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 شماره :                         1401/372747 بخشنامه به دستگاه هاي اجرایی،مهندسان مشاور و پیمانکاران 
 1401/07/23تاریخ  :

 هاي برون شهري نامه طراحی منظر راه آیین موضوع:

۵۹۲۲۵۵۶ش ش:                                                      ١       از    ١���ه      

��� و �ود� ��ورسازمان 
 ریا�ت ���وری 

 مانرئیس ساز

هاي توسعه کشور  ) قانون احکام دائمی برنامه34در چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه، موضوع ماده (  

 -هاي ایران  نامه راه آیین«) قانون برنامه و بودجه، به پیوست جلد یازدهم 23نامه اجرایی آن و ماده ( و آیین

، به 800-11ماره ضابطه با ش» ي برون شهريها نامه طراحی منظر راه آیین«، با عنوان »800ضابطه شماره 

به اجرا درآید. 01/01/1402شود تا از تاریخ  االجرا ابالغ می الزم صورت

براي همه قراردادهایی که از محل وجوه عمومی و یا به صورت مشارکت عمومی و   1402/ 01/ 01از تاریخ  

 ن شده، اجراي مفاد این ضابطه الزامی است.شوند، در چارچوب دستورالعمل کاربرد تعیی خصوصی منعقد می

،415شماره ضابطه 3-11-6، 9-3بندهاي شوند،میمنعقد 01/01/1402تاریخازبعدکهقراردادهاییبراي

، موضوع بخشنامه 267-1ضابطه شماره  11-3و بند  10/08/1391مورخ  65466/100بخشنامه شماره  موضوع

 .است اعتبار فاقد 07/11/1393مورخ  136254/93شماره 

کننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران، دریافت امور نظام  

 این ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد کرد.





 

 

 یفن كاصالح مدار
 

 

 :گرامی خواننده 

 با  کشور، بودجه و برنامه سازمان تولیدي و زیربنایی امور فنی، معاونت پیمانکاران و مشاورین اجرایی، و فنی نظام امور

  کشور مهندسی يجامعه به استفاده براي را آن  و کرده ضابطه این تهیه  به مبادرت برجسته کارشناسان نظر از  استفاده

  اشکاالت  و ایهام ابهام، فنی، مفهومی، هايغلط نظیر ایرادهایی از مصون اثر این فراوان، تالش وجود با.  است نموده عرضه

 . نیست موضوعی

 
 گزارش زیر  صورت به را مراتب فنی اشکال و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از رو، این از

 :فرمایید 

 sama.nezamfanni.ir: فرمایید نام ثبت سما اجرایی و فنی اسناد دانش مدیریت سامانه در .۱

 .فرمایید تکمیل کاربري پروفایل بخش در را خود نشانی احتمالی، تماس براي و سما سامانه به ورود از پس .۲

 .فرمایید مراجعه ضابطه این نظرخواهی بخش به .۳

 .کنید مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره .٤

 .دارید بیان خالصه صورت به را نظر مورد ایراد .٥

 .نمایید ارسال جایگزینی براي را شده اصالح متن امکان صورت در .٦
 

 .داشت خواهند معمول را مقتضی اقدام و  نموده مطالعه دقت به را دریافتی نظرهاي امور این کارشناسان

 .شود می قدردانی جنابعالی نظر دقت و همکاري از پیشاپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 33271 تلفن  مرکز – شاه علی صفی  خیابان بهارستان، میدان تهران،  مکاتبه: براي نشانی    

 پیمانکاران  و مشاورین اجرایی،  و فنی نظام امور کشور، بودجه و برنامه سازمان
web: nezamfanni.ir    Email: nezamfanni@mporg.ir 

mailto:nezamfanni@mporg.ir
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 تعالی  باسمه

 شگفتار یپ

 اي،توسعه  هايطرح نگهداري و برداريبهره  اجرا، طراحی، و مطالعه مراحل در استانداردها و معیارها ضوابط، از ستفادها

 ماده اجراي دردهد.  یاهش مکرا    برداريبهره  و نگهداري هايهزینه وداده  ش  یافزارا   طرح  فنی   کیفیت و    يه اقتصادیتوج

 و برنامه سازمان یکپارچه،  اجرایی و فنی نظام موضوع با آن اجرایی نامهآیین و توسعه هايبرنامه دائمی احکام قانون 34

 هايطرح نیاز مورد اجرایی  استانداردهاي  و هانامهنیآی فنی،  مشخصات ضوابط، ابالغ و تهیه به موظف کشور بودجه

 مراحل در فنی ضوابط  و استانداردها معیارها، ارگیريکببر   کشور، اجرایی و فنی نظام،  لیدلن  یبداست.   کشور ايتوسعه

 دارد.  جدي تأکید هاطرح  اجراي و تهیه

 تمام  بازنگري و تدوین بر مشتمل راه،  حوزه فنی ضوابط سازيیکپارچه و تکمیل منظور ه(آرا) ب  ایران  هايراه نامهآیین

 و فنی  جامعه همکاري با بهسازي، و  نگهداري و برداريبهره احداث، طرح، تهیه توجیهی، مطالعات نیاز مورد ضوابط

به    .شودمی ابالغ و نهایی مرور به و دهش تهیه کشور مهندسی توجه  در طرح  ي معمارمطرح شدن    ی تازگبا    ي هامنظر 

منظر به عنوان    يو گسترش دانش و حرفه معمارم  ی مفاهح  ی صح  یدر معرف  ین مقطع زمانیت ایاهم و    شورک  يراهساز

رده و  کا  ی منظرراه را مه  یار تخصصکنه  یدارد تا زمین سازمان را بر آن میا  یفنران و جهان، رسالت  یرشته نوپا در ا  یک 

 ز باشد.یمنظر ن یو طراح يزیرنامه آرا شامل مقررات و ضوابط برنامهنییآ

راهنیی«آ  از  ازدهم ی   جلد  حاضر مجموعه  «آیا  يهانامه  عنوان  با  طراحنییران»  راه  ینامه  و  يشهربرون  يهامنظر   «

  ي هاراه  يمنظر» برا  یطراح  یفن   يارهایمنظر» و «ضوابط و مع  ی «مقررات طراح  بخش دو دره  کاست    800-11ضابطه  

   ت.ن شده اسیتدو يشهربرون 

 ابهام و اشکال وجود از مصون مجموعه این شده، صرف نامهآیین این تهیه براي که فراوانی وقت و دقت تالش، وجود با 

مطابق روش  را اصالحی موارد شودمی درخواست محترم کاربران از نامه،آیین این شدن پربار و تکمیل يبرا بنابرایننیست. 

 بــا پیشــنهادها. کننــد ارســال سازمان پیمانکاران و مشاورین اجرایی، فنی نظام امور به یفن كاصالح مدار ياعالم شده برا

 از اصــالح شــده متن  نیاز، صورت درشده و  بررسی حوزه این مجرب کارشناسان و کشور فنی جامعه نمایندگان همفکري

 تاریخ صفحات، باالي در معتبر، ابالغی ضوابط آخرین افتنیسهولتِ  برايشد.  خواهد یعموم اعالم nezamfanni.ir نشانی

 شد. خواهد اصالح نیز آن تاریخ ،صفحه هر مطالب تغییر هرگونه صورت در که است شده درج صفحه آن مطالب تدوین

 منظر،  ي د رشته معماریاسات خصوص به نامهآیین این تهیه  اندرکاراندست و کارشناسان  اساتید، تمام از  وسیله بدین

 . آیدمی بعمل تشکر و تقدیر مترا (مشاور) مشاور مهندسین شرکترطرح) و ی(مد ملل یاب راه مشاور مهندسین شرکت

 

 

 

 ی همدان یحمید امان

 تولیدي  و زیربنایی امور فنی، معاون

 1401تابستان 
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 » يشهربرون يهامنظر راه ی طراح  -ران (آرا) یا يهانامه راهنیینترل «آکه و یته
 ]800-11ضابطه شماره [

 اب ملل ین مشاور راهیمهندسر طرح:  یمد
 مهندس عمران یبرهان رستم

 مهندس عمران يریربابه قد 
 مهندس عمران گلریمظفر ب

 ن مشاور مترا یمهندسمشاور پروژه: 
 ارشناس ارشد عمرانک یاصغر مخلوق
 ارشناس عمرانک ر یمحمود قطم

 ارگروه منظرراه: ک
 ی مشاور فن نی قزو ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب اری، استادمنظر يمعمار يتراکد گلزار ی محمدرضا مهربان

 ی مشاور فن علم و فرهنگ   دانشگاه، مدرس منظر يمعمار يتراکد د غالمپوریسع
 ارگروه ک ریدب منظر يارشناس ارشد معمارک ی منا مسعود لواسان

 ارشناسک منظر يارشناس ارشد معمارک یشهرزاد رحمان
 ارگروه: کاران  کهم

 منظر يارشناس ارشد معمارک ی مونا مسچ
 منظر يارشناس ارشد معمارک سروناز افشار

 منظر يارشد معمارارشناس ک ان ینابیفاطمه م
 منظر يارشناس ارشد معمارک زهرا استخر 
 منظر يارشناس ارشد معمارک  سحر صادق 

 منظر يارشناس ارشد معمارک ی میرکعاطفه 
 منظر يارشناس ارشد معمارک يریال جهانگیل

 يارشناس ارشد معمارک ها يه اسدیعط
 : يت و راهبریگروه هدا  ياعضا 

 کشور  بودجه و برنامه سازمان پیمانکاران و مشاورین اجرایی، فنی نظام امور معاون یرضا توتونچیعل
 کشور  بودجه و برنامه سازمان پیمانکاران و مشاورین اجرایی، فنی نظام امور گروه رئیس ی مرن ی طاهر فتح الله

 کشور  بودجه و برنامه سازمان پیمانکاران و مشاورین اجرایی، فنی نظام امور کارشناس فاطمه بابالو
 ملل یاب راه مشاور مهندسین مدیره هیئت رئیس یرستم برهان

 ده نظر  کس پژوهشیمنظر دانشگاه تهران و رئ يرگروه معماریمد  -منظر يمعمار يتراکد ي ر منصوریدامیس
 ن یقزو (ره)ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب اریدانش -منظر يمعمار يتراکد ه یزند يمهد
 رانیادانشگاه علم و صنعت  منظر  يار گروه معماریدانش زند كخا يمهد

 : يارکهم  با
 ران یجامعه مهندسان مشاور ا

 حمل ونقل ي ربناهایت ساخت و توسعه زکشر
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 اربردکدستورالعمل 

  و  نگهداري و برداريه بهر احداث، طرح، تهیه توجیهی، مطالعات( راه حوزه فنی  ضوابط سازيیکپارچه و تکمیل منظور به

 نهایی مرور به و بوده تهیه دست در کشور مهندسی و فنی جامعه  همکاري با   )آرا( ایران هايراه نامهآیین تدوین)  بهسازي

 .  شودمی تدوین» یفن ي ارهای«مقررات» و «ضوابط و مع بخش دو  در نامه،آیینشود. یم ابالغ و

 در تسهیل و تسریع و هاطرح کلیت سازينهمسا منظور به و کشور شرایط با متناسب مقررات، بخشمفاد مندرج در  

 . نیست مجاز نیز آن از عدول و است شده تدوین آن، اجراي طول در طرح تدریجی تغییرات از جلوگیري و امور

 تواندیم را دارد  مدیریتی نظر هرگونه کارفرما.  کندمی ارائه کارفرما به و داده تطبیق نظر مورد  طرح با را مقررات مشاور،

 مشاور به  طرح برداريبهره  و  اجرا طراحی، و مطالعات ادامه براي  را خود مصوب نظر و اعمال بخش این مقررات چارچوب  در

 .کند ارائه

 در فنی معیارهاي و ضوابط کاربرد و استفاده تشخیص نظر، مورد طرح در شده اعمال مقررات و کارفرما مصوبه اساس بر

 در مشاور کارشناسی پیشنهادهاي و ندارد را مشاور نظرات در تصرف و دخل حق کارفرما و بوده  مشاور عهده بر کامال طرح،

 .شود یم  تلقی مصوب بخش، این

  با  که دهد ارائه را طرحی نامه،یینآ  این   در  مندرج فنی  معیارهاي و ضوابط چارچوب در طرح مشاور چنانچه )1تبصره

 تهیه طرح باشد، الزم  دوام و کیفیت و ایمنی داراي و صرفه به  )نگهداري و برداريبهره  ساخت،( اههزینه تمام داشتن منظور

 وجود، این با.  بود خواهد مجاز مشاور مسئولیت و استدالل با فنی، معیارهاي و ضوابط از عدول و بوده اقدام مالك  شده

 .بود نخواهد مجاز مقررات از عدول شرایطی هیچ تحت

 پیشنهاد شهري،برون  هاي راه منظر  یطراح فنی معیارهاي و ضوابط چهارچوب در تواندمی طرح مشاور )2تبصره

  ي ها ها، انتخاب طرح مناسب حفاظ راه، اندامیروانیت ش یتثب يبرا مقررات  در شده  شنهادیپ  ي هاجز روشب را  خود اصالحی

 .دهد ارائه کارفرما به تصویب جهت ،راه و ...

سا3تبصره   معی)  و  «ضوابط  و  «مقررات»    شوند می ابالغ آینده در که ایران هاي هرا نامهآیین»  یفن   ي ارهایر 

شوند و الزم    رعایت نامهنیین آیدرنظر داشتن مالحظات منظر آمده در اد با  یبا )غیره و ترانشه و خاکبرداري هیدرولوژي،(

 ند. ین نامه مطالعه نمایین آیر، پل، تونل و ... ضوابط مربوط به حوزه خود را از ایه طراحان مس کاست 

با یمس  یینها  نهیگز  )4تبصره بهد  یر  نقطه  رعا  يانهیدر  راهبردهایاز  سامنظر    يت  فن یو  مالحظات  اقتصاد  یر    ي و 

 . شود انتخاب

 بخش ویژه به و نامهآیین براي اصالحی پیشنهادهاي و  نظرات به رسیدگی مرجع تنها کشور، بودجه و برنامه سازمان

 :است شده تهیه زیر شرح به بخش دو در حاضر نامهآیین راستا این در  .است آن مقررات

 شهريبرون  هايهرا منظر یحاطر مقررات: اول بخش 

 شهريبرون هايراه منظر ی طراح فنی معیارهاي و ضوابط: دوم بخش 
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 مالك ضابطه اين مفاد باشد، داشته وجود مغايرتي سازمان اين ابالغي ضوابط ديگر با حاضر نامه آيين مفاد ميان چنانچه

  .شود رعايت بايد و بوده عمل
نـه  ينـه به يدن به گزيدر رس طرح حمل و نقل يكمختلف  يها جاد تعادل در توجه به جنبهينامه ا نيين آيت ايمسئول

، يل فنـ ي، مسـا يا حرفـه تعهـدات  ، يالزامات قانوناست، از جمله  تيريو مد ي، طراحيزير ، برنامهيابيارز منظر در مراحل
  .يشناس ييبايزو  يي، معناكيادرا ،ياقتصاد، ياجتماع، يطيمح ستيز، يمنيا

  م شده است:ينامه در چهار بخش تنظ نيين آيا
  .منظرراه يبردار بهره )4، منظرراهو ساخت  يطراح )3، منظرراه يزير برنامه )2ف، يو تعار اتيلك) 1

ن يشور در استفاده از واژگان و اصطالحات اك يحوزه منظر، الزم است تا جامعه مهندس يو تازگ يبا توجه به گستردگ
به حداقل برسد.  يگذار و بدعت يجهان كم مشتريان انحراف از مفاهكمعتبر باشند تا ام يمرجع فن يكحوزه تابع 

شور مدنظر ك يها راه يبرا يزير شود تا مالحظات آن از مرحله برنامه يم منظر موجب ميمفاه يباالدستن موضع يهمچن
 رد.يقرار گ

 خصوصي و عمومي مشاركت صورت به يا و عمومي وجوه محل از كه قراردادهايي همه براي 01/01/1402 تاريخ از

 تا ابالغ تاريخ از است، بديهي. است الزامي ضابطه اين مفاد اجراي كاربرد، دستورالعمل اين چارچوب در شوند، يم منعقد
 .است مجاز كارها همه براي ضابطه اين اجراي  01/01/1402

 ،415 شماره ضابطه  -3-11-6، -9-3 يبندها شوند،مي نعقدم 01/01/1402 تاريخ از بعد كه قراردادهايي براي
، موضوع بخشنامه شماره 267-1ضابطه شماره  -11-3بند و  10/08/1391مورخ  65466/100شماره  بخشنامه موضوع

 .است اعتبار فاقد 07/11/1393مورخ  136254/93

  



 

 
 

  رانيا ياسالم يجمهور
  شوركسازمان برنامه و بودجه 

  
  
  
  

  ران (آرا)يا يها نامه راه نيآئ
  يبرون شهر يها منظرراه ينامه طراح نيآئ

  
  اول:بخش 

  يشهر برون يها  راه منظر يمقررات طراح
  
  
  

  يديو تول ييربنايتوسعه امور ز ،يمعاونت فن
  ارانكمانين و پي، مشاورييو اجرا يامور نظام فن

Nezamfanni.ir  
1401  

    



 

 

 



رون شهر يهامنظر راه یمقررات طراح  18از  1صفحه                                                                                                        06/04/1401                                                                                             يب
 

 

 اتیلک -۱
 .نندکخود لحاظ   یات الزم را در طراحکوده و ننامه مطالعه نمنیین آیضوابط مربوط به حوزه خود را از است  یبایمر، پل، تونل و ... یمسل  یحوزه راه از قبطراحان  ه  یلک .۱

ــ تعر  كمــالنامــه  نیین آیــ منضم به فصل دوم ا  يهاه جداگانه سازمان، شرح خدماتیمنظرراه در قالب نشر  یهمسان طراح  يهاتا زمان انتشار انواع شرح خدمات .۲ ف انــواع ی

 منظرراه خواهد بود.  يهاطرح

 است.  یالزامراه  ينگهدار  ینهاد متول يبراحاضر نامه نییآ ت ضوابطیرعااز منظرراه،  يبردارنامه بهرهنییتا زمان انتشار آ .۳

 ق شود.یمنظر تدق   يهاه طرحیدر قالب ته  ها)راه  یمنید (در قانون ایم راه بایحر  یاز اراض يبردارنحوه بهره .٤

 ت شود:یر رعایمنظر مطابق نگاره ز يهاه انواع طرحیزمان ته .٥

                      نیش سرزمیطرح آما
                                     طرح جامع حمل و نقل

                                     رراه منظ ي برنامه راهبرد
                                     1ستیزطیمح اثرات یاب یطرح ارز

                                     طرح منظر داالن راه
                                     )ییه نهای(توج ریمس یهندسطرح 
                                     منظر یو موضوع یموضع ي هاطرح 

 مهم حورم یک يالزم برا ي هاه طرح یتهف و یتعر  یب زمانیترت 

 ر انتخاب شود:یند زیه در محورها مطابق فرایمنظر الزم به ته نوع طرح .٦

 
1. Environmental Impact Assessment (EIA) 
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 روش انتخاب نوع طرح منظرراه متناسب با بستر   

 

 ه یه اولیمرحله مطالعات توجالزامات منظر در   -۲
 وست مطالعات منظر باشد.ید با ارائه پیطرح بادور  یرکب هرگونه یتصو .۱

 شود.امل  کمنظر 1شماره    ستیل  ک چه،  یه اولیضمن مطالعات توج .۲

 وانات) اعمال شود.یمانند محل عبور ح  یطیست محیمنظر هر منطقه (از جمله مالحظات ز  يهادر انتخاب نوع راه شاخص .۳

 اد ممنوع است.یباال و حد مداخالت ساخت و ساز ز  يهامنظر، انتخاب نوع راه با سرعت ق واجد ارزشدر مناط .٤

ــ ، انسداد دراه یر نهاد متولیبه غمهم  يدهاید يدارا نقاط ين شوند. واگذارییتع 3نظرگاه) مطابق جدول   -نشانه راه  -ارزش منظر (نقطه عطف  ينقاط دارا .٥ د و انجــام ی
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 ساخت و ساز ممنوع است.ات  یهرگونه عمل

 ، تابلو، درختان ممنوع است.یسات جانبیه راه، تاسیل ابنیاز قب  یمطلوب با هر مانع  يدهایانسداد د .٦

منظر باشد (به لحــاظ   يهاو ارزش  یبوم  يمطابق معماره جاده  یحاش  يشاورزک  یاراضو حصار  سات  یتاسو از جمله    یسات جانبیه راه و تاسیها، ابنه اندامیلک  يمعمار .۷

 ، فرم و ابعاد، نوع و بافت مصالح، رنگ و ...).ک سب

 باشد.  منطقهر تابع بوم آن  یاشت هر نقطه از مسکطرح  .۸

 
 یی ه نهایالزامات منظر در مرحله مطالعات توج  -۳

 امل شود.کمنظر    يهاستیل  ک ه و چیوست مطالعات منظر تهی، پییه نهایضمن مطالعات توج .۱

 ت شود.یرعا  2ست شماره  یل  ک چن (نشانه راه، نقطه عطف، نظرگاه) مطابق یفاصله از نقاط مهم منظر، ین طراحیح .۲

 مهم ممنوع است.  يدهایارزشمند منظر و د  يب الگوهایمنظر انتخاب شود و تخر  ر با توجه به ارزشیها در طرح مست تونلیموقع .۳

 ت دارد.یعت اولویطب  یتراشكجاد ترانشه و پایح، اسطر همیپل و تونل به مس یر و حفاظت شده، طراحکدر مناطق ب .٤

 
 ی ل یتفص  یالزامات منظر در مرحله مطالعات طراح  -٤

 ر یمس یطراح •

 امل شود.کمنظر   يهاستی ل که و چیوست مطالعات منظر ته ی، پی لیتفص یضمن مطالعات طراح .۱

 ن شود.ییوست مطالعات منظر تعیر در پیاشت حول مسکطرح  .۲

ده یشــ یش اندیپارچــه و از پــ یک طــرح یدات طــ یــ ن تمهیاصالح شود. ا  رگذر، روگذر، حفاظ، عالئم و ...)ی(ز  یداتیو با تمه  ییشناساوانات  یمحل عبور حر با  یمس  ینقاط تالق  .۳

 باشد.

 د ی فواصل د •
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 ت شود.یرعا  2ست شماره  یل  ک ن (نشانه راه، نقطه عطف، نظرگاه) مطابق چی، فاصله از نقاط مهم منظرین طراحیح .٤

 راه ه یابن •

 شود.  یوست منظر انتخاب و طراحیه راه مطابق پ یو رنگ ابن، ابعاد، مصالح فرم .٥

 پارچه باشد.یک راه با هم همگون و  يها انسک از س یک ا در هر یر یل مسکه راه در  یفرم و هندسه ابن  .٦

 . استفاده شود ی حداقل ينه نگهداریهزبا م و یقابل ترم ر، دایمصالح پاد از یباه راه یابن در ساخت .۷

 یروانیش •

 .ن استفاده شودیزم ی عیبا حفظ فرم و چهره طب ی و بوم یط ی مح ي هاازهها، از س ترانشه يو اجراها یروانیش ي دارسازیدر پا .۸

 وارید •

 مصالح).  یکحاً با  ی باشد (و ترج یر حداقل یمس یک  ي وارهاید يوارها ساده و خوانا باشد و تنوع الگوید  يطرح نما .۹

  ي هابا ارتفاع يوارهایمتر است. د 4وار یوسته دیثر ارتفاع پکداشته باشد. حدا   یقائم، تراز افق  يوارهایبدار است. لبه دیوار ش یت با دیوار، اولویبه ساخت داز یدرصورت ن .۱۰

 متر اجرا شوند. یک حداقل  ی نینش با عقب ی انکشتر بصورت پل یب

 راه حفاظ •

 سان حفظ شود.یکوده و در طول جاده بطور ر عناصر مصنوع جاده هماهنگ بیراه با ساطرح حفاظ .۱۱

 . باشد ی ه فنیو با توج یمحدود و حداقل راه  نصب حفاظ .۱۲

 .ستی ا نصب تابلوها و عالئم مقدور باشد، نصب حفاظ مجاز نی ه جاده ی، اصالح حاش یش ک با خط یمن ی ت ایچنانچه رعا .۱۳

 .ا خطرنما ممنوع استیرنما ینصب عالئم مس ي ها به جاحفاظ يزیآمرنگ  .۱٤

 است.) ممنوع 2ست شماره یل  ک چ منظر (باارزش راه صلب در نقاط نصب حفاظ .۱٥

 آبرو  •
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 وتاه قد باشد. ک ی اهیب با پوشش گ کیو در تر ی عیف آبرو ناهموار، با مصالح طب کنصورت  یرایداشته باشد. در غ   یه فن ید توجیقنو و آبرو با ياستفاده از مصالح مصنوع برا .۱٦

ها و شُره و شوره بر پل ی سطح يهاه آبی تخل ي ها با نقص در مجراهال موقت پلیباشد. تحو یو مخف یحداقل  يپل با تعداد مجرا  یسطح يها آب يآورستم جمعیس .۱۷

 بدنه ممنوع است.

 تونل  •

 ) لحاظ شود. یوست مطالعات منظر (فراخور هر مرحله طراحیه و در پیر تهیمس يهااز تونل  یک هر   یطراح  يبه ازا 3ست شماره  یل  ک چ .۱۸

نصــب عالئــم از به  یاهش نکو    يارسازکآش  يمعمار.  دحفظ شوهمسان  بطور  ،  اهانسکا سیر  یل مسکانتخاب شود و در  منظر    ها با توجه به ارزشيگالردهانه تونل و  مدل   .۱۹

 ضوابط). 96صفحه   18لحاظ شود (جدول   یخروج  /يوروددر انتخاب پورتال    یمنیا

 .شودم  یا ترمی  يسازمقاوممنظر    يهابه روش هماهنگ با الگو و ارزش دهانه تونل  يواره باالیدتونل از جمله  بستر   .۲۰

 .باشد  نواختیکبافت و طرح جداره داخل تونل ساده و  .۲۱

 پل •

 ) لحاظ شود. یوست مطالعات منظر (فراخور هر مرحله طراحیه و در پیر تهیمس  يهااز پل  یک هر   یطراح  يبه ازا 4ست شماره  یل  ک چ .۲۲

 منظر هماهنگ باشد.  يهاارزشپل با  طرح  .۲۳

 .دباش  هماهنگ   با هم  ریمس  یک   يهاطرح پل .۲٤

 هماهنگ باشد.  ت پلیلکگر و با یدیکپل با  ياجزا .۲٥

 اشد.باجزا تم مناسب  یر  يو دارا  ید بر تراز افق کیبا تا  هپل ساد  يمعمار .۲٦

 ساده باشد.  يهافرم  يو دارا  ی، حداقلک پل سب  يرسازیجسم ز .۲۷

 باشد.  یحداقلآن   يهاو دهانه  پل  يهاستونه  یپاتعداد   .۲۸

 باشد.  هماهنگ با منظرو   یحداقلپل   يتعداد مصالح، بافت و رنگ اجزا .۲۹

 راه  ی سات جانبیتاس •
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 باشد.هر منطقه هماهنگ    یمیو اقل  یبوم  يمنظر و معمار  يهابناها، با ارزش  يو نما  یلکطرح  .۳۰

 د.وشت  یرعا  ه بناهایلک يبرا  یاس انسانیاز جمله مق   يمعمار یه طراحیاصول اول .۳۱

 گر هماهنگ باشد.یدیکبا  همجوار   يبناها  يمعمار .۳۲

 پوشانده شود.  یداتیوضع موجود، با تمه  يبناهانامطلوب   يدهاید .۳۳

 باشد.جاده مطابق ضوابط حاضر ه  یحاش  يبناها  یسات الحاق یه تاسیلکنما و  .۳٤

 ممنوع است. يبرداردر دوره بهرهبدون اخذ مجوز  به بناها    یالحاق   يهاافزودن بخش .۳٥

 .منوع استمصوب م  يطرح نما  خارج ازنصب تابلو و   دباشه جاده مطابق ضوابط حاضر  یحاش  يهاكپال  یتمام يتابلو .۳٦

 ی اهی ات گیح •

 ند.کت یجاده را تقو  یمنیا  یاهیپوشش گ .۳۷

 ).»يسبز شهر  يفضاها ی«ضوابط طراح 203ه شماره  ینشر 2و  1وست  یند (پک  ک مک  یاهش آلودگکمنظر و   يداریمنطبق بر بوم بوده و به پا  یاهیپوشش گ .۳۸

 ت شود.یرعا 5ست شماره  یل  ک اشت محورها مطابق چکالزامات طرح  .۳۹

 ت شود.یرعا  یاهیگ يهاضوابط حاضر در انتخاب گونه  "تیاولو"اشت،  کدر ارائه طرح  .٤۰

 ممنوع است. يبردارا بهرهیشور در مرحله ساخت  ک  يه محورهایلکاشت ممنوع» در  کاهان «یاستفاده از گ .٤۱

 د انبوه باشد.یم و ممتد، بایمستق   يرهایاشت مسک .٤۲

 نترل شود.ک  یاهینامطلوب با پوشش گ  يدهاید .٤۳

 عرض راه) ممنوع است. يجنگل (بجز برا  یتراشکقطع درختان و پا .٤٤

 ت شود:یر رعایر مطابق تصویبخش ز  3ه راه دریاشت در حاشکنحوه  .٤٥

 شانه راه  ياز لبه جاده تا انتهااشت  کت  یممنوع؛ ي: نگهدار1ه  یناح  -



رون شهر يهامنظر راه یمقررات طراح  18از  7صفحه                                                                                                        06/04/1401                                                                                             يب
 

 

 شکزهرد  کا عملید  یت انسداد دی؛ از لبه شانه راه تا آبرو، ممنوعیابی: باز2ه  یناح  -

 شکدر محدوده پس از زه  نندهکاهان شیاشت گک؛  از مانع  يه عاری: ناح3ه  یناح  -

 
 از مانع يه عاریاشت مجاز در ناحک ت یوضعمقطع مناسب از  شیانم 

 متر مجاز است.  یک ش از  یدو محور با عرض ب  یانیم  يننده در فضاهاکاهان شیاشت گک .٤٦

 ممنوع است. km/h 55ش از  یا سرعت بیمتر  20متر از  کبا عرض    يهاانه جادهیاشت درخت در مک .٤۷

 ت شود:یر رعاینباشد و فواصل ز  یساتیم عناصر تاسیننده در حرکرشیاهان غیاشت گک .٤۸
 حول جاده  یساتی اشت از عناصر تاسکحداقل فاصله مجاز  -۱جدول  

فاصله  
 اشت ک

ر  یت
 چراغ

ل کد
 برق 

سات یتاس
 ی نیرزمیز

 کچاه
 ی ش کزه

 برق  ییهوا يهاابل ک

 هرس   يربط برایذ  ينهادهامطابق ضوابط   m ( 10 10 4 6طول (

  



رون شهر يها منظر راه یمقررات طراح                                                                                             1401/ 06/04                                                                                                             18از 8صفحه  يب
 

 
 

 منظرراه يبردارالزامات منظر در بهره  -٥

 ی لکاصول -۱-٥

 ند.  کر نییو تغحفظ شده   يبرداردوره بهرهاشت در  کطرح  و   یسات جانبیه راه، تاسیل ابنیه مشخصات آن از قبیلکمحور،    یک  يدر صورت انجام مطالعات منظر برا .۱

 رد.ین نهاد قرار گیار ایست در اختیبایطرح محورها م  كن مداریمطالعات منظر است. بنابرا  ياه، دستورالعملراه ينگهدار  یساالنه نهاد متول  ینید محور در بازبییتا كمال .۲

 منظر باشد.  یلکو اصول    یمطابق مبان  يات حفظ و نگهداریدر صورت عدم وجود مطالعات منظر، عمل .۳

 لحاظ شود.  یات نهاد متولیملو عجه بود  ست دریبایمنظر م يط حفظ و نگهداریشرا .٤

 ن شود.ییارشناس منظر تعکرات الزم با انجام مطالعات و طبق یین نباشد، تغکو ...) مم  ی، فنی(مال  یلیه به دالیه حفظ طرح اولک  يدر موارد .٥

 ت شود.یرعا  »يسبز شهر  يفضاها ی«ضوابط طراح 203ه شماره  ینشر 1-3اشت درختان مطابق بند  کروش  .٦

 ت شود.ی» رعايسبز شهر  يفضاها  ی«ضوابط طراح 203ه شماره  ینشر  2-3سبز طرح منظر ، مطابق بند    يفضا يم و نگهداریترمروش  .۷

 ر باشد:یز يهامهارت و تخصص  يل از افراد داراکد متشیها باسبز حول راه  يفضا  يم و گروه مسئول امور نگهداریت .۸

 ده)یم منظر (آموزش دیآشنا با مفاه -

 ود  کمجوز و آشنا با اصول استفاده از سم و   ي، داراي، باغداركت خایریآشنا با مد -
 

 راه  یه فنیابن-۲-٥

و انجــام اقــدامات الزم  یمنــ یا ینیر، بــازبیــ تعم يهانــهین هزیپارچه منظر، تخمیک  یابین دوره شامل ارزیرات جاده بطور مرتب برگزار شود. ایو تعم  ینیبازب  يهادوره .۱

، رمجــازیغ غــاتیتبلها و وارنوشــتهیدفرســوده، حــذف  ياجــزا يآور، جمعیشکض عالئم و خطیا تعویر  ی، تعميزیآما رنگ یو شو  ، شست  شانه راهح  یر تسطیاست؛ نظ
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 ات وحش.یح  يهاها و گذرگاهحفاظ  نترلک

 است. یز الزامین يبرداردر مرحله بهرهسات،  یه راه و تاسیابن يبرا  و ساخت  یمرحله طراحات  که نیلکت  یعار .۲

 ممنوع است. یه طراحیر با اصول اولیه راه مغایابنر در  ییتغ .۳

 باشد.  یط حداقلیه و محیه راه از مصالح اولیابن  یمرمت  ز مصالحیتما .٤

 شود.  يآوره جاده جمعیم جاده از حاشیو ترم  يات بهسازیحاصل از عمل  يهانخاله .٥

 شوند.  يسازکپا  يادورهبطور ه جاده  یرمجاز حاشیاهان غیگو م  یده ترمیب دیدر نقاط آس  یاهیپوشش گ .٦

 .حفظ شود يبرداربهره  آن در مدتب طولى ثابت یو شآبرو م  یر مستق یمس .۷

 

 تابلو -۳-٥

 ده شوند.یه جاده برچید از حاشیمجوز با د و در صورت لغود شویتمدضوابط حاضر  طبق  ست  یبایموجود م يمجوز تابلوها .۱

 نیاز لبه جاده بــه طــرف  يمتر 20حدفاصل شانه راه تا  نترلکمجاز است. منطقه  مجوز  و با صدور  ،  ضوابطآمده در  مطابق مشخصات  نترل  کنصب تابلو تنها در منطقه   .۲

  .است
 ه راه ی مجاز نصب تابلو در حاش یف نواحیتعر -۲جدول  

 موارد مجاز به نصب  ن محدودهییتع هیناح 

منطقه  

 نترلک

 ي و عالئم اختصار   یغاتیهرگونه تابلو تبلت نصب  یممنوع ه) ین شده در نشرییثر فاصله تعکمتر (حدا  2 شانه راه 

 Aدر اندازه    یغاتیتبل  يتابلوها   -يعالئم اختصار  ن جادهیمتر از لبه به طرف  6شانه راه تا   یکدرجه  

   Bدر اندازه    یغاتیتبل  يتابلوها   -يعالئم اختصار  ن جاده یمتر از لبه به طرف  12تا    6 درجه دو 

 Cدر اندازه    یغاتیتبل  يتابلوها   -يعالئم اختصار  ن جادهیطرفمتر از لبه به    20تا    12 درجه سه
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 ه راهیمجاز نصب تابلو در حاش یش نواحینما 

 
 م است:یدسته قابل تقس 3ابعاد تابلو به  .۳

 متر   3در   1.5ثر با ابعاد  کحدا  یی: تابلوهاAز  یسا

   Cو   Aن اندازه یب ي: تابلوهاBز  یسا
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 مترمربع) 30متر و بزرگتر از آن ( 10در    3با ابعاد   یی: تابلوها Cز  یسا

 ممنوع است.  Cو   Bاندازه  يتابلوها نصبد و منظر واجد ارزش  ید  يدر فواصل دارا .٤

 .مجاز است)  C(  ک وچکدر ابعاد  تنها  روستاها    يورود  يدر مباد  یغاتیتبل يتابلوها .٥

 ه تابلو:یارتفاع پا .٦

 A B C ابعاد تابلو 

 3 1.5 ن (متر) یتابلو از زم ینییحداقل فاصله لبه پا

 

 
 ه تابلوها در ابعاد مختلف یارتفاع مناسب پا  

 رد.یثر فاصله مجاز از جاده قرار گکدر حداست  یبایثر وسعت مجاز، تابلو مکدر صورت استفاده از حداند.  کنمتر مربع تجاوز   30لبورد از  یوسعت ب .۷

 
 لبورد یب  یطراح  يثر مساحت مجاز براک حدا  

 ممنوع است.ن  یمنظرو   یانیشر  يهاراهها، بزرگراهدر    كو متحر  یچرخش  يهاامیاستفاده از پ .۸
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 لومتر مجاز است.کی 100تابلو) در هر  3بار (بر  3ثر  کا خدمات حدایمحصول   یک غات  یرار تبلکت .۹

 مجاز است.لبوردها از پل  یر بیسا يمتر 200ت فاصله  یاده در صورت رعایلبورد بر پل عابر پینصب ب .۱۰

 ه تابلوها است. یع پایه تابلوها اصل بر تجمیلکدر نصب  .۱۱

 ست).یمجاز ن ر با شان محوریمغا  يفانتز  يهات جاده باشد (طرحیشخص  و در شانفرم و طرح تابلو فرمال   .۱۲

 لبورد ممنوع است.یل نصب بیا به خطر افتادن درختان به دلیقطع   .۱۳

 ه جاده ممنوع است.یو مصنوع حاش  یعیه عناصر طبیلکبرنوشته   ياسپر، چاپ و بنر و نصب هرگونه تابلو، پوستر .۱٤
 فواصل مجاز نصب تابلو  -۳جدول  

 فاصله (متر)  ت یموقع

 315 لبورد در دو سمت مخالف جادهین دو بیحداقل فاصله ب

 250 تونل ها  یو خروج  يحداقل فاصله از ورود

 175 متوسط و بزرگ  یغاتیتبل  يد به تابلوهاید  یگشودگحفظ  

 200 راه  يحداقل فاصله از عالئم اخبار

 20 شهر و روستا  يورود  يحداقل فاصله از مباد

 40 یجنگل  يهاكحداقل فاصله از پار

 ي نورپرداز-٤-٥

ها و نشــانهعبارتنــد از:  یلــ کت اصول یبا رعا ينورپردازدار است. تنها موارد مجاز به یر با اصول توسعه پاینداشته و مغا يردکضرورت عمل  يشهرنیب  يهاراه  ينورپرداز .۱

 .یغاتیتبل يتابلوها  ،مهم  یسات جانبیو تاس  یه فنیابن  ،نقاط عطف

 ممنوع است.  یا رنگی كا منبع نور متحریزن  ک رنگ مجاز است و استفاده از هرگونه چراغ چشم  ک تنها با منبع نور ثابت ت  هالبوردیردن سطح بکروشن   .۲



رون شهر يهامنظر راه یمقررات طراح  18از  13صفحه                                                                                                        06/04/1401                                                                                             يب
 

 

 شور ممنوع است.ک  يهاراه  یزن و فالش، در تمامک چشم يرهااستفاده از نو .۳

 مجاز است.  یو مناسبت  یدر نقاط عطف و نشانه، بصورت مقطع  یرنگ ياستفاده از نورها .٤

 اهان و جانوران نباشد.یگ  یمخل زندگ  يحفظ شود. نورپرداز  یو فرهنگ  یعیشب در منظر طب  یکیتار .٥

 شود.ت  یرعا يبرداربهرهن اجرا و یشب و روز حمنظر    انطباق .٦

 ب مراجع برسد.یباشد و به تصو  هامجاورتحاضر و هماهنگ با نامه  نییضوابط آ مطابقه جاده  یحاش  يبناها  ينما  ينورپرداز .۷

 .هماهنگ باشد  یشناسییبایزت منظر و اصول یاس راه، هوید با نقش و مق یبا  يطرح نورپرداز .۸

 ش دهد.یمنظرشب را افزا  ییده باشد و خوانایشیاندشیپارچه و از پیکمحور صورت   ينورپرداز  يهاطرح .۹

 ز رانندگان نشود.کو عدم تمر  یرگی، خينور  یموجب آلودگ  يطرح نورپرداز .۱۰

 ند.  کراه را مخدوش ن  یسات جانبیو تاسراه ه  یابن  يبوده و نما  یمخف   يسات نورپردازیتاس .۱۱
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 1ست شماره:  یلکچ

 ر یمنظر طول مس  يهاارزشن یی تع

 نام محدوده  ازیامت وزن یژگیو ارزش  ف یرد
 ) Kmلومتر (کی

 ی ار طراحکراه راهبرد منظر  
 ی مرحله طراح

 یلیتفص یی نها هیاول تا  از

1 

ست  یز
-یطیمح
 ي البدک 

                     قله شاخص 
                     ر و ...) یوکر و منحصربفرد  (ساحل، کب ی اراض 2
                     جنگل، مرتع  3
                     ا در معرض خطر) یمنحصربفرد  ی(گونه بوم یاهیپوشش گ 4
                     ات وحش و مناطق حساس یستگاه حیز 5
                     اچه، رود، تاالب، چشمه، آبشار) یا، دری(در یوجود مظاهر آب 6
7 

  -کیادرا
 ییبایز

 یشناس

                     و ...)   كها، رنگ خا با، فرم سنگ یز ین خوردگی تم تپه ماهور، چین (ریزم یشناسختیر
                     ... )-شفق -ابر و بارش -ژه (جزر و مدیو  یعیده طبیپد 8
                     ، صدا، لمس آب)يبصر ییبای(ز یمواجهه با مظاهر آب 9

                     اهان و جانوران یمواجهه با گ 10
                     شهر و روستا، منظر شبانه)   ي، معماریباستانآثار انسان ساخت (آثار  11
12 

  -یانسان
 یاجتماع

                     روگاه، معدن و ...) ی شاخص (ن كا مترو یفعال  یز صنعتکمرا
                     بازار فروش محصوالت  13
                     یع دستید صنایتول 14
                     یها و مراسم سنتنییآ ییبرپا 15
                     ی و خاطره جمع یخیرخداد تار 16
                     اقوام   یزندگ ک، سب يشاورزک  کسب 17
                     سفر و تجارت  یخیر تاریمس 18
                     ها ر و اسطوره یخاستگاه باورها، مشاه 19
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 2ست شماره:  یلکچ

      Km/h ( 40 70 80 100سرعت (   

   
)FV ( ی= فاصله د) د واضحm ( 180 360 450 610                     

   
  Km/h ( 70 80 90 100 110 120سرعت (

  

   
)SV ( ی= فاصله د) د انتخابm ( 200 230 270 315 330 360  

  
               

 نام محدوده

 )Kmلومتر (کی

نوع نقاط 
 ارزشمند  

 حداقل فاصله مجاز (متر) 

 اشتکطرح  نوع حفاظ ينورپرداز
 تا   از

شعاع 
  ی گشودگ 

 د ید

ساخت  
 هیابن

 ي تابلو
 یمعرف

 ان کم

درختان بلند  
 از موضوع

ت حجم  یرو
و 

 ينورپرداز

تابلو 
 یغاتیتبل
و  Bز یسا

C 

تابلو 
 یغاتیتبل
 Aز یسا

موضوع 
از لبه 
جاده 
 (متر) 

 نظرگاه       

SV FV 200  مجاز 

 وتاه قد ک رصلب یغ 

وابسته به   نشانه راه       
 طیر شرا یسا

 وتاه قد ک

 ط یر شرا یوابسته به سا نقطه عطف       
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 3شماره:  ست یلکچ

 يا گالریست مالحظات منظر تونل یل کچ

 ............... لومتر  کی  نام تونل 
 ر یخ بله  ات منظر کن مرحله  ف یرد

     منظر با وجود تونل  يهاحفظ ارزش  ه یه اولیمطالعات توج 1
2 

 یی ه نهایمطالعات توج
     ت دهانه تونل ین موقعیین در تعیحفظ عوارض ارزشمند زم

     ریا نقطه عطف در مسیت مناسب نسبت به نشانه، نظرگاه یموقع 3
     ارزشمند    يدهایحفظ د 4
5 

 ی لیتفص یطراح

     منظر  يهاو تناسب مصالح پورتال با ارزش  یهمگون
     ها)(انتخاب دهانه و فرم مناسب ستون  يد ارزشمند در گالریحفظ د 6

7 
از به نصب یاهش نکو  يمعمار   یپورتال تونل با طراح ي ارسازکآش

     عالئم 
     گر  یدیکها با فرم پورتال تونل  یپارچگیکو  یهماهنگ 8
     بستر حول دهانه تونل  یب حداقلیتخر 9

10 
  يسازت ساخت و مقاومیم بستر پس از عملی پوشش و ترم

     ت)یرک(شات
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 4ست شماره: یلکچ

 مالحظات منظر پل ست یل کچ

 ............... لومتر  کی   نام پل
 ر یخ بله  ات منظر کن مرحله  ف یرد

 ه یه اولیمطالعات توج 1
ر، یمس ییمنظر منطقه، خوانا يهات مناسب پل (نسبت به ارزش یموقع

     مهم و ...  يدهاید
2 

 یی ه نهایمطالعات توج

     ت مناسب پل نسبت به نقاط پرارزش منظریموقع 
     از جاده ید و مورد نیا نقطه عطف جدیف نشانه یتعر 3
     مهم و مناظر پرارزش   يدهایت دیو تقو یا معرفیحفظ  4
5 

 ی لیتفص یطراح

     با منظر  ياستم سازه یتناسب نوع س
     حاً تعداد فرد دهانه) ی پل به لحاظ منظر (ترج يهانه تعداد دهانه یانتخاب به 6
     طول محور  يهابا پل  یهمگونتناسب و  7
     ه، ...) یوله، ضخامت عرشه، تعداد و قطر پاکتناسب ابعاد پل با بستر (ابعاد  8
     ن) یب مناسب دوسر پل با زمکیز پل (تر یرکب مناسب خایش 9

     انتخاب مصالح همگون با منظر (جنس، بافت، رنگ و ...)  10
     گر یدیکنات پل با یتناسب اجزا و تزئ 11
     پل  ید بر تراز افقکیتا 12
     ر عرشهیز يهافرم  یظرافت و سادگ يالقا 13
     حفاظ پل   يتم مناسب اجزایر 14
     پل  یسطح يهاآب  يآورسات جمع یتاس ياختفا 15
     پل  ي سات نورپردازیتاس ياختفا 16



رون شهر يها منظر راه یمقررات طراح                                                                                              1401/ 06/04                                                                                                            18از 18صفحه  يب
 

 
 

 

 5ست شماره: یلکچ

 اشت ک ست مالحظات طرح یل کچ
 ر یخ بله  ات منظر کن مرحله  ف یرد

     منظر منطقه  ياشت با الگوکتناسب راهبرد طرح   ه یه اولیمطالعات توج 1
     منظر  يهاها با ارزش یروانیت شیتناسب روش تثب یی ه نهایمطالعات توج 2
3 

 ی لیتفص یطراح

     ...)  -تونل -پل -تقاطعاشت (فاصله از ک در طرح  یمنیت اصول ایرعا
     ی اهیت انتخاب گونه گیت اولویرعا 4
     اشت ممنوع» ک« يهااشت گونه ک عدم  5
     اشت از لبه جاده  کت فاصله مناسب  یرعا 6
     ی ساتیاه از عناصر تاسی شه و تاج گیت فاصله مناسب ریرعا 7
     ها شه گونه یاشت با توجه به قطر تاج و رشد رکت فاصله  یرعا 8
     نامطلوب  يدهایپوشش د 9

شهر و  يورود  -نشانه -نقطه عطف-نظرگاه -یراثیم يهات یمهم (سا  يدهایعدم انسداد د 10
     جاده و ...) یز خدماتکمرا  -روستا

 

 





 

 

  رانيا ياسالم يجمهور
  شوركسازمان برنامه و بودجه 

  
  
  
  

  ران (آرا)يا يها نامه راه نيآئ
  يبرون شهر يها منظرراه ينامه طراح نيآئ

  
  بخش دوم:

 يها راه منظر يطراح يفن يارهايضوابط و مع
  يشهر برون

  
  
  

  يديو تول ييربنايتوسعه امور ز ،يمعاونت فن
  ارانكمانين و پي، مشاورييو اجرا يامور نظام فن

Nezamfanni.ir  
1401  
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 ف یات و تعاریلک -۱

 اتیلک-۱-۱

 مقدمه -۱-۱-۱

، اجــرا و یطراحات کم، نیه شامل مفاهک  استحمل و نقل    يهات منظرراه در پروژهیریمد  يبرا  ییراهنما  نامهنییآن  یا

 یمعرفــ منظــر و  يمعمــار يران با دانش نوپــایا يجامعه راهساز ییآشنان ضوابط، ین ایاز منظر است. هدف تدو  ينگهدار

نامــه عبــارت نیین آیــ ن و انتشار این اهداف تدویترمهم  است.  يراهسازدر    داریو پا  پارچهیک  ،نگرلکیحاروش طرند و  یفرا

 است از:

 یزندگ  يراه به مثابه فضامسافران از    كد بر ادراکیتاو   راهمنظرت یت هویو تقو  حفظ .۱

حمــل و   يهــاطرح  ياقتصــادو    یل فنــ یر مسایمنظر و سا  يهان ارزشیتعادل بجاد  یر با ایطرح مسبه    یابیدست .۲

 نقل

 يبرداربهرهت و یری، ساخت و مدیدر تمام مراحل طراح  داریهمسو با توسعه پان  ینو  يهاروش  جیو ترو  ییشناسا .۳

 از راه

بــا  یاهش خســتگکــ ر و یر جلــب توجــه راننــده بــه مســ ینظ(ت منظر  یظرف   يریارگکبا ب  یمنیو ا  ییاراکش  یفزاا .٤

 )ییت و تنوع فضایجذاب

 منظر  يسابقه معمار -۱-۱-۲

ل انجمــن کیبــا تشــ   يالدیمــ   1899ه در ســال  کــ ا اســت  یدر دن  ياان رشتهینوپا و م  يامنظر حوزه  يمعمار  یمهندس

نون توســط صــاحبنظران در کن آن از آن زمان تــایادیف بنیم و تعاریافت و مفاهیت ی) رسمASLAا (یکمعماران منظر آمر

ش یگــرا  یک شور به عنوان  کدر وزارت علوم    1376منظر از سال    يمعمار  یرشته مهندس  است.  یروزرسانتوسعه و بهحال  

آغــاز شــده اســت.  1379ها در ســال جــذب دانشــجو در دانشــگاهده و  یب رسیارشد به تصو  یارشناسکدر مقطع    يمعمار

از  "Architecture du paysage "و  یســ یاز زبــان انگل "Landscape Architecture" یمنظر برگردان فارســ  يمعمار

گــرفتن و بــا درنظــر  مختلــف يهای، پــس از بررســ یرانید ایاسات يبه عنوان معادل از سو "منظر"واژه  زبان فرانسه است.

 يشور به برگردان مورد توافق، براک  یو فن  یان علمکار  یتمام  يبندیپان  یبنابران مفهوم انتخاب شده است.  یابعاد ا  یتمام

شــته و اصــطالحات دا ياریت بســ یــ اهم كات مشتریادب يریگلکن مفهوم و شیزبانان از ایفارس  كادرا  یپارچگیکانسجام  

ادامــه رواج نادرســت   .ســتید نییــ سازمان استفاده شده، مورد تا  یات قبلینشره در  ک  "ییمنظرآرا"گر همچون  ینادرست د

ــ   یمــال  يهانهیصرف زمان و هزموجب  آن به بدنه جامعه،    يها و تسرر حوزهین متخصصان سایب  "ییمنظرآرا" در   یو روان

 د.شوین رشته میا  یانجه  يهاافتهیها و شور با تازهک  یو فن  یجامعه علم یبهره و همراه يبرا  یآت  یاقدامات اصالح
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 نامهنییاربرد آک -۱-۱-۳

ه یــ لکر و  یمســ   یدار، طراحــ یــ م توســعه پایبا مفــاه  يراهساز  يهاطرح  ییو همسو  ینیسرزم  يهابا هدف حفظ داشته

منظــر در منطقــه هــر طــرح  يپارچه و همسو بــا راهبردهــایکبطور  ست از ابتدا  یبایمآن  سات  یه و تاسیراه و ابن  يهااندام

، ســاخت و ی، طراحــ يزیره در حوزه برنامــهکاست    یو حقوق   یق یه اشخاص حق یلکن سند،  یمخاطب ان اساس،  یباشد. برا

 ت دارند، اعم از: یفعالت و یمسئولشور  کحمل و نقل   يهارساختیز  ينگهدار

م و ی، تــرميمــرتبط بــا احــداث، توســعه، نگهــدار  يها و نهادهــاتکها، شــرها، ســازمانه  وزارتخانــهیلک:  یبخش دولت

 و ...  یلی، رياجاده  يرهایشور شامل مسک يهاراه  يسازنهیبه

)، ، ...یشناســ نی، زميدرولوژیــ ست، هیزطی، محيمهندسان عمران، معمارن فعال (یو متخصص  : اصنافیبخش خصوص

 نفعان.ير ذیو سا  ياهسازر  يهاتک، انجمن شریساختمان  يهاتکن مشاور، انجمن شریجامعه مهندس

نــه ینفعــان شــده، در بلندمــدت هزين ذیار بیها موجب بروز تعارضات بسو ساخت راه  یضمن طراح  يارهیاقدمات جز

ند. با رجــوع کین مکرا نامم یو انسان یطیمحستیش داده و گاه جبران خسارات زیراه را افزا  يا بهسازی  ير و نگهداریتعم

ازمنــد بــه حفــظ ین يهــااز ارزش کینامه فهــم مشــترنیین آیه راه و ... به ایحاش يتونل، آبروها، بناهار، پل،  یطراحان مس

نــه در ینقطــه به  یــک دن بــه  یاست و رس  یف کی  يهاشاخص  يه غالباً داراکرد  یگیل مکن فعاالن شیپروژه در ب  یک ضمن  

 يهمزمــان و مــواز يهــایها و طراحيزیرو برنامــه كازمند جلسات مشتریل، نیه متخصصان دخیلک  يثرکن نظر حدایتام

 است.

اســتفاده از جداگانــه ســازمان،  هیدر قالب نشر منظرراه یهمسان طراح يهاشرح خدماتانواع و انتشار ل  یمکتتا زمان  

نموده   ک مکن حوزه  یدر ا  یار تخصصکج  یه به تروکنامه است  نیین آیگر ایاربرد دکمنضم به فصل دوم    يهاشرح خدمات

 د.ینمایم  يریو از انحراف از اصول جلوگ

 يبــران حــوزه  یا  یحداقلو    يه ضروریاولات  کاز منظرراه، ن  يبرداربهره  ينامه جداگانه برانییل و انتشار آیمکتا زمان ت

 شور است.ک  یو تجرب  یزاتیتجهتوان  ،مطابق بضاعته  کر شده  کنامه ذنیین آیدر اراه   ينگهدار  ینهاد متول

 ر بــریتــاث و نیحفظ منظر ســرزم يبراآنها ت یرعا اهمیت برحسب هاراهمنظر  یحاطر معیارهاى دستورالعمل، نیا در

 :است شده بندىبقهط ریز شرح به ،يبردارنه بهرهیو هزط  یشرا جاده و تیف کی

 ياجبار يارهایمع -٤-۱-۱

ســت» ید» و «مجاز نیاز واژه «با  ییارهاین معیاز است. در چنیمورد ن  یطراح  يهان هدفیتام  ي، براياجبار  يارهایمع

 استفاده شده است.

 شدههیتوص يارهایمع -٥-۱-۱

 شود» استفاده شده است.یه میشده، از واژه «بهتر است»، «توصهیتوص  يارهایدر مع
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 نندهکنترل  ک يارهایمع -٦-۱-۱

 ل است:یاز آنها به شرح ذ یه برخکرد  کمنظر توجه   يارهاید به معیها بامنظر راه  یدر طراح

 میبوم و اقل .۱

 منظر  يهاارزش .۲

 نیمنظر  يدهاید .۳

 است.  ياجبار  يارهایفوق از نوع مع  يارهایه معیلک

 ارهایر معیسا -۱-۱-۷

ــ ا در معیــاري وجود عدم صورت در ــ ا هــايراه نامــهآئین مجموعــه هايپیوســت ریســا و پیوســت نی  بــه تــوانمی ران،ی

 مشــاهده صــورت در .نمود مراجعهه اروپا یون منظر اتحادینوانسک همچون المللیبین استانداردهاي ریسا و هادستورالعمل

 .است معتبر دستورالعمل نیا غیررسمی، منابع ژهیو به منابع ریسا با دستورالعمل نیا بین رتیمغا

 

از زبــان   یحمــل و نقــل بــه عنــوان بخشــ   يهااربرد از حوزه منظر در پروژهکف پریم و تعاریمفاهدر ابتدا الزم است تا  

 ف و قرارداد شود.یتعرط،  یمح  یطراح نیتخصصمل از  کمتش  يهامیت  كمشتر

 ف واژگانیتعر -۱-۲

ف یتعــار جــدولدر فعاالن حوزه راه الزم دانســته شــده،  يبا آنها برا ییه آشناکمنظر  يمعمار  یف واژگان تخصصیتعر

  آورده شده است. 
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 تلفظ  فیتعر نیعنوان به الت ی عنوان به فارس فیرد

 Landscape منظر  1
شود و محصول  ی م  كه توسط مردم ادراکن، آنگونه  یاز زم  یبخش

مح با  انسان  طبیتعامل  پ  یعیط  مصنوع  اوست  یو  و    43[رامون 
137[ . 

/lændskeɪp / 

 Landscape منظر    یطراح 2
Design 

برا  منظر  عناصر  به  دادن  سازمان  فضایا  يهنر    ی رونیب  يجاد 
ترکمطلوب   عنصر  شش  شامل  ش  ی اصل  یبکیه  زمکاست:  ن،  یل 

سازه  سازه ي عمود  يهاآب،  حیافق  يها،  گی،  اقل  یاهیات  م یو 
]187[ . 

/lændskeɪp 
dɪzaɪn    /  

 Landscape منظر    يمعمار 3
Architecture 

درکاست    یدانش به  ش  كه  دارد.  کو  اختصاص  «منظر»  دادن  ل 
معماریبنابرا طراح  ين  مد  یمنظر،  مولفه یکت  یریو    ي هاپارچه 

معنا  يالبد ک فضاها  ییو  جنبه  يدر  گرفتن  نظر  در  با    يهاباز 
و    60، 50[ن فضاها است  یا یکیولوژک و ا  يردک شناسانه، عملییبایز

66[ . 

/ lændskeɪp 
ɑːkɪtektʃə / 

 Landscape منظر    يزیربرنامه  4
planning 

آ و  موثر  اقدامات  برانده یمجموعه  مرمت    ينگرانه  خلق  یارتقاء،  ا 
 . ]137[منظر  

/lændskeɪp 
plænɪŋ / 

 Landscape است منظر  یس 5
policy 

مقامات    ياز سو  ییهاها و دستورالعمل ي ، استراتژ یلکارائه اصول  
  یتیری، مدیساز اقدامات مشخص حفاظتنهیه زمکصالح  یذ  یرسم

 .  ]137[شوند  ی منظر م  يزیرو برنامه 

/lændskeɪp 
pɒləsi / 

 Landscape ت منظر  یریمد 6
management 

پایاز د توسعه  اقداماتیدگاه  نگهدار یپا  يبرا   یدار مجموعه  و    ي ش 
تغ تا  است  منظر  از  فراییمستمر  توسط  ،  یاجتماع  يندها یرات 

 .  ]137[ند  کگر هماهنگ  یدیک ت و با  یهدا  یطی و مح  ياقتصاد

/lændskeɪp 
mænɪdʒmənt / 

 منظر حفاظت   7
Landscape 
protection/  
Landscape 

conservation 

ه  کمهم و خاص منظر    يهایژگ یاز و  ياقدامات حفاظت و نگهدار 
 .  ]137[دارد    یراثیارزش م  یت انسانیا فعالیو/  یعیبه لحاظ طب

/lændskeɪp 
prətekʃən / 
/lændskeɪp 

kɒnsəveɪʃən / 

8 
 منظر/    یژگیو

ا  یشاخص    یژگیو
 برجسته  منظر 

Landscape 
feature 

تشخی متما  يالگو قابل  و  متشیز  نحوه  کص  و  منظر  «عناصر  از  ل 
دهد.  ی ل مکمنظر منحصر بفرد را ش  یکه  کانسان از آن»    كادرا
بیهو منظر  تریت  وکیانگر  زم  ياژه یب  ش یشناسنیاز  زمک،  ن،  یل 
  ي ه برا کاست    یونت انسانک ن و سیزم  ياربرک،  یاهیات گی، حك خا

ناح از  یهر  اکمنظر حس م ه    153[ند  کیجاد میان مختص آن را 
 . ]185و

/lændskeɪp 
fiːtʃə / 

9 
ت منظر/  یشخص
ت منظر/  یهو

 سرشت منظر 

Landscape 
character 

تشخی متما  يالگو قابل  و  متشیز  نحوه  کص  و  منظر  «عناصر  از  ل 
دهد.  یل مکمنظر منحصر به فرد را ش یکه کانسان از آن»  كادرا
شخصیت  یهو بت  یا  تریمنظر  وکیانگر  زم  ياژه یب  ،  یشناسن ی از 
  ی ونت انسانکن و س ی زم  ياربرک،  یاهیات گی ، حكن، خا یل زمکش

جاد  یان مختص آن را اکه از منظر حس میهر ناح  يه براکاست  
 . ]66و  185،179[ند  کیم

/lændskeɪp 
kærəktə / 

10 
عنصر (المان)  

 منظر  
Landscape 

element 

منفرد    یک اجزا   يامجموعه ا  یجزء  مح  ياز  ه  ک  یطیملموس 
ا مصنوع باشد مانند درخت، حصار، صخره، بنا و  ی  یعیتواند طبیم

 . ]185و    50[...  

/lændskeɪp 
elɪmənt / 
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 فیرد
عنوان به  

 یفارس
 تلفظ  فیف/تعاریتعر نیعنوان به الت

 Landscape ساختار منظر   11
structure 

حای چ  يالگو    نظام  و  بر  کدمان  توزم  در  ینحوه  عناصر  ع 
 . ]86[منظر    یک

/lændskeɪp 
strʌktʃə / 

12 
  يولوژ کا

 Ecology ) یشناس(بوم 
گر و همه  یدیکن موجودات زنده با یدانش شناخت رابطه ب

 / iːkɒlədʒi/ . ]50[ستگاه آنان  یرزنده زیجوانب زنده و غ

13 
 بوم 

 Vernacular  ) نیسرزم(

مقیبزرگتر منظر  یکاس  ین  گسترده  و  ممکپارچه  ن  که 
پاکاست در چند   عنوان سلول  به  منظر شناخته  یشور  ه 

تر جغراف  یبکیشود.  تاریاز  و  سرزمیا  شامل  کن  یخ  ه 
زبان،  کسا  كمشتر  یمظاهر تمدن از جمله  است؛  آن  نان 

و   ي، هنر، معمار یو آداب اجتماع  ینه فرهنگیشیباورها، پ
واژه  يشهرساز  سرزمی  بوم.  مردمان  ن  یا  بر    یک همزمان 

ن آن قوم داللت  یو زم  یط زندگیو مح  ییایه جغرافیناح
داشته و    دارد متقابل  اثرات  انسان  یانکم   يهاحاصل    ی و 

ردستان  کها و  ی ن مازنیمثال مازندران، سرزم  يبرا  است.
م یردهاست. سرزمک ن  یسرزم اسم  تارکن  اقوام  و    یخیان 

 . ]41[ل است  یاص

 /və(r)ˈnækjʊlə(r)/ 

 ی بوم  يمعمار 14
 

Vernacular 
architecture 

 

هر    يهاه داشتهیازها و برپایط و نیمنطبق بر شرا  يعمارم
مصالح    منطقه جمله  طکاز  در  تیسال  ی ه  دراز  امل  کان 

و  ی جغرافافته  از  فرهنگیمتاثر  و  معمار   ا    ی بوم  ياست. 
است  یپا  يمعمار  یکغالباً   سبز  و  سازگار کدار  با    ي ه 

با طب انرژ یهوشمندانه    . ]61[  دارد  يانهیبه  يعت مصرف 
  ي خزر برا   يایبلند در سواحل در  یروانیمثال سنت بام ش

عملک باران،  چک ج  حی رد  گرد  فضاها  مریدمان    ي ز کاط 
ز با  خطه  یمنطبق  مردمان  بادگیوکست  و  و  یر  رها 

 .ایم دریاستفاده از نس  يسواحل جنوب برا   يهاك شبا

/vərˈnækyələr 
 ɑːkɪtektʃə / 

 Natural   یعیمنظر طب 15
landscape 

آنها تغک  يمناظر  از عوامل و تحوالت  ییه در  رات حاصل 
  ی م است (مداخله انسانکار  یا بسیوجود ندارد    یعیرطبیغ

 . ]59[ن مناظر وجود ندارد)  یم در ایمستق

/nætʃrəl 
lændskeɪp / 

 Cultural   یمنظر فرهنگ 16
landscape 

عت در گذر یبازتاب آثار تعامل انسان و طب  یمنظر فرهنگ
ا است.  روایزمان  مناظر  تین  انسانکتگر  جامعه  و    یامل 

تاثک س تحت  زمان  طول  در  او  محدودیونت    ي ها ت یر 
فرصتیکیزیف نیعیطب  يها،  ب  یدرون  يروها ی،    ی رون یو 

 . ]189[هستند    ی، فرهنگي، اقتصاد یاجتماع

/kʌltʃərəl 
lændskeɪp / 

  Road landscape منظر راه  17

طر از  آنچه  د  یکق  یهر  انسان  توسط  ادرایراه  و    ك ده 
متشیم و  طبکشود  مناظر  تجربه  از  مناظر    یعیل  و 

مخاطب راه همراه با معنا و    يرامون بوده و برا یپ  یفرهنگ
 . ]34و    41[خاطره است  

/rəʊd lændskeɪp / 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular_architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular_architecture
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 فیرد
عنوان به  

 یفارس
 تلفظ  فیف/تعاریتعر نیعنوان به الت

 ي شاورز کمنظر   18
Agricultural 
Landscape/ 

Agrolandscape 

عت  یو طب  يشاورزک  يهاتی ن فعالیمنظر حاصل تعامل ب  ینوع
است  یک مناطق  یا  .منطقه  حاصل  ه  کن  آنها    ي اربر کساختار 

فرهنگ  یک،  است  يشاورز ک م  یدستاورد  ه  کشود  ی قلمداد 
  ي حفظ آنها برا و  و جامعه است يشاورزکرد آن در خدمت کارک

   ارزشمند است.  جوامع

/æɡrɪkʌltʃrəl 
lændskeɪp / 

 منظر مثمر  19
Cultivated 
Landscape/ 

Edible 
Landscape 

اراضک  یمنظر فرهنگ  ینوع باغات  کتحت    يشاورزک  یه  و  شت 
شهر  م  يبرون  شامل  بخشی را  معرف  مثمر  منظر  از    یشود. 

ب با کیفرهنگ و تمدن آن خطه است و حفظ و ارتقاء آن در تر
 . ]14[ز دارد  ین  يو گردشگر  يخالقانه، ابعاد اقتصاد  يهابرنامه 

/kʌltɪveɪtɪd 
lændskeɪp / 

 /ˈɛdɪbəl 
lændskeɪp/ 

 Nocturne منظر شبانه  20
Landscape 

م  کیدر هر  منظر  تارکاز  در  ع  یکی ان  شبانه  ینیشب.  منظر  ت 
نورپرداز   ییر روشنایتحت تاث از  یط و ذهنیمح   يو  ت آن متاثر 

اول  یزندگ روز  و  شب  منظر  انطباق  است.  در  یشبانه  اصل  ن 
 . منظر شبانه است   ییت و خوانایموفق

/nɒktɜːn 
lændskeɪp / 

21 
 م  یمنظر د

 Xeriscape )  ک(منظر خش
منظر    يا گونه آبکاز  بارش   ياری ه  با  آبی  یآسمان  يهاآن    ي ار یا 

  ي ار ی و آب يآن به حداقل نگهدار  یاهیگ يهامحدود است و گونه 
 . ]186و    15[از دارند  ین

/zerəskep / 

 Industrial یمنظر صنعت 22
landscape 

با  یلکمنظر   فعال  مناطق  ارخانجات،  کر  ینظ  یصنعت  ياربر که 
 . ]50[ها، معادن و ...  روگاه ین

/ɪndʌstrɪəl 
lændskeɪp / 

23 
منظر  
 یپساصنعت

Post-industrial 
landscape 

د داشته و امروزه  یمف  ی صنعت  ياربرکه در ابتدا  ک  يا هیمنظر ناح
مترویب و  طراح  كاستفاده  پساصنعت  یاست.  اح  یمنظر    ي ا یبا 

ا  كمترو   يهان یزم فضا یو  توسعه   یحیتفر  -یفراغت  يجاد  و 
صنعتيگردشگر  تمدن  از  مردم   خاطرات  حفظ    ی،  و  کرا  رده 
 بخشد. یرا بهبود م  ین و مردم محلیان زمیارتباط م

/pəʊst 
ɪndʌstrɪəl 

lændskeɪp / 

 / vjuː/ . ]50[صحنه قابل مشاهده    یکاز    يبصر   كادرا View دید 24

 / prəspekt/ ت مشخص یموقع  یک ه ثابت از یزاو یک د ناظر با ید Prospect انداز چشم 25

  /Visual corridor د  یدور دیرک 26
View corridor 50[شده  ي بندو اغلب قاب یک ل، باریانداز طوچشم[. 

/vɪʒuəl 
kɒrɪdɔː / 

/vjuː kɒrɪdɔː / 

 Panoramic د پانوراما ید 27
view 

د باز در همه  ی ه دیسره با زاویکگسترده و    ياندازچشم
 . ]50[جهات 

/pænəræmɪk 
vjuː / 

 د  ی د یتوال 28

Serial vision/ 
 Visual 

sequence/ 
Consecutive 

view 

د  يامجموعه انواع  (گسترده،    يدهایاز  سرهم  پشت 
ه ناظر از خالل آنها فضا را تجربه  کقاب شده، داالن)  

توالکیم از  با  یدر خط س  دی د  ی ند. منظرراه  ر جاده و 
   شودیم كها درانسک ا و سیر زوایتغ

/sɪərɪəl vɪʒən / 
/vɪʒuəl 

siːkwəns / 
/kənsekjʊtɪv 

vjuː / 
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 فیرد
عنوان به 

 ی فارس
 تلفظ فیف/تعاریتعر نیعنوان به الت

29 
 سواد شهر

لوئت  ی(س 
 شهر)

City silhouette/ 
skyline 

ه  کشهر    يگر اجزایها، بناها و ديبلند   یل کطرح  
شهر (خط آسمان)    ی در برابر آسمان در افق مرئ

 . ]50[مشخص است 

/sɪti sɪluːet / 
/skaɪlaɪn / 

 Focal point نقطه عطف 30

باهوکم   یک  با حضور  کت  یان  اغلب  نشانه    یک ه 
فضا مرز  و  است  را  ییهمراه  جرییتغ  آن  ان  یر 

 .]13و  4[ند کین مییتع ی زندگ
/fəʊkəl pɔɪnt / 

 Landmark نشانه 31

  ی فرم  يا مصنوع) دارای   یعی(طب   يالبدک  یحجم
با زمیواضح، مسلط   و منحصر  یک نه،  ی ا متضاد  تا 

توسط   یمرجع خارج  یک ه به عنوان کبفرد است 
و در تجربه  نشانه عنصریم  كناظر  مهم    يشود. 

ش  یمنظر را افزا  ییه خواناکاست    ی ادماندنی و به  
و شناخت    یابیجهت  يدهد و مردم از آن برایم
 .]5[نند کیان استفاده مکم

/lændmɑːk / 

 View point نظرگاه 32

ع  ید وس ید  يا مصنوع، دارای  یع یان مرتفع طبکم
  یک ه در گذر زمان  کو مسلط بر مناظر ارزشمند  

ا  يبرا  كمشتر  یر ذهنیتصو فضا  جاد  یمخاطبان 
 . ]50[ند کیم

/vjuː pɔɪnt / 

33 
ت  یجمع

 Flora (فلور)  ی اهیگ
منطقه    یک موجود در    یاه یگ   يهاگونه  مجموعه

 / flɔːrə/ . ]50[ ییایجغراف 

34 
ت  یجمع

 يجانور
 (فون) 

Fauna 
منطقه    یک موجود در    يجانور  يهامجموعه گونه

 / fɔːnə/ . ]50[ ییایجغراف 

 Landscape ن یگونه منظر 35
species 

پرت  ی اهیگونه گ و  اساس کرار  کشاخص  نقش    ی ه 
منطقه در طول زمان    یکت منظر  یف هویدر تعر

ا  یراز  یش  يو براتهران، سر  يدارد؛ مانند چنار برا
 زاگرس يبلوط برا

/lændskeɪp 
spiːʃiːz / 

 Planting design اشت  کطرح  36

گیگز مبناینش  بر  ضرورتازین  ي اهان  و    ي هاها 
و    يردکعمل   يازهاین نیو با هدف تام   یکی ولوژکا
 . ]49[ ی شناسییبایز

/plɑːntɪŋ dɪzaɪn / 

نیعنوان به التعنوان به  فیرد  تلفظ فیف/تعاریتعر 
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 ی فارس

37 
اس  یمق 

 Human Scale ی انسان

انسان    يهااندازه بدن  ابعاد  با  ه  کمتناسب 
طراح در  آنها  از  مطلوب  یاستفاده  و  یباعث  ت 

م  یی آشنا ساخت  یفضا  مثال  عنوان  به  شود. 
متر در    4ا  ی3ا بلندتر از  ی  یار طوالن یبس  يوارهاید

مق یحاش از  خارج  موجب  راه  فضا  یه  شدن  اس 
 شود.یم

/ˈ(h)ju.mən 
skeɪl/ 

38 
اثر حفره  

 اه یس
Black-Hole 

Effect 

  ي در مناطق ورودد رانندگان  یال در دک ده اشیپد
دلتونل   شدییتغل  یبه  روشناو    د یر    یی اختالف 

 . ]86[رون تونلیداخل و ب
/blæk hoʊl / 

  ن یراه منظر 39

م ه  ک  یراه منظر  ارزش  واجد  مناطق  گذرد  یاز 
امک بهرهک ه  وجود    يگردشگر  يبرداران  آنها  از 

ا در  م یدارد.  راه  خود  موارد  سفر  ین  هدف  تواند 
نظ اصیباشد،  مناطق  تمدنیر  طب  یل  ر  کبعت  یو 

 .يزبان بومگردیم
تعر ضوابط  بخش  در  منظر  از  یارزش  و  شده  ف 

جمله:  شود؛  از  ین م ییارشناس منظر تعک   يسو
ارزشی طیمح ستیز  يهاارزش   -کی ادرا   يها، 

 . یاجتماع -یانسان  ي ها، ارزشیشناسییبایز

 

 Living Road راه زنده  40

برا  یطراحدر   زنده  مق   يراه  اس  یخودروها 
منافع یانسان پ   ،  دوچرخهیعابران  و  سواران  اده 
میرعا تسلط  کبا    و   شودیت  و  سرعت  اهش 

اجتماع  ننده کتیقوتسواره،   من   یا  ی تعامالت 
 . ]191[است

/lIvIng ˈrəʊd/ 

 /Cone of vision د یمخروط د 41
 

فضا  ی تمام در  ک  ییوسعت  بدون    یکه  نگاه 
است. مشاهده  قابل  چشم  و  سر  شامل    چرخش 

خط    يدرجه باال  55زان  یبه م  يد عمودیه دیزاو
  90  ی د افقی ه دیزاودر  ر افق و  یدرجه ز  70افق،  

  درجه به سمت راست   90درجه به سمت چپ و  
]62[.  

 /koʊn ɒv vɪʒən/ 

42 
محدوده  

د  ی د(نقطه) 
 واضح 

Focal Vision 

حول    درجه  4تا    2د (یدمخروط    یانی ممحدوده  
د است.ق  یدق  هک  د)یمحور  واضح  با    ی مابق   و 
 .]52[ شودیده می نام یرامونید پی متر دکوضوح 

/fəʊkəl vɪʒən   /  
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 ه یم پا ی مفاهف و یتعار -۱-۳

 منظر  ف  یتعر -۱-۳-۱

 ران»:یمنظر ا  يمعمار  یعلمف جامع و مورد قبول «انجمن یمطابق تعر
 "1خ» است ی«تارو عت»  یبا «طبو «جامعه» ه حاصل تعامل «انسان» ک  یا و نسبی؛ پویذهن -ی نیاست ع ياده یمنظر؛ پد"

اســت: دماونــد بــه  كا و قابــل دریــ گو یف دماوند مثالین تعریح ایدر توضه منظر با منظره متفاوت است.  کتوجه شود  

» یا است؛ اما به لحــاظ «ذهنــ یر قلل دنیمانند سا  ياقله  ییایو جغراف   یکیزیبه لحاظ ف ن قله البرز و  ی» بلندترینیلحاظ «ع

ــ با، محبوب،  یهمتا، زیب  یتیموجودان،  یرانیا  كدر خاطره مشتر  يهاها و داســتانافســانه  ختــه بــهیآمو    یسمبل غــرور مل

 ار است. یبس  يااسطوره

 
 ت آن به طور همزمان یت منظر دماوند با رویت و ذهنینیع كدر 

ه کــ زنــد  یمنظر را رقــم م  مفهوم  ب شده وکیفضا در ذهن ما تر  ییجنبه معنابا  البد  کت  ینیحواس ما از ع  يهاافتیدر

ــ  هیــ ناح یک از منظر  یر ذهنی. تصوتاستیکهر فرد   يبراان و  کدر هر م اســت.  یاتکاشــترا يداراآن خطــه  ن مخاطبــانیب

منــابع ر  یســامچون آب و  ه  -  2ینیسرزم  منظرها است.  ها و تمدنملت  يقابل حفظ برا  یان، ارزشکت میمنظر فراتر از هو

 ت است.یت و مسئولیدر هر موقع  یهمگان  يافهیاز آن وظ  يه پاسدارکاست    ین نسلیثروت ب  یک   -یعیطب

 
 49و    40ماخذ    1.
 40ماخذ    .2
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 نی پیلیدوهزار ساله ف مطبق يزارهای، چپ: شالران، یا يراه آهن سراسرراست: ؛ یراث جهانیو م یمنظر فرهنگ 

 

انســان (از   یط زنــدگیمحــ   یطراحــ   يهاشتر رشتهیب  یهماهنگ  يه براکاست    يارشتهنینوپا و ب  یدانش  منظر  يمعمار

 يهــامیت معمــاران منظــر در تیــ شده اســت. فعال  يانگذاریو ...) بن  يشهر  یط، طراحیمح  ی، عمران، طراحيجمله معمار

منــافع و حفــظ   يثرکن حــدای، تامیطیمحستیز  يهابیاهش خطاها و آسکنگر، سبب  لکد  یه بر دکیو اجرا، با ت  یطراح

 .)1(ماخذ    شودیم  یو انسان  یفرهنگ  يهاارزش

 يهات و داشتهیه فراخور مساله، موقعکاست    "يولوژکا"و    "تیو هو  ییبایز"،  "ردکعمل"شامل سه بعد  منظر    يمعمار

ن یــین مهــم تعیص ایبراساس تشخ  یرد مداخالت آتیکابد و اهداف و روییم  يشتریت بیاهم  ن ابعادیااز    یکیبستر طرح،  

 .)2(ماخذ   توجه بودیامالً بکوجوه  نیاز ا  یکیتوان به یاما هرگز نم  شود.یم

 

 انواع منظر -۱-۳-۲

بر اســاس بســتر و آن را  توان  یم  هکاست    یفرهنگ  يامقولههمواره  ت انسان در آن،  یمفهوم منظر بواسطه مداخله ذهن

آن نــه یانواع منظر براســاس آنچــه در زم .ردکم یبه چند دسته تقس یانسان يهاتیو فعال یز ابعاد زندگیو ن  یطینه محیزم

  آورده شده است. 1-1بند  فصل اول،  ف الزم در  یتعاره کشود  یم  يغلبه دارد، نامگذار

 
 انواع منظر  
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 یعیمنظر طب -)یراثی(م یمنظر فرهنگ -ياز راست به چپ: منظر شهر

    
 ی منظر مردم -ینییمنظر آ -منظر راهاز راست به چپ: 

    
 ی منظر پساصنعت -پساجنگمنظر  -يشاورز ک منظر از راست به چپ:  

ــ تعر  یتفــاوت اصــلگر اشتباه نشود. به عنوان مثــال  یم دیاز انواع منظر با مفاه  یف برخیه تعرکتوجه شود   منظــر "ف  ی

ط و یخــوانش مخاطــب از محــ   ان اســت. خــاطره وکافت او از می، توجه به حضور انسان و در"یعیط طبیمح"با    "1یعیطب

منظــر "تفــاوت  دهــد.یر مییــ تغ در مــداخالت يریگمیتصــم  يرا بــراان  کارزش م  هکست  ط توسط اویافزودن معنا به مح

ها از گذشته تا حال حاضــر در همه دوران یآثار تمدن انسان  یارزش نهادن به تمامدر  ،  زین  "یراث فرهنگیم"با    "2یفرهنگ

ســب و حرفــه کر یــ (نظمردمان شهر و روســتا   یزندگ  ک سب  يردپااز عادات و سنن و    یبخش  تگریروا  ی. منظر فرهنگاست

ر؛ یــ ا خیرا شامل شود    یباارزش  یخیرتا  يه بناکنیصرف نظر از ا  ارزشمند است؛و  نرو قابل حفظ  یط است و ازیمحدر    آنها)

 .ناره آنهاکدر  ساخت بنا  و   يشاورزک  یاراض  يبندمیمانند روش تقس

ن کــ مم  ن اســت.کآن مواجه با انواع مناظر مم  ير تا انتهایمس  یک   يابتدااز  ن  یت و ارتباط است؛ بنابراکت راه حریماه

 .3داشته باشد  یتالق و ...   یا پساصنعتی  ی، صنعتیی، روستاي، شهريشاورزک،  یعیمنظر طبانواع محور با    یک است 

 يهامنظــر بــا حفــظ داشــته  يط دارنــد. معمــاریبر مح  يادیرساخت حمل و نقل اثرات ناخواسته زیز  يهاپروژهغالب  

 يراهســازهر طرح  و به حداقل رساندن آنها است. یت منف تبعان یت ایریدار، به دنبال مدی، همسو با اصول توسعه پایانکم

 
 51ماخذ  .  1
 185ماخذ  .  2
 ارائه شده است.   1-1ف انواع منظر در بند  یتعر  .3
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 يبــرا  .حفاظت از منظر داشــته باشــد  يبراخود را  ساخت و ساز و مداخله    حیصح  يهااستیمالحظات، راهبردها و سد  یبا

الزم اســت در ابتــدا ص داد.  یتشــخ  یارزشمند و قابل حفاظت منظر را به درســت  يهاد جنبهیابتدا بان مالحظات  یان  ییتع

 شود.  یبه منظر معرف   یدهارزش  يارهایمع

 

 منظر يهاارزش -۱-۳-۳

ص یبر منظر، منوط به تشــخ  يپروژه راهساز  یک   ينحوه اثرگذار  یابیارزف شده است.  یتعر  1-1«ارزش منظر» در بند  

و   ی، انســانیطــ یســت محیز  يهــاشــود: ارزشیم  یه همــواره در ســه دســته بررســ کــ است    آن بستر  منظر در  يهاارزش

 ند:کیم  ک مکمنطقه    یک دار و رونق یات پایحها به ن ارزشی. حفظ ایشناختییبایز

مختلــف   يهادر بســتر  هکــ اســت    یآدمــ   كو وابســته بــه ادرا  ینســب  يامر  ییبایز:  یشناسییبایز  -کیارزش ادرا .۱

) همزمان یو عقل  یحس  كات خود (ادرایاز حواس پنجگانه و ذهن  ییبایز  كادرا  يبرا  یدارد. آدم  تفاوت  یفرهنگ

ــا محر یــک بــرد. یبهــره م ــ خــاص  یحســ  يهــاكفضــا ب ــاالتریمتنــوع، ارزش منظــرا ی  يهــاارزشدارد.  ين ب

خش را بتیــ عــت و منــاظر هویطب يهــاییبای. طرح منظرراه زندکیم  یتجربه سفر را غنراه  منظر  یشناختییبایز

 ؛ مانند:ندکیر خلق میدر طول مس  یدنید  يهارده و قابک  یحفظ و معرف 

ــ ، هــا و ثــروت نهفتــه آندوران ین طیرات زمییمعرف تغ ؛كخا یرنگ يهاهیر الینظ  یعیطب  يهاییبایز • رار کــ تا ی

 .آب، آواز پرندگان و ...  يها، صداگل ي، بو؛ در مرز مزارع  گونه خاص  یک ف درختان از یرد

   
 لندیمر 68وه در جاده ک ؛ چپ: برش یلیش 7جاده شماره راست: ، كبرش خا ییبایز یمعرف 

  
 ایانبرا، استرالک   -واره بزرگراهید یو پژوهش یراث یارزش مش یحفظ و نما 

 برج نشانه راه.  یک شبانه    يا نورپردازیبا و هماهنگ،  یز  يبا نماها  يمصنوع مانند جداره شهر  يبایز  يهاقاب •
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انات شده کها و بهبود امتیو رونق فعال  يگردشگر  يهاتیشف ظرف کمسافر،    يت راه برایموجب جذاب  ییبایز

توانــد بــه یم ییبــایده انگاشتن زیرد و نادکز صرف بر عملکابد. تمرییز ارتقا میو سالمت راه ن  یمنیو به تبع آن ا

 انجامد.یب  یک ت تراف یف کیاهش توجه راننده به جاده و افت  کو   یتیهوی، بینواختیک

ن، یزمــ  يبــایو جنس خــاص و ز ، فرمتا، عوارضیکر و  کب  یاراض  ،یعیدر مناظر طب:  يالبدک  -یطیمحستیارزش ز .۲

از  یکــیها ن داشــتهیحفظ ا  .شودیمحسوب م  یطیمحستیز  ارزش  یبوم  یاهیا پوشش گیجانوران    يهاستگاهیز

لحاظ   از چندد  یبامحدوده    یر، اراضیمس  یطراح  يبرا  منظرراه است.  يهاطرح  يسمت و سون  ییتع  يهاشاخص

 :شود  يبنددرجه

 انداز تا افق دوردستد و چشمید •

 یاهیپوشش گ و  كخا  يو غنات  یف کی •

 موجود  ییغذاره یزنجوانات و یح •

 )كاحجام خا  ییر و برش و جابجاییا تغیر بودن  ک(ب  یمداخالت انسان  حد •

برخــوردار اســت و  ک ر و خشــ یبــا  ینسبت به اراضــ   ياز درجه ارزش باالتر  یبوم  یاهیپوشش گ  يدارا  یاراض

 ند.  کارزش تا پرارزش استفاده  مک  یج از اراضیبه تدرد  یساخت جاده با يبراطراح 

ل جــنس و یــ عناصــر آن (از قب  ینیه بــا همنشــ کتا است  یک  ياتپه به ظاهر ساده، منظره  یک منظر،  با نگرش  

رات ییــ تغ یده است. عواقب منف یرس  يداریها سال به پاونیلیم  یو ...) ط  یاهی، حجم و فرم، پوشش گكرنگ خا

ــ در آن تپــه د یشــ ید و بــدون دوراندیشــد ــ ر ی ــ ا زود متوجــه بقــا و حی  يهــاات انســان خواهــد شــد؛ از بحرانی

و   ینــواختیک،  یو فرهنگــ   یطــ یز محیمتمــا  يهــایژگین رفــتن ویتا از ب  یعیطب  يد بالهایو تشد  یطیمحستیز

 .یو فرهنگ  یتیهو يهات بحرانیو در نها  یگشتگان، احساس گمکم  ییناخوانا

   
 ي البدک و  یعیطب  يهادر احترام به ارزش  ریمس یدر طراح نیزمعوارض  حفظ 

 يمهم و درخور حفــظ و نگهــدارها طرح یاراض یاجتماعو    ی، فرهنگیخیتار  يهایژگی: ویاجتماع  -یارزش انسان .۳

ــ راه باحــوزه نفــوذ    یحقوق و مطالبات جوامــع محلــ ن  یبجز ااست.   هــا و هــا، ارزشتکید حفــظ شــده و بــه مالی

 ،به مســافران یبوم یزندگ ک سب یطرح منظرراه موفق، معرف   یک آنان احترام گذاشته شود. از خدمات    يهاسنت

د محصــوالت یــ و خر ییآشــنا ،انیربومیارتباط با غ يسازنهیزم  ،ونت خودکمحل ست و  یهوحس افتخار به  جاد  یا

ه کــ رد  یــ گیل مک«راه زنــده» شــ   یــک ب،  ین ترتیبد  است.  انه راهینه آنها در میش صرف زمان و هزیو افزا  یمحل

 ردآویبه ارمغــان مــ سوار اده و دوچرخهیسواره، پو مسافر،  یهمه مردمان اعم از بوم  يبرا  یمناسب  یزندگ  تیف کی
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تعامل مسافران راه بــا .  ندکیم  يریر پروژه جلوگینادرست تحت تاث  يهاياربرکر  ییا تغیمهاجرت    يهاانیو از جر

را   ین اراضــ یــ ات ایــ ح  یراهنیب  یرفاه  -یخدمات  يهاد و مجتمعیخرز  کا مراینقاط مجاور به عنوان استراحتگاه،  

   .)3(ماخذ    شودیز میرده و موجب ارزش افزوده آنها نکحفظ  

ح مداخلــه در طــرح یرد و راهبــرد صــحیکــ و رو  ییره شناسایمنظر، مناطق حساس و غ  يهاارزش  یابیبا شناخت و ارز

 شود.یم  يارزشمند پاسدار  یانکم  يهان شده و از داشتهییتع

 

 ف منظرراهیتعر -٤-۱-۳

ســفر  .اســت  یمحصــول فرهنگــ   یــک ه  ک؛ بلستیصرف ن  یتکو حر  ير عبوریمس  یک گر فقط  ید  "راه"امروز،    يایدندر  

 ياگونــهراه    دهــد.یل مکرا شــ   یا و زنــدگیاو از دن  كاز خاطرات و ادرا  یه بخشکاست    یات آدمین تجربیتریردن از غنک

 ییمعنــا يو غنــا ییت فضــایــ ف کیازمند توجه بــه یواجد ارزش و نن یبنابراو  ات افرادیاز تجرب یو بستر بخش  یزندگ  يفضا

 يشــورهاکاســت. امــا در    یتیو فعــال  یســتیز زکن مرایع بیارتباط آسان و سر  ي، برقرارهاه راهکنقش شب  نیتریاصل  است.

و ســاخت  یعمل در طراح  كمال  ییبه تنهاع،  یض و سریم، عریمستق   يهاساخت راه  يبراراه    یافته، اصول مهندسیتوسعه

 ه:کست. چرایها نراه

 شود.یم  یمنیاهش اکجه  یرانندگان و در نت  یبا موجب خستگینواخت و نازیکمناظر   -

 شوند.یو عامل رونق اقتصاد منطقه م  يبا، خود مقصد گردشگریز  يهاجاده -

 ر است.یناپذانک، اميات راهسازیط در اثر عملیمح بیجبران تخر  یگاه -

شــور ک  یــک اســت و بــر اعتبــار    یت، معنا و بار فرهنگیهو  ي، دارایطیمح  يهافضاها و داشتهر  یز مانند سایراه ن -

 اثرگذار است.

ه کــ ونــد بــا راه اســت  یپهم  ياندازهاط و چشــمیمحمسافران از    كادراراه» شامل  «منظرآمده،    1-1چه در بند  طبق آن

قرائــت  ينظرگاه بــرا یک نقش ب، راه در ین ترتیبد.  1ردیگیدربرمجاده تا افق دوردست را    و مصنوع  یعیطب  عناصر  یتمام

 یو در طراحــ  ت اســتیقابــل هــدات در داالن راه، کــ ند. توجه مســافر ضــمن حرکیط عمل میمح  يافت معنایان و درکم

ر یمســ گاه انتخــاب    رد.کتفاده  اس  رامونیط پیحم  یو فرهنگ  یعیطب  يهاارزش  یمعرف   يتوان براین فرصت میمنظرراه از ا

و در دهــد  ءج ارتقــایهمجوار آن را به تــدر يهاستگاهیز  يو اقتصاد  یاجتماع  يهایژگیتواند وید میجدمحور    یک مناسب  

ــ   يهاتواند نسلیم  منطقه  منظر  يهاارزشمداخالت بدون توجه به    مقابل، منحصــربفرد   یراثــ ین را از میســرزم  یــک   یآت

 یراننــده حتــ  ياریبا و متنوع بــا حفــظ توجــه و هشــ یمنظر ز  .ندکرا دوچندان    یتیریو مد  یمل  يهانهیو هز  محروم سازد

م یخــط مســتق   یــک ع در  یت ســرکحر  يردکاز عملیپاسخ صرف به ن  نیبنابرادهد.  یش میز افزایر را نیمس  یمنیو ا  ییاراک

 ياندازهاامــل چشــمکگستره  يتوان برایه شود. اما نمیمنظر طرح و برنامه تهت  یریمد  يبراد  یست و بایمطلوب نشه  یهم

 
 .35و    18ماخذ    . 1
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 يهــااسیالزم اســت تــا منظــر راه در مق   و  ردکــ   یشور اعالم نظر و طراحکل  ک  یتکحر  يها و محورهاانیشر  یحول تمام

ت یــ مامورشده و   نییتع  منظر  يهاف طرحیحمل و نقل به تعر  يهااز پروژهینب  ین ترتیت شود. بدیریو مد  یمختلف بررس

 شود.یف میتعراز  یمورد ن وابطضار و کگستره و حجم  ز ینو  هاطرحن  یاو حوزه مداخله  

 

 اس منظرراهیمق -٥-۱-۳

و  يالبــدک، یفنــ  یژگــ یو يدارا یــک ه هــر کــ ها است از انواع محورها و راه يبندشور شامل درجهکه حمل و نقل  کشب

نــوع و تعــداد ، اقتصــاد، يزان اثرگذاریمبه لحاظ    -منظرراه  یانسان  يهااز ارزش  یبر بخش  يبندمین تقسی. ا1است  یکیتراف 

از یــ نمــورد    يگرید  يهاشاخص  ین ضوابط طراحیتدو  يمنطبق است. اما برا  -)یو محل  ی، استانی، ملیالمللنیمخاطب (ب

و  یکــیزیف  یدسترســ  یلــ که بطــور کگر یدیکمنظر و راه از  يریو اثرپذ يد، و حد اثرگذاریعمق و گستره د  است؛ از جمله

ه توسط ناظر کاس  یمق   سهتوان به  یر را میمس  یک ن  یطرف   يهااندازن شاخص چشمیشود. با ایبه منظر محسوب م  يبصر

 رد:کم  یتقس،  شودیم  كادرا

   م آن (داالن راه)ی: راه و حریک نزداس  یمق   -

ا یــ ر  کــ ب  یاراضــ شــامل    )2يار وزارت راه و شهرســازیمتر (در اخت  100متصل به جاده تا شعاع    یاراض:  یانیاس میمق   -

 هااهه شهر و روستایس،  هاو دشت و دامنه  يشاورزکمزارع 

 : مناظر گسترده افق دوردستدوراس  یمق   -

 
 رامون راه یمنظر پ يهااس یش نمونه مقی: نما 

 اس الزم است، آورده شده است:یمنظر در هر مق   يهاارزش يبراه  ک یاز اقدامات و توجهات  یر برخیدر جدول ز

 

 

 

 

 
 39ماخذ    .1
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 مختلف منظر  يهااسیها در مقمداخالت و توجهات الزم به ارزش -۱جدول  

 اسیمنظر در هر مق يهامداخالت/ توجهات الزم به ارزش 
 اسیمق

 یک نزد ی انیم دور 
  یاهی، گونه گيشاورز ک  يالگو   وه،کر قله  یارزشمند منظر (نظ  يها عناصر و ساختار  یشناخت و معرف

 ) ن و ...یمنظر
   

ارزشمند منظر (در قالب طرح    يحفظ عناصر و ساختارها و اقدام به    نفعي ذ  ينهادها مردم و  ه به ورود  یتوص
 ا ضابطه) ی

   

    دور اس  ی منظر با مق  يها و الگو یژگی و  یوستگیحفظ پ

    د از محور راه یو مصنوع شاخص منظر و عدم انسداد د  یعیانداز به عناصر طبحفظ چشم 

    مصالح منظرراه با بافت، رنگ و مصالح منظر    یهماهنگ

    ن یمنظر  يدها یبه نسبت عناصر و در  یح عناصر مسیصح  یابیانکم

 

 منظرراه يهاانواع طرح -٦-۱-۳

حمــل و نقــل   يهاشود. پروژهین مییمنظر تع  يهاارزشت متخصص منظر در طرح براساس نوع پروژه و  کسطح مشار

 شود:  یم میت به سه دسته تقسیریبه لحاظ مد

 )یو اصل  یانیشر يهاآهن، راه(راه  1باال  ک سینه و ری، هزیگدیچیپ باحمل و نقل    یرساختیز  يهاطرح -

 دوبانده)  یر جاده اصلیمتوسط (نظ  ک سیر با، ساده و  یانیاس میمق  با  يهاطرح -

 )هایدسترس  يبهسازا  ی  ییجاده روستا ری(نظ  ک سیر  مکساده و اس،  یمق   ک وچک  يهاطرح -

 دومنظر بــه   ياهطرح  .استمنظرراه    يهاطرحانواع    فیاز به تعرین نییتع  يهااز شاخص  یکیها  ت انواع راهیدرجه اهم

داالن و شامل طرح منظر    یاتیعمل  يهام است.  برنامهیقابل تقس  2و اقدام  یاتیعمل  يهابرنامهو    يراهبرد  يهابرنامهدسته  

خاص است؛ از جمله   يانهیمدت در زموتاهک  یطرح  یطرح موضوعاست.  )  یو موضع  یموضوع  يها(طرح  یبخش  يهاطرح

 یطرحــ   یتابلوهــا و .... طــرح موضــع  ،هیــ ابن  یســاماندهاشــت،  ک، طــرح  ي، نــورپردازیشــ کو زه  یسطح  يهات آبیریمد

ــ راه، نظرگاه، توقفگــاه    یه فنیخاص است؛ از جمله ابن  یمدت در محلوتاهک در و ...  یراهــ نیب یرفــاه-یا مجتمــع خــدماتی

 ن انواع نشان داده شده است.یاز ا یک گستره هر  یک ر بعد بصورت شماتیتصو

 است.ف انواع طرح منظرراه و ارتباط آن با بستر آورده شده  یتعر 2در جدول  

 
 ي بردار و خطرات در زمان بهره   کسی؛ و ریطراح  یل فنیمطالعات و مسا  یشناخت   يهاهیبه لحاظ ال  یدگیچیپ  .1

2. Action Plan 
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 ) 35راه (ماخذ منظر يها: محدوده انواع طرح 

 انواع طرح منظرراه  -۲جدول  
 مفاد طرح  بستر طرح  نوع طرح 

 الن و راهبردهاکانداز، اهداف  چشم یو اصل  یانیشر  يهاراه منظرراه  ي برنامه راهبرد

برنامه  

 ی اتیعمل

 طرح منظر داالن 
و    یاســتان  یاصــل  يهــاراه

 یکدرجه    یفرع

ــرد و س ــداف خ ــتیاه ــومیطراحــ   يهااس ــرح مفه   ی، ط

 راه  یموضوع  يهار و پروژهیمات مسیف تقسیانسپت)، تعرک(

  یطرح بخش 

 منظر 

ــ یاصـــل  يهـــاراه و    ی، فرعـ

 ییروستا

   یو موضوع  یموضع  يهااقدامات و پروژه

، یی، روســتاي(شــهر راه پیــ و تت یــ هونــد، کین میــیرا تع  از انــواع طــرح منظــر  یکیاز به  یه نک  ییهااز شاخص  یکی

 است. و ...)  يگردشگر
 مختلف  يها راهدات الزم طرح منظر در یمهتنمونه  -۳جدول  

 پ راه و طرح منظر یتفاوت ت

 ي گردشگر یی روستا ي شهر پ راه یت

 ی ژگیو
در    یطراحــ دقــت  از بــه  ین رامونیدر منظر پ  یضرورت اختالل حداقل ن منظرراهین و دشوارتریتردهیچیپ

 یعیمناطق حساس طب

دات  یتمه

  یطراح

 منظرراه 

ر  یــ مجموعــه عناصــر نظ  یطراح  -

 و ...  ییروشنا  ،، عالئمیه فنیابن

ــش گ  - ــ پوش ــدا  یاهی در    يثرکح

 نقاط مناسب

  بــا  یمحل  يهایدسترس  يبهساز  -

 رگذریا زیساخت انواع روگذر  

   يبردارکو خا  يزیرکخاحداقل  ن با  یل زمکحفظ ش -

د  ید  يهاقابخلق  و    یهندسه راه متناسب با توپوگراف -

 یمتوال

 یمنظر فرهنگ  يهاتیاشت جز در ساکتنوع طرح   -

ــر  کــ   - ــانع داهش عناص ر  یــ ه راه نظیحاشــ د در  یــ م

 یغاتیتبل  يلبوردهایب

ــام  - ــ یت ــه محل ــات جامع ــ نظ  ین مطالب ــ ی   یر دسترس

 شاورزان و ...کآالت  نیماش

ــظ  - ــش گ  حف ــ پوش   یاهی

 رکمناطق ب

نظــام    يثرکحــدا  حفــظ  -

 ان آبیجر یعیطب

 »1«راه سبز  یطراح -

 
 ي ات جانوریراه حافظ ح   .1
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منظــر بــر   يراهبــردمصوبات طــرح    به لحاظ وسعت و عمق دارند.  ینفوذ متفاوت  يقلمروها  طرحن  یا  ،4ول  مطابق جد

 همان محدوده مصداق دارد. يتنها برا  یموضع  يهاطرح  يهاه دستورالعملیکم است در حالکتمام راه حا
 منظرراه  يهاانواع طرح ي : قلمرو و حوزه نفوذ و اثرگذار -٤جدول  

مختلف   يهااسیطرح بر مق  يحوزه نفوذ و اثرگذار 
 منظرراه 

 اس منظر یمق
 یک نزد ی انیم دور 

     منظرراه  ي راهبردطرح  
    

     طرح منظر داالن راه 
    

     ی و موضوع یموضع يهاطرح 
    

 

ه یــ ته  مهــم  يمحورهــاو    بــزرگ  يهاگستره  يبرابه عنوان طرح باالدست    دیباش فرض  یبطور پمنظر    يبرنامه راهبرد

مات طــرح یدســت براســاس تقســ نییمنظــرراه پا  يه چند طرح راهبردی، تهیمنظرراه مل  يل برنامه راهبردیدر تفص.  ودش

ل هــر یــ ذســر اســت. یم  یمهم و اصل يدورهایرکا یشور و ک يهاراه یتیریا مناطق مدیا اطلس منظر و ین،  یش سرزمیآما

ــ تعر صورتدر  ف است.  یمنظر قابل تعر  یو موضوع  یموضع  يا طرح هایا چند طرح منظر داالن  ی  یک ،  يبرنامه راهبرد ف ی

ــ باابتــدا  منظــر    یــک و نزد  یانیاس میدر مق ، طراح منظر  باالدست  يراهبرد  طرحدر نبود    یاتیبرنامه عمل بــا شــناخت از   دی

ــ تعر  ضــرورت  نــد.یطــرح خــود برگز  يبرا  یحیرد صحیکانداز و روچشم  ،یعموم  يهاقه و دانستهمنط  يهــاف انــواع طرحی

 :عامل در ارتباط استچند   باراه  منظر

 يراهبــردف طــرح یاز به تعریچون دماوند، ن ییتایکن  ی: به عنوان مثال در مجاورت عنصر منظردرجه ارزش منظر .۱

 ییو راه روســتا  یمحلــ   یمداخالت سطوح خرد از آن است؛ ولــو دسترســ   یتمام  يرویالن و پکاس  یمنظر در مق 

 باشد.

ت یــ ) اهمیالمللــ نیدور بیــ رک  یــک راه (ماننــد    یــک گستره مخاطبان  و    یک : حجم تراف هااس و درجه ارزش راهیمق .۲

 ی، راه فرعــ یاما نوع راه (آزادراه، بزرگراه، راه اصــل دهد.یش میآن را افزا  تیشخصو    یطیت محیف کیپرداختن به  

 ند.کن  ییه طرح منظرراه را تعیتواند ضرورت تهینم  ییو ...) به تنها

دار یــ ر با اصول توســعه پایت در طول راه مغایاستقرار و فعال  يجامعه برا  ي: گاه فشار تقاضایانسان  مداخالت   زانیم .۳

اس یــ خردمق  یاست، گرچه راه یتخصص يزیرازمند برنامهین نی. بنابراندکیرا مخدوش م  منظر  يهابوده و ارزش

ــ نقطــه پربازد یــک ر یر ساخت رستوران و اقامتگاه در مسینظن باشد؛ یمنظر يهاا بدون نشانهی ا یــ  يد گردشــگری

ز فــروش و حمــل کاستقرار مرا ای) يل اقتصادیجاده (دال یک ه رود در امتداد یاحداث معادن شن و ماسه در حاش

 .)یو اجتماع  یل فرهنگیارتگاه (دالیز  یک ر  ینقل در مس و

قابــل  )یروزرســان، در حال بــه1391(مصوب  شورکطرح جامع حمل و نقل شور از  ک  یمبادالت  يهاانیدرجه ارزش شر

شور، ک  يهار انواع راهیسا  ياست. برا  يضرور  یو مل  یالمللنیب  يدورهایرک  يمنظر برا  يراهبرده طرح  یتهاستخراج است.  
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بــرد و نــوع طــرح را   یر آن به درجه ارزش راه پیفوق و نظا  يهاازات شاخصیست از جمع امتیبایف طرح میدر زمان تعر

 ).یموضوعا  ی  یموضعطرح داالن راه،  اقدام:  يهاا انواع برنامهی،  يراهبرد  طرحرد (کن  ییتع

 
 منظرراه يراهبرد ف طرحیازمند تعری، نرانیدر ا ییایآس يهار بزرگراهی: مس 

 منظرراه  يز یربرنامهاصول -٤-۱

 :1دباش م ک راه حا یمراحل طراحتمام  د بریبار یز ی لکل  اص 5

 ی ان زندگیجر ي داریپا ي ار کهم ی پارچگ یک یی گرانه یزم

 
 ییگرانهیزم •

رد. احتــرام بــه یــ مــدنظر قــرار گ يراهســاز  يهاپروژه  یمنظر در تمام  ین اصل طراحید به عنوان اولی» باییگرانهی«زم

م اســت. اصــول کحــا  یلــ ک  راهبــرد  یــک منظــرراه بــه عنــوان    يهــاطرح  یدر تمــام  یو منظر فرهنگ  یعیت منظر طبیهو

ت منظــر آن خطــه و یــ ت راه برگرفتــه از هویرد. هوید مورد توجه قرار گیبا  یو اجتماع  یخیتار  يهاو ارزش  یشناسییبایز

مســافران  يه از ســوکــ  يام باشد؛ به گونهکر حایت طرح مسیلکد بر  یت باین هویشور است. اک  يهاه راهکنقش آن در شب

 :ییگرانهیشود. در زم  كدر

 شوند.یم  يبهساز هاآن  يهایژگیبا حفظ و  یمیقد  يهاراه .۱

 يهــایژگین و ویجــنس زمــ   ،هــايتنــوع ناهمواراســت و    یحــداقل  نیزمــ   یدخل و تصــرف در فــرم و توپــوگراف  .۲

فــرم  ،منطقــه كزها با خــایرکها و خاردن برشکپرز با یشود. پس از ساخت جاده نیم  یمعرف   یمنحصربفرد اراض

 شود. یم  يثرکن حفاظت حدایه زمیاول

ب بــه آنهــا بــه یا آســ یــ توجه شده و حــذف    یبومو جانوران    یاهیبه پوشش گ  شود.یحفظ م  یستینوع زو تبوم   .۳

 رسد.یحداقل م

 
1.]175[ 
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موجــود منظــر    تیــ هودر خــور    یپاسخ  یت مداخله حداقلیو با رعا  ،یفرهنگ  يالگوهاو    یبوم  يهاارزشحفظ  با   .٤

 شود.یافت می

 است.  ی) حداقلیکیدرولوژیم هی(رژ  یر در نظام آبییتغ  ،یسطح  يهاها و آبالبیست یریان مدیدر جر .٥

 .)57و   7ماخذ  (  د)ینقاط در معرض دژه در  ی(بو  شودینه انتخاب میزمتناسب با م یات طراحیمصالح و جزئ .٦

 

   
 ن ی انگ چیگولند کدستجاده    ، یحداقل مداخله در بدنه سنگ 

 ی پارچگیک •
همگــان (جامعــه   يبــرا  یپــارچگیکن  یب شود. اکیرامون تریط پید با محیرد راه باکعملپارچه است.  یکدار،  یمنظرراه پا

 رد:کر توجه یات زکد به نیپارچه بایکطرح حمل و نقل    یک به   یابیدست يبرا. د استیو مسافران) مف   یمحل

 ستم حمل و نقلینحوه استفاده از راه و س  -

 نهیر راه بر منظر زمیدار و تاثیمفهوم توسعه پا  -

 یستیاحترام به تنوع ز  -

 یاز جوامع محل  يریان و اثرپذک، تعامل با میاحترام به تنوع فرهنگ  -

 بستراز  یت و نیتناسب طرح با هو  -

 ییات اجرایجزئه راه و یابن يپ و الگو برایارائه ت  -

 ه راهیابن  یطراحدر  منظر  سان  یکرد  یکروو   یشناسییبایه زیاصول پات  یرعا  -
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 با منظر منطقه  یپارچگیکت راه در ی زان موفقیر در میمس ینقش طراح 

 ي داریپا •
حفــظ   د بطور همزمان لحاظ شــود.یبا  یاجتماع  و  ياقتصاد،  یطیمحستیزمالحظات    ،یو طراح  يزیربرنامه  ندیفرآدر  

حمل   يهاپروژه  یاثرات منف   ت دارد.یاهم  یمنیبه اندازه ا  یو اجتماع  یخیتار،  ياقتصاد،  یطیمحستیز  يهامناظر و ارزش

حفــظ ه از ســه جنبــ  ریات مناطق طول مسیابد تا حیاهش کت شده و یرید مدی) بادر سه بعد( یانسان يهاییو نقل بر دارا

 شود:

 
 یطیمحستیز  : 

بــا هــم ادغــام شــود تــا   يابطــور عادالنــه  یطیمحستیو ز  ی، اجتماعيد مالحظات اقتصادیبا  يریگمیند تصمیدر فرآ

د یب شــدید موجب تخریو صنعت نبا  يشاورزکتوسعه شهرها،    ن شود.ینده تضمیحاضر و آ  يهانسل  يط برایسالمت مح

ات یــ طــرح و عمل  یبــ یاثــرات تخر  ر افتد.ید به تاخیها نبابیرانه از تخریشگیو اقدامات پ  ها شودرامون راهیپ  یعیمنظر طب

ــ با يات راهســازیان عملیدر پا  (به عنوان مثال  شده و به حداقل برسد  میترمد  یبا  یاهیعت و پوشش گیبر طب  يراهساز  دی

 .)شود  يآورجمع محدوده طرحاز   یارگاهک  يهاو نخالهمداخله  ه آثار  یلک

 یاجتماع  يداریپا  : 

ــ با  یلــ جامعه مح  يازهایعالئق و ن  اثرگذار است.  یاجتماع  يهاانیجربر  منظرراه  ت  یف کی د در طــرح منظــرراه لحــاظ ی

تعامــل د حفــظ شــود.  یــ رامون راه ارزشــمند اســت و بایپ  یاراض  یو اجتماع  ی، علمیخی، تاریفرهنگ  يهارا جنبهیز  شود؛

 يهــاانیتوانــد بــه جریر گذاشــته و میتــاث  یت زنــدگیف کیاز    یت عمومیامحور با جاده بر رض  یک در طول    یجوامع محل

 انجامد.یب یبوم  یزندگ  ک ا زوال فرهنگ و سبیها، حفظ  ونتگاهکا توسعه سیه  یا سازنده مهاجرت، تخلیمخرب  

 ياقتصاد  يداریپا  : 

 يهــاتوقفگاه یابیــ انکم حــول راه باشــد. يشــهر و روســتاها يد در خدمت جذب گردشگر و توســعه اقتصــادیمنظر با
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نقــش راه در  الزم اســت تــا بــهنــد. کیم  ک مــ کجاد ارزش افــزوده  یو ا  راهبه حفظ و توسعه    ت مناسبیدر موقع  یراهنیب

راه از  يبــردارت بهرهیرید مدیطرح منظرراه با.شودر توجه  یطول مس  يشهرها  مهم  يهابازار  يدیلکا نقش  یاال  ک  ییجابجا

عــالوه تواند (یمز ینشده  يپ و الگوبندیت يدارا یات طراحیارائه جزئ اهش دهد.کرا  ينگهدار يهانهیرده و هزکرا آسان 

   داشته باشد.  یاثر مثبت  يساخت و نگهدار يهانهیت هزیری) در مدیپارچگیکجاد نظم و یابر 

 ي ار کهم •
 دارند:  يارکهم پروژه  یدگیچیمطابق با پر  یز  يهارشته  ،گرالکرد  یکرو  یک با   ،منظرراه  یند طراحیدر فرآ

 ست و حمل و نقلیزطین، محیزان شهر و زمیربرنامه -

 ست، برقیزطی، محيدرولوژی، هیک و تراف   یمنین عمران، ایمهندس -

 يشهر  یمعماران ساختمان، منظر و طراح -

 كو خا  یک نکشناسان ژئوتنیزم -

 ...ت هوا، هنرمندان و یف کیو متخصصان    یک وستک، آیراث فرهنگیارشناسان مک -

بــا انعطــاف در ننــد و  کیپارچه و هماهنــگ عمــل میکه،  و جداگان  يارهیجز  یطراح  يبه جا  نین حالت متخصصیدر ا

رســاخت حمــل و یز  يهارشتهبه جز    شود.یمار برده  کن بینو  يهايخالقانه و فناور  يهادهیت ضوابط و استانداردها، ایرعا

طرح مهــم  یپارچگیکتحقق  يز برایاز و توافقات الزم نیمورد ن  كبه مدار  یابیو دست  یبا مقامات دولت محل  يارکهمنقل،  

 است.

 ی ان زندگیجر •
د در یــ ســازد. طــرح منظــرراه باین مکــ اده و دوچرخه را ممیسواره، پ  يت براکراه زنده، حرراه مطلوب، راه زنده است.  

د موجب حفظ یمنظرراه با  باشد.  یاز به تردد جامعه محلیرفع ن  يانات روز براکها و استفاده از امتقاطع  یمنین ایجهت تام

ابد. منظــرراه یاس کر انعید در مسیر بایطول مس يشهر و روستاها یزندگ ک سب ر شود.یاق راننده به ادامه مسیتوجه و اشت

در طــرح منظــرراه شــود.  یانســان يوندهایبه زادبوم و حفظ پتعلق خاطر  ،تیف کیبا يدر فضاها ید موجب لذت از زندگیبا

 ت شود.یر رعایقات و مبلمان طول مسراه و الحا  یه فنیدر طرح و ابعاد ابنن  کتا حد مم  یاس انسانیو مق   يوارمردمد  یبا

 

 1منظرراه  يزیربرنامه يهااست یس-٥-۱

پــنج د. یــ آیبدســت محــل مســاله  يهااستیح راهبردها و سیطرح به شرط انتخاب صح ج مطلوب در هریاهداف و نتا

 ينهادها  ید در مورد تمامیباه  ک  هستندمنظرراه    يهاطرح  یک و استراتژ  یچارچوب اصل،  ن سندین شده در اییتع  استیس

 :ها اعمال شودرگذار بر منظرراهیفعال و تاث

 ياتصادفات جادهاهش مخاطرات حمل و نقل و  ک:  یمنیا .۱

 
 170ماخذ    .۱
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 یطیست محیز  يهاست و حفظ ارزشیزطیحمل و نقل بر مح يهاپروژه  ینترل اثرات منف کست:  یزطیمح .۲

 فضا    ییبایت و زیف کیش  یها و افزاجاده يبصر  يها: بهبود جنبهیشناسییبایز .۳

 جوامع متاثر از جاده  یبا هدف بهبود زندگ  یو انسان  یل جمعیحساس به مسا يهاه طرحی: تهیاجتماع .٤

و  يو نگهــدار یاتیــ عمل يهانــهیاهش هزک،  و ساخت  یدر طراحمقرون به صرفه    يهاانتخاب پاسخ:  ياقتصاد .٥

 يج گردشگریترو

ــ رنــد. منظــرراه بایشــده و بطــور منســجم مــدنظر قــرار گ  يبنــدتیهــا اولود در منظر همه راهین پنج جنبه بایا د بــا ی

 ر شود. یل واحد تصوک  یک ل  کبه شحمل و نقل    يهال در طرحیدخ  يهارشتههمه  رد جامع یکو رو يزیربرنامه

 

   یطراح  يهاروش  -٦-۱

ه اول یــ الدر غالب مــوارد . معمول استز ینمنظر  یطراح يبرا 2ياهیالار کراه 1يمعمار ین تحوالت طراحیبق آخراطم

در   يمشــابه نگــاره بعــد  يگریات مختلف دکد باشد. بجز آن اطالعات و نیجده مقرر است بستر راه  کاست    یعیط طبیمح

از   یــک شــود. ســپس بــه هــر  یم  ير آن گــردآوریو نظــا  یکــی، تراف ي، اقتصادی، فرهنگیخیتار،  يالبدک  يهایژگیدسته و

شود تــا یاختصاص داده م  یب وزنیضرر مالحظات،  یو سااس راه  ی، نوع و مق فراخور هر طرحها)  یژگی(و  یاطالعات  يهاهیال

، بــا شــناخت يدر گــام بعــد  باشند.داشته    يترنندهکنییتعنقش    يبندها، در جمعیژگین ویترها، مهمهیال  يگذاربا برهم

طــرح  يارهــاکشــوند. راهین مییارها تعکها و راهاستیانداز، اهداف، راهبردها، سچشم  یطراح  يازهایمنظر و ن  يهاارزش

هر راه، مخــتص آن   يمنظر برا  يارهاکب، راهین ترتیبده شود.  یا ارائه ضابطه و دستورالعمل تهی  یطراحتواند در قالب  یم

 ن خواهد شد.ییو متناسب بستر طرح تع

 
 1972  از  پس.  1

2. Leyered Design & Environmental Assessment Design 
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 ظرراه من  یار طراحکبه راه یابیروش دست 

 

نش عناصــر یــ نظــم و چ رد.کــ ار هر پروژه توجه یدر اخت یطراح "ياجزا"و  "اصول"د به  یمنظرراه با  یند طراحیدر فرا

در  ســت.یطراحــان منظــر ن يح مجــدد آنهــا بــرایبــه توضــ  يازیناست و   یه عمومکباشد    ید طبق اصول طراحیط بایمح

ر بــو یــ ار است؛ نظیدر اخت  يز از ابزارهاین  حواس پنجگانه  يهاكمحر(منظر سخت و نرم)    مصالح  و  فرممنظر بجز    یطراح

ــ ار، از ایــ انات در اختکد فراخور بستر طرح و امیا). طراح بایدر یکیا صدا (امواج آب در نزدیدشت)   یک ها در  حه گلی(را ن ی

 ند.  کاجزا استفاده  

اطالعــات  يه از گــردآورکــ شود  یم  یارفرما) طک(  ی(مشاور) و متول  یم طراحین تیب  يندیه طرح منظرراه فرایته  يبرا

ش داده شــده یمنظرداالن نمــا يبه عنوان مثال براند ین فرایا تا ارائه طرح ادامه دارد. در نگاره بعد  یشناخت  يهاهیال  يبرا

 است.
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 داالن  منظر ه طرحیتهند یفرا 

 

  1 )یک (تمات یموضوع  یطراح-۱-۷

تصــور راه مثــل   ییگرانــهیت است. اما مطابق اصل زمیانسپت و خالق کده،  یازمند ارائه این  ،تیجذاب  يبراطرح منظرراه  

ا ناخوانــا، یــ ت  یفاقــد جــذاب  يرهایت از جانب طراح، نادرست است. در مسیهر گونه طرح و هو  يراید و پذیصفحه سف   یک 

 یموفــق در طراحــ  يهــااز روش یطــ یرد و توجه به موضوعات محکراه استفاده   يت معنایتقو  يبرا  یطید از عناصر محیبا

 د به منظر راه است:یت جدیهو  يصورت مجاز به القان، طراح در دو یمنظرراه است. بجز ا

 بخشو نبود عناصر شاخص الهام  یعین ارزش منظر طبییدرجه پا  -

 دیت جدیموضوع و هو  يبا القا  یجاد هماهنگیاز به ایمصنوع نامطلوب و ن  يغلبه فضا  -

 یــک از تمات  یشــد. هــدف اصــلبا  یطراحــ   يموضوع بــرا  یک   يآن دارا  یا فرهنگی  یعیتواند با توجه به بستر طبیراه م

اســت و   یمــ یاقل  یهمســو بــا طراحــ انتخاب موضوع،    يبرانه  یاست. توجه به زم  ییش خوانایت و افزایجاد هویردن راه، اک

ت یــ ز هویتماز ین ه راهیدر ابن یبوم يرار الگوها و مصالح معمارکند. تکیم  یو معرف   حفظهر خطه را زنده    يفرهنگ معمار

اهش داده و بــه کز یرا ن ير و نگهدارینه تعمینه، هزیه موضوعات برگرفته از زمبعالو.  ندکیحفظ مرا  شور  کمختلف  مناطق  

منظــر  یطراحــ  يتواند برایه مکدهد یرا نشان م یر انواع موضوعات اصلینمودار ز .)57و  7(ماخذ  انجامدیراه م يداریپا

 ار رود. کراه ب

 یموضوع  یتواند به عنوان طراحیژه باشد، میو  یعیطب  يهاطیاز مح  یکیبر اساس نمودار فوق، چنانچه محل عبور راه  
 

1. Thematic 
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مخاطبــان راه اســت.   يد بــر آن بــراکیعت بستر و تاین موضوعات، احترام به طبیشود. هدف از انتخاب اشنهاد  یمنظرراه پ

 شود.یم  ف نقاط عطف و شاخص استفادهیو تعر  يگذارنشانه يبرا  یعید و عناصر طبید  يهاتین از ظرف یهمچن

 
 یمحصول مبادالتت برگرفته یعنوان و هوبا   ینمونه راه موضوع یکشم یجاده ابر 

 

ر یوک"ا  ی  "یوهستانک-یجنگل"،  "یخیتار  -ییروستا"ز وجود دارد؛ به عنوان مثال راه  یب موضوعات نکیان ترکام  یگاه

 شود.یاستفاده م یهر دو موضوع در طراح  يهایژگیه از وک  "و سفال
 یراه ساحل •

 يبــرا  يزیرا برنامــهیــ نظرگاه    يت ساحل برای، استفاده از ظرف یا و منظر ساحلید به سمت درید  یحفظ و معرف   ،هدف

 ا، محصوالت و فرهنگ آن است.یو تجارب مرتبط به در  یراهنیث بکم  يفضاها
 یابانیب / يریوکراه  •

ت دارد. یــ اهم يریوکــ  يهاجاده  یدر طراح  یعین و استفاده از عناصر طبیزم  یبانایر و بکمنظره، چهره ب  یحفظ سادگ

ن افــزودن عناصــر ضمد یبا یژگیون یه غلبه اکشود  یها محسوب من راهیا  يهایژگیع از وید گسترده و افق تخت و وسید

 ) حفظ شود.یسات جانبیه راه و تاسی(ابنبه فضا  مصنوع 

 یوهستانکراه  •

ن عامــل باعــث ید است. همید  یو توالتنوع    يمتعدد معموالً دارا  يهاچیها و پل وجود گردنهیبه دل  یوهستانک  يهاراه

ند. غلبه ســنگ بــه عنــوان عنصــر کیت میرا تقو  ا توقفگاهینظرگاه  فرصت احداث  مختلف شده و    يهاانسکس  يریگلکش

 شود.  كت طرح منظر دریلکت و یهو  یپارچگیکد در  ین مناطق بایشاخص ا  یعیطب

 یراه جنگل •

 يهاگونــهرد. درخــت و یــ گیل مکادر بسته شکد محدود و یسبز و با مخروط ددور  یرکدر قالب  راه    ،یدر مناطق جنگل

ر ییــ از جمله تغ یعیطب يهایژگیو تنوع فضا منبعث از و ییبایل دهد و زکیرا تش یمنظرراه جنگل  یت اصلید هویبا  یاهیگ

 بر آن زبانزد است.  ت درختانیغلبه هوو   فصول  ییبایز  هک  دور سبز)یرک(اسالم به خلخال    یراه جنگل رینظ  ؛باشدها  فصل

 یراه دشت •
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 يهاونتگاهکمــزارع و ســ مراتــع،    .اســت  و تپه مــاهور  كاند  يهايو بلند  ید گسترده توام با پستیها دن راهیا  یژگیاز و

ــ امتر است.  ک  ياجلگه  ین منظر از اراضیا  ینگیو سبز  يزیحاصلخ  شود.یها من راهیا  ییر باعث تنوع و خوانایطول مس ن ی

ند؛ ماننــد کها استفاده  ح نشانهیف صحیعرت  ياز آن براد  یه طراح باکدارد    يشتریب  يو ناهموار  یتنوع توپوگراف   ریوکاز  راه  

 ن.یقزو  -آزادراه تهران

 ياراه جلگه •

 يهــایژگیاز وبــاتالق و مــرداب  ز،یصــلخحا ی، اراضعت سبزیتوام با طب  ،تا افقامالً تخت  کو  ع  ید وسیر هموار و دیمس

و  ر اســتیچشــمگ ياها در راه جلگهونتگاهکو س شتک  يالگوها  یختگیآم،  عتیطب  یشود. توالیها محسوب من گونه راهیا

 یعــ ین منظــر طبیــ ر در ایاز قــاب تصــاو یبخشــ آلود مه يهمچون رگبار و هوا  یمیاقل  يهادهیپد،  یاهیر در پوشش گییتغ

 .آبادان  -ر محور اهوازیاست؛ نظ

رد. یــ منظــرراه قــرار گ یطراحــ توانــد موضــوع ینــد، مکیه راه از آنها عبور مکمختلف  یفرهنگ يعت، بسترهایبجز طب

ل یل راه بــه مقصــد تبــدکــ   ب،ین ترتیبد.  شودیز مین  یو رونق اقتصاد محل  يجاذبه گردشگرن موضوعات باعث  یانتخاب ا

وابسته به فرهنگ منطقه   مضوعاتمطابق نمودار باال،  شود.  یارزشمند م  ینیآفرخاطره  سافران وتعامل با متحت  شود و  یم

 د:نار روکمنظرراه ب  یطراح يبراتوانند یمبه عنوان موضوع (تم)  
 منطقه يشاورزک يالگو •

رد. عبــور جــاده از یتواند در طرح منظرراه مورد توجه قرار گیمنطقه منحصر بفرد باشد، م  یک   يشاورزکوه  یچنانچه ش

 يزارهایماننــد شــال  ند.کیل میتبد  يهدف گردشگر  یک دهد و مناظر جاده آن را به  یل مکت راه را شیهو  ین مناطق یچن

ه جــاذب کــ  منطقــه يشــاورزکبا منظر متاثر از  )رانیا ین جاده نخلستانیتریطوالن( -جاده آبپخش استان بوشهر  ایشمال  

 گردشگر است.
 ع مجاور راهیصنا •

 را بــه مقصــد آنت راه شــده و یــ هو يریگلکرار) باعث شــ کرامون راه (بصورت عمده و پرتیمحصوالت عرضه شده در پ

جــاد برنــد یمنطقــه و ا  يرونــق اقتصــاد،  یمحصوالت محل  ی، معرف یع دستیصنا  يایاح  يوه براین شینند. از اکیم  لیتبد

، جــاده يشم، جــاده چــایب، جاده ابریر جاده سیخوانند، نظین حالت راه را با نام آن محصول میشود. گاه در ایاستفاده م

ر یــ برداشــت محصــول (نظ  يهانوارهتواند با انــواع جشــ یه جاده میحاش  یرفاه-یخدمات  يفضاها  يزیرو برنامه  و .....  بیس

تــون و انــواع یعرضــه زر  یــ ؛ نظب شــودکیــ در باغات منظر مثمــر تر  یک نیک و پ  یفصل  ياشان)، حراج بازارهاک  يریگگالب

 است.  یرونق اقتصاد محل  هیو ما  مسافران  كاز خاطره مشتر  یبخشه  ک رانیا  یشمال  يهاآن در جاده  يهافرآورده

 ين انرژیمنابع تام •

ــ و ... در افــق د يبــاد يهانی، سدها، توربيدیخورش  يهمچون انرژ  ين انرژیتام  يهاوهیر شیها و ساروگاهین د جــاده، ی

 ییز است و به خوانــایانگمسافران خاطره يسات براین تاسیشوند. منظره ایت راه محسوب میهو  يریگلکش  يبرا  یتیظرف 

رشــت  -نیجــاده قــزو یادمانــدنیبــه  نشــانه راهت و یهول یمنج يباد يهانیتورب ند.کیم ک مکر  یآن مس  يریپذو آدرس
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 هستند.

 یو باستان یخیآثار تار •

 فرصت دوجانبه است:   یک آنها،   یم قانونیبا حفظ حر  یو باستان  یخینار آثار تارکعبور راه از  

ــ بــه ا  یخاطر عمــومن حالت تعلق  ی. در ايت آثار توسط مسافران و رونق گردشگریو شناخت و رو  یفرصت معرف   - ن ی

بان یپشــت یونتکســ -ياقتصاد يهال هستهکیموجب تشدر درازمدت  رده و  ک  يریدن آنها جلوگش  كا مترویب  یآثار از تخر

 در جوار آنها خواهد شد.

دهــد و یش میان را افزاکم يو معنا ییخوانابخش، تیعنصر هو یک جاده به عنوان  ياندازهان آثار در چشمیحضور ا  -

ف و آثــار اریســ  یخینار بندر تارکعبور راه از  يجاذبه گردشگراز جمله  شناسند.یم یخیراه را به نام آن اثر تارگاه همگان  

 را دارد. ت راهیت هویتقوت  یظرف   هکآن   یخیتار

 هاارتگاهین مقدس و زکاما •

 یتی، هــوكد تبرینذورات و خرا پخش  یج  یرا  یمناسبت  يهانییل آیها به دلارتگاهین مقدسه و زکبه اما  یمنته  يهاراه

 يهابه مقابر بزرگان در مناسبت  یمنته  يرهایمنظر انتخاب شود. مس  یعنوان موضوع غالب طراحد به  یباه  کدارند    زیمتما

و جــاده ران  کــ جم  ،، قمير شهر مشهد، شهرریاده هستند، نظیل سواره و پکاز زائران به ش  يادیزبان حجم زیخاص سال م

 يبــرا یخاصــ  يزیرداشــته و برنامــه خاص خــود را يمقصد حال و هوا یکیر در نزدیه مسکتبات مهران به سمت ع  يمرز

جــاده مثــل  هم شناخته شده هســتند  ا  یر نقاط دنیسادر  ها  ن نوع راهی. اطلبدیمب با تفرج را  کیو ترارائه خدمات مطلوب  

بــه   یمنتهــ   ینــ ییو آ  یارتیــ ز  يهاریمسدر  در حال حاضر    .از قبل از اسالم  یخالدنبمقبره  ا  یا،  یاسپاناگو در  یسانت  يسایلک

 ضرورت دارد.  یراهنیسطح خدمات بمنظر راه و بهبود  به   نپرداختات)  یبه عتبات عال  یمرز مهران (منتها  ی  مشهد

 ییبافت روستا •

ن یــ مجــاور اا یــ ان یــ شود. عبــور جــاده از میراه محسوب م يفرصت برا یک مناطق مختلف   ییبافت روستا  يهایژگیو

ر یجــاد نقطــه عطــف در مســ یراه و ا  ییب به بافت) به تنوع و خوانایو با حداقل آس  یمنیت مالحظات ایها (ضمن رعابافت

را  يو بــومگرد يرو گردشگ ی، عرضه محصوالت محلیبوم یزندگ ک خرده فرهنگ و سب یه معرف کند. ضمن آنکیم  ک مک

حلقــه اتصــال به عنوان   ير گردشگریمس  یک ف  یتعر  تیظرف   هک  ردستانکاورامان    ییبافت روستاند؛ مانند  کین مکز ممین

  را داراست.  راهمنظر  يهاارزشبا  روستاها  
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 نفعي ذ ين نهادهایی تع-۱-۸

 يهــاطرحدر  .  ســتپــروژه امرحلــه شــناخت  در  اطالعــات    يمراحل گردآور  نیتراز مهمنفعان  یت ذکو مشار  ییشناسا

 ر الزم است:یز  ينهادها  يارکهم) يبرداراس طرح و مراحل مختلف پروژه (مطالعه تا ساخت و بهرهیمنظرراه فراخور مق 

ست، ســازمان یزطی(سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت مح  ياست جمهوریوابسته به دفتر ر  يه نهادهایلک .۱

 )...،  يبردارنقشه

 تابعه  يهاها و نهادسازمانها،  تکات، شرادار  هیلکو   يوزارت راه و شهرساز .۲

 س راهور و ...یشهر و روستا، پل يها، شوراهايها، شهردارياریها، دهيها، فرماندارياستاندار  ،شورکوزارت   .۳

 هار وزارتخانهیسا .٤

 مسلح (وزارت دفاع، ارتش، سپاه) يروهاین .٥

 ...)  و يگردشگر  ،ست، ورزشیط زی(در حوزه مح  یرانتفاعی) و غNGOنهاد (مردم  يه نهادهایلک .٦

ارگران کــ ر یــ نظ یمحل يهااز جمله گروه ریطول مس  يشهر و روستاها  نانکسا  شامل  یجوامع محلو    یمردم بوم .۷

 ه و ...یناح  یک آموزان  شاورزان و دامداران، دانشکارخانجات،  ک

 يهاتکن مشــاور، انجمــن شــریدســ از جملــه جامعــه مهن  یو صــنعت  ياحرفــهع و جوامع  یمشاغل، صنااصناف،   .۸

 يراهساز  يهاتک، انجمن شریساختمان
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    دومفصل               
 ت منظرراهیریمد يزیربرنامه  
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 ت منظرراهیریو مد يزیربرنامه -۲
شــود، پــرداختن بــه مبحــث منظــرراه یرا شــامل م يبرون شهر  یمل  یل اراضکبه اندازه    ی، وسعتيه راهسازکاز آنجا  

نــد ین فصــل بــه ابعــاد و فرایــ پارچه و بلندمدت اســت. در ایک یتیریازمند مدیباشد و ن  يارهیو جز  یمقطع  يتواند امرینم

 شود.یپرداخته م  یابیو ارز يبردار، ساخت، بهرهی، طراحيزیربرنامه  يهات منظرراه در گامیریمد

 
 

 ي زیربرنامهمرحله -۲-۱

 ر در مورد طرح منظرراه پاسخ داده شود:یز  يهاد به پرسشین مرحله بایدر ا

 
تا  1-2-1 ي، بندهایک ت و ضرورت پرداختن به آنها در فصل یآن، انواع طرح منظرراه و اهم  يهاف منظر و ارزشیتعر

حمل و نقــل بــه  يهامنظر طرح  ينه برایو صرف وقت و هز  يزیر). برنامهیستیآورده شده است (چ  6-2-1و بند    1-2-3

 ):ییه دارد (چرایدار، توجیبه توسعه پا  یابیدست ير و برایل زیدال

 یعیره طبیو ضرورت حفظ بستر و زنج  یستیزطیمح يهابحران .۱

 ینیو سرزم  یانکم  يهاو ضرورت حفظ داشته  یتیو هو  یفرهنگ يهابحران .۲

 و ...)  ير حوزه گردشگری(نظد  یجد  يارهاکسب و کظهور   يبرا  يو بسترساز  یزندگ ير الگوییتغ .۳

 و آرامش  ییبایانسان به ز  یل ذاتیو م  یروان  يهايماریها و بش تنشیافزا .٤

 ارائه شده است:  يزیرر سواالت مرحله برنامهیپاسخ به سا  يبعد  يدر بندها
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 ف طرح منظرراهیزمان تعر -۲-۱-۱

بخــش اعظــم   دارد و  یباالدســت  یگــاهینگر و جالک  ینگرش  را منظریز  ت دارد؛یمنظرراه اهم  ه طرحیف و تهیزمان تعر

ر و با یه طرح مسیه طرح منظر پس از تهیشود. ته  ییو مداخله در بستر، اجرا  يات راهسازین عملید حیمالحظات منظر با

بــه عنــوان   یطیمحســتیر مالحظــات زیــ د نظیــ منظــر با  ياثر مدنظر را نخواهد داشت. راهبردهــا،  ییات اجرایشروع عمل

 شود تا:یه میرفته شود. توصیر پذیمس  یطراح  يهاتیچارچوب محدود

 يهــا) همســو بــا اهــداف و ارزشياا منطقــهی  ین (ملیسرزمش  یشور پس از طرح آماکمنظرراه    يبرنامه راهبرد .۱

 شود.ه  ین شده تهییتع

ه شــده و یــ شــور تهک، پس از طرح جامع حمل و نقــل یاصل يهاانیا شریشور کمنظرراه مناطق   يبرنامه راهبرد .۲

 باشد. ير و طرح منظر داالن راه در مراتب بعدیمس  يهاه طرحیته  يانداز آنها مبناراهبردها و چشم

 ه شود.یته  ستیزطیمحاثرات    یابیه طرح ارزیا پس از تهیهمزمان  منظرداالن راه    يهاطرح .۳

 ه شود.یته  ریه طرح مسیهمزمان با تها  یمنظرداالن راه قبل    يهاطرح .٤

 ه شود.یته  ریه طرح مسیهمزمان با تها  یقبل    یو موضوع  یمنظر موضع  يهاطرح .٥

ز یــ ن ریمســ و ســاخت  یحــ اطرپس از  یراهنیب یرفاه -یخدمات يهامجتمع  یو موضوع  یمنظر موضع  يهاطرح .٦

 است.   یقابل طراح

                      نیش سرزمیطرح آما
                                     نقلطرح جامع حمل و 

                                     رراه منظ ي برنامه راهبرد
                                     1ستیزطیمح اثرات یاب یطرح ارز

                                     طرح منظر داالن راه
                                     )ییه نهای(توج ریمس یهندسطرح 
                                     منظر یو موضوع یموضع ي هاطرح 

 مهم حورم یک يالزم برا ي هاه طرح یتهف و یتعر  یب زمانیترت 
 

 راهمنظر  ی متول -۲-۱-۲

آنهــا  يهاتیو فعال مرحلهچهار  در    منظرراه  تیریمد  انین شده است. متولیینفع تعيذ  ينهادها  یک فصل    7-1در بند  

 :آورده شده است  5در جدول
 

 

 
 

1. Environmental Impact Assessment (EIA) 
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 ان آنها یمنظرراه و متول يزی ربرنامه  ياقدامات الزم برا -٥جدول  

 

 منظرراه  يهاف طرحیبستر تعر -۲-۱-۳

هــا ن طرحیف ایتعر  يط الزم براین شراییتع  كف شده است. مالیفصل اول تعر  6-2-1منظرراه در بند    يهاانواع طرح

ت یــ معادل مخاطبان منظــر و اهم یک تراف ان و حجم یرا ارزش شریاست؛ ز 415ه ینشر 1-1-2انواع راه در بند   يبنددسته

 يه برنامه راهبردیازمند به تهیمحور ن  یک ن  ییتع  يارها برایگر معیمردم است. د  كمشتر  یر ذهنیآن در تصو  ینیآفرنقش

 منظر عبارت است از:

 ا منطقه)یمحور   یک اهش مخاطرات و آمار سوانح کر الزام به یها (نظت راهیریمد  يهااستیار و سکدستور  -

 پروژه ییات اجرایعمل نهیهز  -

 و ...)  یراث فرهنگی، مين باال (مناطق گردشگریارزش منظر  يعبور از مناطق دارا  -

ف برنامــه ی، اقدام به تعريمنطبق به امور جار يبندتواند متناسب با دستهیا استان) میشور کراه (در سطح    ینهاد متول

 د.یمنظرراه نما  ياهبردر

 آورده شده است. 9منظرراه در جدول   يهاف طرحیتعر يط و بستر مناسب برایشرا

ت  یریمراحل مد

 منظرراه 
 ي زیربرنامه 

و   یطراح

 ساخت
 ي نگهدار اجرا 

 اقدام 

 ف اطلس منظر یتعر

  یرراه ملمنظ   يه برنامه راهبرد یته

 ي او منطقه 

 ر منظ   ين راهبردهاییتع

طرح داالن و    هیته

  یبخش  يهاطرح 

 منظرراه 

طرح داالن    ياجرا 

  یبخش  يهاو طرح 

 منظرراه 

برنامه    ينظارت بر اجرا 

 م یحر  یاراض

 م منظر یترم

 اشت کطرح  شانه راه و  ژه  یبو

 ی نهاد متول

 سازمان برنامه و بودجه 

  يربناها یت ساخت و توسعه زکشر

 شور کحمل و نقل  

  يربناها یت ساخت و توسعه زکشر

 شور کحمل و نقل  

و حمل و    يسازمان راهدار 

 ي انقل جاده 
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 روش انتخاب نوع طرح منظرراه متناسب با بستر   

 

 1منظرراه  يهاه طرحیند تهیفرآ -٤-۲-۱

 منظر يراهبرد  ه برنامهیند تهیفرا -۱-٤-۲-۱

 ن مرحله عبارتند از:یا  يهاگام

 يهــاباالدســت و مطالبــات و آراء گروه يهابستر طرح، اقتضائات طرح يهایژگیاطالعات و شناخت شامل و  يگردآور  .۱

 نفوذ.ينفع و ذيذ

 منظر.  يهاد نقشه ارزشیو تول  یدهو وزن  يبندهیها با الیژگیر ویتفس  .۲

 ر و اثرات آن بر منظر.یطرح مس  يشنهادیپ  يهانهیگز  یبررس  .۳

   منظر. یطراحرد  یکرو  نییتع  .٤

 ).استیانداز، اهداف، راهبرد و سمنظر (شامل چشم يزیرچارچوب برنامه  نییتع  .٥

 ر است:ین مرحله به قرار زیا یخروج  كاسناد و مدار

  ي ها ارزش   یمعرفها و  نقشهشامل    ،منظر است  یو طراح   يزیرن سطح برنامهیترگسترده ه  کن پالن  ی: ا2یلکطرح  ه  یته .۱
 ند. کیرا مشخص م يمراحل بعددر  یطراح يراهبردها ها و استیسمنظر است و 

 
 . است  شده  فیتعر  اول  فصل  -6-2-1  بند  در  منظرراه  يهاطرح   انواع  .1

2. Master Plan 
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ه شود. یته  ياو سازه  یمنظر با مشخصات عمران  يب راهبردهاکید با تریمنظر با  یلک: طرح  1یاتیعمل  يهاف طرحیتعر .۲
 ه شود.یالزم منظرراه ته يها ، طرحیلکطرح  يد مطابق راهبردهایپس از آن با

 
 منظر يراهبرده برنامه یته ندیفرا 

 

 در حال احداث   -ه طرح منظر داالنیند تهیفرآ -۲-٤-۲-۱

 ند از:ن نوع برنامه اقدام عبارتیه ایته  يهاگام

 یازمند طراحیا موارد نیپ محور یر تیها، مقاطع و تصاوه: ارائه نقشهیه طرح اولیته .۱

ها و نهیات، برآورد هزیها، مقاطع، جزئراه شامل نقشه  يمرحله ساخت و نگهدار  يل اسناد برایمک: تیلیه طرح تفصیته .۲

نند. کین میی) تعیفن  يپروژه را (بجز استانداردها  ییو اجرا  یفن  يارهایها معوستیوست. پیپ  كگر مشخصات و مدارید

ــ فاصــله د"و  "دیــ دان دیــ م"، "از مانع يه عاریناح"ه طرح منظر داالن، اطالعات راه از جمله یش از تهیپ راننــده در  "دی

 رد.یار او قرار گینامه) در اختنییر (با محاسبات مطابق آیمهندس طراح مس يد از سویمعمار منظر با  ینقاط درخواست

 ر است:ین مرحله به قرار زیا یخروج  كاسناد و مدار

و   یموضــع  يهــا(طرحو  راه  مهــم  ها از نقــاط  سکیو اســ   ، بــرششامل  پالن  هیاول  ده و مقصودیامنظر:    یپالن مفهوم  .۱

  .یح روند طراحیتوض  یتبکگزارش به همراه   ير سه بعدیتصاوو انواع   )یموضوع

و اســناد   دفترچه مترهه  یته  تا  )كت خایریمدر  یق اطالعات شناخت (نظی: شامل تدق ییاجرا  كو مدار  یلیتفص  یطراح .۲

 مناقصه

 
1. Action Plan 
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 طرح داالن منظر  هیتهند یفرا 

 

 منظرراه  یه طرح موضعیند تهیفرآ -۳-٤-۲-۱

 است:  يمعمار  يهار طرحیه سایها همانند تهنوع طرح  یک ه  یته  يهاگام

هــا در داده يبــر مرحلــه شــناخت و گــردآور کیمنظرراه، مت  یطرح موضع  یک ت: مرحله شناخت  یق شناخت سایتدق   .۱

 يها، برداشــتتیها در محــدوده ســایژگیق ویتدق   ياز برایمنظر و طرح داالن منظر است. در صورت ن  يبرنامه راهبرد

زان اثــرات نــامطلوب و یــ ات انجام شود تا میر قبل از عملکعت بیاز وضع موجود و طب  يلمبرداریا ف ی  یاسکر عید نظیجد

 ن باشد.ییناخواسته طرح بر بستر قابل تع

 یلک) و پالن  Concept(  ین طرح مفهومییتع:  هیطرح اوله  یته .۲

ها نــهیات، برآورد هزیها، مقاطع، جزئراه شامل نقشه  يمرحله ساخت و نگهدار  يل اسناد برایمک: تیلیه طرح تفصیته  .۳

ن یــی) تعیفنــ  يپــروژه را (بجــز اســتانداردها یــیو اجرا یفنــ  يارهــایها معوستیوست. پیپ كگر مشخصات و مداریو د

 نند.  کیم

 ر است:ین مرحله به قرار زیا یخروج  كاسناد و مدار

 ردهاکعمل  ییو جانما  يگذارشامل توده  منظر:  یلکپالن   .۱

مقــاطع و و معــابر،    یه دسترســ کمنظــر، شــب  يپالن معمــار(  یک فاز    كمدار: شامل  ییاجرا  كو مدار  یلیتفص  یطراح .۲

ها، مقاطع، فاز دو (پالن  ك)، مداريبردارو بهره  یطراح  يهااز)، ضوابط و دستورالعملی(در صورت ن  يسه بعدر  یتصاو
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   1)ییات اجرایجزئدفترچه  ها و  ییبزرگنما
 

 منظرراه يهاشرح خدمات همسان طرح -٥-۲-۱

منظــر در   یو موضــوع  یموضع  يهاو طرح  منظرراه، طرح داالن منظر  يه برنامه راهبردیته  يشرح خدمات همسان برا

 .است  فصل آورده شده  يانتها

 و ساخت  یمرحله طراح -۲-۲

ران یــ و عمران خواهد بود. اما نظر به نوپا بودن دانش منظر در ا  يمعمار  يهار پروژهیظرراه مشابه سامن  یمرحله طراح

 ر پرداخته شود: ی، الزم است تا به پاسخ سواالت زير اقدامات راهسازیآن با سا  یو همپوشان  یو همزمان

 الزم است؟  یتیا صالحیها  طرح منظرراه چه تخصص  یک ه  یته يبرا  -

 دام است؟کطرح منظرراه    یک تحقق   ينهادها برانقش    -

 ست؟یطرح منظرراه چ  یک نقش مردم در تحقق    -

و عمران خواهد بــود. در خصــوص آن  يمعمار يهار پروژهیار مشابه ساکمانیو پ يار به مجرکدر مرحله ساخت، ارجاع  

و ...)  يســبز، نــورپرداز ي(فضــا انیــ ر مجریبــا ســا یتک، از روش توامــان و مشــاريخارج از تخصص مجر يارهاکدسته از 

 استفاده شود.

 

   صالحيمشاور ذنحوه ارجاع طرح منظرراه به  -۲-۲-۱

ــ از توجــه بــه مــوارد ز  يانــهیطرح منظرراه مطلوب و قابل اجرا، معمار منظر به حالت تعادل به  یک الزم است تا در   ر ی

 ابد:یدست  

 يجار  ن و مقرراتیقوان .۱

 ازیو اصالحات مورد ن  بستر  يهایژگیو .۲

 2ریحول مس يهاونتگاهکبر س  یاثرات منف   نترلکو   یاجتماع  /یانسان  طیشرا .۳

ارجاع طرح منظــرراه   يت برایصالح  يات است. مشاوران داراکن نیت اینه رعایحالت به  یابیمنظر دست  يهدف معمار

 ر باشند:یز  يهایژگیو  يد دارایبا

 
به    يقابل واگذار   يگذار هیسرما  يهاو در قالب بسته  یکبصورت فاز    یا اقامتی  یحیتفر-یز خدماتکو مرا  یراهن یب  يهامجتمع   یطرح موضع  .1

 برسد.   يبرداره فاز دو به اجرا و بهره یرات مجاز و با تهییاست تا با تغ  یبخش خصوص
نامه  و نظام   یعمران  يهاه پروژه یلک  يبرا   یوست فرهنگیه پیبه ته  86در سال    يه رهبریهمسو با توص  ، ن جنبهیا  منظرراه از  يهاه طرحیته  .2
 است.    92در سال    یانقالب فرهنگ  یعال  يشورا مصوب    شورکالن  کمهم و    يهاطرح   یوست فرهنگیپ
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 يو شهرساز  ي، معماريراهساز  يهاتیصالح  یاز گواه  یکی  ين مشاور دارایمهندس .۱

ا سرپرســت یــ ر پــروژه یبه عنوان مدار) کسال سابقه  5(با حداقل ارشناس ارشد معمار منظر ک یک حضور حداقل   .۲

 مشاور طراح يشده از سو  یم معرف یت

ط یارشــناس محــ کر، یارشــناس طــراح مســ کاز، از جمله: یه طرح، فراخور نیالزم در ته  يهااز تخصص  يریگبهره .۳

 ست و ...یسبز، گراف   يا فضایست  یز

 ت در حوزه منظریفعال  یسابقه قبلرجاع طرح منظرراه به آن با  ا ياز مشاور برایش امتیافزا  .٤
 

 ی ت مردمکمشار -۲-۲-۲

ژه در نقــاط یبون مساله یشود. ایشرفت میپ  یابیو سهولت ارز  خساراتاهش  ک  پروژه،م  باعث فه  یجوامع محل  ارتباط با

 ت دارد:یاهم  یباارزش فرهنگ

تعارضــات در  يریــ گیان و پیــ بوم یتیساخت جــاده، منجــر بــه نارضــا يبرا یاراض ک تمل ياز موارد اقدام برا  ياریبس  -

 شود.  یم  ییمجامع قضا

ر و انحــراف آن از مجــاورت یموجــب مســ  یموجود، اصالح طرح هندس يهاراه يتوسعه و بهساز يهاپروژه  یدر برخ  -

ســاز نهیتواند زمیار و ...) مکسب و  کب به  یر آسیآن (نظ  يو اقتصاد  یه تبعات اجتماعکشود  یموجود م  يروستاهاشهر و  

 شود.   یاعتراضات مردم

توانــد بهــره آن منطقــه از آثــار مثبــت توســعه ید میــ ر جدیت و چشم انــداز هــر مســ یمردم از مختصات، هو  یآگاه  -

 ییش دهــد و شناســایافــزا  یبخــش خصوصــ   يگذارهیســرما  يهاو برنامــه  مقاصــد  ییرا با همسو  یرساخت حمل و نقلیز

 ند.کاز را آسان  یمل مورد نکو م  یفرع  يهایدسترس

اهش کا  یرفع    يپروژه برا  یو زمان  یمال  يهانهیاهش هزکه موجب  یاول  يهان موارد، مطالعات منظر در گامیا  یدر تمام

 جوامــع  ازیــ ن  تا رفع  يبردارتا بهره  ید از مرحله طراحیبا  یت مردمکارتباطات و مشارشود.  یم  یتنش پروژه با جوامع محل

 :1ت شودیر تقویاصل ز 5ت  یبا رعا يزیرحفظ شود و ضمن برنامهمدت  بلنددر  

 اطراف باشد.  العبورصعبهرچند با فواصل دور و   ،یونتکز سکمرا  یر و تاثر از تمامید در تاثیر: راه بایپوشش فراگ .۱

 جلب شود.ت  یت شفاف یبا رعا  یسازمان  يندهایصداقت: اعتماد مردم به فرآ .۲

 خالق جلب شود. يهاروشبا   ان راهیبا متول  یمحلمردم    يارک: همییرسانا .۳

 رند.یرا بپذات خود یمتفاوت از تجرب  یمردم  يهاا درخواستیات  کن  یمتول  يهااحترام متقابل: سازمان .٤

 تحقق اهداف استقبال شود. يمختلف برا  يهادهیت و ا: از نظرايریپذتنوع .٥

 سر است:یبه سه روش م  یمردمت  کمشار

 
 169ماخذ    .1
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 ه)یسو  یک (ارتباط    یجامعه محل بهسازمان    یک از  اطالعات    ا انتشاریافت  یدر: یرساناطالع .۱

 )هیدوسو  (ارتباطسازمان    یک توسط    یانداز جامعه محلچشم  ردنکدنبال  افت و یدرمشاوره:   .۲

 ها ها و پروژهدر برنامه  یت مردمکفعال: مشارت  کمشار .۳

در حالــت اســت. الزم ت کاز مشــار یه چــه ســطحکص دهد یتشخاس طرح،  یو مق   یدگیچیبراساس پ  دیر پروژه بایمد

شــود یاستفاده م یینه نهایو اصالح گز ینیرار مراحل بازبکتا ت ینه طراحیده و گزیانتخاب ا  يبرا  یآل، از نظرات مردمدهیا

 جامعه هماهنگ شود.   يازهایها و نشود تا پروژه با ارزشین روش باعث میح طرح است. ایتوض  يهان روشیترجیاز راه  ک

 باشد:  يرحضوریا غی يتواند حضوریت مردم مکمشار

شــگاه یار در محــل، نماکدفتر  یی، برپایرسان، اطالعیعموم  یهیتوجاطات چهره به چهره و جلسات  : ارتبيحضور .۱

 ر آن.یضمن افتتاح پروژه و نظا  یاجتماع  يهاطرح، رخداد

 .یات، نظرسنجیاکخط تلفن ثبت نظرات و ش يها و وب، برقرارغ در رسانهیبروشور و خبرنامه، تبل: يحضورریغ .۲

 
 ) 166 ماخذ(  منظرراه یت مردم در مراحل طراحک ران مشاکام 
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 نفعانيت ذیریمد -۲-۲-۳

 یبخشــ نیب  يارکت منظرراه به همیرین شده است. در هر چهار مرحله مدیینفع تعيذ  ينهادها  یک فصل    7-1در بند  

 از است:ین  یها و مردمان محلمربوط، گروه  ينهادهاها و  دستگاه
  ي زیرمرحله برنامه در 

 ر توجه شود:یات زکبه ن يزیردر مرحله برنامه  یبخشنیب  يارکدر هم

 .شور)که اطلس منظر  یشود (ضرورت ته  ییشناسا  ارزش منظرپرمناطق   .۱

راث یــ وزارت م يارکــ و بــا هم يوزارت راه و شهرســازتوســط ، ین راهیشاخص ب  یفرهنگ-یخیتار  نکه و امایابنه:  یتوص

اســتفاده  يبــرا یانکم يهاو در قالب داده ییشناسا پارچه و بلندمدتیکطرح    یک   یط  یع دستیو صنا  ي، گردشگریفرهنگ

 .شود ينگهدار  یدر طراح

 نترل شود:کورها متناسب با ارزش منظر هر منطقه انتخاب و سرعت مح .۲

 باشد  م سرعتک  يگردشگر  در مناطق  رهایمس  -

 ود.ش  انتخابپرسرعت    يهاراه یطراح يبرامتر منظر  کارزش    يدارامناطق    -

ســرعت و  ،درجــه ارزش راه شــود. ینــ یبشین و پییشور تعک  يهانقش راه  ياطقهمنو    یملدر طرح جامع حمل و نقل   .۳

 ن شود.ییمنظر تع  يهامتناسب با ارزش  یک حجم تراف 

تحت فشار ها راه ين شده براییه تعیاول  يهانقشه  کباشد    يارها به گونهیاز مس  يبردارت زمان در ساخت و بهرهیریمد .٤

 د.نکر نییسفر تغ  يحجم تقاضا

 يبنــدن پهنهیــیمنظــر دنبــال شــود. (تع يهــاه طرحیدر قالب ته ها)راه یمنیم راه (در قانون ایاز حر  يبردارنحوه بهره .٥

 بردار).به بهره  يو دستورالعمل واگذار  یتیفعال

ا طــرح جــامع یروستا  يهادمصوب ( يهارحتنها مطابق طم راه) ی(خارج از حرجاده    اندازدر چشم  یاراض  ياربرکر  ییتغ .٦

 مجاز است.منظر آن محور   يرت با راهبردهایو بدون مغا  )یصنعت  يهاكا شهریشهرها 

و   یبررســ   ينده وزارت راه و شهرسازیه نسبت به منظرراه توسط نمایت ابنیع، موقعیدر هنگام صدور مجوز احداث صنا .۷

 د شود.ییتا

 شود.  قیتدق   یاسالم يجلس شورام ق مصوباتیم راه از طریبرخورد با موارد نقض حر  یقانون يهااهرم .۸

 یعــ یو منابع طب  یمل  یت اراضکیر مالیی، تغ)اداسترک» (یثبت  يبردارا «نقشهی  يسامانه حدنگار  يسازق و شفافیتدق با   .۹

 شود.نترل  ک

و منظــر    يهــامنــوط بــه حفــظ ارزش  و مهــم،  یاصــل  يمحورهــاد  یدان دیممدت در  دا بلنیجوز معادن بزرگ  صدور م .۱۰

 د نشود.یا تمدینصورت، مجوز لغو شده  یرایدر غ  د.نظارت بر حجم برداشت باشبه اصول توسعه معدن و    يبندیپا

ز یمنظرراه ن يهاتوسعه شهر و روستا، تابع دستورالعمل طرح  يها، بجز ضوابط طرحه جادهیه حاشیابن  یمجوز ساختمان .۱۱

 شور).  کو وزارت    يو بلندمدت وزارت راه و شهرساز  يشورکنامه  فاهمازمند تیباشد (ن
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اقــدامات منعطــف باشــد و  ط خــاص  یدر شــرا  منظــر،ها بر  پروژه  یاهش اثرات منف ک  يبران، ضوابط و استانداردها  یقوان .۱۲

 يارکــ همازمنــد  ین  هکــ   د شــودییو تا  یبررس  ربطيذ  يتوسط نهادهاد  ین استثنائات بایف شود. این تعریگزیجا  یلیتعد

 است.  یبخشنیب
  ی طراحمرحله در 

 يهاهیــ ال يســازپارچهیکهــا و تبــادل اســناد و  داده  يگردآوردر امر    نفعيذ  ينهادهاه  یلک،در مرحله مطالعات شناخت .۱

 .داشته باشند  يارکهم  الزم  یاطالعات

 يهــاتیاهداف و اولورد تا یمنظر قرار گار مشاور طراح ینفعان در اختياز جانب ذمنطقه  هر  الن و باالدست  ک  يهاطرح .۲

 لحاظ شود. طرح منظرراه  يریگجهتآنها در  
  مرحله ساخت و اجرا در 

ت شــناخته شــده و ینفعان بــه رســميه ذیلک يطرح باالدست از سو  یک منظرراه به عنوان    يراهبرد  يهابرنامه  ياجرا .۱

 آن: مصوباتن منظور،  یشود. بد  يریگیپ

 .ان)ک(در صورت ام  گر نهادها اضافه شودید موجود يهابه طرح  ییوست اجرایا پیدر قالب متمم    -

 .ان)ک(در صورت ام  موجود لحاظ شود  يهاطرح  یروزرساندر به  -

 گر نهادها لحاظ شود.ید یآت  يهاطرحدر    -

ســت اســتفاده شــود، باالد  يهاطرحر  یسا  ییا ضمانت اجرایبودجه    یمنظرراه، از فرصت همپوشان  يهاتحقق طرح  يبرا .۲

 مانند:

 يهاد  يها، طرحيراهبرد  -يجامع، ساختار  يهار طرحینظ  توسعه شهر و روستاها  يهاطرح  -

 و ...  يمناطق آزاد تجار  يهاپروژه رینظ  يامنطقه يهابرنامه  -

 و ...  ییزداابانیب  يها، طرحیجهان  يهامانیل پیر تعهدات ذینظ  یطیمحستیز يهابرنامه  -

 موجود  يهاجاده  يسازمنیو ا  يدر بهساز  ياو حمل و نقل جاده  يسازمان راهدار  يهاطرح  -

 هامجاور جاده  يدیلکسات  یتاس  رعاملیغ  پدافند  يهاطرح  -
  ي برداربهره در مرحله 

 انیــ و بلندمــدت م  يسراســر  ك، برنامــه مشــتريو گردشــگر  یمل  يمحورهانظر  م  یاهیم پوشش گیا ترمیحفظ    يبرا .۱

 شود.دنبال  نهال  بذر و ن  یبودجه و تامص  یتخص جهتست  یط زیسازمان حفاظت مح و  يوزارت راه و شهرساز

و منظــر    يهــاطرحبراســاس  را  هــا  ه راهیحاشــ   یز خــدماتکــ احــداث مرا  زمجو  ياو حمل و نقل جاده  يسازمان راهدار .۲

   ).یراهنیب  یخدمات  يهاا و مجتمعه(از جمله رستوران  ندکعطا    یتیفعال  يبندپهنه  يهانقشه

و   یت بخــش خصوصــ کمشــار  استفاده از،  راهمنظر  يهاشده در طرح  ینیبشیپ  یراهنیب  يهاطرح مجتمعتحقق    يبرا .۳

 شود.یه میژه توصیالت ویتسه  ياعطاو    يگذارهیسرما  يهاف بستهیتعرل امر با  یتسه
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 يبرداربهره مرحله  -۲-۳

 ر توجه شود:یات زک، الزم است تا به نيبرداربهره مرحلهدر  ت منظرراه یریمد يبرا

 » است.ياو حمل و نقل جاده  ي«سازمان راهدار يبرداردر مرحله بهره  منظرراه  یمتول .۱

 منظر حفظ شود.  يمطابق راهبردها  یتوسط نهاد متول يبردارد در دوره بهرهیت منظرراه بایف کی .۲

 لحاظ شود.  یات نهاد متولیملبودجه و ع  ست دریبایمنظر م يط حفظ و نگهداریشرا .۳

 و سالمت است.  یمنیا  ینیر، بازبیتعم  يهانهین هزیپارچه منظر، تخمیک  یابین مرحله شامل ارزیاقدامات الزم در ا .٤

 كن مــداریمنظر است. بنابرا  يهاارائه شده در طرح  ياه، دستورالعملیساالنه نهاد متول  ینید محور در بازبییتا  كمال .٥

 رد.ین نهاد قرار گیار ایست در اختیبایطرح منظر پس از ساخت محورها م

 ارکــ روش ارجــاع ف محولــه از یشــبرد وظــایپ يدر امر منظــرراه، بــرا  ینهاد متول  یاف کدر صورت نبود مهارت و تجربه   .٦

ر یــ بپردازند (نظف یوظان یابه ده و یآموزش د ن نهادیا يرویاز ن یمدت، بخشج و در بلندیاستفاده شود. سپس به تدر

 ).سبز  ياز فضا  يدارنگهمنظر و يش دوره ایپا

ارشناس منظــر اخــذ کن از یگزیه، با توجه به راهبردها، طرح جایامل به طرح منظر اولک  يبندیان پاکط عدم امیدر شرا .۷

 ن).یگزین اقالم جاییو تع  یاهیگ  يهاا گونهین مصالح  یل تامکر مشیشود (نظ

ــ   يارکه، از همیدر طرح منظر اولاز  ین مصالح مورد نیدر تام .۸ بــا ســازمان   يارکــ ر همیــ اســتفاده شــود (نظ  ین بخشــ یب

 ).یاهیگ يهان گونهیتام يست برایط زیحفاظت مح

 يها و سهولت نگهدارنهیاهش هزک  يمنظر) برا  ياز راهبردها  يرویخالقانه (به شرط پ  يهاو طرح  یت مردمکاز مشار .۹

دار اجــاره مــدت  يهــاطرح  ییو روســتا  یعیمنظرراه در پهنه طب  ينگهدار  يمنظرراه استفاده شود. به عنوان مثال برا

 ف است.یقابل تعر  یبه بخش خصوص  یاراض
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 ی اب یارزمرحله  -٤-۲

ا اثــرات یــ رات ناخواسته یی، تغیانکم -یزمان -یط مالینه متناسب با شرای، با وجود ارائه پاسخ بهيراهساز  پروژه  یک در  

ن، به خطــر افتــادن یمنظر  ياندازهاد و چشمیر دیی، تغيت بصریف کیاهش  کست؛ مانند  یامالً قابل مهار نکبر منظر    یجانب

 يان اجــرای. الزم است تا در پایراث فرهنگیب به میمنطقه و آس  ی، اختالل در مناسبات فرهنگيو جانور  یاهیگ  يهاگونه

 3-2-1ه در بند کمنظر است    يدیلک  يها، ارزشیص اثرات منف یار تشخیشود. مع  یابیطرح، اثرات آن بر منظر منطقه ارز

ت خواهد یشده هدا  يزیرشفاف و برنامه  يریطرح، پروژه در مس  يمنظر در ابتدا  یابیند ارزیف فرآیح داده شد. با تعریتوض

ان اثرات طــرح قــرار یز در جرین یب جوامع محلین ترتیند. بدکیبل دفاع منفعان قایذ  ي، طرح را براين مستندسازیا  شد.

 د:یبا  یابیدر ارز  رند.یگیم

 شود.  ییطرح شناسا يط وضع موجود منظر پس از اجرایشرا .۱

 گزارش شود.  "منظر  یابیوست ارزیپ"تبعات ناخواسته طرح در قالب   .۲

و   ي، بصــریطــ یســت محینــه زیار در سه زمکراهبرد و روش    یور با معرف کدر جبران تبعات مذ  یمیاقدامات ترم .۳

   ن شود.ییتع  یاجتماع

 مربوط و مسئول محول شود.  يبه نهادها  یاقدامات جبران يفه اجرایوظ .٤

 

 
 یابیارز مرحله يهاگام 

 

و   در بســتر  يراهســازپروژه  مداخله    ، حدمنظر  نهیزممنظرراه وابسته به سه عامل است:    يالزم برا  یابینوع گزارش ارز

 .یابیح ارزوسط

 
 ی اب یح ارز وسط -۷جدول  

 الن ک ی انیم خرد

 مه دومی گزارش جامع منظر و ضم گزارش جامع منظر  ی لکاعالم نظر   ت یل سایتحل
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 ی اب ی ارز ي برا  منظر يهانهیزم -۸جدول  

هــا، ســواحل و مظــاهر آب، ، جنگلیملــ   یها و اراضــ ، دشتیعیر طبکب  ینواح یعیمنظر طب

 یستیتنوع ز  يمناطق دارا

 افته حول روستاهایر  ییمه تغیعت نی، باغات مثمر، طبيشاورزک  يهانیزم یعیمه طبیو ن  ییمنظر روستا

 ر مناطق پرمخاطبیم، ساکپرترا  يهاونتگاهکها، سكشهرها، شهر يمنظر شهر

عــت بــا تنــوع ی، طبک وچــ ک  يهاســتگاهی، زیعی، فاقد ارزش طبكمناطق مترو م ارزشکمناطق  

 كاند  یستیز

 
 در بستر  يراهسازحد مداخله پروژه  -۹جدول  

 راه ير و نگهداری، تعميم روسازیترم یساخت و ساز حداقل

 ، روگذریدانگاه، تقاطع و تبادل، پل فرعی، میحداقل  يبهساز ساخت و ساز متوسط

 ی، پل فرعی، مفصل، تبادل فرعی، گذرگاه فرعيثرکحدا  يبازساز ساخت و ساز قابل توجه

 هــامبدل،  یتیف کیچند  و    يردکا چند عملید  یدور) جدیرکان (یشر  يبزرگراه، بهساز يثرکساز حداساخت و 

 و ...  یانحراف   يهاراه  ،یاصل  يهاپلو 

 

 دهد:ینه منظر و حد مداخالت طرح را نشان میالزم به تناسب زم  یابیسطح گزارش ارز  10جدول     
 1نه منظر براساس حد مداخالتیالزم در انواع زم  یاب ی گزارش ارز -۱۰جدول  

 نه منظریزم

 حد مداخله طرح در بستر 

قابل  متوسط  ی حداقل

 توجه 

 ي ثرک حدا 

     يمنظر شهر

     یعیمنظر طب

     ییمه روستایو ن  ییمنظر روستا

ا دورافتــاده و یــ   كفاقد ارزش منظــر (متــرو

 )یعیرطبیغ

    

 

 از:یمورد ن  یابینوع ارز

  مه دوم)یگزارشات جامع منظر (ضم  گزارشات جامع منظر  یلک  نظراعالم    تیل سایتحل
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 روشن شدن مساله چند مثال آورده شده است: يبرا

مجــاور مختــل و   يار روستاهاکسب و  ک،  یو قطع ارتباط آن با منابع آب  يشاورزک  یان اراضیدور از میرک  یک با عبور    -

 یبه اراضــ   یک نزد  یونتگاه مناسبکو س  یتید هسته جمعیدر درازمدت با  یاقدام اصالح  یک شود. در  یموج مهاجرت آغاز م

 ند.  کیجاد میا  یو محل  يزکدولت مر يبرا  یف یه وظاکف و بنا شود  یشت تعرکقابل  

ه در جبران آنهــا ســازمان کرا به دنبال دارد    كهوا و خا  يهایارزشمند آلودگ  يهاستگاه گونهیز  یکیعبور راه از نزد  -

 ار خود قرار دهد.که جاده در دستور  یسازگار با بوم را در حاش  یجاذب آلودگ  يهااشت گونهکد و ید تولیست بایط زیمح

 تا از جــاده شــدهیکن و  یانداز منظرچشم  یک به    یمینظرگاه شناخته شده و قد  یک ا تونل موجب حذف  یساخت پل    -

و رونق   یمعرف   يو ساخته شده و برا  ی، طراحک و تمل  یید در منطقه شناسایمناسب نظرگاه جد  یاست. الزم است تا اراض

  ) استفاده شود. یت جوامع محلکخالق (با مشار يهاآن از برنامه
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 منظرراه يشرح خدمات همسان برنامه راهبرد
 ) (فاز صفر   -هیمطالعات پا -۱
 باالدست مصوب   ي هاطرح یابیو ارز ی بررس -1-1

 یمحدوده مطالعات  یمعرف -2-1

  ي هاو گونه  یعیمنابع طب،  یب و توپوگرافی، ش یشناسنی زم،  یهواشناس(  یعی ط طبیمح   يها یژگیشناخت و  -3-1

 ت یاز سایبه فراخور ن  -)های، آلودگین یرزم ی و ز ی سطح   يها ، آبیع ی ، سوانح طبيو جانور  یاهیگ

 )یتیجمع-یب قوم کیت مهاجرت، تر یت، وضعیع و رشد جمعی(توز یانسان ي هایژگی و شناخت -4-1

 منطقه و نقش راه در آن  ياقتصاد ي هایژگی شناخت و -5-1

نفوذ مسئوالن  ينفع و ذ يذ   ي ها(شامل شناخت آراء گروه  یفرهنگ   -یع، اجتمایخ یتار  ي هایژگیشناخت و  -6-1

 و مردم)

 ط انسان ساخت یمح ي هایژگی و شناخت -7-1
 ) ییربنای سات زیها، تاستکیمجاور جاده (مال یاراض -1-7-1

 مجاور یصنعت  -یونتکز س کمرا يو معمار يالبد کت یف کی -2-7-1

   يو گردشگر یخی تار -یز فرهنگکمرا -3-7-1

 منظر ي هاشناخت ارزش -8-1
 )ینیت بخش (عی ن و هوی شناخت عناصر منظر -1-8-1

 ا و ...) ی جنگل، رودخانه، دروه، کشاخص ( یعیعناصر طب  -1-1-8-1

 ، برج، پل و ...) یخی تار يعناصر مصنوع شاخص (بناها -2-1-8-1

 )یذهنت بخش (ی ن و هوی شناخت عناصر منظر -2-8-1

 (با ارائه نقشه)  ها)د و نظرگاهی (انواع د  يشناخت سازمان بصر -3-8-1

 شناخت نقاط عطف و نشانه راه   -4-8-1

 )یز خدماتکها و مرا فگاهتوق(ث موجود کم يفضاهاشناخت   -5-8-1

 ه نقشه منظریتهو منظر محدوده  ي الگوو ساختار  نییتع -6-8-1

 ) SWOTدها (یها و تهدها، فرصتتیانات، محدودکل ام یو تحل يبند جمع -9-1

 ي ن برنامه راهبردیتدو -10-1
  اندازچشمه یانیبن ی تدو -1-10-1

 هاتاسین اهداف، راهبردها و سی تدو -2-10-1

 توسعه راه  یلکارائه چارچوب  -3-10-1

 منظرراه  یعموم  يارائه الگو -4-10-1

 ریطول مس ي ز گردشگرکها و مراتوقفگاه ارائه الگو و برنامه -5-10-1
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 یلی تفص ي هاطرح یمعرف -11-1
 ی موضوع يهاطرح یمعرف -1-11-1

 ) يگذارهک(پالن ل یموضع  يهاطرح یبی تقرن محدوده ییو تع یمعرف -2-11-1

 یلیتفص يهاطرح يبند تی اولو -3-11-1

 ي برنامه راهبرد   ضوابطارها و یمع  -12-1
 ی حیتوض ي هاو فضا با نقشه یراضا یتیفعال يبند پهنه ضوابطارها و یمع -1-12-1

 ژه) ی و  يهامحدودهد و منظر، ی، حفظ ديگذارمنظر (توده یطراح ارها و مقرراتیمع -2-12-1

 ت کت و نحوه مشارکیف وزارت راه، حقوق مالی ارات و وظایت منظر، اختی ری مد ارها و مقرراتیمع -3-12-1

 )ییاجرا ي ارهاک برنامه (راه  ییسازمان اجرا ير یپذتحقق -13-1
 برنامه  يف نهاد مسئول اجرای ساختارها و وظا یمعرف -1-13-1

 برنامه   يری پذ و تحقق یسنجانکام -2-13-1

 اقدامات   يبند و زمان يبند تی اولو -3-13-1

 در برنامه   ينحوه نظارت و بازنگر  -14-1
 نظارت بر اجرا يهاابزارها و روش یمعرف -1-14-1

 يبرنامه راهبردارفرما و مشاور ک يارکاجرا با هم یابی نحوه ارز -2-14-1

 شنهادات برنامهیو اصالح پ ينحوه بازنگر -3-14-1
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 ژه احداث راه یو -منظرراه طرح داالنشرح خدمات همسان 
 (فاز صفر)   -هیمطالعات پا -۱
 سب اطالعات از وضع موجود جادهکو   ید محلیبازد -1-1

 منظرراه (در صورت وجود)   ي برنامه راهبرد ی بررس -2-1

انسانیعیط طبیمح   ي هایژگیشناخت و  -3-1 اقتصاد ی،  تاري،  اجتماعیخ ی ،  انسان ساخت،  ط  ی، مح یفرهنگ   -ی، 

 ، بطور خالصه)يمنظر (در صورت عدم وجود برنامه راهبرد   يها یژگیو

 ) SWOTدها (یها و تهدها، فرصتتیانات، محدودکل ام یو تحل يبند جمع -4-1

 ) يها (در صورت عدم وجود برنامه راهبرداستی انداز، اهداف، راهبرد و سن چشم یتدو -5-1

 ) یک(فاز -تهیه طرح منظر -۲
 یک شمات ي هار با ارائه نقشهیه طرح مس یپا  ي ) و الگوهاConcept( ی طرح مفهومارائه  -1-2

   یطراح يا مواضع دارای  یپ موضوعیت  ي هایاز الگو و طراح يرسازیو تصو   ير سه بعد ی ارائه تصاو -2-2

 ر ی ت مسی لک ي برا يشنهاد یا مصالح غالب پی  یارائه پالت رنگ  -3-2

 ر یمس  یمنیش ایافزا يمنظر برا ي ارهاک ارائه راه -4-2

راه  -5-2 منفک  يارهاک ارائه  اثرات  ح   ینترل  بر  وحشیجاده  جانما  ات  نقشه  و  ضوابط  ارائه  نصب    یی(شامل 

 رگذر در صورت لزوم) یا زیحفاظ، ساخت روگذر 

توان    یابیاز با ارزی(در صورت ن   ی راهنیب  یز خدماتکمراث و  ک نقاط م جهت ساخت    ي شنهادینقاط پن  ییتع   -6-2

 )يجهت بارگذار یاراض یعیطب

 شاخص (انواع مظاهر آب، جنگل، باغات و مزارع،  و ...)  ی عیبه مظاهر طب ی جهت دسترس  يشنهاد ینقاط پ  -7-2

 یک فاز  يها ارائه نقشه -8-2
 منظر)  يها(شامل ساختار، الگو و ارزش  يق نقشه منظر طرح راهبردیتدق -1-8-2

 ) یتیفعال يبند ق پهنه یمجاور جاده (تدق ی اراض ياربرکنقشه  -2-8-2

 (درصورت وجود) ياز برنامه راهبرد یموضع  يهاف انواع طرحی ازمند تعر یق نقاط نیتدق -3-8-2

 ازمند حفاظتین ي دهاید و نظرگاه) و دی(انواع د ينقشه سازمان بصر -4-8-2

 دی نقاط عطف، نشانه و نظرگاه جد یابیانکو م نقشه  -5-8-2

 ) ییات وحش (به همراه نقشه جانمایمن حی عبور ا يار براکارائه راه -6-8-2

 شهر و روستاها (در صورت وجود) يورود يطرح مباد -7-8-2

 هاضوابط و دستورالعمل -9-2

 محور ین راهیب یخدمات يهاو مجتمع يز گردشگرکها و مراتوقفگاهپارچه و برنامه یک  يارائه الگو -1-9-2

  يشنهاد یپ ي هاگونه یاشت و معرفکن ضوابط طرح ی تدو -2-9-2
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ضوابط  ی تدو  -3-9-2 (و امجه  یابن  يمعمارن  جاده  فرم  يگذارتوده،  یابیانکمر  سب  یلک ،  مصالح،  يمعمار  ک و  ارتفاع،   ،

 )سبز  يبام، بازشوها، الحاقات، فضابافت، رنگ، 

 ه مجاور جاده (منظر شب و روز) یابن يرح نما و تابلون ضوابط طی تدو -4-9-2

 مجاور جاده (منظر شب و روز)  یغاتیتبل  يو نصب تابلوها  ین ضوابط طراحی تدو -5-9-2

 و ...) ه یابن ،هال پلیراه از قب نشانه  و منظر شبانه (عناصر  ين ضوابط نورپردازی تدو -6-9-2

 ل طرح منظر حاضر یمکدر تف ی ازمند تعرین  يهاطرحر ی سان ییتع -10-2

 ق طرح تحق  يبرا يشنهادیار پکو سازوط الزم ی ن شراییتع -11-2

 طرح  ياجرا يبرا يبند شنهاد برنامه زمانیپ -12-2

 ) ياری(اخت  یلیمکت يهاوست یپ -13-2

   مشابه محور طرح يمورد يهال نمونهیتحلو  یبررس -1-13-2

وار، پل، تونل، ی (د  یاز موضوعات طراح  یکهر  در خصوص    یو جهان  یتجارب داخل  ل نمونهیتحلو    یبررس  -2-13-2

 لبوردها و ...) ی، بیسات جانبی، تاسیشکحفاظ راه، زه

 راه  کمکاز آنها به  يبردارشنهاد برنامه بهرهیو پ ریطول مس ي گردشگر يهان و جاذبهکاما یمعرف -3-13-2

م  ی ها، مواد نانو، منظر د فپوشک ن مورد استفاده در طرح (مانند ی نو  يهایکنکا مصالح و تی ن ی م منظریمفاه یمعرف -4-13-2

 و مثمر و...) 

 (فاز دو)   داالن یلیتفصتهیه طرح  -۳
 اشت در نقاط الزمکپالن طرح   -1-3

 ی طراح يدارا ي وارهایپالن، نما و برش د  -2-3

 شبانه ينورپرداز ییات اجرای پالن و جزئ -3-3

ساخت    ي برا  ت یبا اولو  ي ارهاک و راه   یح ی ترج  يها الگو(ارائه    و دو)  یک منظر (فاز    ی موضوع  ي ها طرح  -4-3

 ه راه)یابن
 ، مصالح و ...) ياستم سازهی(سوار ی د ار ساختکدستورالعمل و راه -1-4-3

 (درصورت لزوم) وارهای طرح د يارائه الگو -2-4-3

 رپپ یو شانه راه و ر یناوریش ار ساختکدستورالعمل و راه -3-4-3

 ك ا ساخت گاردبلوی نصب حفاظ راه انتخاب و ار کدستورالعمل و راه -4-4-3

 ) ، مصالح و ...ياستم سازهیس، یابیانکم( پل ار ساختکو راهدستورالعمل  -5-4-3

 و ...)  يارسازک مدل دهانه تونل، آش، یابیانکم(  يتونل و گالر م بستریار نحوه ترمکو راهدستورالعمل  -6-4-3

 ها و آبروها انالک ار ساختکو راهدستورالعمل  -7-4-3

انال و  ک،  يو گالر  دهانه تونل،  كو گاردبلو  حفاظ راهپ رپ،  ی و ر  و شانه راه  یروانیش(  ییات اجرایجزئ  یطراح  -8-4-3

  ر)یاز هر مسی اس مناسب و متناسب با نی) (در مق كم خایا ترمی بت ینحوه تث، یاه یگ ي هااشت گونهک، نحوه آبرو
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 منظر  یموضع يهاطرحشرح خدمات همسان 
 منظر    یموضع ي هاطرح -5-3

پار   یکهر    ي(برا و  توقفگاه  نقاط  انواع  مباد کیاز  نشانه،  و  عطف  نقاط  نظرگاه،  روستا،    يورود   ينگ،  و  شهر 

 ) یراهنیب  یرفاه -یز خدماتکبه مظاهر آب، مرا ی دسترس
 مطالعات (فاز صفر)  -1-5-3

 ها، حرائم و ...) ت، مجاورت کیر، حدود مساحت، مالیت در مسیمحدوده طرح (موقع یمعرف -1-1-5-3

 و منظر   ي، اقتصادیخی و تار ی، فرهنگییای، جغرافیعیطب يها یژگ ی و يبند جمع  -2-1-5-3

 )یکه طرح منظر (فاز یته  -2-5-3

 )  Concept(  یارائه طرح مفهوم  -1-2-5-3

 ) 1:500اس ی(مق  معابر  هکنگ و شبکی ، پاریپالن دسترس  -2-2-5-3

   فضا یمنظر و معرف يپالن معمار  -3-2-5-3

 نگ کیروها و پاراده یپ يفسازکپالن   -4-2-5-3

   يشنهادیپ ي هاگونه یاشت و معرفکپالن طرح   -5-2-5-3

 و مقاطع الزم  هال یپروف   -6-2-5-3

 از) ی(فراخور ن ير سه بعد ی تصاو  -7-2-5-3

 ث و توقف) ک(منحصر به نقاط م ییمبلمان و روشنا یابیانکو م  یضوابط طراح -8-2-5-3

 )يبرون شهر يهامنظر راه ینامه طراح نییغات مجاز (استثناء از ضوابط آیضوابط نصب تابلوها و تبل -9-2-5-3

ت و  ی اولوبه همراه ، ابعاد، مصالح و ..)، کالمان (سبو نصب  یطراحو  یطیاستفاده از هنر محن ضوابط ی تدو -10-2-5-3

 آنها  يفازبند 

 (فاز دو) یلیه طرح تفصیته  -3-5-3

  يبند بی، شيبند پالن سطح   -1-3-5-3

 يفسازکپالن   -2-3-5-3

 يگذارپالن اندازه  -3-3-5-3

 باز يث و فضاهاکنقاط م ییپالن بزرگنما  -4-3-5-3

 يو نورپرداز ییپالن مبلمان، روشنا  -5-3-5-3

 ی اهیگ يهامشخصات گونهاشت و دفترچه کپالن طرح   -6-3-5-3

 و دفترچه مشخصات الزم یکی ترکسات الیپالن تاس   -7-3-5-3

 و دفترچه مشخصات الزم یکیانکسات میپالن تاس   -8-3-5-3

ه مبلمان و  ی اشت، حوض و آب نما، پاک، لبه باغچه، نحوه يفسازکاس مناسب (یمحوطه در مق  ییات اجرایجزئ -9-3-5-3

 المان و ...) 
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طراح تاس   يمعمار  ی***  و  سازه  بناهایو  در    يسات  (ترا  یکمجاز  داالن  منظر  تودهکطرح  و  و ياربرک،  يگذارم  ها 

 ه خواهد شدیمجاز)، مطابق شرح خدمات همسان مربوط ته يهات یفعال
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    سومفصل                
 و ساخت منظرراه یطراح  
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 و ساخت منظرراه   یطراح  -۳

 و ساخت   یطراح  یلک يهااست یاصول و س -۳-۱

و ســاخت   یضــوابط طراحــ   لکــ م بر  کحا  یلک  يهااستی) در ابتدا س3-1منظرراه (بند    يزیربرنامهاصول  د بر  کیدر تا

 شود:یر مکمنظر راه ذ

 رد.یت و سرعت مدنظر قرار گکحر  یعنیت راه،  ی، ماهیمات طراحیتصم  یتمامدر   .۹

 اهشکــ راننــده،  ير بــرایمس ییش خوانایدهد (با افزا شیرا افزااده) ی(سواره و پت  کان حریجر  یمنیطرح منظر ا .۱۰

 و ...).  تصادفمخاطرات  

 است.و ضرورت  ت  یاولو  یک   ياقدامات راهساز  یضمن تمام  حورم  یک در طول   منظر  يهاحفظ ارزش .۱۱

 باشد.  يبندآن درجه مداخالت با توجه به  یزان تمامینوع و مشده و  ن  ییتعجاده   حول  یاراضن  یارزش منظر .۱۲

 اهش دهد.کرا    يات راهسازیطرح منظر اثرات نامطلوب عمل .۱۳

 :به  ک مک، با ش دهدیط را افزایمح  يداریطرح منظر پا .۱٤

اهش مخــاطرات کــ و    یستیتنوع زحفظ  ،  يو جانور  یاهیگ  يهاستگاهیع زیتقط  می(با ترم  یطیمحستیز  يداریپا -

 ).یعیطب  يایبال

ــ   ،يگردشــگر  تیــ (با توجه به ظرف   ياقتصاد  يداریپا -  و  تیــ ضــمن حفــظ هوو    يو منــاطق تجــار  یاقتصــاد محل

 .منظر)  يهاارزش

 ).و ...  یتعامل مسافران و مردمان محلان  کفرهنگ با ام  یمعرف ، یت بومی(با حفظ هو  یاجتماع  يداریپا -

و  )... يشــاورزکو  یظــر صــنعتمنشهر و روســتاها،  متفاوت (  يهانهیزمبا    یتالق   با توجه بهمنظرراه    يهاانسکس .۱٥

 .شود یطراح  منظرهر   يهایژگیو  بازتاب

 يعموم و واگــذارها، نقاط عطف و ...) از دسترس  ن (نظرگاهیمهم منظر  يدهایو حذف د  یک تصرف نقاط استراتژ .۱٦

 مطلوب به حداقل برسد.  يدهایموانع در  یبعالوه در طول مس ست.یمجاز نراه    یر نهاد متولیبه غ  ین اراضیا

 ت شود.یر رعایمس  يمنظر و اجزا ی) در طراحینواختیکن تنوع و  ی(تعادل ب ییو خوانا  یشناسییبایاصول ز .۱۷

 باشد.  آن منطقهه تابع بوم طق ... در هر نو    ياشت، معمارکطرح شامل  ه مداخالت  یلک .۱۸

 باشد.ف شده  یش تعریاز پ  یلکنظم    یک تابع  و پارچه  یک  محور  یک سات  یه و تاسیابن  یابیانکم .۱۹

ــ پا  یشناســ ییبایت و بــا زیف کیبا  -یه ملیبه عنوان سرما  -محور  یک طول    یو خدمات  یعموم  يبناها  يمعمار .۲۰ دار ی

 باشد.

، فــرم و ابعــاد، ک باشد (به لحــاظ ســب  یبوم  ينه و معماریسازگار با زمه راه  یها و ابنه اندامیلکو ساخت    يمعمار .۲۱

 نوع و بافت مصالح، رنگ و ...).
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 ر یمس یطراح -۳-۲

ر یاز مســ د یــ د يهــادهد، نظــم قابیل مکید ناظر را تشیمخروط د  بخش اعظمه جاده  ین و حاشیه سطح زمکاز آنجا  

آن   يهــایژگید و ویــ ر وابسته بــه مخــروط دیمس  ییباینظم و ز  يضوابط الزم برا  دارد.  ییبایحس ز  يدر القا  يادیسهم ز

 است.

مخــروط ن  ینگاه بدون چرخش سر و چشم قابل مشاهده است. ا  یک ه در  ک  ییوسعت فضا  ی: تمامدیف مخروط دیتعر

 90زان حــدود یــ بــه م ید افقــ یــ ه دیــ ر افق و زاویدرجه ز  70خط افق،    يدرجه باال  55زان  یبه م  يد عمودیه دیشامل زاو

درجــه از  4تــا  2زان یــ ن مخــروط بــه میاز ا  کیوچکدرجه به سمت راست است. تنها محدوده    90درجه به سمت چپ و  

 شود.یده مینام یرامونید پیمتر دکبا وضوح    یدهد و مابق یق را مید دق یان دکام  یانونکنقطه  

   
 

 د واضح مقابل چشم انسان یمحدوده دد و یمخروط د 

 
 اس راهیدر مق یکا بزرگ و نزدیت اشیت رویقابل 

 د ناظر ی ر و مخروط دی ت بر وضوح تصوک ر سرعت حریتاث -۱۱جدول  
 سرعت  واضح  دی فاصله نقطه د د یگستره مخروط د ی د جانبید یک ات نزدیوضوح جزئ یطیمح  يهات دادهیحساس

      
 

 شود. یمرنگ مکنه  یزمشیات پیی، وضوح اطالعات و جزد واضحیدش سرعت و دور شدن نقطه  یبا افزا •



ه و ساخت یطراح  -سومفصل   61                                                                                      1401/ 06/04                                            منظررا
 

 

 
 سرعت ش  یافزابا  دیوضوح دش فاصله یافزا 

 
 ش سرعت یراننده با افزاواضح د ینقطه دفاصله ش یفزاا 

 

ط و یو شــناخت از محــ  كشــود و دریفضا، متوجــه رو بــه رو م يهاد راننده از اطراف و لبهیش سرعت، دیبا افزا •

ــ زاو  km/h  100ت ســرعت  یبا محدود  یاصل  يهاجادهدر  ند.  کیمدا  یاهش پکمنظر    40متــر از کد راننــده یــ ه دی

در   د واضــح حــدوداًیــ ن نقطــه دیتریک و نزد  يمتر  600راننده در فاصله حدودا    د واضحید  ن نقطهیدرجه، دورتر

  خواهد بود.  يمتر 38فاصله  

 .]41[ متر است 315،  یمنیبا مالحظات ا  تکن سرعت حرید انتخاب با این فاصله دیبهترن  یهمچن
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 ) 36 ماخذ( یانبد جی، چپ: رابطه سرعت و دیانونک راست: رابطه سرعت و فاصله  

   
 ش سرعت ید همراه با افزایه مخروط دیاهش زاوک  

 
 د راننده توجه شود:یمخروط د  يهایژگیمنظرراه به و  یدر طراح

 ات یوضوح جزئ د یمخروط د سرعت  ت یموقع
 م ک ز بر دور ک جمع و متمر ادیز ی اصلجاده  

 ضوابط 

د ید
ن و  یمنظر

 هانظرگاه 

 یغاتیتبل  يعدم نصب تابلوها   -
 یو جنگل  یوهستانک  يهاد راه یدان دیه در میعدم ساخت ابن  -
 ارزشمند   يدهایاهان بلند در محدوده دیاشت گکعدم    -
 و ...)   یابلک،  ي، سپر فلزیل چوب یر گاردینصب حفاظ تراوا (نظ  -

و   نشانه راه
 نقطه عطف 

درجه و  40د یدر محدوده د یعنید راننده؛ یدر مخروط د(  از لبه جاده  يمتر  200ثر  کفاصله حدا  -
 )متر 600در فاصله 

اشت  کو عدم    km/h  100  در سرعت  ينورپرداز حجم و  ت  یه) زمان رویثان  20متر (  600ت  یرعا  -
 اهان بلندیگ
اهش سرعت و  کوتاه و  کاهان  یاشت گک  ،راهنما  ينصب تابلو   يبرا   انتخابد  یمتر د  315ت  یرعا  -

 توقف خودرو 
 نهیاد با زمیز  یت تضاد رنگیرعا  -
   هان نشانهیمناسب ب  یحفظ فاصله طول  -

 د راننده ی مخروط د يهایژگ یر با توجه به و یمس یطراح يهاهیتوص -۱۲جدول  
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 ر توجه شود:یات زکر به نیانت مسیانتخاب واره و یاول  ید، در طراحیمخروط د  يهایژگیبجز و

ب و یا با حداقل آسیان حفظ شده  کاالمیها و ...) حتخاص و منحصربفرد (مانند فرم تپه ماهور، صخره  یعیعوارض طب .۱

 ر باشد.ییتغ

 حفظ شود.  نگ کین پاریان توقف و تامکاستفاده از ام يبرا  یفاصله مناسب از نقاط نظرگاه .۲

 یراه و معرف   يت معنایتقو  يت شود (برایمناسب به آنها رعا  یهر و روستاها، بُعد فاصله و دسترسن عبور از جوار شیح .۳

 ).یفرهنگ و اقتصاد بوم

ات یــ ح  يهــاستگاهیر و زکب  ی(تاالب، سواحل و ...)، اراض  یعیبه منابع طب  يشاورزک  یه اراضیر، حاشیمس  یطراح  يبرا .٤

 ح داده شود.یوحش ترج

جــاد ترانشــه و یســطح، ار همیپــل و تونــل بــه مســ   یر و حفاظــت شــده، طراحــ کعبور از مناطق بدر صورت اجبار به   .٥

 ت دارد.یاولوعت  یطب  یتراشكپا

   
 ل یات وحش، برزیبا پل و حداقل مداخله در ح یکا، اتصال سائوپائولو به ساحل آتالنتیبزرگراه رودو 

 
 ا ینزلند استرالیوئک ،  یشناسنیزم يهایژگ ی ش ویو نما یتراشكر بر منظر با حداقل پایانتخاب مس ینترل اثرات منفک  
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 ریمس یکد و منظر در طول ید يزیرنمونه برنامه 

   
 من عموم یاستفاده ا يبرا ینظرگاه يهاعرصه یو طراح يزیربرنامه  

    
 پرتقالگوئل آزور ی، سن میاچه آتشفشانینظرگاه به در یاده و تابلو معرفیتوقف و پ ين فضایتام 

 

 راه   یه فنیابن یطراح-۳-۳

 شانه راه -۳-۳-۱

 شانه راه   ردکعمل -۳-۳-۱-۱

رد شانه راه  کف و عملین تعریدارد. در صورت تام   يادیر زیراه تاث  يو بصر  یی ت فضایف کی شانه راه بر    يو اجرا  یطراح

 ابد: ییز ارتقاء میر، منظرراه نیمطابق موارد ز 

منحرف شده از   يخودرو  يبرا اهش شدت تصادفکجاد فرصت و راه نجات و  یخودروها و ا اضطرارى توقف انکام -۱
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 ر یمس

 راه هیرو و آستر هاىهیال ينگهدار -۲

 ها  خاکبرداري ایمنی در بهبود دید و افزایش فاصله -۳

 ت راه  یظرف  شیافزا -٤

 ر  یگبرف مناطق در يساز ک برف جاده پس از پا انباشت محل نیتام -٥

 رو  سواره لبه از عالئم جانبى آزاد  فاصله نیتام -٦

 رو از سواره ی سطح يهات آبیهدا -۷

 عبور در جاده  محدودیت فضاي عدم و سفر احساس راحتی -۸

 

 مشخصات شانه راه  -۳-۳-۱-۲

 به لحاظ منظر: باید  شانه راه

 . (مطابق ضوابط)  باشد رویه داراي ترجیحاً و بوده روسواره همسطح  .٤۹

 . باشد داشته  خودرو اضطراري  گذر و توقف براي کافی  استحکام .٥۰

 .رواناب برخوردار باشد  يآورجمع يرساخت مناسب برایاز جنس و ز .٥۱

 با راه داشته باشد. ی عرض متناسب .٥۲

را   راننده کافی، عالیم نصب با  باید شانه عرض اجباري کاهش صورت درباشد.   ثابت عرض با و  پیوسته ر یطول مس در .٥۳

 .کرد آگاه تغییر این از

شرا  یخال .٥٤ تا  باشد  مانع  برایاز  الزم  وسایهدا  يط  دوباره  نقلی ت  شود.یل  فراهم  شده  منحرف  پایبنابرا  ه  نصب  ه ین 

 ست.ی در شانه جاده مجاز ن ییوشنار

 اهش دهد.  کز رانندگان را کد تمری شانه راه نبا .٥٥

 ن منظور: یراننده واضح و خوانا باشد، بد يد برایشانه راه با .٥٦

 استفاده شود.رنگ و مصالح خاص  ،  طولی هايروي حفاظ ینصب آشکارسازهاي یا مسیرنماها ها،یشکاز خط  -

 راه استفاده شود.   و شانه  یشکص خطیتشخ يدر منظر برا  یر از تضاد رنگیگهیدر مناطق سا  -
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 یمحل يهادوچرخه در جاده ياز مانع و قابل استفاده برا يمن، عارینمونه شانه راه ا 

 

 شانه راه   یاهیپوشش گ -۳-۳-۱-۳

 شود. یه م یبعد از شانه راه توص  یاهی همراه با پوشش گ مانداب جادی ، ایافکدر صورت وجود عرض  .۱

 :1ر باشدیه راه بصورت زیاشت در حاشک يالگو .۲

 اشت کت  ی؛ شانه راه از لبه جاده، ممنوعي: نگهدار1ه یناح

 اهان یخندق با گ یکی درولیرد هکا عملی د یت انسداد دی؛ از لبه شانه راه تا آبرو، ممنوعی ابی: باز2ه یناح

 نندهکاهان ش یاشت گک ان کاز مانع و با ام  ي ه عاری: شامل ناح 3ه یاحن

اهان آشنا  یگاه پستانداران بزرگ در مجاورت جاده اجتناب شود. از گ یا مخف یمناسب جمع شدن  يجاد فضاهایاز ا .۳

 نار جاده استفاده نشود.کوانات یح يبرا

 اشت نشود. ک اگزوزها را دارد،  یاز حرارت برخ يسوزان آتشکه ام ک  یاه یشانه جاده، پوشش گ يمتریسانت 30در  .٤

 

 هاو ترانشه  ی روانیش -۳-۳-۲

 م هستند:یب به دو دسته قابل تقسیت شیو تثب كط مقاومت خایه جاده به لحاظ شرایحاش  يهایروانیش

 ستا هستند.یا  یشیب و عوامل فرسایه شی، زاوكه به لحاظ جنس خاک  ییهایروانیش  -

 وار حائل)یا دیمسلح   كها از جمله خادارند (با انواع روش  يسازت و مقاومیاز به تثبیه نکدار  یناپا  يهایروانیش  -

 ر است:یستا به شرح زیا  يهایروانیمنظر ش  یات طراحکن
 

 ی روانیش -۳-۳-۳

 واره اجرا شود.  یا دی د حفاظ یب تند بایبا ش یروانیش يم است. برای من مالی ا روانىیب شیش .۱

 تر است. منیرتر و ایعى باشد، راه براى مسافر دلپذین طب یوند با زم یتر و در پ میمتر و مالکروانى  یب شیهرچه ش .۲

 
 ل آورده شده است. یبه تفص  ی اهیات گیح  4-2-5-3ه جاده در بند  یاشت در حاشکنحوه    .1
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ن  یمترکت روي آن و  که پس از انحراف و خروج از راه، با حر یله نقلید قابل عبور باشد تا وسی با یروانیب شیش .۳

 دد.بازگر ی ر اصلی ا به مسیخسارت، متوقف شده  

 اصالح شود.  يات راهسازیحاصل از عمل يهايح شود و ناهمواری براه تسطیش كخا .٤

 گردگوشه شود. روانى،یش ها و لبهبرش  زگوشگىیت نوع راه، هر یع یو چهره طب ییبایز يبرا .٥

 شود: نیتأم ریز يهاروش از یکیبا  هایروانیش دوام .٦

 ی اه یگ ، پوشش یمصنوع  افیال  از ، استفادهینبات كخا با ،یبتن يهاكبلو پوشش ساده، مختلط، با -

 ر توجه شود: یات زکبا به ن یروانیا ش ی ت ترانشه یدر تثب .۷

 ح دارد.ین) ترجیچ(سنگ  Rip-rapژئوسل به  ياجرا کی خا  ي در بسترها -

 ست.ی مناسب) مجاز ن یش که و زه ی، زاوكترانشه (جنس خا  یع یطبو  داری ب پایشدر  Rip-rap ياجرا -

 ). یک ح دارد (سنگ به بتن و الست یبر مصنوع ترج ی عیاستفاده از مصالح طب -

 شود. یه میتوص ی اهین با پوشش گیچب سنگ کیتر -

  ی شک برش سنگ و بند ی عین نمود طب یح دارد. همچنیبا مالت ترج يبه اجرا Rip-rapن یچهکخش  ياجرا -

 نشود).  يز یآمرنگ  ی شک حفظ شود (بند

منظر هر منطقه    ي طرحدار مشابه الگوها يهاقالب  يریارگ ک ساخته، بشیمصالح مصنوع و پدر صورت انتخاب   -

 شود.  یه میتوص

 توجه شود. 4-2-5-3بند در  یدر طراح  یاهیپوشش گ   يریارگکب ات ک به ن یروان یبراهه و شیت ش یتثب  يبرا -

 
 Rip-rap ی لک تاهو، بر یکاچه لین با تخته سنگ، جاده دریچهکخش 
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 تعی با طب یهمخوان در Rip-rapن یچهکخش  ين و اجرایریه زکاستفاده از شب 

 
 ، جاده هراز ی محل يخودرو يهاش بوته یبا رو Rip-rapب کیتر 

   
 آهن لرستانستان، چپ: راهک پا یراچ ک ان،  ی، راست: بزرگراه حاوليبندت ترانشه با قاب یتثب 
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 نی ساخته، چشیپ یتوخال یبتن كاشت چمن در بلوک ز پل با یرک ت خایتثب  

 
 ن ینگ چی، پل شانگ ش ي بنده کاشت و شبک ب کیر پل با تریب تند زیحفاظت از ش 

    
 ن ی، چیاهیش پوشش گ ی، پخش ماسه و بذر و روmeshه کت ترانشه با گستردن شبیتثب 

  
 ، تگزاس تیباهو یمحل يهاروشن و طرح  يهاگاه پل با سنگه کیت Rip-rap ياجرا 
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 وارحائلید -٤-۳-۳

 ط یوار و محید -۱-٤-۳-۳

توجــه شــود و در صــورت د یمطلوب و عمق د يدهایبه حفظ د ياقتصادو  یوار بجز مالحظات فنید  یابیانکدر م .۱

 حل مساله استفاده شود. يگر براید  يهاان، از روشکام

فرم، ابعاد و ارتفاع، رنگ و مصالح، و به لحاظ  انتخاب شود (منطقه  نه و سازگار با منظر  یزم  توجه بهوار با  یطرح د .۲

....( 

  .ها)تونلدهانه ها و  ه پلیپار  ی(نظ  هماهنگ باشدمحور    یه فنیر ابنیوارها با سایح و فرم دطر .۳

ها و ترانشــه  یروانی، آبروها، شنیزم  آن با عوارض  ینینشبه همو اقتصادي،    یفنمسایل    عالوه بروار  ید  یدر طراح .٤

 توجه شود.

 يهااشــت بوتــهکاشت باشــد، کوارها قابل یپشت د كه بافت خاک  یب شود. در نقاطکیعت اطراف تریوار با طبید .٥

زش سنگ یو ر  یشستگك، از خایعین اقدام ضمن حفظ چهره طبیشود. ایه میتوصبراه باالدست  یش  يرو  یبوم

 .ندکیم يریهم جلوگ

 
 ن و ترانشهیب زمیوار با شیطبقات د یهماهنگ 

   
 ایجنوب شرق آس ، ی عیطب  يوار با شمع و با فرم و نماید ياجرا 
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 وار یپشت د كاشت در خاک ات یجزئ 

 

 وار یدطرح  هندسه و   -۲-٤-۳-۳

 پارچه باشد.یکگر همگون و  یدیک راه با  يهاانسکاز س  یک ا در هر یر  یل مسکوارها در  یفرم و هندسه د .۱

 ير خــودداریمختلف در طول مســ   يایوار با زوایدار لبه دهیاز اتمام زاو  داشته باشد.  یوار امتداد افق ید  یلبه فوقان .۲

 منظر). یده خاص طراحیشود (بجز موارد ا

 :  سنگ درپوش  يایمزا .سنگ در پوش)  رینظ(طرح و مصالح مناسب داشته باشد  وار  یلبه د .۳

 )یزدگخیذ آب،  (نفو  یمیش اقلیفرسامهار    -

 مهاجم  يهاشهیا ریاه  یش گیتوسط روب یعدم تخر  -

 ییبایز  -

ابــد و از یاهش ک یوار با نظم و ریتم مناسبیف شود. ارتفاع دیص تعریو قابل تشخ يط اطراف قویوار با محیمرز د .٤

 متر).یسانت 60وار  یان دکثر اختالف پلکشود (حدا  يآن خودار  یست ناگهانکش

 شود:یه میر توصیز  یدات طراحین منظور تمهیشود. بدف یط تعریوار متناسب با محید  يدو سر ابتدا و انتها .٥

 وار یوار با فواصل متناسب با عرض دیا چند ستون در ابعاد دی  یک رار  کوار به تیل امتداد دیتبد  -

   یدرختان ستون  یف یاشت ردکوار با  یان دیف پایتعر  -

 راه و اتصال به آنوار تا ابعاد حفاظیاهش ارتفاع دکف قطعه مفصل با  یتعر  -

 ف قطعه مفصل و اتصال به نرده (در صورت مجاورت)یتعر  -

 
 یانکوار بصورت پلید ارتفاع یجیاهش تدرک  
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 ارتفاع  یانکش پلیوار با افزاید  يف ابتدایتعر نمونه 

بــا  یبجــز همــاهنگ -یســ یوارنوینتــرل دکار کــ راه  یــک وار به عنوان  یا مجاور دیبر لبه    یاهیاستفاده از پوشش گ .٦

 الرشد، عمر باال).عیو مقاوم، سر یاشت: بومکاهان مناسب  یگ  یژگیشود (ویه میتوص  -منظر

ب شــود (بــه عنــوان کیاختالف ارتفاع، با حفاظ راه در تراز باالتر تر  ير رفت و برگشت داراین دو مسیب  يوارهاید .۷

 پوشانده شود). زیآو يهاز با گونهین دست نییوار پایتا د  يبه گلجا كل گارد بلویمثال تبد

 

 
 ي با گلجا واریب حفاظ راه و دکیتر 
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 (چپ)  يان گلجاکاشت (راست) و استفاده از رنگ و طرح و پلک ب با کیوار و ترید ینینشجاد تنوع با عقبیا 

 

 اس یمقو تناسبات   -۳-٤-۳-۳

 یدات طراحــ یــ اس، تمهیــ بزرگ و خارج از مق   يوارهاید  يت شود، برایوار رعایدر طول و ارتفاع د  یاس انسانیمق  .۱

 شود:یه میوار توصیو ابعاد د  ینواختیکف  یر جهت تخف یز
 

 
 وار یجاد تنوع در طول دیا يبرا  یطراح يارهاکنمونه راه 
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 ی ا طوالن یبلند    يوارهاید  یطراح يهاهیتوص -۱۳جدول  

عناصر و  
  يالگوها
 ی افق

 ه)یوار (توصیاس دیاصالح مق يبرا یدات طراح یتمه

وار  ید
 ی انکپل

دو  یتخف با  ارتفاع  ا  یف 
ش و کچند  ست 

تر  ینینشعقب آن  کیو  ب 
 ن یبا عوارض زم

 

طرح 
 اشت ک

موارد بک  يدر  دیه  وار  ی ن 
ش یب  یخال   يو جاده فضا

دارد،    2از   وجود  متر 
گک پوشش  در   یاه یاشت 

 لبه و اطراف آن

 

عناصر و  
  يالگوها
 يعمود

قاب و 
 ستونمین

دکیتر نیب  با  ستون  میوار 
قابی در    آن  يبندا 

منظم رعا  فواصل  ت  یبا 
 ی مالحظات فن 

 
 

 مصالح  -٤-٤-۳-۳

 .مصالح)  یک حاً  ی(ترجباشد    یر حداقلیمس  یک  يوارهایتنوع مصالح د .۱

 ج زشت نشود.یباشد تا به تدر يش عوامل جویمن، بادوام و مقاوم در برابر فرسایوار ایمصالح د .۲

 .)ییو اجرا  یت اصول فنی(با رعا  شودتوصیه میهاي محلی  مصالح طبیعی و با ویژگیاستفاده از   .۳

 .)یحاً مصالح بومی(ترجبافت و رنگ منظر منطقه سازگار باشد با  وار یمصالح د .٤

 .باشده راه (به لحاظ بافت، رنگ و...) هماهنگ  یر عناصر مصنوع و ابنیوار با مصالح سایدمصالح   .٥

م و یوار بــادوام، در دســترس، قابــل تــرمین مصالح و رنگ دیباشد. بنابرا  ینه و حداقلیوارها بهید  ينگهدارنه  یهز .٦

 د.باش ياز عوامل جو  یش ناشیمقاوم در برابر فرسا

 یسیوارنویمقابله با د  يبراوار  یا مجاور دیمناسب بر لبه    یاهیپوشش گمصالح و  بزرگ و خشن    يهابافتانتخاب   .۷

 شود.یه میوار توصید  ییبایو حفظ ز
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 رنگ   -٥-٤-۳-۳

 وار با خودرنگ بودن مصالح است.یت رنگ دیاولو .۱

 .شودل توصیه مییم و طویوار حجیهاي روشن براي دوار با محیط اطراف هماهنگ باشد. انتخاب رنگ یرنگ د .۲

 شود.یه میتوص  یخنث  يهااد استفاده از رنگ یز  یدر مناظر با تنوع رنگ .۳

 و....).  یخبندان ، بارندگیشد (تابش آفتاب،  بادوام با  یمیاقلوار در برابر عوامل یرنگ د .٤

هاي شدید، کنترل خیرگــی و بازتــابش انتخاب شود (حذف کنتراست  یک تراف   یمنیوار با توجه به اصول ایرنگ د .٥

 نور).

 ست).یوار نید  یت اصلیماه  یشکست (بندیها مجاز نیشکبند  يزیآمجلب توجه با رنگ  .٦

 ست.یبستر مجاز ن  یعیت طبیر با هویو مغا يشهر  يج در فضاهایها و نقوش راطرحوارها با ید  يزیآمرنگ  .۷

 آسان باشد.  یوار با رنگ انتخابیمجدد د  يزیآمم و رنگ یوار در دسترس بوده و ترمیرنگ د .۸

 شود.یه میمحافظ مانند پودر نانو توص  يهاوار، استفاده از پوششید  يش طرح نمایاز فرسا  يریجلوگ يبرا .۹
 

 وارید  ي طرح نما -٦-٤-۳-۳

 شود.یه میطرح نما توص يت منظر است، اجرایوار ناهمگون با بستر و هویه مصالح دک  یطیدر شرا .۱

 باشد.  يزیآمطرح با رنگ  يا اجرایتواند در قالب افزودن مصالح  یطرح نما م .۲

 ن ساده باشد.کتاحد مم ییحفظ خوانا يوارها براید  يطرح نما .۳

 .)لومترکی 50در   ثر دو الگوکباشد (حدا  یحداقل هاو طرح تعداد الگو .٤

   .شودیه میتوصوار  یایجاد سایه روشن براي افزایش وضوح دو   قیبزرگ و عم يالگوها  زااستفاده   .٥

 .ردکا درجا اجرا یساخته (برجسته، فرو رفته)  شیتوان به صورت پیوارها را مید  يطرح نما يالگو .٦

 امل ساخته شود.کبره پر شده و طرح یامل با وکها بطور قالب طرح .۷

 شود. یه میش توصیاز فرسا  يریجلوگ ير پودر نانو) برایوار (نظیطرح د يمحافظ رو  يهااستفاده از پوشش .۸

 ک وچــ کده و یــ چیپ يهاژه، استفاده از طرحیو  يبصرت و ارزش  یها باهودر نقاط مهم مانند توقفگاه و استراحتگاه .۹

 شود.یه میاس توصیمق 
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 ساخته طرحدارشیپ یوار بتنینمونه د 

   
 ایفرنیالک ل، ی الگونا همسلح درجا با قالب طرحدار،  یوار بتنینمونه د 

توانــد یالگوهــا م شــود. فــرم ویه میطرح نمــا توصــ   يتوجه به معماري و عناصر منظر هرخطه و الهام از آنها برا .۱۰

 یخیتــار  يهــاا دورهیــ ات، داستان و اسطوره  یم، روایا مفاهیا مصنوع،  ی  یعیرار طبکو پرت  ینیبرگرفته از عناصر ع

 منطقه باشد.    یک 

    
 زونایآزادراه آر يهاوارنگارهیعت صحرا در دیطب یمعرف 

 ر توجه شود:یات طرح نما به موارد زیجزئ  یدر طراح .۱۱

ات یــ ، و جزئیو خســتگ  ییوار موجــب ناخوانــایطرح د  ینواختیکنما در تعادل باشد:    يالگو  یسادگحد تنوع و    -

 نشود.  یمنیاهش اکراننده و   یپرتش از حد موجب حواسیب

و بــا   ک وچــ ک  يم ســرعت الگوهــاکــ   يهــاد در تناسب باشــد: در راهیت و مخروط دکابعاد الگوها با سرعت حر  -
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 ار رود.کتر بساده و بزرگ يگوهاپرسرعت ال  يهاات، و در راهیجزئ

 اجرا  -۷-٤-۳-۳

 ت شود.یاتصاالت و فواصل قطعات رعا  یپارچگیکساخته  شیپ  يوارهایدر د .۱

 داشته باشد.  یسطح  يهات آبیهدا يبرا  یمناسب  یشکزهو    يبندبیوارها شید  يپا .۲

 شود.  ینیبشیپ  شکزه  يهالولهش،  یو فرساالب  یدر معرض س  يوارهایدر بدنه د .۳

 :شودیه میر توصیمطابق جدول ز  یعینه و بستر طبیت منظر، زمیوار حائل متناسب با هویانتخاب د ***
 

 منظر   ي هایژگی وار با وی د یهماهنگ يهاهیتوص -۱٤جدول  
 

 وار ید
 

 ی ونیگاب یوار وزنید ) ی(سنگ ییبنا  یوزن مسلح  كخا
  يبتن مسلح با نما

مان  یا سی یسنگ 
 منقش 

بتن مسلح با قالب  
 طرحدار 

 ر یتصو

     

 ی ژگیو
 منظر 

ب با  کیان ترکام 
   یاهیپوشش گ

با مصالح و    یهماهنگ
 رنگ بستر 

با مصالح و    یهماهنگ
ان  ک رنگ بستر، ام 

ب با پوشش  کیتر
 یاهیگ

با بستر    یهماهنگ
ا ی  یعیسنگ طب  ي(نما

 مان مضرس) یس

متر با  ک  یهماهنگ
 عتیطب

 تیفکی
اد با  یز  یهماهنگ

 بستر 
 مکدر طول و ارتفاع  

تفاوت در   -قابل توسعه
 ها نوع سبد و سنگ 

 -مکدر طول و ارتفاع  
ت از فاصله  یقابل رو

 یک نزد

دار  طرح   يهاقالب 
 رار  ک ساده و قابل ت

 بستر 
 ر، یوکدشت و  

سبز و    ینواح
 یجنگل

 ر نقاط یو سا  یوهستانک
،  یبستر سبز و جنگل

 ی ، ساحلیوهستانک
 نقاط   یتمام نقاط   یتمام
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 ا یتالین ایوار حائل همخوان با بستر جنگل، تورینمونه د 

   
 مسلح، آلمان  كبه روش خا عتیهمخوان با طب  وار حائلینمونه د 

    
 وزلند ی، ن1ياساخته گهوارهشی از قطعات پ یوار حائل بتن ینمونه د 

 
1. Crib 
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 ایاسترالساخته، شیون و بتن پیب گابکیوار حائل ترینمونه د 

  
 ی اهیا پوشش گ یساخته ش یبتن پ يمسلح با نما كوار حائل به روش خاینمونه د 

 راهحفاظ -٥-۳-۳

مــوثر  ییبایامتداد جاده و احساس نظم و ز كند، در درکین مییجاده را تع یکیزیه محدوده ف کحفاظ راه از آن جهت  

 است.

 ار انتخاب حفاظیمع -۱-٥-۳-۳

شــد با  یشناسییبایمنظر و ز  يهاو ارزش  یفن  -يردکعمل  يهاهمزمان تابع شاخصد  ینوع، طرح و مصالح حفاظ راه با

د متناسب بــا یرد حفاظ باکن دو جنبه، طرح حفاظ راه  انتخاب شود. عملیان ایاز تعادل م  يانهیو در هر طرح در نقطه به

ز متناســب بــا فرهنــگ یــ حفــاظ نراه باشــد. دوام مصــالح    ينگهدار  نهیاهش هزکان و  یت جریاز، هدایمورد ن  یمنیسطح ا

ــ بــر دال یفنــ  يهاو جــان مســافران، شــاخص  یمنیت ایل اهمیشود. به دلیجامعه لحاظ م  يط اقتصادیو شرا  یرانندگ ل ی

 ينه و توجــه بــرایمنظر، صرف هز  يمناطق با درجه ارزش باال  یت دارد؛ اما در برخیشناسانه در انتخاب حفاظ اولوییبایز

 ت دارد.یممنظر اه  يت راهبردهایرعا

 
 انتخاب حفاظ راه   يارهایمع 
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 ن نقاط قوت و ضعف موثر در انتخاب آنها آورده شده است:یترر شده و مهمکراه ذج حفاظیر انواع رایدر جدول ز
 نقاط قوت و ضعف انواع حفاظ راه در منظر -۱٥جدول  

 نقاط ضعف  نقاط قوت  نوع حفاظ ف یرد

ثر حفظ منظر کحدا بدون حفاظ  1

 یعیطب

اهش کبا    یمنین ایتام

 سرعت و نصب عالئم
2 

 

ب یابلکل  یگاردر د، یــ شــتر دیحفظ 

 عدم جلب توجه

ــب و یهز ــه نصـــ نـــ

ــدار ــ رعا -ينگهـ ت یـ

 يخطــر بــرا  -اتصاالت

 موتورسوار
3 

 

ــ گاردر ل یـــــ

 ياتسمه

ــظ د ــ حف ــدم ی د، ع

 جلب توجه

ــب و یهز ــه نصـــ نـــ

ــدار ــ رعا -ينگهـ ت یـ

بــرش   -اتصاالت خطر 

 در تصادف
4 

 

بــا   -منیا يگلجا همگــون 

 بستر

ــانع د ــ م ــ ن -دی ــه ی از ب

ن یتـــام -ينگهـــدار

 شتریعرض ب

5 

 

بــا   -منیا كگارد بلو همگــون 

 در دسترس  -بستر

متــر کدوام    -دیمانع د

 یوجرسیاز ن

6 

 

در  -ارزان -مــــنیا یوجرسین

 دسترس

ــ مــانع د ر بــا یمغــا -دی

 یعیبستر طب
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 اید و منظر، استرالیدر د 1ریگو ضربه یابلک حفاظ   یحضور حداقل  

 مواضع نصب حفاظ  -۲-٥-۳-۳

ا نصــب تابلوهــا و عالئــم مقدوراســت، از نصــب حفــاظ یــ ه جاده  ی، اصالح حاشیشکبا خط  یمنیت ایچنانچه رعا .۱

 ).راهشانه   یدر لبه خارج(بوالرد)    2نشانگر لبهر نصب ینظشود (  يخوددار

 اهش ندهد.کفضا را   یینصب حفاظ راه نظم و خوانا .۲

 ل به عنصر غالب منظر نشود.یتبد  ه حفاظک ياباشد، به گونه  ینصب حفاظ محدود و حداقل .۳

 شود:  یه نمیر توصیدر مواضع زج  یرا  يهانصب حفاظ .٤

 ر و مناظر ارزشمندکب  یعیو مناطق طب  يگردشگر  يهادر جاده  -

 بدون اختالف سطح و خطر سقوط  يهادر جاده  -

 حذف حفاظ يتصادفات برا  يسازهیو شب  یارشناسک  يهاد تستیینقاط مورد تا  -

 لومتر بر ساعتکی 70متر از کبا سرعت   يهادر جاده  -

 
 یجاده مل ، سبز ياز مانع با فضا يه عاریب شانه راه و ناحکی ؛ چپ: ترحفاظ بدون ، ایاسترال، یانوس جنوب یاق یستیراست: جاده تور 

 ستان ک شاور پایپ

 
1. Crash Cushion 
2. Guide Post 
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 شک مرا-قاین جاده شمال آفریتررتفعمگارازازات،   چپ:-ستانک ورام پاکاراک وسط: بزرگراه -سی سوئ، لپمسل آیه گرگذرگاراست:  

 
) بــه يو فلــز  یابلک  يهاتراوا (مانند حفاظ  يهاارزشمند، استفاده از حفاظ  يدهایبا د  یو نواح  یعیدر مناطق طب .٥

 ).  یمنیان  یح دارد (مشروط به تامی) ترجیوجرسیو ن  كد (گاردبلویصلب و مانع د  يهاحفاظ

 
 صلب  يهامطلوب با نصب حفاظ يدهای ت حذف دیممنوع 
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 س یمسل سوئیگر گذرگاه، 1ل استونیمانصب  بااچه سد یدرد به یحفظ د 

    
 ایفرنیالک ، ی بِسیک، پل بید به منظر با طرح متخلخل حفاظ بتنیحفظ د 

   
 لرادو ک ، جاده گلن وود، 2پاراپت يد به منظر با اجرایحفظ د 

 

 ت حفاظ راه یفکی -۳-٥-۳-۳

 د.راه ساده باش  يهافرم و رنگ حفاظ .۱

 باشد.  یحداقل  یعیراه در منظر طبنمود حفاظ .۲

 ا متضاد).یباشد (فراخور راهبرد منظر، همگون هماهنگ  نه  یراه با منظر زمابعاد و رنگ حفاظ ،طرح .۳

عنصــر   یــک بــه عنــوان  (  ســان حفــظ شــودیکبطــور  راه در طــول جــاده  نوع، فرم، رنگ و ابعاد و تناسبات حفاظ .٤

 ).بخش و عامل نظموحدت

 ل پل، دهانه تونل و ...) هماهنگ باشد.یر عناصر مصنوع جاده (هندریراه با ساطرح حفاظ .٥

 ا حفــاظیــ  یســنگ ك(ماننــد گــاردبلو یعــ ی، استفاده از مصــالح طبنییسرعت پا  یو با طراح  م خطرکنقاط    يبرا .٦

 شود.یه میوص) تیچوب

سنگ در عوض نظم و برش قطعات   یعینش و قطع طبیچ  يریارگک، بیعیر و طبکب  ینواح  كدر ساخت گارد بلو .۷

 شود.یه میتوص

 
1. Milestone 
2.  Parapet    درجا  يبا روش اجرا  يفلز  -یب بتنکمر  يهاراه حفاظ ،  
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 یعــ یظاهر طب  يبراا مصالح)  یرت مصالح حفاظ با راهبرد منظر، استفاده از پوشش حفاظ (با رنگ  یغادر صورت م .۸

 ل).یگاردر يرو  2منعطف یچوب  يهاكریا دیبتن   ينما روسنگ  ،   1ورتنکر فوالد  یشود (نظیه میتوص

  
 ل ی گاردر يبرا  یو چوب یاستفاده از ستون سنگ 

  
 ل از چوب منعطف ی پوشش گاردر 

ن عــرض یشود (در صورت تامیه میوار توصیا لبه دی  یانیژه به عنوان حفاظ میبه و  یبا حفاظ بتن  يب گلجاکیتر .۹

 ).یاهیط رشد گونه گیو شرا  یاف ک

 
 ای، استرال یانیحفاظ مبا  يگلجاب کیتر 

اهش آمــار کــ   ير آن برایز  یخال  ياز فضا  ک وچکوانات  یان عبور حکان جاده، امیدر م  یوجرسیدر صورت نصب ن .۱۰

 ن شود. یتصادف تام

 
1. Cor-Ten Steel or Weathered Steel 
2. Treated Wood 
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 جاده یانیر حفاظ میاز ز کوچ کوانات ی ان عبور حکام 

ز از اخــتالل یــ ح و پرهیصــح  یابیــ انکهنرمندان، به شــرط مت  کبا مشار  یبتن  يهاكبلو  يرو  يطرح هنر  ياجرا .۱۱

 ز رانندگان مجاز است.کتمر

 رنگ •
 ست.یا خطرنما مجاز نیرنما  ینصب عالئم مس  يها به جاحفاظ  يزیآمرنگ  .۱

 شود.یه میتوصراه    حفاظ يرامون برایط پیارزش با محهم  يهارنگ  .۲

 شود.یه میحفاظ راه توص  یانیش نمایافزا يروشن برا  يهااستفاده از رنگ  .۳

 شود.یه میشتر توصیب  یتضاد رنگ  یانیم  يهاحفاظ  یانیش نمایافزا يبرا .٤

امــل کاز به نصب عالئــم بطــور یشود. اما نیه میدر شب توص ت رانندگانیهدا يدرخشان برا  يهااستفاده از رنگ  .٥

 شود.ین نمیتام

 بافت  •
 راه مجاز است. ات حفاظیش جزئی) افزايشهر  يهاابانیا خیها  ها، توقفگاهسرعت (مانند تقاطعمکدر نقاط   .٦

 شود.یه میت، توصیسرعت و قابل رومکاستفاده از بافت مصالح در نقاط   .۷

 ).ینواختیکن تنوع و یمنظر نشود (تعادل ب ییدور (داالن) راه موجب ناخوانایرکبافت در طول   يتعداد الگوها .۸

 نه استفاده شود.یها و موضوعات زمبافت از نشانه يالگوهادر   .۹

قالــب طرحــدار   یــک   ی، طراحــ ید، درصورت اجبار به نصب حفاظ صــلب بتنــ ین جدیمهم و منظر  يدر محورها .۱۰

 شود.یه میل محور توصک يسان برایک

 
 م رُ يطرح قوس، هماهنگ با معمار با یوجرسی چپ: ن  ، ، تگزاسروشن يهاط و رنگیمح با تم دارطرح یراست: حفاظ بتن 
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 ا یلوانیپنس، یبا طرح سنگ حفاظ بتن  ی: بافت رنگ 

 

 نصب حفاظ  یچگونگ -٤-٥-۳-۳

 ح شود.یو تسط  يسازکر و امتداد حفاظ قبل از نصب پایه مسیحاش .۱

 
   ن، جاده هرازیح زمیبدون تسط یوجرسین یراصولینصب غ 

ــ نوع نصب شود و قبل از نصب حفــاظ جد  یک امتداد حفاظ و از    یک ر تنها  یدر هر نقطه از مس .۲ ه عناصــر یــ لکد،  ی

 ط حذف شود.یم از محیحفاظ قد

 
 با تنوع انواع حفاظ راه، جاده هراز  یطیاغتشاش مح 

حل شده باشــد (بــا  یدات طراحیبا تمه یانینصب حفاظ من دو جاده رفت و برگشت، قبل از یف بکاختالف تراز   .۳

 ا با رساندن تراز دو طرف بهم).یلبه واضح   ياجرا

 بوالرد یوجرسین كگارد بلو
 

ل یگاردر
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 ی وجرسیر قبل از نصب نین دو مسیف واضح اختالف سطح بیتعر 

نــد و فاصــله آن از لبــه جــاده کت  یامل از راستا و امتداد جاده تبعکامتداد نصب حفاظ در همه نقاط جاده بطور   .٤

 ند.کجاد  یا ایپو  یبکیتر  یاهیپوشش گه حفاظ با  کمنظر  یطرح موضع  يسان باشد. مگر در نقاط دارایک

 
 ی اهیب با پوشش گ کیامتداد حفاظ راه در تر یر مقطعییتغ 

وجود نداشته   یخال  ين قطعات فضایم و ثابت شوند و بکقطعات حفاظ از هر دو سر به قطعه قبل و بعد خود مح .٥

   ند.کیرا به فضا القا م  ینظمی، بخطرباشد. سر رهاشده حفاظ عالوه بر 

 
 اهش نظم منظر، محور هراز ک ها و عدم اتصال حفاظ 

مفصــل از جــنس  یــک ( ت شودیمربوطه رعا يهانامهنییمطابق آ یوجرسیو ن  لیانواع گارد  يساخت ابتدا و انتها .٦

 .)1مناسب

    
 

 ی ه انتقالیناح  .1
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 هاح سر حفاظیصحف ینمونه تعر 

 انجام شود.و اتصاالت    یوستگیبا حفظ پ)  هاها و پلسر تونلر یدر نقاط الزم (نظ  حفاظنوع ر  ییتغ .۷

   
 س ی، سوئ سر حفاظ به تونل یوستگیپضرورت اتصال و  

 شود.یه میتوص  یعیط طبیبا مح  يش سازگاریافزا يارتفاع با حفاظ راه در پشت آن برااهان همیاشت گک .۸
 

 آبرو -٦-۳-۳

 آبرو  یلکاصول   -۱-٦-۳-۳

ه شــده از یتخل  يهاه آب پخش شده در سطح راه، و آبیت و تخلیآورى، هداشامل جمع  1یهاى سطحه آبیتخل .۱

 م راه است.یها و حرن دست) به شانهییا پایرون جاده (باالدست  یب

 ند.کش  کآب اطراف را زه  یعید به طور طبیطرح آبروها با .۲

ز توجــه یــ ن  ییبای، منظر و زیطیمحستیات زک، به نيو اقتصاد  یمالحظات فنها، بجز  در انتخاب طرح آبرو و پل .۳

 شود.

 است. كننده و خطرناکراننده گمراه يبرا  البیسعمق متفاوت آب   .نواخت باشدیکد یسطح آب در راه با .٤

 

 انواع آبرو  -۲-٦-۳-۳

 البیدوره بازگشت س  یک  يبرا یبا طراح ه جادهیحاش يآبرو .۱

 در مواقع لزوم   انهینهر م .۲

   میبردارى به طرف حرکاز اراضى باالدست خاشده ر یسراز ه آبیبراى تخل 2روانىینهرهاى باالى ش .۳

هــا در دو طــرف راه انــالکبــه  یعــ یبه صــورت طب(در خط القعرها)  دارهاى پوشششوت   توسط  راهسطح    هاىآب .٤

 ت شوند.یهدا

 
 شود. ی م هیتخل و شده تیهدا مجاور انالک به  جاده  یطول و یعرض هايب یش قیطر از یسطح آب معموالً.  1
 .نامندمى روانىیش باالى نهرهاى عى) رایطب نیزم با  بردارىکخا روانىیش جانبى (تقاطع  هاىب یش باالى نندهکقطع  نهرهاى.  2
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 ه جادهیحاش يآبرو -انهینهر م -دار پوشششوت  -یروانیش يراست به چپ: نهرباال 

 

  
 ا ینزلند استرالیوئ ک ،  يو شهر ینهرآب در امتداد دوطرف جاده جنگل ينمونه اجرا 

 

 ل آبرو کش -۳-٦-۳-۳

 شود.یمه  یب طولى ثابت توصیم آبرو با شیر مستق یمس  یطراح .۱

 شود.  ستفادها  گرد  يهالبهو   یمنحن خطوط از آبرو  یطراح  در .۲

 د.ر آبرو گرد اجرا شویمس  يهایستگکشاد،  یش زیاحتمال فرسا يدارا یدر نواح .۳
ــ و بازد  ينگهــدار  ير بــرایمســ   یستگکمحل شباشد.    دارهیزاو  آبرو  ریمس  يهایستگکش .٤ ر یپذدســترس  ياد دورهی

 .باشد

 .باشدان آب منطبق  یبستر جر  یمرخ طولیبر نان  کاالمیحتبستر آبرو   یمرخ طولین .٥
 اهان مناسب استفاده شود.یش آب و آبراهه از گیاز فرسا يریجلوگ يبرا .٦

  شوند. یطراح  يابا مقطع ذوزنقه  شکت آب و زهیهدا  يهاانالک،  یکیدرولیرد هکسهولت ساخت و عمل يبرا .۷

 ته:کن

ــ بســتر جر یمــرخ طــولیرسوبات، ورودى آبرو باالتر از ن شدنن  ینشاحتمال تهبا  م  یهاى مالبیر شد  -الف در نظــر  انی

 زان باالتر بودن ورودي آبرو، به اندازه و طول آبرو و مقدار رسوب بستگى دارد.ی. مه شودگرفت

ان آب یــ اى دارد. جرى قابل مالحظهیجوصرفه هکباشد ب بستر یتر از شمیب آبرو مالیب تند، شیدر بسترهاى با ش  -ب

 یداتیــ آبــرو، تمه  ین دست و خروجــ یید. در پاب را داشته باشیشآن  ن شونده در  ینشد سرعت الزم براى حمل مواد تهیبا

 شود. يریجلوگ  یز درنظر گرفته شود تا از آب شستگیمانند سرر
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  آبروها يامقطع ذوزنقهنمونه  

 

 مصالح آبرو  -٤-٦-۳-۳

 ).سنگ ا  یت شده  یخاك تثب(باشد    یط حداقلیز از محیو تما تا جلب توجه  ح داردیترجآبرو  يبرا  یعیطب  مصالح .۱

 شود.نترل  کها  رواناب تکحر  سرعتباشد تا  ناهموار ف آبرو ک .۲

 شود.یه میشستگى، توصب تند و با خطر آبینهرهاى با ش فک يپوشش برا ياجرا .۳

 شود.یه میتوص  ها با مساحت مدنظر)كت تناسب هندسه بلوی(با رعا مجوف  یبتن يهاكبلو  از  استفاده .٤

   
 ا  یاسترال یوولز جنوبی ، نیکفیآب سطح جاده پاس يآورجمع 1ویانک ا؛ چپ: یاسترالده از سنگ، یبا بستر پوش یخط يراست: آبرو 

    
 ی آب با مصالح سنگنمونه راه 

 

 
1. Caniveau 
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 اهان در آبرو یگ -٥-٦-۳-۳

 اهان یب آبرو با گکید تریفوا •

 ش راه و آبراههیاز فرسا  يریجلوگ .۱

 آب  از  هاندهیآال  حذفلتر و ینقش ف   يفایا .۲

 راه رامونیپ  یحرارت رهیجز  اهشک .۳
 اهان در آبرویات استفاده از گکن •
 ابد.یش یافزا  اهانیگ  اشتک يبرا آبرو  عمق .۱

 شود.  پوشانده  یسطح  اهانیگ و هابوته از آبرو  وارهید .۲

 شود.یم  هیتوص  البیس  از بعد  مجدد  رشد  تیقابل با یبوم  ناهایگ  از  استفاده .۳

 ، توجه شود.البیس  انیجر  مهار  در  اهیگ  رشد  دوره و  اشتک  زمان به .٤

در مانــداب  آبو نفوذ  يسازرهیذخت دارد. یمصنوع اولو يهاانالکبر ساخت  یاهیگ پوشش يدارا 1مانداب  جادیا .٥

 دهد.یم  اهشکرا  ه رواناب  یاوج تخل

اشــته ک یو آبدوست بوم ياهان آبزیبه خندق و آبرو، گ یک نزد يهاا رودخانهیها اچهیها، دردر مجاورت حوضچه  .٦

 شود.

د بــه منــاظر یــ وتاه حول خندق آبرو اســتفاده شــده و دک  يهاو بوته  یاز پوشش سطح  ،یعیر و طبکدر مناطق ب .۷

 حفظ شود.

 ن باشد.کآبرو مم  يسازکپا يبرا  یدورتر باشند تا دسترس  یشکزه  يهاوار سازهیمتر از د 6د حداقل  یدرختان با .۸

 
 ن دست جادهییپا يهاخندق  یع ید به مناظر طبیه به حفظ دیتوص 

 

 ها پل   یشکزهروش   -٦-٦-۳-۳

ــ اشــود (یمر یســراز نییپــان یآب از دو طرف عرشه پل در سرتاسر لبه به زمــ   :ه لبهیتخل .۱ در روگــذرها مجــاز ن روش ی

 .ست)ین
 

1. Swale 
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 پــل از یسطحریز يهادفع آب  ستمیس  ای  یسطح  هیله تخلیوس  به  سپس  و  شود  يجار  پل  يانتها  تا  آب  :انتها  از  خروج .۲

 .شودخارج  

آب دفــع    يهــاروش  انــواع  ریسا  یوقت  ؛پل  عرشه  لبه  امتداد  در  یخروج  ک وچک  يهاچهیدر: با  نندهکجمع  يهاستمیس .۳

   .نباشد  ریپذانکام

 
 هاپل یشک زه يهاروش 

 ات:کن •

 .ه شوندید تعبیه پل و دور از دید داخل پایبا  يآورجمع  يهاستمیس  يعمود  يهالوله .۱

 ب و پنهان شود.  کیرساخت پل تریبا ز  يزیآمبا رنگ  یرونیب  يهالوله .۲

 سطح عرشه به حداقل برسد. يهاه آبیتخل  يتعداد مجراها .۳

 باشد.  یک ه نزدیرساخت تخلین به زاکماد تا حدیآب با  يآورجمع  ستمیس  يمجراها .٤

 ه پل نشود. یوله و پاکزدن بر بدنه   ک ردن آب و نمکه موجب شُره یتخل  يمجراها یا ضعف طراحی  یگرفتگ .٥
 

 تونل -۳-۳-۷

 ت تونل یموقع -۳-۳-۷-۱

 ند.  کت  یت منظرراه را تقویو هو ییه محل دهانه تونل خواناکانتخاب شود   يار به گونهیانت مسیوار .۱

 شود:یه میتوص .۲

 ها.توقف در نظرگاهان  کاماز منظر نشود؛ مانند حذف   بهرهحذف فرصت  ت تونل موجب یموقع  -

 ها.عداد ستونا تیصلب    يوارهایاهش طول دکند؛ با  کد به مناظر خاص را حفظ  یها ديطرح گالر  -
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 شیوه آلپ،اترک د به مناظر، جاده  یحفظ د يبرا يگالر  يهاستون يطرح معمار 

 

 ها.ال خاص صخرهکفرم و اش د بهیحفظ دد؛ مانند  نک  ک مکر  یمنظر در مس  يهاارزش  یمعرف  بهت تونل یموقع  -

   
 وتای ون، یز یمل كها در تونل، پارصخره ییبایش زینما 

 

 .كن با بافت و رنگ خایعوارض زم  يبایفرم زر یبا حفر تونل مخدوش نشود؛ نظ  یعیطبمنظر   يهاالگو  -

تونل بــه عنــوان روگــذر توجــه  يو استفاده جانوران از رو  یبوم  يهاستگاه گونهیت تونل به حفظ زیدر انتخاب موقع  -

 شود.

 ).20انتخاب شود (جدول    یب اراضیب به شین و با حداقل آسیل با توجه به فرم زمطرح تون .۳

 ر قبل و بعد تونل حفظ شود.یطرح مس  یپارچگیک .٤

 ابد.ی، حفاظ راه و ...) تا دهانه تونل امتداد  یاهیطرح منظر داالن (پوشش گ .٥

 شود.  ير خودداریر مسیامالً چشمگکحفر تونل در نقاط   يبزرگ برا يهاجاد ترانشهیاز ا .٦
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 الت ارگانی، ا یل کم كرنل، پارک جاده  چپ: نروژ،  یبزرگراه ملراست:  ، و جنگل  یوهستانک  منظر باتونل  پورتال یهماهنگ 

 

 تونل  يدهانه ورود -۳-۳-۷-۲

 شود:یه میتوص  یطراح ير برایات زکت ورود به تونل، نید در موقعیت مخروط دیف کیبراساس  .۱

 د ی مخروط د يهایژگیتونل براساس و یطراح يهاهیتوص -۱٦جدول  

 ات یجزئوضوح  د یمخروط د سرعت  تیموقع

 م ک ز بر دورکجمع و متمر ادیز ی جاده اصل
 : تونل یه طراحی توص

 داخل تونل   یاهیبا س  ینتراست رنگکجاد یلبه با ا يارسازکآش -
 م در دهانه تونل کات یتم ساده و جزئیر -
 م دهانه تونلیساده و مال ينورپرداز -

 
 .ا همگون باشدیراه، همسان    يهاانسکاز س  یک ا در هر یر  یل مسکها در فرم دهانه تونل .۲

    
 نی و هرزگو یبوسن M۷جاده يهادهانه تونل یو نعل اسب يواریرار فرم دکت 

 
 ایتالیسان دهانه تونل، ایکرار فرم کت منظرراه با تیو هو ییت خوانایتقو 
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(انتخاب نــوع ) يو اقتصاد یمنی، ایل فنیمساتوجه شود (عالوه بر  ت منظر  یهوبه    يورود  يمدل گالردر انتخاب   .۳

 ).21جدول مطابق  ن یدهانه تونل (پورتال) و نحوه برش زم

آن   يارســازکآش  يبــرا  يو طرح دهانه ورود  يمعماراست. از    یمنین بخش آن به لحاظ ایتریتونل بحران  يورود .٤

 ابد.یاهش کبا ابعاد و قواره دهانه تونل   یمنیاز به نصب عالئم ایه نیکبطور  استفاده شود؛

 
 ش قواره دهانه تونل یافزا ها بادهانه تونل يارسازکآش 

 د راننده باشد. ینامه و در ارتفاع دنیینصب عالئم حول دهانه تونل مطابق استانداردها و آ .٥

             
 نصب عالئم حول دهانه تونل طبق ضوابط و استانداردها  

 رد:یر مدنظر قرار گیات زکها نقواره دهانه تونل  یدر طراح .٦

 ییو خوانا  یمنیا  -

 نیجنس بستر زم  -

 یاهیم و پوشش گیاقل  -

 يو گردشگر  یخیتار  يهایژگینوع جاده و و  -

 پوشانده شود.   یعیبا مصالح طب  یبتن  يهادهانه،  یعیارزش منظر طب  يدر مناطق دارا .۷

 واره مصنوع حول دهانه تونل استفاده شود.یپوشش د يبرا یاهان بومیاز گ .۸

 ت شود.ینش مناسب قطعات رعایابعاد و چ  یسنگ  يهادهانه يبرا .۹

ره رنگ) حول دهانه یاهان تیژه گی(بو  یاهیم بستر و پوشش گیاز ترم  "1اهیحفره س"  اثرد  ید  ياهش خطاک  يبرا .۱۰

 .استفاده شود  یکیراننده به تار  یجیورود تدر يبرا

 
1. Black-Hole 
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 ره حول دهانه تونل یت یاهیاستفاده از پوشش گ  

اطراف و مطابق راهبردها انتخاب شــود؛ هماهنــگ  یعینه و بستر طبیت منظر، زمیتونل متناسب با هوفرم دهانه   .۱۱

 ر):یا در تضاد با منظر (جدول زی

 نحوه انتخاب مدل دهانه تونل براساس راهبرد منظر -۱۷جدول  
 ت یبدون اولو  یو فرهنگ یعیت منظر طب یبا اولو  منظر

 ي ت با معماریاولو -منظردر تضاد با  هماهنگ با منظر دهانه تونل 

 

بستر صخره  - اکمح  يادر  و  بدون مساله یم  من، 
به  یزدگخیو    یسطح  يهاآب تونل  دهانه  حفظ   ،

طب توص  یعیصورت  مصنوع  مصالح  بدون  ه یو 
 شود. یم
جنگل  - و  سبز  بستر  و    یدر  ژئوسل  از  استفاده 

 شود. ی ه میتوص یاهیم پوشش گیترم

معمار  - دهانه    يفرم  مصالح  بصریفکی و   يت 
 ش دهد. یمنظر را افزا

معمار  - برا  ياز  تونل  خوانایافزا   يدهانه    یی ش 
 استفاده شود. 

راه   - نزد  يشهر  يهادر  مصنوع،   يفضاها  یکی و 
مجسمه   يهافرم و  براخالق  نشانه  یتعر  ي وار  ف 

 شود.ی ه میراه توص
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 ایتالی،چپ: تونل مونبالن اشیم اتریتونل گلنهابا فرم دهانه تونل، راست:  ییش خوانایف نشانه و افزایتعر 

   

   
   دوقلو يهاتم دهانه تونلیرحفظ با  ییحفظ خوانا 

 
 ملبورن  کنیل، تونل استي و نورپرداز یاهیگ  يهافیو موتسیب دهانه با فرم تندکیتر 

   
  یک فیاتل به پاس یتونل س چپ:  ؛ایسن، جنوب استرالی تونل هراست: ،  یاهیبا پوشش گ  یه انتقالیو ناح يورود بکیتر 
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 بستر م  یترمو  نیت تناسب نوع دهانه تونل (پورتال) و نحوه برش زمی رعا -۱۸جدول  
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 .م شودیاقدامات مناسب ترممحل حفر تونل با  .۱

 منظر هماهنگ باشد.  يت و الگویم بستر با هویروش ترم .۲

 م بستر حول تونل عبارت است از:یترم يهاانواع روش .۳

 ب مناسبیبا ش  يگالر  يرو  يزیرکخا  -

 لیستاکژئوت  يهاهیبا ال  كم بافت خایترم  -

 یبوم  یاهیپوشش گ  يارکوا  -

 )یا گلدانیون  یر گابی(نظب با قطعات مصنوع یردن شکمطبق    -

   يوارسازید  -

 

 

 
 م بستر حول دهانه تونل یلزوم ترم 

 
 رقابل جبران نزند.یو غ  يب جدیآس  عت و منظریطبتونل به بستر    يسازروش مقاوم .٤

 ت رها نشده و با روش مناسب پوشانده شود:یرکدهانه تونل با شات  يواره باالید  يسازمقاوم .٥

 یاهیو پوشش گ ك: با سنگ، خایو فرهنگ  یعیدر منظر طب  -

 ا مصنوع مناسب طرحی  یعیو مصنوع: با عناصر طب يدر منظر شهر  -
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 ی عیم حول تونل با مصالح همگون با بستر طبیترم 

 داخل تونل  -۳-۳-۷-۳

 .شودیه میتونل توص  يگالر يبرا  یعیخالقانه طب  و بافت  ، طرحیعیارزش منظر طب  يدر مناطق دارا .۱

   
 ن در جداره تونل یزم یع یو طب ياساختار صخرهنمونه حفظ  

د یــ رمجاز است. بافت و طرح جداره بایو غ یمنیر با اصول ایاهش دهد، مغاکز راننده را که تمرکداخل تونل    طرح .۲

 رواج دارد). يوتاه شهرک يهادر تونل ينورپرداز يهابرنامه  ينواخت باشد (اجرایکساده و  

 

 
س محور  کونک راننده، تونل  ياریهش يبرا 1ينصب نورپرداز  درختان بر بدنه و یبا نقاش یرون یر بیداخل تونل با مس یوستگی، پ 

 یدنیشمال غرب س

 
1. Instalation 
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 ی دنی نواخت بر بدنه تونل، سیکبافت و رنگ ساده و  

 

 تونل  یدهانه خروج -٤-۳-۳-۷

 است.  يمانند ورود  یدهانه خروج يه ضوابط ساخت و اجرایلک .۱

 ست.یالزم ن  يارسازکآشو ر مقابل شود  یراننده از مس  يد موجب خطایتونل نبا یخروجطرح دهانه   .۲

 .رنگ و مصالح)ر  ینظ یدات طراحیتمه(با    نترل شودک تونل یدهانه خروجط  یدراثر بازتاب نور از مح  یرگیخ .۳
 

 پل -۳-۳-۸

 پل با منظر  یهماهنگ -۳-۳-۸-۱

 پل با منظر  یسطوح هماهنگ .أ

 رساند.یب میه وجود پل به منظر آسک  یطیشرا؛ در  طیبا مح  يسازپارچهیکف پل و یتخف  .۱

 .ندکیف مید تعریجدنقطه عطف  ا  ینشانه    ،طیه تسلط پل بر محیکردن آن؛ در مواردکد بر پل و برجسته کیتا .۲

 .)دکیتانه ف و یتخف با منظر (نه    ینسب  یهماهنگ .۳

 
 ره ناگانو ژاپن ی، جزیاه ین و استتار در پوشش گ یف پل با عوارض زمیتخف 
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 ن پل آلمانیوچر؛ بلندترک ط،  یغلبه پل بر مح 

 

 
 ی غرب ياینیرجید رودخانه جرج، وی، پل جديسازه فلز کیسب يبا منظر با القا یهماهنگ 

 

 
 با ارزش منظر  یدر انتخاب سازه در هماهنگ  یشناس ییبایضرورت توجه به اصول ز 
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 انتخاب نوع پل با منظر یهماهنگ يهاهیتوص -۱۹جدول  
 ر یتصو اربرد ک ي معمار یژگیو انواع پل 

 ي ریت
وس م کم، محیمستق رودخانه  عری منظر  و  ض،  یع 

مناطق    يشهرها  يمعمار و  مدرن 
  مسطح 

 ی قوس

با   باابهت،  و  ساده 
طبیجذاب ،  یعیت 

تلف منظر  یقابل  با  ق 
 ی عیو طب  یفرهنگ

 ر انواع یرد بهتر از ساکل و عمل کش
و    يا، دره یوهستانک  يهاطیدر مح

  ي ماهورتپه

قاب  
 صلب 

باابهت،   و  ساده 
نما ش  ی واضح، 

 رو یانتقال ن

 اد، یت زیاز به شفافین
 ک وچک  يهاا دهانه یارتفاع محدود  

 

معلق و  
 ی ابلک

در   و  ساده  ظاهر 
پویع حال  و  ین  ا 

 مدرن 

  ي هاو تنگه   يبندر  يمناسب شهرها
تشیدر عنصر  کیا،  و  عطف  نقطه  ل 

  بان یپشت  يهابرج مهم منظر با  
 

 فرم پل با منظر  یهماهنگ يهاهیتوص -۲۰جدول  
  يایجغراف

 ان کم
 ي شنهادینوع پل پ از یمورد ن  يمعمار یژگیو مشخصه بستر 

مناظر  
تخت و  
 هموار 

 دست و امن یکط  یمح
 نواخت یک  ییتعادل فضا
 ع آب یگستره وس

پاکیتا و  ثبات  افق،  بر خط    ي دارید 
 فرم 

ا  یسازمانده و  منظر  جاد  یمجدد 
 تنوع

 لیعرشه طو

 ي ر یت  يهاپل
 ی ا قوسی، معلق  یابلکبزرگ    يهاپل

 و قاب صلب    يریپل ت

 وهستانک

پ پس یوستگی ارتفاع،  نه یزم، 
 ه یه الینامنظم و ال

 تم مواج یر
ن  یب  کوچکرودخانه    يرو

نهرها   يهاتپه در یپ  ينرم،  چ 
 دوردست   يهاوهکچ و  یپ

 ر یوه بر مسکحفظ ابهت و غلبه  
عمیا دره  بر  پرواز  حس  با  یجاد  ق 

 ط ی، ادغام با محک وچکدهانه  
مح  یهماهنگ بر  یبا  غلبه  عدم  ط، 

 دره

توص  یابلکپل   معلق  و  ه  یبلند 
 شود. ینم

قوس قوسی  یپل  پا  یا  مایبا  ل یه 
ه قوس و پنهان شدن  ی(بدون دفن پا

 قوس) 
 چند دهانه   یا پل قوسی  يریپل ت

 ساحل
افق  چشم  خط  و  گسترده  انداز 

 ساده   ين با جلوه بصر ییپا
  ي با امتداد عمود  یابلک  يهاانواع پل حفظ وحدت و تعادل منظر 

 جاد نشانه) یا  ياد (برا یز  يهاو دهانه 
 

 ابعاد پل با منظر  یهماهنگ يهاهیتوص -۲۱جدول  
 ه)ی ابعاد پل با منظر (توص یهماهنگ 

 نمونه  ی ژگیو ف یتعر ابعاد و تناسبات 

 (متعارف)  یمعمول
پرت و  آشنا  نسبت  ک تناسبات  (به  رار 

 ه، ابعاد نرده، پله و ...) یل نقلیوسا
 ي پل شهر  با مردم   یکارتباط نزد

 ) ی(خنث یمیصم
،  يت گردشگر یحفظ جذاب تر از معمول ک وچکاندازه طرح و ابعاد  

 ط راحت و مفرح یمح
 ن و ارزشمند  ین منظرکاما
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 راه   يد کینقاط تا طیز از محیتما تر از معمول اندازه طرح و ابعاد بزرگ  (نامتعارف) زیآماغراق 

 تناسبات پل -۳-۳-۸-۲

 ط یپل و مح .أ

 .باشد  متناسب  رودخانهدره و اس  یاس پل با مق یمق حجم و  .۱

 .دشو  دمان فضا هماهنگ و متعادلیباشد تا چمتناسب  ه اطراف یآن و معابر و ابن يوله دو انتهاکابعاد پل با  .۲

 
 لرادوک ط، یگر و محیدیکوله و ضخامت عرشه با  ک تناسب ابعاد  

 پل و اجزا  .ب

 توجه شود.  یشناسییبایاصول ز سازه و  یژگیرد، وکعملنقش و  به   همزمان  ابعاد پل و قطعات آندر انتخاب   .۱

 .شود یطراحط  یل واحد و هماهنگ با محک  یک بصورت پل   .۲

 باشد.اجزا   تم مناسبیر  يو دارا  یز بر اصل سادگکپل متمر  يمعمار .۳

 ند.کننده القا  یاز وزن و حجم آن را به ب  یع متوازنیفرم پل توز .٤

 پل متناسب باشد.  یلکابعاد قطعات پل با ابعاد   .٥

 .دهانه متناسب باشدل  کطول  پل با   یمات داخلیتقس .٦

 ن و ... توجه شود.یی، تقعر و تحدب، باال و پایچون پر و خال  یاتکتناسبات فرم پل به ن يبرا .۷

 ابعاد پل توجه شود.  يها در القار نردهیتاثبه  .۸

 ند.  کین ابعاد پل را دشوار میرا تخمی)؛ زشونات و نق ییر تزی(نظ  ندکر نییتغعناصر آشنا    جیرااندازه  .۹

 توجــهآنهــا و جــنس مصــالح    یآمدگشیرار، ضخامت و عمق پکت  فواصلهمچون    یاتکنبه    ینیتزئ  يالگوها  يبرا .۱۰

 شود.

  
 ا کالنی، سرسازه، مصالح و رنگ با منظر يو سازگارگر یدیکبا حجم و ارتفاع پل ، ابعادتناسب  
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 ایاسپان ير قناریلوس، جزای، پل تی عید بر خط افق در منظر طبکی و ابهت، تا یسادگ  

   
 ر یمدل پل در طول مس یکرار کمنظر با ت ییت نظم و خوانایتقو 

 

 پل  یطراح -۳-۳-۸-۳

 ت شود:یر رعایب زیبه ترت پل  یند طراحیو منظر در فرا  يالزم است تا مالحظات معمار

 
 پل (از راست به چپ) یند طراحیب مالحظات منظر در فرایردن ترتک لحاظ  

 ر بطور همزمان توجه شود:یات زکپل به ن  یدر طراح

 توسعه در منطقه يهااس راه و برنامهینقش و مق   -

 یطیمحستیمالحظات ز  -

 : استانداردها و الزامات ساخت پلياقتصاد  -یمالحظات فن  -

 انکم  یخیتار  -یفرهنگ  يهایژگیت منظر و ویارزش و هو  -

 ي استم سازهیس .أ

 .یو الحاق   یسطحنات  یتزئنه آن باشد  سازه    ید برخواسته از فرم و طراحیباپل    ییبایز .۱

تعیین محل و جهت 
پل در مسیر

انتخاب سیستم 
سازه اي و مصالح

طراحی معماري پل 
...)فرم، رنگ و (

قاب بندي مناظر 
اطراف

ترمیم الگوي منظر 
حول پل
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 ، نروژ یک گون پل، جاده آتالنتسیو فرم تند یطراح ییبایز 

  .ل، رنگ، ...)کشبه لحاظ  (هماهنگ باشد   منظر و بستر طرحفرم پل با  طرح و   .۲

 هماهنگ باشد. ت پلیلکگر و با یدیکپل با   يطرح اجزا .۳

 د.داشته باش  يمعمار  یر طراحیمس  همم يها، پلیو مل  یک درجه    يدر محورها .٤

 
 لومتر کی2.5ابرها، طول:ده پرواز در یا، طراح: نورمن فاستر با ایتالین فرانسه و ایالئو بیپل م 

منظــر   يهرخطه و الهام از عناصر و الگوها  ي) توجه به معماريسازت نشانهیتا و مهم (با ظرف یک  يهادر طرح پل .٥

 شود.یه میآن منطقه توص

راه را  ییخوانــابــوده و  هماهنــگ  گریدیکــ ) بــا مصــالح  و  ياســازه  يهاستمیس(به لحاظ    ریمس  یک   يهاطرح پل .٦

 .ندکت  یتقو

 آن توجه شود:  یتیو هو  ییبه بارمعنا  ياستم سازهیانتخاب سدر   .۷

   جاده  یتیوع شخصنت:  یسنت  ياسازه  يهاستمیس -

 و مسلط بر منظر  یشیحضور نما  -یحضور و مداخله حداقل  -سازه  کینمود سبمدرن:   ياسازه  يهاستمیس -

 یی ربنایعناصر ز .ب

 ف اجرا شود.یو ظر  یو حداقل  ک پل ساده، سب  يرسازیجرم ز .۱

 ساده باشد.  ر عرشهیز  يفضا  يهافرم .۲
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توجه   )ییستایااس، تناسبات و  یمق (به لحاظ  پل    كر آنها بر ادرایبه تاث  ییربنایز  ين ابعاد و محل واحدهاییدر تع .۳

 شود.

و  ییبــه عناصــر روبنــا یتــوجهیها) موجب بگاههکیه پل و تیها، پاهی(شامل پا ییربنایار بزرگ عناصر زیجسم بس .٤

   نامتناسب پل نشود.ت  یلک

 پل نشود.  یثباتیضعف و ب  يموجب القا  يرسازیعناصر ز  یک ا باری  ک وچکش از حد  یابعاد ب .٥

 یی عناصر روبنا .ت

از ، اســتفاده هیتضــاد نــور و ســا، ید بر خطوط افق کیتأ  شود؛ از جملهاستفاده  پل    ظرافت  يالزم برا  يارهاکاز راه .۱

 و ...  رنگ 

حصــارها، نــرده و ها، وارهیعرشه، جانپناه و د  ينماد شود؛ از جمله  کیبر تراز افق تا  ییعناصر روبنا  یخطوط افق با   .۲

 .هارچهیر و تیت

 
 عرشه پل یافقد بر تراز کیتا 

 
   شود. یطراح  یف و با ضخامت حداقلیظرو عرشه  پل    ییعناصر روبنا .۳

 پل استفاده شود. ییش وضوح خوانایافزا يه روشن برایجاد سایاز ا .٤

 شود.یه میمنظر منطقه حول پل توص  يسبز طبق الگو  يجاد فضایو ا  يسازمحوطه .٥

  ابد.یه جاده تا اطراف پل امتداد  یمنظر حاش يطرح و الگو .٦

  بستر طرح توجه شود.  یمنظر داالن و معرف   يبندقاب يآن برا  یت نظرگاهیپل و ظرف   یک انداز از  به چشم .۷

 
 اهش سرعت، اوروگوئه ک حقله و   یکپل الگون بصورت  ینظرگاه با طراحجذب گردشگر به  

 راه توجه شود.   ییو خوانا  ییبایدر ز  "پل به  دید"ر  یبه تاث .۸

ان بصــورت نظرگــاه، بــا کشود (در صورت امیه میبه مناظر اطراف توص  "د از پلید"استفاده از    يبرا  يزیربرنامه .۹

 .اده)یپ  یث و دسترسکان مکام
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 د به پل از راه یط و د ی د از پل به محیلزوم توجه به د 

 ه پل یپا .ث

 ز شود.یپره  دهیچیپ ياز الگوهاها ساده باشد و طرح ستون .۱

 باشد.  یحداقل  پل  يهاستونه  یپاتعداد   .۲

ر یــ (نظ  یجــانب  يرویــ پل در هنگام وارد شدن ن  ییستایا  يستون برا  3، حداقل تعداد  ک الهک-مدل ستون  يهاهیپا  يبرا .۳

 شود.یه میه بزرگ) توصیل نقلیتصادف وسا

 باشد.  یحداقلها (در صورت وجود)  هیپا  ک الهکارتفاع   .٤

 ر هماهنگ باشد (در الگو و رنگ).گیدیکبا   ییروبنا ياجزا .٥

 .ل)کش   Tبلند  يهاشدن) ستون  یک شدن (بار  یمثال مخروط ي(برامتناسب باشد  ر عرض ستون با نوع آن ییتغ .٦
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 لکش Tه پل یت تناسبات پا یرعا 

 ت شود. یپل رعا  یافق و حفظ امتداد    هاستونها قطر مناسب  هیپا  یدر طراح .۷

 یانونکها عناصر  . تناسبات پل حفظ شود و ستونستا  هاهیپا  يز روکتمر  رودخانهاز  اس و در گذر  یبزرگ مق   يهاپلدر   .۸

 د نباشند.ید

 ود.انتخاب شمتر از نصف ارتفاع سازه  کچهارم و   یک ش از  یه بیعرض پا .۹

در عــوض، اســتفاده از  شــود. يشــتر از ارتفــاع) خــودداریوتــاه (عــرض بک يهاهیبزرگ با پا  ک الهکب نامتناسب  کیاز تر .۱۰

 .شودیه میتناسبات بهتر توص، خلوص و یسادگ  يداراشتر از عرض)  یبلند (ارتفاع ب  يهاهیپا

رو ی   يامهم دروازه  ي هاا پلی  ي بزرگ درون شهر  يهادر پل .۱۱ از عناصر سازهرودخانه  يا  استفاده  تزئی  ي اها،  افزونه    ی نیا 
ده  ی چیب و پیعج   ي هاک وار صلب، تا سبیو د  ک اله ک  -مدل ستون  ي هاهیپا  يساده رو  يشود (از فرم و الگوها یه میتوص
 ها). ر مدلیب آنها با ساکیا تری Vو  Tل کبه ش يهاستون يبرا

 
 ایاستانوِل استرال كپار ياها، پل ساحل صخرههیو خلوص پا یو سادگ  یحفاظت منظر با تعداد حداقل 

 
 گاه پل هکیت .ج

 شود.یه میتوص  پل  يهاتعداد دهانه  یحفظ حداقل .۱

 شود.یه میپل توص زیرکب خایاهش شکا  یحذف   .۲
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 شود.یه میتوص  يااهش ابعاد عناصر سازهکوتاه  ک  يهادر پل .۳

 شود.یه میتوص  ياهش ضعف ظاهرکو    ییانتها  يهاهیام پاکاستح لیطو  يهادر پل .٤

 شود.  یه میتوص چند خطه  يهابزرگراه يرو  دو دهانه  يهاپلدر    بداریش  يهاگاههکیت  یطراح .٥

 حفاظ پل .ح

 يهــاطرح حفاظ پــل ســاده باشــد. فرم .ندک تیتقوط را یمح و نظمرده کجلب به روبنا  ناظر راتوجه    دیبانرده پل    طرح .۱

 ف نشانه).یو تعر  يشهر  يشوند (استثنا در فضاهاینم  كده در سرعت باال دریچیپ

 
 ی، امارات متحده عربیدان دب یم VIPمواج پل  يهانرده يبا نورپرداز يف نشانه شهریتعر 

 د شود.کیدر طرح حفاظ تا  یبر خطوط افق  .۲

 ند.کیم میم نمود سازه را حجیا ضخیپرتعداد    ياستفاده شود. عناصر عمودتم  یجاد ریا يبراف یظر  يعناصر عموداز   .۳

  استفاده شود.راننده    یش آگاهیافزا يبرامتضاد    يهارنگ از   .٤

 شود.  یه میمناظر توص  يبندقاب يها برالونیها و پااستفاده از نرده .٥

شــود یه میتوصــ  یمتر، نصب حفاظ بتنــ  7.6ش از یبا ارتفاع ب يهاا پلیاد یچند بانده با حجم ز  يهاها در جادهپل  يبرا .٦

 الزم).  ی(متناسب با سطح بازدارندگ

 يمتر، نصب حفــاظ فــوالد 7.6متر از کبا ارتفاع  يهاحجم و پلمکو    ییدوبانده روستا  يهارروگذر جادهیغ  يهاپل  يبرا .۷

 الزم).    ی(متناسب با سطح بازدارندگ  شودیه میتوص

   
 ایاستانوِل استرال كپار يا، پل ساحل صخرهیر نظرگاهیف مسیو تراوا و تعر کانتخاب حفاظ سبد با یحفظ د 

 بافت مصالح .خ

 باشد.هماهنگ  و   یحداقلپل   يتعداد مصالح، بافت و رنگ اجزا .۱
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 انتخاب شود.  یمیط اقلیمتناسب با شرا  پلبافت و رنگ    ،مصالح .۲

 شود.یه میتوص  یمحل  يهایژگیو با و  یعیاستفاده از مصالح طب .۳

 شود.بافت مصالح  حفظ    یت ذاتیجذاب .٤

 گاه در تضاد باشد.هکیدر ت  یعیطب  يها) با ناهموارر و ستونیسطح صاف و مصنوع پل (در عرشه، ت .٥

 .)متر است 25بافت مصالح   كن فاصله دریبهتر( ننده از پل انتخاب شودیبافت مصالح با توجه به فاصله ب .٦

 ت بافت و رنگ پل توجه شود.یر آن بر محدودیتاثپل به مصالح  در انتخاب   .۷

 شود. یه میتوص  یو بتن  يفوالد  يهانواخت و خشن پلیکننده،  کسلک  يهاپوشاندن رنگ  .۸

 نه پرداخت شود.یم هزک  يهاها به روشستون  يند، نماکیر آن جاده عبور میه از زک  ییهادر پل .۹

 
 سیآهن منچستر انگلراه یبا بافت شهر، پل قوس یاستفاده از آجر قرمز در هماهنگ 

 رنگ .د

 :ر انتخاب شودیند زیرنگ پل طبق فرا

 
 ی ند طراحیپل در فرا يهارنگ مرحله انتخاب 

 ر انتخاب شود:یرنگ پل به روش زب  کیتر .۱

 حاً گرم و روشن)یبخش اعظم جسم پل (ترج يرنگ هماهنگ و سازگار با منظر برا  :)ی(اصل  یطیرنگ مح -

  مانده از پلیبزرگ باق  يهابخش يتر با فام اشباع برارهی: رنگ تینگ فرعر  -

ــ و پا  یانیــ هــا؛ مثــل نــرده، موانــع مپل  يردکحفاظت و نقش عمل  ينتراست براکن رنگ بارز و بای: چندیمنیرنگ ا  - ه ی

 و ...   ییروشنا

 ط اطراف سازگار باشد.یرنگ پل با مح .۲

انتخاب رنگ متضادانتخاب رنگ ایمنی پللانتخاب رنگ محیطی پانتخاب مصالح پلانتخاب شکل پل
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 ب سه دسته رنگ پل کیتر 

 پل استفاده شود.   یاز عناصر فرع  یز عناصر اصلیتما ياز رنگ برا .۳

 شود.یه میپل توص يساده و روشن برا  يهاانتخاب رنگ  .٤

 ست.یز راننده) مجاز نکل اختالل در تمریحفاظ پل (به دل يرنگ روشن برا .٥

 شود.یه میتوص  یعیطب  يهانهیره سازگار با زمیو ت  یخنث  يهارنگ   یحفاظت  يحصارها يبرا .٦

 و بازتابش نور).  یرگینترل خکد،  یشد  يهانتراستکسازگار باشد (حذف    یک تراف   یمنیبا اصول ا  دیرنگ پل با .۷

ه یتوصــ   یو آداب و رســوم محلــ   یملــ   یفرهنگــ   يهااز ســنت  يریرپــذیو تأث  يامنطقه  یحات رنگیتوجه به ترج .۸

 شود.یم

 ساخته شوند.  یعیست و با رنگ روشن و طبیط زیبا مح  یدر هماهنگ  ینظرگاه  يهاپل .۹

 شود:یه میابعاد و احجام توص  كر ادراییتغ ياستفاده از رنگ برا .۱۰

 .ها)هیا پایر پل  یند (در زکیحجم را القا م  کی، سبیا بازتابیرنگ روشن    -

 عرشه).  ند (لبهکیت و حجم را مهم و برجسته میل را تقوکا متضاد، شیره یرنگ ت  -

 ند.کیم  ک مکده  یچیپ  يهاخالص به وحدت فرم  يهارنگ   -

 دهد.اهش  کرا   ینواختیکرده و کت  یال مختلف، فرم پل را تقوکدر اش یرنگ  يهاتوده .۱۱

 شود.یه میعرشه توص  يا فوالدی  ینبت  يرهایت  يزیآمرنگ  .۱۲

 روشن داشته باشد.  ید بهتر، رنگ خنثید يبرا  یداخل  يره دارد، اعضایر رنگ تیت  ياگر نما .۱۳
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 آنجلسنسنت لسی، چپ: پل ون ینگوانگ، گانگزو چیپل ز راست: ها، یشتک د  ید ییخوانات فرم پل و یتقو ياستفاده از رنگ برا 

   
 و ژاپنک زی، چپ: دروازه شهر نپل برج لندنراست: ط، یز با محی) خوانا و در تمایره (رنگ فرعیانتخاب رنگ سبز ت 

   
 ن یت دوبلکپل ساموئل ب، چپ:  پل الوحده قطر راست: ، دیو رنگ سف  زیفرم متماراه با  ف نشانهیتعر 

   
 ن ید، گانگزو چیحجم با انتخاب رنگ روشن، پل ل کیسب يالقا 
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 ينورپرداز -۳-۳-۹

 ی لکاصول   -۳-۳-۹-۱

 ت شود:  یرعا ينورپرداز يهاد در انواع طرحیه باکدارد    یلکاصل    پنجدر منظرراه    ينورپرداز

 ت منظر :  یهو .۱

 هماهنگ باشد.  یشناسییبایاصول زت منظر و  یاس راه، هوید با نقش و مق یبا  يطرح نورپرداز  -

پارچــه و از یک) بصــورت  یحــ یرفــاهی و تفر  -یخــدمات  يهــاژه مجتمعی(بــوراه    یســات جــانبیتاس  يطرح نــورپرداز  -

 .ده باشدیشیاندشیپ

 :  ییگراعتیطب .۲

حفــظ شــده و نــور  يو اقتصاد یطیمحستیبا مالحظات ز يبرون شهر یو فرهنگ یعید در منظر طبیشب با  یکیتار  -

 و چراغ خودروها محدود شود.  ییروشنا  يهاهیشب به پا

 آنهــا و  یو بــا حــداقل اخــتالل در زنــدگ  يو جــانور  یاهیــ گ  يهات گونــهیــ سالمت و امند با توجه به  یبا  ينورپرداز  -

 همراه باشد.ستم منطقه  یوسکا

 :ییخوانا .۳

 ند.کت  یراه را تقو ییخواناد  یبا  يطرح نورپرداز  -

ــ با يشود، انطباق داشته باشــد. طــرح نــورپردازیم كد و دریآیمراه به چشم  دربر آنچه در روز د یمنظر شبانه با  - د ی

 ارتباط دهد.  در روزها  ت نشانهیمسافران از شب جاده را با موقع  كادرا

   
 ي ضرورت انطباق منظر شب و روز در طرح نورپرداز 

   ند.کد  کیو مناظر) تا  يبرجسته فضا (معمار  يهایژگید بر ویبا  يطرح نورپرداز  -

مجــاز  مهــم راه یســات جــانبیو تاس یه فنــ ی، ابن1ها و نقاط عطفر همچون نشانهینقاط و عناصر مهم مس  ينورپرداز  -

  است.

 ند.ک  ک مکرانندگان با نقاط مرجع راه (عطف و نشانه)    یابیرید به مسیبا  ينورپرداز  -

 
از قب  یسات جانبیر تاسینظ  .1 المان   یراهن یب  يهاس راه، توقفگاه ی، پلیل مسجد، عوارضیمهم راه  ... در موارد خاص  ا عناصر  یها، مبلمان  و 

 رامون راه یپ  یطیهنرمح
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 مجاز است.  یو مناسبت  یبصورت مقطع  ،در نقاط عطف و نشانه  یرنگ ياستفاده از نورها  -
 .را شامل شودبناها  اربرد  کمهم، و پر  يهابخشد  یبا  يطرح نورپرداز  -

 

 :  یمنیا .٤

 شود.  ت و آرامش مسافرانیاحساس امنش  ی، موجب افزایمنیت اصول اید با رعایبا  يطرح نورپرداز  -

 ند.کت  یراننده را تقود  ید،  ریمس  ییروشناد با بهبود یبا  ينورپرداز  -

 ت شود.ید رعاید راننده بایت نور بر دیف کیموثر   يهاشاخص  -

 ست.یشور مجاز نک  يهاچ نقطه از راهیزن و فالش، در هک چشم ياستفاده از نورها  -

 

 : یاصول فن .٥

 شود.راه ه  یحاش  يواحدهاو ز رانندگان  کو عدم تمر  یرگی، خينور  ید موجب آلودگینبا  يطرح نورپرداز  -

 باشد.  یبکیا تریم و محسوس، نامحسوس  یتواند بصورت مستق یم يروش نورپرداز  -

 در دسترس و به صرفه باشد. يزات نورپردازیتجه  ير و نگهداریتعم  -
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 ت نور یفکی  يهاشاخص -۳-۳-۹-۲

 ت نور یفکی ي هاشاخص -۲۲جدول  
 ت نور یفکی يهاشاخص

 شود. د راننده می یت دیل تطابق چشم و محدودکجاده موجب مش نواخت سطح  یکریروشنایی غ  - ینواختیک
 ند.کیم  کمکص به موقع موانع  یرا به تشخیدهد، زش میی یکنواختی نور امنیت راننده را افزا  -
 .کنندیکنواختی کامل در عمل امکانپذیر یا اقتصادي نیست؛ لذا استانداردها مقادیر حداقلی را براي آن تعیین می  -

 نه آن است. یا و زمی ان اشیز میشود و عامل تمایجاد میم نور اکدر اثر ترا  یرگیخ  - یرگیخ
شود و حذف آن  ی ز مک و عدم تمر یات حسکچشم، اختالل ادرا ید، خستگیت و اختالل دیموجب محدود یرگیخ -

 است.   يضرور 
 :  یرگیعوامل موجب خ  -
o  چراغ نامناسب 
o ت نامناسب چراغیموقع 
o   نامناسب نور ارتفاع و جهت 
o و روشن   یکه تارین ناحیاد بینتراست زک 
o سطوح   ياس باال ک انع 
 یجیل را کدار بودن پخش نور مشمنبع نور و جهت  کوچکل سطح یبه دل LEDستم یبا س يدر نورپرداز یرگیخ -

 شود: یه میر توصیز   يهان مساله با روش ینترل اکاست.  
o ينورپرداز  یطراح  يافزارها با نرم   یرگیزان خیص میتشخ   
o یینواخت منابع روشنایکع  یو توز  ییجانما 
o تور بزرگ  کا استفاده از رفلیش ابعاد منبع نور  یافزا 
o ش تعداد آنها ی ها و افزااهش توان المپ ک 
o ها ش فاصله و ارتفاع المپ یافزا 
o د راننده ی ه دیم جهت نور به خارج از زاویتنظ 
o یک تار  ینواح  ییش روشنایافزاا  ینه  یزمروشن در پس   يهااهش تضاد با رنگ ک 
o م (یر رنگ منبع نور (به عنوان مثال المپ بخار سدییتغHPS د) ینور سف  ي) به جا 
o  ره یو غن  یاه، پرچیمانند گ  یعیا موانع طبی  یرگی ت نشت نور با صفحات ضدخینترل و هداکها و  پوشاندن چراغ 

 سوسو
 زدن 

اثر اختالف درخشندگ  - ناش  یکدر    یسوسو زدن در  براق وسااز چراغ   یتناوب  بازتاب سطح  و  نقلیها  ایل  جاد  یه 
  ~  2.5انس  ک، در فرCIE1شنهادات  یت است. طبق پکها و سرعت حرن چرخه در تناسب با فاصله چراغ یشود. ایم

 شود. ی م  ير یهرتز از سوسو زدن جلوگ  15
نور   نشت 

آلودگ   یو 
 ي نور

 د روشن شود. یه باکاست    يامحدوده ت نور به خارج از  یسرا  ینشت نور به معن  -
همچون اتالف   یه عوارضکشود یگفته م یمصنوع  يط با نورهایمح یکش از حد یبه روشن شدن ب ينور  یآلودگ -

 دارد.    يو جانور  یاهیات گیستم و حیوسک عت آسمان شب و اثرات مخرب بر ای، از دست رفتن طبيانرژ 
 اهش نشت نور: ک  يارهاکباشد. راه   ي جانور   يهاستگاه یو ز  یونک مناطق مس   يهاد مزاحم پنجره ینشت نور نبا  -
o  ق، یبا لنز دق  يهاالمپ 
o یعیو موانع طب  یصفحات پوشش 
o حساس   ینواح  یکنور نامتقارن نزد 

 
1. Commision Internationale de l'Eclairage 
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 پل  ينورپرداز -۳-۳-۹-۳

ســطح عرشــه و   ینــ یتزئ  ير پل، و نورپردازیر زیسطح عرشه و مس  يردکعمل  ییروشناچهار بخش  نور پل شامل   .۱

  ر پل است.یز

د طراح قابل اجــرا یر) به صالحدی(رنگ و نور متغ  یک نامی(رنگ و نور ثابت) و د  یک به دو صورت استات  ينورپرداز .۲

 است.  

 گر سازگار باشد.یدیکمجاور با    يهاپل  يطرح نورپرداز .۳

 ند.  کبوده و منظر روز پل را مخدوش ن  یمخف   يسات نورپردازیتاس .٤

 توجه شود.  یشناسییبایو اصول ز  يردک، عملیمنیهمزمان به مسائل ا  يدر طرح نورپرداز .٥

 ف نقاط عطف و نشانه راه استفاده شود. یتعر ي) برایاصل  يهاا ستونیها  ابلکد بر کیپل (مانند با تا ياز نورپرداز .٦

 ت شود: یز رعایمنظر شبانه پل ن يبرا ياصول نورپرداز .۷

ا یــ   یو ملــ  یی، روستاي، گردشگریاس راه (ملیمنظر و توجه به نقش و مق ت منظر: حفظ الگو و عناصر مهم  یهو −

(.... 

 دیف عطف و نشانه جدیاز به تعریر و نیت مسیلکگاه پل در  ی: توجه به جاییخوانا −

 ستیط زیمح يبرا  ینترل تبعات منف کرامون و  یط پی: توجه به محییگراعتیطب −

نان کراننــدگان و ســا يبــرا یرگــ ینور و عدم خ ینواختیکت ی، رعايراه و ضوابط راهساز  یمنی: مالحظات ایمنیا −

 یمحل

   ی: انتخاب شدت نور مناسب، استفاده از منابع نور مخف یاصول فن −

   شود.یه میاد توصیتم و فاصله زیم و با ریرمستق یغ  يها با نورپردازت عرشه و ستونیلکردن  کروشن   .۸

 مجاز است.   یک نتراست روشن/ تارکزنده و    يهارنگ با   يشهر  يهاپل  ينورپرداز .۹

 ر انتخاب شود:یات زکت نیشدت و رنگ نور با رعا .۱۰

 ط پل  یو شرا  ياربرکمتناسب با  −

 موجود   يهار پلیهماهنگ با سا −

 رنگ باال و رنگ متفاوت با فضا    يبا دما يهاز از چراغیپره −

 ه)ی(توص  يریپذانعطافل  یبه دل  ینور رنگ يبرا LED  ياستفاده از فناور −

مختلــف و بصــورت  يهــال و رنــگ نــور در زمانکر شــ ییــ ، (تغیک نامید  ينورپرداز  يهامحدود سامانه  يریارگکب −

 )یمناسبت

 ر توجه شود:یبه موارد ز  یابلک  يهاپل ياجزا  يدر نورپرداز .۱۱
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 ی ابلکپل  ي ات نورپردازکن  -۲۳جدول  

 ن اصل است. یترن و مهمی، اولیمنیت ایرعا - عرشه
 رامون باشد. یط پیعرشه و مح يردکعمل یی با روشنا یدر هماهنگ ينورپرداز -
 نان مناطق اطراف نشود.کرانندگان و سا یرگیموجب خ ينورپرداز -

تندیاز ظرف  - 1لونیپا و  معمارانه  فرم  برج  س یت  دیوار  زکا  ارتفاع  و  برا یل پل  نشانه یتعر  ياد  استفاده   ياف عنصر 
 شود.  

 شود.ی ه میتوص يامشهور و نشانه يهالون در پلی پا یو مناسبت یکنامید ينورپرداز -
 د شود. کیرها) تایتم دندانه تیر ریر پل (نظیمهم ز يبر سازه معمار - نیریز يهاسازه

 توجه شود.  پل یین عناصر بر فرم نهایترف یر ظریت تاثیبه اهم - هاابل ک
 انتخاب شود.  یلکها مطابق اصول ابل کرنگ و شدت نور  -

 
 د یمخروط د  يها یژگی پل براساس و یطراح يهاهیتوص -۲٤جدول  

 ات یوضوح جزئ د یمخروط د سرعت  ت یموقع
 م ک ز بر دورکجمع و متمر اد یز ی جاده اصل

 : پل یه طراحی توص
 اهش ضخامت عناصرکظرافت ابعاد سازه و  -
 ر عرشه یها و زستون  يساده برا يهاانتخاب فرم -
 ی تم خطوط افقید بر رکیتا -
   یرگیجاد خیم و عدم ایرمستقیغ ينورپرداز -
 رها  یت يتم در نورپردازیاستفاده از ر -
 رنگ   2ثر کبه حدا يت نورپردازیمحدود -
 ی ات (نرده و ...) با سازه اصلیجزئ ی نتراست رنگک -
و ستون   ی طراح  - فاصله  عرشه  با  متناسب  تمر  یانونکدید  ي متر  600ها  درکو  بر    ك ز 

 مترکرنگ و نور در فاصله 
 

 
 پل  يهاستون ينورپرداز در تمیراستفاده از  

 
1. Pylon 
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 د ی ، معمار: زاها حدید، امارات متحده عربیرنگ پل زا کم و تیرمستقیغ ينورپرداز  

   
 تنامین ژاپن و ویب یشبانه، پل دوست يف عطف و نشانه با نورپردازیتعر 

   
 س، نروژیها، پل فارنگهداشتن عرشه و ستون یکلون با تاریسازه پا ییباید بر زکیتا 

   
 وهاما ژاپنکو یلون، ساحل یراس پا یرنگ  يرنگ با برنامه نورپرداز کپل ت 

 تونل  ينورپرداز -٤-۳-۳-۹

مجــاز   يتونــل تنهــا در دهانــه ورود  ينورپردازه طرح  کبخش است    5  ییروشنا  یتونل به لحاظ طراح  یک طول   .۱

 است.
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   يتونل؛ بخش مجاز به نورپرداز يدهانه ورود 

 
 تونل  ي ات نورپردازکن  -۲٥جدول  

 ي ورود 

 شود (در روز). یطراح  "1سیاه حفره"حذف اثر   يبرا ينور دهانه ورود -
 شود. کمکبخش تونل  ترینبحرانی در  خودروها به ایمن ص و پاسخگوییید و تشخیتطابق د يبه راننده برا -
 باشد.  يثرکم نور حدکترا -
 ن شود. ییتع توقف دید فاصلۀ متناسب با ورودي روشنایی مسافت -
 ناحیۀ  و  آسمان اطراف، روشنایی اندازدهانه، چشم ن شود: روسازيییر تعیم نور متناسب با عوامل زکسطح ترا  -

  ورودي دهانه
 منظر را ارتقا دهد.  ییبایز يدر مناطق شهر يورود ينورپرداز -

داخل 
 تونل

 دارد.  یبستگ یکم ترافکباشد و به سرعت و ترا   ید با نور ثابت و مصنوعیداخل تونل با ییروشنا -
به شاخص   ییروشنا  يبرا  - ویز  يهاتونل  توجه شود:  اثر  يهای ژگیر   نور،  توزیع یژگیو منبع، خیرگی منبع، 

 .تعمیر دفعات و برابر آسیب، سهولت در مقاومت ن،کنوراف فیزیکی هايمحدودیت
 رمجاز است. یو غ یمنیر با اصول ایداخل تونل مغا ينورپرداز -

 شود (در شب).  یطراح" سیاه حفره"حذف اثر   يبرا ينور دهانه ورود - ی خروج
 ست.یرو مجاز نر روبه یننده در مسرا يد براید يجاد خطایل ایبه دل یدهانه خروج ينورپرداز -

 

   
 س یسوئ A۹هولز گذرگاه ید بدنه، تونل آ ید راننده با رنگ سفیت دیداخل تونل و هدا يعدم نورپرداز 

 
 

 
1. Black Hole ،  مقابل  يرون تونل و نور خودرویداخل و ب  ییاختالف روشنال  یبه دل    
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 ایاسترال ید تونل در شب، ولزجنوبید مناسب به دهانه سفی اهش نصب عالئم هشداردهنده با دک  

 

 

 
 هیروس یشهر سوش یزمستان یکدهانه تونل المپ یومینیفرم آلوم ينورپرداز  

 

 راه  یسات جانبیتاس  ينورپرداز -٥-۳-۳-۹

 .باشد  بنا  ییت خوانایو در جهت تقو  یلکراه مطابق اصول    یسات جانبیه تاسیابن  ينورپرداز .۱

 یحی رفاهی و تفر -یخدمات  ي هامجتمع .أ

احســاس امنیــت  و یمنین ایتام ي) برا3و  2، 1ژه درجه ی(بو یحیرفاهی و تفر -یخدمات يهامجتمع ينورپرداز .۲
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 شود.یه میاده، توصیسواره و پ

 ده باشد:یشیاندشیپارچه و از پیکر بصورت یز  يهابخش يمجموعه، برا  ییبه همراه روشنا  يطرح نورپرداز .۳

 توقفگاه  یاصل  يبنا  -الف

 خروجی و ورودي  -ب

 نگ کیداخلی و پار معابر  -پ

 اده  یفعالیت پ و تردد نواحی  -ث

 د شود.کیها و حجم بنا تابر لبه  يدر نورپرداز .٤

 ن شود.یبلند تام پایه هاي روشناییآنها با سیستم  ییز و خواناکن مراید به اید .٥

 نشود.  یک ص تراف یو عدم تشخ  یک رانندگان در جاده تار  یرگیها موجب خنکنوراف   یدرخشندگ .٦

 .ص باشدیقابل تشخ  یرانندگان در جاده اصل يها بران مجتمعیخروج خودروها از ا .۷

 م باشد.یرمستق یم و غیمال  يشبانه با نورها ينورپرداز  يریوکو   یابانیب  يدر محورها .۸

 بنا باشد.    يهاد بر لبهکیمختصر و با تا ينورپرداز  یو جنگل  یوهستانک  يدر محورها .۹

 ی خصوص  يبناها .ب

ب مراجــع یتصوه شده و به یحاضر ته نامهنییآد مطابق ضوابط یه جاده بایحاش  یخصوص  يبناها  يطرح نورپرداز .۱

 برسد.

 ت شود: یز رعاین  یخصوص  يبناها ينورپرداز يد برایبا  يه اصول نورپردازیلک .۲
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 ه راه یحاش یخصوص يبناها ي ات نورپردازکن  -۲٦جدول  

 ت منظریهو

 يغالــب نــورپرداز ک بــا ســب ی(نوع منبع نور، محل نصــب، رنــگ نــور و ...) در همــاهنگنما    ينورپرداز

 آن جداره باشد.ها در  یگیهمسا

 شود.یه مید) توصی(سف   ینور مهتاب اس بایدر ق (زرد)    یر استفاده از نور آفتابیدر مناطق سردس

 ییخوانا

رده و چهره روز نمــا را کد کینات و ...) تایا تزئیر ستون یتم عناصر شاخص نما (نظیبر ر  يطرح نورپرداز

 ند.ک  یتداع

 شود.  نیامت ییخواناو ت  یامن  لیدلبه   يورود  يفضا  ییروشنا

 اطراف بنا روشن نشود.  یعیط طبیمح ییگراعتیطب

 یمنیا

 ست.یها مجاز نمغازه  يها و ورودنیترینما، داخل و يننده بر روکرهیم و خیمستق  ياستفاده از نورها

و مزاحمــت  یرگــ یخ(بــدون ه جــاده یفعال حاش یو خدمات يتجار يثابت در بناها یاستفاده از نور رنگ

 مجاز است.  )رانندگان يبرا

از   يریت جــاده و جلــوگیــ ل امنیطبقات باال (به دل  بر پنجره  یغاتیو تبل  ینیی، تزینئون  يهانصب المپ

 .ستیجاز نرانندگان) م ينور مزاحم برا

ه جــاده یحاشــ  يل بناهاک يبرازن و فلَش ک به صورت چشم یغاتیو تبل ینیی، تزینئون  يهانصب المپ

 ست.یجاز نم

 یاصول فن

از، بــه یــ شــود. در صــورت نیه نمی) توصيف (ورودکوات در تراز هم  100ش از  یب  يهاار بردن المپکب

ر یــ در ز یین نصب المپ روشنایوات مجاز است، همچن 100المپ  3ثر کن، استفاده از حدایگزیطور جا

 شود.یه میار در سقف توصکتابلوها و به صورت تو

 

 ی غاتی تبل  يتابلوها   ينورپرداز -٦-۳-۳-۹

ــ ، بــا رعاجــاده ییروشــنا و با فاصله از  یک تنها در نقاط تار  یغاتیتبل  يتابلوها  ییروشنا .۱ و عــدم  یمنــ یت اصــول ای

 د رانندگان مجاز است.ید يمزاحمت برا
و   ییگراعــتیطب  ،یمنیاست؛ از جمله اصول ا  یز الزامین  یغاتیتبل  يدر مورد تابلوها  ينورپرداز  یلکت اصول  یرعا .۲

... 

ا منبــع نــور یــ زن  ک چشــم  يهــاتنها با منبع نور ثابت مجاز اســت. اســتفاده از چراغ  یغاتیتبل  يتابلوها  ییروشنا .۳

 ست.یجاز نم  كمتحر

 ست.یمجاز نند،  کرا مختل    ییعالئم راهنما  كه درک  یلبوردها در نقاطیب  ییروشنا يبرا  یرنگ ياستفاده از نورها .٤

 شود.یه میتوص  یرگیاهش احتمال خک يبرا  یاستفاده از منبع نور مخف  .٥
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 راه ه  یه حاشیابن-٤-۳

 ی ل کاصول  -۱-٤-۳

ن نسبت در هر پروژه، بــر اســاس ین اییعت  م است ویر قابل تقسیز  یلکسه حالت  به  ط  یمحنه و  یزمرابطه ساختمان با  

 .1عهده طراح استمنظر و بر   یلک  يراهبردها
 تقابل نتراست) ک( تضاد تجانس 

 مقابله با آن  و در  ط  یجدا از مح ط یان و جدا از محینما ط به لحاظ  فرم، جنس یمح  يرایپذ

 :است یت آن الزامیرعاه  کدارد    یلکاصل   3  ه در منظرراهیابن  یطراح
 ییخوانا یی گرانه یزم یو هماهنگ  یپارچگ یک

 یو هماهنگ  یپارچگ یک •

 شود. ی نیبشیمنظرراه پ  يراهبرد در برنامه ریمس  2یل کپالن  گر در یدیک راه نسبت به  ی سات جانبیت تاس یموقع .۱

 . )مناسب یان یو نما ییضمن خوانا(  د و منظر محدوده باش ی عیط طب ی محب با کیدر تر راه ی سات جانبیتاس .۲

 ابعاد و ...). حجم، فرم و،ک گر هماهنگ باشد (به لحاظ سب ی دیکهمجوار با  ي بناها ي معمار .۳

 گر هماهنگ باشد. یدیکجداره با  یک  يهانمافرم و مصالح  .٤

 باشد. هماهنگ اس منظر ی حجم و ابعاد بنا با مق  .٥

 ز شود. یرد پرهکو از ساخت فرم و احجام بدون عمل  باشد  یفضا و پالن داخل  ي ایگوبنا  ي نماو  ی فرم خارج .٦

 شود.  ی آن طراحدر تضاد با ا ی د بر بستر کینشانه با تا  يبناها .۷

 .3ندک ت نشانه را حفظ یر مسجد و امامزاده) اهم یشاخص (نظ  يها و بناهامجاور نشانه يبناها طرح .۸

 ن هماهنگ باشد.یزم  يها یژگیو و یو توپوگراف عوارض با ه یابنو ارتفاع  فرم .۹

 
 یی گرانه یزم •

 ی ابیانکم ی می اقل یطراح تیهو

 تیهو  -

 . شود  يرویپت)  یو فعال  ياربرک(با هر نوع  هیابن  يو نما  یلکدر طرح   یبوم  ياز معمار .۱

 باشد.  هماهنگ منظر    يهاعناصر و ارزش ،تیبنا با هوو طرح  فرم   .۲

 ژه در طرح و عناصر نما).ی(بوشود  یه میتوص یبوم  يمعمار  ياز الگوها  يرویپ .۳

 
 ي در معمار  یباشناسیتاب زکشتر رجوع شود به  یجهت اطالعات ب.  1

2. Master Plan 
از:  .3 مس   شهر)  وعمران  توسعه  يساختار  -ي راهبرد(  جامع   طرح   برگرفته  وزارت  ضوابط  1388ن،کتهران،    ت یهو  یابیباز  يهاشاخص   و  و 

   1390ران،یا  يمعمار   و  يشهرساز   یعالی، شورایرانیا  -یاسالم  يمعمار   و  يشهرساز 
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 یمیاقل  یطراح  -

زان دمــا، رطوبــت، یــ وزش بــاد، مد، جهــت و شــدت  یه تــابش خورشــ یتوجه شود (زاو  یمیاقل  بنا به عوامل  یدر طراح .۱

 و...).  یبارندگ

 ات نما).ی، مصالح و جزئیلکتوجه شود (به لحاظ فرم    یمیاقل  يبنا به الگوها و اصول معمار  یدر طراح .۲

 ر).یوکر در  یشود (مانند بادگیه مید، توصیجد  يهر منطقه در بناها  یمیاقل  يها و عناصر معمارنمادها، فرم  ینیبازآفر .۳

 یابیانکم  -

  توجه شود.د به جاده از بنا  یبنا از راه و دد و منظر یه به دیابن یاب یانکم  در .۱

 ...).وه و کل، زلزله، رانش یس ر ینظ یع یمخاطرات طب(توجه به   ت شودیرعامل رعایاصول پدافندغ بنا  یاب یانکم در  .۲

  ی دخل و تصرف به عوارض و اراض  ي افته و دارایر  ییتغ  ی توجه شود (اراض   ی بنا به درجه ارزش منظر اراض   یاب یانکدر م  .۳

 ت دارد). یاولوموجود  ی توپوگراف ر و کب

 .)2-3(ارجاع به بند    دشوراننده از جاده توجه   كد و ادرای مخروط ده و یزاوه به یدر انتخاب محل ابن .٤

 . شودیه م یتوص مرتفع  يها انک مبر نشانه  يبناهااستقرار  .٥
 ییخوانا •

 ند.ک  ک م ک راه   ییجاده به خواناه راه در یع عناصر و ابنینحوه توز .۱

 .شوند یاب یانک ف و میتعرراه  ییخوانات یراه با هدف تقو ی جانب ساتیتاس .۲

 مسافر با راه استفاده شود. یی به آشنا کمک ل نشانه و کیتش  ير برایطول مس  ی ع یعناصر طب ی از حفظ و معرف  .۳

  ي راحت از سو  ییت، فرم و رنگ خوانا و قابل شناسایراه، به لحاظ موقع  ي و امداد  یخدمات  ي و بناها  یسات جانبیتاس .٤

 مسافران راه باشد.
 

 ر)یو سا ی ه (عمومیابن  يمعمارضوابط  -۲-٤-۳

 ی عموم •

 د.وشت یرعا 1یاس انسان ی تناسبات و مق  ه بناها یلک ی در طراح .۱

 باشد. اطراف (شهر و روستا) يهاونتگاهکس ن یتریک برگرفته از نزد یبوم يمعمار  يالگو .۲

 شود. نآن موجب اغتشاش جداره  يت و نوآوریا خالق ی ؛ ینواختیک طرح موجب  ی حد سادگ طرح بنا خوانا باشد؛  .۳

 .2نداشته باشد ي ردکرعملیزائد و غ  يهاعناصر و فرم بناطرح  .٤

 
ت و  یمیت، صمی، امنیر راحتینظ  یاست و احساسات مثبت  یکاس انسان نزدیه به مقکآن است    ياز بنا و اجزا  يابنا، اندازه   یاس انسانیمق  .1

در برابر مخاطبان    ینسب  يامر   یانسان  اسیمقشوند.  یم  یگانگیاس سبب هراس و بی خارج از مق  يند. بناهاکیط را به ناظر القا میارتباط با مح
 .است، معلول و ...)  كودکمختلف فضا (

 ی اسالم  -یرانیا   يدر معمار  یهودگیز از بیاصل پره  .2
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 ت شود:  یرعا یسلسله مراتب دسترس  ،ی عموم  يبناها حدر طر .٥

 شود.ف یط تعریمرز بنا با مح  -

 باشد.ان  ینقطه آغاز، اوج و پا  يبنا دارا  -

 بسته).  -بازمهین  -ت شود (بازیهر منطقه رعا  یمیاقل  يبه بنا با الگو  یب فضاها در دسترسیترت  -

 
 ه مجاور راهیدر طرح ابن ییسلسله مراتب فضا توجه به 

(بال مهین  ي فضاها  یطراح .٦ پ ک باز  پال  ي ورودشین،  با  متناسب  ارتفاع  و  با عرض   (... میتوص  ك و    ي (فضا  شود یه 

 . لتر و متنوع)یف 

از  یدر صورت ن  ست.یا در جوار بنا مجاز نیدر تراس    ) از بنا  کمنف  يهاک وس کیر  ی الحاقات (نظ و ساخت    یطراح .۷

 ده باشد. یشی ش اندید از پی ها باک وسکیان  ک طرح و م

 ).ی آمدگ شیر تراز پ ی(نظ  ها هماهنگ باشداز مجاورت  یکیبنا حداقل با  یحجم  يباز .۸

 بافت و مصالح  •

 . شدهماهنگ باطرح  بستر و م یبا اقل مصالح نما  .۱

 د.باش و قابل شستشو بادوام  یآلودگ  و ش یفرسا،  یم ی اقلط یشرادر برابر   نما مصالح  .۲

مصالح صنعت  .۳ از  معماری مغا  ی استفاده  با سنت  نما   ي ر  در  منطقه  ن  هر  فلز، سرامی شمانند  ست؛  ی مجاز  ،  یکشه، 

 هستند). ین قاعده مستثن یارخانجات از اکو   يدیو تول یصنعت  ي ت (واحدهایامپوزک

 ست.ی مجاز ن یم یط اقل ین نما بادوام باشد و استفاده از مصالح نامتناسب با شرایمصالح نو .٤

 . ار رودکبخاص آن مصالح  ییات اجرایت جزئین نما با رعایمصالح نو .٥

 .)ی عموم ي(به استثناء بناها  مجاور آن جداره هماهنگ باشد يهاكپال ي ، با نماكهر پال يمصالح و رنگ نما  .٦

 رانندگان نشود.  دیاختالل د و  یرگ یباعث خ یو آفتاب در مناطق گرم  ی اسک استفاده از مصالح انع .۷

دقت در  زان  یت و مک اربر فضا است. بافت مصالح متناسب با سرعت حرکحواس    كات بافت، محریتنوع و جزئ .۸

 اده انتخاب شود. یاس پ ی د و در مق یمخروط د

 شود.   توجهمصالح  بافت  ه برینور و سا  ریتاث به .۹

 رنگ •

 .استفاده شود ا تقابل الزم طرح با بستریتضاد  تجانس،   يرارنگ باز   .راه داردمنظررا در   يبصرن نمود  یشتریبرنگ  

 اشد.بنه ی متجانس و هماهنگ با منظر و زم نما يهارنگ  .۱

افزایتعر  يبرامتضاد    ي هارنگ  .۲ و  نشانه  با  است بنا مجاز    ییواناش خیف  با طرح  ی و  به تصو  ی لکد همراه  ب  یبنا 
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 منظرراه برسد.  یمتول

 بازشو •

 شد.با ر هماهنگ یمهم طول مس يا بناهای یبوم  يمعمار يالگوبا طرح بازشوها  .۱

 باشد.  ی میاقل ی رو اصول طراحیپ و مصالح  ابعاد ، فرمطرح بازشوها به لحاظ  .۲

 هماهنگ باشد. ت آن جداره یل ک و ك آن پال ي و طرح نما  ک ال بازشوها با سب کابعاد و اش  .۳

 الحاقات  •

 و اغتشاش نما نشوند.  ی موجب آشفتگ یعناصر الحاق .٤

 ). بان در مناطق گرمهیساا ی ن در مناطق سرد کمانند بادش پارچه باشد (یک بنا  یل کفرم با  یعناصر الحاق .٥

از   .٦ غ استفاده  تزئ  يردکرعمل یالحاقات  صرفاً  ن  ینیو  نیمجاز  زائد،  خطوط  (مانند  مجسمهستونمیست  ها،  ها، 

   ها و...).کیاکح

 سان باشد. یک مجاور  يواحدها  یرو در تمام ادهی بان بر پی سا ی آمدگشیارتفاع نصب و پ .۷

واحدهایسا .۸ تجار  یخدمات   يبان  و  یحاش  يو  جنس  و  بوده  نما  بر  ثابت  نوع  از  جاده  همساه  با  آن    ی گیرنگ 

 باشد. هماهنگ 

ر آب،  کها، تانهاي تاسیساتی، ناودانست (نظیر چیلر، کولر، کانالینصب تاسیسات بصورت نمایان در نما مجاز ن .۹

هاي گاز شهري) و باید با تمهیدات مناسب و  هاي برق و تلفن، دودکش بخاري و ... به استثناء لولهها و کابلسیم

ن با  با. لوله1) پوشانده شوندكر شبای(نظ   ی اصل  ي ماطرح پوشش هماهنگ  با رنگ  ی هاي گاز شهري  د متناسب 

 . 2آمیزي شودرنگ  نماي ساختمان

تأس .۱۰ قب ینصب  (از  آنتن، ونت، دودیسات  به گونهکل  بام و خط آسمان  لبه  بر   (... و  نماک  ياش  از  در    یاصل   يه 

   ست.ی ت باشد، مجاز نیسمت جاده قابل رو

 سبز   يفضا •

 م آن خطه باشد.  یا هماهنگ با اقل ی ج ی و را یبوم يهامحوطه و نما از گونه ی اهی پوشش گ .۱۱

 شود. یه می مهار باد و گرد و غبار توص يحول بنا برا یاهی در نقاط مستعد شدت باد، استفاده از پوشش گ .۱۲

 شود. یه م ی) توص ینندگ ک دعوت  ياشت درخت در مقابل بنا (براک باغچه و  یطراح .۱۳

 شود. یه م یتوص ییات اجرایو جزئ یمن ی ، ایم یط اقل ی ت شرایام با رعا ب -باغ یطراح .۱٤

 بام •

 منطقه هماهنگ باشد. یبوم يمعمار يو الگو ی میاقل  یه با اصول طراحیفرم بام ابن .۱٥

 
-1-3(بند    25/9/87مورخ    ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري   ایران در خصوصشوراي عالی شهرسازي و معماري  مصوبه    .1

17( 
 ) 1-2-3همان (بند    .2
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، مصالح،  یشانی، پ ی آمدگشیگر هماهنگ باشد (در فرم بام، پیدیکجداره با    یکطرح بام (خط آسمان) بناها در   .۱٦

 ...). نات و یتزئ

 ست. یها مجاز نیگیها، تجاوز از ارتفاع خط بام همساسان مجاورتیکدر صورت تعداد طبقات  .۱۷

 شود.  ین یبشیبام پ  يان براکچون آبچ يریه بر نما، تدابکجاد لیاز لغزش آب و ا  يریجلوگ يبرا .۱۸

 ينورپرداز •

   ).1-9-3-3  (رجوع به بند  منظر شبانه بنا در انطباق با منظر روز آن باشد  .۱۹

افزا  ينورپرداز .۲۰ با هدف  و    ییش خوانای بناها  نشانه)    ی ابیریبه مس  ک م کمنظر  و  نقاط مرجع (عطف  با  رانندگان 

 .باشد

ها در هر جداره باشد (نوع منبع نور، محل نصب، رنگ نور  یگیهمسا  يغالب نورپرداز  کنما مشابه سب  ينورپرداز .۲۱

 و ...). 

و مزاحمت   ی رگیفعال شبانه مجاز است (درصورت عدم خ ی اتو خدم  يتجار يثابت در بناها ی استفاده از نور رنگ .۲۲

 رانندگان). يبرا

 ست. یل نما مجاز نکدر   ش زن و فالک چشم  نصب المپ .۲۳

 ت.  سیجاز نطبقات م  بر پنجره یغات یو تبل ین یی، تزنئون يهانصب المپ .۲٤

 ست. یها مجاز نمغازه يها و ورود نیتری ننده بر نما، داخل وکرهیم و خ یمستق ياستفاده از نورها .۲٥

 شود.  یه مینات و ...) توصیا تزئی ر ستون یتم عناصر شاخص نما (نظ ید بر رکیتا .۲٦

 نما  يتابلو •

 ).2-5-4و نصب شود (رجوع به بند  یه جاده مطابق با ضوابط حاضر طراحیحاش ي هاكپال ی تمام يتابلو .۲۷

 ست. یمصوب مجاز ن يشده در طرح نما ین یبشیگاه پ یچ گونه تابلو خارج از جاینصب ه .۲۸

 ست.ی بر بدنه نما و سطح تابلو مجاز ن ییو مقوا ي اغذک  ي ا پوسترهایس، بَنِر ینونصب هرگونه پارچه .۲۹

 ست. یب با آن مجاز نکیا در تریواحد  یتابلو معرف  ي س به جایوارنویاستفاده از د .۳۰

 د.مجاور هماهنگ باش ي بناها ينما با تابلوها  ي رو يابعاد تابلوها .۳۱

 گر هماهنگ باشد. یدیک جداره با  یکتابلوها در  ی آمدگشیزان پیامتداد و م .۳۲

 ست.ی باالتر از خط آسمان مجاز ن ياچ گونه تابلو در هر ابعاد و اندازهیبام تخت، نصب ه يدارا يدر بناها .۳۳

 شود. یه میار در سقف توصکر تابلوها و به صورت تویدر ز  یینصب المپ روشنا .۳٤

 
 یفرهنگ  -یخیمناطق تار .أ

د شــده (بــه لحــاظ ییــ تا  یراث فرهنگیارشناسان مکتوسط    یخیو تار  یفرهنگ  عناصر  مجاورد  یه جدیابن  تیوقعم .۱

برنامــه و طــرح  یاحتمال يهابیآسا ی ینترل اثرات جانبک يو رنگ و مصالح) و برا يفاصله و ارتفاع، طرح معمار
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 ارائه شود.

 :یفرهنگ  -یخیتار  يهاتیمجاز به ساخت در جوار سا  يدر بناها .۲

 .باشد  یات نما حداقلیبافت و جزئ  -

 نما مجاز است. يتابلو  یت ضوابط عمومیت بر بدنه بنا با رعایمعرف فعال يتابلو  یک نصب تنها    -

 نظر مجاز است.  ت موردیسا  یراهنما و معرف  يتنها نصب تابلوها  -

 
 منطقه مجاور راه يگردشگر يهاجاذبه یمعرف ينمونه تابلو 

 .)واضح  دی(نقطه د  ستیمجاز ن  یفرهنگ  -یخیتار  يهاتیسا  يمتر 600تا شعاع   یغاتیتبل  يلبوردهاینصب ب .۳

 .)واضح  دی(نقطه د  ستیمجاز ن  یفرهنگ  -یخین تارکاز اما يمتر 600اشت درخت بلند در شعاع  ک .٤

 ن نباشد.یو منظر  یخیتار  يهاتیسا  یکیو در نزد  یخیتار  يد در محورهایاشت منظرراه مانع دکطرح  .٥

 
 ی مناطق صنعت .ب

 شود.   یدر منظر طراح  یم و خنثید هماهنگ با اقلیجد  یه صنعتیابن  ينما .۱

ا یــ اشــت درختــان  کر  یــ و مصنوع پوشانده شود (نظ  یعیموجود، با موانع طب  یه صنعتینامطلوب ابن  يد به نماید  .۲

 ط).  یواره هماهنگ با محید

 نترل و رفع شود.کدر قانون    یع بر منظر توسط نهاد متولیصنا  یطیمحستیز  يهایآلودگر  یتاث .۳

 شود. یشده و طراح  کیک ه از جاده تف یل نقلیو توقف وسا  یدسترس  يفضا .٤

 ).یمنیرد و اصول اکشود (ضمن پاسخ به عمل  یه میسبز توص  يبا محوطه و فضا  يب توده معمارکیتر .٥

ه یان توصــ کــ م  يت و معنــایت هویتقو  يه جاده برایدات در حاشیو نماد تول  یتمظاهر صنع  يهااستفاده از المان .٦

 شود.یم

 شود.یه میتوص  یاهان جاذب آلودگیاشت گکبا   كآب و خا  يهایاهش آلودگک .۷
 

 )ی ه عمومیراه (ابن ی سات جانبیتاس -۳-٤-۳

 است:  يراه، ضرور  یسات جانبیمختلف در استقرار تاس  يبا توجه به سهم نهادها
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ــ ی، ماندگار و ســرمایرساختیز يبنا یک تمام مراحل به طرح به عنوان در   .۱ ــ تعرتوجــه شــود (در  یه مل ف پــروژه، ی

 ).يبردارنظارت بر ساخت و بهره  ،یابیانکمصالح،  يطرح به مشاور ذ  يواگذار

 یو ...) به لحاظ تعداد، فواصل و نحوه استقرار، ضــوابط نهــاد متــول  يس راه، راهداری(پل  یسات جانبیدر انواع تاس .۲

 ت شود.یرعا

س راه، ی، پلــ یراه (عوارضــ   یخــدمات  يبناهــا  یداخل  يدر خصوص پالن فضاهامربوطه    يضوابط و الزامات نهادها .۳

 ت شود.یو ...) رعا  يراهدار

، یعــ یهــا، مصــرف منــابع طبیانــواع آلودگشــود (از جملــه یه میتوصــ بناها  ساخت    یطیمحستیز  بعادا  توجه به .٤

 و ...).  یمیرات اقلییتغ

 توجه شود:اربر ک يبصر  كدرو د راننده  یمخروط د  يهایژگیبه و  یراهنیب  یه خدماتیابن  یدر طراح
 راه  یسات جانبیتاس ید در طراحی مشخصات مخروط د -۲۷جدول  

 ات یوضوح جزئ د یمخروط د سرعت  ت یموقع
 ) یرامونید پیرون از دیم (بک بر دورز کجمع و متمر اد یز ی جاده اصل

 ات: کن
 يریوکو  یابانیاز لبه جاده ب يمتر 100تا  50استقرار در  -
 ه)ین) (توصیو منظر یخیت تاری(بجز سا يریوکنه یمتوسط با زم یتضاد رنگ -
 ه) ی(توص یخیو تار ی، جنگلیوهستانکنه یم با زمک یتضاد رنگ -
 میم و مالیرمستقیغ ينورپرداز -
 بنا يهالبه  يد بر حجم بنا در نورپردازکیتا -
 ه)ی(توص یوهستانکنه یاد و فرم ناهمگون با زمیز از ارتفاع زیپره -

 
 ی رفاه-یخدمات يهامجتمع -۳-۱-۱-۱

 ياو حمــل و نقــل جــاده  يت ضــوابط ســازمان راهــداریــ رعا  یراهــ نیب  یرفاه  -یخدمات  يهامجتمع  یدر طراح .۱

 است.   یها الزاماستان

 ر باشد:یز يهاپارچه شامل بخشیکل واحد و ک  یک طرح مجتمع بصورت  .۲

 ادهیت پکث و حرکم  يفضاها  -نگ کیمعابر داخلی و پار  -سواره ورودي و خروجی  يهایدسترس  -یاصل  يبنا

 
 ی رفاه -یخدمات يهاها و مجتمع توقفگاه يبرا یاده اختصاصیپ ينگ و فضاهاکیمجزا، پار یدسترس ینیبشیضرورت پ 

 شود.حفظ   از راهبنا  د به ید .۳

 . شود  یطراح عت و بافت اطرافیطب،  ت منظریهوت احترام به یبا رعا  یرفاه-یخدمات  يهامجتمع  ينما .٤
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ط یمربوطــه (ســازمان حفاظــت محــ  يبا نظارت ارگان ها  يولوژکو ا  یطیست محیل زید مسایه بایابن  یدر طراح .٥

 و...) يو جانور  یاهیات گیححفظ  ،  یسطح  يهات آبیری، دفع فاضالب، مدياریآبت شود. (یران) رعایاست  یز

 شود.   تیرعابران  راکحفظ جان   يبرا  یو فن  یمنیاصول ا ،هیابن  یدر طراح .٦

 .  )1-4-3(رجوع به بند  ت شودیرعا  یمیه اصول اقلیابن  یدر طراح .۷

بــه   عورجتوجه شود (گذار  ریعوامل تاثر  یو سابنا    ياربرک،  یمیاقله به عوامل  یحول ابن  یاهیپوشش گ  یطراحدر   .۸

 .)2-4-3بند  

 اربران نشود.کد  یت دیو محدود يبصرموجب اغتشاش  حول مجتمع    یاهیپوشش گ .۹

موانــع   پوشــانده شــود؛ بــا  یدات طراحــ یبا تمه  موجود  یرفاه-یخدمات  يهامغشوش و نامطلوب مجتمع  يهانما .۱۰

 ها و تابلوها).وارهی) و مصنوع (انواع دیاهیپوشش گ(  یعیطب يبصر

  شود.یه میم توصیوم و اقلمتناسب با ب  ،هیابن  يدر نما  سبز  يفضا استفاده از   .۱۱

 انتخاب شود.  یو فن  یتیامن،  یمیاقل  لیمسات  یمصالح نما با رعا .۱۲
 
 پاسگاه پلیس -۳-۱-۱-۲

بنــا س و راننــدگان  یپلــ   يروهاین  يمناسب براد  ید  نقطه مسلط به جاده و با  یک د در  یس بایساختمان پاسگاه پل .۱

 شود.

 یو طراحــ   ینــ یبشیاز ابتــدا پ  سیپاسگاه پلــ ون) مجاور  یامکتوبوس،  ا(ن  یه سنگینقل  يهالهیوس  یبازرس  گاهتوقف  .۲

 شود.

 باشد.  یحداقل  سیپاسگاه پلارتفاع   .۳

 .)واضح  دی(نقطه د  دشبامتر  600حداقل  (نظرگاه، نقطه عطف و نشانه)    نیاز نقاط منظر  سیپاسگاه پل  فاصله .٤

 .شدداشته با  نهیبا زم  یو تضاد نسبنتراست  ک  س،یپاسگاه پل  يرنگ نما .٥

 .)9-3-3  رجوع به بندباشد (  بنا ییت خوانایمطابق اصول و در جهت تقو  سیبانه پاسگاه پلش  ينورپرداز .٦

 د.باشن  هینقل  لیانظارت بر وست و ید، امنیدت  یمحدودموجب   پاسگاهحول   یاهیپوشش گ .۷

 شود.  يد نصب و نگهداریدور از د  یالزم در محلزات  یسات و تجهیتأس .۸

 
 ی عوارض -۳-۱-۱-۳

دن بــه یش از رســ یاز فواصــل دور و پــ د یــ دارند و باد راننده  یانون دکدر    ياعرض و ارتفاع قابل مالحظه  یعوارض  يبنا

 كقابــل دراهش ســرعت و فاصــله  کــ ها بــا  بنان  یال، بافت و رنگ  کند. شباشقابل مشاهده    متر)  315(د انتخاب  یفاصله د

 است.

 د راننده توجه شود:یمخروط د  يهایژگیبه و  یعوارض  يبنا  یدر طراح
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 یعوارض  ید در طراحی مشخصات مخروط د -۲۸جدول  
 ات یوضوح جزئ د یمخروط د سرعت  ت یموقع

 م ک ز بر دورکمتمرجمع و  اد یز ی جاده اصل
 :اتکن

 )يمتر 315د انتخاب (یت بنا با عرض و ارتفاع مناسب در دیرو -
 ي و شفاف و عدم انسداد بصر کفرم سب -
 نه یبا زم يثرکحدا یتضاد رنگ -
 يات بدون اغتشاش بصریاستفاده از بافت و جزئ -
 ل بناکم یم و مالیرمستقیغ ينورپرداز -
 یخیتار يهاتیبنا در مجاورت سا یات حداقلیبافت و جزئ -

 داشته باشد.  ید حداقلیو شفاف باشد و انسداد د  ک سب  یعوارض  یحجم  فرم .۱

 يو ...) همزمان با طرح در فاصــله و فضــا  یس بهداشتی(مسجد، فروشگاه، سرو  یمجاور عوارض  یخدمات  يفضاها .۲

 شود. یو طراح  ینیبشیپ  یاف ک

 ابد.یارتقاء    یاهیب با پوشش گکیت فضا در تریف کی .۳

 ند.کبنا غلبه ن  يبر حجم و معمار  یبر بام عوارض  یطیغات محیتبل .٤

نتــرل خــروج خودروهــا از ک يها، درختان، نهر آب و ...) برا  ي(ناهموار  یعیب عوارض طبکیمنظر و تر  یاز طراح .٥

 ر استفاده شود.یمس

 باشد.  يثرکرامون حدایپ  طیمح  با  یساختمان عوارض  یتضاد رنگ .٦

 د.نباش ياغتشاش بصرو   ییاهش خواناکموجب بنا ات و بافت  ییجز .۷

 .ص شودیاز فاصله دور قابل تشخ  یعوارض  يه بناک، ضمن آنشدبام و ساده  یرمستق یم، غیمالشبانه   ينورپرداز .۸
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 ا یفرنیالک نز یپل مارت یعوارض ينما یف نشانه راه با فرم و رنگ مسیتعر 

 
 عوارض ستگاه اخذ یو شفاف ا کفرم سب 

 

 ي ز امدادک ر مرای، خانه بهداشت و سايراهدار -٤-۳-۱-۱
 ند.کمهم جاده را مخدوش ن  ياندازهاه چشمین ابنیاستقرار ا .۱

در مواقــع   یشود (سهولت دسترس  یابیانکد مسافر میدر مخروط داز لبه جاده و    یدر فاصله مناسب  يز امدادکمرا .۲

 بحران).

شــود (بــه یه میها توصراه  یدر تمام  يز امدادکنوع مر  یک   يخوانا براسان و  یکنوع عالمت ساده    یک استفاده از   .۳

 ).یانتظام يروین يحول بنا برا یا نوار آبیهالل احمر  يقرمز برا يعنوان مثال استفاده از تابلو

 شود. یده با آنها طراحیشیش اندیپارچه و از پیکه بصورت ین ابنینگ مجاور اکیا پاریمحل دپو  .٤

 در مواقع بحران).  ییش خوانایبا بستر مجاز است (با هدف افزا  يامداد  يبناها  يتضاد معمارنتراست و  ک .٥

 ).یمجاز است (مصوب نهاد متولپهنه    یک در    یا پالن داخلیحجم  يبراپ)  یسان (تیکاستفاده از طرح  .٦

 

 ی عی در منظرطب یطراح-٥-۳

 يات جانوریح -۱-٥-۳

 ي ات جانوریحبر    يراهساز   ي هاطرح  ی اثرات منف -۱-۱-٥-۳

  :دارند  يات جانوریحبر   یبیتخر اثر گونهدو    يهسازرا  يهاطرح

 )جذب شدن به نور  ،غذا، ساخت النهآب و  افتن  ی يعبور برا  لی(به دل  ياستگاه و تصادفات جادهیز  یکیزیع ف یتقط  -

 الب و ... ی، سهایآلودگر ابعاد قلمرو،  ییتغست بوم در اثر یر زییبر اثر تغ  یت زندگیف کیاهش  ک  -

شــتر یب  ستگاهیع زیتقطو مساله  ست جانوران  ینامناسب ز  يهالبه  ،ها اختصاص داده شودبه جاده  يشتریهرچه سطح ب

 شود.یم
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 ستگاه جانوران یلبه راه بر قلمرو و ز یاثر منف 

 

 یلــ کار کن معضل، سه راهینترل اک ياز تبعات آن است. برا یبیر اثرات تخریه ساکاست    یستگاه معضل اصلیع زیتقط

از   یکــیز  یــ وان در طول جــاده نینترل رفتار حکن  یرگذرها، روگذرها و نصب حفاظ راه. همچنیشود: ساخت زیشنهاد میپ

 .1ارها استکراه

             
 رگذر و حفاظ یب زکیتربا ستگاه یاتصال ز -رگذر یا احداث زستگاه بیاتصال ز -با راه ستگاهیع زیاز راست به چپ: تقط 

      

 يات جانوریححفاظت   يمنظر برا   یطراح  يارهاکراه -۱-۲-٥-۳

طــرح   یک   يات جانوریحا راه حافظ  یشود. «راه سبز»    یابیانکق میوانات بطور دق یر با محل عبور حیمس  ینقاط تالق   -

ــ ) بایخــدمات  يهــامجتمعر  یــ (نظراه    یجــانب  ساتیتاس  یابیانکر و میده است. در انتخاب مسیشیش اندیپارچه و از پیک د ی

 :شود  یط  یدانیبرداشت م  ایا مشاهده  ب ،ربطیذ  يبا استعالم از نهادهار یز  يهاگام

 شود.  ییشناسادر شب و روز   آنهات کحر  يز الگویو ن)  یندگکمنطقه (نوع و پرا يجانور  يهاطالعات گونها  -

 د شود.ییست تایزطیتوسط سازمان حفاظت مح شده و  ییشناسا رانمحل عبور جانو  -

 يهــا مبنــارار آنکــ وع سوانح و حجم و تن  محدوده،مشابه    يهاگر جادهیدز  یخنقاط سانحهدر صورت فقدان اطالعات،    -

  قرار داده شود.  يریگمیتصم

 وانات اصالح شده و به حداقل برسد.یت حکر حریراه با مس  یتالق   -

 
ا  یکمطابق آمار    .1 و تعداد الشه   %70وانات  یزان تصادفات با حیسال پس از ساخت روگذرها و نصب حصارها، میکلرادو،  کالت  یبزرگراه در 
 افت.  یاهش  ک  %86وانات در جاده  یح
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 وانات یبا محدوده تردد ح یح جاده با حداقل تالقیصح یابیانکنمونه م 

ــ وانات یح یی(به عنوان منبع غذا یاهیست بوم و پوشش گیبر ز  يراهساز  یر منف یتاث  - آنهــا) بــه  ینیگزا قلمــرو النــهی

 حداقل برسد.

 ط، انتخاب و اجرا شود.یط طرح و محین روش با شرایترن، متناسبکمم  يارهاکان راهیاز م  -
 
 
 
 
 

                
 A ستگاهیان زیجاده از معبور ،  Bستگاهیعبور جاده با فاصله از ز،Cستگاه دوسمت جاده، یاتصال زDب. یحجم تخر جبران 

 
ر یــ ا با نــرخ مــرگ و میحفاظت شده    يهاگونه  يژه در مناطق دارایشود؛ بو  ین طراحییت پاکسرعت حر  يجاده برا  -

 باال. 

غالــب   يهار گونــهیاز مرگ و م  يریار جلوگکراه  يمراحل شناخت فوق، اجرا  يان اجراکط خاص و بدون امیدر شرا  -

 شود.یه میشور، توصکعت  یطب

o ینــدگک، پرایت اراضــ کی، مالیتوپوگراف   يها، نقشهییهوا  يهاسکراه سبز عبارت است از: ع  یطراح  يالزم برا  كمدار 

. پــس از يآمار سوانح و تلفــات از هــر گونــه جــانوروانات، و  یت حک(فون و فلور)، مدل حر  ياهان و جانوریگ  يهاگونه

 1وانیــ ننده عبور و مرور حکنترلک  يهانیو زم  یو رانندگ  ییراهنما  يهانیتوان با استفاده از دوربیز میساخت جاده ن

 رد.ک  يآوررا جمع  یطیاطالعات مح

 
1. Track bed 
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 جادهه یحاش در مصالحوان یح يردپامدت یحفظ طوالن با  وانیعبور ح شیپا 

 

 واناتیاهش تصادف با ح ک  يارهاکراه -۱-۳-٥-۳

ش یافــزاقبــل از  و  نباشــد    يدر فصول پرتــردد گونــه جــانور  یحفاظتاقدامات  و    يات راهسازی: عملزمان اقدامات •

از  یاز نقطــه خاصــ  فصــول یابد (به عنوان مثال پرندگان در برخیش نیتا تلفات افزا دان رسیوانات به پایححضور  

 شود.).یادف مه باعث تصکنند  کیجاده عبور م

 یــیتر اجراعیســر یحفاظت يارهاکگونه در معرض انقراض راه  يوان: برایتناسب زمان اقدامات با درجه انقراض ح •

 شود.

 وان یح ين خطر برایشتریب يدارا  يهاخودرو  ییشناسا •

 راننده با: دید دانیم گسترش •

 ژه خزندگان و پرندگان)  یند (بوکیراه: سطح گرم راه در شب حیوانات را به خود جذب م ییروشنا بهبود −

 یاهیپوشش گ رینظ  یعیطب موانع حذف −

 واناتیساخت گذر ح •
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 وانات یح  گذر  انواع -٤-۱-٥-۳

 وانات یانواع روگذر ح -۲۹جدول  

روگذر  
 1ن یمنظر

 ستگاه جانورانیدر مجاورت ز یابیانکم 
 متر   2-1.5 كمتر و عمق خا  70ر یبا حداقل عرض مس 
  ن یسه با روگذر منظریدر مقا ی وانات وحشیمتر روگذر حکعرض 
 نهیم هزک يبندل سهولت نصب و آبیان (به دلیآبز يم براکساخته با عمق شیپ يهااستفاده از حوضچه( 
 اهان)یگ ياریها و آبوارهید يز ی، تمی سطح يهااول (دفع آب يها از سازه در سال  ياز به نگهدارین 

روگذر  
وانات یح

 2یوحش

روگذر چند 
منظوره  
(مناسب 
انسان و  

 وان)یح

 محل عبور انسان  یکنزد 
  متر 2متر و با لبه  10حداقل عرض 
  ی وانات وحشین و حی متر نسبت به روگذر منظرکعرض 
  متر به انسان ک اختصاص عرض 
  ك ناز  با ساقه یاهان بومیها و گعمق مانند: علف مکشه یر ياهان دارایاشت محدود گکو با  كم خا کعمق 
 از  یل نی (به دل  یو سمور وحش  ، گرگاه گوش ی، سیوحش  ، گربه، روباهمانند: خرس   یواناتیعبور ح  ينامناسب برا

 ها)از انسان يتر و عالقه به دور بزرگ يبه فضا

روگذر  
ژه یو

وانات با  یح
مه یات نیح

 ی درخت

 وان و در ارتفاع باال یستگاه حیز یکیاستقرار سازه در نزد 
 پرنده يهاعبور سنجاب يحفظ درختان به عنوان معبر در وسط جاده برا يدر موارد 
 م مصالحکل عمر ین پل و سازه به دلیا ياز اعضا  يضرورت نگهدار 
 ي م فلزی متر، دو سیسانت  30به عرض حداقل  یچوب  متر، تختهی سانت  8: طناب به قطر حداقل  یمشخصات فن 

ز  یرده و رکه برف از آن عبورک  يمتریسانت  30-20یلونینا  يتورن آنها با  یب  يدر دو سمت گذرگاه و پوشش فضا 
 شود.

  

 
Aی) سازه طنابBم کبا عرض  ي) سازه فلزCسازه خرپا ( 

 

 
1. Landscape bridge 
2. Wildlife overpass 
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  الت مونتانایسوال ای، شهر ماتوبان يوانات روی ل حانادا؛ چپ: پک آلبرتا،  -بنف  یمل كوانات در پاری:راست:روگذر ح  

   
 ي المان گردشگرا، یاسترالها در پل خرچنگس؛ چپ: یسوئ Feusisberg: راست: روگذر  

   
 جاده، هند  ياز رو کوچ ک وانات یمن خزندگان و حین عبور ایتام 

   
 ستان یوانات، راست: پستانداران، چپ: دوزیرگذرمتناسب با ابعاد حیز 
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 وانات یرگذر حیانواع ز  -۳۰جدول  

رگذر  یز
عبور 

وانات یح
 بزرگ جثه

 واناتیژه حیو 
 يه موتوریله نقلیت ورود هرگونه وسیممنوع 
 متر)  4و ارتفاع  7ت حداقل عرض ی(الزام به رعا یوانیتناسب ابعاد با گونه ح 

رگذر  یز
چندمنظوره 

(عبور 
انسان و 

 وان) یح

 وانات بزرگ جثهیرگذر حیتر از زکوچک 
 هامحل استفاده انسان یکیدر نزد یابیانکم 
 وانات منطقه و انسان یح كمشتران استفاده کام 
 ح استفاده  اهلیمناسب  برخ  یوانات  گربه،  سگ،  مانند  شهرها  درون  ح  یو  و  روباه،   یواناتیپرندگان  چون 

 در شب   یوحش يها شغال، سگ
 متر  2ش از ی با عرض ب يرگذرهایوان در زیح يژه برایسمت بطور و یک یطراح 
 وان)ی(نترساندن ح يه موتوریل نقیت تردد وسایممنوع 

 رگذر تَر یز
 ستانیان، خزندگان و دوزیآبزمهیان، نیمناسب آبز 
 ژه یو ياساختار سازه يا دارایبا شعاع مناسب  يهابا لوله یشکانالک 

 

   
 وان و انسان یرگذر چندمنظوره مناسب حیزچپ: ؛ و متوسط  کوچ ک وانات یرگذر متناسب با جثه حیراست: ز 

   
 س یسو، ستان یعبور دوز رگذریلرادو، چپ: زک الت یاز آبرو با ابعاد مناسب، ا یوحش يوراست:عبور آه 

 

 ات ساخت گذرکن -٥-۱-٥-۳

 استفاده شود.  یاف کرگذر به تعداد  یب روگذر و زکی، از ترخطردر   گونه  نیچند  يمناطق دارادر    -

 نترل شود:ک  ریز  يهایانواع آلودگ  -

 هاواره و لبهی، دیاهیبا پوشش گ خودروها  وجاده    ییروشناا بازتاب  ینترل تابش ک 
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 يها و گذرها به انبار مصالح راهسازل داالنیز از تبدیوان با پرهیح يت برایجاد حس امنیحذف موانع معبر و ا   

 موقت  يهاا سازهی يها با تورزشینترل رکسازه و   يسازمنیا 

 گذر  یک در نزد  یت و حضور انسانیعدم فعال 

 توجه شود: یو بوم  یطیست محیعوامل زبه   -

   ژن)یسکن ایوان و تامیعبور راحت ح  ي(برا يگونه جانورابعاد  با گذر  تناسب 

 ت)یجاد حس امنیو ا دینورخورش با  یضدعفونوان در شب و روز،  یح  یابیریمس ي(برا  معبر  نور مناسب 

 میر صاف و مستق یمس  ییخوانا 

 وانیح يبراآشنا    یاهیپوشش گبا  ب آن کیو تر  یعیل طبکگذر به ش  یطراح 

 ان)کر ابعاد و مصالح (در صورت امییب آبرو با گذر با تغکیتر 

 ترس)وانات آب  یط عبور حیراردن شکتَر (هموار  يذرهاگریناره زکدر    يا فلزی یچوب  يهانصب تخته 

 گریا انتقال از منطقه دی  ییجامنطقه و حداقل جاب كحفظ خا 

 نیعوارض زمب سازه گذر بر کیانطباق و تر 

 تند)  يهابیجاد شیز از ای، پرهیاهیگ  يها، حفظ پوششیر با توپوگراف ی(انطباق مس  یسطح يهانترل آبک 

 ان بــه یارچکاز ورود شــ   يریجلــوگ  يه مــش بــراک، شــبیا چوبی  يفلز  يهاوان (درپوشیبا ابعاد ح  تناسب حفاظ

 مانند خرگوش، موش، روباه، سمور و ...)  ک وچکوانات یرگذر حیز

 ب  یدر صورت تخر  ینیگزیو جا  يارکگذر و وا  یاهیپوشش گ  يثرکحفظ حدا 

 وان  یعبور ح يجاد نشانه برایا ياه برایاشت گک 

 وان)یح يفضا برا  ییت و آشنایحس امن  يالقا  يها (برادر داالن  یاهیامتداد پوشش گ 

 گذر  یاهان اصلیامل گکن موقت تا زمان رشد  یگزیعنوان جابهالرشد  عیاهان سریاشت گک   

ه یرگــذر توصــ یو ز  يحفــاظ تــورب  کیــ رگذر و ممانعــت از ورود او بــه جــاده، تریوان به زیح  يثرکت حدایهدا  يبرا  -

 شود.یم

   
 وانات آب ترس  ی رگذر حیاتصال تخته به عنوان ز 
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   يوان و نصب توری ح ياهان آشنا برایگ با ب کیتررگذرها در یز يورود  یعیحفظ ظاهر طب 

   
 الب یر سیسرعتگ كخا  يهاسهکینش  یرگذر با چیز كخا یشستگنترل ک ، چپ: كزش خا یررگذر از یزراست: پرشدن  

 

 نصب حفاظ راه  -٦-۱-٥-۳

 .ندک  تیرگذر هدایا زیروگذر    یک دن به یوان را تا رسید حیراه با  يهاامتداد حفاظ −

 وان از آن شود.یا جهش حید مانع از عبور  یها بامصالح حفاظ −

وانــات یح ين نصب شود تا مانع حفر سوراخ عبــوریاز زم  یمکا با فاصله  یت شده  یتثب  كامالً در خاکد  یبا  حفاظ −

 و ... شود.  نکمانند خرگوش، گور  کیوچک

 يت او از ســویور  وان، موجبیت حکحر  يندکبزرگ در شانه راه استفاده شود تا با    يهاها و سنگ از قلوه سنگ  −

 اهش سرعت شود.کراننده و 

 .  دشو  استفاده  ک وچکوانات یح  يعبور  يهاچهیاز در یممتد و طوالن  يهاظاف ح  در −

 .ستیمجاز نند،  کید میستگاهش را تشدیوان از زیه جدا شدن حک،  ییراه به تنها  يهااستفاده از حفاظ −

 یوار صــوتیــ دحساس بــه نــور و صــدا، نصــب    يهاستگاه گونهیا زیبه مناطق حفاظت شده    یک نزد  يهادر جاده −

 شود.یه میتوص
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 نش راننده ک جاد فرصت وایوان و ایت حک حر  يندک  يبرا ی جنگل  كقلوه سنگ در شانه راه پار 

 

 نصب عالئم  -۱-۷-٥-۳

 ر نصب شود:یزعالئم  وانات  یجاده با ح  یدر نقاط تالق 

 گیر در سطح جادهسرعت −

  آن رینظا  و زنک چشم يهالبوردها و چراغیب   LED-یوحش  /یاهل واناتیح عبور ییراهنما يتابلوها −

 وانات یح  یفصل مهاجرت یزمان يهابازه درفعال    یکیترونکهشداردهنده ال يتابلوها −

 وانات و اطالع به راننده با روشن شدن تابلویعبور ح  یابیحسگر رد −

مسافران و   ییآشنا  يه جاده براین منطقه در حاشیارزشمند و منظر  يجانور  يهاگونه  یمعرف   ين، نصب تابلوهایبجز ا

 شود.یه میبه راه توص  یبخشتیهو

 
 فرانسه يو یجنگل ا ه راه، یخاص در حاش يگونه جانور  یمعرف ينمونه نصب تابلو 
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 وانات یاز ح یبرخ یرفتار ذات  -۳۱جدول  
 وانات یاز ح  یبرخ  یرفتار ذات

 حات یدات و توضیتمه روگذر   رگذر یز   يزی غر يهای ژگیو وان یگونه ح

 هاگرگ 
 ی ارچکو ش یوحش •
 ترس از انسان  •
 د ی از به وسعت دین  •

ت  یاولو
 دوم 

ت  یاولو
 اول

پ • عرض  یز  يشنهادیابعاد  حداقل  ارتفاع    12رگذر:  و    5متر 
 متر 

 ره گرگ  یتوجه: ابعاد متناسب با سن و ت

 روباهان 
 

   یارچکطعمه و ش  •
 ترس از نسان  •
 یعالقمند به سطوح چمن •
در   • حضور  با  خود  از  حفاظت 

 ارتفاعات 

ت  یاولو
 اول

ت  یاولو
 دوم 

 ي ازان تلفات تصادفات جادهین میشتریب  •
ش  يریجلوگ • حکاز  توسط  گونه  از  یار  استفاده  بزرگتر:  وانات 

ابعاد  ک(شب  یآهن  يهادرپوش به  متر) در  یسانت  15*15ه مش 
شببزرگ  يرگذرهایز از  م  1.2*1.2ه  کتر  استفاده  یمتر  توان 
 رد.ک
ز یمح  يهایژگیو  • فضایط  دارا  يرگذر:  و  پوشش    يمحصور 

 بلند  ي هاچمن

 سمورها 

 طعمه  •
انبوه    یاهیعالقمند به پوشش گ •

 ن یو حفر زم
   یاهی پناه گرفتن در پوشش گ •

ت  یاولو
 اول

ت  یاولو
 دوم 

 اهان باالرونده  یرگذر با گیز  ي هاوارهیه به پوشش دیتوص •
درپوش • از  ح  ي فلز  يهااستفاده  ابعاد  و  یدر  از  کوچکوان  تر 
 ان یارچکش

 ی ارچکو ش یوحش • اه گوشیس
 د ی از به وسعت دین  •

ت  یاولو
 دوم 

ت  یاولو
 اول

 متر   50ش از ی با عرض ب   ییروگذرها •
 متر  12متر و عرض  4رگذر: ارتفاع ی ز ی ابعاد حداقل •

ها و راسو 
 هان کگور

 طعمه   •
زم • به حفر  پنهان  یعالقمند  و  ن 

 انبوه  یاهیشدن در پوشش گ

ت  یاولو
 اول

ت  یاولو
 دوم 

 رگذرها ی نار زکاه و علف هرز و بلند در که به استفاده از یتوص •
گیتوص • پوشش  از  استفاده  به  ز  ی اهیه  سمت  دو  رگذر  ی در 
 ان عبور کت امیتقو  يبرا

 ستان یدوز

 طعمه   •
و   • رطوبت  آب،  به  عالقمند 

 ي الدن در گل و ی خز
بوس • شش،  یتنفس  برونش،  له 

 ا حلق ی  یپوست، حفره دهان 
   ي اهخوار و مطلقاً آبزینوزاد گ •
جانور بالغ گوشتخوار، هم درآب   •

 کی و هم در خش

تا 
  يحد
ت  یاولو

 اول

ت  یاولو
 دوم 

ه به  ک   ی؛  مگر زمان ی معمول  يرگذرهایم از ز کار  یاستفاده بس •
ز  جاده  عبور  اثر  در  و  باشد  یاجبار  شده  منقطع  ا  یستگاهشان 

 رخ داده باشد.  یستیز  یندگکپرا
ا  ي برا • حی جذب  از  گونه  سنگین  از  است  بهتر    ي هاوانات 
م عمق  کآب    يهاریا مسی و    یآب   يهابه همراه حوضچه  یان کپل

 استفاده شود.
دا • از  دوز   ي هاتکاستفاده  بهتر یمخصوص  گز یستان  نه  ین 

 است. 

پستانداران  
مه  ین

(  یدرخت
-هاسنجاب 

 موش خرما) 

 طعمه  •
انفراد  یزندگ • صورت  در  يبه   ،

 ا تنه درختان  ی باال 
 ها ه از دانهیتغذ •
 ها در النه استفاده از علف •
 فعال در روز  •

ت  یاولو
 دوم 

ت  یاولو
 اول

 پوشاننده و محفاظ هنگام عبور   ي هاح سازهیترج •
ساقه  ی اهیگ  ي هاپوشش • چوب   ك ناز  يهابا  رسازه  یز   ی و 

 مناسب محافظت از آنها ط ی؛ شرا يعبور

پستانداران  
 ي آبزمه ین

  (سمور 
، راسو  ییایدر

 ) یو موش آب

 و طعمه  ی ارچکش •
ن عالقه • آب،  به  زارها،  یمند 

 مرطوب  يفضاها

تا 
  يحد
ت  یاولو

 اول

ت  یاولو
 دوم 

بس • ز کار  یاستفاده  از  شرایمعمول  ي رگذرهایم  با  مگر  ط  ی ؛ 
 ی عیطب یمشابه به زندگ

  ي ستان برایو دوز   اهان و خرده چوبیه به حضور آب، گیتوص •
 وانات ین حی جذب ا
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 ی اهیات گیح -۲-٥-۳

 اشت کطرح    یلکاصول   -۲-۱-٥-۳

 در منظرراه عبارت است از:  یاهیپوشش گ  يریارگکب  یاهداف اصل .۱

 ستیط زیت محیریبه مد  ک مک  -

 یی: خوانا  ت فضایف کیو   ییبایز  يارتقا  -

 راه  یمنیش ایافزا  -
 اه در منظرراه ی اشت گک اهداف  -۳۲جدول  

 اه در منظرراهیاشت گکاهداف 
 ییبایز ست یط زیت محیریمد یمنیا
 ر یمس ییخوانا

 ز و توجه راننده کتمر
 ك ش خاینترل فرساک
 ينور ینترل آلودگک

 ها ینترل آلودگک
 یاهان بومیگ يایاح

 ات وحش یستگاه حیحفظ ز

 ي ت بصریفکی
 د نامطلوبینترل دک

 یاثرات مطلوب روان

 
 ند:کت یجاده را تقو  یمنید ایبا  یاهیپوشش گ .۲

 اهش دهد.کچشم را    یرده و خستگکز  کد راننده را متمرید دیاشت باکفواصل طرح   -

 راننده نشود. یاشت موجب حواس پرتکتنوع طرح   -

 ند.کو عالئم مسدود ن  یسات جانبید راننده را به جاده، تاسید  -

 جاده نشود.  یکیپستانداران بزرگ در نزد يبرا  یگاهیمخف   -

 ر زمان انحراف از جاده)یش ندهد (نظیدر سوانح را افزاب  یآس  -

 ند.کنترل  کرا   كش خاین و فرسایرانش زم  -

 ن اساس:یند. براکت ین جاده را تقویمنظر  يهاو ارزش ییخوانا  یاهیپوشش گ .۳

 د نباشد.یت فاصله دیز راننده و محدودکمخل تمر  یاهیپوشش گ  -

 ن نباشد.  یارزشمند و منظر  يدهایموجب انسداد د  -

 در نقاط الزم برخوردار باشد.  یاف ک  ینواختیکا  یاز تنوع   -

ــ و تبادل (بــه و  يریگمیجاده، تصم  يص انحنایت راننده، تشخیهدا  ياشت براکاز    -  ک مــ ک) یا بارنــدگیــ ژه در شــب ی

 گرفته شود.

 .استفاده شودد  یت دیهدا ينه برایزمل پسکیا تشی  يادربندک ياشت براکاز طرح   -

ن ینــد. بــراک ک مــ ک) یعــ یاهش مخــاطرات طبکــ ، مهار آّب و بــاد،  كت خایست بوم (تثبیز  يداریبه پا  یاهیپوشش گ .٤

 اساس:
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 م شود.یده ترمیدبیدر نقاط آس یبوم  یاهیپوشش گ  -

 حفظ شود.  ریدو طرف مس  یاهیستم و نظام پوشش گیوسکارتباط ا  -

 ).ییو روستا  يشاورزک،  یعیشود (حفاظت منظر طب  يرویمنظر منطقه پ ياز الگو  -

 ن استفاده شود.یاز رانش زم  يریشگیو پ  كت خایتثب يبرا  یاهیاز پوشش گ  -

ن اســتفاده یزمــ  ید بر امتــداد افقــ کیو تا  كتند و برش خورده خا  يایردن زواکنرم    يها برااشت درختان و بوتهکاز    -

 شود.

 ).2-2-5-3بند  ت شود (مطابق  یرعا  یاهیگ  يهاانتخاب گونه  "تیاولو"اشت،  کدر ارائه طرح  .٥

 ).3-2-5-3ست (مطابق  یها مجاز ناز انواع راه  یک چ  یاشت هکاشت ممنوع» در طرح کاهان «یاستفاده از گ .٦

 اهان (ارتفاع، قطر تاج و ...) است.ینهایی گ ط رشدیاشت، شراکعمل در انتخاب طرح  كمال .۷

 نه و به صرفه باشد.یبه  يجاده به لحاظ اقتصاد  یاهیپوشش گ  يم و نگهداریترم .۸

 

 اشتکها در طرح  ت انتخاب گونهیاولو -۲-۲-٥-۳

 منطقه یبوم  در خطر و حفاظت شده  یاهیگ يهاگونه .۱

 .است دیمف  شده حفاظت و خطر در يجانور يهاگونه از حفاظت و ریثکت يبرا هک یاهیگ يهاگونه .۲

 یبوم حفاظت نشده يهاگونه .۳

  یبوم  يهاسازگار با گونه يهاگونه .٤

  يو جانور  یاهیبا آفات گ  یک ژولویمبارزه ب يد برایمف  يهاگونه .٥

 و شوره  ی، سرما، گرما، سموم، آلودگیآبمکهرز،   يهاعلف،  مقاوم به آفات يهاگونه .٦

بــا  ییهابرگ بهتر از انــواع مخــروط دار هســتند و گونــهپهن يهاها، گونهخودرو یربن آلودگکجذب    يبرامثال    ي(برا

 ).هستند  ک وچکبرگ   يدارا يهاتر بهتر از گونهسطح برگ بزرگ

 
 اشت منظرراه  ک اهان در طرح یت انتخاب گ یاولو به چپ: : از راست 

 
 هوا  یجاذب آلودگ  يهات گونهیاولو به چپ: : از راست 
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 اشت ممنوع»کاهان «یگ  یژگیو -۲-۳-٥-۳

 جاده  یکی در نزد 1شه مهاجمی ر ياهان دارا یگ .۱
 خودرو)  یساالنه بوم یوحش  يها(بجز گل  يارکو وا ينگهدار ي باال يهانهیل هزی ساله به دل یک  ی نتی اهان زیگ .۲
 د راننده  ی ازمند هرس موجب اختالل در دیاهان نیگ .۳
 عات و چوب پنبهیاد مایزش زیا با ری ف یچوب ضع ي درختان دارا .٤
 زنبورها   يا حشرات مضر برای  یشهد سم  ياهان دارا یگ .٥
 ی بوم يهار گونهیثک ا مانع رشد و تی ن یگزیمهاجم جا يهاگونه .٦
 ي و جانوران موذ ی اهیگ  آفات ریثکساز رشد و ت نهی ا زمیجاذب  يهاگونه .۷
 زا تیا با گرده فراوان و حساسی نامطبوع  يبا بو يهاگونه .۸

 

 اشت کطرح    یو طراح يزیربرنامه  اتکن -٤-۲-٥-۳

 د توجه شود:یمخروط د  يهایژگیاشت به وکدر ارائه طرح 
 د ی مخروط د يهایژگیاشت با توجه به وک طرح  يهاهیتوص -۳۳جدول  

 ات یوضوح جزئ د یمخروط د سرعت  ت یموقع
 م ک ز بر دورکجمع و متمر اد یز ی جاده اصل

 : هی توص
 اهانیه با گین و ابنکبه شناخت اما کمکنواخت و  یکر یت مسیش جذابیافزا -
 گونه)  3ثر کات (حدایم جزئکبافت  يها در لبه جاده و دارا م گونه کتنوع  -
 قهیدق 10  یاشت در فواصل زمانکر طرح ییتغ -
  km/h100 در سرعت  یتنوع طراح يمتر برا  40 یت فواصل حداقلیرعا -
 اشت کز با طرح کا مخل تمر یپوشش مناظر نامطلوب  -
 اشت کد راننده با طرح یپوشش منبع نور مزاحم و مخل د -
 ی افق چیو پ ییاشت درخت در لبه جاده در سرباالک -

 : km/h100  د انتخاب با سرعتیفاصله د ؛يمتر 315در 
 ها یها و خروجها، تقاطع چیاشت درخت و بوته از پکعدم  -
 ت یش جذابیاهش سرعت و افزاک يشهرها برا يورود يمباددر  اشت درخت و درختچهک -
 نیو منظر  یخیت تاریسا يمتر 600تا (درخت و درختچه) بلند اهان یاشت گکعدم  -

 راه   داالن .أ

ز  یشود، پرهیچشم م  یه باعث خستگ کاد درختان یو با فاصله ز کی اشت ت ک اشت انبوه است. از ک اشت مناسب راه، ک -
 شود.

 نباشد. 2به موازات جاده نواختیکوسته و یخط پ یک اشت متناوب بوده و بصورت ک طرح  يالگو -

 
 دن سطح آسفالت شوند. کیباعث تر  یرده تا حتکب وارد  یآس  یشکزه   يهاا سازه ی  فاضالب  يها توانند به لوله ی م  مهاجم  يهاشهیر  .1
اعث  ب  ،ی طوالن  يهادر مسافت   ینواختیک. اما  ندکی م  يشتریب  کمکن سرعت  ییتعاست و به    شتریبو متناوب    یکتمیاشت رکدر    يبصر  تضاد.  2

 د. شوی مراننده  خوانش جاده توسط  در سرعت  اختالل  
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 ند.  کد به دوردست را مسدود نیه راه، د یاشت حاشک  -
 (شهر و روستا) باشد.   ی ونکمناطق مس يورود ي وسته و ممتد تا مباد یت پیروا  یکاشت منظر داالن کطرح   -
 ند.کت یدر جوار جاده را تقو یآب ي رهایت مسی موقع  ییخوانا ی اهی پوشش گ -
  يسازنهیو زم ی حس سرزندگ يالقا يبرا ی اهی شدن استفاده از پوشش گ كا در حال متروینه کاز س  ی در مناطق خال -
 شود.یه م یتوص  یآت ي هاانیر جرییتغ
 غیرانبوه باشد.  و اشت سبک کدر مناطق جنگلی طرح   -

 
 ) 25 ماخذ( یجنگل مناطق انبوه درغیر و اشت سبکک : 

(متناسب با تاج    ستیمجاز نن یمتر از محور جاده به طرف  20تا  5اشت تا فاصله کمستعد آتش  یدر مناطق جنگل  -
 .)یبوم يهاگونه

 شود.یه م یتوص و پهن برگ مقاوم در برابر آتش یبوم يهااشت گونهک  یدر مناطق جنگل  -
  ه جاده هرس شوند.یاهان حاش ی، گیجذاب جنگل  ياندازهاد به چشمیحفظ د يبرا -
 ست. یساخت راه) مجاز ن  ياز برایمورد ن يجنگل (بجز فضا  ی تراشکدرختان و پا قطع    -

 
 ا ینزلند استرالیوئک -وانگلندی ، جاده نیدر ساخت جاده جنگل یتراشک حداقل پا 

 .ستیمجاز ن  یغرب  -یشرق   يهاجاده  یکیو نزد  یاشت درختان بلند در ضلع شمالک،  یدر مناطق مستعد سرمازدگ  -

  ی اهیصوتی، پوشش گ  نترل آلودگیکا  ی دید  . با مالحظات حفظابدی  امتداد يشهرتا درون مناطق اشت راه کطرح   -
 .متوسط باشد ا  ی تواند انبوهیها من محدودهیا

 شود.یه میاشت توصکاهش فواصل  کاهش سرعت راننده با کدر مواقع الزم    -

 باشد.  محیط همانو سازگار با  متوسط تراکم نار مزارع، باک  اشتکطرح   -
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 ) 25 ماخذ(  نار جادهک   مزارع محیط و سازگار با متوسط تراکم اشت باک : 

 يبــرا یاهیــ استفاده از پوشش گ  ،د باد شودیتواند سبب تشدین میه فرم زمکچ و خم  یپ  يا دارای  یدر مناطق ساحل  -

 شود:  یه میر توصیط زیو ورود گرد و غبار به جاده با شرا  یجانب  يمهار بادها

 اهش شدت بادک يبرام  کاهان با بافت مترایگ  -

 ل تونل بادکیپخش باد و عدم تش يبرا  نیگسترده تا زم و شاخ و برگ  بافت متخلخلاهان با یگ  -

 
 ن کا بادشیجاد تونل باد یدر ا اشتک اثرات طرح :  

ــ ا در دیــ ر یمســ  يناآشــنا يهــابخشد در یت دیتقو يبرا یاهیاستفاده از پوشش گ رواضــح (بطــور مثــال در یغ يدهای

 شود:یه میر توصیز يهابه روش  د)یشد  يهاهیا سای  یبارندگ

   نهیزماهان با پسیگ يتضاد بصر  -

 ها  چیها، پمانند تقاطع یدر نقاط بحرانت راه یلکاشت  کطرح با    یاهیپوشش گتضاد    -

   یانحراف   يرهایا مسی  یکیر تراف یش رو مانند جزایمانع و مسدود پ  يردن فضاکبرجسته   -

 نامطلوب)  يدهایمناظر مطلوب و بستن د  يبندو قاب  ید (معرف ینترل دک  -

 )يعمود  درخت (به عنوان المان  ک اشت تکتم  یرر با یمس  یش شعاع منحنینما  -

 اهان نشود.یز و گیرکنامطلوب با خا  يدهایار انسداد دکحذف راهاه، منجر به یرشد گ يته: زمان الزم براکن

 ).كها استفاده شود (هوا، صدا، آب و خایاهش آلودگک ياشت براکاز طرح   -

   ).یصوت  یآلودگحذف   یکیزیف بعالوه اثر   ی(اثر روان  .شودیه میتوص  د به منبع صداینترل دک يبرا  اشتکاستفاده از    -

 ر).ین تاثیاستفاده شود (بهتر  یصوت  ینترل آلودگک يسبز براشه  یاهان همیاز گ  -

 شود.  یه میتوص  یصوت  يوارهایف طول و ارتفاع دیتخف  ياهان برایاستفاده از گ  -
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  ي عمود  يهاقوس .ب

ــ و(به  سر راننده شود يد در باالیمانع دد  یاهان نبایتاج گ د در یــ داحتمــال انســداد  هکــ  عــرضم کــ  يرهایدر مســ  ژهی

 وجود دارد).  يعمود  يراستا

      
 با تاج درختان  يعمود ید در منحنیت دیمحدودعدم :  

 شود.  یه میتوص  رون قوسیدر ب اشت بوتهک ها بارون قوسیدر ب  جهت جادهو   ر ترازییش تغینما  -

 شود.  یه میه راه توصیاشت بوته در حاشکها با  ییژه در سرباالیبو  یناگهان  يهاقوس  ياانحن  شینما  -

     
  ت رانندهیهدا ياشت درخت براک ؛ چپ: ییجهت و تراز سرباال و یچ افقیپش یجاده بدون نما: راست:  

 یافق  يهاقوس .ت

 بیشــتر درختکــاري جــانبی فاصله باید لزوم درصورت. دنشو جانبی دید مانع درختکاري افقی هايقوس لداخ در .۱

 شود. 

 .ت کندیهدا را ترافیک  تا باشد افقی قوس یخارج امتداد در باید اشتک .۲

 شود:یر محاسبه میب زیبه ترتاشت از لبه قوس  کفاصله   د راننده در درون قوس،یحفظ د يبرا .۳

ن در قوس تا نقطه مقابل را بهم وصــل یماش یک ت کر حریمس يابتدا و انتهاه  کانجام شود    یخط  اشت در پشتک

 جاده و مجاور قوس درنظر گرفته شود.  یانید در خط میت باکر حریند. مسکیم
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   یافق يهااشت ممنوع در قوسک  ي: نحوه محاسبه فضا 

 شب).  يبراژه ی(به و  شودیه میاشت درخت توصکص امتداد راه در قوس با ید در تشخید  ينترل خطاک .٤

 
 ) 25  ماخذ( اشت درختک با  ر یص مسیتشخ د درید يخطا: حذف  

 شود.یه میتوص قوس  یاشت در لبه خارجکم  کترابا   ت راننده به داخل قوسیهدا  -

 
 بر رفتار راننده  اشتک و طرح  اهانیر فرم گ ییر تغیتاث:  

 
 ی روانیش .ث

 ب:یت شیاهان در تثبیر مثبت گیتاث

 كردن خاکمسلح   .۱

 جذب و انتقال آب .۲

 ش بادیو فرسا  یشستگاهش اثر آبک .۳

 شود.یه میتوص كش خاینترل فرساکها و یروانیها و شترانشه  يسازمقاوم يبرا  یاهیاستفاده از پوشش گ  -
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 :كش خاینترل فرساکب و  یش  یدائم  يداریپا يبرا  یست مهندسیز  يهایک نکت  **

 رامونیها به منظر پترانشه  ردنکه  یشب  -

 ق  یو عم  يقو  يهاشهیاشت درخت و بوته با رک  -

 )یاپیپ  يهابیها در شنهال  اشت مجموعهک(  يبندهیال  -

 1یدوغاب  یا بذرپاشیاشت چمن  ک  -

 ل)یستاکها (ژئوسل/ ژئوتهکه نسوج و شبینصب ال  -

 )یو مصنوع  یعی(طب  یپاشمالچ  -

 سبز  يهاان غبار در محوطهیهرز و جر  يهانترل رشد علفک  -

  
 ن یچ  -مستعمل يرهایا تایژئوسل  يت ترانشه با اجرایتثب 

   
 ی دوغاب یبه روش بذرپاش ی طولش کزه 2آبت ترانشه و راهیتثب 

 
 

1. Hydroseeding 
2. Ditch 
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 شینترل فرساک   يبرا یاهیو پوشش گ  یکتتیژئوس يهاهیال يبرش اجرا 

 ه راهیحاش .ج

 شود:یم میبخش تقس 3به اشت  کلحاظ اجازه   از مانع به  يه عاریناح

 شانه راه  ياز لبه جاده تا انتهااشت  کت  یممنوع؛ ي: نگهدار1ه  یناح  -

 شکزهرد  کا عملید  یت انسداد دیشانه راه تا آبرو، ممنوع؛ از لبه  یابی: باز2ه  یناح  -

 1شکدر محدوده پس از زه  نندهکاهان شیاشت گک  ؛از مانع  يه عاری: ناح3ه  یناح  -

 
 از مانع يه عاریاشت مجاز در ناحک ت یوضعمقطع مناسب از  شیانم 

 .3شوند  حذف  یژگین ویفاقد ا يهاگونهگر یباشد و د  2نندهکشاهان  یاز گاز مانع    يه عاریناحاشت در  ک

 آن نشود.  یا موجب واژگونیمتر باشد تا مانع عبور خودرو   2ها حداقل  فواصل درختچه  -

 شود.یه میم توصکبا رشد    یسطحچمن و پوشش  يبه جا  یاهان وحشی، استفاده از گياز به نگهداریاهش نک يبرا   -

ه ارتفــاع آن در حالــت بــالغ کــ مجاز است    یسطح  یاهیگتنها پوشش    د راننده ،یو در مخروط د  یم رانندگیر عالیز  -

  .عالمت باشد  هیر پایمتر ز 0.5ثر  کحدا

 
ه  یاشت درخت در ناحکت  ی، بنا به ضرورت ممنوعیاراض  کتمل  يا دشوار یه جاده  یم حاشکن، عرض  ییبا سرعت پا  یمحل  يهاجاده   در نمونه  .1

 ا فرانسه).ی، نروژ، هلند، آلمان، سوئد  یا، رومان ی تالیاز جمله ا  ییاروپا  يشورها ک شود (مثال  ی ت نمیاز مانع رعا  يعار 
اهان  یامل، «گکمتر در سن بلوغ و دوره رشد  یسانت  40متر از  کبا ارتفاع    ییهامتر  و درختچهیسانت  10متر از  کا تنه  یبا قطر شاخه    یدرختان.  2
 شوند. ی ننده» محسوب مکش
 ند.ک  کمک  موانع سخته منحرف شده از جاده، قبل از برخورد به  یل نقلیردن وساکا متوقف  یند  کتواند به  ی ننده مکش  یاهیپوشش گ  .3
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 راهنما  يتابلوها  به دیحفظ د يبرا اشتک  تیمحدود:  

 
   یاهیگ  يهاد به عالئم جاده با انتخاب مناسب ارتفاع گونهی:حفظ د 

   
 و آلمان یرومان ، نمونهیمنیبا مالحظات ا یمحل يهادر جادهاز مانع  يعار هیاشت درخت در ناحک  

 شود.  یه میبعد از شانه راه توص  یاهیهمراه با پوشش گ  مانداب جادی، ایاف کوجود عرض   با  -

 اهــان آشــنایگاه پستانداران بزرگ در مجاورت جاده اجتناب شــود. از گیا مخف یمناسب جمع شدن    يجاد فضاهایاز ا  -

 نار جاده استفاده نشود.کوانات یح يبرا

 اشت نشود.کاگزوزها را دارد،   یاز حرارت برخ  يسوزان آتشکه امک  یاهیشانه جاده، پوشش گ  يمتریسانت 30در    -
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 انه راه یم  .ح

 متر مجاز است.  یک ش از  یبا عرض بدو محور   یانیم  يفضاهااشت در  ک .۱

از عرض به هايمیانه در .۲ با    مجاز است   نندهکاهان ش یگاشت  ک تنها  متر،   20 کمتر  استثناء متناسب  موارد  (در 

 شود).  ي ریگمی بستر تصم

 
 م)ک اشت با عرض ک ا (مورد استثناء یکر بزرگراه، آمریانه دو مسیت در میمر یمل كحفظ درختان پار 

 مجاز است.  یاف کمن  یا با نصب موانع ایمتر   20ش از یانه بیحفظ درخت موجود در م .۳

 است. مجاز km/h 55متر از  کسرعت  ا ی  متر 20ش از  یبا عرض ب  يهاانه جادهیدرخت در ماشت  ک .٤

 انه نباشد. یدر م  د به عالئم نصب شدهیمانع د  یاهیپوشش گ .٥

و بالغ آنهــا  ییرشد و فرم نها يالگو هکمجاز است  ک وچک يهاو بوته  یبدون نصب حفاظ راه، تنها پوشش سطح .٦

   نباشد.انه یش از وسعت میب

 انه :یم  یاهیپوشش گ .۷

 نباشد. يجانور  يهاجاذب پرندگان و گونه -

 از به مراقبت را داشته باشند.یو حداقل ن  یمیتوان خودترم -

 نشود. جاد مانداب  یا ایمانع ذوب برف  -

با مشخصات   یاهیها با پوشش گطراف قوسو ادوطرفه    يهاانه جادهیمقابل در م  يخودرو  نور  یرگینترل اثر خک .۸

 شود:یه میتوص ریز

 نندهکاهان شیگ  -

 يزیروتاه و حداقل برگکر برگ ییسبز، با دوره تغشهیهم يهاگونه  -

 كخا  یو آلودگ  کیم، با طول عمر باال و مقاوم در برابر خشکمترا يهابا برگ ل پرشاخهکش یدرختان ستون  -

 متر 20ش از  یانه با عرض بیر مه بر جاده دینترل ساک يمتر برا 1.7تا   1.5ن یبا ارتفاع ب يهاگونه  -
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 مقابل  نور یرگینترل خک دو طرفه در  يهادر راهاشت ک طرح : نقش  

 راه  یسات جانبیتاس .خ

بــه   میتصم  يبرا  یاف ک  فرصت  هرانند  ا مبهم نشود تایمسدود    یاهیپوشش گ  با  یز خدماتکها و مراد به توقفگاهید .۱

 داشته باشد.  ورود به آنها 

 استفاده شود.  نامطلوب  يدهاینترل دک يبرا  یاهیپوشش گاز   .۲

        
 ی اهیپوشش گ با  يبصر  یآلودگ د نامطلوب و ینترل دک : 

 .ندکت  یاربر فضا احساس امنکد از جاده حفظ شده و یابد تا دیاهش  ک  توقفگاه  یک نزد  یاهیم پوشش گکترا .۳

 .)تجربهت فضا و لذت  یف کیش  ی(افزا  شودیه میتوص  بافت  يداراو   یاهان رنگیگاشت  کها  توقفگاهدر   .٤

 شود.یه میتوصان جاده و توقفگاه  یممن  یاحائل  ه عنوان ب  فاهان نرم و منعطیاشت گک .٥

 ت شود.یم خطوط رعایو نبوده و حرنیر انتقال ر خطوطیسات نظیتاس مزاحم تاج درختان .٦

و ســهولت  یمنــ یل ایــ شود (بــه دلیه میر توصیب زیبه ترت یساتیننده از عناصر تاسکرشیاهان غیاشت گکفاصله   .۷

 ):ينگهدار
 حول جاده  یساتی اشت از عناصر تاسکحداقل فاصله مجاز  -۳٤جدول  

فاصله  
 اشت ک

ر  یت
 چراغ

ل کد
 برق 

سات یتاس
 1ی نیرزمیز

 کچاه
 ی ش کزه

 برق  ییهوا يهاابل ک

 هرس   يربط برایذ  يمطابق ضوابط نهادها m ( 10 10 4 6طول (

 

 
 ب برسد. یشه آسیرات به ریاست هنگام تعمن  کاند، اما مم اهان مقاوم یگ  شه ید در برابر ریجد  یکیپالست  يهاثر لوله کا  .1
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 تقاطع و تبادل  .د

 نیدور از ســطح زمــ  يهاه بلند بــا شــاخهیا درختان پایوتاه ک يهابوته اشتکها، د در تقاطعید یگشودگ  حفظ  يبرا  -

 شود.  یه میتوص

 شود.یه مینه توصیشدن با زم  یکی ياشت گسترده براکبزرگ   يهادر تقاطع  -

 
 ن یرات چهره زمییصلب و تغ يوارهایف دیتخف ياشت گسترده در تقاطع براک  

 .باشد ز متناسبیرکد راننده، ارتفاع درختان با مجموعه سازه پل و خایه دیها و در زاوتبادلدر محل  -

 
 رگذر یدر محل زاشت درخت با حجم پل ک : تناسب  

 شود.  یه میتوص  یبا راه جانب  یفرع  يرهایتقاطع مس  د درید  يو مانع خطا اشت درخت به عنوان حائلک  -

 
 ی به تقاطع راه جانب یو فرع ید راه اصلید کیک: تف 

 
 ست.یمجاز ن  دید مثلث ناحیه در درختکاري راهنمایی، نترل چراغکبدون    يهاتقاطع در  -

 وجود دارد:  يدرختکار به لحاظ متمایز محدوده سه هاتبادل محدودة در  -

A  از مانع  يه عاریممنوع: منطبق بر ناح  يارک= محدوده درخت 

B  یابیه بازیمجاز بوته منطبق بر ناحاشت  کمحدود:    يارک= محدوده درخت 

C  يارک= محدوده مجاز درخت 

 .کرد استفاده کاريبوته از باید شود؛د  یموجب اختالل د  C  در محدوده ه درختکاريک  یطیدر شرا
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 ) 25  ماخذ( تبادل یکاشت در ک  يهاهمحدودش ی: نما 

 

 ی در منظر فرهنگ یطراح-٦-۳

عبــور  یفرهنگــ   يانــواع منظرهــا  يمختلــف دارا  ي) آمده، راه از بســترها2-2-1ه در فصل اول (بند  ک  یف یمطابق تعار

گنجــد. امــا ســه منظــر ینم نامــهنییآن یــ ت شــود، در ایها رعانهین زمیاز ا یک د در هر یه باک  یاتکند. پرداختن به نکیم

ن منــاظر بــه یــ در ا یطراحــ  یلکات کدهد. در ادامه نیل مکیها را تشنه راهی، بخش اعظم زميشاورزکو    یی، روستايشهر

 ر شده است.کو منظر جنگ ذ  یهمراه منظر پساصنعت

 

 يمنظر شهر -۱-٦-۳

ر عالئــم هشــدار جهــت یاســتاندارد، از ســا يراهنمــا يشهرها ضمن استفاده از تابلوها  يورود  يمباد  یکیدر نزد .۱

 اهش سرعت استفاده شود.  ک

 و توجــه راننــده بــه جــادهشــده  ت  یراه تقو  ییشهرها با استفاده از عناصر شاخص منظر، خوانا  يورود  يدر مباد .۲

 شود.یه میتوص  ينار معمارک، المان و مجسمه در  یطیاستفاده از هنر مح  .جلب شود
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 ملبورن  یشمال ي، ورودیطیف نشانه با استفاده از هنر محیتعر 

      
 اید استرالینارگذر گاولر،آدالک  "در چمن  يمار"يبا پروژه هنر ییت خوانایتقو 

   
 فرانسه، معمار: برنارد السوس  E٦نه (معدن سنگ)، بزرگراه یمنظرشبانه مجسمه مرتبط با موضوع زم 
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 تنامی، پل اژدها ویمناسبت يدادهایرو يبرا يو بسترساز یاستفاده از مظاهر سنت 

ز شــده و متــاثر یر متمایر نقاط مسیسااز  (شهر و روستاها)    یونتکز سکعبور از مراه راه، ضمن  یاشت حاشکطرح   .۳

 باشد.  منطقه  اشت همان  کاز طرح 

 شود.یه میتوص  -مهم  یطیمحستیه زکشب  یک ت یبا هدف تقو  -1سبزراهها به عنوان  ه راهیحاش  یطراح .٤

ب یــ ش ســاخت و ســاز و تخری، افــزايربراکــ ر  ییج موجب ارزش افزوده، تغیمنطقه، به تدر  یک   یعبور راه از اراض .٥

 يحفــظ الگــو  يها براو مشوق  ف انواع طرح، برنامهیمنظرراه، از تعر  يبرنامه راهبردشود. در  یعت و منظر میطب

 منظر منطقه استفاده شود.

 ند.ک  ک مکو هوا  ي، بصریصوت  يهایاهش آلودگکز یاده، و نیت سواره و پیش امنیمنظر به افزاطرح  .٦

ت عــابران یهدا  ياده، برایر سواره و پین مسیب  یاهیپارچه با پوشش گیکوسته و  یلتر پیمفصل و ف   يفضاجاد  یاز ا .۷

 رگذر و ...) استفاده شود.یمن (روگذر، زیا  يهابه گذرگاه

   
 نی نگ چکیمارگون شونگ  یر رنگی، مسیسنت يباز یکپل با  يبه مباد یاهش سرعت گردشگران و معنابخش ک  

 
  يشهر  يزیرمربند سبز در برنامه کها است.  ستگاه یحفاظت ز  يردهایکن رویترن و محبوبیتریمیسبز از قد  يهاستم راه یا سیمربند سبز  ک  .1

 اربرد دارد. کست و ...یط زیل، تفرج، حفاظت از محیت سیریدر مد
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 ا یفرنیالک نز یه پل مارتیدر حاش يسواردوچرخهمن یر ایمس 

 

 یی منظر روستا -۲-٦-۳

 توسعه روستا و ساختار منظر منطقه نشود. يالگودر  ر ناخواسته و نامطلوب ییاحداث راه موجب تغ .۱

ه شــدن روســتا دراثــر احــداث راه در کدوت باشد. يمربندکونت (شهر و روستا) بصورت کس يهاعبور راه از عرصه .۲

 ز اصول منظر).یو ن  یمنیل ایست (به دالیمجاز نانه آن یم

دانگاه، تبــادل و یــ ف میر تعریف شده باشند (نظیز و تعریمتما  يالبدکسر راه، به لحاظ    يروستاها  يورود  يمباد .۳

 تقاطع).

اهش کــ جلب توجــه راننــده و مســافران و  يراهنما برا ي، عالئم و تابلوهاییونت روستاکس يهاعرصه  یکیدر نزد .٤

 شود. سرعت نصب 

-4، رجوع بــه بنــد  Aز  یمجاز است (سا  ک وچکدر ابعاد  تنها    یغاتیتبل  يروستاها، نصب تابلوها  يورود  يدر مباد .٥

5-2-1.( 

 ك(مشابه شــهر یفرع یو با دسترس یاف ک ی، اراضيمربندکو  يورود يا هدف حفظ نظم و چهره منظر در مبادب .٦

   شود.  ینیبشی) پگاهریل تعمیخودروها (از قب  یخدمات ياستقرار واحدها يبرا  جداگانه)

 د:یراه در محدوده روستاها با  یو طراح يزیربرنامه .۷

 باشد. یو فرهنگ بوم  یزندگ  ک با احترام به سب −

 ن در طرح لحاظ شود.کندگان مردم تا حدممین و نمایمعتمد  ت،یریمدخواست  −

 روستا به ارمغان آورد. يرا برا  ییهافرصت −

شــود تــا بــه توســعه   ینیبشیفرصت تماشا پم و  کژه در مناطق خوش منظر) سرعت  ی(بو  ییروستا  يهاراه  يبرا .۸

 شود.  ک مک،  ییفرهنگ روستا  یو معرف   يگردشگر

اســتفاده   یع دستیو صنا  یعرضه محصوالت بوم  يواحدها  ییبرپا  يبرا  ییم سرعت روستاک  يرهایت مسیاز ظرف  .۹

اده یــ ت ســواره و پکــ حر  کیــک و تف   یاف کــ نگ  کیپار  يمن، فضایا  یمحل  ین دسترسیتام  يبرانصورت،  یاشود. در  

 شود. يزیربرنامه
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 ن شود.یه روستاها تامیاز حاش  يعبور  يهاراه  یمنیو ا  ییروشنا .۱۰

   
 ) ی موضوع یدر مجاورت جاده (طراح  يشاورزک فرهنگ  یمعرف يلو برایس يرو یاستفاده از نقاش 

 

 يشاورزکمنظر   -۳-٦-۳

 ي(از جملــه رنگبنــد يشاورزکرار ساختار، الگو و عناصر منظر کو ساخت راه، از حفظ و ت  ی، طراحيزیردر برنامه .۱

 ر استفاده شود.یمس ییخوانا يشت و ...) براکنوع 

رامــون راه، یت منــاظر پیــ ف کیارتقاء  ياست. برا يبرون شهر يهاآشنا در راه يبصر يهااز جاذبه  يشاورزکمنظر   .۲

 شود:یه میر توصیط زیها» با شراراه  يشاورزک«طرح منظر  ياجرا

 ابد.ی) به طرح اختصاص  يار وزارت راه و شهرسازیمتر در اخت 100م  یه راه (حریحاش  یاراض −

 ن شوند.ییه راه تعیدر دسترس در حاش یمنابع آب  يمناطق دارا −

 شود. يرویشت پک يو از همان الگو  ییمنطقه شناسا  يشاورزکسنت   −

 رامون راه شود.یمنظر پ  يت و الگویر هوییا تغیمهم    يدهاید موجب انسداد دینبا  یشت انتخابکنوع  −

 شوند.  يبندقطعه  یالزم، اراض  ینینشو با عقب  یمنیت اصول ایبا رعا −

ان ییشــاورزان و روســتاکان (یــ بــه بوم  يشــاورزک  يهــاتیبصورت مشروط و موقت مجــوز فعال  یدر قطعات اراض −

 ند.کیم  ک مکز یراه ن  یات و زندگین روش به حیا شود. ان) عطکسا

 باشد.  "منظر مثمر"از منظر بصورت  يبردارز بهرهیتواند اجاره به شرط برداشت محصول و نیقالب قراردادها م −

(رجوع بــه بنــد  خواهد بود نامهنییآن یاه موجود در یمحدود و تابع ضوابط ساخت ابن ین اراضیه در ایساخت ابن −

3-4-2(. 

 یطیچ شــرایآنهــا در هــ   ياربرکــ ر  ییو تغ  يرده و واگذارکجاد نیا  یتکیچ گونه حق مالیه  ین اراضیا  يت رویفعال −

 ست.یمجاز ن

 یابیــ انکم ياو بــه گونــهمناســب ر، ...) در فواصــل  ک(انبار، تان  يشاورزک  یسات الزم در اراضیو تاس  یه خدماتیابن .۳
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 نند.  کمطلوب را مخدوش ن  يدهایرامون هماهنگ بوده و دیه با مناظر پکشوند 

 ن شود. یر تامیه مسیحاش  يشاورزک  یمن با اراضیو تقاطع مناسب و ا  ید، دسترسیجد  يهادر ساخت راه .٤

 یداتیــ وانــات تمهیاهش خطراعبــور حکــ  ي، برايشاورزک یاراض یک وانات نزدیشتر حیم بکبا توجه به احتمال ترا .٥

 ر، حفاظ راه و ...).یگنصب تابلو و عالئم، سرعت  رینظدرنظر گرفته شود (

، بجــز خواســت یو اســتان یملــ  یاصــل يرامون جاده هایمنظر پ  یانیاس میدر مق   يشاورزک  یاراض  ياربرکر  ییتغ .٦

 ند.کز اخذ یرا ن  يد مجوز وزارت راه و شهرسازیبا  یمحل تیریمدو مجوز    ک مال

آنــان   يهاو استفاده از جاذبه  مناسب با مزارع و باغات  يمسافران به همجوار  يبرا  یتوقفگاه  يفضاها  یدر طراح .۷

 توجه شود.

 نگردد.  یو اصل یبوم يهاهمان منطقه باشد و مانع رشد گونه  ين مزارع تابع سنت معماریطرح حصار و پرچ .۸

 ند.که جاده را مخدوش نیحاش  ییبایها) نظم و زانالکو    یشکمزارع (لوله  یسات آبیتاس .۹

 یراه موضوع  یر و طراحیمختلف در طول مس  يهابه روش  يشاورزکو    یو محصوالت دام  یبوم  يهاگونه  یمعرف  .۱۰

 ، و ...).يشود (نصب تابلو، استفاده از عناصر هنریه می) توصیک (تمات

ت یت هویتقو  يبه مسافران برا  یو زراع  یم محصوالت باغیعرضه مستق   يمن برایتوقفگاه ا  یو طراح  يزیربرنامه .۱۱

 شود.یه میت راه توصیو جذاب

 

 
 ران، آبپخش بوشهریا ین جاده نخلستانیتریطوالن، ي شاورزک ب منظر راه و کیتر 

 

 ی و پساصنعت  ی منظر صنعت -٤-٦-۳

رها از جــوار یعت هستند. ضمن عبــور مســ یخ تمدن و دخل و تصرف انسان در طبیتگر تاریروا  یمناظر پساصنعت .۱

 شود.   يزیرر برنامهیبه مس  یو استفاده از آنها در معنابخش  یمعرف  ي، براكفعال و مترو  یصنعت  يت هایسا

 شود.یه میتوص  یو پساصنعت  یصنعت  يهاتیسا  یمعرف  ينصب عالئم راهنما برا .۲

-افــهک(موزه، نگارخانــه،    یفرهنگ  -یز خدماتکدر قالب مرا  یمیادمان قدیبه عنوان    كمترو  یز صنعتکمرا  يایاح .۳
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 شود.یه میشتر راه توصیب  ییخوانا يو ...) برا  یرستوران موضوع

ب پسـماندها یو آسـ ییایمیشـ يهـایاهش آلودگکـعـت و یطب يایـش و احیپـاال ين بـراینـو  یـکولوژکا  يردهایکاز رو .٤

 نده).یاهان جاذب آالیاشت گکر یاستفاده شود (نظه جاده  یحاش كمترو یصنعت يهادرمحوطه

   
 مجاور راه   یت صنعتیظرف یمعرف ينمونه تابلو 

   
 آلمر آلمان  يد یفرانسه، چپ: مزرعه خورش ينرماند يباد يهانی؛ راست: توربیت راه با مجاورت منطقه صنعتیهو ییخوانا 

 

 منظر پساجنگ -٥-٦-۳

ــ ا  یفرهنگ  يهاارزش  یمعرف   يراهنما برا  ي، نصب تابلوهاینار مناطق جنگکر از  یمس  یک با عبور   .۱  يدادهایــ ن روی

 شود.یه میتوص  یخیتار

پرســرعت   یتــ یترانز  يهــاشــوند و بــا راه  یسرعت طراحــ مک،  يت گردشگریظرف   يدارا  یمناطق جنگ  يرهایمس .۲

 نداشته باشند.  يردکتداخل عمل

 شود.  ینیبشیبان پیپشت  يرساخت، توقفگاه و فضاهای، زیدر مناطق جنگ  يگردشگر يبرا .۳

، با عناصر منظــر آن هماهنــگ باشــد (فــرم، مصــالح، یدر مناطق جنگ  یخدمات  يفضاها  يو معمار  يالبدکطرح   .٤

 نمادها و ...).
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 یک پراس، مرز بلژین شهر ایجاده من  ، اول  یان چهار نبرد جنگ جهانیبه تعداد قرباندر خط مقدم اشت نارون ک  

 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   چهارمفصل              
 منظرراه يبردار بهره   
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 منظرراه  يبرداربهره -٤

   یشناسبوم-۱-٤

 ستگاهیز -۱-۱-٤

ن بخــش یــ د در ایــ د يهادهد، نظم قابیل مکید ناظر را تشیاز مخروط د  یمیه جاده نین و حاشیه سطح زمکاز آنجا  

د بــه یمدنظر، نبا ییباینظم و ز يبرقرار  يه دخل و تصرف براکد توجه شود  یدارد. اما با  ییبایحس ز  يدر القا  يادیسهم ز

 يات وحــش و الگوهــایــ ح ي، قلمــرویاهیگ يها، گونهیمیستگاه شامل مشخصات اقلیا زیند. بوم  کوارد    يب جدیبوم آس

از راه  يبــردارســتگاه در دوره بهرهیحفــظ ز يه براک  یاتکو ... است. غالب ن  یی، منابع آب، غذاینیگزر النهیآنها نظ  يرفتار

 ر شده است:کن مرحله ذیژه ایته وکت شود، مشابه دوره ساخت است. در ادامه چند نید رعایبا

دنبــال   يو جــانور  یاهیــ گونــه گ  یــک   يایــ ا احیحفظ    يرا برا  ياست برنامهیط زیسازمان حفاظت مح  هک  یدر مناطق  .۱

، یپاشــ ک هــا، نميارکر واین سازمان هماهنگ باشد (نظیاز راه با ا  يبردارو بهره  ينگهدار  یاقدامات نهاد متول  ند،کیم

 ر آن).یو نظا  یینصب حفاظ راه، روشنا

ــ ). بــا بازدی، صــدا، زبالــه انســانكهوا، آب، خا ینترل شود (آلودگکستگاه یاز جاده بر ز  یناش  يهایاثرات آلودگ .۲  يدهای

 در برنامه و بودجه لحاظ شود.   ینترل آلودگک يه گزارشات، اقدامات الزم برایو ته  يادوره

 يهــاب آن بــا برنامــهکیــ ه جاده از زباله، و تریحاش  يسازکپا  يهاطرح  يدر اجرا  یت داوطلبانه مردمکاستفاده از مشار .۳

 شود.یه میمردم نهاد توص  يهابا گروه  يارکر در همیطول مس  يو گردشگر  یتیهو-یفرهنگ

(ماننــد   یرات احتمــالییــ راه هماهنگ باشــد و تغ  یها، با نهاد متولمجاور راه  يتوسعه شهر و روستاها  يهابرنامه  ياجرا .٤

 ند.کف نیف شده شهر و روستاها را تضعیتعر  يورود  ير و مبادیطول مس  يهاگاه نمادها و المانی) جاياربرکر  ییتغ

 نماند.  یر باق یه مسیشده و در حاش  يآورم جاده جمعیو ترم  يات بهسازیحاصل از عمل  يهانخاله .٥

اهان استفاده شــود. اســتفاده از یو گ  كمتر به خاکب  یست و با آسیزطیخ جاده از مواد دوستدار محیذوب برف و    يبرا .٦

 شود.یه نمیتوص  ینیرزمیز يهاو آب كخا  يل شورید به دلیلراکم  یسد  ک نم

ر ییــ وانات را تغیح يرفتار يا حضور انسان الگویند کیوانات را محدود میخودروها قلمرو حه توقف ک یعیدر مناطق طب .۷

 حضور و توقف با نصب عالئم و مبلمان محدود شود.    يپرندگان و ...)، فضا  يگذارر تخمیدهد (نظیم
 

 ی اهیات گیح -۱-۲-٤

صــالح يار به مشاور ذکارجاع    يجار  راه، از روال  یسبز در نهاد متول  يفضا  يصص نگهدارمتخ  يروهایت نیتا زمان ترب .۱

 استفاده شود.

 ت شود.یرعا  »يسبز شهر  يفضاها ی«ضوابط طراح 203ه شماره  ینشر 1-3اشت درختان مطابق بند  کروش  .۲
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ســبز   يفضــاها  ی«ضــوابط طراحــ   203ه شماره  ینشر  2-3سبز طرح منظر ، مطابق بند    يفضا  يم و نگهداریروش ترم .۳

 ت شود.ی» رعايشهر

 ند.کر نییو تغاشت در طول جاده و منظر داالن راه حفظ شده کامتداد طرح   .٤

 م شود.یده ترمیب دیدر نقاط آس یبوم  یاهیپوشش گ .٥

 جاده نباشند.  یک هرس شوند تا مزاحم تراف   یه جاده در مناطق جنگلیدرختان حاش .٦

 .)3-2-5-3(مطابق بند    ستیمجاز ن ياشت ممنوع» در دوره نگهدارکاهان  یاشت و رشد «گک .۷

 شوند.  يسازکپا  يارمجاز بصورت دورهیاهان غی)، از گ2-5-3اشت (مطابق بند کت  یمحدود  يدارا ینواح .۸

د به جاده حفــظ شــود و موانــع ید ین و ...) تا گشودگیشود (هرس، وج یدگیرس  ياه جاده بطور دورهیاهان حاشیبه گ .۹

 جاد نشود.یها و ... اد به تابلوها و عالئم، تقاطعید

مناسب بــه آنهــا حفــظ شــود (بــا  ی(در طول و ارتفاع) و دسترس  یساتیها از عناصر تاسجاز درختان و درختچهفاصله م .۱۰

 ن و هرس).یوج

 اهان نشود.یشه گیمتوجه ر  یبیآس  ینیرزمیسات زیر تاسیهنگام تعم .۱۱

 حفظ شود.  یاهیو حفظ پوشش گ  یپاشر مالچینظ  یبا اقدامات  كش خایه جاده و فرسایب حاشیش  يداریپا .۱۲

 راه:  یاهیپوشش گ  يت و نگهداریریت مدیصالح  ينان داراکارکمشخصات   •

د منظــر یــ جد يارکــ  يندهایانطباق با فرا يراه، برا ينگهدار یاز در مجموعه متولیمورد ن یرات فرهنگیین است تغکمم

 يهامهــارت و تخصــص  يال از افــراد دارکد متشیسبز با  يفضا  يم و گروه مسئول امور نگهداریشد. تکن سال طول بیچند

 ر باشد:یز

 ده)یم منظر (آموزش دیآشنا با مفاه -

 یپاشو سم  ییایمیودشکمجوز و آشنا با اصول استفاده از    ي، داراي، باغداركت خایریآشنا با مد -

در طــول   یاهیــ پوشــش گ  ياز به نگهــداریدار نیدر منظر پااست.    یدگیازمند رسین  یسطح  يهااشت و پوششکطرح  

 رسد:یر به حداقل میج و بصورت زیبه تدر  ياعمر جاده

 سبز  ياز به مداخله در فضاین  -

 ش در مجاورت عالئم و مبلمانکها و استفاده از علفن علفیاز به وجین  -

 سال 5پس از   یپاشها از سطوح مالچاز به حذف علفین  -
 

 يات جانوریح -۱-۳-٤

بســتر و    یو راننــدگ  ییراهنمــا  يهــانیدوربان جــاده توســط  یــ ات وحــش از میــ ت حکــ ر حریآمار سوانح و مســ  •
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ن و اعمــال یــیجاده تع يسازمنیرات الزم در اقدامات اییو تغشده  یروزرسانبه  1وانیننده عبور و مرور حکنترلک

 شود.

ن یگزیجــاا يده مرمــت يدبیآس يهاوسته باشد و بخشیوان، سالم و پیت حیر هدایراه در طول مس  يهاحفاظ •

 شود.

 ارا باشند.کرها در مناطق حضور جانوران واضح و یگعالئم هشداردهنده و سرعت •

 است:  ينگهدار  ازمند اقداماتینوانات یسازه روگذر ح •

 اهان  یگ  ياریها و آبوارهی، نظافت دیسطح يهااول دفع آب  يهادر سال −

 یدرختمهیات نیبا ح  واناتِیروگذر حدوام  مک  مصالح  میترم −

 موقت  يهاا سازهی يبا تورگذر  روزش یرنترل  ک −

 نترل شود:کر یدر موارد ز  ياات وحش بصورت دورهیح  يهات گذرگاهیف کی •

 )  ی، زباله انسانك، نور، آب، خایها (صوتیانواع آلودگ −

 یعیطب ن نوریتام −

 یاهیپوشش گم  یترم −

 يادوره يهایبازرســ  بــا يراهســازهــا و گــذرها بــه انبــار مصــالح ل داالنیموانع سر راه جــانوران و تبــد  جادیااز   •

 شود.  يریجلوگ

 نترل شود:کر  یوانات بر موارد زیه راه در نقاط عبور حیحاش  یاهیر رشد پوشش گیتاث •

 د رانندهیدان دیتابش و م −

 یسطح  يهاآبر  ینظ  یتکجاد مانع حریا −

 واناتیح يناآشنا و نامطلوب برا  يهارشد گونه −
 

 ی و فرهنگ یع یمنظر طب-۲-٤

) در مرحلــه 6-3و ســاخت (بنــد  یدر مرحلــه طراحــ   یو فرهنگــ   یعــ یر شــده حــول منظــر طبکــ ات ذکه نیلکت  یعار

 است.  یز الزامین يبرداربهره
 

 
1. Track bed 
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 راه  ير و نگهداری تعم-۳-٤

، یمنــ ی، صرف ارتقــاء اينه نگهدارین هزیشتریاست. ب  يجاده ضرور  یمنیحفظ ا  يمنظر برا  ير و نگهداریاقدامات تعم

ت و توجــه بــه ین اقدامات با حساسیشود. الزم است تا اید و فواصل الزم میو حفظ د  از مانع  يه عاریحذف مخاطرات ناح

 منظرراه همراه باشد.  یمبان

 :یلکاقدامات   •

 رات جاده بطور مرتب برگزار شود.یو تعم  ینیبازب  يهادوره .۱

 شود.  يآورات جمعیان عملیرات در پایزات تعمیفرسوده و تجه ياجزا .۲

 جاده توجه شود.  ییبای، به نظم، نظافت حفاظ و شانه راه و زیروبا برفی یآبگرفتگات رفع  یدر عمل .۳

 شود.یه میتوص  یوار صوتیات وحش، نصب دیا حیو   یونتکز سکمرا يبرا  یصوت  یآلودگ  يدر مناطق دارا .٤

ــ ا  يت شــود. بــرایریراه مــد  ينگهــدار  یشهر و روستاها توسط نهاد متــول  يورود  يمباد .٥ اســتفاده از ن منظــور،  ی

 شود.یه میتوص  يگردشگر  يهاتیو ظرف   یت مقامات محلکمشار

ه یتوصــ  ینان نهــاد متــولکارکآموزش  يشور براکموفق منظرراه  يهاها از پروژهن و انتشار تجارب و آموختهیتدو .٦

 شود.یم

 
 ر خواهد بود:یبه شرح ز  يات حفظ و نگهداریات عملکدر صورت وجود طرح منظرراه، ن •

 حفظ شود.  یرات و اصالحیه منظر ضمن اقدامات تعمیات طرح اولیلکراهبرد و  .۱

 ه و نصب شود.یه منظر تهیر نمونه مشابه طرح اولیر نظیازمند تعمیعناصر فرسوده ن .۲

ن بــا یگزیار جــاکــ به راهبرد منظــر، راه يبندیه، ضمن پایمشابه نمونه اول يریتعم ين نشدن اجزایدر صورت تام .۳

 شود.ن  ییارشناس منظر تعکنظر 
 
 ر خواهد بود:یبه شرح ز يات حفظ و نگهداریات عملکدر صورت عدم وجود طرح منظرراه، ن •

 ن شود.یگزیا جایر  یمنظر تعم  یلکو اصول    یراه با توجه به مبان  يهاعناصر و اندام .۱

 سبز انتخاب شود.  يارشناس فضاکبا مشورت معمار منظر و    یاهیگ يهاگونه .۲

 يبــرا  يزیآما رنــگ یــ   یاهیــ ر وجود دارد، از پوشــش گیدر طول مس  يبصر  یلودگا آیوار، مانع  یه دک  یدر مناطق  .۳

 منظر استفاده شود.    یلکوار مطابق اصول  یاهش دک

ض جاده درنظر گرفته شود. چنانچــه یا تعریارتقاء    یه جاده متناسب با دوره زمانیحاش  يبرا  یانتخاب  یاهیگونه گ .٤

 1شــهیاز روش انتقــال بــا ر  ییجابجا  ياشته شود و براکالرشد  عیسر  يهادرختچهسال باشد،    15تا    10ن دوره  یا

 يهاتر گونــهیطــوالن يهــادوره يه درصورت حذف بتوان از چوب آنان بهره برد. براک یا درختانیاستفاده شود و  
 

۱. Root Ball 
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  اشته شود.کتر یو با طول دوره رشد و عمر طوالن  یدرخت
 

 و شانه راه  ی روانیش -۳-۱-٤

 شود. حذفدر شانه راه    یو مصنوع  یعیمانع طبهر گونه  .۱

و در  ینیبــازب يدر شده به طــور دورهــاکا یمرنگ کمخدوش،  يو راهنماها  آشکارسازها  مسیرنماها،  ها،یشکخط .۲

 ).  ییض شوند (حفظ نظم و خوانایا تعویر  یاز تعمیصورت ن

 داشته باشد.  ییاراکها  رواناب  يآورجمع يت شانه راه برایف کی .۳

اشت اصالح ک  هیا طرح اولینترل شود و در صورت لزوم مطابق با اصول  ک  يااهان بصورت دورهیرات گییرشد و تغ .٤

 شود.
 

 سات یه و تاسیابن -٤-٤

 پل -۱-٤-٤

ت اس  یز الزامیرات نیو انجام تعم  يبردارو ...) در هنگام بهره  ییگرا، بومی(هماهنگپل    یه اصول طراحیلکت  یرعا .۱

 ).8-3-3بند  (رجوع به 

 ياجــزار یســا د بــایــ جــزء جد  نــد وکر نییــ نات و ...) تغیه (ابعاد، جنس، تزئیت طرح اولیلک  ،پل  يم اجزایدر ترم .۲

 موجود هماهنگ باشد.

 ست.یاهش دهد، مجاز نکر را  یمس  يهاگر پلیپل با د  یه هماهنگک  يرات و بهسازیرات ضمن تعمییتغ .۳

 ).3-8-3-3ت (رجوع به بند  اس  یز الزامیم رنگ نیپل در زمان ترم یطراحت اصول انتخاب رنگ در  یرعا .٤

ه یبه اصــول انتخــاب رنــگ توصــ   يبندیتنوع ضمن پا  ير فوالد و بتن) برایساالنه مصالح مصنوع (نظ  يزیآمرنگ  .٥

 شود.یم

 . ن شودیتام يبرداربهرهزمان  ر پل در  یز  يفضا يت بصریف کیو   ییبایت، نظافت، زیامن .٦

 شود.  يحفظ و نگهدار  منظر منطقه يبا الگو  هماهنگ سبز اطراف پل    يفضا .۷

 ست.یپل به آن مجاز ن یه طراحیر با اصول اولیو مغا  ینات الحاق یتزئافزودن   .۸

 مهم و ارزشمند از پل و به پل توجه شود.  يدهایپل و حفظ د  یر، به نقش نظرگاهیمس  يبهساز  يهادر طرح .۹
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 تونل -۲-٤-٤

 ).7-3-3ت (رجوع به بند  اس یالزام  یه اصول طراحیلکت  یرعا يبرداردر دوره بهره .۱

ســت. در دوره یاهش دهــد، مجــاز نکــ راه را  يهاانسکا سیل  ک  یه هماهنگکها  ه دهانه تونلیرات در فرم اولییتغ .۲

 حفظ شود:  ،ير و بهسازیه تونل ضمن اقدامات تعمی، طرح اوليبرداربهره

 ار بودن دهانه تونل حفظ شود.کشو آ ییر، خوانایرات مسییمات و تغیه تصمیلکدر   −

 م شود.یه آن ترمیو دهانه تونل مطابق راهبرد منظر و طرح اول  يرنگ گالر −

 اه).ید حفره سید  ياهش خطاکت نقش آن در  یم شود (اهمیحول دهانه بطور مرتب ترم  یاهیپوشش گ −

 م شود.یمنظر منطقه ترم يبه بستر تونل از زمان ساخت، مطابق الگو  یمانده احتمالیباق   يهابیآس .۳

ر، بــا یمســ  یــک  يهــادهانه تونل یلکن نباشد، طرح و فرم کل مختلف ممیه به دالیه حفظ طرح اولک  يدر موارد .٤

 ر است.ییمنظر قابل تغ  يبه راهبردها  يبندیارشناس منظر ضمن پاکاخذ مشاوره از  

ر قبل و بعد از تونل و تداوم طرح منظر داالن تا دهانــه تونــل یطرح مس یپارچگیک جاده،  يم و بهسازیهنگام ترم .٥

 حفظ شود.

 

 حفاظ راه -۳-٤-٤

 ت شود.یرعا  ير و نگهداریه حفاظ، ضمن اقدامات تعمیاول یراهبرد طراح .۱

اســت   یالزامــ   ير و نگهــداریــ ، تعميبــرداره منظرراه، در زمان بهــرهیه اصول نصب حفاظ در طرح اولیلکت  یرعا .۲

 .)5-3-3(رجوع به بند  

ط را یت محــ یــ ف کی  ،عناصــر  یرا فرســودگیر شود. زیتعم  یات فنکت نیو با رعا  یدگیرس  ياها بصورت دورهحفاظ .۳

 دهد.یاهش مک

نصب انواع   متناسب باشد.  ير به لحاظ بصریل مسک  يهار، با حفاظیاز مس  ین و متفاوت بخشیگزیجا  يهاحفاظ .٤

 ست.یشود، مجاز ن يبصر  یه موجب آشفتگکدر امتداد هم  متفاوت حفاظ راه

 .)ییبایو ز  یمنیل ایبه دالشود (  يآورجمع  یمیفرسوده و قد  يهاه حفاظیلکد  ینصب حفاظ جدپس از   .٥

 ت شود.یگر، رعایدیکها با ح حفاظیو اتصال صح  یوستگیامتداد جاده و پ .٦

 .ح شودیو تسط  يسازکپا ،از نصب  شیپ  ر،یسه میو حاش  حفاظد  یجدامتداد   .۷

 ش).یشوند (متناسب با جنس مصالح و حد فرسا  يزیآمرنگ   ياآلوده به طور دوره  يهاحفاظ .۸

و  یآلــودگ ش).یشست و شــو شــوند (متناســب بــا جــنس مصــالح و حــد فرســا ياآلوده به طور دوره  يهاحفاظ .۹

 دهد.یاهش مکحفاظ را    یانی، نمایفرسودگ

نتــرل شــده و کحفــاظ    يپــا  كشود. جنس و حجم خــا  زیح و تمیتسط  يابصورت دورهفاصله شانه راه تا حفاظ   .۱۰
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 اهان باشد.یش گیهمراه با رو

 
 ده یدبیآس يهاض حفاظیر و تعوی، تعميا دوره یدگ یضرورت رس 

 

 وار حائلید -٤-٤-٤

ــ فــرم و هندســه د  یپــارچگیکوار،  یــ ده دیدبیآســ   يهــابخش  ير و بازســازیدر تعم .۱ ا در یــ ر (یوار در طــول مســ ی

ه راه حفــظ یــ ر عناصــر مصــنوع و ابنیآن با منظر و ســا ین هماهنگیوار و همچنیتم دیراه)، نظم و ر  يهاانسکس

 شود.

 وارها زدوده شود.یرمجاز از دیغ  یغاتیر تبلیها و تصاووارنوشتهید .۲

 شود. يریبراه باالدست آن جلوگیش  يوار و رویمهاجم در مجاورت د  يهاشهیر  ياهان دارایش و رشد گیاز رو .۳

 

 آبرو -٥-٤-٤

 .حفظ شود يبرداربهره  آن در مدتب طولى ثابت یم آبرو و شیر مستق یمس .۱

 شده باشد.  ینیبشیپ  ياد دورهیو بازد يات نگهداریعمل يبرا  یر، دسترسیمس  يهایستگکدر محل ش .۲

 شود.  یدگیه آبرو حفظ و رسیاهان داخل و حاشیگ .۳

 د.باش  یحداقلط  یمصالح آبرو از محز  یتما  ،مرمتاز به ین  صورتدر   .٤

 

 ی غات ی تبل  يتابلوها-٥-٤

 فیتعار -۱-٥-٤

 ر است:یل (ثابت و موقت) شامل موارد زکدر دو ش  ياغات جادهیتبل
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 م جادهیغات در محدوده حریتبل  -

 ه جادهیان و فعاالن حاشکغات مالیتبل  -

 

 و ساخت تابلو  ی دوره طراح -۲-٥-٤

 تابلو ابعاد  -۲-۱-٥-٤

 م است:یدسته قابل تقس 3ابعاد تابلو به  .۱

 متر   3در   1.5ثر با ابعاد  کحدا  یی: تابلوهاAز  یسا

   Cو   Aن اندازه یب ي: تابلوهاBز  یسا

 مترمربع) 30متر و بزرگتر از آن ( 10در    3با ابعاد   یی: تابلوها Cز  یسا

ثر کدر حداست  یبایثر وسعت مجاز، تابلو مکدر صورت استفاده از حداند.  کمتر مربع تجاوز    30د از  یلبورد نبایوسعت ب .۲

 رد.یفاصله مجاز از جاده قرار گ

 
 لبورد یب  یطراح  يثر مساحت مجاز براک حدا  

ن ارتفاع درختــان محــدوده و مخــل یانگیش از میب یغاتیتبل يبلند، ارتفاع تابلو یاهیدر مناطق پردرخت و با پوشش گ .۳

 خط آسمان نباشد.  

 

 فرم تابلو  -۲-۲-٥-٤

انــه و کودکو  يفــانتز يهــات جاده باشــد (طرحیآن مناسب شخص يو فرمال بوده و نوآور ید رسمیفرم و طرح تابلو با .۱

 ست).یر آن مجاز نینظا

 نباشد.  یتابلو چندوجه .۲

 د.نباش  یو رانندگ  ییراهنما يتابلوها  مشابهل تابلو کش .۳

 ن جاده دورو نباشد.یاز طرف   یک چ  یتابلوها در ه .٤

جــاز مپرارزش منظــر  يو بسترها Km/h  80  يسرعت باال  يدارا  يدر محورها  كو متحر  یچرخش  يهاامیاستفاده از پ .٥

 ست.ین

 استفاده نشود.  یکیمشابه عالئم تراف   يهاها و شبرنگ از رنگ   یغاتیتبل يدر تابلو .٦
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 نباشد.  یک نزد  يبناها  يا معماریه) در تعارض با مناظر دوردست  یح، نوع پالبورد (از لحاظ ابعاد، رنگ و مصالیب .۷

 تابلو  ي محتوا -۲-۳-٥-٤

 .باشد  یکیام هشدار تراف یپ  يد حاویتابلو نبا  يمحتوا .۱

 ت باشد.  یقابل رو ید به خوبیام تابلو بایا خدمات و پینام محصول  .۲

 .ستیمجاز ند دارد،  یز دکاج به تمریاحتخواندن آن  ه  کا شماره تماس)  یر آدرس ی(نظ  یطوالن  درج عبارات .۳

، يمحــل نصــب آن باشــند، شــامل غــذاخور  يلومترکی  8تا    یا خدمات محلیاال  کتوانند مربوط به  یم  يعالئم اختصار .٤

 مهم است.  یو فرهنگ  یحین تفرکرگاه خودرو، درمانگاه و اماین، تعمیبنزپمپ  مپ و محل اقامت،ک

ه، استفاده از یشود. مطابق نشراستفاده  تابلوها)    یمنی(عالئم ا  3-267ه  یمتون درون تابلو از نشرز قلم  یانتخاب سا  يبرا .٥

 شود.یه میتوص  "حرف الف" يمتر برایسانت 25حداقل اندازه  

   .1ه)یثان 2لمه و در حدود  ک  6ثر  ک(حدامدنظر باشد  لبورد  یب يخواندن متن و محتوا يبرا  یاف کزمان   .٦

 

 تابلوها   نصبفواصل و محل   -٤-۲-٥-٤

 .نیاز لبه جاده به طرف   يمتر 20حدفاصل شانه راه تا    ؛یغاتیتبل ينترل: محدوده مجاز نصب تابلوکمنطقه   .۱
 ه راه ی مجاز نصب تابلو در حاش یف نواحیتعر -۳٥جدول  

 موارد مجاز به نصب ن محدوده ییتع هیناح 

قه منط

 نترلک

ن شده در ییثر فاصله تعکمتر (حدا 2 شانه راه

 ه) ینشر

و عالئم    یغاتیهرگونه تابلو تبلت نصب یممنوع 

 ي اختصار

 Aدر اندازه   یغات یتبل يتابلوها -يعالئم اختصار ن جاده یمتر از لبه به طرف  6شانه راه تا   یک درجه 

   Bدر اندازه  یغات یتبل يتابلوها -يعالئم اختصار ن جاده یمتر از لبه به طرف 12تا  6 درجه دو

 Cدر اندازه  یغات یتبل يتابلوها -يعالئم اختصار ن جادهیمتر از لبه به طرف  20تا  12 درجه سه 

 

 
 3-3، جدول  84صفحه    ،267-3ه  ی، نشرشورک  يهاراه   یمنینامه انییآ.  1
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 ه راهیمجاز نصب تابلو در حاش یش نواحینما 

 د راننده توجه شود:یمخروط د  يهایژگینصب تابلو به و  یابیانکدر م .۲
 د ی مخروط د يهایژگینصب تابلو متناسب با و   يهاهیتوص -۳٦جدول  

 ات یجزئوضوح  د یمخروط د سرعت  ت یموقع
 م ک ز بر دورکجمع و متمر اد یز ی جاده اصل

 : هی توص
 م راهیحر ینصب تابلوها در حداقل فاصله قانون  - 
 ح ینوشته خوانا، ساده و صر يات و داراییم جزک -
 ب با درختانکیبزرگ در تر يلبوردهاینصب ب -
 ر)یوکر ی(نظ ینواخت و طوالنیک يهابزرگ در جاده ياد نصب تابلوهایتم و فاصله زیت ریرعا -
 بزرگ يلبوردهایب يسمت جاده برا یکمتر در  600حفظ فاصله  -
 کوچک یغاتیتبل يتابلوها يسمت جاده برا یکمتر در  250حفظ فاصله  -
 هایها و خروجها، تقاطع چی ش از پیمتر پ 315عدم نصب تابلو  -
 میم و مالیرمستقیغ ينورپرداز -
 نیو منظر یخیتار يهات یرمرتبط در سایبزرگ و غ يلبوردهایعدم نصب ب -

 
 .متر نباشد 1.5متر از کن  یاز زم  Aاندازه   يتابلوها  ینییفاصله لبه پا .۳

 متر نباشد.  3متر از کن  یاز زم  Aبزرگتر از اندازه   يتابلوها  ینییفاصله لبه پا .٤
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 ه تابلوها در ابعاد مختلف یارتفاع مناسب پا  

 ست.یمجاز ن  Cو   Bاندازه  يتابلوها نصبد و منظر واجد ارزش  ید  يفواصل دارادر   .٥

   
 بزرگ بر منظر، محور هراز  یغاتیلبورد تبلیب طلوب نصبماثر نا 

 ت شود:یر رعاینصب تابلو موارد ز  یابیانکدر م •

 ازمند مجوز است.یمجاز و ن،  ينترل مطابق مشخصات ضوابط جارکدر منطقه    یرسانو اطالع  یغاتیتبل ينصب تابلو .٦

 شود.یه میمتر، نسبت به مناطق پرارزش توصکبا درجه ارزش منظر    ینصب تابلو در اراض .۷

و  ي، بخشــداري(شــهردار  یمحلــ   يطول جاده منوط به ضــوابط و مجوزهــا  يم شهرها و روستاهاینصب تابلو در حر .۸

 ) همان مناطق است.ياریده

شــهر، عالئــم   يورود  ي، تــابلویو راننــدگ  ییمجــاور (عالئــم راهنمــا  يتابلوهــار  یلبورد با توجه به ســایمحل نصب ب .۹

 شود.  یابیانک، عالئم راهنما) میرساناطالع

نصب شود (فاصله اعــالم شــده از   یمنیل ایت مسایجاده و با رعا  یو جانب  یرساختیسات زیتابلو با فاصله الزم از تاس .۱۰

 ربط).يهر نهاد ذ يسو

 ست.یمجاز نه  یپا  یک نصب دو تابلو بر  .۱۱

 ست.یمجاز نلبورد  یل نصب بیبه دل  اندرختا به خطر افتادن  یقطع   .۱۲

ه ی، توصــ ینفــ م يبصر اثراتاهش ک ا هدفببدون پوشاندن تابلو و بزرگ   یغاتیتبل  يلبوردهایدر اطراف ب  اهیگاشت  ک .۱۳

 شود.یم
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 اهان یب با گ کیلبورد در جاده با تریب یف اثر منفیتخف 

 شود.  یه میتوص  ساختمان يبنا  يبر رو  یغاتیتبل ينصب تابلوها  یدر مناطق صنعت .۱٤

 مجاز است. لومترکی 100در هر تابلو)   3(بر بار   3ثر  کا خدمات حدایمحصول   یک غات  یرار تبلکت .۱٥

 اشد.  بمتر  300  حداقللبورد در دو سمت مخالف جاده،  ین دو بیفاصله ب .۱٦

 ست.یمجاز ناز نقاط نشانه و عطف واجد ارزش    متر 600تاشعاع     Cو   Bاندازه  يتابلوهانصب  .۱۷

و  یعــ یه، موانــع طبیــ (مانند ابن  باشد  ید حداقلیمانع د  متوسط و بزرگ  یغاتیتبل  يتابلوها  قبل  يمتر  175در فاصله   .۱۸

 .)گرید يعالئم و تابلوها

خــط   یک د با  یطه باتابلوها در هر نق ست (امتداد نصب  یمجاز ن  يبصورت مواز  نترلکدر منطقه    يهرگونه تابلونصب   .۱۹

 ).ن باشدییقابل تع

      
 ر یمسعمود بر امتداد بر هر لبورد یب   یکنصب تنها   ، چپ: ضرورتدر جاده یغات یتبل ين تابلوهایفاصله ب  حداقلراست:   

 ت شود:یر رعایات زکن  ادهیعابر پ  يهاپللبورد بر یدر نصب ب .۲۰

 لبوردها از پل مجاز است.یر بیسا يمتر  200ت فاصله یصورت رعااده در ی لبورد بر پل عابر پینصب ب •

 ند. کا حواس راننده را پرت  ید به پل را مسدود  ید دی د مسافر جاده باشد. تابلو نبایتابلو در مخروط د •

 راستا با خطوط پل باشد.  خطوط لبه تابلو هم •

   ند.کرد و خط آسمان آن را مختل نیپل قرار گ  یلکصفحه تابلو در قاب   •

         
 پل در نصب تابلوهاعرشه امتداد نظم و حفظ  

 تابلو و سازه نگهدارنده آن با هم هماهنگ باشد.   •
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پا • باشد.  هماهنگ  پل  با  تابلو  نگهدارنده  سازه  بایرنگ  تابلو  عنصریه  زم   یخنث   يد  پس  باعث  یدر  و  بوده  نه 

 نشود. ياغتشاش بصر

ه تابلوها و حداقل یع پایغات) اصل بر تجمیتا تبل  یرانندگ  ییتابلوها (از انواع راهنماه  یلکنصب  در  محورها،    یدر تمام .۲۱

 اختالل در منظر است. 

   
 س یمسل سوئیه، جاده گریپا یکع تابلوها بریتجم 

 

 لبورد ینصب بغات و  یتبلت  یموارد ممنوع -٥-۲-٥-٤

 محدوده شانه راه .۱

 نترلکخارج از منطقه  ه راه و یحاش  یاراض .۲

 راه  ين عالئم اخباریاز طرف  يمتر 200شعاع   .۳

 هاتونل  یو خروج  ياز ورود يمتر 250فاصله   .٤

طــرح  يدارا یرهمســطح و نــواحیهمســطح و غ يهــاو قائم)، پل، تقــاطع  یافق   يهاچ جاده (قوسیپ  يمتر  315 .٥

 دهیچیپ  یهندس

 جاده  یک ننده تراف کاز نقاط جمع و پخش يمتر 315فاصله   .٦

هــا و ، چراگاهي، جنگلــداريشاورزک  یل اراضیافته از قبیو توسعه ن  یعیطبر  کمناطق بگسترده    ياندازهادر چشم .۷

 مزارع

ن و یمنظــر  يدهایــ د  يمتر  200،  یجنگل  يهاكپار  يمتر  40م شهر و روستاها،  یاز حر  يمتر  20فاصله حداقل   .۸

   یک استراتژ

 مجاز است)ت  یسا  يراهنما ي(فقط تابلو  یخیارزش تار  يمهم و دارا  يهاتیمناظر و سا  یکیدر نزد .۹

 .باشداختالف ارتفاع    يا دارایمتر   30متر از کانه جاده، چنانچه عرض آن یم .۱۰

ر بــرق، یو ت ییروشنا يهاهینار جاده، سنگ و صخره و پاکدرختان  برر آن یا نظاینصب هر گونه تابلو، پوستر، بنر  .۱۱

 وار و نردهید
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و مصــنوع ماننــد  یعــ یعناصــر طب ير آن رویرنــگ و نظــا يا با اسپری  یصورت چاپر بیدرج هرگونه نوشته و تصو .۱۲

 هار برق و نردهی، تییه روشنایوار، درخت، پایجاده، د  یه، حفاظ بتنیسنگ و صخره، درختان، ابن

 تابلو   ي و نورپرداز  ییروشنا -٦-۲-٥-٤

 است.  ردن تابلو در شب مجازکشود، روشن  یده نمیجاده فاصله دارد و د  ییروشنا  يهاهیه تابلو از پاک  یدر نقاط .۱

 راننده شود.  يالحظه  ینیوربکد موجب یلبورد تنها با منبع نور ثابت مجاز است و نبایردن سطح بکروشن   .۲

 ست.یمجاز ن كا منبع نور متحریزن  ک چ گونه چراغ چشمیاستفاده از ه .۳

 ست.یباشد، مجاز ن  یید راننده به عالئم راهنمایه مخل دکیتابلو در صورت یرنگ  ينورپرداز .٤

 عت اطراف داشته باشد.یمخرب بر طب  یطیمحستید اثرات زیتابلو نبا  ییروشنا .٥

 بر جاده شود. ينور  یو آلودگ  ید موجب پخشیلبوردها نبایب  يو نورپرداز  ییروشنا .٦
 

 تابلو يبرداردوره بهره -۳-٥-٤

 ه مستقل باشد.یپا  يد دارایهر تابلو با .۱

هــا راه  یمنــ ینامــه انییآ  267ه  یاز نشــر  يرویمنوط به پ،  یو فن  ییستایر موارد ایه و ساید نحوه نصب، نوع پاییتا .۲

 است.

مجــوز لغــو  ،رد و در صورت عدم انطبــاقیست ضوابط حاضر مدنظر قرار گیبایموجود م  يد مجوز تابلوهایدر تمد .۳

 گردد.

رد یــ صــورت گ یت شود و با مــوارد تخلــف برخــورد قــانونیاز تابلو رعا  يبردارجاده در نصب و بهره  یمنیجوانب ا .٤

 دن تابلو و لغو اجازه نصب). یمه، برچیرداخت جر(پ

، ســازمان حفاظــت يلبورد طبق نظــر اداره راهــداریب يسازات نصب و آمادهیعت در اثر عملیب به طبیجبران آس .٥

 ن خواهد شد.ییو ...) تع  ياری، دهي(شهردار  یت محلیریا مدیست  یزطیمح

 ده شوند.یه جاده برچید از حاشیمجوز، بادن زمان صدور  یان رسیلبوردها پس از به پایب  یتمام .٦

ننده کنهــاد صــادر  يو دوام  از ســو  ییستایروز ساخت و مالحظات ا  يو فناور  یمنیجنس تابلو منطبق با اصول ا .۷

 ).267ه  ینشر نطبق بر(م  د خواهد شدیین و تاییاز روز تعیانات و نکمجوزها حسب ام

 داشته باشد.  يبازسازر و  یت تعمیت بوده و قابلیف کید بایجنس تابلو با .۸

 از آن فراهم باشد.  یر قسمتییا تغیض و یتعو يد برایبه تابلو با  یدسترس .۹

 ده شوند.یبرچ  یمنیا اصول  تیبا رعا  یغاتیتبل يت تابلویموقت پس از نصب و تثب  يهاسازه .۱۰

مجــاز از آنهــا احــاظ توجه شده و فاصــله  یغاتیتبل يتابلوهات یجاده به موقع  يگر عالئم و تابلوهایهنگام نصب د .۱۱

 شود.
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ــ مــانع دم و اطراف تابلو یاهان) در حریرات حاصل از رشد گییر تغی(نظ  یعیتوجه شود در طول زمان موانع طب .۱۲ د ی

 د.نشون

ها ماننــد درختــان و صــخره  یعــ یعناصر طب  يا رویرمجاز جاده  ینصب شده در نقاط غ  يتابلوها، پوسترها و بنرها .۱۳

 م شود.یط ترمیمح وارد شده به  يهابیو آس  يآورجمع

مناســب زدوده و  يهــاو مصــنوع جــاده بــا روش  یعــ یعناصــر طب  يشــده رو  يا اســپری  یر چاپیها و تصاونوشته .۱٤

 شود.  يسازکپا

 ض شوند.یا تعوی  يآورر آنها در طول زمان مخدوش و ناخوانا شده جمعیها و تصاوامیه پک  ییتابلوها .۱٥

 شوند.  يآورخ مصرف گذشته از سطح جاده جمعیننده و تارکحامل اطالعات نادرست، گمراه يتابلوها .۱٦

ن و ضــوابط) ضــبط و یرمجاز، مشخصات عامل جهت اقدامات بازدارنده (مطابق قوانیغ  يتابلوها  يآورضمن جمع .۱۷

 شود.  یم نهاد متولیتسل
 

 و منظر شبانه  ينورپرداز-٦-٤

 ر در دسترس و به صرفه باشد.یمتع يجاده برا  يزات نورپردازیقطعات تجه .۱

 شود.  يریو پرخطر جلوگ جاد نقاط ناامنیض شود تا از ایا تعویر  یده به سرعت تعمیدبیزات آسیتجه .۲

 حفظ شود. يبردارتطابق منظر روز با شب در طول مدت بهره .۳

مجــاور  يبناها يمحور و سازگار با نورپرداز ينورپرداز یلکد راه همسو با راهبرد یه جدیابن  ينما  يطرح نورپرداز .٤

 باشد.

 نترل شود.کت نور یف کیر آنها بر یو تاث  ییزات روشنایاهان اطراف تجهیرات گییرشد و تغ .٥

-3(بنــد  یلکلبوردها طبق اصول یه و بیموجود ابن ينورپرداز يهات طرحیف کیدر صورت عدم وجود طرح منظر،  .٦

 ).يزات نورپردازیتجه  يآورتا جمع  یتبکو    یر شفاهکشود (از تذنترل  ک  مناسب  يارهاکراه) با  3-9
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 ی فارس   یتابشناس کمنابع و 
 تبک

گران). تهران:  یزادگان و دیر هاشمیدامی(ترجمه س  یشناسها و روشمنظر: روش  يق در معماریتحق).  1398. (ی، علینیام .۱
 نظر. چاپ اول.  يو شهرساز يهنر، معمار یز پژوهشکمر

 ده نظر. کچهر اصل فالح). تهران: پژوهشیگلزار و پر ی(ترجمه محمدرضا مهربانمنظر  یطراح يهاروش ) 1399ترنر، تام. ( .۲
د  ی ر شه یت دبیگران). تهران: دانشگاه تربیو د  یضی تر محسن فک(ترجمه د  منظر  يه در معمارینظر).  1397مون. (یلد، سایسواف .۳

 . چاپ دوم. ییرجا
 ان). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. یبی(ترجمه منوچهر طب يده منظر شهریگز). 1961الن، گوردون. (ک .٤
 (ترجمه منوچهر مزینی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  سیماي شهر). 1389لینچ، کوین. ( .٥
ت  ک). تهران: شرییمرتضا(ترجمه فرهاد    یان کو م  ی ند اجتماعیبه فرا  ی ، نگرشيشهر  يفضا  ی طراح).  2000. (یپور، علیمدن .٦

 .يشهر يزیرپردازش و برنامه 
مشهد. چاپ   ی زاده). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهن وهابی(ترجمه عبدالحس  عتیبا طب  ی طراح).  1389ان. (یهارگ، ا  کم .۷

 دوم.
 مقاالت

، 1393ز  یی. پامجله منظرد در تهران.  ید  يهاداالنت  یریبخش منظر؛ مدتید، عنصر هوی). داالن د1393دا. (ی، آیهاشمآل .۸
)28 ،(73-68. 

سلیاسماع .۹ آیالبیزاده  نعمتی،  گلی دا؛  مرجان؛  تقواکار،  کمهر،  و  سییورش  (ی،  طراح1395دحسن.  به  کآشبوم  يشهر  ی).  ار: 
 .59-78)، 4(26، 1395. زمستان صفه. یچارچوب مفهوم یک يسو

 .51-46)، 32، (1394ز یی. پامجله منظرن. ینو يهامنظر در پژوهش يولوژکگاه ای). جا1394ن. (ی، امیبیحب .۱۰
 . 10)، 3، (1384. بهار رانشهریشه ایفصلنامه اندران. یدر ا یعموم يو فضاها ی). حوزه همگان1384خاتم، اعظم. ( .۱۱
،  1389. بهار مجله منظرشهر.  ينورپردازر روز با ی). منظر شبانه؛ ضرورت انطباق تصو1389، عبداهللا. (يریرضوان، محمد و خ .۱۲

2)7 ،(79-78. 
 .74-75)، 3(1، 1388. زمستان مجله منظرت منظر شهر. یریها در مد). نقش نشانه 1388ال. (ی، لیسلطان .۱۳
شیصادق .۱٤ و  زهرا  مهدی بانی،  (ي،  مح1391.  به  توجه  مثمر،  منظر  نقش  ی).  ش  يشاورزکط؛  مجله .  يمنظرشهر  يریگل کدر 

 .15-10)، 21، (1391زمستان . منظر
(یافک .۱٥ بازخوانکخش  يپرداز ). منظره1393، محسن.  باغساز  یک  ی؛  بهار  مجله منظرران.  یا  يسنت در هنر   .1393) ،26 ،(

17-12 . 
لواسان .۱٦ اکای، علي، مونا؛ خمسه عشریمسعود  نورپرداز1394، زهرا. (یاتیلیبر و  تهران.   يتجار  يهامجتمع  ي). تاللو ثروت: 

 .86-93)، 31(1394. تابستان منظرمجله 
 . 78-69)، 2، (1383. اسفند باغ نظرمنظر.  يبر شناخت معمار ي). درآمد1383ر. (ید امی، سيمنصور .۱۷
 . 3)، 36، (1395ز یی. پامجله منظر). راه به مثابه منظر. 1395ر. (ید امی، سيمنصور .۱۸
-17)،  28، (1393ز  یی. پامجله منظردر شهر.    یفرهنگمنظر    ي ). به سو1393بار، محمد. (نیالسادات و آتشمی، مريمنصور .۱۹

12. 
 

 ها، راهنماها و ...) نامه نییات (آیر نشریسا
راه .۲۰ و  نقل  و  ادارات حمل  (یکآمر  یالتیا  يهاانجمن  (AASHTOا  روشنایتام  يراهنما).  1384).  د ی(ترجمه سعها  راه  یین 

 ده حمل و نقل. ک، پژوهشيقات و فناوری ، معاونت آموزش، تحقيچاپ اول. تهران: وزارت راه و ترابر .موتمن)
 نخست). (دفترف حوزه منظر یتعار). 1397ران. (یمعمار منظر ا یانجمن علم .۲۱
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(جلد سوم). چاپ اول. تهران: وزارت    منظر راه  یاه یشور: پوشش گک  يهاضوابط منظر راه  يراهنما).  1397، مهسا. (یبیحب .۲۲
 . يشهر ي، سازمان عمران و بهسازين و شهرسازکمس

 . نورگستر.پل يو نورپرداز ییروشنا یمراحل طراح یگزارش مطالعات). 1390ران (سابا). (یا يانرژ يورسازمان بهره .۲۳
 .اناداکت دولت یجمه شده از ساها. ترمجاز بزرگراه يلبوردهای). ب1383. (ياو حمل و نقل جاده يسازمان راهدار .۲٤
(ضابطه شماره    منیطرح راه ا  یمبان-شور، جلد اولک  يهاراه   ی منینامه انییآ).  1393ریزي کشور. (سازمان مدیریت و برنامه  .۲٥
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 .قات وزارت راه، مسکن و شهرسازيیز تحقکو مر يد نظر اول). امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی(تجد )6-267
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 .قات وزارت راه، مسکن و شهرسازيیز تحقکو مر يد نظر اول). امور نظام فنی معاونت نظارت راهبردی(تجد )267-7شماره 
مهندسکشر .۳۲ (یت  مترا.  مشاور  منظرآرا  يمعمار).  1398ن  پا  ییو  مطالعات  اول:  (جلد  هراز  شر)ينظر  یمبان-هیمحور  ت  ک. 

 شور.کحمل و نقل  يربناهایساخت و توسعه ز
مهندسکشر .۳۳ (یت  مترا.  مشاور  منظرآرا  ي معمار).  1398ن  برنامه  ییو  دوم:  (جلد  هراز  منظر  يزیرمحور  طرح    ي ها طرح  -و 

 .شورکحمل و نقل  يربناهای ت ساخت و توسعه زک. شر)یموضوع
. (جلد دوم). چاپ اول.  و منظر راه  ی منید، ایشور: دک   يهاضوابط منظر راه   يراهنما).  1397، مهسا. (یبین و حبیفردانش، فرز .۳٤

 . يشهر ي، سازمان عمران و بهسازين و شهرسازکتهران: وزارت مس
اول). شور ک   يهامنظر راه  يباسازیشور: زک  يهاضوابط منظر راه   يراهنما).  1397، مهسا. (یبین و حبیفردانش، فرز .۳٥ . (جلد 

 . يشهر يبهساز، سازمان عمران و  ين و شهرسازکچاپ اول. تهران: وزارت مس
تخصصیمک .۳٦ جهان  یمنیا  یته  مجمع  (پ  یراه،  (كار یراه  نورراه    یمنیا  يراهنما ).  1384).  محمد  مهران يریام  ي(ترجمه   ،

 ده حمل و نقل. ک، پژوهشي، معاونت آموزش و فناوري). چاپ اول. تهران: وزارت راه و ترابریقربان
 .آهنراهها و قانون اصالح راه  )1379( یاسالم يمجلس شورا .۳۷
 يااهش سوانح جادهک   يراهنما).  1391. (یکو تراف  یمنیم و دفتر ایها و حرراه  یمنیل اک شور؛ اداره  ک  يها ت راهیریز مدکمر .۳۸

 .ياو حمل و نقل جاده  يسازمان راهداروان. یح-هیله نقلیوس
. )415ه شماره  یهاي ایران (نشرآیین نامه طرح هندسی راه).  1391ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور. (معاونت برنامه  .۳۹

 امور نظام فنی، معاونت نظارت راهبردي.
(تجدید نظر )  101ه شماره  یمشخصات فنی عمومی راه (نشر).  1392ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور. (معاونت برنامه  .٤۰

 دوم). امور نظام فنی، معاونت نظارت راهبردي.
 با، دانشگاه تهران. یز يس هنرهای. پردي). جزوه درس منظر شهر1388ر. (ید امی، سيمنصور .٤۱
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