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چکیده

افزایش شهرنشینی، توسعۀ بی رویه شهرها و ضعف مدیریت در بسیاری از موارد باعث کاهش شدید کیفیت 
زندگی و به خصوص افزایش مسائل زیست محیطی و همچنین، تضعیف بنیان های اکولوژیکی داخل و پیرامون آن ها 
شده است. استفاده از اتومبیل  نیز با توسعۀ شهرها و سبک زندگی نسبت مستقیم دارد که از این حیث مسیرهای 

ارتباطی اهمیت ویژه ای دارند.

مسیرهای ارتباطی در داخل بافت های شهری برای فراهم کردن امکان عبورومرور در شهرها ایجاد شده اند. این 
مسیرها در مجاورت و در ارتباط با بافت های شهری شکل گرفته اند و در این بین بزرگراه ها، به عنوان گونه ای از 
مسیرهای ارتباطی، نقشی اصلی و حیاتی در سازمان حمل ونقل کالن شهرهای معاصر دارند. طراحی منظر بزرگراه های 
شهری عالوه بر جنبه های ارتباطی و زیبایی شناسانه، می تواند با تقویت یا تضعیف سرمایه های اکولوژیک شهر مرتبط 

باشد. ازاین رو، در این پایان نامه به طراحی منظر بزرگراه های شهری با رویکرد اکولوژیک پرداخته شده است.

نمونۀ مورد مطالعه در این گزارش بزرگراه چمران در شهر تهران است که یکی از مهم ترین بزرگراه های شهری 
تهران به دلیل دسترسی های باال و همچنین دارابودن محور شمالی ـ جنوبی و قرارگیری در کنار مناطق مختلف 
شهری است. این بزرگراه به دلیل قرارگیری در مسیر ساختمان های مهم دولتی، مسیر و محل تردد شخصیت های 
خاص است. آن چیزی که هم اکنون از دیواره های بزرگراه چمران دیده می شود، ساختمان های فرسوده در بعضی 
قسمت ها، ساختمان های ناهماهنگ، جدارۀ سبز گسسته، فضاهای رها شده و... است که به نگاهی جدید در طراحی 

نیاز دارد و این امر موضوع اصلی در این پژوهش است.

در این گزارش نگارنده پس از انجام مطالعات نظری و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی، به تحلیل 
سایت مورد نظر از لحاظ ویژگی های اکولوژیکی و طبیعی، کالبدی و فعالیتی و همچنین، ویژگی های نمادین و ذهنی 
پرداخته است و محدودۀ سایت مورد طراحی با استفاده از مدل AHP انتخاب و بررسی شده و درنهایت، راهکارهایی 

برای طراحی مطلوب منظر این مکان پیشنهاد شده است.

روش تحقیق استفاده شده در این گزارش تحلیلی ـ توصیفی از نوع مطالعۀ موردی و روش جمع آوری اطالعات 
کتابخانه ای و میدانی بوده است. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از تکنیک سوات انجام شده است.

کلیدواژگان: اکولوژی، بزرگراه شهری، منظر بزرگراه
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مقدمه

با شروع استفاده از خودروها و اتومبیل های شخصی، چهرۀ شهرها دگرگون  شده و شکل دیگری به خود گرفته 
است. این تغییر در مقیاس خیابان ها و مسیرها به گونه ای بود که بعد از گذشت سال ها، حتی خیابان های درون شهری 
پاسخ گوی نیاز بشر برای تردد و سهولت در دسترسی ها نبوده اند. احداث بزرگراه های شهری راه دیگری برای تسهیل 
امر عبورومرور است. متأسفانه، احداث بزرگراه های شهری با عبور از میان مناطق مختلف شهری و گسستن محالت 
از یکدیگر باعث آسیب های فراوان و بی شماری به ساکنان این مناطق شده است؛ شاید بتوان گفت که مشکالت و 

آسیب های اجتماعی که در این فضاها به وجود آمده اند، قابل  پیشگیری بوده اند.

بزرگراه های شهری به دلیل برخورد با مخاطبان متعدد اهمیت زیادی دارند. طراحی منظر بزرگراه های درون شهری 
روشی نوین در بهبود منظر این گونه فضاهای شهری است. بزرگراه چمران یکی از مهم ترین بزرگراه های شهری 
تهران به دلیل دسترسی های باال و همچنین دارابودن محور شمالی ـ جنوبی و قرارگیری در کنار مناطق مختلف 
شهری است. این بزرگراه به دلیل قرارگیری در مسیر ساختمان های مهم دولتی، مسیر و محل تردد شخصیت های 
خاص است. آن چیزی که هم اکنون از دیواره های بزرگراه چمران دیده می شود، ساختمان های فرسوده در بعضی 
قسمت ها، ساختمان های ناهماهنگ، جدارۀ سبز گسسته، فضاهای رهاشده و... است که به نگاهی جدید در طراحی 

نیاز دارد و همین امر موضوع اصلی در این پژوهش است.

1- طرح مسئله و ضرورت ها

امروزه، با گسترش شهرنشینی و استفادۀ بیش ازحد از خودروها ضرورت احداث راه های شهری با عنوان بزرگراه 
در  فضایی  و  کالبدی  ساختار  اجزای  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  شهری  بزرگراه های  است.  مطرح  شده  شهری 
زندگی روزمرۀ ساکنان  و  فعالیت  به عنوان مکان های مهم  ارتباطی  راه های  پرجمعیت هستند.  و  بزرگ  شهرهای 
شهرها محسوب می شوند. از آنجایی که بزرگراه ها نقش برقراری ارتباطات سریع در بین شهرها و همچنین، داخل 
شهرها را برعهده دارند، این فضاهای شهری به  رغم اهمیتی که ازلحاظ زیبایی شناسی، کالبدی و بصری دارند، با 
عبور از میان مناطق مختلف شهری ساختاری منفصل و بدون هویت را ایجاد کرده اند. لذا، طراحی جدارۀ این راه ها 
و ارتباطات آن ها با محیط اطراف می تواند تأثیرات منفی احداث این مسیرها را روی محیط اطراف کم رنگ تر کند. 
امروزه، به جداره های بزرگراه ها به عنوان زیرساخت های سبز شهری بی توجهی شده است؛ لذا، طراحی اصولی و 
هدفمند آن ها نه تنها باعث بهبود کیفیت کالبدی و بصری، بلکه باعث ارتقای کیفیت اکولوژیک نیز خواهد شد. در 
این پژوهش ضمن بررسی مباحث نظری منظر، طراحی بزرگراه های شهری و نحوۀ برخورد با آن در نمونه های 
داخلی و خارجی، مؤلفه های مؤثر در ارتقای سیمای راه و چگونگی استفاده از این مؤلفه ها برای ارتقای سیما و 
پیامد آن برای خوانایی بزرگراه های شهری بررسی و تحقیق شده است و همچنین، نحوۀ ارتقای کیفیت کالبدی و 
بصری بزرگراه های شهری توسط طراحی منظر بزرگراه با تأکید بر ویژگی ها و پتانسیل های اکولوژیک موجود نیز 

مطالعه خواهد شد.
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و  کالبدی  تحلیل  به  ابتدا  که  است  چمران  بزرگراه  می شود،  و طراحی  ارزیابی  پژوهش  این  در  که  نمونه ای 
بصری آن پرداخته خواهد شد و پتانسیل های اکولوژیک موجود در سایت بررسی  و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت 

اکولوژیک منطقه و طراحی بخشی از جدارۀ این بزرگراه بیان خواهد شد.

انواع بزرگراه های شهری اصولی مهم برای پایداری در طراحی دارند. بزرگراه های درون شهری با توجه به اینکه 
از میان فضاهای شهری عبور می کنند، می توانند باعث گسستگی محالت، اکوسیستم منطقه و... شوند. طراحی 
منظر این گونه فضاها می تواند با درنظرگرفتن اصول طراحی و همچنین، رویکردهای اکولوژیک که در این پژوهش 

با آن مواجه هستیم، باعث بهبود منظر آن شود.

استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه، عالوه بر بهبود ویژگی های منظر باعث بهبود آلودگی های زیست محیطی 
و... نیز می شود.

2- بررسی سابقۀ موضوع

2-1- منظر شهری

منظر شهری به عنوان مجموعه ای از عناصر طبیعی و مصنوعی اعم از کالبد و فضاهای شهر، انسان ها، رفتارها 
و فعالیت های آن ها و...، به عنوان نخستین جلوه از شهر، آیینۀ تمام نمای ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و 
طبیعی شهر است. در حقیقت، منظر شهر نمود آشکار و عیان عوامل مختلف تشکیل دهندۀ شهر، تجلی گاه برآیند 
تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر و محل به عینیت درآمدن مشخصات خاص آن شهر است؛ در اولین نظر به شهر 
انسان ساخت،  و  اشکال طبیعي  در  منظر  فرد می گذارند.  بر  را  تأثیرات  و مهم ترین  اولین  و  ناظر می آیند  دیدۀ  به 
بیاني آشکار و دیدني از مجموعه فعالیت ها، توقعات و مالزمات ساکنان آن محیط است )طبیبیان؛ 1382، ص 41(. 
به عبارت  دیگر، منظر شهري آن بخش از محیط است که بر کنش و واکنش شخص و نتایج اعمال او مؤثر است. 
در منظر شهري است که بخشي از اطالعات بالقوه به کیفیتي مستقیمًا محسوس بالفعل تبدیل می شود )پاکزاد؛ 

1384، ص 101(.

اهمیت منظر شهري ازآن روست که کلیت شهر را به  مثابۀ یک متن آشکار می  کند و امکان قرائت و خوانش 
این متن را فراهم می آورد. تنها در آیینه منظر شهري است که ابعاد ناملموس حیات مدني همچون فقر و غنا، سلطۀ 
نهادها و ارزش های معین، سالیق زیباشناختی خرده فرهنگ ها، عمق تاریخي شهر، میزان ایمني و امنیت جامعه، 
امکان تجلي و بروز خارجي  از نشانه ها  از طریق نظامي  به قراردادهاي اجتماعي و غیره  چگونگي احترام جامعه 
می یابد و ارزیابي مثبت یا منفي را میسر می کند )گلکار؛ 1387(. بنابراین، منظر شهری یکپارچگي بخشیدن بصري و 
ساختاري به مجموعۀ ساختمان ها، خیابان ها و عناصر موجود در آن ها و فضاهایي است که محیط شهري را می سازند 

و هنر چگونگی برقراری ارتباط بین اجزای مختلف سازندۀ کالبد شهر است )کالن؛ 1382(.

کوین لینچ منظر شهري را عینیتی  درک  شدنی می داند. در نگاه کوین لینچ شهر مانند یک بناي نفیس معماري، 
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ساختمانی است که در فضا قد برمی افرازد؛ با این تفاوت که مقیاسی بزرگ تر دارد و تنها با گذشت زمان شکل 
خود را می یابد. او سه عامل ادراکی، فیزیکی و عملکردي را در منظر شهري حائز اهمیت می داند. با این نگاه، لینچ 
به دنبال پیداکردن فرم خوب شهر کیفیت بصري در شهر را مدنظر قرار می دهد و خوانایی محیط را بررسی می کند و 
براي دریافت آن، به دنبال کشف تصاویر ذهنی شهروندان از شهر است؛ تصاویري که تنها به شرح کیفیت کالبدي و 
بصري محیط خواهند پرداخت )لینچ؛ 1387، ص 19(. با توجه به نظرهای اندیشمندان در این زمینه تعاریف مختلف 

از منظر شهری در جدول 2-1 بیان شده است.
جدول 1: تعاریف مختلف از منظر شهری

منظر شهري را عینیتی قابل ادراک می داند.- لینچ
بخشي از اطالعات بالقوه به کیفیتي مستقیمًا محسوس بالفعل تبدیل می شود.- پاکزاد

نمود آشکار و عیان عوامل مختلف تشکیل دهندۀ شهر- طبیبیان
محل به عینیت درآمدن مشخصات خاص شهر- 

کلیت شهر را به  مثابۀ یک متن، آشکار ساخته است.- گلکار

)مأخذ: نگارنده(

برای بیان مفهوم منظر شهری و دیگر مفاهیم مرتبط الزم است تا جایگاه این مفهوم در فرآیند تعامل میان 
میان  دوطرفه  رابطه ای  که  می دهد  نشان  محیط  و  انسان  میان  روابط  ذهنی  مدل  شود.  تشریح  محیط  و  انسان 
ویژگی های محیط شهري از یک سو و ادراک، شناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از سوي دیگر وجود دارد. همان گونه 
نظیر  خود  ملموس  ویژگی های  و  هندسه  شهري  محیط  نخست،  مرحلۀ  در  می شود،  دیده   1-2 تصویر  در  که 
ویژگی های بصري، صوتی، بو و غیره را در معرض حواس پنج گانه انسان قرار می دهد؛ در این مرحله اصطالحًا 
محیط شهري توسط فرد مورد »ادراک«1 قرار می گیرد. محصول تعامل این مرحله پدیده ای است که از آن با لفظ 
منظر شهري2 نام برده می شود که به منظور اختالط نیافتن با دیگر مفاهیم مرتبط، در این مطالعه از اصطالح »منظر 

عینی شهر« براي ارجاع به آن استفاده می کنیم.

در مرحلۀ دوم، محیط شهري توسط فرد شناخته می شود. در این مرحله ذهن فرد براساس داده های محیطی، 
طرح واره های ذهنی، تجارب و خاطرات قبلی تصویري از محیط می سازد و معناي معینی را به محیط الصاق می کند. 

محصول تعامل میان محیط شهري و ذهن فرد پدیده ای است که با لفظ »منظر ذهنی شهر«3 از آن نام می بریم.

در مرحلۀ سوم، ذهن فرد براساس شناختی که از محیط به دست آورده است و برمبناي فرآیندهاي تأثری و 
ارزیابانه، نسبت به محیط واکنش عاطفی مثبت یا منفی پیدا می کند. محصول تعامل محیط شهري و ذهن ارزیابانۀ 

1- perception
2- Cityscape
3- City Image
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فرد، پدیده ای است که »جک نسر« )Nasar, 1997( از آن با اصطالح »منظر ذهنی ـ ارزیابانۀ شهر«1 نام می برد. 
نهایتًا، در مرحلۀ چهارم، از تعامل میان محیط شهري و انسان، فرد برمبناي محتویات منظر ذهنی ـ ارزیابانۀ خود 
که نشان دهندۀ احتمال رویدادهاي محتمل الوقوع در محل است، به رفتار معینی دست می زند. از بررسی رابطۀ میان 
محیط شهري و انسان می توان نتیجه گرفت که منظر شهري یک »سیستم« است که از تلفیق سه زیرسیستم 

»منظر عینی شهر«، »منظر ذهنی شهر« و »منظر ذهنی ـ ارزیابانۀ شهر« شکل می گیرد.

تصویر 1: سیستم منظر شهري در فرآیند تعامل انسان ـ محیط )مأخذ: گلکار، 1385(

به عبارت  دیگر، تنها از تعامل میان این سه زیرسیستم است که مفهوم منظر شهري به  مثابۀ یک کلیت شکل 
می گیرد. درواقع، منظر شهري محصول تلفیق سه نگاه است:

 نگاه با چشم سر که محصول آن منظر عینی شهر است.- 1

 نگاه با چشم ذهن که محصول آن منظر ذهنی شهر است.- 2

 نگاه با چشم دل که محصول آن منظر ذهنی ـ ارزیابانۀ شهر است.- 3

سیستم های  جزء  از  یکی  به  متکثري  پدیدۀ  چنین  تقلیل  از  مانع  سیستم،  یک  به  مثابۀ  شهري  منظر  فهم 
به واسطۀ  ارزیابانه(،  از سه الیۀ تشکیل دهندۀ منظر شهري )عینی، ذهنی و  به عبارت  دیگر هیچ یک  آن می شود. 
انجام  براي  را  خاصی  روش شناختی  استلزامات  ویژگی  این  و  نیستند  دقیق  مطالعۀ  قابل  به تنهایی  درهم تنیدگی، 

مطالعات طراحی شهري، به ویژه در حوزۀ مطالعات منظر شهري، موجب می شود )گلکار؛ 1387، ص98(.

2-1-1- الگوهای تکامل منظر شهری

روند تکاملی مفهوم منظر شهري هم راستا با الگوهای طراحی شهری است. گلکار این الگوها را در تناظر با 
الگوهاي گوناگون طراحی شهري در قالب چهار الگو صورت بندی کرد:

الگوي »منظر شهري آرایشی/تزیینی« )متناظر الگوهاي پیش طراحی شهري و طراحی شهري آرایشی(- 1

1- Evaluative Image City
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الگوي »منظر شهري عملکردگرا/برنامه محور« )متناظر الگوي طراحی شهري عملکردگرا(- 2

الگوي »منظر شهري ادراکی/زمینه گرا« )متناظر الگوي طراحی شهري ادراکی(- 3

الگوي »منظر شهري پایدار« )متناظر الگوي طرحی شهري پایدار( )گلکار؛ 1387، ص100(.- 4

ویژگی های الگوهای تکامل منظر شهری در جدول 2 بیان شده است.
جدول 2: ویژگی های الگوهای تکامل منظر شهری )مأخذ: نگارنده(

الگوهای تکامل منظر 
ویژگی هاشهری

منظر شهري آرایشی/
تزیینی

بر دو پایۀ زیباشناسی کالسیک و زیباشناسی رمانتیک استوار است که در دو الگوي »منظر شهري - 
کالسیک« و »منظر شهري رمانتیک« تجلی می یابد.

سابقۀ منظر شهري کالسیک به دوران رم و یونان باستان می رسد و به طور خاص در قرن پانزدهم در - 
دورۀ رنسانس و سپس در دورۀ باروک اوج می گیرد و نهایتًا، در قالب جنبش نئوکالسیک در اواخر قرن 

نوزدهم در کارهاي هوسمان در پاریس و سپس در جریان نهضت زیباسازي شهري در شیکاگو مجدداً احیا 
می شود. تداوم این گونه از منظرسازي را اکنون نیز در آثار طراحان شهري نو خردگرا، همچون برادران کریر، 

شاهد هستیم.
سابقۀ منظر شهري رمانتیک به صورت واقعی به شهرهاي ارگانیک دوران قرون  وسطی برمی گردد؛ اما - 

جریان مزبور با تالش های کامیلوسیت براي تئوریزه کردن اصول چنین مناظري برای کاربرد در شهر وین و 
با جریان طراحی شهري »خوش منظر« و فعالیت های ریموند آن  وین در آمریکا اوج می گیرد )گلکار؛ 1387، 

ص101(.

منظر شهري 
عملکرد گرا/برنامه محور

عمدتًا دوره ای موردنظر است که آموزه های جنبش مدرن، نه تنها در مقیاس معماري بلکه در مقیاس - 
شهري هم تحقق  یافته و در قالب منظر شهري آشکار شده باشد. به اعتقاد نگارنده، دهۀ 1970 میالدي 

را می توان اوج رونق »طراحی شهري عملکردگرا« و شکل گیری منظر شهري »عملکردگرا/برنامه محور« 
انگاشت. در دورۀ مزبور باور رایج چنین بوده است که طراحی شهري مجموعه فعالیت هایی است که 

برای انتظام بخشی فرم و عملکرد محیط مصنوعی جهت گیری شده اند )Oxman, 1987(. بنیان های 
نظري منظر شهری عملکردگرا/برنامه محور را می توان در آرای نظریه پردازان برجستۀ مدرنیزم، همچون 
لوکوربوزیه و سولیوان و همچنین، در مانیفست معروف این جنبش یعنی منشور جست وجو کرد )گلکار؛ 

1387، ص101(.

منظر شهري ادراکی/
زمینه گرا

مفهوم منظر شهري در این الگو، از مفهوم فضایی و سه بعدی فراتر می رود و با لحاظ شدن بًعد »معنا« یک 
تحول چارچوبی از پارادایم »فضا« به پارادایم »مکان« انجام می شود. به عبارت  دیگر، »منظر شهري ادراکی 

/ زمینه گرا« را می توان متکی بر پارادایم »مکان« دانست. اگر گفتۀ کریستین نوربرگ شولتز که »مکان، 
فضایی است که معنایی بدان افزوده شده باشد« و »وظیفۀ معماري متجددکردن معنا است« را بپذیریم، 
آنگاه وظیفۀ طراحانی که درصدد خلق »منظر شهري ادراکی/زمینه گرا« باشند را باید جست وجو و کشف 
معانی تاریخی، طبیعی، فرهنگی در محیط شهري و جسمیت بخشیدنشان در قالب های کالبدي و بصري 

تعریف کنیم )گلکار؛ 1387، ص101(.

منظر شهري پایدار

رویکرد پایدار به منظر و محیط بصري شهر محصول الگوي »طراحی شهري پایدار«، یعنی محصول دوران 
بلوغ طراحی شهري است. مرحلۀ متأخر تکامل طراحی شهري را که از اواخر دهۀ 1980 میالدي آغاز و در 
دهۀ 1990 اوج می یابد و در هزارۀ سوم میالدي نیز همچنان به شکل فزاینده ای تداوم می یابد، باید دوران 

بلوغ طراحی شهري دانست. در دوران مزبور به دنبال طرح مسائل جدي زیست محیطی، مبحث »توسعۀ پایدار« 
به طور رسمی در دستور کار سیاسی سازمان ملل و کشورهاي عضو قرار گرفت. پارادایم توسعۀ پایدار، همۀ 

.)Golkar, 2000( گفتمان ها ازجمله گفتمان معماري و طراحی شهري را تحت تأثیر قرار داده است
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2-1-1-1- الگوی منظر شهری پایدار ـ هوشمند

رویکرد پایدار به منظر و محیط بصري شهر، محصول الگوي طراحی شهري پایدار یعنی محصول دوران بلوغ 
طراحی شهري است. مرحلۀ متأخر تکامل طراحی شهري که از اواخر دهۀ 1980 میالدي آغاز و در دهۀ 1990 
اوج یافت و در هزارۀ سوم میالدي نیز همچنان به شکل فزاینده ای تداوم می یابد را باید دوران بلوغ طراحی شهري 
دانست. در دوران مزبور به دنبال طرح مسائل جدي زیست محیطی، مبحث توسعۀ پایدار به طور رسمی در دستور کار 
سیاسی سازمان ملل و کشورهاي عضو قرار گرفت. پارادایم توسعۀ پایدار همۀ گفتمان ها ازجمله گفتمان معماري و 
طراحی شهري را تحت تأثیر قرار داده است )Golkar, 2000(. گونه ای را که برخی از پرمراجعه ترین منابع تخصصی 
طراحی شهري که در دوره های پیشین تألیف و نشر یافته بودند، ناگزیر به تجدید نظر و تکمیل اصول پیشنهادي 

خود می کند )گلکار؛ 2003(.

از نظریه پردازان کاربرد مفاهیم اکولوژیکی در طراحی شهري، این رشته را چنین تعریف  پیتر گلتورپ، یکی 
می کند: طراحی شهري، چیزي فراتر از پرداختن به زیباشناسی محیط شهري یا استقرار هنرمندانۀ عناصر آن است. 
طراحی شهري با خلق و نگاه داري مکان های شهری  سروکار دارد که در آن پاسخ های مناسب به مسائل اکولوژیک، 
رفاه اقتصادي و زندگی جمعی با یکدیگر تلفیق شده باشند )Golthorpe, 1193(. بنیان های نظري منظر شهري 
پایدار را می توان در آراي نظریه پردازان برنامه ریزی و طراحی محیطی جست وجو کرد که تالش کرده اند معماري و 
طراحی شهري را در چارچوب مفهوم توسعۀ پایدار باز تعریف کنند، نظیر یان مک هارگ، پیتر گلتورپ، هیلد برند 
فراي و... . اساسًا توسعۀ پایدار آن گونه توسعه ای است که نیازهاي این نسل را بدون مصالحه و صرف نظرکردن از 

توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهایشان تأمین کند.

تالش معماران و طراحان شهري در راستاي نیل به طرح هایی که در محدودۀ ظرفیت های محیطی بستر مورد 
به طیف  به کار گیرند،  به شکل هوشمندانه ای  را  منابع مصنوع، طبیعی و فرهنگی(  از  )اعم  منابع  باشند و  مداخله 
گسترده و متنوعی از پیشنهادها منجر شده است. در یک سوی طیف مزبور می توان از طراحی شهري پایدار با فناوری 
پیشرفته1 و در سوي دیگر دارابودن از طراحی شهري پایدار با فناوری سنتی2 نام برد. مجموعه تالش مزبور در 
قالب واژگان طراحانه اي تجلی می یابند که الفباي زیباشناسی اکولوژیک یا زیباشناسی سبز را می سازند و بنیادهاي 
منظر شهري پایدار را تشکیل می دهند. در حالی  که برخی از تالش های معماران و طراحان شهري برای نیل به 
محیط های شهري پایدار ،معطوف به استفاده از دانش و تکنولوژي بومی و سنتی بوده است و نوعی زمینه گرایی 
بومی را در عرصۀ کالبدي و بصري به بار می آورد. برخی دیگر از طراحان با نهایت بهره گیری از فناوري پیشرفته 
)اعم از هوشمندسازی ساختمان ها و شهرها، کاربرد مصالح ساختمانی پیشرفته و...( چهرۀ نوینی را به عنوان مابه ازاي 
بصري مفهوم توسعۀ پایدار پیشنهاد و ترویج کرده اند. جوهرۀ زیباشناسی اکولوژیک یا سبز که بنیان نظري منظر 
شهري پایدار است، الاقل در مواضع اعالمی و ادعایی، همانا زمینه گرایی اکولوژیک و احترام به ظرفیت محیطی 

بستر مورد مداخله و چرخۀ کامل حیات ساختمان و مجموعه های ساختمانی است )گلکار؛ 1387، ص 108(.

1- Hi-Tech
2- Low-Tech
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2-1-1-1-1- ویژگی منظر شهری پایدار

مهم ترین ویژگی رویکرد پایدار به محیط بصري شهر آن است که در رویکرد مزبور منظر شهري به عنوان یک 
ساختار اجتماعی ـ فضایی پایدار مطرح می شود. چارچوب کلی منظر شهري پایدار را می توان پارادایم مکان پایدار 
و  در مشروط ساختن  به طور هماهنگ  اکوسیستم  و  فعالیت، تصورات  کالبد،  آن چهار عنصر  در  درنظر گرفت که 
شکل بخشیدن به منظر شهري سهیم هستند )گلکار؛ 1387، ص 109(. در تعریف مکان پایدار آمده است: مکاني که 
به واسطۀ ویژگی های طبیعي یا انسان ساخت می تواند شرایط فیزیکي، عملکردي، فرهنگي و سازماني را ارتقا دهد 

.)Phillips, 2003( که نیروها و قابلیت هایی ماندگار براي ارتقای کیفیت زندگي انسان به وجود آورد

در مورد عنصر کالبد در شکل بخشیدن به منظر شهری می توان استفاده و الگوبرداری از طبیعت را بیان کرد. 
الگوبرداري مزبور گاه در سطح تمثیلی )مثل استفاده از تمثیل تنوع زیستی در واحدهاي همسایگی(، گاه در سطح 
الگوبرداري از فرم )مثل الگوبرداري از فرم طبیعی حباب های صابون برای یافتن شبکۀ ارتباطی بهینه( و گاه در 

سطح الگوبرداري از فرآیندهاي سیستم های طبیعی )نظیر علم بیونیک( است.

در مورد عنصر فعالیت می توان زمینه های عملکردی منظر شهری را بیان کرد. این بخش به این صورت است 
که این منظر در نقش پوستۀ جداکنندۀ درون و برون نما ظاهر می شود و بعضًا به واسطۀ کاربرد مصالح و فرم های 
نوین، احتمال دارد در لفاف فضایی مزبور تفکیک متعارف سطوح دیوار و سقف به آسانی ممکن نباشد. در مورد عنصر 
تصورات می توان به بخش های معانی و تصاویر ذهنی از منظر شهری را اشاره کرد. زیباشناختی ذهنی ـ ادراکی 
الزم است تا منظر شهری تصویر ذهنی واضح )منظر ذهنی خوانا( و تأثیر مثبت )منظر ذهنی ـ ارزیابانۀ مهرانگیز(1 

در بیننده ایجاد کند )گلکار؛ 1387،ص 108(.

به نظر می رسد بقاي انسان، به عنوان یک گونه، به انطباق وي و منظر، یعني سکونتگاه ها، ساختمان ها، رودخانه ها، 
مزارع و جنگل ها با روشي نو و پایدار بستگي دارد و نیز به شکل دادن به زمینه ها، به گونه ای که ارتباط با هوا، زمین، 
آب، زندگي با یکدیگر توجه شود و کمک کند تا این ارتباطات را درک و احساس کنیم و باالخره منظرهایي ایجاد 
شود که داراي عملکرد، پایدار، بامعني و هنرمندانه باشد. همه می توانند منظر را بیاموزند، بخوانند و آنچه را می خوانند 
بفهمند و شعور نویي را به زندگي در شهر، حومه و روستا ابراز دارند تا قدرت بیان منظر آن گونه که حیات ما وابسته 

به آن است پرورانده شود )اسپیرن؛ 1384، ص 34(.

کرد،  واگذار  حرفه ای  صرفًا  تصمیمات  یا  اقتصاد  به  را  آن  نباید  و  دارد  زندگي  کیفیت  بر  زیادي  تأثیر  منظر 
زیرا بین الگو و فرآیندهاي سازندۀ زمین، ادراک ما از آن ها و پیوند دائمي با زیبایي ارتباط مستقیمي وجود دارد 
فهم  منظر یک   .)91 )بل؛ 1382، ص  می کند  تبدیل  منظر  ادراکي  جنبه های  به  را  زمین  فیزیکي  جنبه های  که 
براي  مناظر  این  شناخت  و  فهم   .)Austad, 2000( است  بشري  فراموش شدۀ  دانش  از  قابل استفاده  و  بااهمیت 
این  اما مهم ترین بخش در   .)Fry&Sarlov herlin, 1995( از آن ها و استفاده در طراحي ضروري است  حفاظت 

1- Likeability
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پژوهش، بخش اکوسیستم پایدار است. در این رساله هدف از طراحی، ارتقای کیفیت بزرگراه شهری با استفاده از 
ویژگی های اکولوژیک است که توجه به این مهم می تواند زمینه های الزم برای دست یابی به پایداری در منظر 

شهری بزرگراه های درون شهری را فراهم کند.

می توان ویژگی ها و مؤلفه های مؤثر در طراحی منظر بزرگراه های شهری را به سه دسته تقسیم کرد:

ویژگی های اکولوژیکی و طبیعی- 1

ویژگی های کالبدی و فعالیتی- 2

ویژگی های نمادین و ذهنی- 3

توجه به این مؤلفه ها و به کارگیری صحیح آن ها در طراحی منظر بزرگراه های شهری اهمیت بسیار باالیی دارد. 
مطالعۀ ویژگی های اکولوژیکی و طبیعی شامل تنوع اکولوژیکی و همچنین، آسیب های طبیعی و اکولوژیکی منطقه 
است که می تواند به راهکارهایی برای حفاظت و مرمت بیانجامد؛ درواقع، مسئلۀ اکولوژیکی رویکرد توجه شده در 
این پژوهش است. در مورد مؤلفه های نمادین و ذهنی می توان به هویت، احساس امنیت و خاطره انگیزی اشاره کرد 
که این موارد بیشتر مربوط به حاشیه و جدارۀ بزرگراه است. احساس هویت و امنیت برای ساکنان و عابران بزرگراه 
موارد مهم و درخور توجهی هستند و خاطره انگیزی برای ناظران و عابران مطرح می شود که وجود المان ها، مناطق 

سبز و... می تواند تأثیرگذار باشد.

توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی از آن  جهت اهمیت زیادی دارد که ارتباطی مستقیم با مباحث پاسخ گویی 
و پیامد آن موضوع کیفیت دارد. فعالیت های مجاور بزرگراه، دسترسی ها و آلودگی های آن موضوعاتی است که در 

این مبحث می توان به آن توجه کرد.

3- بررسی نمونه بزرگراه های شهری

The Shennongjia - Yichang Highway -1-3

بزرگراه Shennongjia - Yichang واقع در یک منطقۀ کوهستانی در شمال Hubei، یکی از بزرگراه های سازگار 
با محیط زیست در چین است. این بزرگراه به شهر Yichang متصل می شود. جایی که سد بزرگ، بخشی از جنگل 

Shennongjia و یکی از معروف ترین طبیعت جهان قرار گرفته است که در UNESC ثبت  شده است.

عرض جاده به اندازۀ 8/5-7 متر است. جادۀ قدیمی ترافیک بسیار زیادی داشت، مخصوصًا در فصل هایی که 
توریست بسیار زیاد بود؛ به همین دلیل ساکنان آن منطقه نسبت به این موضوع شکایت بسیاری داشتند. طول مسیر 
.)Chen & others, 2013( از کنار دره ای باریک می گذرد Fragrant 52/96 کیلومتر است. این جاده در طول رودخانۀ

روش های طراحی متقارن و غیرمتقارن برای استفادۀ بهتر از مسیر قبلی جاده استفاده شده است. در این جاده از 
انواع مسیرها مانند s شکل، بیضی شکل و ترکیب منحنی های مختلف استفادۀ گسترده ای شده و 94 منحنی با طول 
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41 کیلومتر در مسیر استفاده شده است که حدود 77 درصد از مسیر را پوشش می دهد. عرض جاده به صورت متنوع 
از 8/5 متر تا 10 متر براساس پوشش محیط زیست اطراف جاده است. 5 تونل، 20 پل، 11 نیم پل مانند شکل 1-3 
و 6 کنسول به صورت منعطف در مسیر جاده وجود دارد. در بازسازی جاده حدود 83 درصد از مسیر قبلی استفاده 

شده است.

)Chen & others, 2013( تصویر 2: نیمی از پل به صورت کنسول و نیمی از آن روی مسیر قبلی است

اگر مسیر جدید جاده بر مسیر قبلی آن منطبق نباشد، فضای سابق بزرگراه به عنوان فضای استراحتی و خدماتی 
بزرگراه و فضایی برای گشت وگذار استفاده می شود؛ همان طور که در شکل3-2 نشان داده  شده است. 57 مکان 

استراحت و 8 مکان تفریحی در طول جاده ساخته  شده است.

)Chen & others, 2013( تصویر 3: ساخت مکان تفرجی در مسیر جاده قبلی
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Green Corridors (Land Bridge: Prairie Crossing) -2-3

این پروژه در ونکوور کانادا واقع و در سال 2008 میالدی ساخته شده است. معمار منظر معروف جین جاکوب 
طراحی این پروژه را برعهده داشته است. وظیفۀ این پل برقرارکردن ارتباط بخش تاریخی ونکوور به اسکلۀ رودخانۀ 
شهر کلمبیا و بازگرداندن زنجیرۀ چشم انداز طبیعی از دشت های مرتفع به لبۀ رودخانه است. این پل چیزی بیش 
از یک گذر ساده از بزرگراه است. از نگاه باال این پل همانند جریان یک رود است. از قسمت مرتفع تر، همانند یک 
تپه سبز به سمت باال حرکت می کند. به نظر می آید که در نزدیکی یک منطقۀ تاریخی ونکوور قرار گرفته است و از 
زیر آن چهار الین بزرگراه عبور می کند. قوس ظریفی که در پل وجود دارد، یادآور بخش محل تالقی رودخانه ها و 

مردم بومی است که با آن مواجه می شده اند.

روی مسیر عبوری از بزرگراه، چشم اندازهای پانورامای زیبایی از مناطق مختلف مسیر دیده می شود، از اواسط 
پل که به سمت باال حرکت می کنیم، گویا از ترافیک قسمت پایین بزرگراه دور و به گیاهان و آب نزدیک می شویم. 
گیاهان استفاده شده در این فضا، چشم اندازی طبیعی را ایجاد کرده اند؛ به طوری  که شخصیت و هویت مردمی را که 
سالیان سال در آن منطقه بوده اند، نشان می دهند و همچنین، باعث ایجاد پایداری نیز شده اند. این پل از دشت آغاز 
شده است و به سمت روی بزرگراه کشیده می شود. این پل از بزرگراه شمارۀ 14 عبور می کند و باعث اتصال مناطق 
تاریخی می شود که شامل باقی ماندۀ ساختمان های نظامی و همچنین، آثار به جای مانده از رودخانه است. پیاده روی 

روی پل براساس دوره های تاریخی درنظر گرفته  شده است.

جونز و جونز تساوی ارزش فرهنگی را در این دایره طراحی کردند که نماد بومیان آمریکا اغلب برای نشان چرخۀ 
زندگی است. یک مسیر پیاده روی از طریق چشم انداز تفسیری از دشت، مرتع و جنگل های بومی گیاهان و همچنین، 
یک سیستم جمع آوری آب باران وجود دارد. در این پل آثار هنری تولیدشده توسط گروه طراحی و هنرمندان بومی 

.)www.jonesandjones.com( را در سراسر پل به چشم می بینیم

 

 
)www.jonesandjones.com( تصویر 4: تصاویری از پل سبز ونکوور
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4- بزرگراه های شهری در تهران

تهران دارای یک شبکۀ وسیع و پیچیدۀ جاده ای و خیابانی است. این شهر از آنجا که سال هاست با مشکل 
ترافیک مواجه است، لذا، مدیران این شهر در طول سال های گذشته به ویژه پس از انقالب اسالمی ایران مجبور به 
طراحی و ساختن بزرگراه های مختلف شده اند تا بتوانند معضل ترافیک را حل کنند. بزرگراه های زیادی در تهران 
اشرفی  بزرگراه  نواب،  بزرگراه  آزادگان،  بزرگراه  کرج،  تهران  آزادراه  از:  عبارت اند  آن ها  مهم ترین  که  دارند  وجود 
اصفهانی، بزرگراه آفریقا، بزرگراه آیت اهلل کاشانی، بزرگراه آیت اهلل مدرس، بزرگراه بسیج، بزرگراه تندگویان، بزرگراه 
جالل آل احمد، بزرگراه رسالت، بزرگراه امام علی، بزرگراه شهید بابایی، بزرگراه شهید یاسینی بزرگراه شهید چمران 
)پارک وی(، بزرگراه شهید حکیم، بزرگراه شهید همت، بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری، بزرگراه صدر، بزرگراه کردستان، 

بزرگراه محمدعلی جناح، بزرگراه مخصوص کرج، بزرگراه نیایش، بزرگراه یادگار امام.

 4-1- معرفی بزرگراه چمران

اتوبان پارک وی( یکی از بزرگراه های شمالی ـ جنوبی تهران به درازای  بزرگراه شهید چمران )با نام پیشین 
11/5 کیلومتر است که در غرب تهران جای دارد. این بزرگراه از راستای بزرگراه مدرس در تقاطع پارک وی آغاز 
می شود و پس از گذر از جنوب محلّه های ولنجک و اوین به سوی جنوب امتداد می یابد و پس از گذر از محله هایی 
چون شهرک غرب، ونک، مالصدرا، امیرآباد، گیشا، شهرآرا و ستارخان، سرانجام در میدان توحید پایان می یابد. این 
بزرگراه در طول مسیر خود با بزرگراه یادگار امام، بزرگراه نیایش، بزرگراه شهید همت، بزرگراه حکیم و بزرگراه جالل 

آل احمد تقاطع دارد که از طریق زیرگذر از همۀ آن ها می گذرد.

4-2- شناخت بزرگراه چمران

برای شناخت بهتر بزرگراه چمران می توانیم تقسیم بندی را برای این بزرگراه درنظر بگیریم که با توجه به این 
سکانس ها می توانیم شناخت بهتر و دقیق تری از آن داشته باشیم. این سکانس ها براساس تقاطع هایی انتخاب شده اند 

که با بزرگراه دارند. این سکانس بندی به صورت زیر است:



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران18

جدول 3: سکانس بندی بزرگراه چمران )مأخذ: نگارنده(

عکس ماهواره ای سکانس هاسکانس ها

:A سکانس
مابین میدان توحید و پل نصر
طول مسیر: حدود 2 کیلومتر

:B سکانس
مابین پل نصر و بزرگراه حکیم
طول مسیر: حدود 2 کیلومتر

:C سکانس
مابین تقاطع بزرگراه حکیم و بزرگراه همت

طول مسیر: حدود 850 متر

:D سکانس
مابین تقاطع بزرگراه همت و بزرگراه نیایش

طول مسیر: حدود 3 کیلومتر

:E سکانس
مابین تقاطع بزرگراه نیایش و تقاطع یادگار امام

طول مسیر: حدود 1/5 کیلومتر

:F سکانس
مابین تقاطع یادگار امام و پل پارک وی

طول مسیر: حدود 1/5 کیلومتر

مشخصه های این سکانس در ابعاد کالبدی، فضایی، اجتماعی مورد مطالعه و برداشت میدانی قرار گرفته و نتایج 
حاصل از این بررسی های در بخش های زیر آمده است. در این بخش هدف نگارنده بررسی کیفیت کالبدی، پوشش 

گیاهی، سیما و منظر شهری و... است.
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در بخش کیفیت کالبدی، حرکت پیاده و سواره، دسترسی ها، تقاطع ها و وضعیت موجود بدنه ها بررسی شده 
است. درواقع، در این بزرگراه کاربری های متفاوتی در جدارۀ آن است. این کاربری ها می تواند در میزان تراکم، حجم 
ترافیک، میزان آلودگی ها و زیبایی های بصری و... مؤثر باشد. درمورد پوشش گیاهی به حریم سبز حاشیه، پارک های 
خطی موجود در طول مسیر و پوشش سبز میانی بزرگراه توجه شده است. مبلمان شهری، نورپردازی ها و نقاط دید 

مطلوب می تواند در دید و منظر مناسب برای بزرگراه، آن را به فضایی شاخص و منحصربه فرد مبدل کند.

5- جمع بندی تحلیل ها

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، می توانیم مناطقی را که 
در تصویر 5 به رنگ سبز در حاشیۀ بزرگراه چمران نشان داده شده است، 
برای طراحی انتخاب کنیم. درواقع، این مناطق شامل مناطقی بودند که 
هم اکنون به صورت رهاشده در حاشیۀ بزرگراه قرار دارند و طراحی برای 
بهبود وضعیت آن ها درنظر گرفته نشده است. به دلیل وجود روددره در 
این منطقه و حضور آب و گیاه و همچنین، مجاورت با مناطق مسکونی 

سبب می شود که طراحی این منطقه اهمیت ویژه ای داشته باشد.

در بعضی از مناطق که فضای گسترده تری دارد، طراحی پارک های 
خطی، هم باعث ارتقای کیفیت محیط می شود و همچنین، سطح امنیت 

را باال می برد و نیز باعث بهبود دسترسی ها می شود.

از  هوایی  تصویر  می کنید،  مشاهده   1-5 عکس  در  که  همان طور 
می تواند  منطقه  این  می دهد.  نشان  طراحی  برای  را  موردنظر  منطقۀ 
به صورت حاشیه ای سبز در جدارۀ بزرگراه قرار گیرد و همچنین، ارتباطات 
از  دیگری  سمت  در  ایرانی  باغ  وجود  کند.  برقرار  را  بزرگراه  طرف  دو 

بزرگراه می تواند در بهبود دسترسی های منطقۀ پل مدیریت به عابران و ساکنان این مناطق کمک بسیاری کند.

موضوع دیگر درمورد طراحی این منطقه توجه به عوامل تقویت کنندۀ راه و لبه است. این عوامل که در بخش 
عوامل  برعهده  دارند.  بزرگراه های شهری  در طراحی  زیادی  اهمیت  پرداخته شد،  آن  به  به تفصیل  نظری  مبانی 
تقویت کنندۀ راه شامل پیوستگی و تداوم، خوانایی و پویایی راه، آغاز و پایان راه، جهت داربودن و مقیاس و اندازه 
است. مطالعات میدانی گویای این مهم است که به این عوامل توجه خاص و ویژه ای نشده است. تنها وجود جدارۀ 
سبز در سمت راست احساسی از پیوستگی و تداوم را در عابران بزرگراه ایجاد می کند. البته می توان وجود تابلوها و 
بیلبوردهای تبلیغاتی و ساختمان های موجود را عوامل مؤثر در خوانایی مسیر عنوان کرد که به وسیلۀ آن ها مقیاس 
و اندازۀ طولی بزرگراه به دست می آید. شرح کامل شرایط موجود درمورد عوامل تقویت کنندۀ راه در حاشیۀ بزرگراه 

چمران به طور کامل در جدول زیر آمده است.

تصویر 5. سکانس های انتخاب شده برای طراحی 
حاشیۀ بزرگراه چمران
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جدول 4: عوامل تقویت کنندۀ راه در بزرگراه چمران )محدودۀ تقاطع بزرگراه همت تا بزرگراه نیایش(

محدوده هاعوامل تقویت کنندۀ راه

پیوستگی و تداوم

در سمت چپ این محدوده از جدارۀ سبز استفاده شده است که می تواند بر پیوستگی مسیر تأکید کند.

 

 

خوانایی و پویایی راه

خوانایی و پویایی به عوامل زیادی بستگی دارد. این عوامل در این مسیر:
ساختمان هایی که خط آسمان را تغییر داده اند.- 

 
تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی- 

المآن های موجود در جدارۀ بزرگراه- 

 
پرچم- 
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محدوده هاعوامل تقویت کنندۀ راه

آغاز راه در این قسمت از تقاطع بزرگراه همت است که عنصر شاخصی در این قسمت از مسیر نیست. پایان آغاز و پایان راه
راه تقاطع بزرگراه نیایش است که می توان وجود پرچم در این ناحیه را به عنوان یک عنصر نشانه ای دانست.

کوه به عنوان یک عنصر نشانه ای در این بزرگراه که به صورت شمالی ـ جنوبی است، می تواند در جهت دار جهت داربودن
کردن مسیر، به عابران بزرگراه راهنمایی ویژه ای کند.

مقیاس و اندازۀ این محدوده به خوبی مشخص نیست و تنها از طریق خروجی های موجود می توانیم به آن مقیاس و اندازه
پی ببریم.

)مأخذ: نگارنده(

توجه به عوامل تقویت کنندۀ لبه نیز در طراحی منظر بزرگراه اهمیت ویژه ای دارد، زیرا همانطور که بزرگراه 
به عنوان راه و مسیری برای تردد محسوب می شود، می تواند به عنوان یک لبه نیز درنظر گرفته شود. این عوامل 
شامل قابل دسترس بودن، دارای فرمی پیوسته در لبه و همچنین، ارتباط با ویژگی های اکولوژیک مکان است. در این 
بخش از مسیر که برای طراحی انتخاب شده است، ابتدا باید این عوامل را شناسایی کرد تا بتوان در طراحی آن ها 
را بهبود بخشید و درجهت اصالح آن ها نیز گام برداشت. عوامل تقویت کنندۀ لبه در وضع موجود محدودۀ انتخابی 

برای طراحی در جدول 5-2 بیان شده است:
جدول 5: عوامل تقویت کنندۀ لبه در بزرگراه چمران )محدودۀ تقاطع بزرگراه همت تا بزرگراه نیایش(

محدودهعوامل تقویت کنندۀ لبه

در دسترس بودن
نفوذپذیری بافت مسکونی به فضاهای حاشیۀ بزرگراه وجود دارد. در این بخش از بزرگراه فقط در نزدیکی 

تقاطع ها دسترسی هایی به دو سمت آن ایجاد شده است. در بسیاری از قسمت های لبۀ بزرگراه در این 
نواحی دسترسی به آن امکان پذیر نیست.

این موضوع در بعضی از قسمت ها با استفاده از پوشش گیاهی موجود رعایت شده است.دارای فرمی پیوسته
ارتباط با ویژگی های 

اکولوژیک مکان
متأسفانه با توجه به اینکه در این قسمت روددره و پوشش گیاهی آن وجود دارد، از آن ها برای ارتباط با لبۀ 

بزرگراه استفاده نشده است و به صورت رهاشده هستند.

6- نتیجه گیری

درنهایت، در این گزارش پیشنهادهایی برای طراحی داده می شود. برای طراحی سه استراتژی ارائه شده است.

6-1- استراتژی اول )طراحی منظر بزرگراه درون شهری با توجه به پتانسیل های اکولوژیکی و طبیعی(

در این استراتژی طراحی، توجه به پتانسیل های اکولوژیکی و طبیعی اهمیت باالیی دارد. می توان به این پتانسیل 
رویکردها  این  در  توجه کرد.  و  داد  اهمیت  این فضاها  منظر  بر  اثربخشی  در  بزرگراه های درون شهری  در جدارۀ 
حفاظت از منابع طبیعی و تالش برای حفظ و نگهداری منابع موجود در طبیعت اولویت دارد. با توجه به راهکارها 
و ایده هایی که در جدول 6-2 در راستای این اهداف بیان شد، راهکارها و پیشنهادهای کلی طراحی برحسب این 

پتانسیل به صورت زیر است:
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حفاظت از روددرۀ موجود در این منطقه )ادامۀ روددرۀ درکه(- 

حفاظت از گیاهان موجود و بومی در جدارۀ بزرگراه- 

ارتباط اکوسیستم دو سمت بزرگراه- 

جلوگیری از فرسایش خاک تپه ها- 

حفظ تپه ها و توپوگرافی موجود در منطقه برای نشان دادن پیشینۀ سایت- 

ایمنی -  حفظ  برای  مخالف  جهت  خودروهای  نور  تابش  از  جلوگیری  برای  مناسب  گیاهان  از  استفاده 
رانندگان)مهار بصری( و همچنین، پوشاندن مناظر نامطلوب

استفاده از ایدۀ پل سبز برای ارتباط فیزیکی دو سمت بزرگراه- 

استفاده از گیاهان برای کنترل آلودگی صوتی و آلودگی هوا- 

یکپارچه سازی تخلیه با زهکشی طبیعی از زمین های مجاور- 

به حداقل رساندن شیب دامنۀ سمت روددره- 

تصویر 6: اقدامات انجام شده برای حفاظت و مرمت با توجه به ویژگی های اکولوژیکی حدفاصل تقاطع همت و نیایش
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تصویر 7: راهکارهای پیشنهادی با توجه به پتانسیل های اکولوژیکی و طبیعی در حاشیۀ بزرگراه چمران )مأخذ: نگارنده(

6-2- استراتژی دوم )طراحی منظر بزرگراه درون شهری با توجه به پتانسیل های کالبدی و فعالیتی(

در این استراتژی طراحی، توجه به پتانسیل های کالبدی و فعالیتی اهمیت باالیی دارد. بزرگراه های شهری از 
میان بافت شهری پیوسته عبور می کنند؛ باعث جدایی و گسستن آن ها می شوند و در بدنه و فعالیت آشفتگی هایی 
را به وجود خواهند آورد. با توجه به اینکه بزرگراه چمران از سال 1335 احداث و برنامه ریزی شده است، بسیاری از 
فضاهای اطراف آن زمین های کشاورزی و عاری از سکنه بود؛ به همین منظور در طول سال هایی که از احداث آن 
می گذرد، شهرک هایی در مجاور بزرگراه ساخته و تبدیل کاربری کشاورزی به زمین های شهری انجام شده است. 
عواقب ناشی از جدایی زمین های کشاورزی و منطقه مسکونی ده ونک از یکدیگر در طول این سال ها باعث تغییر 
روابط اجتماعی، قطع دسترسی به روددره، آلودگی های گسترده و... شده است. ده ونک ازجمله مناطق باقی مانده در 
این فضا است که بافت تجاری آن را در محدودۀ پل مدیریت و همچنین، بافت مسکونی آن را در حریم بزرگراه 
حدفاصل پل مالصدرا تا تقاطع بزرگراه نیایش شاهد آن هستیم. در این استراتژی طراحی با توجه به اولویت های 

طراحی منظر بزرگراه های درون شهری به این اقدام ها پرداخته می شود:

ساماندهی رفتارهای فعالیتی شهروندان با توجه به وجود بزرگراه- 

حفظ حریم بزرگراه )در بعضی مناطق بافت مسکونی به لبۀ بزرگراه نزدیک شده است(- 

ساماندهی فروشگاه ها و مغازه ها در جدارۀ بزرگراه )در بزرگراه چمران ـ محدودۀ پل مدیریت(- 

ساماندهی ایستگاه های تاکسی و توقف گاه های خودروهای مسافربری در بزرگراه- 
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دسترسی نداشتن به پارک های موجود در جدارۀ مسیر از کنار بزرگراه- 

کاربری ها و فعالیت های مجاور بزرگراه چمران در این محدوده در تصویر زیر نشان داده شده است:

تصویر 8: کاربری ها و فعالیت های مجاور بزرگراه چمران در محدودۀ تقاطع همت و تقاطع نیایش )مأخذ: نگارنده(

بزرگراه  بهبود منظر  برای  قرار گرفته است،  متفاوتی  بزرگراه کاربری های  این  اینکه در مجاورت  به  توجه  با 
می تواند مؤثر باشد. با توجه به ناحیه هایی که در منطقه بیان شد، اقداماتی برای حفاظت و مرمت این مناطق مطرح 

شده است. این اقدامات در تصویر زیر مشاهده می شود.

تصویر 9: اقدامات انجام شده برای حفاظت و مرمت با توجه به ویژگی های کالبدی و فعالیتی حدفاصل تقاطع همت ـ نیایش

محدودۀ پل مدیریت یکی از نقاط پراهمیت در این ناحیه است که باید از لحاظ عبورومرور اصالح شود. در این 
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منطقه چند گرۀ مهم وجود دارد؛ یکی از آن ها نظرگاه باغ ایرانی و دو گره در سمت ورودی خیابان مدیریت و ورودی 
ده ونک است. از بین این نقاط نظرگاه باغ ایرانی و منطقه ای  که با پارک مجاور روددره در ارتباط است، اهمیت 
و ارزش باالیی دارد. ارتباط دو سمت بزرگراه باعث بهبود رفتارهای فعالیتی شهروندان می شود، دسترسی ها را نیز 

بهبود بخشیده است و همچنین، ازلحاظ معنایی و نمادین نیز می تواند ارزشمند باشد.

تصویر 10: راهکارهای پیشنهادی با توجه به پتانسیل های کالبدی و فعالیتی در حاشیۀ بزرگراه چمران )مأخذ: نگارنده(

6-3- استراتژی سوم )طراحی منظر بزرگراه درون شهری با توجه به پتانسیل های نمادین و ذهنی(

یکی از اولویت های طراحی منظر در اکثر فضاهای شهری توجه به پتانسیل های نمادین و ذهنی است. این 
ویژگی می تواند در خوانایی و خاطره انگیزی این گونه فضاها تأثیر زیادی بگذارد. طراحی بزرگراه ها کاری مشترک 
فاقد  بزرگراه ها  اکثر  ما  کشور  در  متأسفانه  که  است  راه سازی  و  منظر  معماری  طراحی شهری،  متخصصان  بین 
ویژگی های مطلوب طراحی از نظر این متخصصان است. این گونه فضاها به دلیل شباهت هایی که با یکدیگر دارند، 
ویژگی های خوانایی مطلوبی ندارند؛ وجود پتانسیل های نمادین و ذهنی می تواند عالوه بر خوانایی به جذابیت محیط 

بیافزاید. اهداف موجود در این استراتژی طراحی به صورت زیر است:

نشانه ها و المان ها:- 

استفاده از المان ها و نشانه ها در بخش های مختلف مسیر- 1

استفاده از فرهنگ و هویت موجود در منطقه برای طراحی المان ها- 2

مناظر استراتژیک و خودنمایانه- 3

استفاده از بعضی ساختمان ها برای تأثیرگذاری در ذهن )مانند ساختمان های استانداری تهران و وزارت - 4
راه و شهرسازی در مجاورت حاشیۀ بزرگراه مدرس(
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کریدورهای دید:- 

شناسایی چشم اندازهای بزرگراه چمران- 1

قاب کردن دیدهای مطلوب در بزرگراه- 2

پوشاندن دیدهای نامطلوب در بزرگراه- 3

غربالگری برای پنهان کردن دیدگاه منحرف و گیج کننده مانند مجاور و موازی جاده- 4

استفاده از دیوارنگاری های شهری در پوشاندن چهرۀ نامطلوب ساختمان های قدیمی و کهن سالی که - 5
در نزدیک جداره قرار دارند.

به کاربردن عناصری که خط آسمان را می شکنند و خودنمایی می کنند )اختالف ارتفاع(.- 6

می توان توسط پوشش گیاهی جداره به تغییر جهت ها اشاره کرد.- 7

استفاده از روش طراحی که بتواند در این فضا ایجاد حس مکان کند.- 8

تصویر 11: اقدامات انجام شده برای حفاظت و مرمت حدفاصل بین تقاطع همت - نیایش با توجه به ویژگی های ذهنی

در محدودۀ موردنظر برای طراحی با توجه به ویژگی های نمادین و ذهنی، اولین و مهم ترین موردی که باید به 
آن توجه ویژه شود، استفاده از تاریخ و هویت سایت مورد طراحی است. با توجه به اینکه این منطقه روستایی بود 
و باغات کشاورزی در مجاورت رود قرار گرفته بودند، استفاده از عناصر باغ های ایرانی می تواند به عنوان المان ها و 
نشانه هایی در مسیر برای طراحی مطلوب منظر بزرگراه به کار گرفته شوند. همچنین، استفاده از دیوارهای آجری 

به عنوان پوشاننده صداها نیز می تواند به کار گرفته شوند.
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در کنار بزرگراه، به دلیل توپوگرافی سایت موجود، تپه هایی در اطراف قرار گرفته اند که ساختمان های مجاور آن 
به دلیل اختالف ارتفاع به وجودآمده، می توانند به عنوان نشانه هایی برای خوانایی مسیر به کار گرفته شوند. همچنین، 
وجود ساختمان های خاص مانند برج میالد، بیمارستان میالد، سردر باغ ایرانی و.... می توانند در ذهن مخاطبان و 

عابرانی که از این مسیر عبور می کنند، خاطره انگیز شوند.

این ویژگی ها و محل قرارگیری راهکارهای ذکرشده در تصویر زیر مشاهده می شود.

تصویر 12: راهکارهای پیشنهادی با توجه به پتانسیل های نمادین و ذهنی در حاشیۀ بزرگراه چمران
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