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چکیــده | بزرگراههــا بــه عنــوان بیرونیتریــن عنصر شــبکه راههای دورن شــهری
نقــش مهمــی را در جابجایی و دسترســی شــهری ایفــا میکنند .از ایــن رو پرداختن
بــه چگونگــی طراحــی منظــر بزرگــراه باعث ارتقــای کیفیت منظر شــهری میشــود.
امــروزه در خصــوص طراحــی منظــر بزرگراههــا و جدارههــای آن در ایــران ضوابــط و
مقــررات مدونــی وجود نــدارد و فقدان طر حهای باالدســت که بــر کیفیت طراحی و
اجــرای منظــر بزرگراهی نظارت داشــته باشــند ،باعث بروز اغتشــاش در منظر شــده
اســت .توجه نکردن به همخوانی کالبدی این عناصر با ســایر عناصر شــهری و نیز
توجه نداشتن به منظر آنها میتواند مشکالتی از انواع زیست محیطی ،اجتماعی و
شهری را پدید آورد و عدم خوانایی بزرگراهها برای زندگی شهروندان چالشی جدی
محسوب میشود.
ن با ســرعت زیاد اســت باید در
بــا توجــه بــه اینکه کاربــری اصلی بزرگراه عبور ماشــی 
منظر آنها به عامل سرعت توجه ویژه شود .عناصر اطراف بزرگراه به نوعی نشانه
تبدیل میشوند .به موازات آن هویت و زیباییشناسی بزرگراهها مطرح میشوند و
نقش نشانهها در آن عمده میشود .مکان قرارگیری بزرگراههای تهران با توجه به
بستر جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی آنها بسیار با هم تفاوت دارند .منظرهایی که
در این مسیرها برای مخاطب به نمایش گذاشته شده ،ارتباط معنایی با ارزشهای
طبیعی و تاریخی زمینه بزرگراه ندارند و در محدوده وسیعی ،جدارههای بزررگراه با
درختان ســبز ،طرح کاشــت ریزدانه ،ســاختمانهای بلند مرتبه و دیوارههای بتنی
حجیم در راستای تأمین امینیت حرکت ،ساماندهی شدهاند.
تحلیل منظر بزرگراههای یادگار امام و شــهید همت با رویکرد زیباییشناســی نشان
میدهد آشفتگی در آنها به دلیل کمتوجهی به فرایند معنابخشی و نبود برنامهای
جامــع در طراحــی جدارههــای بزرگراهی منطبق با تاریخ طبیعــی و هویتی در برنامه
جامع شهر است.

تصویر : 6عدم طراحی مناسب جداره
بزرگراه در ارتباط با رود دره نهجالبالغه
در بزرگراه همت.
عکس  :احسان کرامتی.1394 ،
Pic6: Inappropraite highway
design in connection with Nahjol-Balaghe river valley.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.

واژگان کلیدی | بزرگراه ،زیباییشناسی بزرگراه ،بزرگراه یادگار امام ،بزرگراه همت.
تصویر : 4عدم همخوانی صخره
مصنویی و پوشش سبز با بستر خا کی و
تپههای بزرگراه یادگار امام.
عکس  :احسان کرامتی.1394 ،
Pic4: Mismatch of artificial reefs
and green vegetation with the
old soil context.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.
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مقدمــه | بزرگراه به عنوان پدیده نو ظهور ،در نگاه اول،
رفــع کننــده معضل ترافیکی شــهرهای در حال رشــد بودند
کــه روزبــهروز چهــره شــهر را اســیر نگــرش جزئیگرایــه خــود
کردنــد .زمینــه و تاریــخ بســتر بزرگراههــا یکــی از مهمتریــن
مؤلفههــای معنابخشــی بزرگــراه اســت که بــه دلیل نگرش
تــک بعــدی و ا کولوژیکی به فراموشــی ســپرده شــده اســت
(رئیســیان .)1389 ،در سالهای آغازین طراحی بزرگراهها
در تهــران ،قوانیــن مدونــی مربــوط به آنها وجود نداشــت و
بــه علت نگرش غالب ترافیکی و اکولوژیک بدون توجه به
ارزشهــای طبیعی-تاریخــی و هویتــی منطقــه و به هدف
کاهــش آلودگیهای صوتی و هوایی در حاشــیه راهها اقدام
به کاشت درختان سوزنی برگ کردند .همین امر تا به امروز
با رویکردهای تزئینی اولیه تداوم یافته است.
طــر ح جامــع در زمینــه ارزشهــای طبیعــی ،تاریخــی و
اجتماعی معابر شــهری راهبردی و ارائه شدهاند و توجه آن
معطــوف به زیر ســاختهای فیزیکی اســت و بیشــتر ارزش
بزرگراههای شهری در شکلدادن به تصویر ذهنی از شهرها
نادیده گرفته شــده اســت .در نتیجــه تصمیمگیری اجرای
بزرگراههــای شــهری ،بــه معاونــان عمرانــی شــهرداریها

محــول شــده که بنا بــر گرایشهای اجرایــی در حوزه عمل
آن ،بــه منظر بزرگراههای شــهری توجه الزم نشــده اســت.
مطالعــه و طراحی مســیر و بدن ه بزرگراههای شــهری باید با
دیــدگاه هویتــی و زیباییشناســی منطقــه و بــا راهبردهــای
کالن نگــر صــورت پذیــرد .ولــی این موضــوع تاکنــون مورد
توجــه جــدی وزارت مســکن و شهرســازی و شــهرداریها
قــرار نگرفتــه و مطالعــه و طراحــی منظر فضاهــای پیرامون
بزرگراههــا جــزء وظایــف طر حهایــی ماننــد طــرح جامــع و
تفصیلی نیست.

تعریف و تاریخچه بزرگراه در تهران

نقطه آغاز بزرگراههای شــهری تهران بــه 1350برمیگردد؛
بر اســاس نخستین طرح جامع شهر تهران که در  1347به
تصویب رســید ،شرکتی فرانســوی بهنام «سوفرتو» از سوی
شــهرداری تهــران دعوت شــد تا طــرح جامــع حملونقل و
ترافیــک شــهر تهــران را تهیــه کنــد .در این طــرح الگوهای
حملونقل تهران در طول  20ســال مورد توجه قرار گرفت.
بر مبنای آن ،ســال 70برای پایتخــت مجموعهای از معابر
و بزرگراههــای شــهری و خطــوط متــرو پیشبینــی کردنــد.

در واقــع الگــوی اولیه طرح ،شــبکه مختلط بزرگــراه و مترو
بــود تــا ضمــن خدمــات رســانی بــه نواحــی مرکــزی شــهر،
ارتبــاط نقــاط پیرامونــی تهران را نیــز تأمین کنند .ســاخت
بزرگراههــای تهــران از جملــه همــت ،رســالت ،یــادگار ،امام
علی ،شهید باقری ،نواب ،آزادگان ،نیایش و صدر -بابایی
برای نخســتین بار در طرح «ســوفرتو» مطرح شــد .ســاخت
بســیاری از بزرگراههــا تــا ســال 67آغــاز نشــد و معــدودی از
ایــن بزرگراههــا نیــز تا  1354توســط دو شــرکت انگلیســی با
نامهــای «اوو یــوروپ» و «پارتنرز اینترنشــنال لیمیتد» تنها
در بخشهایــی در دســت ســاخت بــود .طراحی بزرگــراه در
بافت شهری تهران از سه دهه گذشته آغاز شده و در درون
بافت منســجم و بدنههای شــهری فرم گرفته قبلی ،جای
خود را باز کرده است.
بزرگراه معبری است دو طرفه و دارای حفاظ با تقاطعهای
هم ســطح محدود و هچنین کنترل دسترســی که عملکرد
اصلی آن برقراری ارتباط ســریع بین مناطق و نواحی عمده
شــهری اســت .در ایــن راهها خاصیــت دسترســی حداقل و
خاصیت حرکت حداکثر اســت؛ بزرگراههای شــهری شــامل
ســه گــروه بزرگراههــای ورودی ،بزرگراههــای کمربنــدی و
بزرگراههای درونشهری است.

ضرورت مطالعه

بزرگــراه از عناصر اصلی شــکلدهنده معنــی و هویت منظر،
ساختار شهر و ارتباط دهنده عناصر مختلف شهر با یکدیگر
اســت کــه نقــش مهمــی در ادراک شــهر به عنــوان یک کل
دارد .محصول ادراک و پیوســتگی منظر ،احساس زیبایی
و معنا در منظر شهر است .شهر تهران به واسطه طر حهای
جامــع ســالهای  57 ،49و  86دارای شــبکه وســیعی از
بزرگراههاســت کــه نقش عمــده حمل و نقل درون شــهری
را بــه عهده دارنــد .مجموع بزرگراههای فعلــی تهران 534
کیلومتــر اســت کــه به صورت شــریانی از شــمال تــا جنوب و
شــرق تا غــرب کشــیده شــدهاند .جمــع تــردد روزانــه درون
یشــود که
بزرگراههــا بــاالی 20میلیــون ســفر تخمین زده م 
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تصویر : 2کاشت چمن و پوشش گیاهی
ریزدانه در بدنه بزرگراه یادگار ،هویت
خا ک و تپههای آن را کمرنگ کرده است.
عکس  :احسان کرامتی.1394 ،
Pic2: Planting grass and fine
vegetation on body of Yadegar
highway has undermined the
dune and soil entity.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.

بــا احتســاب زمــان توقــف ادرا ک شــهر در درون بزرگراههــا
میتــوان گفــت بزرگراهای شــهر تهران پشــتیبانی  10درصد
از فهــم شــهروندان از شــهر را به عهده دارنــد و بدینترتیب
از عناصر مهم منظر شــهری شــمرده میشوند .لذا مدیریت
منظر بزرگراههای شــهری تهران نقش بیبدیلی در ارتقای
کیفیت فضا و مکان شهر تهران را ایفا میکند.

شرح مسئله

بررســی اجمالــی اســناد و طرح جامع و مطالعــات طرح جامع
حمل و نقل تهران نشــان میدهد ،طر حهای توسعه شبکه
بزرگراههــای شــهری بــر اســاس مؤلفــه تــردد برنامهریــزی
میشــوند و نقــش ســایر عوامــل بــا موانــع احتمالــی کــه در
مســیر طــرح ایجاد میشــود تعریف میگــردد .علیرغم آنکه
ساختار بستر تهران در کوهپایه و دشتی با شیب تند با رشته
تپههایی در میانه شهر واقع شده ،اما روند طراحی بزرگراهها
در صدد انطباق خود با منظر طبیعی شهر بر نیامده است.
در مقابــل پــس از مســیریابی و احــداث بزرگراههــا کــه بــا
دخالتهــای وســیع در بافتهــای شــهری همــراه بــوده
مدیریــت شــهری ،بــه هنــگام بهرهبــرداری ،در صــدد بــر
میآیــد کــه طر حهایــی تحــت عنــوان منظــر بزرگراهــی بــا
هــدف زیباســازی و ارتقــای کیفیــت جدارههــا بــه اجــرا در
ً
آورد .ایــن طر حها که غالبا با رویکرد ایجاد پهنههای ســبز
در اطراف بزرگراهها همراه بوده ،توســط ســازمان پارکها و
ً
فضای ســبز شهری تعریف و اجرا شــده و عمال منظر بزرگراه
بــه پروژه کاشــت گیاه و تزئیــن آن تقلیل پیدا کرده اســت.
در عیــن حــال ســازمان مذکــور در طر حهای بصــری خود با
ً
اتخــاذ رویکردهــای جدیــد ،کــه عمدتــا بــر ســلیقه مدیران
اســتوار اســت ،به نوآوری در منظرهســازی جدارهها دســت
ً
میزنــد کــه تدریجــا بزرگراههــا را از «نقــش ســازمانی» خــود
در درک منظــر شــهر به عنصری دســت دوم که به واســطه
قابلیتهــای «فیزیــک» خــود مــورد توجــه اســت ،تبدیــل
میکنــد .در ایــن رویکــرد ،بزرگــراه ،عنصــر ســاختاری منظر
شمرده نمیشود که در ایجاد ادرا ک یکپارچه و کلی از شهر
ایفــای نقــش کند ،بلکــه عنصر میانی منظر اســت که حتی
بــدون توجــه به قلمــرو آن و محالتــی که از میــان آنها عبور
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میکند ،موضوع طراحی تزئینی و سلیقه محور قرا میگیرد.
ایــن مطالعــه با انتخــاب دو نمونــه از بزرگراههــای تهران و
تجزیــه و تحلیــل منظرهســازی آنها درصــدد ارائه تصویری
قابــل تعمیــم از روند منظرهســازی بزرگراههــا و جلب توجه
مخاطبــان بــه ظرفیتهای نهفته در آنها اســت که در یک
برنامــه طراحــی منظر علمی و تخصصــی میتواند به ایجاد
شــناخت عمیق از شــهر و افزایش حس تعلق شهروندان به
مکان منجر شــود .معیارهای اصلی ارزیابی در این مطالعه
«زیباییشناسی» و «هویت» بزرگراهها بوده است.
ســرعت روی کیفیت و زیبایی تأثیری ندارد ولی یک شرط
الزم بــرای ادرا ک آن اســت .امــا با نــگاه ترافیکی صرف و با
از بین بردن مکانهای خاطرهانگیز تاریخی ،منظر شهری
هویتمنــد را از بیــن بردهایــم کــه میتوانــد بــا حیــات مدنی
امروز تداوم داشته باشد .دو بزرگراه یادگار امام در محدوده
فرحــزاد تا بزرگراه حکیم و بزرگراه همت در محدوده بزرگراه
یادگار امام تا شــهید اشــرفی اصفهانی از نظر زیباییشناسی
و ارزشهــای زمینهای ،طبیعی و تاریخی مورد ارزیابی قرار
گرفته است.

یادگار در محدوده محله فرحزاد تا
بزرگراه حکیم

بزرگــراه «صد» که بعدها به بزرگــراه «یادگار امام» تغییر نام
داد ،قرار بود نخستین بزرگراه شمالی-جنوبی تهران باشد.
برنامــه ســاخت آن در طرح جامع حملونقــل و ترافیک که
توســط شــرکت فرانســوی «ســوفرتو» در ســال 1350تهیــه و
مطالعه برای ســاخت آن از ســال 67آغاز شد و در نخستین
سالهای دهه 70به اجرا درآمد (تصویر.)1
تهــران در کنــار چنارهــا و انارهایــش ،در گذشــته بــه
توتســتانهایش شــهره بــوده اســت .محله فرحــزاد،
توتســتانهای فراوانی را در خود جــای میدادند .باغهای
بزرگــی در ایــن مناطقــه بــود کــه تــوت ،بخــش زیــادی از
درختان را در بر میگرفت .بخشی زیاد از این توتستانها در
فرآیند توســعه ناموزون شــهری در دهههای گذشته ،جای
خــود را بــه خیابانهــا ،بزرگراهها و ســاختمانهای کوچک
و بــزرگ دادند؛ دکتــر «ناصــر تکمیل همایــون» تاریخنگار و

تهرانشــناس درباره درختان تهران در ســدهها و دهههای
گذشــته میگویــد « :تهــران در دورههای گونا گــون تاریخی
حتی پیش از پایتختی ،باغهایی بســیار ،پوشیده از درخت
ً
داشــته اســت .طبیعت تهران مشــخصا با سه درخت چنار،
انــار و تــوت پیونــدی تاریخــی دارد» .برای رســیدن به این
باغــات باید از تپههــای میانی تهران عبــور میکردند و این
محــدوده یکــی از مســیرهای تفرجــی مــردم تهــران بــوده
اســت .بزرگراه یادگار به عنوان یکی از مســیرهای دسترسی
بــه باغــات توت امروزه با طرح کاشــت گیاهــان غیر بومی،
ریزدانه و تزئینی جایگزین شــده اســت .با گذر از کنار بدنه
ادرا کــی از تنــوع طرح کاشــت صورت نمیگیرد و رنگ ســبز
تنهــا عامــل ادراک در طول مســیر اســت و از طرفــی با طرح
کاشــت موجــود هویــت خاک و تپههــای چند هزارســاله آن
پوشــیده شــده و نشــانههای هویــت اقلیمــی منطقــه را کم
رنگ کرده است (تصویر.)2
در برنامهریــزی و احــداث بزرگــراه یــادگار ،تاریــخ طبیعــی و
زیبایی بســتر طبیعی آن مورد توجه قرار نگرفت و تنها بعد
ترافیکــی و دسترســی بزرگــراه مــورد ارزیابــی متخصصــان و
مســئولین واقع شد .تپههای میانی صاف شدند و با ایجاد
گسســت در منظــر روســتایی منطقــه و حصاربنــدی کــردن
باغهــای تــوت ،بزرگــراه یــادگار را بــه اتمــام رســاندند .ایــن
بزرگراه از نظر هویتی و زیباییشناســی با عبور از محلههای
مختلفی چون اوین ،ســعادتآباد ،فرحزاد ،شــهرک غرب،
شــهرک ژاندارمــری ،آریاشــهر بســتر غنــی بــرای طراحــی
نشــانههای شــهری و خواناســازی مســیر دارد و متأســفانه
تابلوهــای راهنمــا ،تنهــا نشــانههای مســیریابی در طــول
بزرگراه هستند و اثری از هویت محالت قدیمی تهران دیده
نمیشود .امروزه با گذر از این مسیر نشانی از تاریخ طبیعی
تهــران نیســت و ســکانسهای یکنواخــت و حصارهــای
مقابــل باغــات با نقش صــرف ایمنی جای خــود را به نقاط
عطــف و نشــانههای تاریخ طبیعی-روســتایی بســتر یادگار
داده اســت (تصاویر 4و .)3طراحی جدارهای بزرگراه نیز با
نــگاه جزءنگر و بدون توجه بــه ظرفیتهای مذکور صورت
گرفته ،قرنها به بازی با اشکال گیاهی و ایجاد تنو عهای
بیهدف در کاشت انواع گیاهی بسنده شده است.

همــت در محــدوده بزرگــراه یــادگار امام تا
بزرگراه اشرفی اصفهانی

بزرگــراه همــت از بزرگراههــای مهــم شــرقی-غربی تهــران
اســت .در اواخــر ســال  1355طــرح نهایــی ســاخت ایــن
بزرگراه از ســوی دو شرکت انگلیسی «اوو یوروپ» و «پارتنرز

تصویر۳

Pic3

Specified Issue
تصویر : 3عدم همخوانی صخره مصنوعی و پوشش سبز با بستر
خاکی چندین هزارساله .کم رنگ شدن تشخص اقلیمی منطقه،
پوشیدهشدن قدمت چندهزار ساله خاک ،هزینه باالی نگهداری و
ً
آبیاری ،چرا که دائما در معرض نور خورشید هستند ،بزرگراه یادگار امام.
عکس  :احسان کرامتی.1394 ،
Pic3: Mismatch of artificial reefs and green vegetation
with the old soil context. Climate characterization
impairment, old covered ground, high cost of
maintenance and irrigation due to being constantly
exposed to sunlight. Yedegar-e-Emam Highway.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.

اینترنشــنال لیمیتد» به شــهرداری وقت ارائه شد .براساس
برنامــه طرح ،پروژه باید بعد از تعطیالت نوروز  1356برای
ســاخت بزرگــراه ،قابلیــت اجــرا مییافــت .بــا وقوع شــرایط
سیاســی وقــت ،حــوادث انقــاب و جنــگ تحمیلــی کار
ً
ســاخت بزرگراه متوقف شد و در سال 67مجددا بسیاری از
پروژههای بزرگراهی تهران از جمله شــهید همت در دســتور
کار شهرداری قرار گرفت.
حضــور مســیلها و روددرههــای جــاری از دامنــه جنوبــی
البــرز ،موقعیــت جغرافیایــی و توپوگرافیــک ویــژهای بــرای
تهــران بــه ویــژه در منطقــه شــرقی-غربی رقــم زده اســت.
روددرههــا بــه عنــوان مؤلفههــای هویــت جغرافیایــی و
طبیعــی شــهر ،نقــش مهمــی در توســعه کریدورهــای دیــد
خاطرهســاز ،افزایــش خوانایــی و تعلق خاطر شــهروندان به
شــهر بازی میکنند (آلهاشــمی و شهسوارگر .)1392 ،پس
از تصویب برنامه طرح بزرگراه همت با تأ کید بر ارزشهای
ترافیکــی و رویکردهــای صلــب مســئولین تهــران از ســال
 1347با روددرهها ،منابع طبیعی منطقه در اجرای بزرگراه
نادیــده گرفته شــده و بدون در نظر گرفتــن تاریخ طبیعی و

خاطرهای مردم تهران کریدورهای دید و مسیرهای درهای
در جهــت احــداث بزرگــراه از بیــن رفــت و تمامی تســهیالت
زیرســاختی در جهــت ارتقــا معیارهــای ترافیکــی بزرگــراه
عملیاتــی شــدند (تصاویــر 5و .)6امــروزه ا گر چه بــا طراحی
رود درههایی چون جوانمردان و نهجالبالغه به طور اتفاقی
ســکانسهایی از بســتر طبیعــی بزرگــراه همــت را نمایــان
کردهانــد امــا چــون رویکردهــای غالــب در زمینــه بزرگراهها
همچنان ترافیکی اســت ،جدارهســازی بزرگراه در راســتای
زیبایــی الحاقــی و ســلیقهای پیش مــیرود .چنانکه بدون
توجــه بــه ارزشهــای طبیعــی و تاریخی زمینه ،شــهرداری
تهــران برنامــه ویژهای برای بهســازی بزرگراه شــهید همت
بــه عنــوان طوالنیترین بزرگراه شــرقی -غربــی پایتخت در

نتیجهگیــری | بررســی بزرگــراه بــه عنــوان یــک شــریان جدیــد شــهری با توجــه به نقش
عملکــردی و حیاتــی آن در اتصــال بیــن بافتهای مختلف شــهر و به دنبــال آن ایجاد منظر
شهری جدید که در چند دهه اخیر در ساختار کالبدی شهرها به وجود آمده ،حائز اهمیت است.
بــا سیاســتهای غالــب در طراحــی بدنــه بزرگراههــا در شــهرداری و رویکــرد غالــب ترافیکی،
با مناظر جدیدی از شــریانهای شــهری روبرو هســتیم که خوانش آنها وابســته به تابلوها و
نشــانههای تزئینی در مســیر اســت .تحلیل مناظر انتخاب شــده با رویکرد زیباییشناسی در
بزرگراههای یادگار امام و شهید همت نشان میدهد نادیده گرفتن عناصر معنابخش ،هویتی
و زیباســازی در امــر طراحــی ،ایــن بزرگراههــا را به کالبدهــای ترافیکی با کارکــرد جابهجایی و
ارتباط مناطق مختلف شهر تبدیل کرده است .یکنواختی و رویکردهای تزئینگرا و مداخالت

سال  1389تدارک دید که در آن مناطق مختلفی چون ،4
 2 ،3و  22اقدامــات مختلفــی همچون بهســازی و توســعه
فضای سبز ،تعویض المانهای شهری و زیباسازی جداره
بزرگــراه را انجــام دادهانــد .توســعه فضــای ســبز در بزرگــراه
همت همچون ســایر بزرگراههای تهــران دارای بافت ریز و
تنــوع در کاشــت اســت که بــا توجه به ســرعت بــاال از گونه
گیاهــی و جانمایــی آن ادرا کــی توســط مخاطــب صــورت
نمیگیرد و نگهداری آن مؤید هزینههای گزاف شــهرداری
بابت نگهداری آنها در فصول مختلف اســت .این در حالی
اســت که موقعیت جغرافیایی و توپوگرافیک منطقه از بعد
معنایــی و خاطرهای بهترین منظرهســازی برای بزرگراه به
شمار میآید.

سلیقهای در بدنه بزرگراه ،سبزینگی با گیاهان ریزدانه و صرف هزینههای کالن موجب شده
است مسیریابی و خوانایی مسیر مستقل از نشانههای هویتی صورت گیرد و زیبایی جدارهها
به زیبایی الحاقی سوق پیدا کرده است و ارتباطی با زیبایی در پی ادراک مخاطب ندارد.
حــذف باغــات ،تپههــا ،روددرهها و مســیر قناتهای جــاری در تهران و مناظــر جغرافیایی
و طبیعــی در بســتر بزرگراههــا و جایگزینــی آنهــا بــا فضاســازیهای ســلیقهای موجــب عدم
خوانایــی و هماهنگــی بــا زمینــه و تاریخ آنها شــده اســت .برقــراری ارتباطــی صحیح میان
ســاختارهای ا کولــوژی ،طبیعــی ،تاریخــی و زمین ـهای در راســتای هدف زیباییشناســی با
ســاختار نوینــی همچــون بزرگراههــا میتوانــد عامل مؤثــری در توســعه محیــط و منظر آتی
بزرگراهها و نواحی پیرامون آن باشد.

پینوشــت
 .1مصاحبه نگارندگان با دکتر سید امیر منصوری در موضوع زیباییشناسی بزرگراهها.1394 ،
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illegibility of highways is considered a
serious challenge for citizens.
Considering that the main users of the
highway pass with a high speed, special
attention should be given to speed factor
in highway landscapes. All of the highway
elements are coded and highway landscapes
are not exempt from this problem. In this
respect, identity and aesthetics of highway
arise out of context and history of a city.
Tehran highways are situated differently
according to geographical and natural
features. Landscapes that are displayed lack
semantic relationship with the natural and
historical values of the highway context and
are mostly organized by green walls over
the highway with fine vegetation, high-rise

buildings and large concrete walls to provide
security in high-speed lines.
Selected landscape with aesthetic approach
in Yadegar-e-Imam and Martyr Hemmat
highways demonstrates how disregarding
of meaningful, identifying and aesthetic
elements of design has transformed the
highways to a traffic body associated with
the operation of transport and connections
of different parts of the city. Uniformity and
ornamenting approaches and interventions
in the body of the highway, with fine
vegetation and high costs have caused
readability independent path routing from
identifying elements and beauty is rather
added than perceived.
Removing garden, hills, river valleys and

the current aqueducts in Tehran and
geographical and natural landscapes in the
context of highways and replacing them
with personification decreases legibility
and harmony with the context and history.
Proper communication between the
ecological, natural, historical and contextual
structures with aesthetical purposes with
new structures such as highways can
be an effective factor in environmental
development and the future landscape of
the highway and its surrounding areas.
Keywords | Highway, Highway aesthetics,
Yadegar-e-Imam Highway, Hemmat
Highway.
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Pic1: Yadegar highway in the
context of Tehran middle hills.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.
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Pic5: Disregarding the natural
identity in Hemmat highway edge.
Photo: Ehsan Keramati, 2015.
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Abstract | Highways as the outermost
element of urban road network play a
significant role in urban transportation
and access. Therefore, the way of dealing
with highway landscape design will
improve the quality of urban landscape.
Nowadays, there exist no landscape design
criteria and provisions of the Highway and
landscape and walls in Iran and the lack
of upstream plans to monitor the quality
of the design and implementation of a
highway perspective has led to confusions in
landscape. Ignoring the physical consistency
of these elements and other urban as well as
disregarding their landscape can generate
problems ranging from environmental
issues to social and urban ones while

