




مشخصات کلی و اولویت 
بندی پروژه محور هراز

مشخصات کلی پروژه

1389 سال شروع

101
کیلومتر

)  طول کل محور 
(آبشار–آمل 

رکیلومت56 طول بهره برداري  
شده

رکیلومت45 حال اجراطول در

کیلوم18.5
تر

) طول کل تونل ها 
(دستگاه21

کیلومتر3 28) طول کل پل ها 
(دستگاه 

رکیلومت33 طول کل دیوارها

63% فیزیکی  پیشرفت
پروژه







داليل توجه به مالحظات معماري

ی در سالیان اخیر توجه به مالحظات معماری در راهسازی به دالیل زیر در دستور کار وزارت راه و شهرساز
.قرار گرفته است

افزایش ایمنی مسیر.

توجه به متناسب سازی معماری راه منطقه.

ایجاد آرامش خاطر در کاربران مسیر.

جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه.



مهم ترين رويكردها در معماري محور هراز

توجه به مالحظات معماری ایرانی و اسالمی.

تناسب سازی ابنیه با طبیعت منطقه.

به حداقل رساندن نمود مداخالت انسانی در بستر طبیعی.

استفاده از مصالح موجود در منطقه.

استفاده از گونه های گیاهی موجود و یا سازگار با منطقه.

توجه به مالحظات زیست محیطی.



طراحی معماري مسیر



طراحی مسیر



طراحی مسیر



طراحی مسیر



طراحی مسیر



طراحی مسیر



طراحی معماري ابنیه



طراحی و اجراي معماري ابنیه



طراحی و اجراي معماري ابنیه



طراحی و اجراي معماري ابنیه



طراحی و اجراي معماري پلها



طراحی و اجراي معماري پلها



ورودي طراحی معماري 
تونلهاو خروجی 



معماري ورودي تونلها



معماري ورودي تونلها



تونلهاخروجی معماري 



طراحی تجهیزات   
محیط داخلی تونلها



تجهیزات و عالئم ايمنی تونل



تجهیزات و عالئم ايمنی تونل



طرح هاي پیشنهادي  
منظره راه



تصویر وضع موجود

 طرح پیشنهادی
کاشت بوته های درمنه و استفاده از تخته سنگ : گزینه اول 

 طرح پیشنهادی
اجرای منظر خشک با استفاده از      : گزینه دوم

ریزهتخته سنگ های همگون با بستر و مالچ و سنگ

 سال 5استفاده از تخته سنگ و کاشت درختان تبریزی با حداقل سن : گزینه اول

استفاده از تخته سنگ و کاشت بوته های درمنه: گزینه دوم

طرح پیشنهادي منظره راه



 (مابین جاده قدیم و جدید هراز ) طرح جزیره میانی محدوده لهاش

طرح پیشنهادي منظره راه



تصویر وضع موجود

طرح پیشنهادی

طرح پیشنهادي منظره راه







با تشکر از 

حُسن توجه شما


