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چكـیده
بااینکــه در طراحــی راه هــا و آزادراه هــا اصــول مهندســی راه، نخســتین مــاک عمــل اســت، اّمــا امــروزه، بــه طراحــی منظــر راه 
ــدگان می شــوند و از ســوی  ــا موجــب خســتگی رانن ــرا از یک ســو مناظــر یکنواخــت و نازیب ــه جــدی می شــود؛ زی ــز توّج نی
دیگــر، راه هایــی کــه از منظــر جــّذاب برخوردارنــد، همچــون بخشــی از مقصــد و فعالیــت گردشــگری موجــب افزایــش درآمــد، 
ــه  ــی پیامدهــای بصــری و منظــری ارائ ــده ای از ارزیاب ــه، گزی ــن مقال ــد شــد. در ای ــار کشــور خواهن اشــتغال و افزایــش اعتب
می شــود کــه در محــور تهران-دیزیــن انجــام شــده اســت. روش انجــام ارزیابــی شــامل دو مرحلــه اســت. در مرحلــه نخســت، 
ــه شــش قطعــه تقســیم شــد کــه ازنظــر منظــری  ــی و اســتفاده از شــیوه های متــداول، کل محــور ب ــد میدان برپایــه ی بازدی
مشــخصات کمابیــش یکســان دارنــد. در اینجــا بــرای نمونــه، نتیجــه ی بررســی یکــی از ایــن قطعــات در شــهر میگــون ارائــه 
می شــود. در مرحلــه دّوم، دوازده نــوع مداخلــه ممکــن بــا تصاویــر ســه بعدی در رایانــه شبیه ســازی شــد. در ایــن دوازده نــوع 
گزینــه، میــزان مطلوبیــت ساخت وســازها، چگونگــی آمدوشــد، و کاهــش یــا افزایــش عناصــر الحاقــی در جــاده ســنجیده شــده 

اســت. نتایــج نظرخواهــی ابتدایــی دربــاره ی ایــن شبیه ســازی ها نیــز در اینجــا ارائــه شــده اســت.
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مقدمـه
مهم تریــن نقــش شــبکه ی راه هــای هــر کشــور، برقــراری ارتبــاط آســان و ســریع بیــن شــهرها، آبادی هــا و مراکــز تولیــد و 
تجــارت اســت. بــه همیــن دلیــل، شــبکه ی راه هــای کشــور یکــی از مهم تریــن عوامــل رونــق اقتصــادی محســوب می شــود 
کــه نقشــی کلیــدی در تبــادل کاال و خدمــات و ایجــاد اشــتغال ایفــا می کنــد. ازایــن روی، بااینکــه در طراحــی راه هــا و آزادراه هــا 
اصــول مهندســی راه، نخســتین مــاک عمــل اســت، اّمــا امــروزه، بــه طراحــی منظــر راه نیــز توّجــه جــدی می شــود. ایــن 
ــرّدد  ــی در ت ــدگان و درنتیجــه کاهــش ایمن ــا موجــب خســتگی رانن ــر یکنواخــت و نازیب ــه مناظ ــت اســت ک ــدان علّ ــر ب ام
می شــود. در بســیاری نقــاط نیــز راه، خــود عامــل تخریــب محیــط و زیبایــی چشــم اندازهای طبیعــی می شــود کــه تأثیــر آن 
جبران ناپذیــر اســت. از ســوی دیگــر، راه هایــی کــه از منظــر جــّذاب 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 
ــد، چنانکــه راه هایــی کــه از مناظــر جــّذاب  ــی و فرهنــگ آن کشــور دارن ــت ملّ گذشــته، راه هــای هــر کشــور نشــان از هوّی

ــرای کشــور می شــوند. ــار ب ــه خــود موجــب افزایــش اعتب ــد به نوب برخوردارن
ــه  ــی گردشــگری1 در شــش دهــه ی گذشــته، گردشــگری پیوســته رشــد و گســترش یافت ــق برآوردهــای ســازمان جهان طب
اســت. چندان کــه، تعــداد گردشــگران خارجــی کــه وارد کشــورهای مختلــف می شــدند، در ســال 1950 تنهــا 25 میلیــون نفــر 
بــود؛ اّمــا ایــن رقــم در ســال 2014 بــه 1 میلیارد و 133 میلیــون نفــر رســید. پیش بینــی می کننــد ایــن رقــم هرســال رشــدی 
ــگری  ــن گردش ــد. همچنی ــر برس ــتصد میلیون نف ــه یک میلیارد و هش ــال 2030 ب ــد و در س ــته باش ــد داش ــادل 3.3 درص مع
ــد. در ســال 1950، کل دریافتــی از  یکــی از آن بخش هــای اقتصــادی اســت کــه از رشــدی شــتابان و روزافــزون برخوردارن
ــارد دالر رســید  ــود. در ســال 2014، ایــن رقــم به هزار و 245 میلی ــارد دالر ب گردشــگران خارجــی در سراســر جهــان 2 میلی

کــه بــا احتســاب تغییــر قیمــت ارز، میــزان رشــد واقعــی ایــن بخــش معــادل 3.7 درصــد در ســال بــرآورد می شــود2.
ــن  ــون یکــی از بهتری ــه اســت و اکن ــن بخــش اقتصــادی برانگیخت ــه ای ــب کشــورها را ب ــه اغل ــزان رشــدی توّج ــن می چنی
زمینه هــای ســرمایه گذاری در جهــان، بخــش گردشــگری بــه شــمار مــی رود. در ایــران نیــز وضــع بــر همیــن منــوال اســت. 
در برنامــه پنجــم توســعه کشــور بــه ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اجــازه داده شــده اســت تــا امــکان 
ایجــاد مراکــز فرهنگــی و گردشــگری و نحــوه تأســیس مراکــز تخصصــی غیردولتــی را درزمینــه ی  میــراث فرهنگــی از قبیــل 
موزه هــا، مرمــت آثــار فرهنگــی و تاریخــی، کارشناســی امــوال تاریخــی و فرهنگــی و همچنیــن مراکــزی جهــت نظــارت بــر 
مراکــز اقامتــی، پذیرایــی، دفاتــر خدمــات مســافرتی و گردشــگری بــا اســتاندارد الزم و شــرایط ســهل و آســان فراهــم نمایــد.3 
همچنیــن، در ایــن برنامــه بــه زمینه هــای متنــوع گردشــگری ازجملــه زیــارت، گردشــگری درمانــی، طبیعت گــردی در تاالب هــا 
و ذخایــر تنــوع زیســتی اشــاره و بــر نقــش گردشــگری در رونــق مناطــق مــرزی تأکیــد شــده اســت. در زمــان نــگارش، هنــوز 
نــگارش برنامــه ششــم بــه پایــان نرســیده اســت. اّمــا، بــا توّجــه بــه سیاســت های اباغــی مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
برنامــه ششــم توســعه ی کشــور، می تــوان بــا اطمینــان بــه نقــش مهــم گردشــگری در ایــن برنامــه اشــاره کــرد؛ زیــرا در ایــن 
ســند بــا صراحــت بــر »توســعه پایــدار صنعــت ایرانگــردی به گونــه ای کــه ایرانگردهــای خارجــی تــا پایــان برنامــه ششــم بــه 

حداقــل پنــج برابــر افزایــش یابــد« و »حمایــت از صنایع دســتی و صیانــت از میــراث فرهنگــی کشــور« تأکیــد شــده اســت.4
ــود،  ــرح می ش ــگری مط ــزون گردش ــش روزاف ــن افزای ــا ای ــه ب ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری ــه یک ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای
میــزان تأثیــری اســت کــه بازدیــد از میــراث طبیعــی یــا فرهنگــی بــر جــای می گــذارد. روشــن اســت کــه افزایــش تعــداد 
ــا خــود درآمــد بیشــتری را بــه همــراه دارد و درنتیجــه دســت اندرکاران، اعــم از مدیــران میــراث فرهنگــی  بازدیدکننــدگان ب

1 - United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
2 - UNWTO, 2015, pp.1~2

3-  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران )1394–1390(، بند 11. الف.
4 - سیاست های اباغی برنامه ششم توسعه کشور، مورخ 1393/4/9 مقام معظم رهبری، بندهای 50 و 51.
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یــا مســئولین شــهرهای تاریخــی، خواهــان پذیــرش هــر چــه بیشــتر گردشــگر می شــوند1. همچنیــن، بــا توّجــه بــه نقشــی 
کــه راه هــای زمینــی در افزایــش درآمــد گردشــگری ایفــا می کننــد، توجــه بــه منظــر راه در کنــار ایمنــی آن در دســتور کار 
ــو از ارزیابــی  ــرای بهســازی راه هــای موجــود و طراحــی راه هــای ن بســیاری کشــورها قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا، ب

ــد. ــره می جوین ــری به ــری و منظ ــای بص پیامده

۱- روش پژوهـش
ارزیابی هــای بصــری و منظــری یکــی از موضوعــات مطــرح در ارزیابــی محیــط زیســتی2 اســت. روش هــای گوناگونــی بــرای 
انجــام ارزیابــی محیــط زیســتی پیشــنهاد شــده اســت. یکــی از روش هــای متــداول ارزیابی محیــط زیســتی اســتفاده از ماتریس 
ــی  ــا، نتایــج ایــن روش شــامل توصیه هایــی کلّ ــد4 اســت. اّم ــا در ایــران، اســتفاده از ماتریــس اصاح شــده ی لئوپل ــد3 ی لئوُپل
ــه ی  ــد. ازجمل ــه کار برده ان ــرده و ب ــداع ک ــر اب ــای تخّصصی ت ــرای ارزیابی ه ــری را ب ــای دیگ ــل، روش ه ــن دلی ــت. بدی اس
مهم تریــن ایــن روش هــا بایــد بــه روش هایــی کــه بــرای ارزیابــی پیامدهــای بازدیــد و روش هــای ویــژه ی ارزیابــی بصــری 

و منظــری اشــاره کــرد:5

۱-۱. روش های ارزیابـی تأثیر بازدیدكننـده
حــدود تغییــر قابل قبــول6: ایــن روش توســط پژوهشــگران جنگلبانــی ایــاالت مّتحــد آمریــکا تدویــن شــده اســت و شــامل 
ــد؛ ســپس  ــع آن را فهرســت می کنن ــدا محوطــه را شناســایی و مناب ــن مراحــل، ابت ــه ای اســت. در طــی ای فراینــدی 9 مرحل
ــر را  ــای بهت ــگاه گزینه ه ــد؛ و آن ــخص می کنن ــی را مش ــات مدیریت ــا و اقدام ــه گزینه ه ــف محوط ــای مختل ــرای بخش ه ب
برمی گزینــد و بــه اجــرا می گذارنــد. مزیــت ایــن روش آن اســت کــه در آن برنامــه ای راهبــردی بــه همــراه نماگرهــای الزم 
بــرای پایــش شــرایط اجتماعــی و زیســت بومی حاصــل می آیــد. اّمــا، ایــراد ایــن روش آن اســت کــه در آن تنهــا بــه مشــکات 

موجــود می پردازنــد؛ و تــا مشــکلی ایجــاد نشــود، بــرای آن راهبــردی تدویــن نخواهنــد کــرد.
مدیریــت تأثیــر بازدیدکننــده7: ایــن روش را کارشناســان انجمــن حفاظــت و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــاالت مّتحــد 
آمریــکا ابــداع کرده انــد. در ایــن روش بــرای تعییــن شــرایط اثــر، عوامــل پیدایــش آن اثــرو راهبردهــای ممکــن بــرای مدیریت 
ــق بیشــتری  ــکان تطبی ــه ام ــل آن اســت ک ــه قب ــن روش نســبت ب ــت ای ــد. مزی ــه ای را طــی می کنن ــدی 8 مرحل آن، فراین
بــا شــرایط و موضوعــات گوناگــون دارد. همچنیــن در ایــن روش، بــه عوامــل زیربنایــی توّجــه و بــرای ارزیابــی راهبردهــای 
مدیریتــی از ماتریــس تصمیم گیــری اســتفاده می شــود. اّمــا، همچــون روش پیــش، در ایــن روش نیــز بیشــتر وضــع موجــود 

مطــرح اســت تــا تأثیرهــای احتمالــی و پیش بینــی آینــده.
تجربــه ی بازدیدکننــده و محافظــت از منابــع8: ایــن روش جدیدتــری اســت کــه در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــاالت 
مّتحــد آمریــکا تدوین شــده اســت. ایــن روش شــامل فراینــدی 8 مرحلــه ای اســت کــه بــا تشــکیل گروهــی بــا تخّصص هــای 
ــه پایــش نماگرهــای اجتماعــی و طبیعــی و اقدامــات مدیریتــی می انجامــد. در ایــن روش هــم  گوناگــون آغــاز می شــود و ب
بــه کیفّیــت منابــع طبیعــی و فرهنگــی توجــه می شــود و هــم بــه کیفّیــت تجربــه ی بازدیدکننــدگان. اّمــا، ایــراد ایــن روش در 
آنجاســت کــه در ایــن روش، »تجربــه ی« 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 اطاعــات الزم بــرای ایشــان فراهم شــود.

1 - Peterson, 2002, pp.29~35
2 - Environmental Impact Assessment (EIA)
3 - Leopold Matrix

4 - مخدوم، 1387
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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فراینــد مدیریــت فعالیــت بازدیدکننــده1: ایــن روش توســط کارشناســان پارک هــای ملّــی کانــادا تدویــن شــده اســت. در ایــن 
روش طــی 7 مرحلــه، مجموعــه ای از فعالّیت هــای تفریحــی و آموزشــی بــرای آشــنایی بازدیدکننــدگان بــا میــراث پارک هــای 
ــت  ــرای مدیری ــن روش، ب ــود. در ای ــن می ش ــا تدوی ــن فعالّیت ه ــه ای ــات ب ــاندن خدم ــرای رس ــه ای ب ــف، و برنام ــی تعری ملّ
بازدیدکننــدگان و افــزودن فرصت هــای بازدیــد از علــوم جامعه شناســی و بازاریابــی اســتفاده می کننــد. در ایــن روش خدمــات 
الزم بــرای بازدیدکننــدگان بــه تفضیــل پیش بینــی می کننــد؛ اّمــا، ازآنجاکــه اغلــب، در طرح هــای باالدســت »فرصــت تجربــه« 
بــرای بازدیدکننــدگان به درســتی تعریــف نشــده اســت، در زمــان اجــرا، طرحــی کــه بــا ایــن روش بــه دســت می آیــد از اعتبــار 
کافــی برخــوردار نیســت و ای بســا بخشــی از آن اجــرا نشــود. همچنیــن، ایــن روش بــر پایــه ی اســتانداردهایی اســتوار شــده 

اســت کــه از پیــش تعریــف و تصویــب شــده اند و قابلّیــت تطبیــق کمــی بــا شــرایط خــاص دارنــد.
طیــف فرصــت تفریحــی2: ایــن روش توســط جنگلبانــی و دفتــر مدیریــت اراضــی ایــاالت مّتحــد آمریــکا تدوین شــده و شــامل 
ــر اجــرای طــرح منتهــی می شــود.  ــه پایــش ب شــش مرحلــه اســت کــه از شناســایی و ثبــت عرصه هــای موجــود آغــاز، و ب
ــت  ــدی، زیســتی، اجتماعــی و مدیری ــط کالب ــن محی ــط بی ــا رواب ــه شــش دســته تقســیم شــده اند ت ــن روش اراضــی ب در ای
روشــن، و اصــول و قواعــدی بــرای مدیریــت بازدیــد تعریــف شــود. نماگرهایــی کــه در ایــن روش از آن هــا اســتفاده می کننــد، 
عبــارت از هفــت گــروه مختلــف اســت: دسترســی، دورافتادگــی، ویژگی هــای بصــری، مدیریــت محوطــه، مدیریــت بازدیــد، 
ــی،  ــات جغرافیای ــامانه ی اطاع ــتفاده از س ــا اس ــند ب ــن روش می کوش ــدگان. در ای ــر بازدیدکنن ــی و تأثی ــای اجتماع برخورده
ــه محافظــت از  ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب ــد ب ــان تلفیــق کننــد کــه عرضــه و تقاضــای بازدی نماگرهــا و دســته بندی اراضــی را چن
عوامــل طبیعــی، فرصت هــای بهره بــرداری عمــوم و تــوان ســازمان تنظیــم شــود. اّمــا، اگــر در ایــن روش بــر ســر نماگرهــا 

توافقــی جــّدی نباشــد، فراینــد برنامه ریــزی یکســره بــه هــم خواهــد ریخــت.

۱-2. روش های ارزیابـی پیامـدهای بصـری و منظـری
هرچنــد از دیربــاز طراحــان معمــار، شهرســاز و منظــر بــه تأثیــری که طــرح ایشــان بــر چشــم اندازهای پیرامــون دارد و، برعکس 
ــای  ــد ارزیابی ه ــام روش من ــا انج ــیدند، اّم ــذارد می اندیش ــان می گ ــرح ایش ــوه ی ط ــر جل ــم اندازها ب ــن چش ــه ای ــری ک تأثی
ــد کشــور جهــان مطــرح شــده  ــه بعــد در چن ــی از دهــه ی 1980 ب ــط ملّ بصــری و منظــری در طرح هــای توســعه، در ضواب
اســت3. در ایــن کشــورها، روش هایــی کمابیــش یکســان متــداول شــده اســت. در ایــن روش هــا، هــدف دســتیابی بــه تحلیلــی 

بصــری اســت از چگونگــی مداخلــه ی طــرح توســعه پیشــنهادی در دیدهــا و چشــم اندازها4.
ــه ی  ــل محوط ــر، تحلی ــم انداز موردنظ ــی چش ــل موضع ــود: تحلی ــام می ش ــطح انج ــه س ــری در س ــل بص ــن تحلی ــب، ای اغل
پیرامــون، و تحلیــل نقــاط دیــد. در تحلیــل دیدهــا بــه دیــد بــه دوردســت5، دیــد نزدیــک6، دیــد گســترده7 و داالن هــای دیــد8 
توجــه می شــود9. تحلیــل محوطــه ی پیرامــون طــرح، بــر پایــه ی مفهــوم »عرصه هــای تأثیــر بصــری10« انجــام می شــود. در 
ــر،  ــرد11. در ســال های اخی ــرار می گی ــی ق ــای ارزیاب ــاده می شــود و مبن ــت روی نقشــه پی ــن شــیوه، محدوده هــای قابل رؤی ای
عــاوه بــر روش هــای متــداول، روش هایــی بــر پایــه ی بهره جویــی از امکانــات رایانــه ای ابــداع شــده اســت. ایــن روش هــای 

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
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ــه از اواخــر دهــه ی  ــا ک ــن روش ه ــت ای ــدی و ســه بعدی تقســیم می شــود. موفقی ــه دو دســته دوبع ــه ای ب شبیه ســازی رایان
1980 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، باعــث شــد تــا جایــگاه ویــژه ای در ارزیابــی بصــری بیابنــد1.

۱-3. روش انجام این مطالعـه
روشــی کــه در ایــن مطالعــه بــه کار رفتــه اســت، مبتنــی بــر تحلیل هــای متــداول از نقــاط دیــد و عرصه هــای تأثیــر بصــری 
ــازی  ــا از شبیه س ــه در دیده ــی و مداخل ــنهادهای طراح ــی پیش ــرای ارزیاب ــن، ب ــود اســت. همچنی ــی وضــع موج ــرای برس ب

ــه را نشــان می دهــد. ــر مراحــل انجــام مطالع ــی شــده اســت. نمــودار زی ــه بهره جوی ــا کمــک رایان ســه بعدی ب
شكل ۱- گردش كار روش پیشنهادی

شناسایی و دسته بندی 
قطعه های منظری 

همگون در راه
نتیجه گیری

انجام ارزیابی متداول 
در عرصه های قطعه 

برگزیده

ارزیابی گزینه های 
طراحی و چگونگی 
مداخله از طریق 

شبیه سازی

۱ ۲ ۳ ۴

2- نمونه مـوردی
ــام  ــی انج ــه طراح ــروژه ی آزمون ــورت پ ــه به ص ــت ک ــن اس ــاده تهران-دیزی ــر ج ــرح منظ ــه ط ــه، ارائ ــن مطالع ــوع ای موض
می شــود. در ایــن مقالــه، گزیــده ای از نتایــج هــر چهــار مرحلــه ی روش مطالعــه شــرح داده می شــود. محــور تهران-دیزیــن 
ــن محــور از پیســت اســکی  ــرز منتهــی می شــود. ســپس، ای ــی الب ــه ارتفاعــات جنوب ــدای جــاده ی لشــکرک آغــاز و ب از ابت
ــر  ــی نظی ــتاهای مختلف ــن محــور، شــهرها و روس ــد. در مســیر ای ــوس می رس ــاده ی چال ــه ی ج ــه نیم ــذرد و ب ــن می گ دیزی
زردبنــد، اوشــان، فشــم، میگــون، شمشــک و دربندســر قــرار گرفتــه اســت کــه آن را ازنظــر گردشــگری بســیار جــّذاب می کنــد. 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــد ب ــه برگزی ــرای آزمون ــه باعــث می شــود آن را ب ــاده ک ــن ج ــای ای ــن ویژگی ه مهم تری
بخش مهّمی این جاده از مسیری کوهستانی می گذرد و در کنار بخشی دیگر از این جاده رودخانه عبور می کند؛

این جاده شامل بخش های درون شهری است و شهرهای کوچک و روستاهایی در کنار بخش هایی از آن قرار دارد؛
تردد در این جاده عاوه بر حمل کاال و مسافر، به منظور گردشگری تابستانی و زمستانی نیز انجام می شود؛ و

زیستگاه های جانوران و مناطق حفاظت شده ای در فاصله ای از این جاده قرار دارد.
شكل 2- شهرهای واقع در محور تهران-دیزین و بخش های مهم این محور

1- Oh, K. (1994) 
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2-۱. بخـش بندی محـور
بــا توجــه بــه تنــّوع ویژگی هــای راه و محیــط پیرامــون آن، بایــد بــرای بررســی روشــن تر، ایــن محــور را بــه قطعاتــی تقســیم 
ــه  ــورد توّج ــا م ــن قطعه ه ــن ای ــه در تعیی ــی ک ــن عوامل ــند. مهم تری ــته باش ــای مشــابهی داش ــه مســائل و ویژگی ه ــرد ک ک

ــارت اســت از: ــرد عب ــرار می گی ق
میـــزان تغییـــرات ایجادشـــده توســـط ساخت وســـازها کـــه شـــامل احـــداث ســـاختمان های مســـکونی و تعریـــض راه   

می شـــود؛
تأثیراتی که تغییرات ایجادشده بر محیط طبیعی این محور گذاشته اند؛  

روشــن اســت کــه هــر چــه تعــداد قطعــات بیشــتر باشــد، تنــّوع بیشــتری در تحلیــل بــه بــار خواهــد آمــد، و بــه همــان نســبت 
نیــز کار تحلیــل بــه درازا خــواه کشــید. ازایــن روی، محــور تهران-دیزیــن بــه شــش قطعــه تقســیم بندی شــده اســت:

بخش نخست، از محور لشکرک تا زردبند؛  
بخش دوم، از زردبند تا اوشان؛  
بخش سّوم، از اوشان تا فشم؛  

بخش چهارم، از فشم تا میگون؛  
بخش پنجم، از میگون تا شمشک؛ بخش ششم، از شمشک تا پیست دیزین.  

این بخش بندی و قطعه های حاصل در شکل 2 نشان داده شده است.

2-2. چالـش های بصـری و منظـری محـور
هرکــدام از بخش هــای یادشــده شــامل یــک بــازه بیــن دو شــهر اســت. میــزان تغییــرات منظــری و بصــری در ایــن بخش هــا 
و میــزان مداخلــه در منظــر طبیعــی هــر بخــش متفــاوت اســت. یکــی از مهم تریــن مداخله هــا 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 
ــر آن در  ــوز اجــرا نشــده اســت، تأثی ــال داشــته اســت. ازآنجاکــه ایــن تعریــض در ســمت دیزیــن هن ــه دنب چشــمگیری را ب
نواحــی باالتــر هنــوز دیــده نمی شــود. همچنیــن، بــا رســیدن بــه نقــاط ییاقــی ساخت وســاز شــتابان و مهــار نشــده بــدون 
ضوابــط یــا نظــارت کافــی بــر معمــاری یــا منظــر، بــر ســیمای راه و جلوه هــای بصــری آن تأثیــر گذاشــته اســت. نمونه هــای 

از ایــن تأثیــر در شــکل زیــر دیــده می شــود.
شكل 3- نمونه هایی از چالش های بصری و منظری در محور تهران-دیزین

2-3. تحلیل مقاطع نمـونه
ــه  ــار نقط ــن چه ــود. ای ــه می ش ــه ارائ ــن به صــورت نمون ــای محــور تهران-دیزی ــه از بخش ه ــار نقط ــل چه ــا، تحلی در اینج
عبارتنــد از: 1- شــهر اوشــان 2- میــدان اصلــی شــهر فشــم 3- محــور راه بــه ســمت میگــون 4- مســیر میگــون تــا شمشــک. 
در شــکل زیــر موقعیــت ایــن نقــاط نمونــه نشــان داده شــده اســت. در هرکــدام از ایــن نقــاط، بازه هــای شــهری و فضاهــای 
ــده  ــاختاری دی ــی س ــای مختلف ــا ویژگی ه ــی ب ــتایی، نقاط ــهری و روس ــکونتگاه های ش ــن س ــد فاصــل بی ــتایی و در ح روس

می شــود. گزیــده ای از تحلیــل بصــری و منظــری ایــن نقــاط نیــز در شــکل های 5، 6 و 7 آمــده اســت.
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شكل 4- موقعیت نقاط نمونه در محور تهران-دیزین

۴
۳

2
۱

شكل ۵- تحلیل نقاط نمونه ۱ و 2 در محور تهران-دیزین

نقطه ۱- شهر اوشان

الف. مقطع نمونه را در شهر اوشان
با توجه به تصویر باال، عناصری که باعث ایجاد اغتشاش بصری می شوند به چند دسته مختلف قابل دسته بندی اند: ساخت وسازهای حاشیه ی راه و رودخانه؛ تغییرات 
ناشی از تعریض راه و رها شدن کناره ی مسیر بدون احداث دیوار حائل به آن که عالوه احتمال خطر، نمای نامناسبی را ایجاد می کند؛ مبلمان های شهری مانند 
سطل های زباله ی بزرگ که به صورت پراکنده رها شده است؛ و تیرها و دکل های انتقال برق. این عوامل می توانند تأثیرات نامطلوب بصری داشته باشند. در مقابل، 

عناصر سبز حاشیه ی رودخانه که گاه به راه بسیار نزدیک است، الیه ای سبز را به وجود آورده اند که گسترش آن می تواند از میزان تأثیر عناصر نامطلوب بکاهد.

نقطه 2. میدان اصلی شهر فشم

ب. تصویر گسترده از میدان اصلی شهر فشم

ج. تحلیل بصری از میدان اصلی شهر فشم
در تصاویر باال، مرکز شهر فشم دیده می شود. با توجه به بخش های مشخص شده ساخت وساز و میزان آن به گونه ایست که الیه ی دوم و سبز شهر و از طرفی 
الیه ی محیطی طبیعی درزمینه ی پشت تحت الشعاع قرار گرفته است. در کنار نوع معماری پیاده شده در شهر که تطابقی با بستر خود ندارد، آمدوشد سواره و خودروها 

نیز سیمای محیط را تحت تأثیر قرار داده است.

راهنمای میزان آسیب های منظری و بصری
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شكل 6- تحلیل نقاط نمونه 3 و 4 در محور تهران-دیزین

نقطه 3- محور راه به سمت میگون

د. مقطع و تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون

ه. مقطع و تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون
محور تهران-دیزین از نزدیکی میگون و پس ازآن تا دیزین، واجد تغییرات بیشتری نسبت به بخش های پیشین است. ویژگی های طبیعی راه و عدم توجه به آن ها گاه 
تأثیر نامطلوبی بر منظر راه گذاشته است. به ویژه، چالش های زیر در منظر این نقطه از راه به چشم می خورد: عدم توجه به احداث دیوارهای حائل در نقاطی که ریزش 
وجود دارد؛ عدم توجه به پوشش دیوارهای حائل و معماری جان پناه ها؛ عدم استفاده آگاهانه از عالئم راهنمایی و رانندگی؛ و مکان یابی سازه های خطوط انتقال برق 
بدون توجه به تأثیر بصری آن ها.در مقابل، فضاهای سبز و پوشش گیاهی که به صورت طبیعی بین رودخانه و راه شکل گرفته است، از عوامل جذابیت راه محسوب 
می شود. بااین حال، نگهداری از این فضای سبز، طراحی، مدیریت و توسعه ی آن ضروری است. در حال حاضر، بخش مهمی از این فضای سبز یا شامل گیاهان 

خودرو در محل های عمومی است و یا فضای سبز خصوصی در باغ ها و باغچه های اطراف است.

راهنمای میزان آسیب های منظری و بصری
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شكل 7- تحلیل نقاط نمونه 3 و 4 در محور تهران-دیزین

نقطه 4- مسیر میگون تا شمشک

و. تحلیل بصری از محور راه به سمت میگون

ز. مقطع و تحلیل بصری از محور راه بین میگون و شمشک
از قسمت هایی که راه به خاطر طبیعت بکر کوهستانی و ساختار ژئوموفولوژیک خود، جلوه ی 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 حاشیه ی آن غالب سیمای راه را به خود اختصاص داده است.
بااین حال، هنوز ساخت وسازهایی 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 ساخت وسازها دارای تأثیر منفی نیست و در کنار تمامی ساختمان های ساخته شده، سازه هایی نظیر آنچه در باال عالمت گذاری 

شده است، به دلیل اهمیت به بستر، رعایت حریم حداقلی و نوع معماری خود تأثیرات مثبتی را هم در راه داشته است.

 راهنمای میزان آسیب های منظری و بصری
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3- شـبیه سازی
پــس از بررســی میدانــی کــه بــه مختصــری از یافته هــای آن اشــاره شــد،، بــرای تکمیــل ایــن مطالعــه و دســتیابی بــه اصــول 
ــی  ــد مــورد ارزیاب ــه را نشــان می دادن ــر ســه بعدی شبیه سازی شــده کــه هــر یــک نوعــی از مداخل راهنمــای طراحــی، تصاوی
ــن  ــر شبیه سازی شــده از مداخــات ممکــن تدوی ــن منظــور پرسشــنامه ای شــامل دوازده تصوی ــرار گرفــت. بدی و ســنجش ق
ــاهده  ــس از مش ــت پ ــخ گویان می بایس ــد. پاس ــع ش ــجویان توزی ــی از دانش ــه ای تصادف ــان نمون ــه می ــش اولی ــرای آزمای و ب
ــت ســطح  ــامل هف ــا ش ــن گزینه ه ــد. ای ــان می کردن ــود بی ــورد نظــر خ ــه م ــود را به صــورت انتخــاب گزین ــر نظــر خ تصوی
مطلوبیــت می شــد؛ کــه بــه ترتیــب عبــارت بــود از: خیلــی نامطلــوب؛ نامطلــوب؛ نســبتًا نامطلــوب؛ بی تأثیــر؛ نســبتًا مطلــوب؛ 
مطلــوب؛ و خیلــی مطلــوب. ایــن دوازده تصویــر و پرســش دربــاره ســه زمینــه کلــی تنظیــم شــده بــود: 1- میــزان مطلوبیــت 
ساخت وســاز 2- آمدوشــد و 3- مبلمــان و عناصــر الحاقــی جــاده. بــرای آنکــه پاســخ گویان بــرای انتخــاب پاســخ های خــود، 
تصاویــر را بــا یکدیگــر مقایســه نکننــد، در هــر بــرگ از پرسشــنامه، تصاویــری متفــاوت درج شــد. در ایــن تصاویــر، دربــاره ی 
هــر ســه زمینــه پرســش هایی پرســیده می شــد. بدیــن ترتیــب، پاســخ گویان در هــر بــرگ و بــا توجــه بــه تصاویــر متفــاوت 
ــن  ــامل ای ــد، ش ــیده می ش ــا پرس ــک از زمینه ه ــر ی ــه در ه ــش هایی ک ــد. پرس ــر می کردن ــه اظهارنظ ــه زمین ــر س ــاره ه درب
ــد،  ــزان مطلوبیــت ساخت وســاز، از مطلوبیــت افزایــش ساخت وســازها، ســاخت ســاختمان های بلن ــود. درزمینــه ی می مــوارد ب
و حفــظ پوشــش گیاهــی در مقابــل ساخت وســاز پرســش می شــد. درزمینــه ی آمدوشــد، دربــاره ی افزایــش تیرهــای بــرق و 
گاردریــل، افزایــش عائــم و تیرهــای بــرق، افزایــش عائــم جــاده ای، حــذف شــدن تیرهــای بــرق و طراحــی دیوارهــای حائل 
کنــار جــاده و نورپــردازی آن پرســش هایی مطــرح می شــد. درزمینــه ی مبلمــان و عناصــر الحاقــی جــاده نیــز پرســش هایی 
از افزایــش آمدوشــد ســواره، افزایــش خودروهــا؛ افزایــش تــردد خودروهــا، و افزایــش آمدوشــد پیــاده در مســیر پرســش هایی 

در پرسشــنامه گنجانــده شــده بــود.
شكل 8- پرسشنامه طراحی شده با تصاویر شبیه سازی شده
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ایــن پرسشــنامه بــرای ســنجش اولیــه میــان نمونــه ای تصادفی شــامل ســی تــن از دانشــجویان دانشــگاه از رشــته های مختلف 
توزیــع شــد. ســپس، گزینه هــای کیفــی پرسشــنامه بــه ارقــام کمــی در بــازه ی 3- تــا 3+ تبدیــل شــد. بــرای نتیجه گیــری، 
میانگیــن ارقــام هــر پاســخ مورداســتفاده قــرار گرفــت. یافته هایــی کــه از نظرســنجی اولیــه بــه دســت آمــد، در اینجــا بیــان 

می شــود.

3-۱. ساخـت وساز در حاشـیه جاده
ــن نظــر ایشــان نســبت  ــه ساخت وســازهای حاشــیه جــاده نداشــتند. میانگی ــت پاســخ گویان نظــر مســاعدی نســبت ب اکثری
بــه افزایــش ساخت وســاز در حاشــیه جــاده نامطلــوب و نســبت بــه افزایــش ساخت وســاز در حاشــیه جــاده نســبتًا نامطلــوب 
ــوب اســت.  ــاره ی حفــظ پوشــش گیاهــی به جــای ساخت وســاز بیشــتر مطل ــب پاســخ گویان درب ــل، نظــر اغل اســت. در مقاب

نمــودار شــکل زیــر ایــن نتایــج را نشــان می دهــد.
شكل ۹- نتایج مطلوبیت مداخله در ساخت وسازهای كنار جاده
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3-2. تأثیر آمدوشد بر مطلوبیت جاده
اکثریــت پاســخ گویان نظــر مســاعدی نســبت بــه افزایــش مبلمــان در حاشــیه جــاده نداشــتند. میانگیــن نظــر ایشــان نســبت 
بــه افزایــش تیرهــای بــرق و گاردریــل در حاشــیه جــاده نســبتًا نامطلــوب اســت؛ اّمــا، افزایــش عائــم راهنمــا را به تنهایــی 
چنــدان نامطلــوب نمی داننــد. در مقابــل، میانگیــن نظــر پاســخ گویان دربــاره ی حــذف شــدن تیرهــای بــرق مطلــوب اســت. 
ــن  ــر ای ــودار شــکل زی ــد. نم ــوب می دانن ــردازی آن را مطل ــل و نورپ ــای حائ ــب پاســخ گویان طراحــی دیواره ــن، اغل همچنی

ــد. ــان می ده ــج را نش نتای
شكل ۱۰- نتایج مطلوبیت مداخله در اجزا و مبلمان جاده ای
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3-3. مطلـوبیت مبلمان جاده ای
اکثریــت پاســخ گویان نظــر مســاعدی نســبت بــه افزایــش میــزان آمدوشــد در جــاده نداشــتند؛ اّمــا، افزایــش تعــداد خودروهــا 
ــن نظــر پاســخ گویان  ــل میانگی ــوب نمی دانســتند. بااین حــال، در مقاب ــدان نامطل ــاده را چن ــردد در ج ــش ت ــا افزای ــاده ی در ج

دربــاره ی افزایــش آمدوشــد پیــاده در کنــار جــاده مطلــوب اســت. نمــودار شــکل زیــر ایــن نتایــج را نشــان می دهــد.
شكل ۱۱- نتایج مطلوبیت مداخله در چگونگی آمدوشد
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4- نتیجه گـیری
با توجه به آنچه گفته شد، این مطالعه نتایج زیر را در پی داشته است:

ــی  ــا در طراح ــن ارزیابی ه ــرد ای ــان دهنده ی کارب ــد، نش ــان ش ــا بی ــه در اینج ــی ک ــری مقدمات ــری و منظ ــای بص ارزیابی ه
ــا  منظــر راه، هــم در طــرح بهســازی منظــر راه هــای موجــود و هــم در طراحــی راه هــای جدیــد اســت. به ویــژه، می تــوان ب

ــه راه کارهــای عملــی و مفیــدی بــرای طراحــی راه هــای جدیــد دســت یافــت. ــه ب ــا کمــک رایان اســتفاده از شبیه ســازی ب
بــرای تعمیــم نتایجــی کــه از ایــن ارزیابی هــای اولّیــه بــه دســت آمــد، نیــاز بــه تکــرار ایــن پژوهــش در مقیاســی گســترده تر 

و بــا پاســخ گویانی از ســاکنان، بهــره وران و دســت اندرکاران مدیریــت و ترابــری جــاده ای در محــور تهران-دیزیــن اســت.
بــا توّجــه بــه نقشــی کــه ارزیابی هــای بصــری و منظــری در تبییــن پیامدهــای طراحــی دارد، جــای آن دارد تــا ایــن شــیوه ی 
ارزیابــی نه تنهــا در مرحلــه ی مطالعــات، بلکــه بــه صــورت مســتمر در کنــار طراحــی و اجــرای طرح هــای راه ســازی و بهســازی 
جــاده ای انجــام شــود تــا نتیجــه ای کــه از ســرمایه گذاری هنگفــت در ایــن امــر حاصــل می شــود، بــرای بهــره وران مطلوبیــت 

بیشــتری داشــته باشد.
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