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شماره۵۵-۵۶

بااینکــه در طراحــی راههــا و آزادراههــا اصــول مهندســی راه ،نخســتین مــاک عمــل اســت ،ا ّمــا امــروزه ،بــه طراحــی منظــر راه
توجــه جــدی میشــود؛ زیــرا از یکســو مناظــر یکنواخــت و نازیبــا موجــب خســتگی راننــدگان میشــوند و از ســوی
نیــز ّ
دیگــر ،راههایــی کــه از منظــر جـ ّذاب برخوردارنــد ،همچــون بخشــی از مقصــد و فعالیــت گردشــگری موجــب افزایــش درآمــد،
اشــتغال و افزایــش اعتبــار کشــور خواهنــد شــد .در ایــن مقالــه ،گزیــدهای از ارزیابــی پیامدهــای بصــری و منظــری ارائــه
میشــود کــه در محــور تهران-دیزیــن انجــام شــده اســت .روش انجــام ارزیابــی شــامل دو مرحلــه اســت .در مرحلــه نخســت،
برپای ـهی بازدیــد میدانــی و اســتفاده از شــیوههای متــداول ،کل محــور بــه شــش قطعــه تقســیم شــد کــه ازنظــر منظــری
مشــخصات کمابیــش یکســان دارنــد .در اینجــا بــرای نمونــه ،نتیجـهی بررســی یکــی از ایــن قطعــات در شــهر میگــون ارائــه
میشــود .در مرحلــه د ّوم ،دوازده نــوع مداخلــه ممکــن بــا تصاویــر سـهبعدی در رایانــه شبیهســازی شــد .در ایــن دوازده نــوع
گزینــه ،میــزان مطلوبیــت ساختوســازها ،چگونگــی آمدوشــد ،و کاهــش یــا افزایــش عناصــر الحاقــی در جــاده ســنجیده شــده
اســت .نتایــج نظرخواهــی ابتدایــی دربــارهی ایــن شبیهســازیها نیــز در اینجــا ارائــه شــده اســت.

مقدمـه

شماره۵۵-۵۶

32

مهمتریــن نقــش شــبکهی راههــای هــر کشــور ،برقــراری ارتبــاط آســان و ســریع بیــن شــهرها ،آبادیهــا و مراکــز تولیــد و
تجــارت اســت .بــه همیــن دلیــل ،شــبکهی راههــای کشــور یکــی از مهمتریــن عوامــل رونــق اقتصــادی محســوب میشــود
کــه نقشــی کلیــدی در تبــادل کاال و خدمــات و ایجــاد اشــتغال ایفــا میکنــد .ازایـنروی ،بااینکــه در طراحــی راههــا و آزادراههــا
توجــه جــدی میشــود .ایــن
اصــول مهندســی راه ،نخســتین مــاک عمــل اســت ،ا ّمــا امــروزه ،بــه طراحــی منظــر راه نیــز ّ
امــر بــدان علّــت اســت کــه مناظــر یکنواخــت و نازیبــا موجــب خســتگی راننــدگان و درنتیجــه کاهــش ایمنــی در تــر ّدد
میشــود .در بســیاری نقــاط نیــز راه ،خــود عامــل تخریــب محیــط و زیبایــی چش ـماندازهای طبیعــی میشــود کــه تأثیــر آن
جبرانناپذیــر اســت .از ســوی دیگــر ،راههایــی کــه از منظــر جـ ّذاب برخوردارنــد ،خــود بــه مقصــد گردشــگری یــا بخشــی از
مقصــد گردشــگری بــدل و درنتیجــه ،موجــب افزایــش درآمــد گردشــگری و ایجــاد اشــتغال در کشــور خواهنــد شــد .از ایــن
گذشــته ،راههــای هــر کشــور نشــان از هو ّیــت ملّــی و فرهنــگ آن کشــور دارنــد ،چنانکــه راههایــی کــه از مناظــر ج ـ ّذاب
برخوردارنــد بهنوبــه خــود موجــب افزایــش اعتبــار بــرای کشــور میشــوند.
طبــق برآوردهــای ســازمان جهانــی گردشــگری 1در شــش ده ـهی گذشــته ،گردشــگری پیوســته رشــد و گســترش یافتــه
اســت .چندانکــه ،تعــداد گردشــگران خارجــی کــه وارد کشــورهای مختلــف میشــدند ،در ســال  1950تنهــا  25میلیــون نفــر
بــود؛ ا ّمــا ایــن رقــم در ســال  2014بــه  1میلیارد و  133میلیــون نفــر رســید .پیشبینــی میکننــد ایــن رقــم هرســال رشــدی
معــادل  3.3درصــد داشــته باشــد و در ســال  2030بــه یک میلیارد و هشــتصد میلیون نفــر برســد .همچنیــن گردشــگری
یکــی از آن بخشهــای اقتصــادی اســت کــه از رشــدی شــتابان و روزافــزون برخوردارنــد .در ســال  ،1950کل دریافتــی از
گردشــگران خارجــی در سراســر جهــان  2میلیــارد دالر بــود .در ســال  ،2014ایــن رقــم به هزار و  245میلیــارد دالر رســید
کــه بــا احتســاب تغییــر قیمــت ارز ،میــزان رشــد واقعــی ایــن بخــش معــادل  3.7درصــد در ســال بــرآورد میشــود.2
توجــه اغلــب کشــورها را بــه ایــن بخــش اقتصــادی برانگیختــه اســت و اکنــون یکــی از بهتریــن
چنیــن میــزان رشــدی ّ
زمینههــای ســرمایهگذاری در جهــان ،بخــش گردشــگری بــه شــمار مـیرود .در ایــران نیــز وضــع بــر همیــن منــوال اســت.
در برنامــه پنجــم توســعه کشــور بــه ســازمان میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی اجــازه داده شــده اســت تــا امــکان
ایجــاد مراکــز فرهنگــی و گردشــگری و نحــوه تأســیس مراکــز تخصصــی غیردولتــی را درزمینــه ی میــراث فرهنگــی از قبیــل
موزههــا ،مرمــت آثــار فرهنگــی و تاریخــی ،کارشناســی امــوال تاریخــی و فرهنگــی و همچنیــن مراکــزی جهــت نظــارت بــر
3
مراکــز اقامتــی ،پذیرایــی ،دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری بــا اســتاندارد الزم و شــرایط ســهل و آســان فراهــم نمایــد.
همچنیــن ،در ایــن برنامــه بــه زمینههــای متنــوع گردشــگری ازجملــه زیــارت ،گردشــگری درمانــی ،طبیعتگــردی در تاالبهــا
و ذخایــر تنــوع زیســتی اشــاره و بــر نقــش گردشــگری در رونــق مناطــق مــرزی تأکیــد شــده اســت .در زمــان نــگارش ،هنــوز
توجــه بــه سیاسـتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در خصــوص
نــگارش برنامــه ششــم بــه پایــان نرســیده اســت .ا ّمــا ،بــا ّ
برنامــه ششــم توســعهی کشــور ،میتــوان بــا اطمینــان بــه نقــش مهــم گردشــگری در ایــن برنامــه اشــاره کــرد؛ زیــرا در ایــن
ســند بــا صراحــت بــر «توســعه پایــدار صنعــت ایرانگــردی بهگونـهای کــه ایرانگردهــای خارجــی تــا پایــان برنامــه ششــم بــه
4
حداقــل پنــج برابــر افزایــش یابــد» و «حمایــت از صنایعدســتی و صیانــت از میــراث فرهنگــی کشــور» تأکیــد شــده اســت.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه بــا ایــن افزایــش روزافــزون گردشــگری مطــرح میشــود،
میــزان تأثیــری اســت کــه بازدیــد از میــراث طبیعــی یــا فرهنگــی بــر جــای میگــذارد .روشــن اســت کــه افزایــش تعــداد
بازدیدکننــدگان بــا خــود درآمــد بیشــتری را بــه همــراه دارد و درنتیجــه دس ـتاندرکاران ،اعــم از مدیــران میــراث فرهنگــی
)1 - United Nations World Tourism Organization (UNWTO
2 - UNWTO, 2015, pp.1~2
 -3قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ( ،)1390–1394بند  .11الف.
 - 4سیاستهای ابالغی برنامه ششم توسعه کشور ،مورخ  1393/4/9مقام معظم رهبری ،بندهای  50و .51

توجــه بــه نقشــی
یــا مســئولین شــهرهای تاریخــی ،خواهــان پذیــرش هــر چــه بیشــتر گردشــگر میشــوند .1همچنیــن ،بــا ّ
کــه راههــای زمینــی در افزایــش درآمــد گردشــگری ایفــا میکننــد ،توجــه بــه منظــر راه در کنــار ایمنــی آن در دســتور کار
بســیاری کشــورها قــرار گرفتــه اســت .در ایــن راســتا ،بــرای بهســازی راههــای موجــود و طراحــی راههــای نــو از ارزیابــی
پیامدهــای بصــری و منظــری بهــره میجوینــد.

 -۱روش پژوهـش

ارزیابیهــای بصــری و منظــری یکــی از موضوعــات مطــرح در ارزیابــی محیــط زیســتی اســت .روشهــای گوناگونــی بــرای
انجــام ارزیابــی محیــط زیســتی پیشــنهاد شــده اســت .یکــی از روشهــای متــداول ارزیابی محیــط زیســتی اســتفاده از ماتریس
لئو ُپلــد 3یــا در ایــران ،اســتفاده از ماتریــس اصالحشــدهی لئوپلــد 4اســت .ا ّمــا ،نتایــج ایــن روش شــامل توصیههایــی کلّــی
تخصصیتــر ابــداع کــرده و بــه کار بردهانــد .ازجملــهی
اســت .بدیــن دلیــل ،روشهــای دیگــری را بــرای ارزیابیهــای ّ
مهمتریــن ایــن روشهــا بایــد بــه روشهایــی کــه بــرای ارزیابــی پیامدهــای بازدیــد و روشهــای ویــژهی ارزیابــی بصــری
5
و منظــری اشــاره کــرد:
2

 - 4مخدوم1387 ،

1 - Peterson, 2002, pp.29~35
)2 - Environmental Impact Assessment (EIA
3 - Leopold Matrix
5 - IUCN, 2015
)6 - Limits of Acceptable Change (LAC
)7 - Visitor Impact Management (VIM
)8 - Visitor Experience and Resource Protection (VERP
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شماره۵۵-۵۶

 .1-۱روشهای ارزیابـی تأثیر بازدیدکننـده
حــدود تغییــر قابلقبــول :6ایــن روش توســط پژوهشــگران جنگلبانــی ایــاالت م ّتحــد آمریــکا تدویــن شــده اســت و شــامل
فراینــدی  9مرحل ـهای اســت .در طــی ایــن مراحــل ،ابتــدا محوطــه را شناســایی و منابــع آن را فهرســت میکننــد؛ ســپس
بــرای بخشهــای مختلــف محوطــه گزینههــا و اقدامــات مدیریتــی را مشــخص میکننــد؛ و آنــگاه گزینههــای بهتــر را
برمیگزینــد و بــه اجــرا میگذارنــد .مزیــت ایــن روش آن اســت کــه در آن برنام ـهای راهبــردی بــه همــراه نماگرهــای الزم
بــرای پایــش شــرایط اجتماعــی و زیسـتبومی حاصــل میآیــد .ا ّمــا ،ایــراد ایــن روش آن اســت کــه در آن تنهــا بــه مشــکالت
موجــود میپردازنــد؛ و تــا مشــکلی ایجــاد نشــود ،بــرای آن راهبــردی تدویــن نخواهنــد کــرد.
مدیریــت تأثیــر بازدیدکننــده :7ایــن روش را کارشناســان انجمــن حفاظــت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــاالت م ّتحــد
آمریــکا ابــداع کردهانــد .در ایــن روش بــرای تعییــن شــرایط اثــر ،عوامــل پیدایــش آن اثــرو راهبردهــای ممکــن بــرای مدیریت
آن ،فراینــدی  8مرحل ـهای را طــی میکننــد .مزیــت ایــن روش نســبت بــه قبــل آن اســت کــه امــکان تطبیــق بیشــتری
توجــه و بــرای ارزیابــی راهبردهــای
بــا شــرایط و موضوعــات گوناگــون دارد .همچنیــن در ایــن روش ،بــه عوامــل زیربنایــی ّ
مدیریتــی از ماتریــس تصمیمگیــری اســتفاده میشــود .ا ّمــا ،همچــون روش پیــش ،در ایــن روش نیــز بیشــتر وضــع موجــود
مطــرح اســت تــا تأثیرهــای احتمالــی و پیشبینــی آینــده.
تجربـهی بازدیدکننــده و محافظــت از منابــع :8ایــن روش جدیدتــری اســت کــه در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــاالت
تخصصهــای
م ّتحــد آمریــکا تدوینشــده اســت .ایــن روش شــامل فراینــدی  8مرحلـهای اســت کــه بــا تشــکیل گروهــی بــا ّ
گوناگــون آغــاز میشــود و بــه پایــش نماگرهــای اجتماعــی و طبیعــی و اقدامــات مدیریتــی میانجامــد .در ایــن روش هــم
کیفیــت تجربـهی بازدیدکننــدگان .ا ّمــا ،ایــراد ایــن روش در
کیفیــت منابــع طبیعــی و فرهنگــی توجــه میشــود و هــم بــه ّ
بــه ّ
آنجاســت کــه در ایــن روش« ،تجربـهی» بازدیدکننــده تعریفــی دقیــق و نماگرهایــی روشــن نــدارد .همچنیــن ،ایــن روش نیــاز
بــه منابــع انســانی و مالــی زیــادی دارد تــا گروهــی از کارشناســان گــرد هــم آینــد و اطالعــات الزم بــرای ایشــان فراهم شــود.

فراینــد مدیریــت فعالیــت بازدیدکننــده :1ایــن روش توســط کارشناســان پارکهــای ملّــی کانــادا تدویــن شــده اســت .در ایــن
فعالیتهــای تفریحــی و آموزشــی بــرای آشــنایی بازدیدکننــدگان بــا میــراث پارکهــای
روش طــی  7مرحلــه ،مجموعـهای از ّ
فعالیتهــا تدویــن میشــود .در ایــن روش ،بــرای مدیریــت
ملّــی تعریــف ،و برنامــهای بــرای رســاندن خدمــات بــه ایــن ّ
بازدیدکننــدگان و افــزودن فرصتهــای بازدیــد از علــوم جامعهشناســی و بازاریابــی اســتفاده میکننــد .در ایــن روش خدمــات
الزم بــرای بازدیدکننــدگان بــه تفضیــل پیشبینــی میکننــد؛ ا ّمــا ،ازآنجاکــه اغلــب ،در طرحهــای باالدســت «فرصــت تجربــه»
بــرای بازدیدکننــدگان بهدرســتی تعریــف نشــده اســت ،در زمــان اجــرا ،طرحــی کــه بــا ایــن روش بــه دســت میآیــد از اعتبــار
کافــی برخــوردار نیســت و ایبســا بخشــی از آن اجــرا نشــود .همچنیــن ،ایــن روش بــر پایـهی اســتانداردهایی اســتوار شــده
قابلیــت تطبیــق کمــی بــا شــرایط خــاص دارنــد.
اســت کــه از پیــش تعریــف و تصویــب شــدهاند و ّ
طیــف فرصــت تفریحــی :2ایــن روش توســط جنگلبانــی و دفتــر مدیریــت اراضــی ایــاالت م ّتحــد آمریــکا تدوین شــده و شــامل
شــش مرحلــه اســت کــه از شناســایی و ثبــت عرصههــای موجــود آغــاز ،و بــه پایــش بــر اجــرای طــرح منتهــی میشــود.
در ایــن روش اراضــی بــه شــش دســته تقســیم شــدهاند تــا روابــط بیــن محیــط کالبــدی ،زیســتی ،اجتماعــی و مدیریــت
روشــن ،و اصــول و قواعــدی بــرای مدیریــت بازدیــد تعریــف شــود .نماگرهایــی کــه در ایــن روش از آنهــا اســتفاده میکننــد،
عبــارت از هفــت گــروه مختلــف اســت :دسترســی ،دورافتادگــی ،ویژگیهــای بصــری ،مدیریــت محوطــه ،مدیریــت بازدیــد،
برخوردهــای اجتماعــی و تأثیــر بازدیدکننــدگان .در ایــن روش میکوشــند بــا اســتفاده از ســامانهی اطالعــات جغرافیایــی،
نماگرهــا و دســتهبندی اراضــی را چنــان تلفیــق کننــد کــه عرضــه و تقاضــای بازدیــد بــا توجــه بــه نیــاز بــه محافظــت از
عوامــل طبیعــی ،فرصتهــای بهرهبــرداری عمــوم و تــوان ســازمان تنظیــم شــود .ا ّمــا ،اگــر در ایــن روش بــر ســر نماگرهــا
توافقــی ج ـ ّدی نباشــد ،فراینــد برنامهریــزی یکســره بــه هــم خواهــد ریخــت.
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 .2-۱روشهای ارزیابـی پیامـدهای بصـری و منظـری
هرچنــد از دیربــاز طراحــان معمــار ،شهرســاز و منظــر بــه تأثیــری که طــرح ایشــان بــر چشـماندازهای پیرامــون دارد و ،برعکس
تأثیــری کــه ایــن چشــماندازها بــر جلــوهی طــرح ایشــان میگــذارد میاندیشــیدند ،ا ّمــا انجــام روشمنــد ارزیابیهــای
بصــری و منظــری در طرحهــای توســعه ،در ضوابــط ملّــی از ده ـهی  1980بــه بعــد در چنــد کشــور جهــان مطــرح شــده
اســت .3در ایــن کشــورها ،روشهایــی کمابیــش یکســان متــداول شــده اســت .در ایــن روشهــا ،هــدف دســتیابی بــه تحلیلــی
بصــری اســت از چگونگــی مداخل ـهی طــرح توســعه پیشــنهادی در دیدهــا و چش ـماندازها.4
اغلــب ،ایــن تحلیــل بصــری در ســه ســطح انجــام میشــود :تحلیــل موضعــی چشــمانداز موردنظــر ،تحلیــل محوطــهی
8
پیرامــون ،و تحلیــل نقــاط دیــد .در تحلیــل دیدهــا بــه دیــد بــه دوردســت ،5دیــد نزدیــک ،6دیــد گســترده 7و داالنهــای دیــد
توجــه میشــود .9تحلیــل محوطـهی پیرامــون طــرح ،بــر پایـهی مفهــوم «عرصههــای تأثیــر بصــری »10انجــام میشــود .در
ایــن شــیوه ،محدودههــای قابلرؤیــت روی نقشــه پیــاده میشــود و مبنــای ارزیابــی قــرار میگیــرد .11در ســالهای اخیــر،
عــاوه بــر روشهــای متــداول ،روشهایــی بــر پایـهی بهرهجویــی از امکانــات رایانـهای ابــداع شــده اســت .ایــن روشهــای
)1 - Visitor Activity Management Process (VAMP
)2- The Recreation Opportunity Spectrum (ROS
3 - Macaulay, 2010
)4 - Landscape Institute (2002
5 - Distant view
6 - Close view
7 - Panoramic view
8 - View corridor
9 - Miller, 1995
)10 - Zones of visual influence (ZVI
11 - Macaulay, 2010

شبیهســازی رایان ـهای بــه دو دســته دوبعــدی و س ـهبعدی تقســیم میشــود .موفقیــت ایــن روشهــا کــه از اواخــر ده ـهی
 1980مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،باعــث شــد تــا جایــگاه ویــژهای در ارزیابــی بصــری بیابنــد.1
 .3-۱روش انجام این مطالعـه
روشــی کــه در ایــن مطالعــه بــه کار رفتــه اســت ،مبتنــی بــر تحلیلهــای متــداول از نقــاط دیــد و عرصههــای تأثیــر بصــری
بــرای برســی وضــع موجــود اســت .همچنیــن ،بــرای ارزیابــی پیشــنهادهای طراحــی و مداخلــه در دیدهــا از شبیهســازی
س ـهبعدی بــا کمــک رایانــه بهرهجویــی شــده اســت .نمــودار زیــر مراحــل انجــام مطالعــه را نشــان میدهــد.
شکل  -1گردشکار روش پیشنهادی

۴
نتیجهگیری

۳

ارزیابی گزینههای
طراحی و چگونگی
مداخله از طریق
شبیهسازی

۲

۱

انجام ارزیابی متداول
در عرصههای قطعه
برگزیده

شناسایی و دستهبندی
قطعههای منظری
همگون در راه

 -۲نمونه مـوردی

شکل  -2شهرهای واقع در محور تهران-دیزین و بخشهای مهم این محور

)1- Oh, K. (1994
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موضــوع ایــن مطالعــه ،ارائــه طــرح منظــر جــاده تهران-دیزیــن اســت کــه بهصــورت پــروژهی آزمونــه طراحــی انجــام
میشــود .در ایــن مقالــه ،گزیــدهای از نتایــج هــر چهــار مرحل ـهی روش مطالعــه شــرح داده میشــود .محــور تهران-دیزیــن
از ابتــدای جــادهی لشــکرک آغــاز و بــه ارتفاعــات جنوبــی البــرز منتهــی میشــود .ســپس ،ایــن محــور از پیســت اســکی
دیزیــن میگــذرد و بــه نیمــهی جــادهی چالــوس میرســد .در مســیر ایــن محــور ،شــهرها و روســتاهای مختلفــی نظیــر
زردبنــد ،اوشــان ،فشــم ،میگــون ،شمشــک و دربندســر قــرار گرفتــه اســت کــه آن را ازنظــر گردشــگری بســیار جـ ّذاب میکنــد.
مهمتریــن ویژگیهــای ایــن جــاده کــه باعــث میشــود آن را بــرای آزمونــه برگزیــد بــه شــرح زیــر اســت:
بخش مه ّمی این جاده از مسیری کوهستانی میگذرد و در کنار بخشی دیگر از این جاده رودخانه عبور میکند؛
این جاده شامل بخشهای درونشهری است و شهرهای کوچک و روستاهایی در کنار بخشهایی از آن قرار دارد؛
تردد در این جاده عالوه بر حمل کاال و مسافر ،بهمنظور گردشگری تابستانی و زمستانی نیز انجام میشود؛ و
زیستگاههای جانوران و مناطق حفاظتشدهای در فاصلهای از این جاده قرار دارد.

 .1-۲بخـشبندی محـور
بــا توجــه بــه تنـ ّوع ویژگیهــای راه و محیــط پیرامــون آن ،بایــد بــرای بررســی روشـنتر ،ایــن محــور را بــه قطعاتــی تقســیم
توجــه
کــرد کــه مســائل و ویژگیهــای مشــابهی داشــته باشــند .مهمتریــن عواملــی کــه در تعییــن ایــن قطعههــا مــورد ّ
قــرار میگیــرد عبــارت اســت از:
 میـــزان تغییـــرات ایجادشـــده توســـط ساختوســـازها کـــه شـــامل احـــداث ســـاختمانهای مســـکونی و تعریـــض راه
میشـــود؛
 تأثیراتی که تغییرات ایجادشده بر محیط طبیعی این محور گذاشتهاند؛
روشــن اســت کــه هــر چــه تعــداد قطعــات بیشــتر باشــد ،تنـ ّوع بیشــتری در تحلیــل بــه بــار خواهــد آمــد ،و بــه همــان نســبت
نیــز کار تحلیــل بــه درازا خــواه کشــید .ازایـنروی ،محــور تهران-دیزیــن بــه شــش قطعــه تقســیمبندی شــده اســت:
 بخش نخست ،از محور لشکرک تا زردبند؛
 بخش دوم ،از زردبند تا اوشان؛
 بخش س ّوم ،از اوشان تا فشم؛
 بخش چهارم ،از فشم تا میگون؛
 بخش پنجم ،از میگون تا شمشک؛ بخش ششم ،از شمشک تا پیست دیزین.
این بخشبندی و قطعههای حاصل در شکل  2نشان داده شده است.
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 .2-۲چالـشهای بصـری و منظـری محـور
هرکــدام از بخشهــای یادشــده شــامل یــک بــازه بیــن دو شــهر اســت .میــزان تغییــرات منظــری و بصــری در ایــن بخشهــا
و میــزان مداخلــه در منظــر طبیعــی هــر بخــش متفــاوت اســت .یکــی از مهمتریــن مداخلههــا در ایــن محــور ،تعریــض مقطــع
راه بــا توجــه بــه افزایــش میــزان ســفر و خــودرو اســت کــه از لشــگرک تــا زردبنــد و اوشــان اجــرا شــده اســت و پیامدهــای
چشــمگیری را بــه دنبــال داشــته اســت .ازآنجاکــه ایــن تعریــض در ســمت دیزیــن هنــوز اجــرا نشــده اســت ،تأثیــر آن در
نواحــی باالتــر هنــوز دیــده نمیشــود .همچنیــن ،بــا رســیدن بــه نقــاط ییالقــی ساختوســاز شــتابان و مهــار نشــده بــدون
ضوابــط یــا نظــارت کافــی بــر معمــاری یــا منظــر ،بــر ســیمای راه و جلوههــای بصــری آن تأثیــر گذاشــته اســت .نمونههــای
از ایــن تأثیــر در شــکل زیــر دیــده میشــود.
شکل  -3نمونههایی از چالشهای بصری و منظری در محور تهران-دیزین

 .3-۲تحلیل مقاطع نمـونه
در اینجــا ،تحلیــل چهــار نقطــه از بخشهــای محــور تهران-دیزیــن بهصــورت نمونــه ارائــه میشــود .ایــن چهــار نقطــه
عبارتنــد از -1 :شــهر اوشــان  -2میــدان اصلــی شــهر فشــم  -3محــور راه بــه ســمت میگــون  -4مســیر میگــون تــا شمشــک.
در شــکل زیــر موقعیــت ایــن نقــاط نمونــه نشــان داده شــده اســت .در هرکــدام از ایــن نقــاط ،بازههــای شــهری و فضاهــای
روســتایی و در حــد فاصــل بیــن ســکونتگاههای شــهری و روســتایی ،نقاطــی بــا ویژگیهــای مختلفــی ســاختاری دیــده
میشــود .گزیــدهای از تحلیــل بصــری و منظــری ایــن نقــاط نیــز در شــکلهای  6 ،5و  7آمــده اســت.

شکل  -4موقعیت نقاط نمونه در محور تهران-دیزین

۱

2

۴
۳

شکل  -5تحلیل نقاط نمونه  1و  2در محور تهران-دیزین
نقطه  -1شهر اوشان

الف .مقطع نمونه را در شهر اوشان
با توجه به تصویر باال ،عناصری که باعث ایجاد اغتشاش بصری میشوند به چند دسته مختلف قابل دستهبندیاند :ساختوسازهای حاشیهی راه و رودخانه؛ تغییرات
ناشی از تعریض راه و رها شدن کنارهی مسیر بدون احداث دیوار حائل به آنکه عالوه احتمال خطر ،نمای نامناسبی را ایجاد میکند؛ مبلمان های شهری مانند
سطلهای زبالهی بزرگ که بهصورت پراکنده رها شده است؛ و تیرها و دکلهای انتقال برق .این عوامل میتوانند تأثیرات نامطلوب بصری داشته باشند .در مقابل،
عناصر سبز حاشیهی رودخانه که گاه به راه بسیار نزدیک است ،الیهای سبز را به وجود آوردهاند که گسترش آن میتواند از میزان تأثیر عناصر نامطلوب بکاهد.
نقطه  .2میدان اصلی شهر فشم
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ب .تصویر گسترده از میدان اصلی شهر فشم

ج .تحلیل بصری از میدان اصلی شهر فشم
در تصاویر باال ،مرکز شهر فشم دیده میشود .با توجه به بخشهای مشخصشده ساختوساز و میزان آن به گونهایست که الیهی دوم و سبز شهر و از طرفی
تالشعاع قرار گرفته است .در کنار نوع معماری پیاده شده در شهر که تطابقی با بستر خود ندارد ،آمدوشد سواره و خودروها
الیهی محیطی طبیعی درزمینهی پشت تح 
نیز سیمای محیط را تحت تأثیر قرار داده است.

راهنمای میزان آسیبهای منظری و بصری

شکل  -6تحلیل نقاط نمونه  3و  4در محور تهران-دیزین
نقطه  -3محور راه به سمت میگون

د .مقطع و تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون
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ﻫ .مقطع و تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون
محور تهران-دیزین از نزدیکی میگون و پسازآن تا دیزین ،واجد تغییرات بیشتری نسبت به بخشهای پیشین است .ویژگیهای طبیعی راه و عدم توجه به آنها گاه
تأثیر نامطلوبی بر منظر راه گذاشته است .بهویژه ،چالشهای زیر در منظر این نقطه از راه به چشم میخورد :عدم توجه به احداث دیوارهای حائل در نقاطی که ریزش
وجود دارد؛ عدم توجه به پوشش دیوارهای حائل و معماری جانپناهها؛ عدم استفاده آگاهانه از عالئم راهنمایی و رانندگی؛ و مکانیابی سازههای خطوط انتقال برق
بدون توجه به تأثیر بصری آنها.در مقابل ،فضاهای سبز و پوشش گیاهی که بهصورت طبیعی بین رودخانه و راه شکل گرفته است ،از عوامل جذابیت راه محسوب
میشود .بااینحال ،نگهداری از این فضای سبز ،طراحی ،مدیریت و توسعهی آن ضروری است .در حال حاضر ،بخش مهمی از این فضای سبز یا شامل گیاهان
خودرو در محلهای عمومی است و یا فضای سبز خصوصی در باغها و باغچههای اطراف است.

راهنمای میزان آسیبهای منظری و بصری

شکل  -7تحلیل نقاط نمونه  3و  4در محور تهران-دیزین
نقطه  -4مسیر میگون تا شمشک

و .تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون
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ز .مقطع و تحلیل بصری از محور راه بین میگون و شمشک
از قسمتهایی که راه به خاطر طبیعت بکر کوهستانی و ساختار ژئوموفولوژیک خود ،جلوهی خاصی در محور تهران-دیزین دارد ،بخشی از راه حدفاصل شهر میگون
تا شمشک است .در این قسمت ،به خاطر همجواری راه و رودخانه ،طبیعت سبز حاشیهی آن غالب سیمای راه را به خود اختصاص داده است.
بااینحال ،هنوز ساختوسازهایی در حریم راه و رودخانه در دست اجرا است که ضمن ناسازگاری با معماری بومی ،هر ساختمان نیز با سبک معماری متفاوتی احداث
شده است .باید توجه داشت که تمام ساختوسازها دارای تأثیر منفی نیست و در کنار تمامی ساختمانهای ساختهشده ،سازههایی نظیر آنچه در باال عالمتگذاری
شده است ،به دلیل اهمیت به بستر ،رعایت حریم حداقلی و نوع معماری خود تأثیرات مثبتی را هم در راه داشته است.

 -۳شـبیهسازی

پــس از بررســی میدانــی کــه بــه مختصــری از یافتههــای آن اشــاره شــد ،،بــرای تکمیــل ایــن مطالعــه و دســتیابی بــه اصــول
راهنمــای طراحــی ،تصاویــر س ـهبعدی شبیهسازیشــده کــه هــر یــک نوعــی از مداخلــه را نشــان میدادنــد مــورد ارزیابــی
و ســنجش قــرار گرفــت .بدیــن منظــور پرسشــنامهای شــامل دوازده تصویــر شبیهسازیشــده از مداخــات ممکــن تدویــن
و بــرای آزمایــش اولیــه میــان نمونــهای تصادفــی از دانشــجویان توزیــع شــد .پاســخگویان میبایســت پــس از مشــاهده
تصویــر نظــر خــود را بهصــورت انتخــاب گزینــه مــورد نظــر خــود بیــان میکردنــد .ایــن گزینههــا شــامل هفــت ســطح
مطلوبیــت میشــد؛ کــه بــه ترتیــب عبــارت بــود از :خیلــی نامطلــوب؛ نامطلــوب؛ نســبت ًا نامطلــوب؛ بیتأثیــر؛ نســبت ًا مطلــوب؛
مطلــوب؛ و خیلــی مطلــوب .ایــن دوازده تصویــر و پرســش دربــاره ســه زمینــه کلــی تنظیــم شــده بــود -1 :میــزان مطلوبیــت
ساختوســاز  -2آمدوشــد و  -3مبلمــان و عناصــر الحاقــی جــاده .بــرای آنکــه پاسـخگویان بــرای انتخــاب پاسـخهای خــود،
تصاویــر را بــا یکدیگــر مقایســه نکننــد ،در هــر بــرگ از پرسشــنامه ،تصاویــری متفــاوت درج شــد .در ایــن تصاویــر ،دربــارهی
هــر ســه زمینــه پرس ـشهایی پرســیده میشــد .بدیــن ترتیــب ،پاس ـخگویان در هــر بــرگ و بــا توجــه بــه تصاویــر متفــاوت
دربــاره هــر ســه زمینــه اظهارنظــر میکردنــد .پرســشهایی کــه در هــر یــک از زمینههــا پرســیده میشــد ،شــامل ایــن
مــوارد بــود .درزمین ـهی میــزان مطلوبیــت ساختوســاز ،از مطلوبیــت افزایــش ساختوســازها ،ســاخت ســاختمانهای بلنــد،
و حفــظ پوشــش گیاهــی در مقابــل ساختوســاز پرســش میشــد .درزمین ـهی آمدوشــد ،دربــارهی افزایــش تیرهــای بــرق و
گاردریــل ،افزایــش عالئــم و تیرهــای بــرق ،افزایــش عالئــم جــادهای ،حــذف شــدن تیرهــای بــرق و طراحــی دیوارهــای حائل
کنــار جــاده و نورپــردازی آن پرس ـشهایی مطــرح میشــد .درزمین ـهی مبلمــان و عناصــر الحاقــی جــاده نیــز پرس ـشهایی
از افزایــش آمدوشــد ســواره ،افزایــش خودروهــا؛ افزایــش تــردد خودروهــا ،و افزایــش آمدوشــد پیــاده در مســیر پرسـشهایی
در پرسشــنامه گنجانــده شــده بــود.
شکل  -8پرسشنامه طراحیشده با تصاویر شبیهسازیشده
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ایــن پرسشــنامه بــرای ســنجش اولیــه میــان نمونـهای تصادفی شــامل ســی تــن از دانشــجویان دانشــگاه از رشــتههای مختلف
توزیــع شــد .ســپس ،گزینههــای کیفــی پرسشــنامه بــه ارقــام کمــی در بــازهی  -3تــا  +3تبدیــل شــد .بــرای نتیجهگیــری،
میانگیــن ارقــام هــر پاســخ مورداســتفاده قــرار گرفــت .یافتههایــی کــه از نظرســنجی اولیــه بــه دســت آمــد ،در اینجــا بیــان
میشــود.
 .1-۳ساخـتوساز در حاشـیه جاده
اکثریــت پاس ـخگویان نظــر مســاعدی نســبت بــه ساختوســازهای حاشــیه جــاده نداشــتند .میانگیــن نظــر ایشــان نســبت
بــه افزایــش ساختوســاز در حاشــیه جــاده نامطلــوب و نســبت بــه افزایــش ساختوســاز در حاشــیه جــاده نســبت ًا نامطلــوب
اســت .در مقابــل ،نظــر اغلــب پاس ـخگویان دربــارهی حفــظ پوشــش گیاهــی بهجــای ساختوســاز بیشــتر مطلــوب اســت.
نمــودار شــکل زیــر ایــن نتایــج را نشــان میدهــد.
شکل  -9نتایج مطلوبیت مداخله در ساختوسازهای کنار جاده

ساختوسازها

مطلوبیت

حفظ پوشش گیاهی به جای ساختوساز

ساخت ساختمانهای بلند

افزایش ساختوسازها

۳
۲
۱
۰
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-۲
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شکل  -10نتایج مطلوبیت مداخله در اجزا و مبلمان جادهای

اجزا و مبلمان جاده

مطلوبیت

طراحی دیوارهای حایل
کنارجاده و نورپردازی

حذف شدن
تیرهای برق

افزایش عالئم
جادهای

افزوده شدن عالئم و
تیرهای برق

افزایش تیر برق و
گاردریل

۳
۲
۱
۰
-۱
-۲
-۱

شماره۵۵-۵۶

 .2-۳تأثیر آمدوشد بر مطلوبیت جاده
اکثریــت پاسـخگویان نظــر مســاعدی نســبت بــه افزایــش مبلمــان در حاشــیه جــاده نداشــتند .میانگیــن نظــر ایشــان نســبت
بــه افزایــش تیرهــای بــرق و گاردریــل در حاشــیه جــاده نســبت ًا نامطلــوب اســت؛ ا ّمــا ،افزایــش عالئــم راهنمــا را بهتنهایــی
چنــدان نامطلــوب نمیداننــد .در مقابــل ،میانگیــن نظــر پاس ـخگویان دربــارهی حــذف شــدن تیرهــای بــرق مطلــوب اســت.
همچنیــن ،اغلــب پاس ـخگویان طراحــی دیوارهــای حائــل و نورپــردازی آن را مطلــوب میداننــد .نمــودار شــکل زیــر ایــن
نتایــج را نشــان میدهــد.
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 .3-۳مطلـوبیت مبلمان جادهای
اکثریــت پاسـخگویان نظــر مســاعدی نســبت بــه افزایــش میــزان آمدوشــد در جــاده نداشــتند؛ ا ّمــا ،افزایــش تعــداد خودروهــا
در جــاده یــا افزایــش تــردد در جــاده را چنــدان نامطلــوب نمیدانســتند .بااینحــال ،در مقابــل میانگیــن نظــر پاس ـخگویان
دربــارهی افزایــش آمدوشــد پیــاده در کنــار جــاده مطلــوب اســت .نمــودار شــکل زیــر ایــن نتایــج را نشــان میدهــد.
شکل  -11نتایج مطلوبیت مداخله در چگونگی آمدوشد

آمـد و شـد

 -۴نتیجهگـیری

شماره۵۵-۵۶
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مطلوبیت

افزایش آمد و شد پیاده

افزایش تردد خودروها

افزایش خودروها

افزایش آمد و شد سواره

۳
۲
۱
۰
-۱
-۲
-۱

با توجه به آنچه گفته شد ،این مطالعه نتایج زیر را در پی داشته است:
ارزیابیهــای بصــری و منظــری مقدماتــی کــه در اینجــا بیــان شــد ،نشــاندهندهی کاربــرد ایــن ارزیابیهــا در طراحــی
منظــر راه ،هــم در طــرح بهســازی منظــر راههــای موجــود و هــم در طراحــی راههــای جدیــد اســت .بهویــژه ،میتــوان بــا
اســتفاده از شبیهســازی بــا کمــک رایانــه بــه راهکارهــای عملــی و مفیــدی بــرای طراحــی راههــای جدیــد دســت یافــت.
اولیــه بــه دســت آمــد ،نیــاز بــه تکــرار ایــن پژوهــش در مقیاســی گســتردهتر
بــرای تعمیــم نتایجــی کــه از ایــن ارزیابیهــای ّ
و بــا پاس ـخگویانی از ســاکنان ،بهــرهوران و دس ـتاندرکاران مدیریــت و ترابــری جــادهای در محــور تهران-دیزیــن اســت.
توجــه بــه نقشــی کــه ارزیابیهــای بصــری و منظــری در تبییــن پیامدهــای طراحــی دارد ،جــای آن دارد تــا ایــن شــیوهی
بــا ّ
ارزیابــی نهتنهــا در مرحلـهی مطالعــات ،بلکــه بــه صــورت مســتمر در کنــار طراحــی و اجــرای طرحهــای راهســازی و بهســازی
جــادهای انجــام شــود تــا نتیجـهای کــه از ســرمایهگذاری هنگفــت در ایــن امــر حاصــل میشــود ،بــرای بهــرهوران مطلوبیــت
بیشــتری داشــته باشد.

:منابع
: تهــران،1388 ) نتایــج بررســی بودجــه خانــوار در مناطــق شــهری ایــران در ســال1388(  بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران. فصــل چهــارم،بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران

 مقام معظم رهبری1393/4/9  مورخ، سیاستهای ابالغی برنامه ششم توسعه کشور)1390–1394(  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، شــماره ســوم، ســال دوم، نشــریه علمــی محیــط و توســعه،» «چهــار نکتــه در ارزیابــی اثــرات توســعه،)1387(  مجیــد، مخــدوم1387 زمســتان
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