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چکیــده | خیابانهــا و جادههــا مســیرهای ارتباطــی هســتند کــه دو مــکان
یــا بهعبارتیدیگــر اجتماعــات انســانی را بــه هــم وصــل کــرده و پیونــد
میدهنــد .در تمامــی تعاریــف مربــوط بــه جــاده مفهــوم پیونــد و ارتبــاط
دادن وجــود دارد؛ امــا در تاریــخ قرنهــا ســاخت جادههــا ،بــه همــان انــدازه
کــه پیونــد میــان فضاهــا وجــود دارد ،ازهمگســیختگی نیــز دیــده میشــود.
بــا مشــخص شــدن نقــش مخــرب جادههــا و بزرگراههــا در گســیختگی
اکولوژیــک و زیســت بومــی مناظــر ،زمــان آن رســیده اســت کــه در مــورد
جادههــا و خیابانهــا بازنگــری صــورت پذیــرد و دربــاره نقــش اصلــی
جــاده بهعنــوان پیونددهنــده و نــه عناصــری کــه زیســتگاههای طبیعــی و
حیاتوحــش را از هــم میگســلد ،دوبــاره بــی اندیشــیم .امــروز از طراحــان
و برنامــه ریــزان انتظــار م ـیرود تــا عــاوه بــر انتخــاب بهتریــن محــل بــرای
احــداث جادههــا و بزرگراههــای بینشــهری ،راهکارهــای گوناگونــی را
در طراحــی و ســاخت آنهــا در نظــر بگیرنــد .جادههــا و بزرگراههــا بایــد
عناصــری باشــند کــه باعــث ایجــاد پیونــد میــان انســانها و حیاتوحــش،
فرهنــگ و طبیعــت میشــوند .طراحــی و برنامهریــزی منظــر راه یکــی از
مهمتریــن وظایــف معمــاران منظــر اســت .نوشــتار حاضــر بــا بررســی و
تحلیــل نمونههــا و ایدههــای نویــن ارائهشــده بــرای داالنهــای اکولوژیــک
در مســابقه آرک ،تأثیــر ایــن مؤلفههــا در طراحــی و برنامهریــزی منظــر
راه و نقــش آنهــا در ایجــاد پیوســتگی منظریــن و اکولوژیــک جادههــا را
مورداشــاره قــرار میدهــد.
واژگان کلیدی | منظر راه ،حیاتوحش ،گذرگاههای حیاتوحش ،معمار منظر.
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غ بــر  28میلیــون کیلومتــر بزرگــراه
مقدمــه | در جهــان بال ـ 
وجــود دارد .در طــی شــصت ســال گذشــته ،تعــداد اتومبیلها
در ایاالتمتحــده بــه بیــش از ســه برابــر رســیده اســت.
توســعه شــهرها و رشــد بیرویــه ســکونتگاههای انســانی
و بهتبــع آن نیــاز بــه ســاخت بزرگراههــای و جادههــای
بیشــتر در بســیاری از مــوارد باعــث گســیختگی منظــر
طبیعــی و زیســتگاههای جانــوری شــده اســت .جادههــا و
بزرگراههــا میتواننــد تأثیــرات منفــی عمیقــی بــر تــداوم
منظــر طبیعــی و بــه طبــع آن ،بــر تــداوم حیاتوحــش و
پیونــد اکولوژیکــی منظــر داشــته باشــند .جادههــا میتواننــد
باعــث شــوند تــا گونههــای جانــوری زیســتگاههای خــود
را از دســت بدهنــد و عــاوه بــر آن مانــع از حرکــت ســطح
وســیعی از موجــودات شــامل بیمهــرگان و پســتانداران
کوچــک و بــزرگ میشــوند .حتــی خیابانهــای ابتداییتــر
و ســادهتر نیــز میتواننــد تأثیــرات منفــی مهمــی بــر روی
تــداوم زیســتگاه برخــی نمونههــای جانــوری داشــته باشــند.
ســاخت جادههــا و بزرگراههــا باعــث از بیــن رفتــن گونههــای
گیاهــی و مرگومیــر جانــوران میشــود .همچنیــن بســیاری
از جانــوران و حیوانــات در هنــگام عبــور و مــرور از جادههــا
جــان خــود را از دســت میدهنــد .آمــار مرگومیــر حیوانــات
در ایاالتمتحــده در پانــزده ســال گذشــته بــه دو برابــر
رســیده اســت .مشــکل اصلــی هنگامــی اســت کــه جادههــا
مســیرهای معمــول و راههــای مهاجــرت جمعیتهــای
جانــوری را از میــان قطــع میکننــد و جانــواران هنــگام عبــور
و مــرور از مســیرهای همیشــگی خــود توســط اتومبیلهــا
زیــر گرفتــه میشــوند .گونههایــی از الکپشــتها در
ایالــت متحــده در بخشــی از چرخــه زندگــی خــود بهصــورت
مــداوم از میــان جادههــا عبــور میکننــد .خزنــدگان اغلــب
از جادههــا بهمنظــور گرمایــش حرارتــی اســتفاده میکننــد
و بالغبــر پنــج و نیــم میلیــون خزنــده و قورباغــه ســاالنه در
جادههــای اســترالیا کشــته میشــوند .تعــداد بیشــماری از
گونههــای جانــوری ســاالنه در مرگومیــر جــادهای از بیــن
میرونــد .در ایــن مــورد همچنیــن میتــوان بــه مرگومیــر
مــار خالــدار قرمــز در کانــادا ،کــواال در اســترالیا و خارپشـتها
در هلنــد اشــاره کــرد .ایــن اتفاقــات بهصــورت روزافــزون
توجــه محافــل حمایــت از محیطزیســت طبیعــی و جانــوری

تصویر  :1بزرگراه کانادا ترانس و راهآهن پاسیفیک کانادا مسیرهای حملونقل
مهمی هستند که از یکی از مهمترین زیستگاههای واقع در رشتهکوههای راکی
عبور میکنند .مأخذ http://www.humansandnature.org/reweaving- :
landscape-redesigning-the-road-reconciliing-mobility

تصویــر  : 2برخــورد بــا آهــو رایجتریــن تصادفــات مربــوط بــه حیاتوحــش،
اتومبیــل و ایمنــی مســافرین جــادهای در آمریکاســت .مأخــذ http://www. :

cultureofsafety.com/driving/deer-vs-car-collisions

و متخصصــان ایــن حوزههــا را بــه گســیختگی مناظــر
حاصــل از جادههــا و بزرگراههــای بینشــهری جلــب کــرد
و توقعــات زیس ـتمحیطی را از جــاده بهویــژه در کشــورهای
توســعهیافته بــاال بــرد .درنتیجــه نقــش ابعــاد اکولوژیــک در
برنامهریــزی و طراحــی منظــر جادههــا بهصــورت ویــژه
موردتوجــه ویــژه قــرار گرفــت (تصاویــر 1و.)2
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  :3سیستم عبوری مدوالر ،توسط مهندسین مشاور بالموری .مأخذ .http://www.balmori.com/portfolio/arc-wildlife-crossing :

تصادفات جادهای و مرگومیر جانوران

تصادفـات جـادهای جانـوران نشـاندهنده تقابـل میـان
نیازهـای انسـانی و حیوانات اسـت .انسـانها در جامعه مدرن
و امـروزی نیازمنـد آن هسـتند تا با سـرعت و ایمنی به مقصد
خـود برسـند .از سـوی دیگـر ،جانـداران بـرای ادامـه حیـات
و تولیدمثـل بـه مناظـر و طبیعـت پیوسـته محتاجانـد .آنها
بهمنظـور دسـتیابی بـه غـذا ،جفـت و پناهـگاه از جادههـای
سـاخت بشـر عبـور میکنند و در حیـن عبور از این مسـیرها
توسـط اتومبیلهـا بـه قتل میرسـند .این تصادفـات عالوه بر
لطمـات جبرانناپذیـری کـه بـه حیاتوحش میزننـد ،ایمنی
انسـانها و مسـافرین را نیـز بـه خطـر میاندازنـد .همچنیـن
گزارشهـا حاکـی اسـت کـه تصـادف بـا جانـوران در جـاده
آسـیبهای روانـی جـدی بـر انسـانها باقـی میگـذارد .باید
توجـه داشـت کـه کشـتار جـادهای براثـر بدشانسـی نیسـت.
بلکـه هزینـهای قابلاجتنـاب و قابلپیشـگیری اسـت .اگـر ما
مـدل غالـب حملونقل را مـورد بازبینی قرار دهیـم و در نظر
بگیریـم کـه حرکـت و حملونقل نیاز مشـترک بین انسـانها
و جانـوران اسـت ،میتوانیـم جادههـا را طـوری طراحی کنیم
کـه امـکان عبـور و مـرور ایمـن بـرای همه فراهم شـود.

داالنهای اکولوژیکی و حیاتوحش

بــا پررنــگ شــدن خســارات ناشــی از ایــن تقابــل
زیســتمحیطی میــان جادههــا و حیوانــات و توســعه
رویکردهــای نویــن در ایجــاد تعــادل و کاهــش صدمــات
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در ایــن حــوزه ،راهحلهــای متنوعــی در برنامهریــزی
و طراحــی مناظــر جــادهای موردتوجــه قــرار گرفــت.
امــروز ،داالنهــای حیاتوحــش بهعنــوان یکــی از
المانهایــی شــناخته میشــوند کــه بــه تــداوم مناظــر و
زیســتگاههای گونههــای جانــوری کــه در اثــر ســاختههای
دســت بشــر همچــون جادههــا از بیــن رفتهانــد ،کمــک
کنــد .هــدف اصلــی ایــن داالنهــا افزایــش تنــوع زیســتی
اســت .جداســازی زیســتگاههای جانــوری براثــر توســعه
انســانی تهدیــدی بســیار مهــم بــرای تنــوع زیســتی
محســوب میشــود و داالنهــای زیســتی میتواننــد بــه
کاهــش اثــرات زیانبــار آنهــا کمــک کننــد .داالنهــای
حیاتوحــش ارتباطهــای فیزیکــی میــان تکههــای جــدا
افتــاده منظــر برقــرار میکننــد .ایــن داالنهــا میتواننــد
بــر تــداوم منظــر افــزوده و باعــث تســهیل در تــداوم
زیســتگاهها بــرای برخــی نمونههــای جانــوری شــوند و
زمینــه را بــرای حرکــت بســیاری از جانــوران تســهیل کننــد.
مطالعــات نشــان میدهــد کــه تراکــم جمعیتــی بســیاری از
گونههــای جانــوری بهطــور مشــخصی در تکههــای منظــر
و پوشــش گیاهــی کــه بهوســیله داالنهــا بــه هــم متصــل
شــدهاند نســبت بــه تکههــای پراکنــده منظــر و پوشــش
گیاهــی کــه باهــم در ارتبــاط نیســتند بیشــتر اســت.
جانورانــی کــه از ایــن داالنهــا اســتفاده میکننــد را میتــوان
بــه دو گــروه دســتهبندی شــوند :جانورانــی کــه از داالن
بهعنــوان مســیر حرکتــی اســتفاده میکنــد و آنهایــی کــه
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تصویر  : 4وایلد ایکس-اینگ ،توسط مشاورین اولین .مأخذ http://www.designboom.com/architecture/the-olin-studio-wild-xing :

ســاکن دائمــی خــود داالن هســتند .داالنهــای اکولوژیکــی
و حیاتوحــش بهعنــوان مؤلفههــای منظــر خطــی
قابلبررســی هســتند .عــرض داالنهــا میتوانــد از  5متــر
تــا مســیرهایی بــه عــرض چندیــن کیلومتــر باشــد (Felton,
 .)1996هرچقــدر عــرض داالن بیشــتر باشــد احتمــال اینکــه
توســط گونههــای بیشــتری مورداســتفاده قــرار بگیــرد نیــز
افزایــش مییابــد .تناســبات عــرض بــه طــول ،نــوع و کیفیــت
طراحــی نقــش مهمــی را در ایجــاد داالنهــای مناســب ایفــا
میکننــد ( .)Fleury, 1997داالنهــای حیاتوحــش را بــر
اســاس عرضشــان بــه ســه دســته طبقهبنــدی میکننــد :
 منطقهای؛ (>  )500شیبهای بزرگ زیستمحیطی مانندمسیرهای مهاجرت را به هم اتصال میدهند.
 زیر منطقهای؛ (>  )300اجزای بزرگتری از منظر دارایپوشش گیاهی مانند خط الراس کوهها و کف درهها را به هم
متصل میکنند.
 محلی؛ (> )50تکههای باقیمانده از خندقها ،تاالبها وغیره را به هم وصل میکنند.
روگذرهــا و زیرگذرهــای حیاتوحــش ســاختارهایی
هســتند کــه بهمنظــور عبــور و مــرور جانــوران بــر رو و
زیــر جادههــا و بزرگراههــا ســاخته میشــوند و بهعنــوان
راهحلهــای مؤثــری بــرای کاهــش مرگومیــر ناشــی از
تصادفــات جــادهای بــه شــمار میرونــد .تحقیقــات نشــان

میدهــد کــه زیرگذرهــا نســبت بــه روگذرهــا موفقتــر
بودهانــد چراکــه بســیاری از حیوانــات تمایــل دارنــد کــه از
دیــد انســانها پنهــان بماننــد (.)Dole, 2004
از اواخـر قـرن بیسـتم میلادی روگذرهـا و زیرگذرهـای
حیاتوحـش در اندازههـا و طراحیهـای مختلـف در
سراسـر دنیـا اجراشـده اسـت .سـاختارهای عبـور و مـرور
حیاتوحـش تحـت عنـوان اکوداکـت( 1مجراهـای سـازگار
بـا محیطزیسـت) نیـز شـناخته میشـوند .از نمونههـای
موفـق روگذرهـا میتـوان به بزرگـراه ترانس کانـادا در پارک
ملـی بانـف در آلبرتـای کانـادا اشـاره کـرد .بسـیاری از ایـن
روگذرهـا بهطـور اختصاصی بـرای عبور و مـرور حیاتوحش
سـاخته نشـدهاند ،بلکـه پلهـای حملونقـل معمولـی
بودهانـد کـه بـرای چنیـن منظـوری بـا ایجـاد الیـهای از
پوشـش گیاهی تجهیز شـدهاند .آنهـا در بازگردانـدن پیوند
اکولوژیکـی طبیعـت و در افزایـش ایمنی خیابانهـا موفقیت
چشـمگیری نشـان دادهانـد .بعـد از یـک دهـه از مطالعـه
روگذرهـا و موفقیـت چشمگیرشـان ،محققـان و متخصصـان
محیطزیسـت مشـغول بـه بررسـی فرصتهایـی هسـتند تـا
طراحـی و عملکـرد ایـن سـاختارها را بهبود بخشـند .سـؤال
تحقیقشـان ایـن اسـت :آیا میشـود ظرفیـت این سـاختارها
را افزایـش داد و هزینـه سـاخت آنهـا را کـم کـرد بطوریکه
طراحـی آنهـا مطابـق باهدفشـان صـورت گیـرد؟
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 5قرمز ،طراحیشده توسط مشاورین جانت روزنبری و شرکا .مأخذ http://jrstudio.ca/content/research-evolve-design-red-wildlife-crossing :

مــا امــروز بــه راهکارهــای جدیــدی بــرای ســاختارهای
عبــور و مــرور حیاتوحــش نیــاز داریــم تــا اوالً هزینــه
ســاخت کاهــش یابــد و همچنیــن بــرای گونههــای
مشــخص جانــداران در محیطهــای گوناگــون طبیعــی
مناسبســازی شــوند .امــروزه بــا کاهــش ســرمایهگذاری در
ســاختارهای عمرانــی ،مــا بیشازپیــش بــه تعمیــر ،تعویــض
و بهبــود زیرســاختهای حملونقــل نیازمندیــم .اثــرات
راهکارهــای جدیــد بــا رویکــرد ساختوســاز و مصالحــی
کــه مورداســتفاده قــرار میگیرنــد میبایســت در تغییــرات
اکوسیســتمها در بلندمــدت در نظــر گرفتــه شــوند .در ایــن
میــان ،ســاختارهای عبــوری حیاتوحــش فرصتــی هســتند
تــا مشــکالت جادههــا و راهکارهــای برطــرف ســازی آن
موردتوجــه قــرار گیــرد.
امــروز بــا مطرحشــدن رویکردهــای نویــن در حملونقــل و
اهمیــت یافتــن مناظــر جــادهای ،در کنــار بــروز اقتصادهــای
نویــن پــس از صنعــت در کشــورهای توســعهیافته و خرابــی
و هزینــه بــاالی نگهــداری زیرســاختهای حملونقــل،
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بازنگــری در رویکردهــای رایــج حملونقــل بینشــهری
الزم بــه نظــر میرســد .در بازنگــری حملونقــل ،مــا نهتنهــا
بایــد باعــث کاهــش آمــار تصادفــات میــان اتومبیلهــا
و حیوانــات شــویم ،بلکــه ســاختارهای عبــور و مــرور
میبایســت دیــدگاه مــا را بــه جادههــا و فضاهایــی کــه از
میــان آنهــا ســفر میکنیــم تغییــر دهنــد .ســاختارهای
کاهــش حیاتوحــش ظرفیــت آن را دارنــد تــا بهعنــوان
الیــه جدیــدی از منظــر عملکردگــرا عمــل کــرده و بــر
رو و در زیــر بزرگراههــا در درون و بیــرون منظــر تنیــده
شــود .بدینوســیله ،ســاختارهای عبــور و مــرور میتواننــد
منظــر و زیســتگاههای طبیعــی کــه توســط جادههــا از
هــم جداشــدهاند را بهصــورت زیبــا و قابلمالحظــه دوبــاره
آشــکار ســازند .همانگونــه کــه پلهــای معلــق میتواننــد
در عیــن اســتحکام از لحــاظ بصــری و طراحــی بســیار
جــذاب باشــند ،ایــن ســاختارها نیــز میتواننــد در زیبایــی
در حیــن ســادگی ،در ایجــاد ارتبــاط بیــن زیســتگاهها مؤثــر
باشــند .بــا وجــود آنکــه زیرگذرهــای حیاتوحــش هزینــه
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ســاخت کمتــری داشــته و توســط گونههــای وســیعتری از
جانــوران مورداســتفاده قــرار میگیرنــد ،روگذرهــا توســط
گونههــای خاصــی از جانــوران در حــال انقــراض هماننــد
خــرس گریزلــی و گربــه وحشــی اســتفاده میشــوند.
روگذرهــا همچنــان توســط راننــدگان و مســافران از قابلیــت
رؤیــت بیشــتری برخوردارنــد .لــذا ،امــکان مشــارکت عمــوم
را در آموزشهــای مرتبــط بــا حفاظــت محیطزیســت و
آگاهســازی منظــر افزایــش داده و بــر ســواد زیس ـتمحیطی
آنهــا میافزایــد.

معماری منظر و طراحی پلهای حیاتوحش

اکثــر روگذرهــای عبــور و مــرور حیوانــات از نظــر ســاختار
برعکــس پلهــای رایــج در دنیــا هســتند .پلهــای
اتومبیــلرو در سراســر جهــان طــول بیشــتری نســبت بــه
عرضشــان دارنــد .عــرض آنهــا بهگونـهای اســت کــه دو یــا
چهــار الیــن اتومبیــل را در خــود جــای دهــد؛ امــا طول شــان
معمــوالً بهگونــهای اســت کــه از رودخانــه ،بزرگــراه یــا
خلیــج عبــور کننــد .ســاختارهای حیاتوحــش معمــوالً
طولشــان کوتاهتــر اســت امــا عــرض بســیار بیشــتری دارنــد.
همچنیــن ســطح آنهــا از الیـهای خــاک و پوشــش گیاهــی
تشکیلشــده اســت ،منظــری کــه بتوانــد زیســتگاههای
محلــی آنهــا را شبیهســازی کنــد؛ بنابرایــن ســاختارهای
حیاتوحــش میتواننــد از نظــر طراحــی و ســاخت بــا
ســاختار پل ـهای رایــج در دنیــا فــرق داشــته باشــند .آنهــا
میتواننــد از مصالــح ســبکتر و باقابلیــت انعطــاف بیشــتر
ســاخته شــوند و ســاختار آنهــا دارای سیســتمی مــدوالر و
یــا دینامیــک باشــد .خالقیــت در طراحــی پلهــا میتوانــد

بــه ســاختاری پایــدار و دارای هزینــه ســاخت کــم منجــر
شــود .یــک ســاختار مــدوالر میتوانــد قابلیــت گســترش
یــا جمــع شــدن و جابجایــی را بــر طبــق تغییــر زیســتگاهها
و تغییــرات آب و هوایــی را داشــته باشــد .ســاختارهای
حملونقــل حیاتوحــش فرصــت جدیــدی را بــرای
کشــف مصالــح و المانهــای جدیــد و رویکردهــای نویــن بــه
صنعــت ساختمانســازی فراهــم میکننــد.
سـاختارهای حملونقـل حیاتوحـش چالشهـای جدیدی را
در پیـش روی طراحـان ،مهندسـین و دانشـمندان میگذارد.
پاسـخ گویی بـه چالـش طراحـی سـاختارهای حیاتوحـش
نیازمنـد خالقیـت بیشـتر بـوده و بـه تخصصهایی بیشـتر از
تخصـص یکرشـته نیـاز دارد .بهعبارتیدیگـر ،طراحیهـای
سـاختارهای مربـوط بـه حیاتوحـش صنعتـی مشـارکتی
اسـت و بـه تخصصهـای مختلـف ازجملـه متخصصیـن
محیطزیسـت ،معمـاران منظـر ،مهندسـین و مهندسـین
حملونقـل نیـاز دارد .در گذشـته ،مهندسـی بزرگـراه و
برنامهریـزی حملونقـل همیشـه بدیـن گونـه بوده اسـت که
هـر یـک از بخشهـای تخصصی بهصـورت جداگانـه در حوزه
مربـوط بـه خود مشـغول بـه کار بودهاند .سـاختارهای عبور و
مـرور حیاتوحـش نمیتواننـد بدینگونـه برنامهریزی شـوند
چـرا کـه پـروژه بیشـتر از یک کارفرمـا دارد .انسـان و حیوان،
هـر یـک نیازهـای متفاوتـی را در رابطـه بـا ایـن سـاختارها
دارنـد؛ برخـی روگذرهـا را ترجیـح میدهنـد و برخـی دیگـر
زیرگذرهـا را .امـا همـه گروههـا نیازمنـد ایمنـی هسـتند
(.)Lister, 2012
در ســال  2010مســابقات بینالمللــی طراحــی «ســاختارهای
حملونقــل حیاتوحــش آرک »2برگــزار شــد تــا

تصویر  : 6لندشیپ ،توسط مشاورین معمار وارتز و جانسما .مأخذ http://www.designboom.com/architecture/zwarts-jansma-landshape :
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تصویر  : 7هایپر نیچر ،توسط  HNTBو مشاوران مایکل ون وندربرگ .مأخذ :
http://www.archdaily.com/123465/arc-wildlife-crossing-competition-winner-hntb-michael-van-valkenburgh-associates.

دیدگاههــای جدیــد بــرای شناســایی مصالــح ،روشهــای
نویــن و تفکــرات نــو در مــورد ســاختارهای حملونقــل
بررســی شــود .مســابقات آرک از مهندســین پیشــرو،
معمــاران منظــر و مهندســین محیطزیســت دعــوت کــرد
تــا نســل جدیــدی از ســاختارهای حملونقــل حیوانــات
را بــرای جادههــای آمریــکای شــمالی خلــق کننــد .از
طراحــان خواستهشــده بــود تــا راهکارهــای جدیــدی
بــرای ســاختارهای حملونقــل حیوانــات پیشــنهاد دهنــد
کــه مقرونبهصرفــه بــوده ،بــه نیازهــای محیطزیســتی
پاســخ دهــد ،ایمــن و منعطــف باشــند .طراحــان ایدههــای
گســتردهای را منتشــر کردنــد کــه قابلیــت انطبــاق بــرای
اســتفادههای گســترده در محیطهــای مختلــف و
شــرایط گوناگــون ماننــد تغییــرات آب و هوایــی را داشــته
باشــند .مســابقات آرک فرصتــی بــود تــا راهکارهایــی
بــرای جادههــای پرازدحــام و متراکــم ،زیســتگاههای
ازهمگســیخته و تصادفــات میــان حیاتوحــش و اتومبیــل
ارائــه شــوند .خواســتههای اولیــه مســابقه شــامل مــوارد
زیــر بــود  :ســاختار موردنظــر میبایســت بــرای انســان
و حیوانــات بــه یــکمیــزان ایمــن بــوده و همچنیــنبایــد
شــامل عملکردهــا و فوایــد دیگــر باشــد .بهطــور ویــژه،
ســاختارهای عبــور و مــرور میبایســت در زمینــه مصالــح
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بــهکار رفتــه ،ســاخت و هزینــه نگهــداری مقرونبهصرفــه
باشــند .همچنیــن ســاختارهای مــورد طراحــی میبایســت
پاســخگوی نیازهــای اکولوژیکــی عصــر حاضــر و نیازهــای
آینــده باشــند .عــاوه بــر مــوارد فــوق ،ســاختارها بهتــر
اســت منعطــف و مــدوالر باشــند تــا در موقعیتهــای
دیگــر قابــل بهــرهوری بــوده و قابلیــت انطبــاق بــا محیــط
را در شــرایط نســبتاً پویــای زیســتبومها داشــته باشــند.
نکت ـهای قابلتأمــل در مــورد ایــن ســاختارها آن اســت کــه
میبایســت ازنظــر مصالــح و اســتفاده انــرژی پایــدار باشــند.
ایــن ســاختارها ازنظــر نقــش مدنــی و اجتماعــی نیــز دارای
ارزش و اهمیــت واالیــی هســتند .آنهــا میبایســت دارای
جنبــه آموزشــی بــوده و نیــز آشــکار و قابــل مکاشــفه باشــند
و زیبــا ،جــذاب و قابلتوجــه بــوده تــا بتواننــد بــا عمــوم
مــردم ارتبــاط برقــرار کننــد .از دیــدگاه عملکردگرایانــه،
راهکارهــای جدیــد بــرای ســاختارهای مربــوط بــه حــول و
نقــل و جابجایــی حیاتوحــش میبایســت در اســرع وقــت
در طراحــی و برنامهریــزی حملونقــل در نظــر گرفتــه
شــوند.
پنــج تیــم نهایــی از میــان صــد شــرکت و ســی و دو تیــم
شــرکتکننده از ن ُــه کشــور در مســابقات آرک انتخــاب
شــدند .گروههــای منتخــب ایدههایــی را راجــع بــه طراحــی،
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مصالــح و انــواع راهبردهــا را جهــت حرکــت انســانها
و حیوانــات ارائــه کردنــد .فرآینــد خالقانــه ،مشــارکتی و
میانرشــتهای بــه سلســلهای از ایدههــای نوآورانــه منجــر
شــد .ایدههــای عنوانشــده توســط گروههــای منتخــب
مســابقه نشــاندهنده نمونههایــی اســت کــه چگونــه
میتــوان حملونقــل را میــان انســان و حیوانــات در
شــرایط و محیطهــای گوناگــون باهــم آشــتی داد .هــر یــک
از پیشــنهادها طراحــی در اینجــا بهصــورت خالصــه بیــان
میشــود تــا نــوآوری و پیشــرفتهای ایدههــای طراحــی
بــرای چنیــن ســاختارهایی نشــان داده شــوند.

• سیســتم عبــور و مــرور مــدوالر؛ توســط «مهندســین
مشــاور بالمــوری»3

هــدف ایــن طراحــی ایجــاد قطعــات مــدوالر و مؤثــری اســت
کــه از مصالــح پایــدار اســتفاده میکننــد .بــرای رســیدن بــه
ایــن هــدف ،در اســتراتژی طراحــی از تیرهای چــوب چندالیه
محلــی ساختهشــده از چــوب کشتهشــده توســط سوســک
کاج اســتفاده شــد .پــل ساختهشــده ســاختاری پایــدار بــا
فــرم آزاد اســت کــه بیشــتر از میزانــی کــه در ســاخت آن
از دیاکســیدکربن استفادهشــده اســت ،دیاکســیدکربن
را ذخیــره میکنــد .شــیب منظــر محلــی در کونتورهــای
زیریــن ســاختار بازتــاب یافتــه اســت ،درحالیکــه زیســتگاه
رویــی بــا یــک شــیبراه طوالنــی ،طــوری طراحیشــده کــه
در منظــر پیرامونــی محــو شــود (تصویــر .)3

• «وایلد ایکس-اینگ»4؛ توسط «استودیو اولین»5

هــدف ایــن طراحــی ایجــاد طرحــی مدوالراســت کــه
امــکان مونتــاژ شــدن در محیــط را داشــته و هنــگام تغییــر
زیســتگاهها قابلیــت انطبــاق بــا شــرایط جدیــد را داشــته
باشــد .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،در راهبــرد طراحــی از
ســاختارهای قوســی بــا دو انحنــای متفــاوت و ساختهشــده
متشــکل از شــبکهای از فــوالد و ریــز شــبکهای بــا تزیینــات
لــوزی شــکل اســتفاده کــرده اســت .شــبکه از مدول هــای
پالســتیکی تقویتشــده بــا شیشــه کــه بســیار ســبک
هســتند تشکیلشــده اســت .ایــن شــبکهها بــر طبــق
شــرایط محیطــی قابلیــت تطبیــق ،کاشــت مجــدد ،جایگزینی
و گســترش را دارنــد .ایــن شــبکهها قابلیــت آن را دارنــد کــه
متناســب بــا محیــط طبیعیشــان بارگــذاری شــده و گیاهــان

مختلفــی در خــارج از محــل در آنهــا کاشــته شــده و بــه
محل ـهای موردنیــاز جابجــا شــوند (تصویــر .)4

• قرمــز؛ طراحــی بــر اســاس مطالعات ،توســط مشــاورین
«جانــت روزنبری و شــرکا»6

هــدف ایــن طراحــی ایجــاد ســاختاری ســبک و منعطــف
اســت کــه در حیــن نمادیــن بــودن ،تقریبــاً نامرئــی و
مخفــی اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،در طراحــی
ســاختار پــل از فایبــرگالس (پشمشیشــه) ســبک بــا
هســته چوبــی استفادهشــده اســت کــه در ترکیبهــای
مــدوالر و منعطــف در منظــر پیرامــون طراحیشــده اســت.
اســتراتژی طراحــی از ســایبان درختــان موجــود بهعنــوان
زیســتگاه افــزوده میــان رشــتهها اســتفاده کــرده و
مســیرهای ارتباطــی متعــددی را بــر اســاس عــادات
و اولویتهــای گونههــای مختلــف جانــوری معرفــی
میکنــد .پــل قرمــز بهعنــوان یــک المــان نمادیــن بــرای
انســانها ساختهشــده اســت کــه بــر وجــود گــذرگاه،
منظــر و ســاکنین غیرانســانی آنهــا داللــت میکنــد امــا
رنــگ قرمــز پــل توســط حیوانــات قابلتشــخیص نیســت
چراکــه آن را نمیبیننــد (تصویــر .)5

• «لندشیپ»7؛ توسط «دفتر معماری وارتز و جانسما»8

هــدف ایــن طراحــی ایجــاد ســاختاری مقرونبهصرفــه،
ســبک و بــدون ســتون اســت کــه بهصــورت شــناور در
طــول بزرگــراه بــه نظــر میرســد .بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،اســتراتژی طراحــی از قالبهــای بتنــی بــرای ایجــاد
ســاختاری بــا پوشــش نــازک بــا دو انحنــا و بــدون ســتون
استفادهشــده اســت .قالبهــا را میتــوان بهدفعــات متعــدد
مورداســتفاده قــرارداد کــه بــه ســاختاری مقرونبهصرفــه
میانجامــد؛ چــرا کــه تنهــا بــه الیــه نازکــی از بتــن نیــاز
بــوده و هــدف از تکــرار کــردن ساختوســاز آنهــا ایجــاد
یــک ســری پــل اســت .قســمت فوقانــی لندشــیپ ،شــامل
فضــای زیســتگاهی در گــذرگاه میشــود کــه دارای تعــدادی
دریاچــه جهــت جــذب حیاتوحــش اســت (تصویــر .)6

• «هایپر نیچر»9؛ توسط «مشاورین معماری منظر مایکل
ون ولکنبرگ ،»10برنده نهایی
هــدف ایــن طراحــی بــرای طــرح برنــده در مســابقات آرک
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توســعه سیســتم گذرگاهــی مقرونبهصرفــه ،منعطــف،
مــدوالر و پایــدار اســت کــه بــه نظــر میرســد در بــاال و
پاییــن جــاده تنیــده میشــوند .طراحــی آن بهگونـهای اســت
کــه میتوانــد در محــل ســاخته شــود و در محــل مونتــاژ
شــود .بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،اســتراتژی طراحــی
از فرمهــای بتنــی پیشســاخته بــا پوســته نــازک بــر روی
یــک قــوس ســهکنج بهــره میجویــد .ایــن فرمهــای
عظیــم کمــک میکننــد تــا کمتریــن اختــال در ســایت
ایجــاد شــود و امــکان مونتــاژ آســان و گســترش طــرح را
میدهــد .فرمهــای عظیــم بهآســانی قابلگســترش بــوده
و بــر اســاس حرکــت حیاتوحــش و تغییــر زیســتگاهها
و شــرایط محیطــی حاکــم قابلیــت انطبــاق بــا محیــط را
دارد .طــرح از ادغــام منظــر و ســاختار بــه وجــود آمــده و
در بــاال و پاییــن جــاده پــل زده اســت و هــم بــه تجربــه
راننــدگان بهــاداده نیازهــای حیوانــات را در نظــر گرفتــه
اســت (تصویــر .)7
یکــی از ســادهترین راههــا بــرای اینکــه چنیــن تغییــر

ســاختاری را ه دســت آورد ایــن اســت کــه بــا اســتفاده
از مصالــح روزمــره و موجــود ســاخته شــوند ،هرچنــد کــه
میتــوان مصالــح موجــود را بــا روشهــای نامعمــول و
مــدوالر اســتفاده کــرد .طرحــی کــه توســط گــروه برنــده
پیشــنهاد شــد دقیقــاً دارای چنیــن خصوصیاتــی بــود.
ایــده برنــده کــه توســط اچ .ان .تــی .پــی و مشــاورین ون
ولکلبــرگ طراحیشــده نشــان داد کــه چگونــه مصالــح
قابلاعتمــاد و ثابتشــده میتوانــد بهصــورت نامعمــول
و نوآورانــه مورداســتفاده قــرار گیــرد .بتــن پیشســاخته
یکــی از رایجتریــن مصالــح مورداســتفاده در آمریــکای
شــمالی اســت کــه در تمامــی ایالتهــا تولیــد و ســاخته
میشــود .باوجوداینکــه از بتــن بهعنــوان مصالحــی
پایــدار یــاد نمیشــود ،در ترکیــب آن بهبودهایــی صــورت
پذیرفتــه اســت .بتــن پیشســاخته در مقیاسهــای
بــزرگ در موقعیتهــای مکانــی مختلــف قابلاســتفاده
اســت و بنابرایــن هزینــه ســاخت را بهصــورت چشــمگیری
کاهــش میدهــد.

نتیجهگیــری | چنانچــه گذرگاههــای بیشــتری بــه ســاخت
میرســند ،انتظــار مــیرود کــه روزبــهروز بــه دانــش
ســاخت آنهــا افــزوده شــود .گذرگاههــای حیاتوحــش
بهمنزلــه آزمایشهــای زندگــی ســاخته میشــوند و بــا
تکنولوژیهــای گــردآوری اطالعــات کــه در ســاخت آنهــا
مورداســتفاده قــرار میگیــرد تکمیــل میشــوند .ســاختار
گذرگاههــا امــکان آمــوزش را بــرای طراحــان آینــده فراهــم
میکننــد :دوربینهــای مادونقرمــز کــه در ســایتهای
گذرگاههــا نصبشــدهاند جابجایــی حیوانــات را ثبــت
میکننــد .وب کــم هــا اطالعــات حرکــت حیاتوحــش
را بــه آزمایشــگاههای علمــی و ردههــای درســی منتقــل
میکننــد برنامههــا و عالئــم دســتی اطالعــات را بــه
مســافرین اتومبیلهــای در حــال کرکــت در زیــر ایــن
گذرگاههــا منتقــل میکننــد .از دانشــمندان گرفتــه تــا
دانشــجویان و گردشــگران ،گذرگاههــای حیاتوحــش
همــه را بــه منظــر اطــراف دوبــاره متصــل میکننــد و
بدینوســیله آگاهیهــای محیطــی را افزایــش داده و
فرهنــگ جدیــدی را در بــاب فرهنــگ زیســتمحیطی و
گفتگــوی علمــی میگشــاید .در عــوض ،طراحــی ســاختار
گذرگاههــا بهبــود خواهــد یافــت .آنچــه را کــه در گــردآوری

اطالعــات میآموزیــم ،طراحــی ســاختار گذرگاههــا بــا
اجراهــای پیدرپــی میتواننــد و میبایســت بــا شــرایط
ســایت و پویایــی حیاتوحــش منطبــق شــوند .طراحــی
بزرگراههــای مــدرن نیازمنــد در نظــر گرفتــن نیازهــای
مختلــف اســت .پــروژه آرک نشــان داد کــه نهتنهــا
میتــوان ســاختارهای گذرگاهــی موفــق طراحــی کــرد،
بلکــه فراینــدی در طراحــی در نظــر گرفــت کــه بــه تنــوع
نیازهــای امــروزی حملونقــل پاســخ دهنــد .بــا طراحــی
مجــدد جادههــا و بزرگراههــا بــرای انســان و حیــوان
ســاختار گذرگاههــای حیاتوحــش فرصتــی فراهــم
میکنــد کــه مشــکالت و راهحلهــا را بــه اطــاع عمــوم
میرســاند .در طراحــی ســاختار گذرگاههایــی کــه خوانــا
و قابلرؤیتانــد ،مــا بــه راننــدگان امــکان میدهیــم تــا
طراحیهــای مهندســی منظــری را تجربــه کننــد کــه بــه
جادههایــی ایمنتــر میانجامــد و بهطــور همزمــان بــر
اهمیــت ارتبــاط میــان مناظــر طبیعــی را تأکیــد میکنیــم.
در طراحــی مجــدد جادههــا و ایجــاد معابــری ایمــن بــرای
همــگان ،مــا فرصــت مییابیــم تــا مناظــر و طبیعتــی را کــه
مــا و مکانــی را کــه خانــه مینامیــم حفاظــت میکننــد را
قــدر بدانیــم.
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