
اهمـیت طراحـی منظـر بزرگـراه و آزادراه
»نقش لـبه ها و جلـوه های بصـری«

سید حسن تقوائی1

چكـیده
از اواسط قرن بیستم و در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، درزمینه ی توسعه شهری و حمل ونقل جاده ای، شاهد رشد چشمگیر 
انواع زیرساخت ها و شبکه های دسترسی و حرکت، به ویژه در قالب بزرگراه و آزادراه بوده ایم. زیرساخت های مهمی که به دالیل 
گوناگون و اهداف متفاوت، با تکیه بر اصول دقیق و جنبه های فنی و مهندسی ایجاد شده اند و البته در مواردی نیز به شدت متأثر 
از شرایط محیطی و منظر هستند. در این مورد با وجود فناوری های نو و دقت در مسائل، رعایت شرایط محیطی و جغرافیایی، 
کاربری زمین و فعالیت ها، جنبه های بوم شناختی و جلوه های بصری درزمینه ی ساخت راه ها، بزرگراه ها و آزادراه ها در ایران، برخی 
مسائل مهم ناشی از تنزل کیفیت جلوه های بصری لبه ها و محیط پیرامون راه و مغفول ماندن جلوه های منظر در فرآیند طراحی 
بزرگراه ها و آزادراه ها مشهود است. در این میان نقش منظر، مؤلفه های طبیعی، بوم شناختی، ارزش های محیط طبیعی و به ویژه 
شبکه زیرساخت های طبیعی و مصنوع بسیار بااهمیت و در طرح های راهبردی و کان تعیین کننده است. زیرا شبکه های دسترسی 
شهری و بین شهری و به ویژه بزرگ راه ها و آزادراه ها ازجمله مهم ترین عناصر زیرساخت در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی 
به حساب می آیند. از دیدگاه معماری منظر، اصول و چارچوب های کلی »منظر بزرگراه« می بایست در تطابق  با نیازهای  محیطی، 
شرایط بوم شناختی و به ویژه جذابیت ها و جلوه های بصری لبه ها تدوین و ارائه شود. این موضوع می تواند زمینه ساز برنامه ریزی 
و طراحی منظر مطلوب با توجه به اهداف کیفی در بسیاری از بزرگراه ها و آزادراه ها و در مقیاس منطقه ای و ملی گردد. هدف 
این مقاله، ارائه برخی نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده درزمینه ی طراحی منظر بزرگراه ها و آزادراه ها، بازیابی ارزش های 
طبیعی و محیطی، ارتقای کیفیت منظر بزرگراه ها و ساماندهی لبه بزرگراه های شهری و بین شهری در ایران است. با توجه به 
مفهوم کلی »منظر بزرگراه«، »منظر آزادراه« و برخی دیدگاه های نوین معماری منظر، روش کار مبتنی بر مطالعه اسنادی، بررسی 
و معرفی نمونه های موردمطالعه، جذابیت های طبیعی – بومی و الگوهای شاخص در طراحی منظر و لبه بزرگراه ها و آزادراه هاست. 
همچنین، مقایسه آموزه های متأثر از بررسی های میدانی، آسیب شناسی منظر راه ها، بزرگراه ها و آزادراه ها در ایران، با تکیه بر تجارب 
آموزشی – پژوهشی نگارنده در کارگاه های طراحی منظر دانشگاه شهید بهشتی و بعضی فعالیت های حرفه ای در ایران صورت 
گرفته است. نتایج به دست آمده ضمن ارائه برخی معیارهای بهسازی و چارچوب طراحی منظر در داالن بزرگراهی، نشان دهنده 
نقش کلیدی منظر بومی، کیفیت جلوه های بصری طبیعی و مصنوع و به ویژه تجمیع زیرساخت های نوین فنی برای کارآمدی، 

پایداری محیطی و فرهنگ تطبیقی بزرگراه با شهرها و روستاهای درحال توسعه در ایران است.
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مقدمـه
ــطوح  ــژه س ــتایی، به وی ــهری و روس ــتی ش ــع زیس ــاخت در جوام ــی انسان س ــاخت های اصل ــی از زیرس ــیار مهم ــش بس بخ
زیــادی از فضاهــای بــاز و محیط هــای طبیعــی و مصنــوع بــه راه هــا و شــبکه های دسترســی اختصــاص دارد. ایــن نکتــه در 
حالــی مطــرح اســت کــه ایــن عناصــر و تأسیســات راه و جــاده بــرای حمل ونقــل، به ویــژه بزرگراه هــا و آزادراه هــا به عنــوان 
مهم تریــن زیرســاخت های حیاتــی، بــه لحــاظ شــرایط فنــی – فیزیکــی و در صــورت دارا بــودن کیفیــت محیطــی می تواننــد 
ــی در  ــش اساس ــه نق ــر ک ــاری منظ ــدگاه معم ــد.از دی ــاب آین ــور به حس ــر کش ــرفت ه ــدن و پیش ــم تم ــر مه ــه عناص ازجمل
آمایــش ســرزمین، برنامه ریــزی و طراحــی در مقیاس هــای کان محیــط و اســکان تــا مقیــاس منطقــه و فضاهــای شــهری 
ــه جنبه هــای گوناگــون طراحــی و ســاخت راه و جــاده، به ویــژه رعایــت مســائل محیــط زیســتی و اکولوژیــک  دارد، توجــه ب
)بوم شــناختی(، کیفیــت جلوه هــای بصــری و مفاهیــم پایــداری اهمیــت زیــادی دارد. بــه همیــن دلیــل در ایــن مقالــه، نگارنــده 
تــاش می کنــد تــا در ارتبــاط بــا مجموعــه فعالیت هــای برنامه ریــزی، طراحــی و مدیریــت بهره بــرداری و نگهــداری راه هــا 
و تأسیســات جــاده ای و زیرســاخت های حمل ونقــل به ویــژه در ایــران، بــه معرفــی و تبییــن مفاهیــم کلیــدی و تــازه »منظــر 
راه« و »منظــر بزرگراهــی« بپــردازد. بــر اســاس مطالعــات، بررســی مفاهیــم و دیدگاه هــای مطرح شــده در چنــد دهــه اخیــر 
ــائل  ــه مس ــه ب ــم توج ــای مه ــا و جنبه ه ــن ویژگی ه ــان مبی ــرفت جه ــال پیش ــرفته و در ح ــورهای پیش ــیاری از کش در بس
ــن  ــرد ای ــاد و کارب ــت زی ــل اهمی ــه دلی ــای بوم شناســی اســت. ب ــای پوی ــای منظــر و مخصوصــًا فرآینده محیطــی، ارزش ه
ــت  ــی ازاین دس ــا پژوهش های ــش ی ــام پژوه ــی، انج ــزی و طراح ــون برنامه ری ــای گوناگ ــًا درزمینه ی ه ــوع و مخصوص موض
می توانــد بــه تعدیــل یــا رفــع برخــی مســائل و نیازهــای کیفــی موجــود درزمینــه ی زیرســاخت های راه، بزرگــراه و آزادراه در 

مــورد ایــران کمــک نمایــد.
ــزی و  ــد برنامه ری ــر در فرآین ــاری منظ ــش معم ــر و نق ــای منظ ــی ویژگی ه ــی برخ ــی اجمال ــن معرف ــدا ضم ــن در ابت بنابرای
طراحــی و تعامــل بــا فعالیت هــای معمــاری و شهرســازی، زمینه هــا و مفاهیــم مهــم در مــورد منظــر راه و بزرگــراه بــا تأکیــد 
ــود.  ــن می ش ــی و تبیی ــاده معرف ــی راه و ج ــری و داالن بوم شناس ــای بص ــژه جلوه ه ــا، به وی ــر آن ه ــد و منظ ــا و دی ــر لبه ه ب
در ادامــه بــا تکیــه بــر بعضــی نظریه هــای روان شناســی محیــط همچــون نظریــه کاپــان، مــدل مفهومــی فورمــن درزمینــه ی 
بوم شناســی منظــر، مفهــوم منظــر روزانــه و برخــی نظریه هــای زیبایی شناســی منظــر، اصــول طراحــی و ویژگی هــای بصــری 

راه، بزرگــراه و آزادراه متناســب بــا شــرایط بومــی و فرهنگــی ایــران معرفــی و پیشــنهاد خواهــد شــد.

۱- مفاهیم كلـی منظر و اهمیت جلوه های بصری
ــای ادراک  ــه ای از جلوه ه ــن مجموع ــر )لنداســکیپ( مبی ــا، منظ ــات و در تعریف ه ــاس مطالع ــر: براس ــردی منظ ــوم کارب مفه
ــی از  ــات و بخش های ــای حی ــا و جلوه ه ــکل ها، الگوه ــواع ش ــه ان ــت ک ــه ای اس ــز زمین ــا و نی ــگ، باوره ــط، فرهن محی
ــه  ــوان بخشــی از محیــط تعریــف می شــود کــه زمین ــوع را در خــود جــای داده اســت1. همچنیــن، منظــر به عن محیــط مصن
فعالیت هــای انســان در بیــرون کالبدهــای معمــاری و در فضاهــای بــاز شــهری و روســتایی اســت. اگرچــه و به قــول مخزومــی 
ــوان  ــه به عن ــان ها از آن چ ــناخت انس ــا و ش ــان آگاهی ه ــی می ــه در ادراک تفاوت های ــت ک ــد پذیرف ــی )1999( بای و پونگت
ــه مجموعــه ای از جلوه هــای ادراک محیــط، باورهــا و نیــز  ــد ب نمادســازی انجــام می دهنــد نیــز وجــود دارد. بعــاوه، می توان
ــد  ــر می توان ــتند.  منظ ــز هس ــات نی ــای حی ــا و جلوه ه ــکل ها، الگوه ــواع ش ــده ان ــه در بردارن ــود ک ــاق ش ــی اط زمینه های
بیانگــر طبیعــت، زیســتگاه انســان، فعالیت هــای مصنــوع انســانی، یــک سیســتم، یــک مشــکل، ایدئولــوژی، تاریــخ، مــکان 
ــط« در نظــر  ــوان »محی ــه منظــر به عن ــی ک ــدگاه او زمان ــت زیبایی شناســی باشــد )Meinig, 1979(. از دی ــک واقعی ــا ی و ی

۱ - امــروزه مفهــوم منظــر در حوزه هــای معمــاری، معمــاری منظــر و شهرســازی معــرف جلوه هایــی از ســاماندهی و پرداخــت بســتر زمیــن و پیرامــون 
ــبز  ــاز و س ــای ب ــی فضاه ــزی و طراح ــار برنامه ری ــی آث ــه، بعض ــازی ابنی ــه س ــاخت، محوط ــر و انسان س ــای بک ــی در محیط ه ــر طبیع ــی عناص برخ

شــهری و روســتایی و مــوارد مشــابه اســت )تقوائــی، ۱۳۹۱(.
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گرفتــه شــود همــه ی آنچــه مــا در آن زندگــی می کنیــم را دربــر می گیــرد و باعــث پــرورش حساســیت بــه جزئیــات، بافــت، 

رنــگ و ســایر تفاوت هــای ظریــف بصــری و درگیــری همــه ی حــواس انســان بــه صداهــا و بوهــا و حــس غیرقابــل وصــف 
ــد آن  ــا و مانن ــی، راه ه ــای عموم ــا، عرصه ه ــر بناه ــی نظی ــاخت های مرئ ــاختارها و زیرس ــه س ــکان، فضــا و مجموع ــک م ی
ــد ادراک  ــه فرآین ــه ب ــه توج ــه: از جنب ــر روزان ــی و منظ ــکاران، 1395(.زیبایی شناس ــی و هم ــی، 1391؛ تقوائ ــردد )تقوائ می گ
انســان و اهمیــت جلوه هــای بصــری، یــک نکتــه مهــم آنکــه انســان تفســیرکننده ی پدیده هایــی اســت کــه در مقیاس هــای 
گوناگــون فضاهــای بــاز و مــکان وجــود داشــته و خــود در شــناخت محیــط و ادراک منظــر اثرگــذار اســت. البتــه در تعامــل 
ــژه عناصــر شــاخص و جلوه هــای بصــری خــاص،  ــط، مکان هــا، منظــر و عناصــر مهــم ســاختار آن هــا، به وی انســان و محی
ــاس  ــناخت و احس ــای ش ــد زمینه ه ــتند و می توانن ــی هس ــرایط محیط ــت ش ــا در ادراک کیفی ــن بخش ه ــه مهم تری ازجمل
مــکان و منظــر و درنتیجــه ارزیابــی آن هــا را فراهــم ســازند. ایــن نکتــه نقــش مهمــی در میــزان جاذبــه یــا دافعــه موضــوع و 
زمینــه موردنظــر دارد. بــرای مثــال میــزان تعلــق خاطــر افــراد نســبت بــه محیــط زیســت، »پهنــه منظــر« پیرامــون خــود در 
هــر وضعیــت اعــم از ســکون یــا حرکــت، به ویــژه »منظــر روزانــه« و شــبکه های دسترســی درون آن هــا را تعییــن می کنــد. 
ــی و  ــای عموم ــکان، منظــر، راه و مســیر در فضاه ــک م ــت ی ــت و مطلوبی ــن هوی ــدی در تعیی ــش کلی ــد نق ــاوه می توان بع
ــه: در  ــت داالن و لب ــته باشد.بوم شناســی منظــر و اهمی ــوع( داش ــی و مصن ــط فرهنگــی )طبیع ــی محی خصوصــی و به طورکل
ــرای  ــر، مجــدداً گرایش هایــی ب ــداوم رویکردهــا و اثرگــذاری دیدگاه هــای بوم شناســی در قــرن بیســتم و در ســال های اخی ت
شناســایی کلیــت شــهر و ســاختار آن به عنــوان نظامــی بوم شناســی، »بخــش جدایی ناپذیــر طبیعــت« و بــا تأکیــد بــر روابــط 
 .)Keil, 2003( پیچیــده موجــود محیطــی و همچنیــن شــبکه های اجتماعــی و جریان هــای اکوسیســتم شــکل گرفتــه اســت
بــه ایــن دلیــل بوم شناســی منظــر در رابطــه بــا اثــرات متقابــل زیســت محیطــی اســت کــه تمــام اکوسیســتم های محلــی و 
کاربــری زمیــن را در بــر می گیــرد. در ایــن خصــوص، بوم شناســی شــهری نیــز بــه اثــرات متقابــل میــان انســان ها، محیــط 

ــردازد. ــه می پ ــوع و ســایر ارگانیســم ها در اکوسیســتم شــهر و منطق ــط مصن ــی، محی طبیع
ــا هــر بخــش از منظــر، آرایــش  ــرای هــر منظــر و ی ــا بخشــی از آن ب فورمــن معتقــد اســت کــه در بوم شناســی منظــر و ی
فضایــی بهینــه ای از اکوسیســتم ها و کاربــری زمیــن وجــود دارد کــه موجــب افزایــش پیوســتگی اکولوژیکــی می شــود. ایــن 
موضــوع در مــورد دســتیابی بــه نیازهــای انســانی بــرای ایجــاد محیطــی پایــدار نیــز صــادق اســت. بــر ایــن اســاس چالــش 
مطــرح، کشــف ایــن ترکیــب فضایــی اســت )Forman, 1995(. در ایــن زمینــه، مــدِل »لکه-داالن-بســتر )ماتریــس(« فورمن 
ــز  ــرن نی ــماره 1(. اه ــر ش ــت )تصوی ــر اس ــی و برنامه ریزی منظ ــه در بوم شناس ــی پای ــم فضای ــن مفاهی ــی از متداول تری یک
:)Ahern, 2006( معتقــد اســت کــه مــدل فورمــن در جهــت تحقــق اهــداف بوم شــناختی بــه شــرح زیــر مــورد توجــه اســت

ــی، در  ــتر طبیع ــا بس ــانی ب ــای انس ــا، مطلوبیت ه ــازکردن نیازه ــی، همس ــی بوم ــای پوشــش گیاه ــظ لکه ه ــداری و حف نگه
برداشــتن طیــف وســیعی از دانه بندی هــا،  بــا اندازه هــای مختلــف در ســاختار منظــر و حفــظ پیوســتگی دانه هــا جهــت حرکــت 
گونه هــای اصلــی حیــات جانــوری و جریــان مــواد و انــرژی، حفــظ قطعــات ناهمگــن طبیعــی در میــان مناطــق توســعه یافتــه 
انســانی، حمایــت از گونه هــای عــام و خــاص و حفــظ گوناگونــی و ذخیره زیســتی اکوسیســتم. همچنیــن، نیروهــای تاثیرگذار بر 
ایــن امــر نیــز نیروهایــی طبیعــی یــا انسان ســاخت هســتند کــه می توانــد در قالــب موضوعــات بــه شــرح ذیــل توصیــف شــود:

ایجاد یک واحد اکولوژیک  
تغییرات واحدها  

آرایش فضایی موزائیک منظر  
چرخه های موجود در شبکه اکولوژیک منظر  

ــه  ــه و ب ــس( در ادام ــی لکــه، داالن و شــبکه )ماتری ــن یعن ــدل فورم ــه مؤلفه هــای ســه گانه در م ــا توجــه ب ــا و لبه هاب مرزه
دلیــل اهمیــت موضــوع داالن بوم شناســی در تطابــق بــا داالن حرکــت و راه، بــه تبییــن و معرفــی برخــی ویژگی هــای داالن  هــا 
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ــود. ــه می ش ــر پرداخت ــی منظ در بوم شناس
تصویر شماره ۱- لكه ها، داالن ها و شبكه عناصر تركیبی موزاییک مانند روی زمین.

)2012 ,Dhanapal :1395 ،منبع: به نقل از هاشمی زادگان(

در بوم شناســی منظــر، مرز  هــا و لبه هــا آخریــن حــد یــک واحــد اکولوژیــک هســتند و مرزهــا مناطقــی هســتند کــه واحدهــا 
از طریــق آن بــا هــم رابطــه برقــرار مــی کننــد )Dramstad et al., 1996(. در ایــن زمینــه تأثیــر لبــه، تفــاوت میــان حــد 
ــی لکه  هــا و  ــی لبه هــا و مرزهــا نقــش مهمــی در پویای ــد. پویای ــرون یــک واحــد اکولوژیــک را مشــخص می کن داخــل و بی
داالن  هــای مرتبــط بــا آن دارد. همچنیــن مرزهــا ممکــن اســت توســط یــک پدیــده طبیعــی ماننــد تفــاوت جنــگل و بیــرون 
آن بــا یــک پدیــده انســانی ماننــد یــک ســد، یــک اتوبــان یــا یــک تــوری فلــزی کــه امــکان حرکــت موجــودات در داخــل 
یــک واحــد اکولوژیــک طبیعــی غیــر ممکــن کنــد ایجــاد شــود )خواجــه ســعید، 1390(. یــک مــرز بســته بــه مقیــاس مطالعــه 
ممکــن اســت خــود به عنــوان یــک واحــد اکولوژیــک شــناخته شــود کــه ویژگی هــای خــاص زیســتی و اکولوژیــک دارد. پهنــه، 
ــد نخســتین  ــر در مرزهــا می توان ــواع مرزهاســت. تغیی ــج برخــی از ویژگیهــای قابل تشــخیص از ان شــدت، کنتراســت و تدری

گام در تغییــر ســاختار اکولوژیــک منظــر باشــد.داالن بوم شناســی درتطابــق بــا داالن حرکــت
ویژگــی داالن  هــا در بــوم و منظــر: در داالن هــا رابطــه میــان لکه هــا در منظــر را تأمیــن می کننــد. داالن هــا معابــری بــرای 
جریــان فرایندهــای اکولوژیــک، موجــودات زنــده میــان لکه   هــای متفــاوت هســتند. فورمــن )1995( داالن هــا را در ســه دســته 
ــل توجــه، تقســیم بندی  ــای قاب ــا پهن ــواری ب ــا و داالن هــای ن ــد مســیرها و راه ه داالن هــای رودی، داالن هــای خطــی مانن
ــوع  ــد: محافظــت از تن ــف می کن ــه توصی ــا را این گون ــد داالن ه ــدی شــش گانه فوای ــک دســته بن ــن در ی ــد. او همچنی می کن
زیســتی، افزایــش کیفیــت محیــط، افزایــش کیفیــت کشــاورزی و درخــت کاری از طریــق کنتــرل بــاد و فرســایش، تفریــح و 
تفــرج، پیوســتگی اجتماعــی و فرهنگــی از طریــق داالن  هــای ســبز، مســیرهای گســترش موجــودات زنــده. به عــاوه، ابعــاد و 
پهنــای داالن هــا یکــی از خصوصیــات اصلــی آن هــا بــرای تعییــن ظرفیت کارکــردی آنهاســت. همین طــور عملکرد یــک داالن 
وابســتگی مســتقیم بــا ابعــاد لکه هــای مرتبــط بــا آن و تعــداد گونه هــا و جانــوران زنــده ای دارد کــه از آن اســتفاده می کننــد.

ــد  ــرض تهدی ــهر در مع ــعه ش ــا و توس ــداوم کاربری ه ــر م ــت تغیی ــه عل ــهر ب ــتگاهی درون ش ــای زیس ــن، لکه ه همچنی
ــتی  ــوع زیس ــت رفتن تن ــه از دس ــه ب ــدی ک ــتند. فراین ــدن هس ــک ش ــا کوچ ــدن ی ــع ش ــدن، قط ــاره ش ــت رفتن، پاره پ ازدس
منجــر خواهــد شــد، یکــی از بهتریــن راه هــای حفــظ تنــوع زیســتی در شــهرها ایجــاد ارتباطاتــی میــان لکه هــای زیســتگاهی 
ــا داالن  هــای طبیعــی در نظــام بوم شناســی منظــر، برخــی  ــه کمــک داالن هــا و شــبکه های داالن هــا اســت. در انطبــاق ب ب
عناصــر محیــط انسان ســاخت در شــهر و منطقــه ماننــد راه و جــاده، بزرگــراه و آزادراه، خطــوط راه آهــن، خطــوط انتقــال بــرق 
و غیــره نیــز به عنــوان داالن هایــی بــرای حرکــت جانــوران محســوب می شــوند. اگرچــه آرایــش چنیــن داالن هایــی بیشــتر 
ــا حرکت هــا و اشــکال ارگانیــک در تعــارض  به صــورت خطــی و مســتقیم اســت و در مــواردی ازنظــر شــرایط بوم شناســی ب
اســت، امــا در صــورت توجــه خــود می توانــد موجــب افزایــش شــرایط کیفــی منظــر و برخــی ویژگی هــا در بوم شناســی منظــر 
ــد در  ــه ای می توان ــای شــهری و منطق ــی و در مقیاس ه ــای طبیع ــت در محیط ه ــای حرک ــل داالن ه ــن دلی ــه همی ــردد. ب گ
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اشــکال داالن هــای طبیعــی یــا مصنــوع مــورد توجــه قــرار گیــرد. در ایــن مــورد دو دســته مهــم داالن هــا به شــرح زیــر معرفی 
می شــود:داالن های طبیعــی: داالن طبیعــی کــه ســکونت گاه  هــای حاصلخیــزی بــوده و بــه واســطه داشــتن تنــوع پوشــش 
گیاهــی و جانــوری، نقــش شــاخصی به عنــوان اکــو سیســتم درون شــهری بــه عهــده دارد. ازطرفــی، بــه دلیــل وســعت و توزیع 

فضایــی متناســب در ســطح شــهر، امــکان برقــراری ارتبــاط میــان لکه  هــای طبیعــی و مصنوعــی را نیــز فراهــم مــی آورد.
ــا و  ــیه خیابان ه ــت کاری حاش ــهری، درخ ــبز ش ــد س ــا، کمربن ــا، اتوبان ه ــی، راه ه ــای خط ــوع: پارک ه ــای مصن  داالن ه
ــر  ــهری، متأث ــوع ش ــای مصن ــله مراتب داالن  ه ــوند. سلس ــی ش ــهر محســوب م ــوع در ســطح ش ــای مصن ــا، داالن ه کانال  ه
ــهری  ــای ش ــی رودخانه  ه ــای طبیع ــتگی داالن  ه ــل گسس ــی از عوام ــوان یک ــود به عن ــی، خ ــای اصل ــله مراتب راه ه از سلس

.)Aminzadeh & Khansefid, 2010( می باشــند 
داالن حرکــت و اهمیــت منظــر روزانــه: در مــورد منظــر روزانــه کــه متأثــر از مکان هــا و فضاهــای ســبز و در تلفیــق بــا آن هــا 
تبییــن می شــود و نیــز در مفهــوم کلــی »منظــر راه و جــاده« و داالن عبــوری آن نقــش مهمــی دارد، می تــوان در مناطقــی 
کــه امــکان توســعه و نگهــداری فضاهــای ســبز شــهری محــدود اســت بــا ترکیــب و تســری فضاهــای ســبز غیرمتمرکــز بــا 
ــع طبیعــی  ــی در اســتفاده از مناب ــن موضــوع ضمــن صرفه جوی ــا بخشــید. ای ــه را ارتق ــر، کیفیــت مناظــر روزان شــبکه ی معاب
ــن  ــی و همــکاران، 1395(. ای ــدار داشــته باشــد )تقوائ ــای دیگــری درجهــت اهــداف توســعه ی پای ــد مزای ــوع می توان و مصن
موضــوع در مقیــاس فضــای شــهری، نیــاز بــه توســعه و ســاخت فضاهــای ســبز مســتقل چــون باغ هــا و پارک هــا را کاهــش 
ــت داالن راه هــا، بزرگراه هــا و آزادراه هــای  ــر کیفی ــه ب ــاس کاِن اســکان شــهر و منطق ــد در مقی ــن می توان می دهــد. همچنی
مواصاتــی و به ویــژه کیفیــت منظــر و جلوه هــای بصــری در لبــه و حرایــم آن هــا بیافزایــد. البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه 
ــک و  ــی و نزدی ــد معمول ــه می توان ــر نیســت، بلک ــر دور و بک ــک منظ ــزرگ، ی ــاس ب ــه در مقی ــر روزان ــان، منظ ــول کاپ بق
ــره  ــازل، زمین هــای کشــاورزی و غی ــی، باغ هــای من ــان، خیابان هــا، زمین هــای خال ــاز و پارک هــا، درخت شــامل فضاهــای ب

.)Kaplan et al., 1998( ازجملــه راه هــا[ باشــد[
مفاهیــم و ویژگی هــای فــوق کــه متناســب بــا دیدگاه هــای نویــن برنامه ریــزی و طراحــی منظــر و نیــز برنامه ریــزی و طراحــی 
ــد  ــاوه می توان ــد. بع ــل بیافزای ــت و حمل ونق ــاخت حرک ــردد و زیرس ــط ت ــت محی ــر کیفی ــد ب ــت، می توان ــز هس ــهری نی ش
ــه و  ــود. البت ــگری ش ــای گردش ــژه فعالیت ه ــادی و به وی ــای اقتص ــعه جنبه ه ــتی، توس ــط زیس ــرایط محی ــود ش ــب بهب موج
ــری از برخــی الگوهــای  ــر، ضمــن بهره گی ــا شــبکه ی معاب ــی از ســاختار طبیعــی منظــر ب ــاق بخش های ــه دیگــر، انطب ازجنب
اجتماعــی، مکان هــا و ارزش هایــی کــه در عــرف اجتماعــی پذیرفتــه شــده اســت، موجــب کارآیــی بیشــتر ایــن ســاختارها و 
مناظــر ایجــاد شــده می شــود. بــر اســاس مطالعــات افزایــش کارآیــی و اســتفاده از امکانــات و جنبه هــای کیفــی بصــری کــه 

مــورد قبــول مــردم اســت،همچنین مراقبــت و نگهــداری آن هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت )تصویــر شــماره 2(.

تصویر شماره 2- مصادیق داالن های راه و بزرگراه كه با توجه به ویژگی های لبه، كیفیت فیزیكی جداره و محیط پیرامون می تواند ارزیابی 
شود. در این زمینه شرایط اقلیمی و زمانی بشدت موثر است.
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2- داالن حركـت و نقش دیـد در پهـنه منظـر راه
ــای  ــراه در مقیاس ه ــاده و بزرگ ــان، ج ــب راه، خیاب ــت در قال ــور حرک ــیر و مح ــر مس ــردم، ه ــان ها و م ــب انس ــرای اغل ب
گوناگــون، می توانــد خاطره ســاز و همزمــان بــا حرکــت موجــب لــذت ناشــی از تداعــی معانــی و خاطــره باشــد. ایــن موضــوع 
در مقیاس هــای متفــاوت منظــر شــهری و منطقــه ای و در مــورد راه هــا، خیابان  هــا و بزرگراه  هــای خــاص و مطلــوب ازنظــر 
مــردم و مســافران متأثــر از جذابیت هــا و جلوه هــای بصــری زیبــا و سرشــار از معانــی پوشــیده در عناصــر محیط  هــای طبیعــی 
و مصنــوع در داالن حرکــت و عبــور، به ویــژه در پهنــه منظــر پیرامــون اســت. در ایــن مــورد، لبه هــای راه به عنــوان محمــل 
ــر  ــش را ازنظ ــن نق ــت، مهم تری ــون اس ــر گوناگ ــری و عناص ــای بص ــمیاری، 1394( جلوه ه ــی و س ــا )تقوائ ــی فعالیت ه اصل
زیبایی شناســی و ادراک در نــزد مخاطــب دارد. بــه همیــن دلیــل، در فرآینــد برنامه ریــزی و طراحــی راه و بزرگــراه توجــه بــه 
جنبه هــای کیفــی و جلوه هــای ادراک بصــری و ذهنــی لبــه در انــواع راه هــا و مســیرهای تــردد مــردم بســیار اساســی اســت. 
بــر ایــن اســاس، در ادامــه ضمــن اشــاره بــه برخــی ویژگی هــای مهــم و جنبه هــای فنی-مهندســی راه و بزرگــراه در کنــار 
ــای  ــا و جلوه ه ــورد لبه ه ــم در م ــای مه ــی مؤلفه ه ــن بعض ــه تبیی ــا، ب ــی آن ه ــی و بوم شناس ــی زیبایی شناس ــای کیف جنبه ه

بصــری مربــوط بــه آن هــا پرداختــه می شــود.
الف- پهنه منظر راه و سازمان دید1

ــواع جلوه هــای بصــری در داالن حرکــت، پهنــه منظــر اهمیــت زیــادی دارد. ایــن پدیــده،  دیــد: درزمینــه ی دیــد و ادراک ان
حــوزه قابل رؤیــت از یــک نقطــه، یــک مســیر و مــکان ویــژه اســت. دیدهــای درحرکــت کــه از فضاهــای عمومــی، راه هــا و 
ــد نیــز خــود شــامل عرصــه و  ــه ســمت عناصــر، جلوه هــای بصــری و کیفیت هــای محیطــی وجــود دارن مســیرهای تــردد ب
پهنــه منظــر و کامــًا ســه بعدی اســت. در ایــن زمینــه، میــدان دیــد در محــدوده ای نزدیــک بــه 180 اســت کــه بــا صــورت 
ثابــت و چشــمان متحــرک می تــوان در نظــر داشــت )گروتــر، 1383(. البتــه میــدان دیــد به ویــژه در محیط هــای بــاز و پهنــه 
منظــر کــه عناصــر فیزیکــی و بصــری محدودکننــده کمتــری دارنــد اهمیــت بیشــتری دارد. همچنیــن، گســتره ای اســت کــه 
در محــدوده منظــر و در طــول یــک مســیر یــا حــوزه خــاص، بــرای مثــال فضــای شــهری، منطقــه ای و غیــره قابــل دریافــت 
اســت. در ایــن زمینــه، مــرز و محــدوده پهنــه منظــر را هــم عــوارض طبیعــی و توپوگرافــی ســاختار مصنــوع و پوشــش گیاهــی 
ــن  ــک از ای ــه هیچ ی ــواردی ک ــماره 3(. لیکــن در م ــر ش ــد )تصوی ــن می کن ــده فیزیکــی تعیی ــل محدودکنن ــواع عوام ــا ان و ی

عوامــل وجــود نــدارد، فاصلــه ایــن دو را تعریــف می نمایــد )ذکاوت، 1385(.
تصویر شماره 3- میدان دید و وضعیت دید با توجه به افق حركت و ساختار طبیعی كه می تواند موجب محدودیت دید در داالن حركت و 

راه شود.

۱ - برگرفتــه از: خواجــه ســعید، )۱۳۹۰(، پایان نامــه کارشناسی ارشــد معمــاری منظــر: مؤلفه هــای طبیعــی در منظــر شــهری، بــه راهنمایــی نگارنــده، 
دانشــگاه شــهید بهشــتی.
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بــر اســاس مطالعــات، در مــورد پهنــه منظــر، دیــد و ادراک بصــری انســان در چارچــوب محیــط و منظــر مرئــی پیرامــون خــود 
دو نــوع دیــد محــوری و دیــد جانبــی طبقه بنــدی و تعریــف می شــود:

دید محوری )داالن بصری(
در انــواع داالن هــای حرکــت اعــم از راه، بزرگــراه و آزادراه، »دیــد محــوری« کــه از آن بــه »داالن بصــری« نیــز یــاد می شــود، 
ــش  ــواع پوش ــژه ان ــه و به وی ــداره و بدن ــه، ج ــف، لب ــه ک ــکل دهنده ب ــوط ش ــرد. خط ــکل می گی ــور ش ــک مح ــتای ی در راس
گیاهــی به ویــژه ردیــف درختــان تأثیــر بســزایی در دیدهــای محــوری دارنــد. از جنبــه دیگــری، حضــور عناصــر شــاخص در 
انتهــای هــر محــور و مســیر حرکــت، کیفیت هــای خاصــی را در دیدهــای محــوری ایجــاد می کنــد. مشــخصه پویایــی داالن 
ــر شــماره 4(.  ــد )تصوی ــن زمینه ان ــک محــور از مباحــث مهــم در ای ــظ کیفیت هــای آن در لبه هــای ی ــت حف بصــری و قابلی
ــی شــهری و  ــای عموم ــای محــوری در منظــر و عرصه ه ــر طراحــی دیده ــم ب ــم حاک ــای مه ــال، برخــی جنبه ه ــرای مث ب
ــی،  ــت سلســله مراتب فضای ــی، رعای ــر وجــود وحــدت شــکلی و فضای ــی نظی ــی جامــع و کل ــر معیارهای ــه ای، عــاوه ب منطق
توجــه بــه مقیــاس و تناســب، ترکیــب متعــادل تــوده و فضــا، وجــود تــداوم فضایــی و غیــره می تواننــد در طراحــی منظــر و 

کیفیت بخشــی بــه محــور دیــد در داالن هــای حرکــت و راه، بــه شــرح ذیــل مؤثــر باشــد:
1- تأکید بر عناصر بوم شناسی با هویت محیط همچون روددره ها و داالن های طبیعی

2- توجه به توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین
3- توجه به مکان رفتارها و فعالیت های انسانی

4- میزان و درجه محصوریت فضا و تأکید بر ارزش های بصری
5- دیدهای متوالی با ارزش و جلوه های بصری متفاوت

تصویر شماره 4- دید و نقش جداره و محور در داالن حركت )راه و بزرگراه(.

دید جانبی )پهنه دید(
ــای  ــر عرصه ه ــزایی در منظ ــش بس ــود، نق ــاد می ش ــز ی ــد« نی ــای دی ــوان »پهنه ه ــا به عن ــه از آن ه ــی« ک ــای جانب »دیده
عمومــی شــهری، داالن هــای حرکــت و راه هــا دارنــد. منظــور از دیدهــای جانبــی قابلیــت مشــاهده چشــم اندازهای محیطــی 
و منظــر شــهری نه تنهــا در محــور حرکــت مســتقیم الخط، بلکــه در اطــراف و پیرامــون مســیر یــا محــور اصلــی دیــد اســت. 
ــا طبیعــی  ــه عناصــر انسان ســاخت ی ــوط ب ــی، تنهــا مشــاهده جلوه هــای بصــری و نماهــای مرب ــذا مفهــوم دیدهــای جانب ل
بافصــل در لبه هــا و مجــاورت مســیرها یــا محورهــای اصلــی دیــد نیســت، بلکــه فرصت هایــی اســت کــه ناظــر می توانــد 

ــد. ــون خــود درک نمای ــط پیرام ــای بصــری را در محی ــواع و اقســام چشــم اندازها و جلوه ه ان
ب- سرعت و ادراک منظر

در طراحــی بــه مفهــوم عــام و طراحــی منظــر به طــور خــاص، رابطــه مســتقیمی میــان ســرعت و فاصلــه ای کــه چشــم در 
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آن می توانــد بــر عناصــر و موضوعــات قابــل درک متمرکــز شــود، وجــود دارد. لــذا بــا افزایــش ســرعت حرکــت، مخــروط دیــد 
باریک تــر شــده و ادراک محیــط و منظــر نزدیــک کاهــش می یابــد. براســاس مطالعــات و اســتانداردها، »نقشــه ادراکــی مــا 
ــان  ــان مشــاهده و بی ــًا برحســب زم ــن فواصــل غالب ــط و فواصــل اســت. ای از جهــان معمــواًل شــامل ادراک مکان هــا، رواب
ــه ی  ــری شــده، فاصل ــه مســافرت اندازه گی ــه ب ــم ک ــه داری ــده ای از فاصل ــی پیچی ــواًل درک ذهن ــا معم ــع م ــوند. درواق می ش
زمانــی و لذتــی کــه از ســفر نصیبمــان می شــود بســتگی دارد. فاصلــه درک شــده بــه ادراک زمــان ســفر و ادراک زمــان ســفر 
بــه وضعیــت احساســی مــا ارتبــاط دارد کــه ایــن نیــز به نوبــه خــود بــر چگونگــی تجربه شــدن محیــط و منظــر بســتگی پیــدا 
می کنــد«. در ایــن زمینــه بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه داشــت کــه مــردم تصمیم هــای مربــوط بــه حرکــت در محیــط 
ــه مســافت های اندازه گیری شــده فیزیکــی توجــه  ــی ذهنــی اتخــاذ می کننــد و ب ــه زمان ــه فاصل ــا توجــه ب ــًا ب و منظــر را غالب
ندارنــد. بــه دلیــل اهمیــت موضــوع، مــرور برخــی ویژگی هــا و معیارهــای طراحــی منظــر راه از دیــدگاه ماتــاک و بــه شــرح 

ــر باشــد: )ماتــاک، 1379( ــد برنامه ریــزی و طراحــی منظــر راه و بزرگــراه مؤث ــد در کیفیــت کار و فرآین ــر می توان زی
براســاس اســتانداردهای طراحــی، حــدود یــک ثانیــه طــول می کشــد تــا راننــده بتوانــد نگاهــش را از داشــبورد جلــوی اتومبیــل 
بــه جــاده متمرکــز کنــد و ســه چهارم ثانیــه نیــز طــول می کشــد تــا واکنــش نشــان دهــد؛ بنابرایــن تمرکــز نــگاه راننــده بــه 

فواصــل دور الزمــه رانندگــی مطمئــن در ســرعت بــاال اســت.
تصویر شماره ۵- رابطه سرعت حركت و نقطه تمركز؛ رابطه سرعت حركت و دید محیط

)ماتاک، 1379(

ـــش و  ـــان واکن ـــت زم ـــر اهمی ـــد، ب ـــش یاب ـــه ســـرعت افزای ـــر چ ـــش ســـرعت بیشـــتر می شـــود. ه ـــا افزای ـــز ب ـــزان تمرک می  
ـــاس تر  ـــده حس ـــات مشاهده ش ـــاط اطاع ـــده و ارتب ـــتر ش ـــری بیش ـــای بص ـــداد محرک ه ـــود، تع ـــزوده می ش ـــز اف تمرک
ـــد. ـــود می کن ـــده ش ـــد دی ـــه بای ـــه آنچ ـــگاه را متوج ـــت ن ـــاده جه ـــده و ج ـــز ش ـــرو متمرک ـــیر روب ـــر مس ـــد ب ـــردد. دی می گ

ـــد  ـــز دی ـــه تمرک ـــود، نقط ـــزوده ش ـــرعت اف ـــر س ـــه ب ـــر چ ـــود. ه ـــر می ش ـــرعت دورت ـــش س ـــا افزای ـــز ب ـــه تمرک نقط  
راننـــده از او دورتـــر می شـــود. بـــرای مثـــال، بـــا ســـرعت 40/23 کیلومتـــر در ســـاعت، ایـــن فاصلـــه 182/88 متـــر 
ـــرعت، 609/60  ـــر در س ـــرعت 104/60 کیلومت ـــا س ـــر و ب ـــاعت 365/76 مت ـــر در س ـــرعت 72/42 کیلومت ـــا س ـــت و ب اس

ـــود. ـــد ب ـــر خواه مت
ـــر،  ـــر و دورت ـــات کوچک ت ـــر جزئی ـــم ب ـــز چش ـــا تمرک ـــد. ب ـــدا می کن ـــش پی ـــی کاه ـــد جانب ـــرعت، دی ـــش س ـــا افزای ب  
ـــه  ـــدود 100 درج ـــد ح ـــی دی ـــه افق ـــاعت، زاوی ـــر در س ـــرعت 40/23 کیلومت ـــا س ـــود. ب ـــر می ش ـــد باریک ت ـــروط دی مخ
ـــر از 40  ـــرعت کمت ـــر در س ـــرعت 96/56 کیلومت ـــا س ـــه و ب ـــاعت 65 درج ـــر در س ـــرعت 72/42 کیلومت ـــا س ـــت و ب اس

ـــماره 5(. ـــر ش ـــد )تصوی ـــد ش ـــه خواه درج
ـــز،  ـــه تمرک ـــدن نقط ـــرعت و دورش ـــش س ـــا افزای ـــود. ب ـــگ می ش ـــه کم رن ـــات پیش زمین ـــرعت، جزئی ـــش س ـــا افزای ب  
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وضـــوح اطاعـــات پیش زمینـــه کاهـــش می یابـــد. بـــا ســـرعت 64/37 کیلومتـــر در ســـاعت، نزدیک تریـــن دیـــد 
ـــیار  ـــه بس ـــات پیش زمین ـــاعت جزئی ـــر در س ـــرعت 80/47 کیلومت ـــا س ـــرار دارد. ب ـــری ق ـــه 24/38 مت ـــح در فاصل واض
ـــز  ـــیار ناچی ـــه بس ـــه پیش زمین ـــبت ب ـــاعت، درک نس ـــر در س ـــش از 96/56 کیلومت ـــرعت بی ـــش س ـــا افزای ـــده و ب ـــر ش کمت

ـــوند. ـــخیص داده می ش ـــر تش ـــش از 33/53 مت ـــه بی ـــا در فاصل ـــات، تنه ـــود و جزئی ـــد ب خواه
بـــا افزایـــش ســـرعت، درک از فضـــا کاهـــش پیـــدا می کنـــد. هنگامی کـــه بـــه ســـرعت افـــزوده می شـــود، دیـــد   
به جـــای اطـــراف و لبه هـــای فضـــا، متوجـــه روبـــرو می شـــود. درنتیجـــه درک مـــا از فضـــا بـــا افزایـــش ســـرعت 

کـــم می شـــود و همین طـــور شـــناخت نســـبت بـــه محیـــط و منظـــر نیـــز کـــم می شـــود.
ــه  ــدوده ای را ک ــز مح ــت و نی ــب آن اس ــار صاح ــرف راه و در اختی ــه در تص ــی را ک ــازی، زمین ــرف راه س ــم راه1: در ع حری
ــه  ــم ب ــوع حری ــورد راه هــای شــهری دو ن ــن اســاس، در م ــد. برای ــم راه می گوین ــرل می شــود حری ساخت وســازها در آن کنت

ــود: ــف می ش ــر تعری ــرح زی ش
حریــم تملــک: زمینــی اســت کــه در تصــرف راه و در مالکیــت یــا تحــت اختیــار صاحــب آن اســت. حریــم تملــک راه می تــوان 

به صــورت کوتاه  شــده آن حریــم کــه منطبــق بــا عــرف راه ســازی اســت بــه کار بــرد.
حریــم حفاظتــی: زمینــی اســت کــه در تصــرف راه نبــوده و در تملــک و تحــت اختیــار صاحــب راه نیســت، ولــی اســتفاده از 

ــود. ــم می ش ــت تنظی ــا موق ــم ی ــور دائ ــی به ط ــوق عموم ــع و حق ــت مناف ــور رعای آن به منظ
حریــم مصــوب: محــدوده ای اســت کــه در طرح هــای تفصیلــی شــهرها در اطــراف مســیر راه هــای پیشــنهادی ایــن طرح هــا 
تعییــن می شــود؛ و ساخت وســازها تــا قطعــی شــدن مســیر راه پیشــنهادی، در داخــل ایــن محــدوده کنتــرل می گــردد. ایــن 
محــدوده یــک نــوع حریــم حفاظتــی اســت کــه در عــرف آن را حریــم مصــوب می گوینــد2. بــر اســاس مصوبــه موجــود در 

کشــور نیــز حرایــم پنج گانــه راه هــای شــهری عبارتنــد از:
حریم آزادراه به فاصله 38 متر از هر طرف محور مرکزی راه.  

حریم درجه یک به فاصله 22/5 متر از هر طرف محور مرکزی راه.  
حریم درجه دو به فاصله 17/5 متر از هر طرف محور مرکزی راه.  

حریم درجه سه به فاصله 12/5 متر از هر طرف محور مرکزی راه.  
حریم درجه چهار به فاصله 7/5 متر از هر طرف محور مرکزی راه.  

البتــه عــرض حریــم انــواع راه هــای شــهری را نمی تــوان به طــور عــام تعییــن کــرد. به عــاوه ثابــت گرفتــن عــرض حریــم یک 
راه در تمــام طــول آن ضــروری نیســت زیــرا نیازهــای یــک راه در طــول آن متفــاوت اســت. در تعییــن حریــم راه می بایســت 
شــش عامــل توســعه آینــده، محیــط شــهری، طبقه بنــدی و نــوع راه، بناهــا و تأسیســات موجــود، مناطــق بــاارزش و منابــع 
طبیعــی و منابــع مالــی مدنظــر قــرار گیــرد. رایج تریــن نــوع اســتفاده از حریــم راه گذاشــتن خطــوط تأسیســات شــهری ماننــد 
ــوط  ــدن خط ــکان گذران ــیع تر از ام ــیار وس ــهری بس ــای ش ــم راه ه ــتفاده از حری ــه اس ــت. البت ــاب اس ــرق، گاز و فاض آب، ب
ــا در نظــر  ــا ب ــزی و طرح ه ــه شــود. در برنامه ری ــوان به صــورت چندمنظــوره در نظــر گرفت تأسیســات شــهری اســت و می ت
ــودن  ــت مجــزا ب ــد زد و حال ــاری شــهر پیون ــا و معم ــه بناه ــوان راه را ب ــم راه، می ت ــای مشــترک در حری ــن کاربری ه گرفت
ــرای احــداث بناهــای عمومــی را  ــن الزم ب ــوان زمی ــان برداشــت. می ت ــًا از می ــا کام ــل کــرد و ی و جداکنندگــی آن را تعدی
به ویــژه در مناطقــی کــه زمیــن کــم و گــران اســت، تأمیــن کــرد؛ همچنیــن، بــا پیونــد دادن راه بــه محیــط و منظــر پیرامــون 
آن، می تــوان احــداث راه را بــه عاملــی بــرای بهبــود محیــط شــهری و منظــر راه تبدیــل کــرد. البتــه در طراحــی منظــر، لبــه و 
حریــم راه بــه چگونگــی اســتفاده مشــترک از آن بــرای فعالیت هــا مســائلی نظیــر ایمنــی ســواره، پیــاده، حرایــم و ویژگی هــای 

۱ - ر.ک.ب. بخش اول آیین نامه طراحی جاده ها، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۱. به نقل از هاشمی زادگان، ۱۳۹2.
2 - بنا بر تصویب نامه مورخ ۱۳۴۶/2/2 هیئت وزیران، برای راه های بین شهری پنج نوع حریم تعریف شده است.
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انــواع زیرســاخت ها1 و به ویــژه مســائل محیــط زیســتی کامــًا توجــه شــود.ج- اهمیــت لبــه راه در ادراک و کیفیــت منظــر
ــی را  ــی و بین الملل ــا مل ــه ای ت ــهری و منطق ــای ش ــواره در مقیاس ه ــی س ــی ارتباط ــبکه های دسترس ــه ش ــتیم ک آگاه هس
به طورکلــی می تــوان در قالــب شــبکه ســریع و شــریان های ظریــف دســته بندی کــرد. در ایــن زمینــه و بقولــی سلســله مراتب 
شــبکه ارتباطــی غیرمحلــی نیــز شــامل آزادراه )اتوبــان(، بزرگــراه )اتوبــان شــهری(، خیابــان اصلــی درجه یــک )عبــوری( یــا 
شــاهراه و نهایتــًا خیابــان اصلــی اســت )قریــب، 1393(. اشــاره شــد کــه در داالن حرکــت و محــور راه و در مســیرها، لبه هــا 
نقــش مهمــی دارنــد؛ امــا ویژگی هــای راه و لبــه چیست؟مســیر و راه: مســیرها، ســطوح ممتــد خطــی هســتند کــه نقــش حیاتی 
ــی در حرکــت  ــی و تکنیکــی و در تعریف هــای موجــود، به طورکل ــد. از جنبه هــای فن ــا می کن ــف منظــر ایف ــه و تعری در تجرب
ــهری به حســاب  ــای ش ــدی راه ه ــی طبقه بن ــای اصل ــوان معیاره ــی به عن ــی، دسترســی و اجتماع ــش جابجای ــه نق ــواره س س
می آیــد. راه هــا و به ویــژه بــا عملکــرد ســواره، در مقیاس هــای شــهر و منطقــه بــه ســه گــروه اصلــی طبقه بنــدی می شــوند: 
راه هــای شــریانی درجــه 1، شــریانی درجــه 2 و خیابان هــای محلــی )وزارت مســکن و شهرســازی، 1374(. از جنبــه ســاختاری، 
معمــواًل در ایجــاد و تعییــن شــرایط بســتر و جهــت مســیر و راه از تمامــی تــوان بســتر زمیــن، شــرایط توپوگرافــی، عناصــر 
ــوان در  ــوع پوشــش گیاهــی اســتفاده می شــود. مســیرها را می ت ــر شــیب، مســیرهای حرکــت آب و ن شــاخص طبیعــی نظی
ــی و در اشــکال مســیرهای ســبز، داالن هــای بوم شناســی  ــک، انسان ســاخت و ترکیب ــی و توپوگرافی ــب مســیرهای طبیع قال
و یــا بــا توجــه بــه نــوع بســتر و شــرایط آن نظیــر مســیرهای آبــی بــاز شــناخت. از جنبــه اثــرات بصــری و ادراکــی، لینــچ2 
در کتــاب ســیمای شــهر3 »راه« را عاملــی تعریــف می کنــد کــه معمــواًل بــا اســتفاده از آن، حرکــت بالفعــل یــا بالقــوه میســر 
می گــردد. ازایــن رو، راه ممکــن اســت خیابــان باشــد، پیــاده رو باشــد؛ جــاده، خطــوط زیرزمینــی ترامــوا و یــا خطــوط راه آهــن، 
]بزرگــراه یــا آزادراه[ باشــد. بــه نظــر او، »مــردم درحالی کــه در شــهر حرکــت می کننــد بــه مشــاهده ی آن می پردازنــد؛ و در 
امتــداد راه هــا اســت کــه عوامــل محیط هــای گوناگــون قــرار می گیرنــد و بــا یکدیگــر بســتگی و ارتبــاط می یابنــد« )لینــچ، 
ــق  ــه مصادی ــت ب ــهر را می بایس ــیمای ش ــی و س ــر ذهن ــش آن در تصوی ــای راه و نق ــچ و ویژگی ه ــه لین ــن نکت 1385(. ای
بزرگــراه و آزادراه تعمیــم داد؛ زیــرا مجموعــه عناصــر فــوق عــاوه بــر ایجــاد تصاویــر ذهنــی و نقشــی کــه در ســیمای شــهر 
و منطقــه دارنــد، دارای ویژگی هــای بســیار مؤثــر عینــی و عینــی – ذهنــی در پهنــه منظــر و داالن حرکــت هســتند )تصویــر 
شــماره 6(. همچنیــن، در تبییــن منظــر راه و بزرگــراه البتــه دو مشــخصه بــارز منظــر بهنــگام حرکــت و عبــور را می بایســت 
ــا افــراد  در نظــر داشــت؛ شــرایط و کیفیــت راه و دوم لبه هــا در داالن حرکــت کــه در کنــار شــرایط روحــی و روانــی فــرد ی

در حــال حرکــت ســنجیده می شــود.
لبــه: لبه هــا، تعریف کننــده حــدود و جداکننــده حریــم ســطوح، فضاهــا و فعالیت هــا و حتــی کاربــرد مــواد و مصالــح در ســاختار 
منظــر و محیط هــای طبیعــی و مصنــوع هســتند. بــه نظــر ماتــاک، »لبــه در ایجــاد رمــز و راز یــا هیجــان تعریــف واحدهــای 
فضایــی مؤثــر اســت، همچنیــن خطــوط، لبه هــا و جداره هــا می توانــد داللــت بــر فضــا و محدودکننــده آن باشــند« )ماتــاک، 
1388(. از یــک جنبــه و در پهنــه منظــر، لبه هــا عملکردهــای مختلفــی دارنــد. لبــه می توانــد به صــورت نیمــه شــفاف بــوده و 
به عنــوان عاملــی بــرای حفــظ امنیــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ردیــف درختــان، پرچیــن، انــواع حصارهــای چوبــی، دیــوار و 
بســیاری عناصــر دیگــر می توانــد لبــه یــک فضــا را تشــکیل دهنــد. همچنیــن عناصــر موجــود در لبه ازجملــه مســیر حرکت آب، 
ردیــف درختــان و ... می توانــد به عنــوان ابــزاری بــرای بیــان جهــت اســتفاده شــود و حتــی عامــل اتصــال چنــد نقطــه باشــد. 

ــمه،  ــبز )چش ــاخت س ــل(، زیرس ــبکه حمل ونق ــی، ش ــزات زیربنای ــات و تجهی ــبکه تأسیس ــوع )ش ــاخت مصن ــد از: زیرس ــاخت ها عبارتن ــن زیرس ۱ - ای
قنــات، چــاه، مســیل(، تأسیســات فنــی )شــبکه بــرق شــهری، شــبکه گاز شــهری، شــبکه آب شــهری، شــبکه فاضــالب، شــبکه مخابــرات( و شــبکه 

ــی(. ــی و فرع ــیرهای اصل ــا و مس ــریان ها، خروجی ه ــراه، ش ــل )آزادراه، بزرگ حمل ونق
2- Lynch 
3- The Image of the City 

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۹



تصویر شماره 6- نمونه های متفاوت لبه های راه و بزرگراه و اثرات آن در ادراك منظر و محیط پیرامون.

از جنبــه دیگــر و بــه عقیــده لینــچ، »لبــه عامــل خطــی اســت کــه بــه دیــده ی ناظــر بــا راه تفــاوت دارد و در تصویــر ذهنــی 
اســتفاده کنندگان، یــک امتــداد را کــه نشــــانه ای قابل تشــخیص ازنظــر بصــری اســت، تداعــی می کنــد. بــرای مثــال مــرز 
بیــن دو قســمت، شــکافی در امتــداد طــول و بیــن دو قســمت پیوســته شــهر، هماننــد بریدگــی کــه خطــوط راه آهــن در شــهر 
بــه وجــود مــی آورد )لینــچ، 1385(. به طــور مشــخص، لبــه به عنــوان یــک عامــل خطــی در منظــر، ســیمای شــهری و مناظــر 
طبیعــی یــا مصنــوع، مــرز مابیــن دو قســمت متفــاوت نیــز هســت. ایــن عنصــر درعین حــال می توانــد فصــل مشــترک میــان 
ــم  ــه ه ــف را ب ــی، قســمت های مختل ــوان مفصل ــده و به عن ــر به حســاب آم ــاری منظ ــاوت در معم ــرد متف ــد و عملک دو کالب
متصــل کنــد. البتــه لبــه در مقیاس هــا و صورت هــای متنوعــی وجــود دارد. عــاوه بــر آن؛ مــکان ـ شــکل ـ زمینــه ـ مــواد 

و مصالــح ـ رنــگ و جزئیــات اجرائــی ایــن عنصــر نیــز در بیــان آن نقــش اساســی دارد )تصویــر شــماره 6(.

3- روش كار طراحـی پژوهـی و آسیب شناسـی لبـه ها و جلـوه های بصـری
بــر اســاس مطالعــات موجــود، در مــورد طراحــی منظــر راه و بزرگــراه، منابــع در دســترس متخصصــان بســیار محــدود اســت و 
ــازمان های  ــده توســط س ــب منتشرش ــا، کت ــای بصــری لبه ه ــی و ویژگی ه ــرایط کیف ــل ش ــرای تجزیه وتحلی ــی ب ــع اصل منب
راه هــای عمومــی کشــورهای توســعه یافته1 کــه بــه طراحــی راه هــا، خیابان هــا و عناصــر آن هــا پرداختــه اســت. از ایــن کتــب، 
ــح  ــوان توصیه هــای غیرصری ــزام آور هســتند، درحالی کــه ســایر آن هــا به عن ــا دســتورالعمل های ال یک ســوم »اســتانداردها« ی
دســته بندی می شــود. در ایــن دوره از بررســی، مشــخص گردیــد کــه دســتورالعمل انحصــاری دربــاره زیبایی شناســی راه وجــود 
نــدارد، امــا بســیاری از منابــع طراحــی و برنامه ریــزی راه کــه بررســی شــده اند، شــامل یــک بخــش کم وبیــش گســترده در 
مــورد مســائل زیباشــناختی می شــود.عاوه بــر مســتندات و کتاب هــای مرجــع، مجــات و دســتورالعمل های طراحــی بــرای 
ــرای شناســایی  ــه اســت، به طوری کــه ب ــرار گرفت پروژه هــای راه کــه پــس از ســال 2000 منتشــر شــده اند مــورد بررســی ق
ــع قابل اســتفاده دیگــر،  ــده اســت. مناب ــر جنبه هــای بصــری تمرکــز گردی ــر در زیبایی شناســی راه هــا، ب وضعیــت موجــود هن

۱- البته مستندات موجود دربارة بررسیهای میدانی، قوانین ترافیکی و آماریست که در اینجا بدان اشاره نشده است. 
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ــارب  ــی تج ــای برخ ــا و آموزه ه ــژه گزارش ه ــور و به وی ــارج از کش ــل و خ ــری داخ ــد و دکت ــای کارشناسی ارش پایان نامه ه
آمــوزش کارگاه هــای طراحــی منظــر در گــروه معمــاری منظــر دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا موضوعــات مرتبــط بــا طراحــی 
منظــر راه و بزرگــراه و ارتقــای کیفیــت جلوه هــای بصــری در مــورد آن هــا )به خصــوص حتمــی، 1389؛ خواجــه ســعید، 1390؛ 
Drottenborg, 1999( بــوده اســت. همچنیــن، نشــریات معتبــر درزمینــه ی حمل ونقــل، معمــاری منظــر و برنامه ریــزی و نیــز 

برخــی مقــاالت بین المللــی، انتشــارات متخصصــان در حــوزه طراحــی راه و زیبایی شناســی محیــط و منظر بررســی شــده اســت.
بــرای تحقیــق در مــورد حمایــت زمینه هــای نظــری و تجربــی از اصــول موجــود طراحــی بصــری، مقــاالت علمــی و انتشــارات 
ــر روی شــخصیت  ــه ای و تمرکــز ب ــود کــه توجــه حرف ــن زمــان ب ــه شــد، چراکــه در ای ــز در نظــر گرفت از دهــه ی 1970 نی
 TRID ــال ــف، به عنوان مث ــای مختل ــگاه داده ه ــتجو در پای ــد )Forsyth et al., 2007(. جس ــروع گردی ــا ش ــری جاده ه بص
ــد  ــامل می ش ــا( را ش ــا )خیابان ه ــه راه ه ــات ک ــات ادراک و ترجیح ــل(، در مطالع ــات حمل ونق ــی تحقیق ــتندات بین الملل )مس
متمرکــز شــده اســت. درمجمــوع مطالعــات انجــام شــده درزمینــه ی وســیع تری از طراحــی راه و زیبایی شناســی کــه شــامل 

ــراه و آزادراه ــن گردید.ویژگی هــای طراحــی منظــر بزرگ ــز می شــد، تعیی ــی نی ــات تجرب مطالع
طراحـی منظـر لبـه و مدیریـت جلوه هـای بصـری: در این مقالـه، منتج از انجـام پژوهش هایـی درزمینـه ی منظـر راه و بزرگراه، 
اقـدام بـه شـناخت روش یـا روش هایـی بـرای ارزیابـی و بهبـود کیفیت بصری لبـه راه هـا، آزادراه هـا و بزرگراه ها صـورت گرفته 
اسـت. ایـن تجارب شـامل آسیب شناسـی منظر لبه هـا و جلوه های بصری بزرگـراه و جنبه های زیباشـناختی آن از دیدگاه معماری 
منظـر بـا تکیـه بـر مطالعـات موجود در مقیـاس جهانی اسـت. در اینجا و با تکیـه بر مطالعات انجام شـده درزمینـه ی ویژگی های 
بصـری و اصـول طراحـی راه، برخـی آموزه هـا و جنبه هـای مهـم درزمینـه ی برنامه ریـزی و طراحی منظـر راه و با عنـوان »ابعاد 

طراحـی راه« ارائـه می شـود. تصویـر شـماره 7 بررسـی کلـی از ویژگی های بصـری و اصول طراحـی بصری را نشـان می دهد.
تصویر شماره 7- ویژگی های بصری در طراحی راه، بزرگراه و آزادراه

ویژگـی های بصری

1
ویژگی های بصری راه به عنوان یک ساختار مستقل دیده شده 

است

3
ویژگی های بصری راه ها مربوط به حرکت 

مسافران در امتداد راه

2
ویژگی های بصری راه ها در رابطه با محیط اطراف خود

ابعاد طراحـی راه

9. تنوع

 10. زیبایی شناسی
جریان

11. خوانایی

12. جهت یابی

8. تضاد

7. یکپارچگی

1. ارتباط

2. قابلیت تصور

3. سادگی

6. بکر بودن

 5. کیفیت و
نگهداری باال

4. رویت پذیری
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ــه »عناصــر  ــی نســبت ب ــًا ادراک منف ــا عمدت ــه آن ه ــد ک ــای بصــری منظــر نشــان می ده ــی جلوه ه ــات کیف ــج تحقیق نتای
ــائل  ــر، مس ــای اخی ــتا، در دهه ه ــن راس ــد )Arriaza et al., 2004; Clay and Daniel, 2000(. در ای ــاخت« دارن انسان س
ــز در دو ســطح  ــران نی ــه در ای ــن نکت ــد. ای ــرار می گیرن ــزی راه بیشــترازپیش موردتوجــه ق ــه برنامه ری زیبایی شــناختی در روی
عمومــی و حرفــه ای می توانــد موردتوجــه قــرار گیــرد. نهادهایــی کــه مســئول شــبکه دسترســی شــهری و بین شــهری هســتند 
ــای  ــار جنبه ه ــد در کن ــن بع ــد و ای ــرار دهن ــر ق ــد مدنظ ــد بیشــتری می توانن ــا تأکی ــای زیبایی شناســی را ب ــل جنبه ه در عم
نــوآوری، ایمنــی و زیســت محیطی، به عنــوان یکــی از معیارهــای ارزیابــی اصلــی مورداســتفاده قــرار گیــرد. به عــاوه، اشــاره 
شــد کــه در ایــن زمینــه نوعــی کم توجهــی و نبــود یــک رویکــرد جامــع بــرای ارزیابــی کیفیت هــای زیبایــی راه هــا، هنــگام 
بررســی یــا تصویــب پروژه هــای برنامه ریــزی و طراحــی راه روزانــه، بزرگراه هــا و آزادراه هــا احســاس می شــود. اگرچــه بــرای 
ــال  ــی )به عنوان مث ــر و زیبایی شناس ــرح ادراک منظ ــه مط ــن نظری ــر، چندی ــردم از مناظ ــی م ــم ادراک و ارزیاب ــه و فه مطالع
ــعه  ــر توس ــی منظ ــه ی زیبایی شناس ــر، درزمین ــت منظ ــی کیفی ــرای ارزیاب ــی ب ــن چارچوب های Bourassa, 1990( و همچنی

یافته انــد. در ایــن زمینــه، تحقیقــات انجام شــده )Zube et al., 1982; Lothian, 1999(، یــک چارچــوب نظریه محــور جامــع 
ــد  ــده نمی توانن ــری شناخته ش ــم بص ــال، مفاهی ــد. بااین ح ــم می کن ــر فراه ــری مناظ ــخصیت بص ــل ش ــرای تجزیه وتحلی ب
ــه هســتند  ــا ویژگی هــای راه هــا کــه در طبیعــت خــود دوگان ــد ب ــروژه راه انتقــال داده شــوند، امــا بای ــه پ به طــور مســتقیم ب

ســازگار شــوند: مناظــر، عناصــر منظــر و ســاختارها بــا اجــزای کامــًا فنــی.
بخــش ویژگــی جلوه هــای بصــری بزرگــراه و آزادراه در رابطــه بــا محیــط اطــراف، بــر رابطــه بیــن راه هــا و محیــط اطــراف 
ــوان  ــف را می ت ــتراتژی مختل ــع، دو اس ــود. درواق ــراف آن می ش ــم انداز اط ــامل ادراک راه از چش ــت و ش ــز اس ــا متمرک آن ه
متمایــز کــرد: یــا جــاده بــا منظــر پیرامــون آن مطابقــت داشــته و یــا به صــورت آگاهانــه در تضــاد بــا آن ســاخته شــده اســت.

یکپارچگــی: ازلحــاظ تاریخــی، ساخت وســاز راه هــا و عناصــر آن هــا بــه منطقــه ای کــه در آن ســاخته شــده اســت گــره خــورده 
اســت، فقــط بــه دلیــل امکانــات فنــی و حمل ونقــل محــدود و ابعــاد کوچک تــر پــروژه راه هاســت؛ امــا بــا افزایــش دسترســی 
بــه ابزارهــا و ماشــین آالت پیشــرفته فنــی و همچنیــن اســتانداردهای ایمنــی و افزایــش ابعــاد راه هــا، انطبــاق آن هــا بــا محیــط 
اطراف شــان پیچیده تــر شــد. از پایــان قــرن 19، »آرمــان تطبیــق راه بــا منظــر« بــا بزرگراه هــای آمریکایــی و آزادراه آلمانــی 

توســعه داده شــده اســت )1970-1940(.
یکپارچگــی راه بــا منظــر اطــراف، بــه هــدف کنوانســیون منظــر اروپــا1 )فلورانــس، 2002م.( کمــک می نمایــد تــا ویژگی هــای 
محلــی و منطقــه ای حفــظ شــود و همچنیــن از متداول تریــن مشــخصه های بصــری ذکرشــده در منابــع موردبررســی اســت. 
ــا منظــر تطبیــق داده شــود«، »طراحــی راه  برخــی از قاعده ســازی های معمــول در ادبیــات راه عبــارت بودنــد از: »راه بایــد ب
بایــد شــخصیت محــل را در نظــر بگیــرد«، »هــدف طراحــی بایــد تعامــل بصــری بیــن راه و منظــر پیرامون/محیــط شــهری 
باشــد« و یــا »خیابان هــا و راه هایــی کــه به خوبــی طراحــی شــده اند، ظریفانــه بــا محیــط پیرامونــی خــود متناســب می شــوند« 

.)Passonneau, 1996(
تضــاد: در دهــه 1960، کمــال مطلــوب در نــروژ ظهــور کــرد کــه جــاده - اگــر بــا محیــط اطــراف خودســازگار نیســت – بایــد 
ــک  ــا ی ــک راه و ی ــر ی ــود. به بیان دیگ ــی ش ــت طراح ــوان تضــاد مثب ــد به عن ــا بای ــد ی ــه کن ــر اضاف ــه منظ ــت ب ــزی مثب چی
عنصــر راه، بایــد یــک هویــت جدیــد بــرای منطقــه ایجــاد کنــد و یــا شــخصیت آن را تغییــر دهــد. بــرای مثــال، راه می توانــد 
ــرم و  ــطح ف ــا س ــاد ب ــه »تض ــد« به طوری ک ــق ده ــف، تطبی ــت و ظری ــمه وار، درش ــیوه ای مجس ــا ش ــر را ب ــای منظ »فرم ه
بافــت و رنگ هــای لبــه راه متبایــن بــا منظــر بــه دســت می آیــد«. درمجمــوع نــه اصــل طراحــی بصــری مشــخص شــد کــه 
انتظــار مــی رود در ادراک بصــری راه هــا تأثیرگــذار باشــد. ایــن اصــول طراحــی بصــری در یــک دیــد کلــی سلســله مراتبــی 
ــات طراحــی  ــرار داده شــده اســت. بااین وجــود، در ادبی ــا ق ــت آن ه ــرای اهمی ــه ویژگی هــای طراحــی بصــری ب ــا توجــه ب ب

1 - European Landscape Convention
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معاصــر، ویژگــی بصــری بــرای کل مقاطــع راه توصیــه نمی شــود، بلکــه بــرای عناصــر راه اســت. ایــن عناصــر را می تــوان 
در ساخت وســاز مهندســی ویــژه جــذاب از قبیــل پل هــا و یــا ویژگی هــای دیگــری ماننــد »هنــر راه« مشــاهده نمــود. یــک 
ــی  ــات تجرب ــک از مطالع ــت. هیچ ی ــی اس ــگری مل ــیرهای گردش ــروژه مس ــده در پ ــی ساخته ش ــق فراغت ــر مناط ــال اخی مث
تجزیه وتحلیــل شــده، بــا جــاده به عنــوان یــک تضــاد بــا محیــط اطــراف آن کنــار نمی آیــد؛ بنابرایــن حمایــت تجربــی بــرای 

ــد مشــخص شــود. ــی ادراکــی راه هــا نمی توان ــر ویژگی هــای بصــری در زیبای تأثی
جدول ۱- اصول طراحی بصری در طراحی راه، بزرگراه و آزادراه

ویژگی های بصری راه ها در رابطه با محیط اطراف خود

تضادیکپارچگی

- سبزینگی
- مداخله حداقل
- طراحی خنثی
- مصالح بومی

- هم ترازی مطلوب راه
- طراحی/فرم مناطق کنار جاده ای

- جایگزینی عناصر فنی با عناصر طبیعی تر

- ایجاد و شاخص کردن نقاط عطف

- هنر راه

ــی  ــه ی طراح ــکا درزمین ــژه در آمری ــال، به وی ــرای مث ــی و ب ــارب بین الملل ــات و تج ــر مطالع ــی: ازنظ ــارب بین الملل تج
ــا  ــی نمونه ه ــه برخ ــوان ب ــورد می ت ــن م ــود دارد. در ای ــتری وج ــط بیش ــا و ضواب ــات و پژوهش ه ــا مطالع ــر بزرگراه ه منظ
ازجملــه، »ضوابــط ایالــت نــوادا« نیــز اشــاره کــرد کــه در قالــب طرحــی جامــع بــا عنــوان طــرح جامــع منظــر و زیباشناســی 
ــد از: چشــم انداز،  ــع، عبارتن ــن طــرح جام ــاده شــده اســت. بخش هــای مهــم در ای ــی آم ــرای ســامانه ی بزرگراه هــای ایالت ب
فراینــد، راهنماهــای طراحــی، تأمیــن اعتبــار، آینــده ی بزرگراه هــای ایالــت نــوادا. درواقــع بــرای اجــرای ایــن طــرح جامــع، 
طــرح بزرگراه هــای جدیــد یــا بهســازی بزرگراه هــای موجــود، بــر پایــه ی چشــم انداز و سیاســت هایی واحــد انجــام می شــود 
کــه در طــرح جامــع مشــخص شــده اســت. توصیه هایــی کــه بدیــن منظــور در طــرح جامــع آمــده اســت نیــز، بــر همیــن 
اســاس و بــا توجــه بــه اعتبــار موجــود دســته بندی شــده اســت. گفتنــی اســت در ایــن طــرح جامــع پیش بینــی شــده اســت تــا 
حــدود 3درصــد از بودجــه احــداث هــر بزرگــراه صــرف اجــرای طــرح منظــر بزرگــراه شــود«. در اروپــا نیــز، »پــس از تصویــب 
ــا بــه حفــظ و بهســازی منظــر در کشــورهای خــود ترغیــب  کنوانســیون منظــر اروپــا تمــام دولت هــای عضــو اتحادیــه اروپ
شــدند. ازجملــه موضوعاتــی کــه در ایــن زمینــه در کشــورهای اروپایــی بــدان توجــه شــده اســت، موضــوع منظــر و معمــاری 
راه اســت. بــرای مثــال، در کشــور دانمــارک، وزارت ترابــری ایــن کشــور راهنمایــی کلــی بــرای طــرح منظــر راه را بــا عنــوان 
جاده هــای زیبــا: کتــاب راهنمــای معمــاری راه1 منتشــر کــرده اســت. در ایــن راهنمــا، پــس از دو فصــل مقدماتــی دربــاره ی 
مبانــی نظــری طراحــی منظــر راه، فصلــی بــه توصیــف چگونگــی شــخصیت خــاص هــر نــوع راه اختصــاص یافتــه اســت. در 
ایــن دســتورالعمل، پروژه هــای منظــر راه بــه چنــد دســته تقســیم شــده اســت، ازجملــه: راه در عرصه هــای شــهری، تقاطــع در 
عرصه هــای شــهری، راه در عرصه هــای روســتایی، تقاطــع در عرصه هــای روســتایی، راه هــای مســتقل بــرای دوچرخه ســواری 
و محــل ایســتگاه های خدمــات جــاده ای« )فردانــش، 1395(. عــاوه بــر ارائــه ضوابــط و دســتورالعمل ها در مــورد مدیریــت 
ــی – تأسیســاتی  ــی، فن ــی، ایمن ــه موضوعــات اجرای ــادی ب ــراه در منظــر، نمونه هــای زی جلوه هــای بصــری و لبه هــای بزرگ

1- Danish Road Directorate, Beautiful Roads: a Handbook of Road Architecture, Copenhagen: Danish 
Road Directorate 
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اختصــاص دارد. بــرای مثــال، در مــورد نقــش لبه هــا و مشــخصه های فیزیکــی – اجرایــی آن هــا در داالن بزرگــراه به عنــوان 
ــداره  ــی متناســب در ج ــان و چگونگــی پوشــش گیاه ــی، بســتر کاشــت گیاه ــده صــدا در داالن بزرگراه ــل کاهش دهن عام
بزرگــراه، چگونگــی تطبیــق بــا نظــام جمــع آوری آب هــای ســطحی و زهکشــی و غیــره معیارهــای طراحــی منظــر و برخــی 

ضوابــط وجــود دارد )تصویــر شــماره 8(.
تصویر شماره 8- اهمیت كیفیت منظر و لبه بزرگراه از دیدگاه معماری منظر.

www.dot.ca.gov/hq/LandArch/index_intro_to_la.htm

ــران:  ــا در ای ــری و لبه ه ــای بص ــی جلوه ه ــراه و آسیب شناس ــر بزرگ ــی منظ ــای طراحی پژوه آموزه ه
بــر اســاس تعاریــف، آزادراه )اتوبــان( بــرای برقــراری ارتبــاط ســریع بیــن شــهرهای منطقــه یــا کشــور اســت. چنیــن راهــی 
ــه  ــردد. وج ــور نمی گ ــاور منظ ــی مج ــه اراض ــتقیم ب ــی مس ــی آن دسترس ــوده و در طراح ــی ب ــل دسترس ــرل کام دارای کنت
تمایــز عمــده آزادراه در ایــن اســت کــه در یــک مســیر مجــزا )از دیگــر جریانــات ترافیــک( جریــان دارد. همچنیــن، بزرگــراه، 
برقــراری ارتبــاط ســریع بیــن مناطــق عمــده یــک شــهر را فراهــم می ســازد. تقاطع هــای ایــن نــوع خیابــان بایــد به صــورت 
ــه آن اتصــال پیــدا  ــوده و دارای ورودی هــای بســیار محــدود باشــد، به طوری کــه فقــط خیابان هــای اصلــی ب غیرهم ســطح ب
ــورهای  ــهرها و کش ــاخت ها در ش ــن زیرس ــه مهم تری ــا ازجمل ــا و آزادراه ه ــب بزرگراه ه ــن ترتی ــب، 1393(. بدی ــد )قری کنن
پیشــرفته و در حــال پیشــرفت هســتند و بخــش مهمــی از نظــام حمل ونقــل مســافری و بــار دارنــد. بعــاوه، امــروزه میــزان 
قابل توجهــی از جابجایی هــا، ســفرها و به ویــژه ســرعت در جابجایــی متکــی بــه آن هاســت. اشــاره شــد کــه در ایجــاد ایــن 
زیرســاخت های مهــم، رعایــت اصــول فنــی و مهندســی اولویــت اول را دارد، ایــن اهمیــت در شــرایط و کارکردهــای خــاص 
ــورد،  ــن م ــف شــود.در ای ــط زیســتی، بوم شناســی و زیبایی شناســی تعری ــای محی ــا و معیاره ــا ارزش ه ــق ب ــد در تلفی می توان
البتــه یکــی از مســائل مهــم، رابطــه کالبــدی – بصــری بیــن بزرگــراه و آزادراه بــا محیــط پیرامــون و مناطــق همجــوار آن 
ــه ســاختار، عناصــر و  ــه آن به شــدت درخــور توجــه اســت. کم توجهــی ب ــوط ب ــار بصــری مرب اســت کــه ازنظــر منظــر و آث
ــر  ــای کوچک ت ــراه و آزادراه )و در مقیاس ه ــون بزرگ ــخصی از پیرام ــدوده مش ــه و مح ــی لب ــی و زیبایی شناس ــت فیزیک کیفی
ــتفاده کنندگان و  ــزد اس ــا در ن ــی و ناهنجاری ه ــائل کیف ــی مس ــب برخ ــتایی(  موج ــهری و روس ــا ش ــا و جاده ه ــواع راه ه ان
مخصوصــًا کاهــش عاقه منــدی گردشــگران نســبت بــه تجدیــد ســفر در چنیــن محورهایــی می گــردد. بــرای مثــال وجــود 
مناظــر و جلوه هــای بصــری زشــت و ناخوش آینــد، بناهــا و عناصــر رهاشــده محیــط مصنــوع، حاشــیه ها و دیوارهــای حائــل 
ــا، موجــب ناهنجاری هــای  ــواع زباله ه ــده و ان ــه عناصــر پراکن ــوده ب ــا رهاشــده و آل ــه ی ــوع فرســایش یافت ــا مصن ــی ی طبیع

ــردم می شــوند. ــی م بصــری و ذهن
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تصویر شماره ۹- آسیب شناسی در طراحی منظر بزرگراه با تأكید بر لبه و جلوه های بصری به ویژه در مورد مناظر شهری تاریخی.

ــای  ــه جلوه ه ــد ب ــگران عاقه من ــا گردش ــفر ی ــافران پرس ــدگان، مس ــرای رانن ــه و ب ــر روزان ــژه در منظ ــوع به وی ــن موض ای
بصــری محیط هــای طبیعــی و مصنــوع بســیار آزاردهنــده اســت. البتــه در مقیــاس کوچک تــر، بزرگراه هــا و راه هــای اصلــی 
کــه نقــش مهمــی در منظــر شــهری دارنــد، بــه دلیــل نزدیکــی فواصــل و اســتفاده بیشــتر مــردم از آن هــا در منظــر روزانــه 
ــر ادراک  ــاوه ب ــردد و ع ــگام ت ــه هن ــژه ب ــد. به وی ــادی دارن ــیار زی ــت بس ــا اهمی ــیه آن ه ــا و حاش ــت لبه ه ــه کیفی و از جنب
جلوه هــای بصــری زیبــا و خوش آینــد، راننــده و مســافران می بایســت هرلحظــه بتواننــد موقعیــت خــود را در محیــط بســنجند 
و جهت یابــی کننــد. در ایــن مقیــاس، البتــه ادراک شــبکه بزرگراهــی و منظــر آن، بهتــر می توانــد شــهر و محیــط را در نظــر 

مــردم قابــل ادراک کنــد و بــرای آن هــا تصاویــر ذهنــی مطلــوب یــا نامطلــوب بــر جــای گــذارد )تصویــر شــماره 9(.
در مــورد طراحــی منظــر بزرگــراه و آزادراه و بــر اســاس مطالعــات، نیــاز بــه درک عناصــر محیطــی و منظــر پیرامــون به ویــژه، 
ادراک ذهنــی تــوأم بــا حــظ بصــری و فهــم معانــی پوشــیده و جلوه هــای زیبایــی عناصــر و تطابــق آن هــا بــا تجــارب فــردی و 
جمعــی در زمــان تــردد و عبــور در راه و جــاده اهمیــت زیــادی دارد. در ایــن مــورد، به ویــژه دیــدن فعالیت هــا، نمادهــا و معانــی 
ــی – بوم شناســی بســیار لذت بخــش  ــای طبیع ــوع، مخصوصــًا بســیاری از فرآینده ــی و مصن ــای طبیع نشــانه ها و عملکرده
 Appleyard( و بخــش مهمــی از جذابیت هــای ســفر و حرکــت در جــاده، راه و بزرگــراه و آزادراه هاســت.بر اســاس مطالعــات
ــان  ــه هم زم ــد به نحوی ک ــاء کنن ــی را ایف ــای متفاوت ــت نقش ه ــراه می بایس ــر در بزرگ ــزاد، 1386(، عناص et al., 1964؛ پاک

ــا،  ــن زمینه ه ــد باشــند. در ای ــی مفی ــم فیزیکــی مســیر و جهت یاب ــوده و هــم در تنظی ــی و هــدف بصــری ب هــم دارای معن
دیــدن عناصــر آشــنا و پیامــد آن تجدیــد خاطــره، کمــک بزرگــی بــرای ناظــر اســت. بــرای آن هــا کــه مســیر را نمی شناســند 
ــه آن هــا کــه مســیر را می شناســند احســاس هویــت و انتظــار می دهــد. همچنیــن،  ــه وجــود آورده و ب ــان ب احســاس اطمین
بــه دلیــل اهمیــت لبه هــا در منظــر راه و بزرگــراه کــه در مقیاس هــای متفــاوت نیــز هــر یــک ویژگی هــای خــاص خــود را 
دارنــد، توجــه بــه عناصــر و نشــانه ها در قالــب ســاختارهای کوچــک یــا بــزرگ غیرعملکــردی و صرفــًا بصــری، انــواع بناهــا، 
تأسیســات صنعتــی، زیرســاخت های مرئــی تأسیســاتی و به ویــژه عناصــر محیــط طبیعــی موجــود در محــدوده لبه هــا، به ویــژه 

حــوزه نفــوذ و بافصــل منظــر و لبــه بزرگــراه بســیار مهــم اســت )تصویــر شــماره 10(.

۵۵
-۵

ره۶
شما

2۵



تصویر شماره ۱۰- نمونه هایی از تجارب آموزشی – پژوهشی دانشجویان كارشناسی ارشد در كارگاه طراحی منظر دانشگاه شهید 
بهشتی با موضوع طراحی و بهسازی منظر حاشیه بزرگراهی در منظر شهری تاریخی كاشان به راهنمایی نگارنده و همكاران.

در ایــن مــورد، می تــوان مســیر را بــه نحــوی طراحــی کــرد کــه از میــان عناصر شــاخص و قابــل ادراک در ســرعت بــاال بگذرد. 
ــه یــک نمایشــگاه خطــی می شــود کــه مراکــز اشــتغال، ســمبل ها و نشــانه های تاریخــی را  به این ترتیــب بزرگــراه تبدیــل ب
نمایــش داده و عائــم آن می تواننــد چیــزی بیــش از راهنمــای جهت یابــی بــوده، بــه معانــی مناظــر و دیدهــا اشــاره داشــته 
باشــد )حتمــی، 1389(. ازنظــر ادراک و جذابیت هــای جلوه هــای بصــری، »در ســکانس بندی بزرگــراه، تنــوع در فــرم، رنــگ، 
خطــوط محیطــی و غیــره در مســیر آن اســت. خطــوط مســتقیم و طوالنــی کســل کننده اســت و بــا تعییــن مقاصــد مقطعــی 
و ســکانس های بصــری و مشــخص در طــول مســیر و ایجــاد تنــوع در وقایــع بصــری می تــوان ایــن معضــل را حــل نمــود. 
ــد کــه دیدهــای خــوب را  ــم کن ــد و قوس هــا را طــوری تنظی ــراه را مارپیچــی طراحــی کن ــر اســت طــراح، مســیر بزرگ بهت

متوالــی و یکــی پــس از دیگــری معرفــی کنــد« )پاکــزاد، 1386(.

4- نتیجـه گـیری
شــناخت ماهیــت منظــر، ارزش هــا و ســاختار آن و مخصوصــًا درک فرایندهــای پیچیــده و چگونگــی روابــط میــان اجــزا آن 
ازجملــه اهــداف مهــم برنامه ریــزی و طراحــی محیطــی در رشــته های معمــاری منظــر، طراحــی شــهری و معمــاری اســت. 
ــاختار  ــر در س ــاخت های مؤث ــای آن و زیرس ــتا و خرداقلیم ه ــهر و روس ــتم های ش ــورد اکوسیس ــژه در م ــوع به وی ــن موض ای
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محیــط و منظــر، به ویــژه متأثــر از رفتارهــای پیچیــده و تعامــات میــان نظام هــای موجــود اکولوژیــک در آن هــا از اهمیــت 
بیشــتر برخــوردار اســت. ازآنجاکــه بخــش بســیار مهمــی از زیرســاخت های اصلــی انسان ســاخت در جوامــع زیســتی شــهری 
ــه راه هــا و شــبکه های دسترســی  ــوع ب ــاز و محیط هــای طبیعــی و مصن ــادی از فضاهــای ب ــژه ســطوح زی و روســتایی، به وی
ــژه رعایــت مســائل محیــط زیســتی و  ــه جنبه هــای گوناگــون طراحــی و ســاخت راه و جــاده، به وی اختصــاص دارد، توجــه ب
ــدگاه معمــاری منظــر،  ــادی دارد.از دی ــداری اهمیــت زی ــم پای اکولوژیــک )بوم شــناختی(، کیفیــت جلوه هــای بصــری و مفاهی
ــا و  ــاختار آن ه ــن عناصــر در س ــاص، یکــی از مهم تری ــور خ ــا به ط ــا و آزادراه ه ــه بزرگراه ه ــی و لب ــا به طورکل ــای راه ه لبه ه
شــبکه های دسترســی و به ویــژه داالن حرکــت به حســاب می آینــد. ایــن نکتــه در حالــی مطــرح اســت کــه در برنامه ریزی هــا 
ــا و  ــش لبه ه ــه نق ــر ب ــون کمت ــاده ای تاکن ــل ج ــاخت های حمل ونق ــا و زیرس ــورد راه ه ــعه ای در م ــای کان توســ و طرح ه
جلوه هــای بصــری بزرگراه هــا توجــه شــده اســت. بــر ایــن اســاس و در ایــن مقالــه تــاش شــد تــا بــا تکیــه بــر پژوهش هــا 
ــرای طراحــی منظــر  و نتایــج مطالعــات اخیــر در مــورد طراحــی راه و منظــر بزرگــراه، برخــی آموزه هــا و جنبه هــای مهــم ب

ــه شــود: ــر ارائ ــه شــرح زی بزرگــراه و بهســازی لبه هــا و جلوه هــای بصــری مربوطــه ب
ــا در  ــا و آزادراه هـ ــا، بزرگراه هـ در فرآیندهـــای برنامه ریـــزی و طراحـــی منظـــر، داالن حرکـــت شـــامل انـــواع راه هـ  
مقیاس هـــای شـــهری، منطقـــه ای و ملـــی به شـــدت نیازمنـــد تطابـــق بـــا شـــرایط و ســـاختار داالن هـــای طبیعـــی 
ـــمت  ـــه س ـــد ب ـــای دی ـــه محوره ـــی آگاهان ـــزی و طراح ـــورد، برنامه ری ـــن م ـــتند. در ای ـــاخت هس ـــی انسان س ـــر و حت بک
عناصـــر و ارزش هـــای بصـــری، کمـــک بـــه انســـجام تصویـــر ذهنـــی و نقـــش شـــناختی پیوســـته و ســـازمان یافته 
اســـتفاده کنندگان از راه کـــرده و از طریـــق ارتقـــاء حـــس جهت یابـــی آن هـــا، موجبـــات بهبـــود کیفیـــت زندگـــی 

ــی آورد. ــم مـ ــتفاده کنندگان را فراهـ اسـ

ــر  ــیختگی مناظـ ــر، ازهم گسـ ــی منظـ ــدگاه بوم شناسـ ــژه از دیـ ــی، به ویـ ــزی و طراحـ ــد برنامه ریـ ــه در رونـ ازآنجاکـ  
و جدایـــی لکه هـــا امـــری اجتناب ناپذیـــر اســـت، داالن هـــا نقـــش بســـیار مهمـــی در ارتبـــاط میـــان لکه هـــا ایفـــا 
می کننـــد. در ایـــن زمینـــه تطابـــق داالن هـــای بوم شناســـی بـــا داالن هـــای حرکـــت )راه و بزرگـــراه( می توانـــد بـــه 
ـــه  ـــه ای ب ـــان از ناحی ـــا درونش ـــد ت ـــازه می دهن ـــودات اج ـــه موج ـــا ب ـــه از داالن ه ـــد. این گون ـــک کن ـــوع کم ـــن موض ای
ناحیـــه دیگـــر حرکـــت کننـــد و به این ترتیـــب احتمـــال بقـــا و تولیدمثـــل آن هـــا بـــاال رود. از داالن هـــا همچنیـــن 
می تـــوان در جهـــت کنتـــرل حیات وحـــش در نقاطـــی کـــه احتمـــال ناســـازگاری بـــا فعالیت هـــای انســـانی و دیگـــر 
کاربری هـــا مـــی رود، اســـتفاده کـــرد. هـــدف اصلـــی در اینجـــا ایجـــاد شـــبکه هایی از زیستگاه هاســـت کـــه شـــامل 
لکه هـــا و داالن هایـــی بـــا ارتبـــاط درونـــی بـــاال )ارتبـــاط( و دارای طیـــف وســـیعی از الگوهـــای حرکتـــی جانـــوران 

ـــند. ـــال( باش )اتص

ـــق آن  ـــت و از طری ـــت اس ـــژه در داالن حرک ـــه، به وی ـــم لب ـــای مه ـــا از ویژگی ه ـــس فض ـــت و ح ـــس محصوری ـــاد ح ایج  
ـــای  ـــر و جلوه ه ـــازی منظ ـــت و بهس ـــورد مدیری ـــژه در م ـــوع به وی ـــن موض ـــرد. ای ـــف ک ـــر را تعری ـــا و منظ ـــوان فض می ت

ـــت. بصـــری راهگشاس

ــد از یـــک جنـــس  ــوند. می تواننـ ــکیل شـ ــاوت تشـ ــای متفـ ــود از الیه هـ ــند و خـ ــده باشـ ــد پیچیـ ــا می تواننـ لبه هـ  
تشـــکیل شـــده و در اشـــکال، وضعیت هـــا و فاصله هـــای متفـــاوت و یکســـان ظاهـــر شـــوند. لبه هـــا می تواننـــد از 
ـــاد  ـــت زی ـــا ضخام ـــان( ب ـــوده درخت ـــت )ت ـــه درخ ـــد الی ـــًا چن ـــند، مث ـــوردار باش ـــی برخ ـــای مختلف ـــق و ضخامت ه عم
و یـــا یـــک حصـــار چوبـــی کـــه هرکـــدام ازنظـــر بصـــری تأثیـــر متفاوتـــی دارنـــد. بـــرای مثـــال، یکـــی به عنـــوان 

ـــده دارد. ـــش محدودکنن ـــط نق ـــری فق ـــا دیگ ـــت، ام ـــد اس ـــع دی ـــًا مان ـــده و کام جداکنن

ـــن  ـــه در ذه ـــرح واره ای ک ـــطه ط ـــا به واس ـــا و آزادراه ه ـــا، بزرگراه ه ـــه راه ه ـــی در لب ـــای طبیع ـــر و مؤلفه ه ـــش عناص نق  

۵۵
-۵

ره۶
شما

2۷



ـــی  ـــت را تداع ـــور در طبیع ـــایند حض ـــاس خوش ـــد احس ـــت و می توانن ـــت اس ـــیار بااهمی ـــد بس ـــکل می دهن ـــط ش از محی
ـــای  ـــدن جلوه ه ـــار دی ـــه انتظ ـــد ازجمل ـــکل می دهن ـــن ش ـــا در ذه ـــن فضاه ـــی را از ای ـــاس، توقعات ـــن اس ـــر ای ـــد. ب کنن
ـــد  ـــت مانن ـــی طبیع ـــر اصل ـــور عناص ـــع حض ـــوری و توق ـــات جان ـــی، حی ـــی بوم ـــش گیاه ـــای پوش ـــی، الگوه ـــری طبیع بص

ـــت. ـــاوت اس ـــون متف ـــی گوناگ ـــترهای طبیع ـــی در بس ـــر ذهن ـــن تصوی ـــوا. ای ـــان ه ـــاک و جری آب، خ

ـــبه  ـــعاع بالنس ـــا ش ـــای ب ـــه قوس ه ـــت ک ـــه داش ـــد توج ـــذا بای ـــت ل ـــه راه اس ـــر هندس ـــت تأثی ـــاده تح ـــرعت ج ـــم و س ریت  
کـــم و تغییـــر مرتـــب دیدهـــا و کنتراســـت های بـــزرگ، امـــکان تخمیـــن ســـرعت را بـــاال بـــرده و باعـــث کنتـــرل 
بهتـــر جـــاده می شـــود و قوس هـــای بـــزرگ و دیدهـــای وســـیع و بـــدون تغییـــر، تخمیـــن ســـرعت و کنتـــرل آن را 
ـــه  ـــت. چنانچ ـــوار اس ـــی همج ـــز فعالیت ـــا و مراک ـــر بافت ه ـــا ب ـــر بزرگراه ه ـــر تأثی ـــم دیگ ـــوع مه ـــد. موض ـــش می ده کاه
ـــات  ـــم موضوع ـــانه آن از اه ـــری و زیباشناس ـــات بص ـــه کیفی ـــه ب ـــند توج ـــت باش ـــق قابل رؤی ـــن مناط ـــا از ای بزرگراه ه

ـــت. اس

ـــه بزرگراه هـــا  ـــد بدن ـــوع همانن ـــز برخـــی از عناصـــر محیـــط مصن ـــر دره هـــا، رودخانه هـــا و نی عناصـــر شـــاخص طبیعـــی نظی  
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــد و طوالن ـــانه های ممت ـــا نشــ ـــورد لبه ه ـــن م ـــتند. در ای ـــط هس ـــه در محی ـــق لب ـــه مصادی ازجمل
ـــت،  ـــن وضعی ـــود. در ای ـــوب می ش ـــز محس ـــف نی ـــاط عط ـــه ای از نق ـــوان نمون ـــراف، به عن ـــط اط ـــا محی ـــاوت ب ـــل تف دلی
لبه هـــا بـــرای افـــراد عبـــوری خاطره انگیـــز بـــوده و از عناصـــر بـــه وجـــود آورنـــده و هویت بخـــش فضـــا محســـوب 

می شـــود.

ـــادی  ـــت زی ـــراه اهمی ـــی راه و بزرگ ـــم محیط ـــا و حرای ـــدوده لبه ه ـــوع در مح ـــا مصن ـــی ی ـــب طبیع ـــبز در قال ـــای س فضاه  
ـــا طبیعـــت اســـت و طبیعـــت دوســـتی را نشـــان  ـــاط ب ـــاز اساســـی انســـان در ارتب ـــن موضـــوع کـــه پاســـخگوی نی ـــد. ای دارن
ـــد. در  ـــاص می ده ـــود اختص ـــه خ ـــراه را ب ـــت   داالن راه و بزرگ ـــر و کیفی ـــای منظ ـــی از ویژگی ه ـــش مهم ـــد، بخ می ده
ـــطح  ـــی مس ـــارک در اراض ـــاد پ ـــر از ایج ـــراه پرهزینه ت ـــای بزرگ ـــبز در بدنه ه ـــای س ـــداث فض ـــه، اح ـــه و البت ـــن زمین ای
ـــورد الزم  ـــن م ـــوند. در ای ـــاب ش ـــدار انتخ ـــوع پای ـــد از ن ـــر بای ـــکیل دهنده منظ ـــر تش ـــح و عناص ـــن رو، مصال ـــت. ازای اس
ـــل  ـــه حداق ـــی، ب ـــا شـــرایط بومـــی، عمـــر طوالن ـــودن کیفیـــت تطبیقـــی ب اســـت انتخـــاب گونه هـــای گیاهـــی ضمـــن دارا ب
ـــوع،  ـــتگی، تن ـــت: پیوس ـــه اس ـــور توج ـــز درخ ـــوع نی ـــد موض ـــورد چن ـــن م ـــند. در ای ـــته باش ـــاز داش ـــداری نی ـــاری و نگه آبی
ـــد در حرکـــت و در پیچـــش،  ـــات دی ـــت الزام ـــوب، رعای ـــی، پوشـــش مناظـــر نامطل ـــت مناظـــر طبیع ـــظ و تقوی وحـــدت، حف

ـــراه. ـــی بزرگ ـــا آلودگ ـــب ب تناس
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