیرنــد .ایــن عنصــر معمــاری کــه
محصــول همنشــینی الینفــک عناصــر متفــاوت اســت درواقــع
یــک منظــر (عینــی ـ ذهنــی) اســت کــه میتوانــد الگــو و پایــه
طراحیهــای نویــن شــهری و طبیعــی باشــد .شــارباغ از تعامــل
دو عنصــر زیرســاختی و طبیعــی (آب) و (گیــاه) ،در کنــار عناصــر
و دانههــای معمــاری بــه عنــوان عناصــر مصنــوع شــکلگرفته
اســت .نمونــه قابــل توجهــی از شــارباغهای ایرانــی را در ســمرقند
دوره تیمــوری میبینیــم« .کالویخــو» شــواهد گــران بهایــی از
باغهایــی کــه هــر بــاز از طــرف «تیمــور لنــگ» بــه یکــی از آنهــا
دعــوت میشــده ،میده ـ د  ...« :بولوارهــای طویلــی ،ایــن باغهــا
را بــه دروازههــای شــهر وصــل میکردنــد و در گــذر از آنهــا بــه
نظــر میآمــد ،در جنگلــی بــا درختــان بلنــد کــه شــهری در میــان
آن قرارگرفتــه اســت ،قــدم میزنیــد» (همــان).

روددره درکه

درکــه یکــی از مناطــق طبیعــی و بکــر شــهر تهــران اســت .علیرغم
گذشــت زمــان و شهرســازی مــدرن ،درکــه از جملــه مناطــق
طبیعــی شــهر تهــران اســت کــه از گزنــد حــوادث و اتفاقــات مدرن
بــه دورمانــده اســت .جایــگاه درکــه نــزد شــهروندان تهــران گاهــی
آنقــدر واالســت کــه کوهنــوردی در صبــح جمعــه بــه یــک ســنت
دیرینــه تبدیــل شــده اســت .ایــن روددره هماننــد نمونههــای
مشــابه خــود ،یکــی از بارزتریــن مؤلفههــای طبیعــی شــهر تهــران
محســوب میشــود .گســترش و نفــوذ روددره درکــه در میــان
بافتهــای شــهری و در نتیجــه دسترســیپذیری بــاالی آن از
جملــه خصوصیــات مهــم ایــن عنصــر طبیعــی اســت .ایــن ویژگــی
برخــاف خصوصیــات عناصــر محیطــی دیگــر چــون کوههــا،
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تصویر : 1کالبد شــکلگیری شارباغ ایرانی با توجه به سه عامل شکلدهنده آن ،مأخذ :شیبانی و اسماعیلدخت.1394 ،

تصویر : 2کالبد شــکلگیری شهرها و باغات در راستای حرکت آب ،مأخذ :شیبانی و اسماعیلدخت.1394 ،

جدول : 1شــناخت ویژگیها و ساختار شکلگیری شارباغ ایرانی ،مأخذ :نگارنده.
ویژگیها
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ظرفیتها

 .۱شکلدهی مورفولوژی و استخوانبندی شهر

 .۱قابلیت توسعه شهرها در امتداد روددرهها

 .۲از بارزترین مؤلفههای طبیعی برای برنامهریزی شهری

 .۲فضایی برای ارتباط نزدیک انسان و طبیعت

 .۳وجود درههای سرسبز ،خنکی آب و خرد اقلیم

 .۳ایجاد فضاهای تفریحی

 .۴سرمایههای طبیعی ،فرهنگی و تاریخی شهر

 .۴افزایش محصوالت باغات (کشاورزی)
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دره درکه ،به مثابه شارباغ ایرانی | فرشاد بهرامی
باغهــا ،مرتعهــا و جنگلهــا اســت کــه بــه دالیــل روشــن از
شــهروندان بــه دور هســتند (کوزهگــر کالجــی و مســلمی)۱۳۹۴،؛
بــه همیــن دلیــل اهمیــت ایــن روددره تنهــا در ارزشهــای طبیعی
و محیطــی خــود نهفتــه نیســت ،بلکــه باگذشــت زمــان بــه منظــر
(پدیــدهای عینــی ـ ذهنــی) تبدیــل شــده اســت.
پیکــره روددره درکــه بــا توجــه بــه محیــط و بســتر خــود
شــکلگرفته اســت و ســه عامــل آب ،گیــاه و لکههــای معمــاری
تشــکیلدهنده آن هســتند .در ایــن ســاختار رودخانــه درکــه
(آب) ،اصلیتریــن مؤلفــه اســت کــه باغــات (گیــاه) و لکههــای
معمــاری (روســتای درکــه) از فــرم حرکتــی آن تبعیــت میکننــد؛
بــه طــوری کــه مســیر حرکــت آب در خــط القعــر ،ســاماندهی
خطــی را بــه وجــود آورده اســت و عــرض کــم بســتر دره نیــز،

ایــن ويژگــی را تشــدید کــرده اســت .درنتیجــه رودخانــه ،عنصــر
اتصالــی بیــن مؤلفههــای ســازنده روددره درکــه اســت (تصویــر
 .)۳باغــات درکــه نیــز بــه واســطه حضــور آب در نقــاط مختلــف
دره ،خــرد اقلیمهــای مختلفــی را ایجــاد کردهانــد.

باغات درکه

باغــات درکــه شــکلدهنده زیرســاختهای ســبز ایــن دره
هســتند .ایــن باغــات در حاشــیه رودخانــه ایجــاد شــدهاند و از
فــرم حرکتــی آب تبعیــت میکننــد (تصویــر  ۳الــی  .)۶ســاختار
ایــن باغهــا بــه واســطه ســاختار و بســتر طبیعــی دره ،در امتــداد
یکدیگــر الگویــی مشــابه بــاغ در بــاغ ایرانــی را ایجــاد کرده اســت.
ایــن زیرســاختهای ســبز کــه در تراسبندیهــای مختلــف

تصاویر 3و  : 4کالبد شکلگیری روستای درکه و باغات در راستای حرکت آب (سمت راست دیاگرام روددره درکه است که از عکس هوایی آن استنتاج شده است).
مأخذ از چپ به راست  :نگارنده و https://www.google.com/maps/place/Darakeh+River

تصاویر 5الی  : 7باغات درکه در حاشــیه رودخانه از فرم حرکتی آب تبعیت میکنند .مأخذhttps://www.google.com/maps/place/Darakeh+River :
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ایجــاد شــدهاند دارای هندســه ارگانیــک ،ســاختار خطــی،
تراسبندیهــا مختلــف و فضاســازیهای متنــوع هســتند .باغــات
درکــه همچــون بــاغ ایرانــی محصــور هســتند و عمــل کشــاورزی و
برداشــت محصــول از ارکان اصلــی ایــن باغــات بــه شــمار مـیرود؛
امــا تفــاوت اصلــی بیــن بــاغ ایرانــی و ایــن باغهــا ،در هندســه و
ســاختار کلــی بــاغ اســت .شــکلگیری باغــات درکــه در بســتر و
شــیب تنــد دره ،بــر هندســه ایــن باغــات تأثیــر گذاشــته اســت.
در نتیجــه ،هندســه آنهــا از هندســه رســمی بــاغ ایرانــی پیــروی
نمیکننــد (تصاویــر  ۸و .)۹

روددره درکه به مثابه شارباغ ایرانی

شــاکله روددره درکــه تابــع ســه مؤلفــه اصلــی اســت کــه آب
(رودخانــه درکــه) ،گیــاه (باغــات) و دانههــای معمــاری (روســتا
درکــه) ســازنده آن هســتند .بــا بررســی دقیــق ایــن ســه مؤلفــه
میتــوان ایــن موضــوع را اســتنتاج کــرد کــه مؤلفههــای ســازنده
روددره درکــه همــان مؤلفههــای شــارباغ ایرانــی هســتند .در ایــن
راســتا مؤلفههــای شــارباغ ایرانــی و روددره درکــه نســبت بــه هــم
ســنجیده میشــوند :
از لحــاظ ســاختار ،روددره درکــه همچــون شــارباغ ایرانــی از
فــرم خطــی تبعیــت میکنــد و دانههــای باغــات و معمــاری
بــه صــورت خطــی و در امتــداد محــور رود شــکل میگیرنــد
(تصویــر  .)۱۰شــارباغ ایرانــی از دو طریــق رودخانــه و یــا قنــات،
آب مصرفــی خــود را تأمیــن میکنــد؛ در نتیجــه یکــی از ایــن

تصویر : 8الگوی باغ در باغ و هندســه ارگانیک باغات درکه منطبق با مسیر
حرکتی رود .مأخذ  :نگارنده.
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دو شــیوه آبرســانی ،ســاختار شــارباغ را ایجــاد میکــرده اســت.
روددره درکــه نیــز هماننــد شــارباغ ایرانــی ،توســط رودخانــه درکه
شــاکله اصلــی خــود را شــکل میدهــد (تصویــر  .)۱۱در ایــن
رونــد ،کریــدور هــای ســبز منطبــق بــر مســیرهای آبــی مذکــور،
درواقــع ســازنده شــارباغ هســتند (شــیبانی و اســماعیلدخت،
 )۱۳۹۴و باغــات درکــه نیــز هماننــد شــارباغ ایرانــی منطبــق بــر
مســیر رودخانــه ،ســازنده شــاکله و ســاختار کلــی روددره درکــه
اســت (تصویــر )۱۲؛ و دانههــای معمــاری روددره درکــه هماننــد
ســاختار شــارباغ ایرانــی ،در ترکیــب طبیعــی دو کریــدور آبــراه و
زیرســاختهای ســبز شــکلگرفتهاند (تصویــر  .)۱۳بــا وجــود
تمــام شــباهتها بیــن شــارباغ ایرانــی و روددره درکــه ،عــدم
وجــود اراضــی کشــاورزی (مــزارع) در ســاختار روددره درکــه
مشــهود اســت .بــا توجــه بــه ســاختار و بســتر رود ایــن منطقــه،
امــکان ایجــاد مــزارع وســیع و گســترده وجــود نــدارد امــا عمــل
کشــاورزی و برداشــت محصــول در درون باغــات شــخصی ایــن
ناحیــه انجــام میگیــرد (تصویــر .)۱۴

بــا توجــه بــه مطلــب ذکــر شــده میتــوان ایــن نکتــه را اســتنتاج
کــرد کــه روددره درکــه همچــون شــارباغ ایرانــی محصــول
همنشــینی الینفــک عناصــر متفــاوت اســت و مؤلفههــای
شــارباغ ایرانــی بــه عنــوان شــاکله اصلــی شــهرهای ایرانــی
میتوانــد پایــه و اســاس روددره درکــه باشــند و ایــن روددره
همــراه بــا مؤلفههــای اصلــی خــود (آب ،گیــاه و معمــاری) بــا
کالبــدی پویــا و ســازگار بــا محیــط طبیعــی خــود ،همچــون
شــارباغ ایرانــی عمــل میکنــد.

تصویر : 9الگوی باغات درکه و هندســه ارگانیک آنها .مأخذ https://www. :
google.com/maps/place/Darakeh+River

دره درکه ،به مثابه شارباغ ایرانی | فرشاد بهرامی

تصویر : 10مقایســه ساختار و شاکله شارباغ ایرانی (سمت چپ) و روددره درکه (سمت راست) .مأخذ  :نگارنده.

تصویر : 11مقایســه منبع تأمین آب در شارباغ ایرانی و روددره درکه .مأخذ  :نگارنده.

تصویر : 12مقایســه زیرساختهای سبز در شارباغ ایرانی و روددره درکه .مأخذ  :نگارنده.

تصویر : 13مقایســه دانههای معماری در شارباغ ایرانی و روددره درکه .مأخذ  :نگارنده.

تصویر : 14مقایســه مزارع در شارباغ ایرانی و روددره درکه .مأخذ  :نگارنده.
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توسعههای آتی روددره درکه

در حــوز ه مــورد بررســی مقالــه ،شــهر تهــران تاکنــون دارای
ســه طــرح جامــع بــوده کــه در ســالهای گذشــته تصویــب و
برخــی مفــاد آنهــا در مقاطــع زمانــی خــاص اجــرا شــده اســت.
در طرحهــای جامــع مصــوب ســال  ۱۳۴۷و  ،۱۳۶۹روددرههــا
بیشــتر بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل ســیالب تالقــی شــدهاند
امــا در طــرح جامــع مصــوب ســال  ۱۳۸۶ایــن نــگاه بــه روددرههــا
تــا حــد زیــادی تغییــر میکنــد و روددرههــا عــاوه بــر کنتــرل
ســیالب ،دارای ظرفیــت ایجــاد فضاهــای تفریحــی نیــز میشــوند
(کریمــی مشــاور )۱۳۹۲ ،و در خصــوص بازیابــی ظرفیتهــای
طبیعــی روددرههــا ،طــرح بخصــوص و مصوبــی وجــود نــدارد
(آلهاشــمی و شهســوارگر .)۱۳۹۲ ،امــا بــا ایــن وجــود در طــرح
جامــع مصــوب ســال  ۱۳۸۶شــهر تهــران بــه ارتقــای پیوســتگی
فضایــی ـ حرکتــی در طــول محــور ،بهرهگیــری از قابلیتهــای
طبیعــی موجــود در جهــت ارتقــای مناظــر شــهری محــور ،توســعه
و گســترش فضاهــای عمومــی در طــول محــور در رابطه بــا روددره
درکــه مطــرح شــده اســت .بــا توجــه بــه نــگاه ســطحی و اجمالــی
بــه کریــدرو هــای اصلــی شــهر تهــران از جملــه روددره درکــه و
عــدم وجــود طــرح بخصــوص ،خطــر تخریــب ایــن روددره هماننــد
روددرههــای دیگــر افزایــش پیــدا میکنــد و هماننــد تجــارب
قبلــی شــاهد بهکارگیــری هویــت تحمیلــی و خارجــی بــر ایــن
مــکان و تخریــب منظــر ایــن رود خواهیــم بــود .در ایــن راســتا
اســتفاده از هویــت طبیعــی ایــن روددره در طــرح ســاماندهی و
توســعه آن بیــش از گذشــته اهمیــت و ضــرورت دارد و بــا اســتفاده
از پتانســیلها و ظرفیتهــا آن ،میتــوان طرحــی ســازگار بــا
محیــط و منظــر آن پیشــنهاد کــرد.
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تجــارب ناموفــق در طرحهــا و ســاختارهای مشــابه روددره درکــه،
همچــون بوســتان جوانمــردان و بوســتان نهجالبالغــه و تحمیــل
هویتــی خارجــی بــه هویــت طبیعــی ایــن روددرههــا ،نتیج ـهای
جــز دوری مــردم از طبیعــت و جدایــی شــهر از طبیعــت و تخریــب
ســاختار طبیعــی ایــن روددرههــا را نداشــته اســت؛ در نتیجــه
شــناخت مؤلفههــای منظرســاز و تقویــت کیفیــت طبیعــی آنهــا،
نیازمنــد یــک رویکــرد عینــی ـ ذهنــی اســت.

در ایــن پژوهــش ســعی شــد کــه مؤلفههــای ســازنده شــارباغ
ایرانــی بــا مؤلفههــای ســازنده روددره درکــه مقایســه شــوند
و بــه نظــر میرســد کــه ســاختار روددره درکــه و مؤلفههــای
تشــکیلدهنده آن ،ســاختاری مشــابه شــارباغ ایرانــی دارد .وجــود
عناصــر و مؤلفههــای همچــون آب ،گیــاه و دانههــای معمــاری
در ســاختاری خطــی کــه از فــرم حرکتــی آب تبعیــت میکننــد،
ســاختار روددره درکــه را همچــون شــارباغ ایرانــی شــکل
میدهنــد ،ســاختاری کــه بــا توجــه بــه محیــط و بســتر طبیعــی
دره شــکلگرفته اســت .عــدم وجــود مــزارع کشــاورزی بــه عنــوان
یــک مؤلفــه جــدا و مســتقل در روددره درکــه مشــهود اســت امــا
عمــل کشــاورزی و بهرهبــرداری از محصــول در باغــات بومــی
درکــه نهفتــه اســت و درختــان مثمــر ایــن وظیفــه را برعهــده
دارنــد .در ایــن رونــد ،شــناخت عناصــر منظرســاز روددره درکــه
کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا پرداختــه شــد ،شــاکله اصلــی آن
اســت و انطبــاق ایــن عناصــر بــا عناصــر اصلــی شــارباغ ایرانــی
امــکان توســعه آتــی آن را بــر اســاس الگــوی شــارباغ ایرانــی بازگــو
میکنــد.
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