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ــان از  ــف نش ــای مختل ــق در نمونه ه ــارب ناموف ــران و تج ــهر ته ــای ش ــی روددره ه ــد تخریب ــده | رون چکی
ــی از  ــه یک ــت. روددره درک ــا اس ــن روددره ه ــای ای ــت از ظرفیت ه ــتفاده نادرس ــح و اس ــناخت صحی ــدم ش ع
هفــت روددره بــاارزش تهــران اســت کــه بــه عنــوان یکــی از کریدورهــای اصلــی و طبیعــی در کــوه پایه هــای 
رشــته کوه البــرز  قــرار دارد. روددره درکــه از ســه مؤلفــه آب، گیــاه و دانه هــای معمــاری تشــکیل شــده اســت. 
ــیر  ــد. مس ــو می کن ــه را بازگ ــی روددره درک ــی و بوم ــاختار طبیع ــه، س ــه مؤلف ــن س ــک ای ــینی الینف هم نش
حرکــت رود در خــط القعــر دره و شــکل گیری درختــان و گیاهــان در امتــداد آن و حضــور دانه هــای معمــاری 
در انتهــای مســیر حرکــت رود، شــاکله اصلــی روددره درکــه را شــکل می دهــد. فرضیــه شــارباغ ایرانــی کــه 
ــم اســماعیل دخت مطــرح شــد،  ــه منظــر توســط مهــدی شــیبانی و مری در ســال 1394 در شــماره 33 مجل
ــای  ــوان مؤلفه ه ــه عن ــاری ب ــای معم ــاه و دانه ه ــه آب، گی ــرد ک ــو ک ــارباغ را بازگ ــوی ش ــرای الگ عناصــری ب
ــی  ــای شــارباغ ایران ــه مؤلفه ه ــه نظــر می  رســد ک ــور مطــرح شــد. ب ــه مذک ــی و شــاکله شــارباغ در مقال اصل
ــاری  ــای معم ــه( و دانه ه ــات درک ــاه )باغ ــه آب، گی ــد ک ــه باش ــکل گیری روددره درک ــوی ش ــد الگ می توان
)روســتا درکــه( در ســاختاری خطــی و در امتــداد مســیر حرکــت رود شــکل گرفته اند. پیکــره باغــات درکــه 
و دانه هــای معمــاری )روســتای درکــه( بــا توجــه بــه بســتر طبیعــی و مســیر حرکتــی رود، الگــوی شــار بــاغ 

ــد. ــال می کنن ــی را دنب ایران
ایــن پژوهــش بــه دنبــال نظریــه ای بــرای توســعه های آتــی روددره درکــه اســت و بــا بررســی الگــوی شــارباغ 
ــا مؤلفه هــای منظرســاز روددره درکــه، ایــن موضــوع را اســتنتاج می کنــد کــه الگــوی  ایرانــی و تطبیــق آن ب
شــارباغ ایرانــی پایــه و اســاس روددره درکــه اســت و در توســعه های آتــی ایــن روددره، امــکان بــه کارگیــری 

ــر اســت. ــه امکان پذی ــن نظری ای

دره درکه، به مثابه شارباغ ایرانی

واژگان کلیدی |  روددره درکه، شارباغ ایرانی، ساختار طبیعی دره، منظر طبیعی رود. 
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مقدمــه | شــکل گیری اولیــه شــهرها در کنــار رودهــا دالیــل بســیار 
ــر  ــه مهم ت ــاش، کشــاورزی و از هم ــن مع ــه تأمی ــی ازجمل متفاوت
ــوده اســت. شــکل گیری  ــرای بقــا ب ــه حیــات ب ــه مای دسترســی ب
ــکان،  ــس م ــش، ح ــر حیات بخ ــن عنص ــار ای ــهرها در کن ــن ش ای
ــرای شــهروندان شــهر ایجــاد  ــخ را ب ــت و تاری ــق، هوی حــس تعل
ــه عنــوان یکــی از مؤلفه هــای طبیعــی  کــرده اســت. روددره هــا ب
در افزایــش شــادابی، ســرزندگی و فضاهــای شــهری نقــش بســیار 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت روددره ه ــروز اهمی ــته اســت. ام ــری داش مؤث
افزایــش آلودگــی شــهرهای بــزرگ و همچنیــن کاهــش فضاهــای 
تفریحــی بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس می شــود و نحــوه 
ســاماندهی آنهــا، چالشــی بــرای مدیــران، برنامه ریــزان، طراحــان 
ــاد  ــر ایج ــالوه ب ــا ع ــی رود. روددره ه ــمار م ــه ش ــهروندان ب و ش
ــت شــهری را در  ــهر، مدیری ــی تفریحــی و اقتصــادی در ش فرصت
ــای  ــا، محوطه ه ــد تفرج گاه ه ــی مانن ــداف متنوع ــه اه ــیدن ب رس
ورزشــی و همچنیــن ایجــاد امنیــت بیشــتر در فضاهــای غیــر قابــل 

ــاور، 1392(. ــی مش ــد )کریم ــک می کن ــاع نزدی دف
دره هــای تهــران در جنــوب کوهپایه هــای البــرز، از جملــه عناصــر 
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ــه  ــای هفتگان ــتند. روددره ه ــران هس ــهر ته ــی در ش ــم طبیع مه
بــه عنــوان محورهــای شــمالی جنوبــی شــهر تهــران، محورهــای 
ــمار  ــه ش ــی ب ــوا و مســیرهای ارتباطــی شــمالی جنوب ــان ه جری
ــد )آل هاشــمی و همــکاران، 1394(. عناصــر طبیعــی ایــن  می رون
ــت  ــظ هوی ــاز، در حف ــای منظرس ــوان مؤلفه ه ــه عن ــا ب روددره ه
ــی  ــوان یک ــه عن ــا ب ــن مؤلفه ه ــد.  ای ــزایی دارن ــر بس ــهر تأثی ش
از مهم تریــن عناصــر طبیعــی شــهر در جنــوب کوهپایه هــای 
البــرز جــای گرفته انــد و عــدم توجــه صحیــح بــه آنهــا در 
ــل  ــه دالی ــران، از جمل ــهر ته ــع ش ــای جام ــا و طرح ه مصوبه ه
ــون  ــی همچ ــت؛ پروژه های ــودی روددره هاس ــب و ناب ــی تخری اصل
بوســتان نهج البالغــه و بوســتان جوانمــردان گویــای ایــن ادعاســت 
ــح  ــدم درک صحی ــل ع ــه دلی ــران شــهری ب ــان و مدی ــه طراح ک
ــتر  ــودی بس ــث ناب ــران، باع ــای ته ــاز روددره ه ــر منظرس از عناص
ــناخت  ــول، ش ــه اف ــد رو ب ــن رون ــده اند. در ای ــا ش ــی آنه طبیع
ــش از گذشــته  ــا بی ــن روددره ه ــاز ای ــای منظرس ــح مؤلفه ه صحی

ــدا کــرده اســت. ضــرورت پی
ایــن پژوهــش بــه دنبــال شــناخت صحیــح مؤلفه هــای منظرســاز 
ــن  ــت. ای ــه اس ــام درک ــه ن ــران ب ــهر ته ــای ش ــی از روددره ه یک
پژوهــش بــا شــناخت و به کارگیــری الگــوی شــارباغ ایرانــی ســعی 
در ســنجش نظریــه شــارباغ ایرانــی در روددره درکــه را دارد، کــه 
ــه دنبــال ســنجش امــکان به کارگیــری ایــن نظریــه در  درواقــع ب
ــن  ــق در ای ــا وجــود تجــارب ناموف ــی آن اســت. ب توســعه های آت
زمینــه و نابــودی روددره هــای تهــران، ایــن پژوهــش در راســتای 
ــه  ــی ب ــارباغ ایران ــی ش ــا معرف ــه ب ــی روددره درک ــعه های آت توس
عنــوان پایــه و اســاس روددره درکــه، ســعی در حفــظ مؤلفه هــای 
ــظ  ــعی در حف ــال آن س ــه دنب ــت و ب ــن روددره اس ــاز ای منظرس
هویــت منظــر شــهری و طبیعــت شــهری اســت؛ کــه درواقــع ایــن 
ــد.  ــرح می کن ــش را مط ــن پژوه ــت ای ــرورت و اهمی ــوع ض موض
ایــن پژوهــش در ایــن راســتا، بــه معرفــی فرضیــه شــارباغ، معرفــی 
ــا روددره  ــی ب ــارباغ ایران ــای ش ــق مؤلفه ه ــه و تطبی روددره درک

ــردازد. ــه می پ درک

شارباغ ایرانی
ــم  ــیبانی و مری ــدی ش ــط مه ــه توس ــی ک ــارباغ ایران ــه ش فرضی
ــی« در  ــوان »شــارباغ ایران ــه ای تحــت عن اســماعیل دخت در مقال
ــر  ــن ب ــه ای نوی ــد، فرضی ــرح ش ــر« مط ــه منظ ــماره 33 »مجل ش
ــه   ــی اندیش ــارباغ ایران ــده  ش ــود. ای ــی ب ــهر ایران ــکل گیری ش ش
ایجــاد منظــر شــهری پایــدار در تعامــل انســان و طبیعــت، و ایجــاد 
ــره وری  ــت به ــی جه ــش، و محیط ــایش و آرام ــرای آس ــی ب مکان
بــوده اســت. شــارباغ ها در چهــار اقلیــم مختلــف بــا هــدف 
ــه وجــود  ــل محیطــی ب ــط و اســتفاده از عوام ــا محی ســازگاری ب
آمــده و بــه عنــوان شــالوده شــهری ایرانــی بــه دنبــال ایجــاد بــاغ 

ــد  ــی بوده ان ــط طبیع ــا محی ــازگار ب ــا و س ــدی پوی ــهر و کالب ش
)شــیبانی و اســماعیل دخت، 1394(. پیکــره شــهرهای ایرانــی 
ــی  ــک طراح ــی و اکولوژی ــتر طبیع ــط و بس ــه محی ــه ب ــا توج ب
ــای  ــزارع( و بافت ه ــا و م ــاه )باغ ه ــل آب، گی ــه عام ــده اند و س ش
ــد،  ــن رون ــد. در ای ــا بوده ان ــکیل دهنده آنه ــر تش ــاری عناص معم
ــاخت های  ــراه ،زیرس ــدور آب ــی دو کری ــب طبیع ــهرها از ترکی ش
ــن بســتر  ســبز و شــکل گیری ارگانیــک دانه هــای معمــاری در ای
شــکل می گیرنــد. کریدورهــای ســبز منطبــق بــر مســیرهای آبــی 
مذکــور، درواقــع ســازنده شــارباغ ها هســتند. در شــهرهای ســنتی 
ایــران از ارتبــاط فضایــی کریدورهــا و هم پوشــانی آنهــا ســاختار و 
شــاکله شــهر شــکل می گرفــت و در اندیشــه ســاخت شــهر ارتبــاط 
تنگاتنگــی میــان کریدورهــا و دانه هــای معمــاری برقــرار بــود. بــه 
طــوری کــه ســاختار شــهر درواقــع از رابطــه بیــن کریــدور هــای 
ــت )همــان(.  ــراه و زیرســاخت ســبز( شــکل می گرف ــی ) آب طبیع
ــروی  ــی پی ــه خط ــاختاری، از هندس ــر س ــی از نظ ــارباغ ایران ش
ــه صــورت خطــی و در  ــاری ب ــات و معم ــای باغ ــد و دانه ه می کن
ــه  ــاری ک ــن عنصــر معم ــد. ای ــداد محــور رود شــکل می گیرن امت
ــع  ــت  درواق ــاوت اس ــر متف ــک عناص ــینی الینف ــول هم نش محص
ــه  ــد الگــو و پای یــک منظــر )عینــی ـ ذهنــی( اســت کــه می توان
ــل  ــارباغ از تعام ــد. ش ــی باش ــن شــهری و طبیع ــای نوی طراحی ه
دو عنصــر زیرســاختی و طبیعــی )آب( و )گیــاه(، در کنــار عناصــر 
ــکل گرفته  ــوع ش ــر مصن ــوان عناص ــه عن ــاری ب ــای معم و دانه ه
اســت. نمونــه قابــل توجهــی از شــارباغ های ایرانــی را در ســمرقند 
ــی از  ــران بهای ــواهد گ ــو« ش ــم. »کالویخ ــوری می بینی دوره تیم
باغ هایــی کــه هــر بــاز از طــرف »تیمــور لنــگ« بــه یکــی از آنهــا 
ــا  ــن باغ ه ــی، ای ــای طویل ــد  : »... بولواره ــوت می شــده، می ده دع
ــه  ــا ب ــد و در گــذر از آنه ــه دروازه هــای شــهر وصــل می کردن را ب
نظــر می آمــد، در جنگلــی بــا درختــان بلنــد کــه شــهری در میــان 

ــان(. ــد« )هم ــدم می زنی ــت، ق ــه اس آن قرارگرفت

روددره درکه
درکــه یکــی از مناطــق طبیعــی و بکــر شــهر تهــران اســت. علیرغم 
ــق  ــه مناط ــه از جمل ــدرن، درک ــازی م ــان و شهرس ــت زم گذش
طبیعــی شــهر تهــران اســت کــه از گزنــد حــوادث و اتفاقــات مدرن 
بــه دورمانــده اســت. جایــگاه درکــه نــزد شــهروندان تهــران گاهــی 
آن قــدر واالســت کــه کوهنــوردی در صبــح جمعــه بــه یــک ســنت 
ــای  ــد نمونه ه ــن روددره همانن ــت. ای ــده اس ــل ش ــه تبدی دیرین
مشــابه خــود، یکــی از بارزتریــن مؤلفه هــای طبیعــی شــهر تهــران 
ــان  ــه در می ــوذ روددره درک ــترش و نف ــود. گس ــوب می ش محس
بافت هــای شــهری و در نتیجــه دسترســی پذیری بــاالی آن از 
جملــه خصوصیــات مهــم ایــن عنصــر طبیعــی اســت. ایــن ویژگــی 
ــا،  ــون کوه ه ــر چ ــی دیگ ــر محیط ــات عناص ــالف خصوصی برخ
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تصویر1 : کالبد شــکل گیری شارباغ ایرانی با توجه به سه عامل شکل دهنده آن، مأخذ: شیبانی و اسماعیل دخت، 1394.

تصویر2 : کالبد شــکل گیری شهرها و باغات در راستای حرکت آب، مأخذ: شیبانی و اسماعیل دخت، 1394.

ظرفیت هاویژگی ها

                  1. شکل دهی مورفولوژی و استخوان بندی شهر

                  2. از بارزترین مؤلفه های طبیعی برای برنامه ریزی شهری

                  3. وجود دره های سرسبز، خنکی آب و خرد اقلیم

                  4. سرمایه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی شهر

                  1. قابلیت توسعه شهرها در امتداد روددره ها

                  2. فضایی برای ارتباط نزدیک انسان و طبیعت

                  3. ایجاد فضاهای تفریحی

                  4. افزایش محصوالت باغات )کشاورزی(

جدول1 : شــناخت ویژگی ها و ساختار شکل گیری شارباغ ایرانی، مأخذ: نگارنده.
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ــن از  ــل روش ــه دالی ــه ب ــت ک ــا اس ــا و جنگل ه ــا، مرتع ه باغ ه
شــهروندان بــه دور هســتند )کوزه گــر کالجــی و مســلمی،1394(؛ 
بــه همیــن دلیــل اهمیــت ایــن روددره تنهــا در ارزش هــای طبیعی 
و محیطــی خــود نهفتــه نیســت، بلکــه باگذشــت زمــان بــه منظــر 

)پدیــده ای عینــی ـ ذهنــی( تبدیــل شــده اســت.
پیکــره روددره درکــه بــا توجــه بــه محیــط و بســتر خــود 
ــاه و لکه هــای معمــاری  شــکل گرفته اســت و ســه عامــل آب، گی
ــه  ــه درک ــاختار رودخان ــن س ــتند. در ای ــکیل دهنده آن هس تش
ــای  ــاه( و لکه ه ــات )گی ــه باغ ــت ک ــه اس ــن مؤلف )آب(، اصلی تری
معمــاری )روســتای درکــه( از فــرم حرکتــی آن تبعیــت می کننــد؛ 
ــاماندهی  ــر، س ــت آب در خــط القع ــه مســیر حرک ــه طــوری ک ب
ــز،  ــتر دره نی ــم بس ــرض ک ــود آورده اســت و ع ــه وج ــی را ب خط

ایــن ویژگــی را تشــدید کــرده اســت. درنتیجــه رودخانــه، عنصــر 
ــر  ــت )تصوی ــه اس ــازنده روددره درک ــای س ــن مؤلفه ه ــی بی اتصال
3(. باغــات درکــه نیــز بــه واســطه حضــور آب در نقــاط مختلــف 

ــد. ــاد کرده ان ــی را ایج ــای مختلف ــرد اقلیم ه دره، خ

باغات درکه
دره  ایــن  ســبز  زیرســاخت های  درکــه شــکل دهنده  باغــات 
ــده اند و از  ــاد ش ــه ایج ــیه رودخان ــات در حاش ــن باغ ــتند. ای هس
فــرم حرکتــی آب تبعیــت می کننــد )تصویــر 3 الــی ۶(. ســاختار 
ایــن باغ هــا بــه واســطه ســاختار و بســتر طبیعــی دره، در امتــداد 
یکدیگــر الگویــی مشــابه  بــاغ در بــاغ ایرانــی را ایجــاد کرده اســت. 
ایــن زیرســاخت های ســبز کــه در تراس بندی هــای مختلــف 

تصاویر3 و 4 : کالبد شکل گیری روستای درکه و باغات در راستای حرکت آب )سمت راست دیاگرام روددره درکه است که از عکس هوایی آن استنتاج شده است(.
https://www.google.com/maps/place/Darakeh+River مأخذ از چپ به راست : نگارنده و

https://www.google.com/maps/place/Darakeh+River :تصاویر۵ الی 7 : باغات درکه در حاشــیه رودخانه از فرم حرکتی آب تبعیت می کنند. مأخذ
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ســاختار خطــی،  ارگانیــک،  هندســه  دارای  شــده اند  ایجــاد 
تراس بندی هــا مختلــف و فضاســازی های متنــوع هســتند. باغــات 
درکــه همچــون بــاغ ایرانــی محصــور هســتند و عمــل کشــاورزی و 
برداشــت محصــول از ارکان اصلــی ایــن باغــات بــه شــمار مــی رود؛ 
امــا تفــاوت اصلــی بیــن بــاغ ایرانــی و ایــن باغ هــا، در هندســه و 
ــاغ اســت. شــکل گیری باغــات درکــه در بســتر و  ســاختار کلــی ب
شــیب تنــد دره، بــر هندســه ایــن باغــات تأثیــر گذاشــته اســت. 
در نتیجــه، هندســه آنهــا از هندســه رســمی بــاغ ایرانــی پیــروی 

ــر 8 و 9(.  ــد )تصاوی نمی کنن

روددره درکه به مثابه شارباغ ایرانی
ــه آب  ــت ک ــی اس ــه اصل ــه مؤلف ــع س ــه تاب ــاکله روددره درک ش
ــتا  ــاری )روس ــای معم ــات( و دانه ه ــاه )باغ ــه(، گی ــه درک )رودخان
درکــه( ســازنده آن هســتند. بــا بررســی دقیــق ایــن ســه مؤلفــه 
می تــوان ایــن موضــوع را اســتنتاج کــرد کــه مؤلفه هــای ســازنده  
روددره درکــه همــان مؤلفه هــای شــارباغ ایرانــی هســتند. در ایــن 
راســتا مؤلفه هــای شــارباغ ایرانــی و روددره درکــه نســبت بــه هــم 

ــوند : ــنجیده می ش س
از لحــاظ ســاختار، روددره درکــه همچــون شــارباغ ایرانــی از 
فــرم خطــی تبعیــت می کنــد و دانه هــای باغــات و معمــاری 
ــد  ــکل می گیرن ــور رود ش ــداد مح ــی و در امت ــورت خط ــه ص ب
ــه و یــا قنــات،  )تصویــر 10(. شــارباغ ایرانــی از دو طریــق رودخان
ــن  ــی از  ای ــد؛ در نتیجــه یک ــن می کن ــود را تأمی ــی خ آب مصرف

دو شــیوه آب رســانی، ســاختار شــارباغ را ایجــاد می کــرده اســت. 
روددره درکــه نیــز هماننــد شــارباغ ایرانــی، توســط رودخانــه درکه 
ــن  ــر 11(. در ای ــد )تصوی ــکل می ده ــود را ش ــی خ ــاکله اصل ش
رونــد، کریــدور هــای ســبز منطبــق بــر مســیرهای آبــی مذکــور، 
ــماعیل دخت،  ــیبانی و اس ــتند )ش ــارباغ هس ــازنده ش ــع س درواق
1394( و باغــات درکــه نیــز هماننــد شــارباغ ایرانــی منطبــق بــر 
ــه، ســازنده شــاکله و ســاختار کلــی روددره درکــه  مســیر رودخان
ــر 12(؛ و دانه هــای معمــاری روددره درکــه هماننــد  اســت )تصوی
ســاختار شــارباغ ایرانــی، در ترکیــب طبیعــی دو کریــدور آبــراه و 
ــود  ــا وج ــر 13(. ب ــکل گرفته اند )تصوی ــبز ش ــاخت های س زیرس
ــدم  ــه، ع ــی و روددره درک ــارباغ ایران ــن ش ــباهت ها بی ــام ش تم
ــه  ــاختار روددره درک ــزارع( در س ــاورزی )م ــی کش ــود اراض وج
مشــهود اســت. بــا توجــه بــه ســاختار و بســتر رود ایــن منطقــه، 
امــکان ایجــاد مــزارع وســیع و گســترده وجــود نــدارد امــا عمــل 
ــن  ــخصی ای ــات ش ــول در درون باغ ــت محص ــاورزی و برداش کش

ــر 14(. ــرد )تصوی ــام می گی ــه انج ناحی
بــا توجــه بــه مطلــب ذکــر شــده می تــوان ایــن نکتــه را اســتنتاج 
کــرد کــه روددره درکــه همچــون شــارباغ ایرانــی محصــول 
مؤلفه هــای  و  اســت  متفــاوت  عناصــر  الینفــک  هم نشــینی 
ــی  ــهرهای ایران ــی ش ــاکله اصل ــوان ش ــه عن ــی ب ــارباغ ایران ش
ــن روددره   ــند و ای ــه باش ــاس روددره درک ــه و اس ــد پای می توان
ــا  ــاری( ب ــاه و معم ــود )آب، گی ــی خ ــای اصل ــا مؤلفه ه ــراه ب هم
ــون  ــود، همچ ــی خ ــط طبیع ــا محی ــازگار ب ــا و س ــدی پوی کالب

ــد. ــل می کن ــی عم ــارباغ ایران ش

تصویر8 : الگوی باغ در باغ و هندســه ارگانیک باغات درکه منطبق با مسیر 
حرکتی رود. مأخذ : نگارنده.

https://www. : تصویر9 : الگوی باغات درکه و هندســه ارگانیک آنها. مأخذ
google.com/maps/place/Darakeh+River
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تصویر14 : مقایســه مزارع در شارباغ ایرانی و روددره درکه. مأخذ : نگارنده.

تصویر13 : مقایســه دانه های معماری در شارباغ ایرانی و روددره درکه. مأخذ : نگارنده.

تصویر12 : مقایســه زیرساخت های سبز در شارباغ ایرانی و روددره درکه. مأخذ : نگارنده.

تصویر11 : مقایســه منبع تأمین آب در شارباغ ایرانی و روددره درکه. مأخذ : نگارنده.

تصویر10 : مقایســه ساختار و شاکله شارباغ ایرانی )سمت چپ( و روددره درکه )سمت راست(. مأخذ : نگارنده.
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توسعه های آتی روددره درکه
ــون دارای  ــران تاکن ــهر ته ــه، ش ــی مقال ــورد بررس ــوزه  م در ح
ــب و  ــته تصوی ــال های گذش ــه در س ــوده ک ــع ب ــرح جام ــه ط س
ــی خــاص اجــرا شــده اســت.  ــاد آنهــا در مقاطــع زمان برخــی مف
ــا  ــال 1347 و 13۶9، روددره ه ــوب س ــع مص ــای جام در طرح ه
بیشــتر بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل ســیالب تالقــی شــده اند 
امــا در طــرح جامــع مصــوب ســال 138۶ ایــن نــگاه بــه روددره هــا 
ــرل  ــر کنت ــالوه ب ــا ع ــد و روددره ه ــر می کن ــادی تغیی ــا حــد زی ت
ســیالب، دارای ظرفیــت ایجــاد فضاهــای تفریحــی نیــز می شــوند 
ــای  ــی ظرفیت ه ــوص بازیاب ــاور، 1392( و در خص ــی مش )کریم
ــدارد  ــود ن ــی وج ــوص و مصوب ــرح بخص ــا، ط ــی روددره ه طبیع
ــا ایــن وجــود در طــرح  )آل هاشــمی و شهســوارگر، 1392(. امــا ب
جامــع مصــوب ســال 138۶ شــهر تهــران بــه ارتقــای پیوســتگی 
ــای  ــری از قابلیت ه ــور، بهره گی ــول مح ــی در ط ــی ـ حرکت فضای
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 
ــارب  ــد تج ــد و همانن ــدا می کن ــش پی ــر افزای ــای دیگ روددره ه
ــن  ــر ای ــی و خارجــی ب ــت تحمیل ــری هوی ــی شــاهد به کارگی قبل
ــن راســتا  ــود. در ای ــم ب ــن رود خواهی ــب منظــر ای ــکان و تخری م
ــاماندهی و  ــرح س ــن روددره در ط ــی ای ــت طبیع ــتفاده از هوی اس
توســعه آن بیــش از گذشــته اهمیــت و ضــرورت دارد و بــا اســتفاده 
از پتانســیل ها و ظرفیت هــا آن، می تــوان طرحــی ســازگار بــا 

محیــط و منظــر آن پیشــنهاد کــرد. 

نتیجه گیری
تجــارب ناموفــق در طرح هــا و ســاختارهای مشــابه روددره درکــه، 
ــل  ــه و تحمی همچــون بوســتان جوانمــردان و بوســتان نهج البالغ
ــه هویــت طبیعــی ایــن روددره هــا، نتیجــه ای  هویتــی خارجــی ب
جــز دوری مــردم از طبیعــت و جدایــی شــهر از طبیعــت و تخریــب 
ــه  ــت؛ در نتیج ــته اس ــا را نداش ــن روددره ه ــی ای ــاختار طبیع س
شــناخت مؤلفه هــای منظرســاز و تقویــت کیفیــت طبیعــی آنهــا، 

نیازمنــد یــک رویکــرد عینــی ـ ذهنــی اســت. 
ــارباغ  ــازنده ش ــای س ــه مؤلفه ه ــد ک ــعی ش ــش س ــن پژوه در ای
ــوند  ــه ش ــه مقایس ــازنده روددره درک ــای س ــا مؤلفه ه ــی ب ایران
ــای  ــه و مؤلفه ه ــاختار روددره درک ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ و ب
تشــکیل دهنده آن، ســاختاری مشــابه شــارباغ ایرانــی دارد. وجــود 
ــاری  ــای معم ــاه و دانه ه ــون آب، گی ــای همچ ــر و مؤلفه ه عناص
در ســاختاری خطــی کــه از فــرم حرکتــی آب تبعیــت می کننــد، 
شــکل  ایرانــی  شــارباغ  همچــون  را  درکــه  روددره  ســاختار 
می دهنــد، ســاختاری کــه بــا توجــه بــه محیــط و بســتر طبیعــی 
دره شــکل گرفته اســت. عــدم وجــود مــزارع کشــاورزی بــه عنــوان 
یــک مؤلفــه جــدا و مســتقل در روددره درکــه مشــهود اســت امــا 
ــی  ــات بوم ــول در باغ ــرداری از محص ــاورزی و بهره ب ــل کش عم
ــده  ــه را برعه ــن وظیف ــر ای ــان مثم ــت و درخت ــه اس ــه نهفت درک
ــد، شــناخت عناصــر منظرســاز روددره درکــه  ــن رون ــد. در ای دارن
کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا پرداختــه شــد، شــاکله اصلــی آن 
ــی  ــی شــارباغ ایران ــا عناصــر اصل ــن عناصــر ب ــاق ای اســت و انطب
امــکان توســعه آتــی آن را بــر اســاس الگــوی شــارباغ ایرانــی بازگــو 

می کنــد.

جســتار
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