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چکیـده | در سـال  ۱۹۹۸وزارت «اکولـوژی ،انـرژی و توسـعه پایـدار و منابـع
دریایـی فرانسـه» برنامـهای پژوهشـی با هدف پاسـخگویی به پیامدهـای اجرای
زیرسـاختهای حملونقـل زمینـی بـر روی منظـر و اکولـوژی تعریـف کـرد.
در ایـن راسـتا طـی دو برنامـه تحقیقاتـی بـا عناویـن «سیاسـتهای عمومـی
و منظـر :تحلیـل ،ارزیابـی و مقایسـه »1بیـن سـالهای  ۱۹۹۸تـا  ۲۰۰۵م.؛ و
پـروژه «منظـر و توسـعه پایـدار »2بیـن سـالهای  ۲۰۱۱تـا  ۲۰۰۵م .به تدوین
چارچوبـی علمـی بـرای منظر و توسـعه پرداخته شـد .ایـن دو برنامه بـه جامعه
علمـی بـرای شـکل دادن بـه بدنـهای شـناختی از دانـش منظر کمـک میکند
و بـه دنبـال ارتقـاء همـکاری اروپایـی در این حوزه چـه از طریق سـنجش روند
کار بـا گروههـای اروپایـی و یـا مسـتقیماً کار با گروههای غیرفرانسـوی ،اسـت.
در طـی سـالیان ،بعـد اقتصـادی منظـر در مباحـث نظـری مغفول مانـده بود و
از ایـنرو تلاش گـروه محققـان بـر راهکارهـای توسـعهای بـود کـه هـم ازنظر
اکولوژیـک مطلـوب باشـد و هـم مباحث اقتصـادی را پاسـخ دهد .اعتقـاد گروه
محققـان بـر این بود کـه «منظر» میتوانـد قابلیتهای جدیدی را برای توسـعه
اقتصـادی و اکولوژیـک بهصـورت توأمـان ارائـه نمایـد .از سـوی دیگـر ،درواقـع
«منظـر» محصـول یـک فرآینـد اقتصـادی اسـت بدیـن معنـی کـه مجموعهای
از فعالیتهـای مرتبـط بـا اقتصـاد همچـون اشـتغال ،سـرمایهگذاری ،تولیـد،
صادرات و واردات و خدمات بهداشـتی در یک بسـتر طبیعی را شـامل میشـود.
ایـن برنامـه مطالعاتـی بـا توجـه بـه عوامل تأثیرگـذار بـر اکوسیسـتمها و منظر
در جریـان توسـعه زیرسـاختهای حملونقـل بـه تدویـن دسـتورالعملهایی
کلیدی میپـردازد.
ایـن نوشـتار گزارشـی از روند انجـام و نتایج حاصـل از این پروژه اسـت و تالش
در شـناخت وجـوه مختلـف مالحظـات منظریـن در برنامهریزی و توسـعه راهها
و زیرسـاختهای حملونقـل جادهای در کشـور فرانسـه را دارد.
واژگان کلیـدی | منظـر راه ،زیرسـاخت های حمـل و نقـل زمینی ،اکوسیسـتم،
سیاسـت های عمومـی منظر.

زیرساختهای حملونقل زمینی ،اکوسیستمها و مناظر

مبانی نظری پروژه

هــدف از ایــن پــروژه تحقیقاتــی ارائــه مدلــی بــرای
زیرســاختها در بســتر منظریــن اســت کــه دو بعــد را
شــامل میشــود :
 .1بعــد مــادی؛ کــه شــامل محیطهــای طبیعــی و
انسانســاخت و فعالیتهــای انســانی بــر روی زمیــن
اســت.
 .2بعد غیرمادی؛ که اشـاره به اجتماعات و پویایی آن دارد.
رابطــه ایــن دو بعــد صرف ـاً یــک چالــش یکســویه نیســت.
بــه ایــن معنــی کــه نهتنهــا فعالیتهــای اجتماعــی
و انســانی محیطهــای طبیعــی و یــا انسانســاخت را
دگرگــون میکنــد بلکــه در مقابــل تغییــرات در محیــط
و اجتمــاع ،اجــزا و سیســتمهایی را تغییــر میدهــد کــه
ســازنده منظــر هســتند؛ بنابرایــن اقدامــی دوطرفــه اســت
کــه بیــن جامعــه و منظــر در رفتوآمــد اســت.
اگرچــه ایــن دو مقولــه نظــری ســاده و بدیهــی بــه نظــر
میرســند امــا چنــان مهــم اســت کــه در کنوانســیون
منظــر اروپایــی در تعریــف واژه «منظــر» تأکیــد و رعایــت
شــد ،و ضــروری اســت کــه در بهبــود روشهــای مختلــف
کــه پیچیدگیهــای منظــر را در حــوزه مــادی و غیرمــادی
همچــون ارزشهــا ،زیباییشناســی ،نمادهــا و احســاس و...
بررســی میکنــد در نظــر گرفتــه شــود.

روششناسی پروژه

روشهــا میتواننــد امــکان تحقــق یــک زیرســاخت در
بســتری طبیعــی و منظریــن را بــا تعییــن ابعــاد فضایــی
آن فراهــم کننــد .ایــن ابعــاد فضایــی از یکســو بــه
ســکونتگاههای گونههــای جانــوری و گیاهــی نظــر دارد و
از ســوی دیگــر بــه چرخــه مــواد زیســتی توجــه دارد .عالوه
بــر ایــن بایــد عملکردهــای اکوسیســتمی و منظریــن را در
نظــر داشــته باشــد و نقــش ذینفعــان را در مقیاسهــای
مختلــف اعمــال کنــد.
ایــن روشهــا بایــد همچنیــن ابعــاد زمانــی را در دو جنبــه
مدنظــر قــرار دهنــد :از یکســو زمانمنــدی عملکردهــای
زیســتمحیطی و از ســوی دیگــر زمانمنــدی فعالیتهــای
منظریــن .تعامــل بیــن بعــد زمانی و فضایــی بایــد موردتوجه
قــرار گیــرد یعنــی تغییــرات منظــر و اکوسیســتم در هــر دو
مقیــاس زمانــی و فضایــی بایــد در پــروژه لحــاظ شــود.

مسائل اجرایی

درزمینــه اجرایــی ،گــذر از مفهــوم اثرگــذاری یکطرفــه بــه
تعامــل دوطرفــه موردتوجــه قــرار گرفــت .بــه ایــن معنــی
کــه اگرچــه زیرســاختها بــه تغییــر اکوسیســتم و منظــر
منجــر میشــود امــا در مقابــل ممکــن اســت تغییــرات
نهادهــای اجتماعــی و بازنماییهــای اجتماعــی را در
پــی داشــته باشــد کــه منشــأ تغییــرات بعــدی در خــود
زیرســاختها باشــند .درواقــع مــا بــا یــک چرخــه مواجــه
هســتیم کــه حاکمیــت شــهری را بــه چالــش میکشــد.
امــروزه عبــور یــک زیرســاخت از درون یــک اکوسیســتم
و منظــر بــا توجــه بــه اثــرات زیســتمحیطی و منظریــن
پذیرفتهشــده اســت .ایــن یــک پیشــرفت محســوب
میشــود کــه نقــش مجموعــه ذینفعــان در پــروژه نیــز
لحــاظ گشــته و بــا رویکــرد اکولوژیــک و منظریــن در قالــب
«پــروژه منظــر» اقــدام بــه ایجــاد زیرســاخت میکننــد.

یک پرسش پیچیده

اجــرای یــک پــروژه زیرســاخت حملونقــل صرفــاً در
محــدوده مجــاورش اثــرات منظریــن و اکوسیســتمی ایجــاد
نمیکنــد بلکــه اثــرات مســتقیم بــر محیطزیســت مرتبــط
بــا آن و همچنیــن بــر فعالیتهــای اجتماعــی متعــدد
و در مقیاسهــای مختلــف خواهــد داشــت .بهعــاوه
آثــار غیرمســتقیم بــر روی همــان حــوزه در بلندمــدت،
میانمــدت و کوتاهمــدت خواهــد داشــت .درواقــع ایجــاد
زیرســاخت و عبــور آن از یــک محیــط طبیعــی منجــر بــه
تغییــر چهــره طبیعــت و دگرگونــی فعالیتهــای انســانی
میشــود.
غالبــاً در هنــگام برنامهریــزی بــرای اجــرای یــک
زیرســاخت اکثــر توجهــات بــه ســمت اثــرات مســتقیم در
حــوزه بالفصــل اســت .درحالیکــه ذینفعــان و یــا بازیگــران
بهواســطه آن ممکــن اســت از مزایایــی برخــوردار و یــا
دچــار مشــکالتی شــوند .در هــر دو حالــت شــکل زندگــی
آنــان و جامعــه دچــار تغییــر خواهــد شــد کــه الزم اســت
در برنامهریــزی زیرســاختها مدنظــر قــرار گیــرد.
بــه همیــن نســبت ایجــاد یــک زیرســاخت میتوانــد منظــر
منطقــه را دچــار تحــول کنــد .افــراد ذینفــع از یــک طــرف
از ایــن تغییــر نفــع میبرنــد و از طــرف دیگــر از آن آســیب
میبیننــد .بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن زیرســاخت تــازه
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شــکلگرفته فعالیتهــای جدیــدی را توســعه میدهــد اهداف کلی
و بــه همــان نســبت ایــن منظــر تغییریافتــه بــرای زندگــی
روزمــره ســاکنان مزاحمــت ایجــاد میکنــد.

زیرســاختهای حملونقــل زمینــی 3در بطــن
یــک پــروژه ســرزمینی

بــر اســاس ایــن پایــه نظــری و روششناســی ،برنامــه
تحقیــق در مــورد زیرســاختها ،اکوسیســتمها و مناظــر،
ســؤال از زیرســاختها را در چهارچــوب یــک پــروژه
ســرزمینی در نظــر میگیــرد تــا یــک پــروژه اجرایــی.
در واقــع از لحظــهای کــه یــک پــروژه زیرســاخت اعــام
میشــود ،آن چنانکــه مــا دیــدم ،اهــداف ذینفعهــا
و بازتابهــای اجتماعــی اکوسیســتمها و مناظــر را
اصــاح میکنــد .در ایــن حالــت مقولــه زیرســاختها
بــه محــور کلیــدی پژوهــش تبدیــل میشــود درواقــع ایــن
زیرســاختها هســتند کــه ممکــن اســت اهــداف ذینفعــان
و جنبههــای اجتماعــی و زیســتمحیطی را تعدیــل و
تعریــف کنــد.
ارزیابــی اثــرات و شناســایی پتانســیلهای اقدامــات
گروههــای ذینفــع از یکســو ،و محدودیتهــای فضایــی
و تغییــرات اکوسیســتم و منظــر از ســوی دیگــر میتوانــد
بــه برنامهریــزی صحیحتــر در حــوزه زیرســاختهای
حملونقــل کمــک کنــد.
در گام بعــد میــزان ایــن تغییــرات و بزرگــی اثــرات ناشــی
از مداخــات بــر روی اکوسیســتم و منظــر قابلبررســی
خواهــد بــود.

تعامل بیــن فرآیندهای طبیعی و اجتماعی

اهــداف کلــی برنامــه را میتــوان در پنــج محــور اصلــی زیــر
مشــخص نمــود :
-کسب دانش عمیق از منظر و اکوسیستمها و مؤلفههای تحتتأثیر زیرساختها
-توسعه روشهای تحلیل اثرات زیرساختها بر روی منظر واکوسیستمها
۴
-توسعه ابزارهای کمک به تصمیم سازی-تحلیل حقوقی و سازمانی-آزمایش بر روی نمونههای واقعیبرنامه فوق با توجه به چندین محور نظری و روششناسی
تنظیم شده است :

محور  : ۱قلمرو بالفصل تحت تأثیر

این محور به مقوله تعامل بین پروژه زیرساختی و اکوسیستمها
و منظر مربوط است .در واقع برای شناسایی منطقه و اثرات
محسوس زیرساختها بر آن ،روشهای زیر پیشنهاد میشود :
شناسایی قلمرو ،منظر ،اکوسیستم در مقیاسهای مختلف :
-مسیرها و حوزهها-اثــرات مســتقیم بــر روی منظــر و اکوسیســتمها کــهقابــلدرک اســت.
-مشکالتی که بهواسطه اثرات غیرمستقیم و کمابیشبلندمدت ایجاد میشود.
-پیشنهاد یک راه کالن ،بهمنظور توسعه روشها برای ارزیابیاثرات عبور زیرساختها ،مستقیم یا غیرمستقیم.
-پیشنهاد روشهای جبران و یا حفاظت از چشمانداز ومدیریت اکوسیستم.

تحقــق تعامــل بیــن فرآیندهــای طبیعــی و اجتماعــی منجر محور  : ۲پیوند منظر -اکوسیستم

بــه توجــه بیشــتر بــه تغییــرات متأثــر از زیرســاختها در
طوالنیمــدت بــر روی اکوسیســتمها و بالطبــع منظــر
خواهــد شــد .ارزیابــی ایــن واکنشهــا میتوانــد نقــش
هــر ســه ضلــع ایــن ماجــرا را روش ـنتر کنــد.
یــک پــروژه زیرســاخت میتوانــد متشــکل از پروژههــای
کوچکتــری باشــد .یــک پــروژه محلــی ،بخشــی،
خصوصــی یــا متعلــق بــه یــک ســازمان و  ...کــه میتوانــد
مراحــل مختلفــی را داشــته باشــد .تعامــل بیــن همــه اجــزا
و در همــه مقیاسهــای میتوانــد صــورت گیــرد.
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نظریههای منظر مشتمل بر رویکردهای علوم اجتماعی و
اکولوژی منظر است؛ اما هر یک از این دو رویکرد روشها
و مفاهیم متفاوتی دارند .این محور تأکید دارد که بهگونهای
بتوان این دو مقوله را به هم پیوند داد :
-پیشــنهاد روشهایــی کــه امــکان درک چگونگــی ادغــامروشهــای تحلیــل منظــر و روابــط اش بــا اکوسیســتم و
خلــق تنــوع زیســتی فراهــم کنــد.
-بسـط روشهایـی کـه مقیاسهـای مختلـف اکوسیسـتم وزیسـتگاهها گونههـای مختلـف را در قیـاس بـا منظـر موجود

زیرساختهای حملونقل زمینی ،اکوسیستمها و مناظر

و ویژگیهایـش موردتوجـه قـرار میدهـد.
-مقایسه مفاهیم اکولوژی منظر با طراحی منظرتلاش برای آشـتی دادن طراحی منظر بهعنوان یک سـاختار
اجتماعـی -اکولوژیـک و سـایر چشـماندازهای مرتبـط که به
درک بهتـر فرآیندهـای بیولوژیـک میانجامـد یـک مسـئله
اساسـی مهم است.

محور  : ۳مسائل پروژه محلی

این محور مبنای برنامه تحقیقاتی است و شامل موارد زیر است :
-آزمودن مکانیسـمهای همـکاری بین محققان ،تکنسـینها،نخبـگان ،سـازمانهای مردمنهـاد ،در یـک پـروژه اجرایـی
زیرسـاخت نوعـی در مقیـاس محلی.
-تحلیـل بهتریـن چهارچـوب اجتماعی جهت تسـهیل تعاملبیـن بازیگـران پـروژه و اقدامات به اجـرا درآمده.
-تحلیـل اثـرات یـک پـروژه زیرسـاخت بـر روی نمودهـایاجتماعـی منظـر و مکانهای طبیعی در نـزد بازیگران محلی.
-تجربـه مزایـا و معایـب فرآیندهای بـاال به پاییـن و از پایینبـه باال در یـک پروژه زیرسـاخت.

محور  : ۴آیندهنگری

-چـه آینـدهای را بـرای زیرسـاختها در بسـتر تغییـراتاقلیمـی میتـوان متصـور شـد؟
-چـه چشـماندازی را بـرای زیرسـاختها در چهارچـوبکاهـش سـوختهای فسـیلی میتـوان انتظـار داشـت؟
-چگونـه اثـرات زیرسـاختها بـر روی منظـر و اکوسیسـتم رادر قالـب تغییـرات اقلیمـی میتـوان لحـاظ کرد؟
-بــرای زیرســاختهای موجــود چــه چشــماندازی رامیتــوان متصــور شــد؟
-چگونـه «سیاسـتهای جدیـد زیسـتمحیطی و توسـعهپایـدار فرانسـه» بر اجـرای زیرسـاختها و اثـرات آن بر منظر
و اکوسیسـتم اثرگـذار میشـود؟

روششناسی

انتظـار مـیرود کـه پروژههـای تحقیقاتـی این محورهـا را در
پژوهـش خـود مدنظـر قـرار دهند :
-پیوند بین متدهای منظرین و روشهای اکولوژیک-ارزیابی توان زمین متأثر از ایجاد زیرساختها-تعامل بین جنبههای کالبدی و ذهنی (ناملموس) منظر-اجرای مکانیسمی برای گفتگو و مذاکرات گروههای ذینفع--اجرای مکانیسم پژوهش /اقدام

پیشبینــی یــک رویکــرد کارآمــد بــا توجــه بــه مســائل
منظــر دشــوار اســت چراکــه انتظــارات مــردم و مشکالتشــان
در آینــده دگرگــون میشــود .لــذا چشــمانداز تغییــرات
اکولوژیــک و اجتماعــی کنونــی بــه یــک تــاش ویــژه
نیازمنــد اســت .ایــن محــور آیندهنگــر ،بــه ســؤاالت زیــر
پاســخ خواهــد گفــت :

طرحهــای آتــی پژوهشــی میتوانــد بــه نقــش
زیرســاختهای اصلــی و فرعــی در کنتــرل تغییــرات اقلیمــی
بپــردازد و یــا بــر روی رابطــه زیرســاختها و تنــوع زیســتی
متمرکــز باشــد.

نتیجهگیــری | بدیهــی اســت کــه نتیجهگیریهــای ایــن
گــزارش موقتــی اســت .بااینحــال میتــوان امیــدوار بــود
کــه ایــن تحقیقــات بــه شــناخت پیچیدگیهــای تعامــل
بیــن فرآیندهــای اجتماعــی و بیوفیزیــک کمــک کنــد.
درواقــع هــدف ایــن برنامــه توســعه مفهــوم منظــر از یــک
مقولــه صرفــاً بصــری بــه ســایر شــئون همچــون ابعــاد

اجتماعــی و زیســتمحیطی بــود.
درمجمـوع ایـن برنامـه یـک هـدف عملیاتـی را پیگیـری
میکـرد :بسـط ابعاد سیاسـتگذاری سـرزمین بهگونـهای که
منظـر بهمثابـه یـک پـروژه تعریف شـود .پـروژهای کـه در آن
زیرسـاختها بهعنـوان بسـتری بـرای فعالیتهـای اجتماعـی
و حفـظ منابـع طبیعـی عمـل میکند.

چشمانداز
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و سـومین کنگـره بینالمللـی منظـر و زیرسـاختها» در آوریـل سـال  ۲۰۱۰در شـهر
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