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:استمنظر سه زمینه اصلی مطرح دیزین -طرح ساماندهی منظر جاده تهران در 
آنهامانند و گاردریلعناصر سازندۀ راه همچون پل، جزیرۀ میانی، حفاظ و : نخست
میخوردکه هنگام گذر از راه به چشم چشم اندازهایی : دوّم
امثالهمچگونگی حفاظت از منظر، محیطزیست و زیستگاهها و : سوّم

و بهه مهوازات و بها اسهتفاده از     )پایلوت(آزمونه پروژۀ دیزین است که به صورت -تهراناین طرح، ارائه طرح منظر جاده موضوع 
.کشور انجام میشودهای راهساماندهی جامع طرحنتایج 

.. شههرها، آبادیهها و مراکهز تولیهد و تجهارت اسهت      بهین  سهریع نقش شبکۀ راههای هر کشور، برقراری ارتباط آسان و مهمترین 
امّا امروزه، در برخی از .و اغلب تنها مالک عمل استنخستین راه،ازاینروی، همواره در طراحی راهها و آزادراهها اصول مهندسی 

.میشودنیز توجّه جدیدر کنار طرح مهندسی راه به طراحی منظر راه پیشرفته کشورهای

طرح مسئله

موضوع طراحی

های موضوعی اولیهزمینه
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طرح جامعطرح کریدور

تحلیل و  

آسیب شناسی 

موجودوضعیت 

موجود و ارائه ی اهداف،  شناخت و تحلیل وضعیت 
سیاست ها و نمونه ها

4

مطالعات شناخت 

وضعیت موجود
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مستندسازی تصویری

مطالعات شناخت 

وضعیت موجود

شناخت شکل زمین بستر قرارگیری جاده

بررسی مقاطع عرضی جاده

بررسی رابطه جاده و عرصه های هم جوار

شناخت چشم اندازها و نقاط عطف

سکانس های حرکت و مسیر

بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب

مطالعات زیست  محیطی و بررسی نظام اکولوژیك

حوزه های زیستی متداخل با جاده

پوشش گیاهی حاشیه جاده

وضعیت ساخت وساز اطراف جاده

شناخت و تحلیل وضعیت موجود
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دربندسرفشماوشان شمشک میگون حاجی آباد دیزینمیدان لواسان
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حسین نجفی ، دانشجوی معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی: تهیه کننده 

http://localhost/
http://localhost/
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جادهقرارگیری
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مطالعات شناخت وضعیت موجود

کریدور حرکتی اوشان در 1
:فشم -مسیر دوراهی آهار

دیزین-موقعییت بازه مورد بررسی در مسیر جاده تهران

1

2

کریدور حرکتی فشم در 2
:مسیر برون شهری میگون 

اوشان

فشم

ميگون

شمشک

دربندسر

ديزين

لشگرک

زردبند

مستندسازی تصویری-1

وضعیت ساخت وساز اطراف جاده-11

شناخت شکل زمین بستر-2
جادهقرارگیری

بررسی مقاطع عرضی جاده-3

بررسی رابطه جاده و عرصه های هم جوار-4

شناخت چشم اندازها و نقاط عطف-5

بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب-7

مطالعات زیست  محیطی و-8
بررسی نظام اکولوژیك

حوزه های زیستی متداخل با جاده-9

پوشش گیاهی حاشیه جاده-10

ناپایدارساختار تپه ای •
امکان دید به رودخانه از سمت •

ه    شرق و از غرب ارتباط با دامنه کو

بسترهای سنگی•
افزایش میزان لغزش و ریزش•
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مسیر حرکتی •
جدایی مسیر رفت و برگشت بوسیله رفیوژ میانی•
ایجاد یک الیه میانی سبز در میانه کریدور•
عرض متغیر مسیر در دو طرف•
مسیر باریک تر در قسمت مجاور کوه •

مسیر حرکتی•
ن قرارگیری مسیر درسطح پایی•

تر در نزدیکی رودخانه 
اختالف سطح مسیر های رفت و•

برگشت

مسیر حرکتی•
جدایی مسیر رفت و برگشت بوسیله رفیوژ میانی•
ایجاد یک الیه میانی سبز در میانه کریدور•
عرض متغیر مسیر در دو طرف•
مسیر باریک تر در قسمت مجاور کوه •

1

2
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1عرصه شماره 

2عرصه شماره 

وجود واحد های مسکونی ناسازگار با بوم در•
جبهه شرقی راه

امکان اشراف و دید مطلوب از راه به رودخانه •
و روستا

راکم بسته شدن دید به پوشش مت•
به خصوص از فاصله )گیاهی 
یتوسط جداره ساختمان( نزدیک 

1

2
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بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب-7

مطالعات زیست  محیطی و-8
بررسی نظام اکولوژیك

حوزه های زیستی متداخل با جاده-9

پوشش گیاهی حاشیه جاده-10

مطالعات شناخت وضعیت موجود
 زیستی متداخل با جادهحوزه های

 گیاهی حاشیه جادهپوشش

اطراف جاده وساز وضعیت ساخت
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مناطق حفاظت شده و طبیعی

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

منطقه حفاظت شده ورجین

کوهستانیبه طور کلی <<منطقه 
ایدرختچه ای و بوته انواع <<غنی گیاهی پوشش
و بز، قوچکل <<ارزشمند و متنوع جانوری وحش حیات 

روباهو میش، پلنگ، کفتار، گرگ و 

تهرانطول شرقی استان واقع شده در 
هکتارهزار 28در حدود <<مساحت

سهرو کهوهی،  بهادام    <<گونه هاای گیااهی   انهواع  
باریجه،  بوته های گون و (پسته وحشی)وحشی،  بنه 

لبرز و بز، قوچ و میش اکل <<پستاندارانگاه زیست 
(معمولی)مرکزی و  روباه 

مناطق حفاظت شده ی دیگاری مانناد   
جاجرود و الر نیز در اطراف وجاود دارد

مستندسازی تصویری-1

وضعیت ساخت وساز اطراف جاده-11

شناخت شکل زمین بستر-2
جادهقرارگیری

بررسی مقاطع عرضی جاده-3

بررسی رابطه جاده و عرصه های هم جوار-4

شناخت چشم اندازها و نقاط عطف-5

سکانس های حرکت و مسیر-6

بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب-7

مطالعات زیست  محیطی و-8
بررسی نظام اکولوژیك

حوزه های زیستی متداخل-9
با جاده

پوشش گیاهی حاشیه جاده-10

مطالعات شناخت وضعیت موجود

ورجین

شدهمنطقه حفاظت 
مرکزیالبرز 

اوشان

فشم

ميگون

شمشک

دربندسر

ديزين

لشگرک

زردبند
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:گیاهی پوشش 

خانواده از گیاهان 57<<گونه 950بیش از شناسایی 
ق از قوی ترین فلورهای گیهاهی در بهین منهاط   که اصلی 

تحت حفاظت به شمار می آید 
ارزش <<از ذخیاره گاههاای ژنتیکای ایاران     یکی 

داردباالیی برای حفاظت 
البتههه غنههای گیههاهی موجههود زاییههده وضههعیت خههاص   

فاعات پوشش در ارتتوپوگرافی و اقلیمی منطقه است و 
متر از سطح دریاا مناسابتر و از تناوع    3200باالی 

.ژنتیکی خاص برخوردار است

مستندسازی تصویری-1

وضعیت ساخت وساز اطراف جاده-11

شناخت شکل زمین بستر-2
جادهقرارگیری

بررسی مقاطع عرضی جاده-3

بررسی رابطه جاده و عرصه های هم جوار-4

شناخت چشم اندازها و نقاط عطف-5

سکانس های حرکت و مسیر-6

بررسی مسیرهای طبیعی جریان آب-7

مطالعات زیست  محیطی و-8
بررسی نظام اکولوژیك

حوزه های زیستی متداخل  -9
با جاده

پوشش گیاهی حاشیه جاده-10

مطالعات شناخت وضعیت موجود

اوشان

فشم

ميگون

شمشک

دربندسر

ديزين

لشگرک

زردبند
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ساخت وساز اطراف جادهوضعیت 
کم
ت 
قا
طب
با 
ی 
بر
ار
ک

اال
ت ب
قا
طب
با 
ی 
بر
ار
ک

ی
ح
ری
تف

اوشان

فشم

ميگون

شمشک

دربندسر

ديزين

لشگرک

زردبند
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تحلیل و آسیب

شناسی وضعیت  

موجود

ایمنی

تاثیرات زیست محیطی جاده

جزییات اجرایی و فرسایش

تاثیرات بصری

شناسی وضعیت موجودتحلیل و آسیب
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شمشک تا دیزین میگون تا شمشک فشم تا میگون -اوشان –لواسان لشگرک تا لواسان
فشم
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مطالعات شناخت وضعیت موجود

اوشان-لشگرک 
S W O T

فشم

لواسان

اوشان

قوتنقاطنقاط ضعف

پراکندگی و تفاوت کاربری ها•
ید مسکونی برای دویالهای-مانع شدن باغ•

به رودخانه
عدم رعایت جزئیات لبه های جاده و حائل•

میانی
رها شدن شیب های خاکی ایجاد شده از •

تعریض راه

عدم تراکم کاربری ها و ساخت و ساز •
انبوه

وجود بیشترین درصد ساختمان های  •
طق  سنتی در این منطقه نسبت به منا

دیگر
وجود بیشترین مقدار پوشش گیاهی•

باغی در این بخش

فرصت هاتهدید ها

ر کوه رفتن زیستگاه های طبیعی داز بین•
و اطراف رودخانه

انباشت نخاله های ساخت وساز در پیاده•
راه های کنار جاده

تغییر پیاپی عرض جاده  •
یکی از بین بردن چشم انداز و طبیعت فیز•

کوه به سبب ساخت و ساز در کوهپایه و
دامنه ها

هفت درصد و استاندارد مناسب شیب•
تخصیص کاربری بازوعمومی به زمین

های اطراف راه
ایجاد دید به رودخانه  امکان•
وجود چشم اندازهای دور به باغات و •

کوه
فرصت تعریف مدخل ورودی به مسیر•

پروژه
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کالبد راه
راه،شیب)

(عبورومرور،جزئیات راه

کاربری راه  
ری نسبت راه و زیستگاه ها وکارب)

(های اطراف

منظر راه
(چشم اندازهای دور ونزدیک)

طبیت راه
تر نسبت راه با رودخانه و کوه وبس)

(طبیعی

هفت درصد و کمترین شیبشیبمحدوده اوشان
عدم هماهنگی در حائل راه

عدم تعریف مناسب پیاده راه ها
اباریک شدن جاده در نزدیکی باغه

های پراکنده مسکونی وساختمان
امالکی نامناسب در اطراف راه
عدم رعایت حریم جاده در اثر  

وجودکاربری های اطراف
اپراکندگی کاربری هاو ساختمان ه

منظر دور به کوه و چشم انداز میانی
باغات غالبا سپیدار و گردو

دید به رودخانهپتانسیل
باز شدن دید و چشم انداز در چندین

نقطه در طول مسیر

باغ ها مانع دید به رودخانه    –ویال
شده اند،عدم رعایت حریم فیزیکی و

طبیعی رودخانه  
از بین بردن طبیعت کوه به سبب

ساخت و ساز نامناسب و ترانشه ها

:کالبد سازعناصرمحدوده فشم
محیط طبیعی شامل درختان و  -

کوه ها
محیط انسان ساخت شامل  -

ساختمان های مسکونی و خدماتی  
کنار جاده  

شاملجادهاطرافکاربریهای
مسکونی،اداری،ساختمانهای

خدماتیوتجاری
بهکهاستنحویبههاکاربری
یاتحگیریشکلوهالبهپویایی
.دکننمیکمکهالبهدرانسانی

به  چشم انداز به رود و کوهبسته شدن
ر  وسیله ساختمان های بلند در مسی

اصلی
برهم خوردن خط  آسمان طبیعی   

نزدیکیوجادهورودخانههمجواری
بهجادهازرودنشدندیدهولیهمبه

اصلهفدرمصنوعبافتقرارگیریدلیل
جادهورودخانهبین

داشتن پوشش گیاهی در وسط جاده و
در کنار پیاده راه

قرارگیری طبیعت در زمیته  

زیاد خصوصا بعد ازشیب نسبتامحدوده میگون
دوراهی میگون

مسیر یک الین رفت و یک الین  
برگشت

معرض کمتر  نسبت به مسیر فش
جلوه کمرنگ تر جداره انسان ساخت

حضور ویالهای شخصی در لبه های  
مسیر  

تخریب جداره کوه در یک سمت و  
رمانع چشم انداز به دره از سمت دیگ

چشم انداز دور به دره سبز
ا  چشم انداز نزدیک کریدور درختان ب

پس زمینه کوهستان

سمت دره  یک سمت جداره کوه و یک
(رودخانه و هسته سکونتی اولیه)

کوهشیب راه به سمت جدارهمحدوده شمشك
تخریب جداره ی طبیعت

درگیری جاده با ریزش جداره های  
پر شیب  

عبور راه از دل  منطقه  
کاهش کاربری تجاری  در جداره ی  

راه  

لکه های طبیعی و انسان    ترکیب
ساخت با غلبه ی طبیعت

یعی  هم نشینی بیشتر راه با مناظر طب
و دست نخورده    

جهت رود در طول مسیرتغییر
جنس جداره ها در طول مسیرتغییر

حضور پر رنگ رود در        
طول مسیر

عبور از فضاهای گشوده  و داالن ها ی  
سبز  

رانندگینبود تابلوهای راهنماییسرمحدوده دربند
لزوم تجدیدسالیانه ی گاردریل

راه  به زیستگاه ها از طریقدسترسی
فرعی

یه  تجمع فعالیت ها در بخشی از حاش
راه

اندازهای وسیع و عمیقچشم

جاذبه های طبیعی بکر

رد  گره ی فعالیتی در محل برخوایجاد
راه و رودخانه

عبور رودخانه از درون دربندسر
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برخورد مناسب با ساخت و سازهای موجود در حریم چیست؟

  حریم رودخانه و راه درمقابل ساخت وساز های موجود
چگونه تعریف می شود؟

پرسش های اساسی درباره چالش ها
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دیزین-طرح جامع راه تهران 
چشم انداز، اهداف، راهبردها

23
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دیزین-طرح جامع راه تهران

Road Landscape Master Plan

طرح داالن

Corridor Plan

طرح  های موضوعی و موضعی

Sequence/ Project Design
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پروژه های موضوعی

دربندسر-شمشک 

شمشک-میگون 

میگون-فشم 

–لواسان 

فشم-اوشان 

لواسان-لشگرک 

طرح های موضوعی

(طرح داالن)

طرح های موضعی

(طرح پروژه)

prezi-dizin.pez
prezi-dizin.pez
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پروژه های موضوعی

دربندسر-شمشک 

شمشک-میگون 

میگون-فشم 

–لواسان 

فشم-اوشان 

لواسان-لشگرک 
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:پروژه معماری منظر

، تحلیل و ارائهه ی شناخت
طرح منظر در مطالعات و 

راه هههههای اجههههرای 
و یا بهبهود جدیداالحداث 

در وضعیت منظر راه ههای  
ر موجود در کل مسیر و یا د

نقاطی از آن است 

27

–لواسان 

فشم-اوشان 

پروژه های موضعی
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پروژه های موضوعی

–لواسان 

P7فشم-اوشان 

ا حفاظت از عرصه ی باغات ب
تعیین محدوده ی مشهخص  
و ایجاد و ترمیم جداره های 

باغی همجوار جاده

یه تعبیه و اصالح حریم حاش
ی ی راه به منظور ایجاد فضا

مکث، پارکینهگ و فضهاهای  
اقامتی

ایجاد حاشیه ی مناسب راه هاای  
اده فرعی منتهی به جاده با استف

از گاردریل هاا  طارح کاشات و    
اصالح کف سازی و حریم مناسب

اساتفاده از رو  هاای ترکیباای   
حفاظت و ایستایی جاداره هاای   

ژئوتکساااااتایلها  )خااااااکی 
و ژئوگریدها در ترکیب باا گیااه  

(میخهای زنده

ایجاد حریم های حفاظتی
برای جنگل های ارس

ا اصالح و تدقیق شانه ی خااکی با  
ابعاد اساتاندارد و ماواد و مصاالح    

حریم مشخص باین راه و  ) مناسب 
(زون امن جاده 

بازسازی  رنگ آمیزی و جابه جایی
مبلمان هاای ایمنای و راهنماایی    

تابلوهای جدیدراهجایگذاری  طراحی و بهسازی جداره ی 
رودخانههه ای بهها اسههتفاده از  

ور روش های ترکیبی به منظ
جلههههوگیری از فرسههههایش، 
افههزیش میههزان زیسههت گههاه 
های جانوری، افزایش میزان 

جذابیت
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ابا تشکر از توجه شم

دیزین-آرشیو طرح بهسازی منظر راه محور تهران –ارتفاعات دیزین 


