طرح موضـوع منظر راههای برونشهری کشـور در کارگروه معماری راه
شقایق صدیقوزیری
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مکانیــزه شــدن زندگــی امروزیــن بشــر ،توســعه شــهری شــتابان و گســترش حوزههــای ســاختو ســاز ،نیــاز بــه احــداث
زیرســاختهای عظیــم حمــل و نقــل شــهری و فراه ـمآوردن دسترســی مناســب بــرای شــهروندان را بیــش از پیــش مبــرم
میســازد .راههــای اتصالدهنــده درون-بــرون شــهری ،اعــم از آزادراههــا و بزرگراههــا ،کــه زبــان مقیــاس جدیــد کالنشــهرها
بهشــمار میآینــد ،نقشــی حیاتــی در جابهجایــی شــهروندان ،ارتقــای کیفیــت و کمیــت مســافرتهای شــهری داشــته و
شــکلگیری کانونهــای زیســتی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد.
در کشــورمان ،عمــر کوتــاه تجربــه در احــداث راههــای نویــن برونشــهری و مدیریــت اجرایــی نه چنــدان مناســب ،نگرشهای
تکبعــدی و صرفـ ًا ترافیکــی و فنــی در برنامهریــزی و طراحــی راههــا ،عــدم توجــه بــه مســائل زیباییشــناختی و ایمنــی راه،
عــدم توجــه بــه تعبیــه و تمهیــد تســهیالت و امکانــات الزم در کنــاره راههــا ،مســائل و مشــکالت عدیــدهای از جملــه افزایــش
تصادفــات جــادهای را موجــب شدهاســت .ایــن درحالیســت کــه پرداختــن بــه موضوعاتــی چــون زیباییشــناختی ،عملکــرد،
کارایــی مناســب و ایمنــی راه ،بــه مــوازات کیفیــات فنــی آن ،کــه همگــی در مبحــث معمــاری راه موضوعیــت مییابنــد،
میتوانــد در تعدیــل و برونرفــت از مصائــب کنونــی راهگشــا باشــد .پــر واضــح اســت کــه توجــه بــه موضوعــات فرهنگــی
و اجتماعــی ،اعــم از محلــی و ملــی ،و رعایــت ویژگیهــای خــاص معمــاری و زیسـتمحیطی هــر منطقــه در احــداث راههــا،
عــاوه بــر افــزودن بــر جاذبههــای راه ،بــر هویتمنــدی و اصالــت آنهــا نیــز تأثیرگــذار خواهــد بــود .مــروری بــر تاریخچــه
راههــای ارتباطــی شــهری و منطقـهای ایرانزمیــن ،بــه عنــوان میراثــی ارزنــده ،و تأکیــد بــر ویژگیهــای نامبــرده در برنامـه و
طرحریــزی آنهــا در روزگاران پیشــین ،ضــرورت توجــه بــه معمــاری راههــا و مســیرهای مواصالتــی بیــن شــهری و منطقـهای
را در عصــر کنونــی ،بــه وضــوح روشــن میســازد.

توجه به ابعاد مختلف مؤثر بر ایجاد تا مدیریت بهرهبرداری از راههای برونشهری ایران ،برای نخستین بار در کشور ،حدود سه
سال پیش ،طی مراسم افتتاحیه آزادراه قم -گرمسار بهعنوان قطعهاي از پروژه آزادراهی حرم تا حرم ،توسط مقام عالی وزارت،
جناب آقای دکتر آخوندی ،به طور جدی مطرح گردید .به زعم ایشان ،توجه به این ابعاد ،ضامن ارتقای کیفیت مسیرها و رضایت
استفادهکنندگان آنها خواهد بود ،ضمن اینکه ایمنی سفرها و کاهش تصادفات جادهای را نیز به همراه خواهد داشت .با طرح این
موضوع و به موازات ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،که ذیل آن ،این وزارتخانه وظایف و تعهداتی
در جهت حفظ ،مراقبت و کمک به جامعه هدف فعالیت خود متقبل میشد ،توجه به معماری و منظر راه ،در مدیریت اجرایی
تمامی راهها و جادههای کشور ،در دستورکار قرار گرفت؛ اما آنچه در وهله اول بدیهی مینمود ،لزوم تهیه دستورالعملی روشن و
مورداستناد ،بهمنظور پیشبرد کار بود.

پس از انجام مطالعات و بررسیهاي اولیه پیرامون ادبیات موضوع در دنیا و برگزاري جلسات هماندیشی میان زیرمجموعههای
مرتبط با موضوع از وزارتخانه ،در راستاي تعیین چگونگی پیشبرد موضوع ،و در ادامه به منظور جلوگیري از بروز موازيکاريهای
احتمالی در این زمینه و ایجاد انسجام و دستیابی به نتایج روشن ،بنا به دستور مقام عالی وزارت ،تفاهمنامهاي مابین سازمان راهداري
و حمل و نقل جادهاي و شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ،منقعد و بر سه موضوع اصلی زیر متمرکز گردید:
 .1تهیه دستورالعملها و راهنماهاي کاربردي ناظر بر معماري راه
 .2احیاي سکونتگاههاي موقت و کاروانسراهاي میانراهی تاریخی و ارزشمند در حاشیه جادهها و بهرهگیري از آنها به عنوان
مراکز خدماتی -رفاهی -امدادي جادهاي و راهدارخانه
 .3برگزاري سمینارهاي آموزشی مشترك
در راستاي عملیاتی شدن مفاد تفاهمنامه مذکور ،کارگروهی تحت عنوان «معماري راه» ،با حضور نمایندگانی از  .1سازمان راهداري
و حمل و نقل جادهاي  .2شرکت مادر  .3شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور  .4شوراي عالی هماهنگی ترابری،
فنی و زیربنایی و  .5جامعه دانشگاهی ،تشکیل شد که پیگیري و انجام موضوعات فوق را از آغاز شکلگیری ( )1395/4/2تاکنون
( ،)96/2/2در دستور کار دارد.
بنا به مراحل پیشرفت کار ،پس از برگزاری  12جلسه ،از آنجاکه بنظر ،زمان طرح موضوع و ارائه نتایج اقدامات این کارگروه
و هماندیشی با جامعه گستردهتري از متخصصین و حرفهمندان حوزه راه در کشور فرارسیده بود ،برنامهای جهت برگزاري
سلسلهنشستهايی در قالب سلسلهنشستهاي موضوعی شرکت مادر ،تدارك دیده شد که در ادامه شرحی از برگزاری جلسات
کارگروه و سلسلهنشستهاي موضوعی دفتر سیزدهم که بدین امر اختصاص یافت ،ذکر شده است.
گزارشـی از برگـزاری جلسـات کارگـروه معماری راه

اهــم مــوارد پیگیریشــده و اهــم نتایــج بهدســت آمــده ،طــی  16جلســه برگــزاری کارگــروه تاکنــون ( )96/2/2را میتــوان
در عناویــن زیــر خالصــه نمــود.
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همانگونه که اشاره شد ،در راستای تفاهمنامه منعقده شرکت مادر و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،کارگروه معماري راه
با سه دستورکار اصلی تهیه دستورالعملها و راهنماهاي کاربردي ناظر بر موضوع ،احیاي عناصر ارزشمند وابسته به راه و برگزاری
سمینارهاي آموزشی مشترك ،از اوایل تیرماه  ،95آغاز به کار نمود و دبیرخانه این کارگروه بنا به توافق طرفین ،در شرکت مادر
مستقر گردید .همچنین مطابق با یکی از دالیل اصلی شکلگیری کارگروه ،مبنی بر پیشبرد اقدامات منسجم و پرهیز از هرگونه
موازیکاری ،بررسی و نظارت بر انجام موضوع قرارداد همکاری فیمابین شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور
با دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تهیه «طرح جامع ساماندهی منظر راههای کشور» و نیز موضوع قرارداد همکاری فیمابین
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي با همان دانشگاه ،درخصوص «ارائه طرح ساماندهی منظر محور تهران -دیزین» ،به این
کارگروه ارجاع داده شد.

اهم مـوارد پیگـیری /مطرحشـده در جلسات کارگـروه معماری راه
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هـر آنچـه کـه در بحـث معمـاری راه ،ضـرورت توجـه دارد؛ اعـم از ضـرورت هـم زبانی مسـائل زیباییشـناختی با مسـائل فنی و
عمرانـی در اجـرای پروژههـای معماری راه ،توجه به نیازها و انتظارات تمامی اقشـار و گروههای مختلف اسـتفادهکننده در سـاخت و
بهرهبـرداری از راه بـه ویـژه معلـوالن ،کمتوانـان و سـالمندان ،توجه توأمان به تمامی بخشهـای معماری و منظر راه اعم از بسـتر،
عناصـر و تجهیـزات ،پوشـش گیاهـی ،هماهنگـی با اقلیـم و  ، ...بهرهگیری از شـیوههای خالقانـه و اقدامات کمهزینـه در طراحی
و نصـب عناصـر منظـر راه ،توجـه به همجـواری ورودی مجتمعـات خدماتی میانراهی با کناره راه و تسـهیل دسترسـی کاربران به
آنهـا ،توجـه بـه مسـائل امنیتی ،توجه بـه اولویت ارتقـای ایمنی راه نسـبت به ارتقای منظر جـادهای.
ضرورت کلنگر بودن دستورالعمل و راهنماهای تهیهشده برای ساماندهی و مدیریت بهرهبرداری منظر راههای ایران.
چندوجهی بودن موضوع و ضرورت بهرهگیری از دانش و تجارب کارشناسان و متخصصان از دیگر حوزههای مرتبط با موضوع.
امکانسنجی بهرهگیری از تجارب متخصصین خارجی در این زمینه و بومیسازی آن.
لـزوم جامعیـت و یکپارچگی اقدامات انجامشـده از سـوی سـازمانها ،نهادها ،مؤسسـات و شـرکتهای مرتبط و پرهیـز از مطالعات
و اقدامـات پراکنده در این راسـتا.
تسـهیل نیل به ادبیاتی مشـترک میان مباحث فنی -مهندسـی و منظر راه و همچنین تسـهیل تعامل با سـازمان میراث فرهنگی
در پیشـبرد موضوع.
ضرورت تدوین سیاسـتها و چارچوبهای روشـن و مشـخص در خصوص معماری راه ،با قابلیت ابالغ از سـوی مقام عالی وزارت،
و در دسـتورکار قرارگیری آن در تمامی سـازمانها و شـرکتهای تابعه و مرتبط با موضوع.
توجـه بـه مصوبـه شـورای عالـی در خصوص تدویـن ضوابط سـاماندهی و طراحی منظـر راههای ایـران ،به دلیل مرجع بـودن این
شـورا در تأییـد و تصویـب دسـتورالعملهای تدوینشـده راههای برونشـهری.
ضـرورت توصیـهای بودن اصول و ضوابط ارائهشـده نهایی جهت سـاماندهی منظر راههای برونشـهری ایران ،و نه الـزام به اجرای
طرح ،در شـرایطی که غیرممکن باشـد.
توجـه بـه کاربردیبـودن ضوابـط تدوینشـده بـرای طـرح منظـر راههـای برونشـهری ،هـم در طراحی راههـای جدیـد و هم در
سـاماندهی و بهسـازی راههـای موجود.
در دسـتورکار قرارگیری بخشـی تحت عنوان «منظر و معماری راه» ،در شـورا یا سامانه بازنگری صالحیتهای عمومی حرفهمندان
حوزه راه و شهرسازی.
ضـرورت احیـای کاروانسـراها و عناصـر ارزشـمند میانراهـی و فراهـم آوردن امـکان بهرهگیـری از آنها به عنـوان مجموعههای
خدماتی؛ که در همین راسـتا ،مقرر شـد تا احیای کاروانسـراها و عناصر ارزشـمند میانراهی چهار اسـتان سـمنان ،اصفهان ،یزد و
همـدان ،به عنـوان پایلوت در دسـتورکار قـرار گیرد.
جوانـب و نحـوه حمایـت سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـادهای از طرح احیـاء و بهرهبرداری مجـدد از کاروانسـراهای تاریخی،

بهعنـوان مجموعههـای خدمـات بینراهـی.
 قـرارداد منعقـده «سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـادهای» و «صنـدوق احیـاء و بهرهبـرداری از اماکن تاریخـی و فرهنگی» در
خصـوص اعطـای مجـوز احـداث راه دسترسـی خروجـی و ورودی یـازده کاروانسـرای کشـور ،در دو فاز.
 کلیات شرح خدمات پیشنهادی پیشنهادنامه طرح باززندهسازی کاروانسراهای تاریخی بینراهی.
 نقش کاروانسـراهای برونشـهری احیاشـده در فراهمآوردن امکانات و تسـهیالت مناسـب برای مسـافرین راههای برونشـهری با
تأکیـد بـر ابعـاد مختلـف این نقش؛ از بعـد معنایی با ایجاد خاطـرات زیبا و به یادماندنی برای گردشـگران ،بهعنـوان عنصر معمارانه
مؤثـر بـر خوانایـی راه ،و نمایاننـده هویـت و پیشـینه تاریخـی محل بـا تأثیرات مثبـت فرهنگی اجتماعـی و بهعنـوان مکانی برای
مبـادالت و گفتگوهـای فرهنگـی .از بعـد عملکردی در جایگاه توقفگاهـی برای رفع حوائج ،رفع خسـتگی و تأمین ایمنی ترافیک و












از بعـد اقتصـادی بـا ایجاد اشـتغال و تأثیـرات مثبت بر رونـق راه و حتی نقاط پیرامونی آن (شـهر یا روسـتا).
نحـوه اتصـال و ارتبـاط کاروانسـراهای میانراهـی بـا جـاده ،با توجه بـه تجـارب اجرایی موفـق و ناموفـق در مکانیابی مجتمعات
خدماتـی -رفاهـی میانراهی.
ضـرورت و نحـوه اعمال محاسـبات ترافیک گردشـگری بهعنـوان یکی از معیارهای انتخـاب و تعیین کاروانسـراهای میانراهی در
راسـتای بهرهبـرداری مجـدد از آنهـا به شـکل مجتمعات خدماتـی -رفاهی.
بهرهگیـری از مـدل ارزیابـی ارزش اقتصادی با چارچوب و معیارهایی مشـخص ،بهمنظور دسـتیابی به گزینههایی مطمئن در تعیین
کاروانسـراهای منتخـب احیـاء در گام اول و تدویـن ضوابط خاص احیای کاروانسـراهای منتخب بر مبنـای آن در گامهای بعدی.
نحوه اجرای فضای سـبز حاشـیه راهها و پیشـنهاد بهرهگیری از پوشـش گیاهی زمینه موجود و یا تمرکز بر تعریف مناطق سـبز در
مقیاسـی متناسـب با محل تعبیه آن ،نه در تمامی حاشـیه مسـیر؛ در ورودی شـهرها و یا در جوار مجتمعات خدمات فرهنگی -رفاهی.
توجـه بـه بهرهگیـری از واژگان مصطلـح حوزه راه یـا واژگانی که معـادل آنها در آئیننامههـای داخلی موجود میباشـد ،در تدوین
ضوابـط و راهنماها.
ورود درس «طراحـی منظـر جادههـا و بزرگراههـا» بـه واحدهـای اختیاری رشـته معماری منظر طی یکی دو سـال اخیـر ،در نتیجه
افزایـش توجهـات بـه موضـوع ضـرورت سـاماندهی جادههـا و بزرگراهها و اهمیـت طراحی منظـر آنها.
معرفی بخشـی از راههای برونشـهری مسـیر قم /گرمسـار /مشـهد به دانشـجویان رشـته منظر دانشگاه شهید بهشـتی ،بر اساس
اطالعـات دریافتـی از شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمـل و نقل کشـور ،جهت انجـام پروژههای سـاماندهی منظـر راه بر
اسـاس طـرح جامـع سـاماندهی منظـر راههای برونشـهری ایران ،در راسـتای بررسـی هـر چه بیشـتر آزمونپذیری ایـن طرح.
تبـادل نقطهنظـرات اعضـای کارگروه درخصوص بخشهایی از طرح جامع سـاماندهی منظر راههای کشـور (مشـتمل بر مطالعات
پایـه و ضوابـط منظر راه) که طی  5جلسـه از سـوی مشـاور طرح ،ارائـه گردید.
تبـادل نقطهنظـرات اعضـای کارگـروه درخصـوص بخشهایی از طـرح جامع سـاماندهی منظر محور تهـران -دیزیـن ،که طی 5
جلسـه از سـوی مشـاور طرح ،ارائـه گردید.

طی برگزاری  16جلسـه ،مهمترین نتایج ارائهشـده به کارگروه ،توسـط مشـاورین طرحهای منعقده با محوریت «طرح جامع سـاماندهی
منظـر راههـای کشـور»؛ «طرح جامع سـاماندهی منظر محور تهران -دیزین»؛ و «طرح مسـتند شناسـایی و معرفی تجـارب بهرهبرداری
مجدد از میراث معماری ارزشـمند وابسـته به راه» که طی جلسـات اشارهشـده ،مورد نقد و بررسـی اعضاء قرار گرفتهاند ،به شـرح زیر است:
 ویراست اول از بخش مطالعات پایه «طرح جامع ساماندهی منظر راههای کشور».
 ویراست اول از بخش ضوابط طرح ساماندهی منظر راههای کشور «طرح جامع ساماندهی منظر راههای کشور» ،که به 
حداقـل توصیههایـی کـه رعایـت آنها با توجه بـه ظرفیتها و توانمندیهای کنونی کشـور ،در طـرح منظر راههـای جدیداالحداث
و بهسـازی راههـای موجود ،ضروری میباشـد ،اشـاره دارد.
 ویراست اول از «طرح جامع ساماندهی منظر محور تهران -دیزین».
 فـاز اول از «طـرح مسـتند شناسـایی و معرفـی تجارب بهرهبرداری مجدد از میراث معماری ارزشـمند وابسـته به راه» که مشـتمل بر
بخشهـای زیر میباشـد:
 مروری اجمالی بر ادبیات موضوع :بهرهبرداری مجدد و عناصر معرف مسیرهای فرهنگی
 میراث معماری وابسته به راه :پیدایش راه در ایران ،انواع راه و میراث معماری وابسته به راه در ادوار تاریخی
 معرفی کاروانسراها و آبانبارهای برونشهری به بهرهبرداری مجدد رسیدهی ایران
 شناسایی سایر میراث معماری وابسته به راه
برگـزاری سلسلهنشسـتهاي موضوعـی دفتر سـیزدهم با عنـوان «معماری منظـر راه؛ رهیافتی نوین در ارتقای کیفیـت نظام حمل ونقل
درون و برون شـهری».

شماره۵۵-۵۶
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