
چكيده: تهران از جمله بزرگترين كالن شهرهاى دنياست كه به دليل عدم  انطباق ساختار قديم و جديد آن، 
از نابسامانى هاى بسيار رنج مى برد. عناصر تشكيل دهنده هويت اين شهر كه طى چندين دهه ثابت بوده  است، 
طى تحوالت صنعتى، اجتماعى و سياسى  ـ كه قطع تداوم فرهنگى را به دنبال داشت ـ از خاطره اذهان عمومى 

پاك شده  است.
از جمله اين عناصر، لبه هاى شهرى است كه نقش اساسى در هويت منظرين با شهر دارد. رويكردهاى حاضر 
به لبه هاى شـهرى در تهران به دليل عدم شناخت ظرفيت هاى منظرين آنها، حداكثر كالبدى بوده و به همين 
دليل بسـيارى از آنها، امروزه از بين رفته اسـت. در صورتى كه لبه هاى شهرى از عناصر اصلى معرفى شهر در 
ذهن مخاطب است. اين نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهرى و تعريف لبه شهرى در اين نظريه، 

نمونه ها و ظرفيت هاى لبه هاى شهرى تهران را تحليل و ارزيابى كند.
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City Edges
Surveying the role of edges in the realization of landscape goals 

Abstract:Tehran is one of the largest metropolitan cities in the world that suffers from 
Irregularity due to nonconformity in the old and new structure. Identity factors within 
the city that have been constant for decades have been faded from public memory  
among industrial ,social and political evolution that had leaded to the interruption in 
the culture of society.
One of these factors is urban edge that has close relationship with urban landscape 
of city. The current approach to the urban edge in Tehran is merely objective and 
physical and that is why many of urban edges in Tehran have been destroyed. While 
urban edges are one of the most important factors of Recognition of the city among 
public mind.
The intention of this paper is to analyze and evaluate different aspects and capacities 
of urban edges of Tehran through theoretical knowledge of landscape design and 
definition of urban edge.
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تصوير1 : رودخانه تايمز لندن ـ 
ويتريـن نمايـش معمـارى و 
تكنولوژى مدرن كشور، عكس: 

آيدا آل هاشمى، 1388.

بررسى نقش لبه ها در تحقق اهداف منظر
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مقدمه 
 دگرگونى ها و پيشرفت جوامع در دو سده اخير، به شكل جديدى از روابط اجتماعى و 
فرهنگى در معناى عام انجاميده و شهر به عنوان تبلور كالبدى اين دگرگونى، ماهيتى 
دوباره يافته كه در آن روابط كالبدى و فضايى نيز مفهومى جديد از مقوله شهروندى را 
مطرح مى كند. از آنجا كه اين دگرگونى ها بيش از آنكه ماهوى باشد عرضى بوده ، و نه 
در اثر عوامل درونى بلكه به سبب تحول شرايط برونى رخ داده اند، بنابراين آنچه فضاى 

شهرى عرضه مى دارد با آنچه شهروند طلب مى كند در تعارض قرار مى گيرد. 
لبه هاى شهرى يكى از مهم ترين عناصر استخوانبندى شهر بوده و در جهت دهى به 
ذهنيت شهروندان در سيما و منظر شهر نقش بسزايى را ايفا مى كند. اين در حالى است 
كه نقش اين عنصر در نيل به اهداف سه گانه منظر شامل اهداف عملكردى (خوانايى)، 

فرهنگى (هويتى) و زيباشناسى، كمرنگ شده است.
رشد تدريجى شهر و ظهور آرام عناصر نوين انقالب صنعتى همچون خطوط راه آهن يا 
خيابان هاى جديد در برخى شهرها از جمله شهرهاى اروپايى، با عبور از ميان شهرهاى 
ــكل گيرى منظرى واحد را داشته است؛ در  ــاختار شهر و ش قديمى فرصت انطباق با س
ــهر كوچك دوره قاجاريه را اكنون به  ــتاب آلود رشد شهر تهران، ش صورتى كه روند ش

كالن شهرى با سيماى آشفته و متفاوت از شهر سنتى بدل ساخته است. 

فرضيه
ــت كه به عنوان  ــهرى اس ــهرى از عناصر اصلى به وجود آورنده منظر ش ــاى ش لبه ه
ــانه نقش مهمى در تبيين هويت شهر دارد. لبه ها به صورت طبيعى يا مصنوع و در  نش
ــعه شهرى تهران تاكنون  ــهر وجود دارد. طرح هاى توس مقياس هاى خرد تا كالن در ش

نسبت به نقش لبه ها در سيماى شهر توجه خاصى نداشته است.

تعريف لبه شهرى 
«لبه» كميتى كالبدى و عنصرى از منظر شهرى است كه در تصوير ذهنى شهروندان، 
ــانه اى قابل تشخيص از نظر بصرى است، تداعى مى كند. به عنوان  يك امتداد را كه نش

مثال، رودخانه ها، دره ها و بدنه بزرگراه ها مصاديق لبه در شهر است.
ــد كه در اين صورت به دليل تفاوت با محيط  ــانه هاى طوالنى باش لبه ها، مى تواند نش

اطراف به عنوان نمونه اى از نقاط عطف نيز محسوب مى شود.
ــهرى در مقياس خرد نيز يكى از مهم ترين شاخصه هاى هويت بخش فضاست.  لبه ش
در اين مقياس، لبه ها براى ساكنين خاطره انگيز بوده و از عناصر بوجود آورنده و هويت 
بخش فضا محسوب مى شود. براى مثال خط آسمان كوچه ها، نمودى از لبه در مقياس 

خرد است و بخشى از هويت محله و شهر را تبيين مى كند. 
ــه هم براى  ــت ك ــهرى داراى ظرفيت هاى زيادى اس ــد عناصر ديگر ش ــا مانن لبه ه
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معنا بخشى به محيط به كار مى رود و هم مى تواند حامل فضاى زمينه خود باشد. لبه ها 
به عنوان ابزارى براى كيفيت بخشيدن به شهر و كنترل كيفى آن كاربرد دارد و مى تواند 
سياست ها و خواسته ها را در شهر به نمايش گذارد. شكل لبه هاى شهرى قادر است صفات 
ــهر را بيان كند. لبه به عنوان نقطه هدف مى تواند ماهيت  مختلف اجتماعى حاكم بر ش

اقتدارگرايانه، مردمى، عاميانه، يكنواخت وتزئينى گرا داشته باشد (منصورى،1387).
ــت كلى در  ــت يك سياس ــهر الزم اس ــا توجه به نقش لبه ها در هويت منظرين ش ب
مديريت آن ها حاكم باشد. در لندن، سياست حاكم بر لبه رودخانه تايمز به عنوان يك 
ــت؛ در صورتى كه سياست برگزيده  لبه طبيعى، نمايش معمارى و تكنولوژى مدرن اس
ــاخت و  ــهر اجازه س در پاريس نقطه مقابل اين تفكر بوده و با حفظ روحيه تاريخى ش
ــاز جديد را نداده است. لبه زاينده رود و رود دره هاى تهران به عنوان مصداقى از اين  س
مسئله قابل مقايسه است. اما بايد توجه داشت كه اين ظرفيت، در ايران ناشناخته مانده 
ــعه كيفى و كمى شهر، به طور خاص مورد  ــهرى در طرح جامع براى توس و لبه هاى ش

توجه نبوده  است (تصاوير1و2).
ماهيت لبه هاى شهرى : لبه هاى شهرى از لحاظ ماهيت در دو دسته عينى و ذهنى 

قابل بررسى است :
ــيم بندى  ــته طبيعى و مصنوع  تقس 1- عينـى : لبه هاى عينى و كالبدى به دو دس
مى شود. مؤلفه هاى لبه طبيعى شهر شامل متغيرهايى چون كوه، دشت، رود و نظير آن 
ــود. مؤلفه هاى لبه مصنوع نيز شامل متغيرهايى چون بزرگراه ها، خطوط راه آهن،  مى ش

توده هاى پيوسته ساختمانى، حصارها و نظير آن است. 
2- ذهنى : لبه ذهنى، لبه اى است كه كالبد آن وجود ندارد ولى در ذهن شهروندان، 
امتدادى را تعريف كرده و دو نقطه شهرى را به هم وصل مى كند. لبه هاى عينى تاريخى 
كه با گذشت زمان كالبد خود را از دست داده و يا كالبد آن ها دستخوش تغييرات شده، 
ــتركى در ذهن شهروندان ايجاد كرده  است و وجود امروز آنها وجودى  ولى خاطره مش
ذهنى و مبتنى بر آثار حضور قديمى آنهاست، در اين دسته قرار مى گيرد. حصار شهرها 
و خندق ها كه در شهرهاى امروز از ميان رفته و بر روى آنها خيابان هاى جديد ساخته 

شده و همچنان امتدادى را تعريف مى كند، از اين جمله  است.

اهداف مديريت منظر لبه هاى شهرى
مديريت منظر لبه هاى شهرى نيز همچون ساير مداخالت منظر، سه هدف فرهنگى، 

عملكردى و زيبا شناسانه را در بر مى گيرد كه به نقش هاى آنها مى پردازد :
ــى از مناطق  ــاخص بخش ــانه و ش 1- نقـش هويتـى : اين كه لبه به عنوان يك نش
شهرى در ذهن شهروندان باقى مى ماند، زمينه مداخله و طراحى آن  را به عنوان عنصر 
هويت ساز فراهم مى كند. لبه هاى طبيعى شهر مانند حاشيه رودخانه كه همواره در تاريخ 
شهر همراه آن بوده است و لبه هاى مصنوع مانند ديوار قديم شهر يا خيابانى كه بر جاى 
ــده، حامل ظرفيت هاى فضايى ويژه اى هستند كه هويت شهر را به وجود  ــاخته ش آن س

مى آورد.
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2- نقش خوانايى : لبه هاى شهرى به علت مشخص كردن امتداد هاى اصلى در شهر، 
ــهرى است و به اين دليل در ذهن ماندگار  ــتخوانبندى و منظر ش يكى از عناصر اصلى اس
ــه شناختى شهروندان از شهر را تشكيل مى دهد. اين عملكرد  بوده و نقش مهمى در نقش
لبه ها باعث خوانايى و جهت يابى در شهر مى شود. غرض از خوانايي اين است كه به آساني 

اجزاي شهر شناخته شود و در قالبي به هم پيوسته در ذهن ارتباط يابد. 
مطالعات انجام شده براى تصوير نقشه ذهنى شهروندان از شهر حاكى از اهميت لبه ها در 
آن است (لينچ،1372). در نتيجه چنانچه مديريت لبه هاى شهرى براساس هويت و تقويت 
نقش منظرين آنها صورت گيرد، نقشه ذهنى شهروندان با واقعيت شهر برهم منطبق شده 

و خوانايى كه موجب آرامش خاطر ساكنان خواهد بود، در شهر تحقق مى پذيرد.
ــهرى بر  ــى لبه ها در منظر ش 3- نقش زيبايى شناسـى : معيارهاى زيبايى شناس
ــود. براى دست يافتن به اين مقصد،  مبناى ارزش ها و عوامل فرهنگى نيز تعيين مى ش
ــخصيتى، اجتماعى و فرهنگى مردم در  ــاختار محيط بايد با نيازهاى اندام واره اى، ش س
ــاخص  ــود. براى مثال، تداعى حاصل از درخت ش ــط جغرافيايى خاص منطبق ش محي
منطقه فرحزاد- درخت توت- سبب تشديد حس لذت و درك زيبايى منظر لبه رود دره 

فرحزاد در لبه بزرگراه يادگارامام در ذهن شهروندان خواهد شد.

برخى كيفيت هاى مورد انتظار از لبه هاى شهرى
1- نمايانى : شكل لبه ها مى بايست به گونه اى باشد كه در امتداد خود جهتى خاص 

را مشخص كند. كيفيت هايى چون تضاد، رنگ، ريتم و مقياس عواملى است كه مى توان 
ــاخص نمودن مقاصد فرعى بين راه و تمايز آن ها با مقاصد اصلى بهره برد.  از آنها در ش
ــوى يك امتداد شهرى كه هويتى متفاوت ولى منظر مشابه دارد، الزم است  بافت دو س
كه با لبه هاى متمايز طراحى شود تا شهروند بتواند كيفيت «اينجا» و «آنجا» بودن را 
احساس كند. در مقابل، لبه دو ناحيه ء شهرى كه از نظر كاراكتر مشابهند بايد به گونه اى 
طراحى شود كه داراى مشتركاتى از منظر هر دو بخش باشد. ديدن عناصر آشنا و پيامد 
ــت كه مسير را نمى شناسد و حس  ــهروندى اس آن يعنى تداعى، كمك بزرگى براى ش
اطمينان براى او پديد مى آورد و به شهروندى كه مسير را مى شناسد حس هويت و اتكا ء 

به عناصر مرجع و امكان سكانس شمارى مى دهد.
2- نمود سه بعدى لبه ها : لبه بخشى از محيط سه بعدى طبيعى و مصنوع است و 
بايد به صورت سه بعدى ادراك شود. طراحى لبه ها به صورت دو بعدى، نقش آن ها را تا 

حد يك هدف بصرى صرف و ابزار تنظيم فيزيكى مسير كاهش مى دهد.
ــاى بزرگراه ها،  ــم در طراحى لبه ه ــوع مه 3- سـكانس بندى لبه هـا : يك موض
سكانس بندى آن هاست. سكانس هاى فضايى بزرگراه مى بايست قابل انقطاع باشد. ورود و 
خروج در مقاطع مختلف ايجاب مى كند كه بزرگراه شامل سكانس هاى مستقلى باشد. 
لبه ها بايد داراى ضرباهنگ و تناوب منظمى از نقاط تصميم گيرى و كيفيت هاى بصرى 

جالب توجه باشد. اين ريتم مى تواند براساس سرعت حركت تنظيم شود. 
ــتا» (تونل ديد) و «پانوراما»  4- اسـتمرار و وسـعت عرصه ديد : رعايت «ويس

سـن  رودخانـه   : تصويـر2 
پاريس ـ حفظ روحيه تاريخى 
شـهر لبـه رودخانـه، مأخذ : 
www.paris-pictures.net

شـهر  دورنمـاى   : تصويـر3 
تهـران با بـرج و باروى شـاه 
تهماسـبى، باروتخانـه خارج 
از شـهر و رشـتـه كوه البرز          
1336ق)ايـران،  -1233 )
سـفرنامه سـررابرت كرپرتر، 
1821م، مأخـذ : نوروزى طلب، 

.1386

رودخانـه  احيـاء   : تصويـر4 
چان گوى در شـهر سـئول و 
برچيدن بزرگـراه مهم درون 

شهرى، مأخذ :
www.asla.org 

تصويـر5 : گالبـدره تهـران، 
عكـس : سـيد محمـد باقـر 

منصورى، 1389.
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ــهرى على الخصوص راه ها  ــتره ديد را در امتداد لبه هاى ش (ديدهاى متوالى) كه گس
افزايش مى دهد.

ــود حركت  5- آگاهى بر حركت در مسـير لبه : آگاهى از حضور لبه، باعث مى ش
ــوس باشد. روشنى شيب ها يا منحنى ها و  بالفعل و يا بالقوه ناظر براى خود او نيز محس
نفوذ لبه ها در يكديگر و تأكيد بر تغيير منظر به سبب تغيير موقعيت ناظر، اقداماتى مؤثر 

هستند كه ثبات و پيوستگى جهت حركت يا تغيير آن را بيان مى كند.
6- مطابقت طراحى با مقياس حركت : رابطه ميان مقياس ناظر و محيط از عوامل 
مهم در ادراك منظر است. تناسبات بزرگراه و سرعت حركت، سطح جديدى از ادراك را 
مطرح مى كند. لبه بزرگراه ها مى بايست به گونه اى شاخص طراحى شود تا راننده بتواند 

موقعيت خود را در محيط بسنجد و جهت يابى كند. 

لبه هاى منظرين تهران
ــته كوه البرز و رود دره ها از مهم ترين لبه هاى منظرين در  1- لبه هاى طبيعى : رش
تهران هستند كه به دليل بى توجهى به شاخص هاى هويتى، ديگر اثرى از آن ها در شهر 
پيدا نيست. به گواهى نقاشى ها و تصاوير مندرج در سفرنامه ها، تهران از رشته كوه البرز 

شناخته مى شده و از مهم ترين لبه هاى هويت ساز آن بوده است (تصوير3).
رود دره ها نيز از بارزترين موءلفه هاى طبيعى از ساختار شهرها است كه در پديد آوردن 
ــهرها نقش موءثرى برعهده دارند. رود دره هاى  مناظر بديع طبيعى و خرداقليم داخل ش

دامنه جنوبى البرز با امتداد خود درميان بافت شهر مى تواند هويت منظرين طبيعى شهر 
تهران را احياء كند (تصاوير4و5).

ــهر تهران، به راحتى از دوره هاى تاريخى  2- لبه هاى تاريخى : لبه هاى تاريخى ش
ــته بازار، دروازه هاى دوازده گانه  ــايى است. حصار شهر و ارگ حكومتى، راس قابل شناس
تهران، مسير ترامواى اسبى و ماشين دودى از جمله مهم ترين لبه هاى تاريخى در شهر 
ــتن اين لبه ها، تهران امروز از تهران ديروز قابل تشخيص  ــت. به دليل ناديده انگاش اس
نيست. برخى از لبه هاى تاريخى شهر كه به صورت عينى برجاى مانده يا امتداد آنها در 

بافت شهر قابل تشخيص و برنامه ريزى و طراحى است عبارتند از :
دوره صفويه و زنديه : حصار شهر- حصار ارگ حكومتى- راسته بازار-  مسير اصلى 

شهر- باغات اطراف شهر- قنات ها.
دوره قاجار تا سلطنت ناصرالدين شاه : شهر- حصار ارگ حكومتى- خندق اطراف 
ــير دروازه قزوين- مسير دروازه  ــاه عبدالعظيم- مس ــير دروازه ش ارگ- بازار- قنات- مس

دوالب- مسير دروازه شميران- مسير دروازه محمديه- مسير دروازه دولت.
دوره سـلطنت ناصرالدين شـاه تا پايان حكومت قاجار :  حصار شهر- خندق 
ــاه  ــير دروازه ش ــار ارگ حكومتى- بازار خندق- بازار- قنات- مس ــهر- حص اطراف ش
عبدالعظيم– دروازه دوالب- دروازه شميران– دروازه دولت– دروازه يوسف آباد- دروازه 
ــپه (اميريه)- خيابان  ــهد- دوشان تپه- خيابان س ــاه- دروازه گمرك دروازه مش باغ ش
الله زار- خيابان عالءالدوله-خيابان ناصريه- خيابان بوذرجمهرى- راسته پاچنار- مسير 

تصويـر6 : نقشـه دارالخالفه 
تهران توسـط اليانيكواليويچ 
برزين روسـى در سـال 1269 
ه.ق، مأخـذ : نـوروزى طلب، 
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  تصوير7 : نمـاى خندق بين 
شـهر و ارگ و دهنـه بـازار 
تهران و گنبد مسجد سلطانى 
در  سـفر  (1256-1257ق.) 
ايران، اوژن فالندن و پاسـكال 
كست، چاپ : 1840-1841 م. 

مأخذ : همان.

تصويـر8 : حفـظ ديواره هاى 
تاريخى درون شهرها به عنوان 
لبه هاى تاريخى و ذهنى ـ بن/ 
تولدو، عكس : زهرا رستگارى، 
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ذهنـى  لبه هـاى   : تصويـر9 
تاريخى، مأخذ : مرجانه زندى، 

.1388

تاريخـى  قلعـه   : تصويـر10 
ايزد خواسـت نمونه از اهميت 
پرداختـن و طراحـى خـاص 
لبه هـا در شـهرهاى تاريخى، 
عكس : شهره جوادى، 1389.  

تصويـر11 : اتوبان نواب و بدنه 
ساختمان ها، مأخذ :

accelerating future.com
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ترامواى  اسبى- مسير ماشين دودى.
ــهر- راه آهن- خيابان  ــير ديوارش دوره پهلوى اول : خيابان هاى جديد بر روى مس
انقالب (شاه رضا)- خيابان ولى عصر (پهلوى)- خيابان مولوى- خيابان سى مترى- خيابان 

بهارستان- خيابان ژاله- خيابان شوش.
دوره پهلوى دوم : خيابان شريعتى، خيابان شهيد طالقانى (تخت جمشيد)، خيابان 
ــهيد مطهرى (تخت طاووس)، خيايان شهيد بهشتى (عباس آباد)، خيابان ولى عصر،  ش

خيابان ميرداماد، خيابان كريم خان، خيابان انقالب (تصاوير6-10 ).
3- لبه هاى شهرى جديد

بزرگراه نواب 
ــمالى در  ــت كه از ناحيه ش ــهيد چمران (پارك وى) اس طرح نواب، ادامه بزرگراه ش
امتداد نواب به سمت جنوب شهر ادامه يافته و پس از عبور از شرق پادگان قلعه مرغى، 
ــرى به منظور  ــود. بدين ترتيب، يك بزرگراه سراس به بزرگراه تهران ـ قم مرتبط مى ش
ــميران تا حوالى ميدان راه آهن به وجود  ــمالى ـ جنوبى تهران از ش تكميل حركت ش
مى آيد. ساختمان هاي مسكوني در دو طرف اين بزرگراه، به عنوان ديواره هايي از پيش 

تعريف شده معرف حريم اين بزرگراه است (تصاوير11 و 12).
بزرگراه يادگار امام

بزرگراه يادگار امام به عنوان يك لبه مصنوع در مقياس شهرى داراى اهميت ويژه اى 
در شهر تهران است. اهميت آن از اين جهت است كه يك محور شريانى مهم و محل 

ثبـات و تـداوم در كل پيكره شـهرى و ايجاد انسـجام در كالبد و تصور 
ذهنى از شهر با شناخت صحيح ظرفيت لبه به عنوان عنصرى از منظر شهر 
و كميتـى كالبدى كه يك امتداد و نشـانه اى قابل تشـخيص از نظر بصرى 
است، ميسر مى شود. بررسى سير تحول و شناسايى لبه هاى تاريخى شهر 
و طراحـى اليه هاى جديد در تطبيق با اين اليه ها در احياى هويت طبيعى، 

تاريخى و خوانايى شهر موء ثر است.
 لبه ها به صورت طبيعى يا مصنوع و در مقياس هاى خرد تا كالن در شهر 
وجـود دارند. رودخانه ها، دره ها، بدنـه بزرگراه ها مهم ترين مصاديق لبه در 

شهر تهران است.

تصوير8

تصوير10

تصوير11

35



تردد بسيارى از افراد در روز بوده و در معرض ديد شهروندان متعددى است و همين 
مسئله بر اهميت آن افزوده و باعث شاخص تر شدن آن نسبت به ديگر لبه هاى شهرى 

در اين مقياس مى شود. 
بزرگراه يادگار امام مى تواند به عنوان فرصتى براى نمايش چهره شهر بكار برده شود. 
در راستاى رسيدن به يك سياست مناسب براى اين بزرگراه، بايد برنامه ريزى صحيح و 
ــامل شناخت ارزش ها است و در مرحله بعد  جامعى صورت گرفته كه مرحله اول آن ش
ــتا بايد حريمى با عمق مناسب براى  جايگذارى عملكردها صورت بگيرد. در همين راس
سياست پيشنهادى درنظر گرفته شود. درصورتى كه اين مسئله در وضع موجود لحاظ 
نشده و بلوك هاى ساختمانى بدون هيج مرزى تا لبه بزرگراه پيش آمده  و منظر زشت 

و آشفته اى را پديد آورده اند.
ــده، در محدوده وسيعي از درختان  ــير براي بيننده ايجاد ش منظره اي كه در اين مس
سبز گرفته تا ساختمان هاي چند طبقه مسكوني، بناهاي بلند مرتبه، حجيم و ديواره هاي 
مرتفع بتني، در نوسان است كه در عين ايجاد شلوغى در چشم اندازهاي شهري، باعث 

آشفتگى بصرى شده و خوانايى محيط را كاهش مى دهد.
خوانا نبودن بزرگراه يادگار امام به دليل عدم تأكيد بر لبه هاى توپوگرافيك و ساخت و 
سازهاى غيرقابل كنترل مي تواند با شناخت ظرفيت هاى آن و برنامه ريزى صحيح برطرف 

شود (تصاوير16 - 13).

Stability and continuity in the entire body of city and 
creating cohesion in the physic and image of the city is 
feasible through accurate recognition of urban edges 
capacities as one of the urban landscape elements and 
a physical quantity that is comprehended as a visually 
extended sign.

Review of changes and recognition of historic edges 
and designing new layers of urban edges compatible 
with historic layers lead to revival of natural and   
historical identity and clarification of the city.

Urban edges are variable from natural to   
manufactured and from micro to macro scale in the city. 
Rivers, valleys, highways and etc are urban edges  
Instances.

تصوير12 : گـذر رمال بهترين 
نشـانه و لبه شهرى بارسلون، 

مأخذ :
 www.barcelona-spain.ca 

بزرگراه  : موقعيـت  تصوير14 
يـادگار امـام و بزرگراه هـاى 

همجوار، مأخذ : نگارنده.

تصويـر13 : سـاختار بزرگراه 
يادگار امام و لبه هاى طبيعى و 
مصنوع، مأخذ : مرجانه زندى، 
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نتيجه گيرى
ــته، حس هدف و  ــهرها، تصور ذهنى پيوس تأكيد بر عناصر منظرين و هويتى در ش
وسيله جهت يابى و خوانايى را باعث مى شود. لبه ها به دليل مشخص كردن امتدادهاى 
ــتخوان بندى شهر در ايجاد كليت پيوسته و احياى  ــتاهاى تعيين كننده اس اصلى و راس

هويت طبيعى، تاريخى و مصنوع آن بسيار مؤثر است.
ــاختار جديد آن بر ساختار  ــت، عدم انطباق س آنچه در منظر امروز تهران مطرح اس
ــت. اليه ساخت و ساز جديد تهران، اليه قديمى را در بعضى از  تاريخى و طبيعى آن اس

لبه هاى مهم و تعيين كننده شهر، مانند رود دره ها شكافته است.
ــت كه به ايجاد نقشه ذهنى كمك كند و يا  ــاخص نيس  لبه هاى تهران يا آنچنان ش
امتداد آنها بارها توسط عوامل فرعى قطع شده است. لذا در رساندن اطالعات محتوايى 
و مكانى خود ناموفق هستند. ساخت و سازهاى بلند شمال شهر به علت عدم تأكيد بر 
ــهر، روشنى و وضوح لبه شاخص البرز را از بين برده و يا شبكه  لبه هاى توپوگرافيك ش
ــهرى كه امروز خود پديد آورنده لبه هاى مصنوع در اليه متأخر شده اند،  بزرگراه هاى ش
فاقد عناصر هويتى زمينه اى است كه بر آن شكل گرفته  و سبب گسست عينى و ذهنى 

بيش از پيش كليت شهر شده  است.
ــهرى به  دليل نقش مهمى كه در ايجاد نقشه شناختى و ذهنى شهروندان  لبه هاى ش
ــاختار روز داشته باشد تا در درك كليت شهر  ــبانه اى منطبق بر س دارند، بايد منظر ش

گسست ايجاد نشود 
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