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ــینی،  ــت شهرنش ــش جمعی ــی، افزای ــاختارهای اجتماع ــر س ــده | تغیی چکی
اهمیــت نقــش جاده هــا در ارتقــا اقتصــاد و کیفیــت زندگــی امــروزه شــهروندان 
از ســویی و مســائلی چــون توســعه پایــدار و مقابلــه بــا تغییــرات جهانــی آب و 
هوایــی از ســوی دیگــر ضــرورت بهینه ســازی طراحــی جاده هــای بین شــهری 
را دوچنــدان نمــوده اســت. ایــن مالحظــات موجــب تغییــر تدریجــی ماهیــت 
ــادی را  ــوالت زی ــه تح ــده ک ــدی ش ــری چندبع ــه عناص ــا ب ــدی راه ه تک بع
ــت.  ــته اس ــراه داش ــه هم ــا ب ــتراتژیک جاده ه ــای اس ــای برنامه ه در رویکرده
ــان  ــا نش ــی جاده ه ــا  طراح ــط ب ــای مرتب ــج در برنامه ه ــرد رای ــار رویک چه
ــا  ــه گذشــته نقــش منظــر در برنامه ریزی ه ــد ده ــه در طــول چن ــد ک می ده
گســترش یافته اســت و رویکــرد مکان ســازی و مشــارکت بــا ســاکنین و 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــزون اس ــعه روزاف ــرح درحال توس ــان ط منتفع
ــرای جابه جایــی کاال باارزش هــای طراحــی  معیارهــای بهینه ســازی طراحــی ب
بــرای ارتقــا تجربیــات بصــری انســان ها از مســیر، کامــاًل در تضــاد بــا یکدیگــر 
ــای  ــدی جاده ه ــاماندهی چندبع ــی در س ــای فراوان ــته و چالش ه ــرار داش ق

بین شــهری بــه همــراه داشــته اســت.

واژگان کلیدی | طراحی جاده ها، برنامه های استراتژیک، منظر، مکان سازی.
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جایگاه منظر در برنامه  ریزی 
و طراحی جاده ها
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بازارهای  در  تجارت  امکان  و  اقتصاد  توسعه  امروزه   | مقدمه 
جابه جایی  برای  حمل ونقل  شبکه   گسترش  به  نیاز  جهانی 
که  است  حالی  در  این  است.  داده  افزایش  را  کاال  و  انسان 
افزایش کمی جاده ها، به خصوص جاده های بین شهری به دلیل 
مخالفت  با  آن ها  زیست محیطی  و  اجتماعی  منفی  تأثیرات 
است.  مواجه  محیط زیست  محافظین  و  اجتماعی  گروه های 
ابتدای مدرنیسم تا چند دهه اخیر جاده ها تنها به گونه ای  از 
طراحی می شدند که بتوانند تعداد بیشتری وسیله نقلیه را در 
کوتاه ترین زمان ممکن از نقطه ای به نقطه دیگر جابه جا کنند، 
درحالی که امروزه  طراحان جاده ها در کنار مسائل مهندسی 
اقتصادی  ، ضوابط  منظر، محیط زیست  معیارهای  و  اصول  با 
و اجتماعی هم مواجه هستند. تغییرات ایجادشده در زندگی 
شهرنشینی و پیچیده تر شدن طراحی جاده ها در کنار تغییر 
تدریجی ماهیت تک بعدی آن ها به عناصری چندبعدی منجر به 
تحوالت زیادی در رویکردهای برنامه های استراتژیک جاده ها 
در  منظر  جایگاه  حاضر  مقاله  است.  شده  »منظر«  نقش  به 
رویکردها و برنامه های موجود طراحی جاده ها را بررسی کرده 

و به معرفی چالش ها و روندهای پیش روی آن می پردازد.
ذیل  در  مطرح شده  رویکردهای  اگرچه  که  است  قابل ذکر 
سیر تحول نگرش و برنامه ریزی به طراحی جاده ها را نمایش 
و  و سیاست گروه طراحی یک  به هدف  بسته  اما   می دهند 
یا چند رویکرد ممکن است به صورت هم زمان در یک پروژه 

مورداستفاده قرار گیرد.

طراحی با رویکرد مهندسی
و  فنـی  جنبـه  بـر  بیشـتر  مهندسـی  رویکـرد  بـا  طراحـی 
اجرایـی تأکیـد کـرده و منظـر در آن نقـش بسـیار کمرنگ و 
غیرمسـتقیمی را بـازی می کنـد. در ایـن رویکـرد برنامه ریزان 
حمل ونقـل، جاده هـا را بـر اسـاس نقـش عملکـردی آن هـا 
تقسـیم کـرده و جـداول و اسـتانداردهای طراحـی متناسـب 
بـا هـر دسـته را تهیـه و به عنـوان راهنمـا در اختیـار طراحان 
از  معمـوالً  طراحـی  مؤلفه هـای  و  ضوابـط  می دهنـد.  قـرار 
و  برداشت شـده  تئـوری  و  فیزیکـی  قوانیـن  مجموعـه ای 
عناصـری ماننـد عـرض جـاده، عـرض شـانه خاکـی، سـرعت 
حرکـت، طراحـی و ضوابـط تقاطع هـا، شـیب و فاصلـه دید را 
شـامل می شـود. آنچـه در طراحـی بـا ایـن رویکـرد اهمیـت 
زیـادی دارد تعییـن نـوع و گونـه جـاده اسـت کـه درنهایـت 
ضوابـط طراحـی مربوطـه را تعییـن می کنـد. نکتـه مهـم این 

اسـت کـه تصمیم گیـری در مورد نوع جـاده نه تنها بر اسـاس 
موقعیـت مکانـی بلکه بـا توجه به هویـت و کاراکتـر آن انجام 
می گیـرد. به عنوان مثـال اگـر جاده ای قـرار اسـت در محدوده 
مرکـزی روسـتایی قـرار گیـرد که بیشـتر هویت شـهری دارد 
به جـای ضوابـط طراحـی روسـتایی جـدول و اسـتانداردهای 
طراحی مسـیر شـهری برای آن مورداسـتفاده قـرار می گیرند 
 .)New York State Department of Transport, 2015(
بنابرایـن گرچـه منظـر در ایـن رویکـرد نقـش غالـب را بازی 
نمی کنـد ولـی به صـورت غیرمسـتقیم در طراحـی و تعییـن 

هویـت راه تأثیرگذار اسـت.

طراحـی بـا رویکـرد بهینه سـازی هزینـه و سـود بـا 
اسـتفاده از دامنـه طراحـی1

ایـده »دامنـه طراحـی« در سـال 1999 در راهنمـای طراحی 
هندسـی راه هـا در کانـادا معرفـی شـد کـه در آن طراحـان 
معیـار طراحـی را از میـان طیفـی از ارزش هـا و بـا در نظـر 
گرفتـن هزینـه و سـود آن انتخـاب می کننـد. در ایـن رویکرد 
به جـای طراحـی صـرف بر اسـاس اسـتانداردها تأکید بیشـتر 
بـر بهینه سـازی سـود و هزینـه اسـت. هـر محـدوده طراحـی 
معمـوالً یـک حـد پایینـی و یـک حد باالیـی دارد کـه بخش 
طراحـی  طبیعـی  محـدوده  محـدوده،  ایـن  در  قابل قبـول 
نامیـده می شـود. درحالی کـه تـالش بـر این اسـت تـا تمامی 
جاده هـای جدیـد در محـدوده قابل قبـول طراحی قـرار گیرند 
در مسـیرهای موجـود در سـایت های بـا محدودیت هـای زیاد 
و درصـد پاییـن حـوادث جـاده ای محـدوده طراحـی می تواند 
 Queensland( بـه زیـر حداقـل قابل قبـول گسـترش یابـد
 Government Department of Transport and Main

.)Road, 2013
در ایـن نگـرش، منظـر به صـورت همسـان بـا بقیـه معیارهـا 
طراحـی  در  آن  ارزش هـای  تأثیـر  و  می شـود  سـنجیده 
بسـتگی بـه سیاسـت گـروه طراحـی، هزینـه و سـود نهایـی 
دارد. به عنوان مثـال اگـر تغییـر مسـیر جـاده به منظـور حفظ 
درخـت بـاارزش موجـب افزایـش هزینه شـود گـروه طراحی 
هزینـه افزوده شـده را بـا مزایـای آن که می توانـد حفظ هویت 
و یـا موافقـت سـریع تر گروه های محیط زیسـت با طرح باشـد 
را بررسـی و بـر اسـاس آن تصمیم گیـری می کنـد. مزایـای 
اسـتفاده از ایـن  رویکرد دسـتیابی به طرحی قابل دفاع اسـت 
کـه می توانـد مراحـل تصویب قانونی پروژه را تسـریع بخشـد.

جایگاه منظر در برنامه ها و سیاست های رایج طراحی 
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رویکرد منظرین
در اوایـل قـرن هجـده میـالدی بـرای اولین بـار اسـتفاده از 
درختـان و گیاهـان بـرای زیباسـازی مسـیرهای بین شـهری 
و باهـدف کاهـش تأثیـرات منفـی کاربری هـای صنعتـی در 
امتـداد جاده هـا رایـج شـد؛ و بعدها بـا درک بیشـتر از تأثیر 
منظـر،  و  محیط زیسـت  بـر  جاده هـا  ساخت وسـاز  وسـیع 
چندبعـدی  نگـرش  بـه  زیبایی شناسـی  تک بعـدی  نگـرش 
زیسـت محیطی، اجتماعـی و اقتصـادی ارتقـا یافـت. امـروزه 
طراحـان تـالش می کننـد تـا هم زمـان تأثیـر طـرح خـود را 
بـر منظـر، هزینـه و عملکـرد راه در نظرگیرنـد و در کنـار 
ایجـاد مسـیرهای زیبـا و جـذاب کمتریـن تأثیـر منفـی را 
بـر منظـر، پوشـش گیاهی، تنـوع جانورانـی و کیفیـت منابع 
طبیعـی وارد سـازند )تصویـر 1(. اگرچـه هنـوز طراحـی بـا 
معیارهـای منظریـن بیشـتر در مسـیرهای گردشـگری و یـا 
دارد  رواج  تاریخـی  و  طبیعـی  حفاظت شـده  محدوده هـای 
امـا توجـه و کنتـرل تأثیـرات محیطـی از ضروریـات تمامـی 
 Clemens, Swaffield &( اسـت  راه سـازی  پروژه هـای 

.)Wilson, 2010

معیارهـای طراحـی در رویکـرد منظرین بـه طراحی 
ده جا

عملکـرد  و  کاراکتـر  منظریـن  رویکـرد  بـا  طراحـی  در 
بخش هـای مختلـف مسـیر، توالی هـای دیـد، هویـت و حس 
جهـت   )Danish Road Directorate, 2002( مـکان 
طراحـی را تعییـن می کنـد. اگرچـه راه حل هـای مربـوط بـه 

هـر پـروژه بسـتگی بـه محیـط و زمینـه آن دارد امـا ضوابط 
و مالحظـات طراحـی در کشـورهای مختلـف شـباهت های 

زیـادی بـه یکدیگـر دارند.
اسـتفاده از خطـوط و فرم هـای طبیعـی : فـرم و بـه دنبال 
آن مکان یابـی مسـیر در شـکل گیری تجربـه فضایـی نقـش 
مهمـی را بـازی می کننـد خطـوط طبیعـی هماهنـگ بافـرم 
و توپوگرافـی تجربـه ای کامـاًل متفاوت با طراحی مسـیرهای 
 Food and( مسـتقیم متضـاد بـا محیـط ایجـاد می کننـد
 Agriculture Organization of the United Nations,

.)1998; DRD,2002
طراحـی بـا در نظـر گرفتـن سـرعت : مقیـاس درراه هـا 
در  سـرعت  کـه  معنـی  بدیـن  اسـت  متحـرک  مقیـاس 
دارد.  تعیین کننـده ای  نقـش  بیننـده  تجربـه  شـکل گیری 
توجـه  بـا  بایـد  طراحـی  مؤلفه هـای  مقیـاس  و  جزئیـات 
به سـرعت و عملکـرد راه تدوین شـود. برای مثـال درحالی که 
مسـیر بیرون شـهری طراحی شـده بـرای دوچرخه سـوار و یا 
گردشـگر از جزییـات بیشـتر و مکان های توقـف و منظرهای 
بـرای  طراحی شـده  جاده هـای  اسـت،  برخـوردار  متنـوع 
وسـایل نقلیـه بـا سـرعت باال، جزییـات کمتـر و مؤلفه هایـی 
بـا مقیـاس بزرگ تـر دارنـد تـا بـرای بیننده در حـال حرکت 

 .)Ibid( باشـند  قابـل درک 
طراحـی هماهنـگ و خوانا : تنـوع و سـادگی دو معیار مهم 
در طراحـی جاده هـا هسـتند. راه هـا در عیـن داشـتن تنـوع 
کافـی بایـد سـاده و به راحتـی قابـل درک باشـند. وحـدت و 
یکپارچگـی اعضـا و بخشـه ای مختلـف طراحی بـه هماهنگی 

تصویر 1 : طراحی با حفظ ارزش های 
منظر. مأخذ :
https://www.adme.ru/foto-dnya/ 
uvazhenie-k-prirode-955310.
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بـا  اطـراف کمـک کـرده درحالی کـه طـرح  بـا محیـط  آن 
جزییـات بسـیار زیـاد نمی توانـد بـا محیـط اطـراف خـود به 

.)Ibid( هماهنگـی برسـد
حفـظ هویـت : اغلـب جاده هـای بین شـهری در محیط های 
هویـت  و  ارزش  دارای  کـه  می شـوند  ایجـاد  طبیعـی 
تعریف شـده هسـتند. ایجـاد یـک مسـیر جدید بـدون تغییر 
هویـت اطراف معموالً کار سـاده ای نیسـت، ازایـن رو طراحی 
حفاظ هـا، نـوع پوشـش گیاهـی، فـرم و مکان یابـی جاده هـا 
مـورد  محدوده هـای  منظـر  هویـت  تغییـر  یـا  و  حفـظ  در 

.)Ibid( مداخلـه بسـیار مؤثـر اسـت

روش های کنترل و ارزیابی طراحی
ــی  ــده زندگ ــل جداکنن ــهری عام ــای بین ش ــر جاده ه اکث
گیاهــی و جانــوری محســوب شــده، اثــر منفــی بــر چرخــه 
ــادی در  ــات زی ــرگ حیوان ــث م ــته و باع ــتم داش اکوسیس
ــی  ــش گیاه ــوع پوش ــاب ن ــود. انتخ ــود می ش ــراف خ اط
هماهنــگ بــا وضــع موجــود در اطــراف مســیرهای جدیــد، 
ــده دو  ــی ارتباط دهن ــیرهای زیرزمین ــن مس ــر گرفت در نظ
ــر  ــر منفــی راه ب ســمت جــاده ســبب محــدود کــردن تأثی
ــراف  ــوری اط ــی و جان ــوع گیاه ــتم و تن ــرد اکوسیس عملک
ــول  ــوالً در ط ــا معم ــی راه ه ــای اجتماع ــود. ارزش ه می ش
زمــان شــکل گرفته و می تواننــد نماینــده ســیر تحــول 
تاریــخ یــا ســمبل یــک حادثــه تاریخــی باشــند. در بســیاری 
ــت راه حفاظــت می شــود  ــخ و هوی ــا تاری از کشــورها نه تنه
ــی کــه شــامل المان هــای تاریخــی هســتند  بلکــه جاده های
ــی  ــاد محل ــا اقتص ــت و ارتق ــذب توریس ــی ج ــل اصل عام

ــده  ــای تعریف ش ــوع کاربری ه ــه ن ــژه ب ــه وی ــتند. توج هس
ــر  ــرل تأثی ــرای کنت ــری ب ــا روش دیگ ــداد جاده ه در امت
 Clemens, Swaffield &( ــت ــی اس ــاد محل ــر اقتص راه ب

.)Wilson, 2010
در کنــار مالحظــات طراحــی ذکرشــده کنتــرل طــرح 
ــی  ــادی ارزیاب ــزارش بنی ــه دو گ ــق مقایس ــوالً از طری معم
ــرد.  ــام می گی ــی3 انج ــرات محیط ــی تأثی ــر2 و ارزیاب منظ
ــزارش  ــن دو گ ــه ای ــعه یافته تهی ــورهای توس ــر کش در اکث
ــی دارد  ــازی ضــرورت قانون ــای راه س ــی پروژه ه ــرای تمام ب

.)DRD, 2002(
ــی،  ــد طراح ــدای رون ــر : در ابت ــی منظ ــزارش ارزیاب گ
ســایت و عوامــل طبیعــی اطــراف، دیدهــا و منظره هــا، 
ــوری،  ــی و جان ــش گیاه ــده، پوش ــای حفاظت ش محدوده ه
اطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی مربــوط بــه ســایت به صورت 
ــزارش،  ــن گ ــه ای ــود. نتیج ــی درج می ش ــق در گزارش دقی
ــد و  ــخص می کن ــی را مش ــرد طراح ــا و رویک محدودیت ه

گزینه هایــی بــرای مکان یابــی راه پیشــنهاد می دهــد.
ــام  ــس از اتم ــی : پ ــرات محیط ــی تأثی ــزارش ارزیاب گ
ــر محیــط  ــه تأثیــرات طــرح ب طراحــی در گزارشــی جداگان
ــرات  ــش تأثی ــرای کاه ــده ب ــای ارائه ش ــراف و راه حل ه اط
ــا  منفــی آن هــا معرفــی می گــردد. مقایســه ایــن گــزارش ب
گــزارش وضــع موجــود بــه تصمیــم گیــران اجــازه می دهــد 
ــی  ــرح ارزیاب ــرای ط ــل از اج ــی را قب ــرات طراح ــا تأثی ت
کننــد. ایــن گــزارش معمــوالً شــامل 1. خالصــه ای از پــروژه 
2. توضیــح کامــل از تأثیــر پــروژه بــر محیــط اطــراف 
ــر  ــه آلودگــی صوتــی، آلودگــی هــوا، تأثیــر طــرح ب )ازجمل

نمودار 1 : مقایسه میزان مداخله و اهمیت منظر در 
طراحی برای جابه جایی کاال با طراحی با هدف ارتقا 

تجربه بیننده از راه. ترسیم : نگارنده.

جایگاه منظر در برنامه ها و سیاست های رایج طراحی 
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ــع آب،  ــی، مناب ــای تاریخ ــی، بناه ــی، اجتماع ــر طبیع منظ
پوشــش و تنــوع گیاهــی و جانــوری و خــاک( 3. توضیــح در 
مــورد نحــوه ارزیابــی معیارهــا 4. نحــوه محــدود کــردن و یا 
تعــادل تأثیــرات منفــی 5. معرفــی مزایــا و معایــب تأثیــرات 

ــروژه اســت. محیط زیســتی پ

طراحی با رویکرد پاسـخگویی به محیط
جنبــش اســتفاده از راه حل هــای وابســته بــه زمینــه و 
ــر از  ــر فرات ــروه »تفک ــال 1998 در کارگ ــه از س ــط ک محی
ســنگفرش5« آغازشــده طراحــی انعطاف پذیــر را ترویــج 
منحصربه فــردی  طراحــی  نتیجــه اش  کــه  می کنــد 
ــش  ــادی اطراف ــی و اقتص ــرایط اجتماع ــا ش ــه ب ــت ک اس
هماهنگــی کامــل دارد. منظــر در ایــن رویکــرد بــه عناصــر 
و مؤلفه هــای بصــری خالصــه نشــده و شــامل شــرایط 
ــود.  ــز می ش ــی نی ــای ذهن ــی و ارزش ه ــادی، اجتماع اقتص
در ایــن نگــرش فــرض بــر ایــن اســت کــه تمامــی پروژه هــا 
ــرای  ــا ب ــعه راه حل ه ــه توس ــد ک ــی قرارگرفته ان در محیط
درک  ازایــن رو  می کننــد،  جهت دهــی  را  آن  طراحــی 
منظــر و اجتمــاع بســیار اهمیــت دارد چراکــه هــدف 
اصلــی پاســخگویی بــه نیــاز اســتفاده کنندگان اســت. 
معمــوالً در مطالعــات اولیــه، محیــط فیزیکــی، منظــر 
ــتفاده کنندگان  ــادی، اس ــی و اقتص ــط اجتماع ــری، محی بص
ــای  ــه  ج ــرد و ب ــرار می گی ــی ق ــا موردبررس ــار آن ه و رفت
تأکیــد  غلــط،  و  درســت  بــه  راه حل هــا  تقســیم بندی 
 Washington( ــت ــی و نیازهاس ــن طراح ــادل بی ــر تع ب
 state Department of Transport, 2005; U.S
 Department of Transportation Federal Highway
ــرد  ــن رویک ــم ای ــاوت مه Administration, 2014(. تف
ــتفاده کنندگان از  ــه اس ــت ک ــن اس ــا ای ــه رویکرده ــا بقی ب
ــده  ــه نش ــافران خالص ــدگان و مس ــه رانن ــا ب ــا تنه جاده ه
ــتند  ــی کــه در مجــاورت راه هــا ســاکن هس بلکــه مردم
ــوند.  ــتفاده کنندگان محســوب می ش ــن اس ــوان مهم تری به عن
ــت  ــی و مدیری ــروه طراح ــب گ ــرش، ترکی ــر نگ ــن تغیی ای
مهندســین،  بــر  عــالوه  کــه  به گونــه ای  داده  تغییــر  را 
ــان و  متخصصــان محیط زیســت، طراحــان منظــر، اقتصاددان

ــود. ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــان اجتماع متخصص
ویژگــی ای کــه ایــن نگــرش را از بقیــه متمایز می کنــد تفاوت 
رونــد طراحــی اســت. در روش هــای رایــج امــروزی معمــوالً 

طراحــان پــس از طراحــی مهندســی، پــروژه را بــا ســاکنین 
ــه  ــد درحالی ک ــو می گذارن ــه بحــث و گفتگ ــان آن ب و منتفع
در ایــن رویکــرد بحــث و تبادل نظــر بــا ســاکنین، مســئوالن 
و منتفعــان پــروژه از ابتــدای رونــد طراحــی آغــاز می شــود. 
ــک  ــر و گســترده تر از ی ــی باالت ــروژه هدف ــن پ ــر ای ــالوه ب ع
پــروژه حمل ونقــل را در نظــر می گیــرد کــه معمــوالً توســعه 
پایــدار محلــی اســت. طراحــی بــا مــردم روابــط اجتماعــی را 
ــه مــکان را افزایــش  مســتحکم تر کــرده و احســاس تعلــق ب

می دهــد.

و  برنامه ریـزی  در  رو  پیـش  چالش هـای  و  روندهـا 
طراحـی جاده هـا

اسـتراتژیک  برنامـه  آخریـن  در  جاده هـا6  جهانـی  انجمـن 
چهارسـاله خـود صریحاً بـه تغییر رویکرد دولت هـا به طراحی 
جاده هـا و حتـی تغییـر ترکیـب گـروه طراحـی اشـاره کرده 
اسـت. در ایـن گـزارش عنوان شـده کـه گروه هـای طراحـی و 
مدیریـت راه هـا کمتـر از متخصصان فنـی و بیشـتر از افرادی 
سیاسـت مداران  حتـی  و  تجربه دارنـد  زمینـه  چنـد  در  کـه 
بـدون هیـچ اطالعـات و تحصیـالت مربـوط بـه حمل ونقـل 
تشکیل شـده اسـت و طراحی هـا کمتـر بـه مسـائل فنـی و 
بیشـتر بـه رابطـه اجتماع و جاده هـا می پردازند. امـروزه توجه 
و تأکیـد بـر مسـائل اجتماعی و مشـارکت سـاکنین و طراحی 
بـا رویکـرد مـکان سـازی7 بیـش از پیـش در حـال گسـترش 
و  جاده هـا   .)World Road Association, 2015( اسـت 
خیابان هـا تنهـا به عنـوان مسـیرهای حمل ونقـل دیده نشـده 
بلکـه مکان هایـی بـرای زندگـی اجتماعی سـاکنین به شـمار 
می رونـد. کاهش و آرام سـازی سـرعت وسـایل نقلیـه، افزایش 
امکانـات بـرای افـراد پیـاده و دوچرخه سـوار و ایجـاد مکان ها 
طراحـی  مهـم  معیارهـای  از  مسـیرها  امتـداد  در  عمومـی 
باهـدف مکان سـازی هسـتند. این نگـرش، طراحـی راه برای 
جابه جایـی کاال را مقولـه ای متفاوت از طراحی برای انسـان ها 
می بینـد وبـر ایـن موضوع تأکیـد می کنـد کـه درحالی که در 
حمل ونقـل کاال سـرعت و زمـان عامل تعیین کننده اسـت در 
طراحـی جاده هـا بـرای انسـان ها کاهـش سـرعت و افزایـش 
لـذت و تجربـه بیننـده از معیارهای مهم اسـت. ازاین رو نقش 
منظـر در گـروه اول بـه حداقـل کاهش یافتـه درحالی کـه در 
گـروه دوم عامـل ارتقادهنـده تجربه بیننده اسـت )نمودار 1(.

درحالی کـه نگرش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و منظریـن بـه 

ویژه نــامه | منظر راه
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راه در حال رایج شـدن هسـتند هنوز چالش های بسـیاری در 
طراحـی بـا ایـن رویکردها در پیش روسـت. تغییـر در ترکیب 
گـروه و روش طراحـی کار آسـانی نیسـت ازایـن رو متقاعـد 
کـردن دسـتگاه های دولتـی، مسـئولین و حتـی مهندسـین 
نیـاز بـه زمان دارد. از سـوی دیگـر هزینه مشـارکت اجتماعی 

ممکـن اسـت در وهلـه اول زیـاد بـه نظـر برسـد و تمایـل و 
اعتمـاد به مشـارکت اجتماعـی در میان طراحان و مسـؤولین 
هنـوز پاییـن اسـت. از همـه مهم تـر ایـن اعتقـاد و بـاور کـه 
طراحـی راه هنـوز یـک تخصـص مهندسـی اسـت دخالـت 

طراحـان منظـر و دیگـر متخصصـان را مشـکل تر می سـازد.

جایگاه منظر در برنامه ها و سیاست های رایج طراحی 
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مؤلفه های سیستم حمل ونقل هستند  | جاده ها  نتیجه گیری 
که در محیط طبیعی و اجتماعی قرارمی گیرند تا به دسته ای 
نمی توانند  ازاین رو  دهند،  پاسخ  مردم  انتظارات  و  نیازها  از 
پیچیدگی  گیرند.  قرار  طراحی  و  مطالعه  مورد  به تنهایی 
استانداردهای  و  جداول  ایجاد  به  منجر  درگذشته  طراحی 
درحالی که  کند  کمک  پروژه ها  تسهیل  به  تا  شد  راهنما 
کار  طراحی  نیست.  قابل قبول  دیگر  رویکرد  این  امروزه 
از  صرف  استفاده  نتیجه  نمی تواند  هرگز  و  است  پیچیده ای 
مجموعه ای اعداد و ارقام باشد بلکه باید با استفاده از تجربه 

پذیرد. در طول چند دهه  به شرایط محیط صورت  بسته  و 
گذشته طراحی جاده ها از یک فعالیت تک بعدی مهندسی به 
مسئله ای چندبعدی تبدیل شده که باید به شرایط اجتماعی، 
روش های  یافتن  دهد.  خودپاسخ  محیط زیستی  و  اقتصادی 
و  یکسو  از  طرح  منتفعان  و  ساکنین  با  مشارکت  بهبود 
کاهش تأثیرات محیطی از مهم ترین چالش های طراحان در 
محلی  ساکنین  برای  طراحی  معیارهای  تفاوت  است.  آینده 
برنامه ریزی  رویکردهای  تغییر  ضرورت  کاالها  جابه جایی  و 

برای طراحی جاده ها را بیش از بیش عیان می کنند.




