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جایگاه منظر در برنامه ریزی
و طراحی جادهها
چکیــده | تغییــر ســاختارهای اجتماعــی ،افزایــش جمعیــت شهرنشــینی،
اهمیــت نقــش جادههــا 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 بهینهســازی طراحــی جادههــای بینشــهری
را دوچنــدان نمــوده اســت .ایــن مالحظــات موجــب تغییــر تدریجــی ماهیــت
تکبعــدی راههــا بــه عناصــری چندبعــدی شــده کــه تحــوالت زیــادی را
در رویکردهــای برنامههــای اســتراتژیک جادههــا بــه همــراه داشــته اســت.
چهــار رویکــرد رایــج در برنامههــای مرتبــط بــا طراحــی جادههــا نشــان
میدهــد کــه در طــول چنــد دهــه گذشــته نقــش منظــر در برنامهریزیهــا
گســترشیافته اســت و رویکــرد مکانســازی و مشــارکت بــا ســاکنین و
منتفعــان طــرح درحالتوســعه روزافــزون اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
معیارهــای بهینهســازی طراحــی بــرای جابهجایــی کاال باارزشهــای طراحــی
بــرای ارتقــا تجربیــات بصــری انســانها از مســیر ،کامـ ً
ا در تضــاد بــا یکدیگــر
قــرار داشــته و چالشهــای فراوانــی در ســاماندهی چندبعــدی جادههــای
بینشــهری بــه همــراه داشــته اســت.

انسیه قوام پور

دکتری طراحی شهری ،دانشگاه
ویکتوریا ولینگتون ،نیوزیلند.
eghavampour@gmail.com
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واژگان کلیدی | طراحی جادهها ،برنامههای استراتژیک ،منظر ،مکانسازی.

جایگاه منظر در برنامهها و سیاستهای رایج طراحی

مقدمه | امروزه توسعه اقتصاد و امکان تجارت در بازارهای
جهانی نیاز به گسترش شبکه حملونقل برای جابهجایی
انسان و کاال را افزایش داده است .این در حالی است که
افزایش کمی جادهها ،بهخصوص جادههای بینشهری به دلیل
تأثیرات منفی اجتماعی و زیستمحیطی آنها با مخالفت
گروههای اجتماعی و محافظین محیطزیست مواجه است.
از ابتدای مدرنیسم تا چند دهه اخیر جادهها تنها بهگونهای
طراحی میشدند که بتوانند تعداد بیشتری وسیله نقلیه را در
کوتاهترین زمان ممکن از نقطهای به نقطه دیگر جابهجا کنند،
درحالیکه امروزه طراحان جادهها در کنار مسائل مهندسی
با اصول و معیارهای منظر ،محیطزیست  ،ضوابط اقتصادی
و اجتماعی هم مواجه هستند .تغییرات ایجادشده در زندگی
شهرنشینی و پیچیدهتر شدن طراحی جادهها در کنار تغییر
تدریجی ماهیت تکبعدی آنها به عناصری چندبعدی منجر به
تحوالت زیادی در رویکردهای برنامههای استراتژیک جادهها
به نقش «منظر» شده است .مقاله حاضر جایگاه منظر در
رویکردها و برنامههای موجود طراحی جادهها را بررسی کرده
و به معرفی چالشها و روندهای پیش روی آن میپردازد.
قابلذکر است که اگرچه رویکردهای مطرحشده در ذیل
سیر تحول نگرش و برنامهریزی به طراحی جادهها را نمایش
میدهند اما بسته به هدف و سیاست گروه طراحی یک و
یا چند رویکرد ممکن است بهصورت همزمان در یک پروژه
مورداستفاده قرار گیرد.

طراحی با رویکرد مهندسی

طراحـی بـا رویکـرد مهندسـی بیشـتر بـر جنبـه فنـی و
اجرایـی تأکیـد کـرده و منظـر در آن نقـش بسـیار کمرنگ و
غیرمسـتقیمی را بـازی میکنـد .در ایـن رویکـرد برنامهریزان
حملونقـل ،جادههـا را بـر اسـاس نقـش عملکـردی آنهـا
تقسـیم کـرده و جـداول و اسـتانداردهای طراحـی متناسـب
بـا هـر دسـته را تهیـه و بهعنـوان راهنمـا در اختیـار طراحان
قـرار میدهنـد .ضوابـط و مؤلفههـای طراحـی معمـوالً از
مجموعـهای قوانیـن فیزیکـی و تئـوری برداشتشـده و
عناصـری ماننـد عـرض جـاده ،عـرض شـانه خاکـی ،سـرعت
حرکـت ،طراحـی و ضوابـط تقاطعهـا ،شـیب و فاصلـه دید را
شـامل میشـود .آنچـه در طراحـی بـا ایـن رویکـرد اهمیـت
زیـادی دارد تعییـن نـوع و گونـه جـاده اسـت کـه درنهایـت
ضوابـط طراحـی مربوطـه را تعییـن میکنـد .نکتـه مهـم این

اسـت کـه تصمیمگیـری در مورد نوع جـاده نهتنها بر اسـاس
موقعیـت مکانـی بلکه بـا توجه به هویـت و کاراکتـر آن انجام
میگیـرد .بهعنوانمثـال اگـر جادهای قـرار اسـت در محدوده
مرکـزی روسـتایی قـرار گیـرد که بیشـتر هویت شـهری دارد
بهجـای ضوابـط طراحـی روسـتایی جـدول و اسـتانداردهای
طراحی مسـیر شـهری برای آن مورداسـتفاده قـرار میگیرند
(.)New York State Department of Transport, 2015
بنابرایـن گرچـه منظـر در ایـن رویکـرد نقـش غالـب را بازی
نمیکنـد ولـی بهصـورت غیرمسـتقیم در طراحـی و تعییـن
هویـت راه تأثیرگذار اسـت.

طراحـی بـا رویکـرد بهینهسـازی هزینـه و سـود بـا
1
اسـتفاده از دامنـه طراحـی

ایـده «دامنـه طراحـی» در سـال  1999در راهنمـای طراحی
هندسـی راههـا در کانـادا معرفـی شـد کـه در آن طراحـان
معیـار طراحـی را از میـان طیفـی از ارزشهـا و بـا در نظـر
گرفتـن هزینـه و سـود آن انتخـاب میکننـد .در ایـن رویکرد
بهجـای طراحـی صـرف بر اسـاس اسـتانداردها تأکید بیشـتر
بـر بهینهسـازی سـود و هزینـه اسـت .هـر محـدوده طراحـی
معمـوالً یـک حـد پایینـی و یـک حد باالیـی دارد کـه بخش
قابلقبـول در ایـن محـدوده ،محـدوده طبیعـی طراحـی
نامیـده میشـود .درحالیکـه تلاش بـر این اسـت تـا تمامی
جادههـای جدیـد در محـدوده قابلقبـول طراحی قـرار گیرند
در مسـیرهای موجـود در سـایتهای بـا محدودیتهـای زیاد
و درصـد پاییـن حـوادث جـادهای محـدوده طراحـی میتواند
بـه زیـر حداقـل قابلقبـول گسـترش یابـد (Queensland
Government Department of Transport and Main
.)Road, 2013
در ایـن نگـرش ،منظـر بهصـورت همسـان بـا بقیـه معیارهـا
سـنجیده میشـود و تأثیـر ارزشهـای آن در طراحـی
بسـتگی بـه سیاسـت گـروه طراحـی ،هزینـه و سـود نهایـی
دارد .بهعنوانمثـال اگـر تغییـر مسـیر جـاده بهمنظـور حفظ
درخـت بـاارزش موجـب افزایـش هزینه شـود گـروه طراحی
هزینـه افزودهشـده را بـا مزایـای آنکه میتوانـد حفظ هویت
و یـا موافقـت سـریعتر گروههای محیطزیسـت با طرح باشـد
را بررسـی و بـر اسـاس آن تصمیمگیـری میکنـد .مزایـای
اسـتفاده از ایـنرویکرد دسـتیابی به طرحی قابل دفاع اسـت
کـه میتوانـد مراحـل تصویب قانونی پروژه را تسـریع بخشـد.
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 1طراحی با حفظ ارزشهای
منظر .مأخذ :
https://www.adme.ru/foto-dnya/
uvazhenie-k-prirode-955310.

رویکرد منظرین

در اوایـل قـرن هجـده میلادی بـرای اولین بـار اسـتفاده از
درختـان و گیاهـان بـرای زیباسـازی مسـیرهای بینشـهری
و باهـدف کاهـش تأثیـرات منفـی کاربریهـای صنعتـی در
امتـداد جادههـا رایـج شـد؛ و بعدها بـا درک بیشـتر از تأثیر
وسـیع ساختوسـاز جادههـا بـر محیطزیسـت و منظـر،
نگـرش تکبعـدی زیباییشناسـی بـه نگـرش چندبعـدی
زیسـتمحیطی ،اجتماعـی و اقتصـادی ارتقـا یافـت .امـروزه
طراحـان تلاش میکننـد تـا همزمـان 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  .)1اگرچـه هنـوز طراحـی بـا
معیارهـای منظریـن بیشـتر در مسـیرهای گردشـگری و یـا
محدودههـای حفاظتشـده طبیعـی و تاریخـی رواج دارد
امـا توجـه و کنتـرل تأثیـرات محیطـی از ضروریـات تمامـی
پروژههـای راهسـازی اسـت (& Clemens, Swaffield
.)Wilson, 2010

معیارهـای طراحـی در رویکـرد منظرین بـه طراحی
جاده
در طراحـی بـا رویکـرد منظریـن کاراکتـر و عملکـرد
بخشهـای مختلـف مسـیر ،توالیهـای دیـد ،هویـت و حس
مـکان ( )Danish Road Directorate, 2002جهـت
طراحـی را تعییـن میکنـد .اگرچـه راهحلهـای مربـوط بـه
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هـر پـروژه بسـتگی بـه محیـط و زمینـه آن دارد امـا ضوابط
و مالحظـات طراحـی در کشـورهای مختلـف شـباهتهای
زیـادی بـه یکدیگـر دارند.
اسـتفاده از خطـوط و فرمهـای طبیعـی  :فـرم و بـه دنبال
آن مکانیابـی مسـیر در شـکلگیری تجربـه فضایـی نقـش
مهمـی را بـازی میکننـد خطـوط طبیعـی هماهنـگ بافـرم
ً
کاملا متفاوت با طراحی مسـیرهای
و توپوگرافـی تجربـهای
مسـتقیم متضـاد بـا محیـط ایجـاد میکننـد (Food and
Agriculture Organization of the United Nations,
.)1998; DRD,2002
طراحـی بـا در نظـر گرفتـن سـرعت  :مقیـاس درراههـا
مقیـاس متحـرک اسـت بدیـن معنـی کـه سـرعت در
شـکلگیری تجربـه بیننـده نقـش تعیینکننـدهای دارد.
جزئیـات و مقیـاس مؤلفههـای طراحـی بایـد بـا توجـه
بهسـرعت و عملکـرد راه تدوین شـود .برای مثـال درحالیکه
مسـیر بیرون شـهری طراحیشـده بـرای دوچرخهسـوار و یا
گردشـگر از جزییـات بیشـتر و مکانهای توقـف و منظرهای
متنـوع برخـوردار اسـت ،جادههـای طراحیشـده بـرای
وسـایل نقلیـه بـا سـرعتباال ،جزییـات کمتـر و مؤلفههایـی
بـا مقیـاس بزرگتـر دارنـد تـا بـرای بیننده در حـال حرکت
قابـلدرک باشـند (.)Ibid
طراحـی هماهنـگ و خوانا  :تنـوع و سـادگی دو معیار مهم
در طراحـی جادههـا هسـتند .راههـا در عیـن داشـتن تنـوع
کافـی بایـد سـاده و بهراحتـی قابـلدرک باشـند .وحـدت و
یکپارچگـی اعضـا و بخشـهای مختلـف طراحی بـه هماهنگی
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آن بـا محیـط اطـراف کمـک کـرده درحالیکـه طـرح بـا
جزییـات بسـیار زیـاد نمیتوانـد بـا محیـط اطـراف خـود به
هماهنگـی برسـد (.)Ibid
حفـظ هویـت  :اغلـب جادههـای بینشـهری در محیطهای
طبیعـی ایجـاد میشـوند کـه دارای ارزش و هویـت
تعریفشـده هسـتند .ایجـاد یـک مسـیر جدید بـدون تغییر
هویـت اطراف معموالً کار سـادهای نیسـت ،ازایـنرو طراحی
حفاظهـا ،نـوع پوشـش گیاهـی ،فـرم و مکانیابـی جادههـا
در حفـظ و یـا تغییـر هویـت منظـر محدودههـای مـورد
مداخلـه بسـیار مؤثـر اسـت (.)Ibid

روشهای کنترل و ارزیابی طراحی

اکثــر جادههــای بینشــهری عامــل جداکننــده زندگــی
گیاهــی و جانــوری محســوب شــده ،اثــر منفــی بــر چرخــه
اکوسیســتم داشــته و باعــث مــرگ حیوانــات زیــادی در
اطــراف خــود میشــود .انتخــاب نــوع پوشــش گیاهــی
هماهنــگ بــا وضــع موجــود در اطــراف مســیرهای جدیــد،
در نظــر گرفتــن مســیرهای زیرزمینــی ارتباطدهنــده دو
ســمت جــاده ســبب محــدود کــردن تأثیــر منفــی راه بــر
عملکــرد اکوسیســتم و تنــوع گیاهــی و جانــوری اطــراف
میشــود .ارزشهــای اجتماعــی راههــا معمــوالً در طــول
زمــان شــکلگرفته و میتواننــد نماینــده ســیر تحــول
تاریــخ یــا ســمبل یــک حادثــه تاریخــی باشــند .در بســیاری
از کشــورها نهتنهــا تاریــخ و هویــت راه حفاظــت میشــود
بلکــه جادههایــی کــه شــامل المانهــای تاریخــی هســتند
عامــل اصلــی جــذب توریســت و ارتقــا اقتصــاد محلــی

هســتند .توجــه ویــژه بــه نــوع کاربریهــای تعریفشــده
در امتــداد جادههــا روش دیگــری بــرای کنتــرل تأثیــر
راه بــر اقتصــاد محلــی اســت (& Clemens, Swaffield
.)Wilson, 2010
در کنــار مالحظــات طراحــی ذکرشــده کنتــرل طــرح
معمــوالً از طریــق مقایســه دو گــزارش بنیــادی ارزیابــی
منظــر 2و ارزیابــی تأثیــرات محیطــی 3انجــام میگیــرد.
در اکثــر کشــورهای توســعهیافته تهیــه ایــن دو گــزارش
بــرای تمامــی پروژههــای راهســازی ضــرورت قانونــی دارد
(.)DRD, 2002
گــزارش ارزیابــی منظــر  :در ابتــدای رونــد طراحــی،
ســایت و عوامــل طبیعــی اطــراف ،دیدهــا و منظرههــا،
محدودههــای حفاظتشــده ،پوشــش گیاهــی و جانــوری،
اطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی مربــوط بــه ســایت بهصورت
دقیــق در گزارشــی درج میشــود .نتیجــه ایــن گــزارش،
محدودیتهــا و رویکــرد طراحــی را مشــخص میکنــد و
گزینههایــی بــرای مکانیابــی راه پیشــنهاد میدهــد.
گــزارش ارزیابــی تأثیــرات محیطــی  :پــس از اتمــام
طراحــی در گزارشــی جداگانــه تأثیــرات طــرح بــر محیــط
اطــراف و راهحلهــای ارائهشــده بــرای کاهــش تأثیــرات
منفــی آنهــا معرفــی میگــردد .مقایســه ایــن گــزارش بــا
گــزارش وضــع موجــود بــه تصمیــم گیــران اجــازه میدهــد
تــا تأثیــرات طراحــی را قبــل از اجــرای طــرح ارزیابــی
کننــد .ایــن گــزارش معمــوالً شــامل  .1خالصـهای از پــروژه
 .2توضیــح کامــل از تأثیــر پــروژه بــر محیــط اطــراف
(ازجملــه آلودگــی صوتــی ،آلودگــی هــوا ،تأثیــر طــرح بــر

نمودار  : 1مقایسه میزان مداخله و اهمیت منظر در
طراحی برای جابهجایی کاال با طراحی با هدف ارتقا
تجربه بیننده از راه .ترسیم  :نگارنده.
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منظــر طبیعــی ،اجتماعــی ،بناهــای تاریخــی ،منابــع آب،
پوشــش و تنــوع گیاهــی و جانــوری و خــاک)  .3توضیــح در
مــورد نحــوه ارزیابــی معیارهــا  .4نحــوه محــدود کــردن و یا
تعــادل تأثیــرات منفــی  .5معرفــی مزایــا و معایــب تأثیــرات
محیطزیســتی پــروژه اســت.

طراحی با رویکرد پاسـخگویی به محیط

جنبــش اســتفاده از راهحلهــای وابســته بــه زمینــه و
محیــط کــه از ســال  1998در کارگــروه «تفکــر فراتــر از
ســنگفرش »5آغازشــده طراحــی انعطافپذیــر را ترویــج
میکنــد کــه نتیجــهاش طراحــی منحصربهفــردی
اســت کــه بــا شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی اطرافــش
هماهنگــی کامــل دارد .منظــر در ایــن رویکــرد بــه عناصــر
و مؤلفههــای بصــری خالصــه نشــده و شــامل شــرایط
اقتصــادی ،اجتماعــی و ارزشهــای ذهنــی نیــز میشــود.
در ایــن نگــرش فــرض بــر ایــن اســت کــه تمامــی پروژههــا
در محیطــی قرارگرفتهانــد کــه توســعه راهحلهــا بــرای
طراحــی آن را جهتدهــی میکننــد ،ازایــنرو درک
منظــر و اجتمــاع بســیار اهمیــت دارد چراکــه هــدف
اصلــی پاســخگویی بــه نیــاز اســتفادهکنندگان اســت.
معمــوالً در مطالعــات اولیــه ،محیــط فیزیکــی ،منظــر
بصــری ،محیــط اجتماعــی و اقتصــادی ،اســتفادهکنندگان
و رفتــار آنهــا موردبررســی قــرار میگیــرد و بــه جــای
تقســیمبندی راهحلهــا بــه درســت و غلــط ،تأکیــد
بــر تعــادل بیــن طراحــی و نیازهاســت (Washington
state Department of Transport, 2005; U.S
Department of Transportation Federal Highway
 .)Administration, 2014تفــاوت مهــم ایــن رویکــرد
بــا بقیــه رویکردهــا ایــن اســت کــه اســتفادهکنندگان از
جادههــا تنهــا بــه راننــدگان و مســافران خالصــه نشــده
بلکــه مردمــی کــه در مجــاورت راههــا ســاکن هســتند
بهعنــوان مهمتریــن اســتفادهکنندگان محســوب میشــوند.
ایــن تغییــر نگــرش ،ترکیــب گــروه طراحــی و مدیریــت
را تغییــر داده بهگونــهای کــه عــاوه بــر مهندســین،
متخصصــان محیطزیســت ،طراحــان منظــر ،اقتصاددانــان و
متخصصــان اجتماعــی را نیــز شــامل میشــود.
ویژگـیای کــه ایــن نگــرش را از بقیــه متمایز میکنــد تفاوت
رونــد طراحــی اســت .در روشهــای رایــج امــروزی معمــوالً
40
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طراحــان پــس از طراحــی مهندســی ،پــروژه را بــا ســاکنین
و منتفعــان آن بــه بحــث و گفتگــو میگذارنــد درحالیکــه
در ایــن رویکــرد بحــث و تبادلنظــر بــا ســاکنین ،مســئوالن
و منتفعــان پــروژه از ابتــدای رونــد طراحــی آغــاز میشــود.
عــاوه بــر ایــن پــروژه هدفــی باالتــر و گســتردهتر از یــک
پــروژه حملونقــل را در نظــر میگیــرد کــه معمــوالً توســعه
پایــدار محلــی اســت .طراحــی بــا مــردم روابــط اجتماعــی را
مســتحکمتر کــرده و احســاس تعلــق بــه مــکان را افزایــش
میدهــد.

روندهـا و چالشهـای پیـش رو در برنامهریـزی و
طراحـی جادههـا

انجمـن جهانـی جادههـا 6در آخریـن برنامـه اسـتراتژیک
چهارسـاله خـود صریحاً بـه تغییر رویکرد دولتهـا به طراحی
جادههـا و حتـی تغییـر ترکیـب گـروه طراحـی اشـارهکرده
اسـت .در ایـن گـزارش عنوانشـده کـه گروههـای طراحـی و
مدیریـت راههـا کمتـر از متخصصان فنـی و بیشـتر از افرادی
کـه در چنـد زمینـه تجربهدارنـد و حتـی سیاسـتمداران
بـدون هیـچ اطالعـات و تحصیلات مربـوط بـه حملونقـل
تشکیلشـده اسـت و طراحیهـا کمتـر بـه مسـائل فنـی و
بیشـتر بـه رابطـه اجتماع و جادههـا میپردازند .امـروزه توجه
و تأکیـد بـر مسـائل اجتماعی و مشـارکت سـاکنین و طراحی
بـا رویکـرد مـکان سـازی 7بیـش از پیـش در حـال گسـترش
اسـت ( .)World Road Association, 2015جادههـا و
خیابانهـا تنهـا بهعنـوان مسـیرهای حملونقـل دیده نشـده
بلکـه مکانهایـی بـرای زندگـی اجتماعی سـاکنین به شـمار
میرونـد .کاهش و آرامسـازی سـرعت وسـایل نقلیـه ،افزایش
امکانـات بـرای افـراد پیـاده و دوچرخهسـوار و ایجـاد مکانها
عمومـی در امتـداد مسـیرها از معیارهـای مهـم طراحـی
باهـدف مکان سـازی هسـتند .این نگـرش ،طراحـی راه برای
جابهجایـی کاال را مقولـهای متفاوت از طراحی برای انسـانها
میبینـد وبـر ایـن موضوع تأکیـد میکنـد کـه درحالیکه در
حملونقـل کاال سـرعت و زمـان عامل تعیینکننده اسـت در
طراحـی جادههـا بـرای انسـانها کاهـش سـرعت و افزایـش
لـذت و تجربـه بیننـده از معیارهای مهم اسـت .ازاینرو نقش
منظـر در گـروه اول بـه حداقـل کاهشیافتـه درحالیکـه در
گـروه دوم عامـل ارتقادهنـده تجربه بیننده اسـت (نمودار .)1
درحالیکـه نگرشهـای اجتماعـی ،اقتصـادی و منظریـن بـه

جایگاه منظر در برنامهها و سیاستهای رایج طراحی

ممکـن اسـت در وهلـه اول زیـاد بـه نظـر برسـد و تمایـل و
اعتمـاد به مشـارکت اجتماعـی در میان طراحان و مسـؤولین
 از همـه مهمتـر ایـن اعتقـاد و بـاور کـه.هنـوز پاییـن اسـت
طراحـی راه هنـوز یـک تخصـص مهندسـی اسـت دخالـت
.طراحـان منظـر و دیگـر متخصصـان را مشـکلتر میسـازد

راه در حال رایج شـدن هسـتند هنوز چالشهای بسـیاری در
 تغییـر در ترکیب.طراحـی بـا ایـن رویکردها در پیش روسـت
گـروه و روش طراحـی کار آسـانی نیسـت ازایـنرو متقاعـد
 مسـئولین و حتـی مهندسـین،کـردن دسـتگاههای دولتـی
 از سـوی دیگـر هزینه مشـارکت اجتماعی.نیـاز بـه زمان دارد

 در طول چند دهه.و بسته به شرایط محیط صورت پذیرد
گذشته طراحی جادهها از یک فعالیت تکبعدی مهندسی به
،مسئلهای چندبعدی تبدیلشده که باید به شرایط اجتماعی
 یافتن روشهای.اقتصادی و محیطزیستی خودپاسخ دهد
بهبود مشارکت با ساکنین و منتفعان طرح از یکسو و
کاهش تأثیرات محیطی از مهمترین چالشهای طراحان در
 تفاوت معیارهای طراحی برای ساکنین محلی.آینده است
و جابهجایی کاالها ضرورت تغییر رویکردهای برنامهریزی
.برای طراحی جادهها را بیش از بیش عیان میکنند

نتیجهگیری | جادهها مؤلفههای سیستم حملونقل هستند
که در محیط طبیعی و اجتماعی قرارمی گیرند تا به دستهای
 ازاینرو نمیتوانند،از نیازها و انتظارات مردم پاسخ دهند
 پیچیدگی.بهتنهایی مورد مطالعه و طراحی قرار گیرند
طراحی درگذشته منجر به ایجاد جداول و استانداردهای
راهنما شد تا به تسهیل پروژهها کمک کند درحالیکه
 طراحی کار.امروزه این رویکرد دیگر قابلقبول نیست
پیچیدهای است و هرگز نمیتواند نتیجه استفاده صرف از
مجموعهای اعداد و ارقام باشد بلکه باید با استفاده از تجربه
پینوشــت
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