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چکیده | در خالل تغییرات سریع جهانی در محیطهای شهری و رویکردهای
پایداری و تابآوری  ،بسیاری از عناصر در شهرها ،از جمله زیرساختهای
حمل و نقل ،تغییر الگویی را تجربه میکنند که برنامهریزی برای استفاده
چندمنظوره و یکپارچه کردن نیازهای انسانی و طبیعی از مالحظات اصلی
آن است .در رویکرد شهرسازی اکولوژیک ،زیرساخت شهری؛ شامل مسیرهای
حملونقل ،دیگر به عرصه انحصاری مهندسان ،برنامه ریزان حملونقل و مدیران
تعلق ندارد و نقش معماری منظر و اکولوژی منظر در این فرآیند رو به فزونی
است .ظرفیت سیستمهای زیرساختی در اجرای کارکرد مکمل شکلدهی به
فرمهای معماری ،اکولوژیک و شهری تا حد زیادی تحقق نیافته است .داالنهای
حملونقل بهعنوان بخش مهمی از اکوسیستمهای شهریِ ساختهشده ،میتوانند
از طریق تلفیق با ویژگیهای اکولوژیکی به لحاظ تأثیر در تجربه انسانی از
محیطهای شهری و همچنین زیرساختهای سبز شهری ،ارتقا یابند .نقشهای
قابلتوجه معماری منظر ،اکولوژی منظر و شهرسازی منظرگرا در برنامهریزی
و طراحی داالنهای حملونقل شهری ،موضوع اصلی این مقاله است تا روشن
کند که چگونه پروژههای زیرساخت شهری میتوانند پایدارتر ساخته شده،
چند عملکردی بوده و خدمات اکولوژیک را به شهر ارائه کنند .این پژوهش از
یک نمونه موردی برای تحقیق استفاده میکند« :ایستلینک» 1که یک پروژه
زیرساخت حملونقل بزرگمقیاس در ملبورن ،استرالیا است .این پروژه یک
شبکه راه گسترده مشترک برای دوچرخهسواران و عابران را در خود جای داده
و مجموعهای از تاالبهای مصنوعی ،حوضچههای ذخیره آب و باریکههای زمین
برای ذخیره و تصفیه زیستی آبهای سطحی 2در طول داالن ایجاد کرده است.
تجربه محیطی رانندگان ،دوچرخهسواران ،عابران پیاده و مردمی که در نزدیکی
این محیط زندگی میکنند ،در برنامهریزی و طراحی مدنظر قرارگرفته و معماران
منظر و طراحان بهصورت فعالی در این فرآیند شرکت داشتند .این پژوهش
دسترسی ،پیوستگی ،چند عملکردی بودن ،عملکردهای چند مقیاسه و قابلیت
حفظ و نگهداری را بهعنوان معیارهای اصلی برای یکپارچهسازی قلمروهای
انسانی و طبیعی در طراحی زیرساخت امروزی و تغییر شکل مناظر شهری آینده
نشان میدهد.
واژگان کلیدی | منظر شهری ،شهرسازی اکولوژیک ،اکولوژی منظر ،زیرساخت،
بزرگراه شهری ،خدمات اکوسیستمی شهری.

زیرساخت بهعنوان منظر

مقدمـه | «زیرسـاخت ،دیگـر متعلـق بـه عرصـه انحصـاری
مهندسـان و برنامـه ریـزان حملونقـل نیسـت .در طـی
تغییـرات سـریع شـهرهای کوچـک و بـزرگ مـا ،زیرسـاخت
تغییـر الگـو را تجربـه میکنـد کـه در آن برنامهریـزی چنـد
عملکـردی و ادغـام اکولوژیهـای بالقـوه ،در اولویـت توجـه
اسـت .تعریـف زیرسـاخت امـروزی نیازمنـد یـک گـروه چند
رشـتهای از معمـاران منظـر ،مهندسـان ،معمـاران و برنامـه
ریـزان اسـت تـا منافـع سیسـتمهای فرهنگی و طبیعـی ما را
بهدرسـتی درک کنـد» (.)Aquino et al., 2011
بهعنوان یک ویژگی اصلی و درونی برنامههای زیرساخت
شهری ،بسیاری از حوزهها و عوامل در برنامهریزی و طراحی
زیرساختهای شهری مؤثرند .معیارهای متعددی باید در
خالل طراحی این زیرساختها در نظر گرفته شود و گروهی
از کارشناسان باید تخصص خود را در روند طراحی و تحویل
پروژه ،به کار گرفته و ادغام کنند .نقشهای قابلتوجه معماری
منظر ،اکولوژی منظر و شهرسازی منظر در فرایند طراحی
زیرساختهای شهری ،محور این تحقیق است تا مشخص
شود چگونه پروژههای زیرساخت شهری میتوانند پایدارتر  
بوده ،چند عملکردی ساخته شوند و خدمات اکولوژیک را به
همراه مزایای کارکردی مهندسی برای شهر به ارمغان بیاورند.
ظرفیـت سیسـتمهای زیرسـاخت در اجـرای کارکـرد مکمـل
شـکلدهی بـه فرمهـای معمـاری ،اکولوژیک و شـهری تا حد
زیـادی تحقـق نیافتـه اسـت .برنامـه ریـزان و طراحـان اغلب
موظـف بـه پنهان کردن ،محـو کردن و التیام اثـرات نامطلوب
زیرسـاختها هسـتند .از آنها بهندرت خواسـته میشـود که
زیرسـاخت را بهعنـوان یک فرصت در نظر بگیرند .زیرسـاخت
قابلیـت کار کـردن بهعنـوان مـاده اولیـه طراحـی و یـا ایجاد
یـک هویـت محلـی در ارتبـاط ملمـوس بـا منطقـه را دارد و
میتوانـد بـا یـک شـفافیت فرمـی طراحیشـده کـه اهمیـت
آن را بـرای جامعـه نشـان میدهـد ،و درعینحـال الیههـای
جدیـدی از نشـانههای شـهری ،فضاهـا و پیوسـتگیها را بـه
وجـود آورد ( .)Strang, 1996زیرسـاختهای حملونقـل،
بهعنوانمثـال یـک بزرگـراه شـهری ،جزئـی جداییناپذیـر از
منظـر شـهری اسـت کـه در آن تعاملات زیادی بیـن عوامل
طبیعـی و مصنـوع وجـود دارد .یکپارچـه کـردن قلمروهـای
انسـانی و طبیعـی در برنامهریـزی زیرسـاختهای امـروز و
طراحـی شـهرها در ایـن مقالـه موردبحـث قرارگرفتـه و یـک
چارچـوب مفهومـی و عملی برای این فرآیند ارائهشـده اسـت.

تصویر    : 1محل بزرگراه ایستلینک در ملبورن ،استرالیا ،مأخذ Linking :
Melbourne Authority.

شهرســازی منظرگرا-اکولوژیکــی و برنامهریــزی و
طراحــی زیرســاخت

شهرسازی منظرگرا 3بهعنوان یک مکتب فکری در طراحی
و برنامهریزی ( )Weller, 2008و اکولوژی منظر شهری 4که
روابط متقابل ساختاری و عملکردی بین عناصر غیرزنده ،زنده
و جنبههای انسانی محیط را بررسی میکند (Forman,
 ،)1995a; 1995b; Niemela, 2011میتوانند زمینۀ نظری
را برای مطالعه پروژههای زیرساخت شهری فراهم کنند .عوامل
و عناصر متعددی این پروژههای بزرگمقیاس را که در آنها
منظر ،اکولوژی و شهرسازی در کنار یکدیگر (Mostafavi
)and Doherty, 2010; Mostafavi and Najle, 2003
به ارتقای خدمات اکوسیستمی در مقیاس منظر میپردازند،
تحت تأثیر قرار میدهند (.)Müller et al., 2010
عالوه بر دستیابی به هدف جابجایی مردم و کاالها ،پروژههای
شبکه راه و زیرساخت باید به اشکال سکونت افراد و دسترسی
آنها کمک کند .رویکردهایی مانند طراحی شهری در توسعه
زیرساخت راه ،نسبت به رویکردهای سنتی مهندسی تغییری
در ارزشها ایجاد میکنند ،و در عوض تأکید میکنند که
پروژههای توسعۀ راه و زیرساخت حملونقل باید اکولوژی
طبیعی را به اندازه میراث طبیعی ،مصنوع و فرهنگی موردتوجه
قرار دهند (.)Raeburn, 2005
بهطور مشابه ،تفکر اکولوژی منظر میتواند بهطور بالقوه
نقشهای مهمی را در برنامهریزی و طراحی زیرساختهای
شهری بازی کند .معماری منظر میتواند بهعنوان یک
نیروی محرکه برای کاربرد عملی اصول اکولوژیکی در
پروژههای شهری عمل کند .ایدههایی مانند زیرساخت سبز
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 2فرآیند برنامهریزی
و طراحی پروژۀ ایستلینک از
دهۀ  1960تا سال  2008م.
و ارزیابیهای صورت گرفته.
مأخذ  :نگارنده.

( Benedict and McMahon, 2006; Davies et al.,مورداستفاده قرار میگیرند .گاهی زیرساخت سبز پس از
 ،)2006, Ignatieva et al., 2011منظر شهری و طراحی زمانی طوالنی از نخستین زیرساخت خاکستری و آبی ساخته
زیربنایی ( Bélanger, 2009; Meyboom, 2009; Tatom,میشود و   خیلی مواقع زیرساخت خاکستری ،ظرفیتهای
 ،)2006بیشازپیش نقش حیاتی منظر و معماری منظر را در زیستمحیطی را در حین ساختوساز از بین میبرد .با توجه
به نقش حیاتی و اجتنابناپذیر هر دو زیرساخت طبیعی و
زیرساختهای حملونقل شهری تأیید میکنند.
زیرسـاخت مصنـوع شـهری میتوانـد فرصتهـای دیگـری مصنوع  در زیست پذیری شهرها ،یک رویکرد یکپارچه برای
را بـرای معمـاران منظـر ،مشـابه زیرسـاختهای طبیعـی در طراحی و ایجاد زیرساختها الزم است و شهرسازی منظرگرا و
شـهر ،فراهـم کنـد .بهعبارتدیگـر ،سیسـتمهای حملونقـل رویکردهای اکولوژیک به سبب جامعیت خود میتوانند کمک
در مناظـر ازجملـه مناظـر شـهری میتواننـد جریانهـای بزرگی برای حل این مشکل بوده و خدمات بالقوه و نقشهای
اکولوژیـک و تنـوع زیسـتی را علاوه بـر جابهجایـی ایمـن و زیرساخت طراحیشده اکولوژیک را به محیطهای شهری
کارآمـد انسـان ایجـاد کننـد ( Forman, 1998; Formanبیاورند (.)Khansefid, 2013 & 2014
 and Deblinger, 2000; Harvard GSD Zofnassمقالـه حاضـر تلاش میکنـد تـا مشـخص کنـد زیرسـاخت
شـهری چگونـه میتوانـد بـه لحـاظ اکولوژیـک درسـتتر
.)Program, 2010; Pollalis et al., 2012
تعامل علوم زیستمحیطی و روشهایی از قبیل اکولوژی منظر   طراحـی شـود تـا پایدارتـر بـوده و بـر اسـاس یـک رویکـرد
با معماری ،معماری منظر و طراحی شهری ،بهعنوان یک اکولوژیک-شهرسـازی نسـبت بـه محیطهـای زنـدۀ شـهری
راهحل منطقی برای حل بسیاری از نگرانیهای زیستمحیطی بیشـتر پاسـخگو باشـد .در مطالعـات شـهری اکولوژیکـی،
امروز به نظر میرسد .در رویکرد منفعتگرا و عملکردگرا شـکافی بین مفاهیـم و روشهای ارائهشـده در علوم اکولوژی
برای طراحی زیرساختهای شهری ،عمدتاً زیرساختهای شـهری و فراینـد رایج طراحـی و برنامهریزی وجـود دارد .این
آبی (آب) ،خاکستری (ساخت شهری) و سبز (طبیعی یا مقالـه تلاش میکنـد تـا این شـکاف را پـر کنـد و بخصوص
مصنوع) برای شهرها بهطور جداگانه و در دورههای مختلف بـا تمرکـز بـر داالنهـای حرکتـی مصنـوع ،بهعنوانمثـال
زمانی طراحیشده و یا بهطور ناسازگاری برنامهریزیشده و بزرگراههـا در مناطـق شـهری ،بـه دنبـال پاسـخ یـک سـؤال
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تصویر  : 3تجزیه و تحلیل منظر در امتداد مسیر پروژه در بیانیههای اثرات محیطی برای داالنهای حملونقلی «اسکورزبای» ( )Scoresby Transport Corridorتوسط
شرکت مشاور  ،EDAWکه بعدها توسط  شرکت مهندسین مشاور معماران منظر ،طراحان شهری و برنامه ریزان شهری «تراکت» ،ایستلینک نامیده شد  :الف) ویژگی
منظر ،ب) تجزیه و تحلیل سایت و دیدها ،ج) مسیل و پوشش گیاهی ،د) اتصال به زیرساختهای گستردهتر .مأخذ Department of Infrastructure, 1998 :

اساسـی اسـت  :زیرسـاختهای شـهری ،مخصوصاً داالنهای مطالعۀ موردی« :ایستلینک» ،ملبورن ،استرالیا

حرکتـی ،چگونـه میتواننـد طراحـی شـوند تـا منظر شـهری
و اکولـوژی شـهر را ارتقـا دهنـد؟ در رویکـرد اکولـوژی منظ ِر
پیشنهادشـده در پروژههـای زیرسـاخت شـهری ،ویژگیهـا و
فرآیندهـای محیطـی نقشهـای مهمـی را ایفـا میکننـد و
بایـد در فرآینـد طراحـی زیرسـاختهای مصنـوع در کنـار
عوامـل مهندسـی در نظـر گرفتـه شـوند.
تمرکـز اصلـی ایـن مقالـه بـر داالن مصنـوع اسـت و ابعـاد
طبیعـی بر اسـاس روابط و تأثیرشـان بر داالنهـای بزرگراهی
و فـرم و عملکـرد آنها مطالعه شـده اسـت .ایـن مقاله دانش
نظـری و عملـی در این زمینـه را از نقطهنظـر حرفهای محیط
مصنـوع بررسـی میکنـد و بـه زیرسـاخت بهعنـوان بخـش
مهمـی از منظـر شـهری نـگاه میکند.

بهمنظور بررسی و ارزیابی میزان موفقیت طراحی و اجرای
یک پروژه زیرساخت مصنوع در معنای منظری -اکولوژیکی،
یک مطالعه موردی انجام شده و جنبههای مختلف ازجمله
فرآیند طراحی و ایجاد ،عناصر و ویژگیهای منظر که به لحاظ
اکولوژیکی مهم هستند ،و عملکرد آنها در محیط شهری در
طول مطالعه ،بررسی شده است.
«ایستلینک» ،یک پروژه زیرساخت حملونقل بزرگمقیاس
در ملبورن ،منحصربهفرد و غیرمعمول به شمار میرود و
میتواند بهعنوان یک نمونۀ مهم در نظریهپردازی طراحی و
چارچوب ایجاد اکولوژیکی محسوب شود .این پروژه بزرگترین
جادهای است که تابهحال در ایالت ویکتوریا ساخته شده و
بزرگترین پروژه جاده شهری استرالیا است .این پروژه ترکیبی
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 4برخی از گونهشناسیهای مقاطع پروژه «ایستلینک» در طرح منظر .بیانیههای اثرات محیطی برای داالن حملونقلی «اسکورزبای» (Scoresby Transport
 )Corridorکه بعدها توسط  ،EDAWایستلینک نام گرفت .مأخذ Department of Infrastructure, 1998 :

از هر دو ویژگیهای مصنوع و طبیعی و یک عنصر اتصالی مهم
برای بخش شرقی شهر است که بهعنوان یک داالن حملونقل
شهری مهم عمل کرده و ارتباطی حیاتی برای  1.5میلیون نفر
که در حومههای شرق و جنوب شرق ملبورن زندگی میکنند
ایجاد کرده است .این پروژه در سال  2008تکمیل و برای
تردد ماشینها بازگشایی شد (تصویر .)1
درک بهتر از برنامهریزی و فرآیند طراحی ایستلینک از
طریق بررسی اسناد و برنامههای مربوطه بهدستآمده است؛

از برنامههای شبکههای حملونقل ملبورن در دهه  1960م.
تا بیانیههای اثرات محیطی 5در دهه  1990و قوانین ساخت
پروژه در مقیاسهای فضایی و زمانی ،که به دنبال آن ،ارزیابی
شرایط پیش از ساخت و پس از ساخت پروژه صورت گرفت که
بهعنوان بخشی از منابع این تحقیق استفاده شد (تصویر .)2
بسیاری از مالحظات محیطی جدید در فرآیند طراحی و
ساخت پروژه ایستلینک با توجه به ویژگیهای بستر طبیعی و
مصنوع بهکاررفته است که شامل تاالبها ،سیستمهای کنترل

تصویر  : 5مسیرهای مشترک دوچرخه و پیاده در ایستلینک در منطقۀ مولوم مولوم ( .)Mullum Mullumمأخذ .Linking Melbourne Authority :
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تصویر  : 6حفاظت از پارکهای  
باالی تونلها ،شامل گونههای
قابلتوجه در جنگل «والی   هیث»
( )Valley Heath Forestو
جریانهای طبیعی نهرها.
مأخذ  :نگارنده.

کیفیت آب و تونلها بوده تا   از پارکها و گونههای خاص
جنگلهای موجود محافظت شود .بزرگراه  39کیلومتری توسط
شبکهای از پلها ،مسیرهای دوچرخهسواری و پیادهروی به
بافت شهری پیرامون متصل است .این پروژه شامل ساخت 45
کیلومتر جاده جدید میشود که شش کیلومتر از آن کمربندی
بوده و  35کیلومتر راه فرعی برای پیادهروی و دوچرخهسواری
است .بیش از  3.6میلیون گیاه در امتداد مسیر در منطقهای به
مساحت  480هکتار کاشته شده است که بزرگتر از مجموع
پارکها و باغها در شهر ملبورن بیشتر است.
بیش از  60تاالب و سیستمهای کنترل کیفیت آب در طول
راه قرارگرفته تا آبی که از سطح بزرگراهها جاری میشوند
را هدایت کند .تونلهای «مولوم مولوم» 6و «ملبا» 7به
طول  1.6کیلومتر از زمینهای پارک باالی خود حفاظت
8
میکنند ،که شامل گونههای قابلتوجه جنگل «والی هیث»
است ( .)ConnectEastاین پروژه از سوی «موسسه
معماران منظر استرالیا» 9در بخش معماری منظر و طراحی
شهری برنده جایزه شده است (Australian Institute
 .)Architects of Landscapeتصاویر  3و  4برخی از
تجزیهوتحلیلهای اولیه منظر و گونه شناسی ویژگیهای

منظر را در اسناد پروژه نشان میدهد.
ایستلینک ،یک شبکه راه گسترده مشترک را برای
دوچرخهسواران و عابران ایجاد میکند ،که با راههای موجود
ملبورن مرتبط خواهد شد .مسیر عبوری پس از یک فرآیند
بررسی گسترده که شامل مذاکرات با «ادارۀ توسعه پایدار و
12
محیط»« ،10جادههای ویکتوریا»« ،11دوچرخههای ویکتوریا»
و نمایندگان شوراهای شهر و گروههای زیستمحیطی محلی
بود ،اصالح گردید .چندین برنامۀ پیادهروی در منطقه با این
گروهها برگزار شد تا حتی مناطق بسیار کوچک حساس از
نظر پوشش گیاهی شناخته شود .در نتیجۀ این بازرسیها،
طراحی مسیر نهایی مشخص شد که از مناطقی با اهمیت
زیستمحیطی بسیار زیاد حفاظت میکند .مسیر اشتراکی
دوچرخه و پیاده از میان دره ،به طول  2.75کیلومتر کشیده
خواهد شد (تصاویر  6 ،5و .)7
«کانکتایست» ،13مالک و صاحب ایستلینک ،حدود 70
تاالب مصنوعی ،حوضچه ذخیره آب و باریکههای زمین
برای ذخیره و تصفیه زیستی آبهای سطحی در طول مسیر
پروژه ایجاد کرده ،که نشان میدهد میزان تاالبها ،در یک
پروژه جادهای در این مقیاس در استرالیا بینظیر است .این

تصویر  : 7شبکه مسیرهای اشتراکی برای دوچرخهسواران و عابران در باالی تونلها و در امتداد مسیر بزرگراه .مأخذ  :نگارنده.
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تصویر  : 8بیش از  60تاالب
در طول ایستلینک  برای
ذخیرۀ آب ،تصفیه ،زیستگاه
حیاتوحش ،و تفریح ساختهشده
است .مأخذ  :نگارنده.

تصویر  : 9احیای نهرها برای
حذف علفهای هرز و حفاظت
از گیاهان بومی .پروژۀ داالنهای
سبز شرکت آب ملبورن
(retaW s’enruobleM
،)neerG fo srodirroC
پروژهای برای زایش دوباره
آبراههای شهری .مأخذ  :نگارنده.

تصویر  : 10جهتدهی دوبارۀ
نهرها و بازسازی آنها با مناظر
طبیعی در طول ایستلینک.
مأخذ  :نگارنده.

تاالبها ،بهعنوان یک رشته شمالی -جنوبی از زیستگاههای
جدید آبی در طول داالن عمل میکنند که به آبراههای موجود،
زهکشیها و نهرها متصل است .تاالبها یک اکوسیستم امن
برای قورباغهها ،پرندگان آبی ،حشرات و پستانداران کوچک
در این مناطق به وجود میآورند .این تاالبها برای جمعآوری
و هدایت تمامی آبهای سطح جاده بر اساس استانداردهای
راههای سواره طراحیشده است .تاالبها همه این آبها را
پیش از آنکه به آبراههای اطراف نشر پیدا کند ،جمع میکند
( .)Authority Melbourne Linkingدر بسیاری از موارد
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در طول داالن ،نهرها دوباره جهتدهی و ساخته شدند تا
مناظری طبیعی با مزایای اکوسیستم بهعنوان اکولوژیهای
مصنوع ،ایجاد کنند (تصاویر 9 ،8و .)10
در بسیاری از نقاط در امتداد شمال به جنوب مسیر
ایستلینک ،که در آن چندین پارک و مکان تفریحی وجود
دارد ،عناصر طبیعی و اکولوژی ساختهشده ،عالوه بر خدمات
اکولوژیکی که در نزدیکی مناطق شهری و زمینهای مسکونی
ارائه میدهند ،بهعنوان ابزاری برای آگاهی محیطی در میان
مردم نیز استفاده میشوند (تصاویر 11و.)12

زیرساخت بهعنوان منظر

تصویر  : 11استفاده از عناصر
طبیعی باقیمانده و اکوسیستم
ساختهشده برای آموزش آگاهی
محیطی و خدمات اکولوژیک در
نزدیکی مناطق شهری و اراضی
مسکونی .مأخذ  :نگارنده.

تصویر  : 12کاشت طبیعی در
طراحی منظر در طول مسیر پروژه
با توجه به پوشش گیاهی طبیعی
سایت .مأخذ  :نگارنده.

منظر شهری اکولوژیک؛ چارچوبی برای یکپارچهسازی

هنگامیکه یک داالن حملونقل از دیدگاه اکولوژی منظر
در محیطهای شهری ،به لحاظ برنامهریزی پایدار و مسائل
طراحی مطالعه میشود ،طیف گستردهای از ویژگیهای
طبیعی و مصنوع باید در ارتباط با مقیاس وسیعتر ،فراتر از
مجاورت محلی با راه ،بررسی شود .پارکها و منابع طبیعی،
بقایای محلی و یا لکههای کاشته شده از فضای سبز ،تاالبهای
طبیعی یا مصنوع و مناطق شهری ،ازجمله این لکههای مهم
اکولوژیکی هستند .جریانهای هیدرولوژیک نهرهای بزرگ و
کوچک و رودخانهها ،دسترسیهای اصلی و فرعی از خیابانها و
الگوهای آنها ،راههای جایگزین حملونقل مانند مسیرهای
پیادهروی و دوچرخهسواری و خطوط حملونقل عمومی
ریلی ،داالنهای قابلتوجهی را در ساختار اکولوژیک کلی
این نوع از بافتهای شهری ایجاد میکنند.
بهعبارتدیگر ،این ویژگیها ،فرم شهری ،روشهای حملونقل،
فضاهای باز عمومی و گونههای منظر را در هر پروژۀ زیرساخت،
ازجمله داالنهای حملونقل بزرگراههای شهری ،تحت
تأثیر قرار میدهند .فرم شهری و منظر عالوه بر ادغام با
زیرساختهای موجود ،ایدههایی برای یکپارچهسازی کاربری

زمین و برنامهریزی حملونقل که در ارتباط نزدیک با محیط
اطراف است را به ارمغان میآورد .این موضوع بهویژه هنگامیکه
به مقیاس بزرگ داالن حملونقل شهری نگاه شود از اهمیت
زیادی برخوردار است .بنابراین ،مقیاس و سطح تحلیل،
در بررسی ویژگیهای اکولوژیک در داالنهای حملونقل
شهری بسیار مهم است.
هر پروژه زیرساخت حملونقل را میتوان حداقل در سه مقیاس
منطقه ،داالن و سایت ارزیابی کرد و آنالیز در چند مقیاس برای
ارزیابی پروژههای حملونقل شهری بهمنظور تلفیق ارزشهای
اکولوژیکی و فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است .پنج
معیار اصلی ارزیابی برای پروژههای زیرساخت امروزی که در این
مقاله موردبررسی قرار گرفته و در رویکردی یکپارچه پیشنهاد
میشوند عبارتاند از  :دسترسی؛ پیوستگی؛ چند عملکردی
بودن؛ چند مقیاسه بودن؛ و قابلیت نگهداری.
همانطور که در تصویر  13نشان داده شده و پس از آن در
جدول  1طبقهبندی شده است ،مسائل پروژههای زیرساخت
حملونقل در مکانها و مراحل مختلف ،با در نظر گرفتن
جنبههای اکولوژیکی و ویژگیهای منظر ،متعدد و پیچیده
هستند و تعامالتی در سطوح مختلف بین عناصر منظر ،شامل
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 13تعامالت متعدد ،پیچیده،
و چند سطحی عناصر اکولوژیک
منظر (لکه ،داالن ،ماتریس) در
محیطهای شهری (در سطح
سایت ،داالن و منطقه) تأثیرگذار بر
داالنهای حملونقل و معیارهای
طراحی و برنامهریزی پروژههای
بزرگراه .مأخذ  :نگارنده.

اجزای زیستمحیطی (لکه ،داالن ،ماتریس) ،وجود دارد.
نوع ،تعداد ،اندازه ،محل و محدوده ،شکل ،لبههای سخت
یا نرم لکههای اکولوژیک و تعامل آنها با محیط اطراف در
ارزشگذاری و ارزیابی برنامههای زیرساخت بسیار مهم است.
در ارزیابی داالنها ،نوع ،عرض ،تعداد ،نزدیکی ،الگوها ،لبهها
و تعامل با زمینه باید در جزئیات مطالعه شود .تقاطع ماتریس،
گره ،اتصال ،پراکندگی و الگوهای موزاییکی در میان مهمترین
معیارها برای بررسی پروژههای زیرساخت با رویکرد اکولوژی
منظر هستند.
ل طبیعی و انسانی مانند ارتباط با فضاهای
دسترسی بین عوام 
سبز و پارکها ،گذرگاههای حیاتوحش ،داالنهای طبیعی و
عناصر منظر خطی مصنوع ،ارتباط با خیابانها ،ارتباط با بافت
شهری و وجود مسیرهای مشترک ،ایجاد روگذرها و زیرگذرها،
پلها و در دسترس بودن حملونقل عمومی ،کلید موفقیت هر
پروژه زیرساخت است.
پیوسـتگی پارکهـا و فضاهـای سـبز ،نهرهـا و راهآبهـا،
بزرگراههـا و خیابانهـا ،راهآهـن ،کوچههـا و جادههـای فرعـی
بهعلاوۀ چنـد عملکـردی بـودن طـرح پـروژه بـرای حفـظ
زیسـتگاه حیاتوحش ،ایجـاد اکولوژی مصنـوع ،و ایجاد تعادل
بیـن حملونقـل سـواره ،دوچرخـه و پیـاده ،بـرآورده کـردن
نیازهـای تفریـح و فراغـت ،همچنیـن عملکردهـای مهندسـی
زمینههـای اساسـی هسـتند کـه بایـد توسـط برنامهریـزان،
طراحـان و مدیـران در نظـر گرفتـه شـود.
عملکـرد در مقیاسهـای مختلـف در هـر دو زمینـۀ طبیعـی،
شـامل اکوسیسـتم منطقـه ،داالنهـای اکولوژیـک و عناصـر
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اکولوژیـک؛ و زمینـۀ انسـانی ،شـامل شـبکه حملونقـل
گسـتردهتر ،ارتبـاط بـا مناطـق شـهری و مناطـق مسـکونی
مجـاور و لبههـا ،معیارهـای دیگری بـرای ارزیابـی پروژههای
داالن زیرسـاخت هسـتند (تصویـر .)14
قابلیـت نگهـداری و حفاظـت ،از جنبههـای اغلـب نهـان
در برنامهریـزی و طراحـی اسـت ،بهویـژه هنگامیکـه یـک
رویکـرد یکپارچـه در پروژههـا وجـود نداشـته باشـد .اقـدام،
نگهـداری و نظـارت بـر پروژههـا در بلندمـدت کلیـد نهایـی
موفقیـت و منبـع دوام و پایـداری هر پروژه اسـت که میتواند
بهطـور بالقـوه بخـش مهمی از منظر شـهری امـروزی و آینده
را بسـازد.
طیـف تغییـرات هر دو عوامل انسـانی و طبیعـی در مکانهای
مختلـف در طـول داالنهـای خطـی حملونقـل ،بهخصـوص
در مقیاسهـای بـزرگ پروژههـای عظیـم مانند ایسـتلینک،
ممکن اسـت بـه اسـتراتژیهای برنامهریـزی و طراحی متنوع
ولـی هماهنـگ در مکانهـای مختلـف در طـول داالن نیـاز
داشـته باشـد .ایـن تنـوع گونههـای منظـر طراحیشـده در
طـول داالن ،منبعـی اسـت کـه بـر دسترسـی ،پیوسـتگی،
چنـد عملکردی بـودن ،عملکردهـای چند مقیاسـه ،و قابلیت
نگهـداری پـروژه در مراحـل مختلـف برنامهریـزی ،طراحـی،
سـاخت و پـس از سـاخت تأثیـر زیـادی خواهـد داشـت.
یکپارچهسـازی و تلفیـق قلمروهای مختلف انسـانی و طبیعی
در برنامهریـزی و طراحـی زیرسـاخت امروزی شـهرها و فراتر
رفتـن از پروژههـای تـک منظـوره تا حـد زیـادی میتواند به
افزایـش خدمـات اکولوژیکـی در شـهر کمـک کند.

زیرساخت بهعنوان منظر
جدول  : 1ابعاد طبیعی و انسانی و شاخصهای ارزیابی پروژههای زیرساخت
حملونقل شهری در یک رویکرد یکپارچه برای برنامهریزی ،طراحی و
بهرهبرداری .مأخذ  :نگارنده.
عناصر و ویژگیها

شاخص

ارتباط با فضاهای سبز
طبیعی

ارتباط با پارکها
گذرگاه حیاتوحش
داالنهای طبیعی

دسترسی

ارتباط با خیابانها
ارتباط با بافت شهری
انسانی

مسیرهای اشتراکی دوچرخه و پیاده
مسیرهای روگذر و زیرگذر ،پلها
حملونقل عمومی

طبیعی
پیوستگی

پارکها و فضاهای سبز
نهرها و مسیرهای آب
بزرگراهها و خیابانها

انسانی

مسیرهای ریلی
کوچهها و راههای فرعی

طبیعی
چند

اکولوژیهای مصنوع
حملونقل وسایل موتوری

عملکردی
بودن

حفظ زیستگاههای حیاتوحش

انسانی

دوچرخهسواری و عبور پیاده
مکانهای تفرجی
عملکردهای مهندسی
اکوسیستم منطقهای

چند

طبیعی

عناصر اکولوژیک

مقیاسی
بودن

داالنهای اکولوژیک

شبکه حملونقل گسترده
انسانی

ارتباط با مناطق شهری
مناطق مسکونی مجاور و لبهها

قابلیت
نگهداری

بهرهبرداری
نگهداری
نظارت

تصویر  : 14رابطه ایستلینک با دیگر داالنها و لکههای اصلی طبیعی و مصنوع
در محیط شهری .مأخذ  :نگارنده ،بر اساس دادههای فضایی ارائهشده توسط بانک
دادههای مکانی دانشگاه ملبورن.

توجـه بـه تعامـل محیـط طبیعـی و مصنـوع و منظـر در
طراحـی بزرگـراه ( )Qian et al., 2014و ایجـاد جادههـای
سـبز بـا یکپارچهسـازی منابـع فرهنگـی ،طبیعـی ،و بصـری
( ،)Sipes and Sipes, 2012کلیـد موفقیـت در پروژههـای
زیرسـاختهای حملونقـل اسـت .بـرای ایـن منظـور از نظـر
اکولـوژی طبیعـی ،ارزیابـی کمـی حـوزۀ اثـر جـاده ،اثـرات
آسـتانهای بزرگراهها ( )Eigenbrod et al., 2009و اسـتفاده
از روشهـا ،معیارهـای سـنجش و ابزارهـای اکولـوژی منظـر
مفیـد خواهـد بـود .از نظـر منابـع بصـری ،بررسـی میـزان
رضایتمنـدی و ترجیحـات ناظر از مناظـر بزرگراه (Froment
 )and Domon, 2006منجـر بـه رویکردهـای جدیـدی در
برنامهریـزی و طراحـی منظـر بزرگراههـای شـهری میشـود.
پاییز ۱۳۹۵
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نتیجهگیـری | ایـن مقالـه برنامهریـزی و طراحـی منظرگـرا-
اکولوژیکـی را بهعنـوان یـک رویکـرد موردبررسـی قـرار داده
اسـت تـا چارچوبـی بـرای کمک بـه طراحـان و برنامـه ریزان
داالنهـای زیرسـاخت مصنـوع شـهری ،ماننـد بزرگراههـای
شـهری  ،فراهـم کنـد ،تـا ایـن پروژههـا و طرحهـا بـه لحـاظ
اکولوژیـک و بـرای تعامـل بـا سـایر کاربریهـای شـهری
بهویـژه فضاهـای سـبز و بـاز ارتقـا یافتـه و قابلیتهـای چند
عملکردیشـان افزایـش یابـد .بـرای انجـام این کار ،اسـتفاده
از یـک نمونـه مـوردی بـرای درک بهتـر از معیارهـای مهم و
عوامـل در مقیاسهـای مختلـف مطالعـۀ پـروژه مفید اسـت.
در انجـام ایـن کار ،سـه دسـته از مالحظات به شـرح زیر باید
موردتوجـه قـرار گیرد :
 .1منظـر طبیعـی و مصنـوع ،عناصـر آبـی و زیرسـاختهای
طبیعی ،بهعنوان بسـتری که پروژه بر روی سـاخته میشـود.
 .2کاربـری زمیـن ،فضاهـا و الگوهـای شـهری در ارتبـاط بـا
تغییـرات ایجادشـده توسـط پروژههـا
 .3شـیوههای مختلـف و جایگزیـن بـرای حملونقـل،
بهعنوانمثـال پیـادهروی و دوچرخهسـواری که در یک بسـتر

گسـتردهتر و در مناطـق شـهری اطـراف ادغـامشـده باشـد.
اجـزای اکولوژیـک منظـر (لکـه ،داالن ،ماتریـس) ،سـطوح
تجزیهوتحلیـل (منطقـه ،داالن ،سـایت) و شـاخصهای
ارزیابـی پروژههـا ،نیـاز بـه مطالعـات و پژوهـش بیشـتر دارد
تـا ارزیابـی دقیـق زیـر شـاخصها و معیارهـا برای هـر یک از
آنهـا در مقیاسهـای مختلـف ممکـن شـود .یکپارچهسـازی
مزایـای زیسـتمحیطی و اجتماعی در فرآینـد طراحی و ارائه
پروژههـای زیرسـاخت حملونقـل خطـی ،بسـیار وابسـته بـه
بسـتر اسـت و تـا حـد زیـادی تحـت تأثیـر ابعـاد توپولوژیک
و مورفولوژیـک مکانهـا و زمینههـای محلـی قـرار میگیـرد.
رویکـرد پیشـنهادی هـم در برنامهریـزی ،طراحـی و سـاخت
پروژههـای جدیـد و هم در ارزیابـی پروژههای مشـابه موجود
ساختهشـده بـرای بهبـود آنهـا قابلاعمـال اسـت .نتیجـۀ
بهکارگیـری رویکردهـای منظرگرا-اکولوژیکـی در طراحـی و
ایجـاد داالنهـای زیرسـاخت شـهری ،مخصوصـاً داالنهـای
حملونقـل بزرگراههـای شـهری ،ایجاد داالنهـای حملونقل
و جادههـای پایدارتـر و چنـد عملکردی اسـت کـه ارزشها و
خدماتـی را بـه مناظر شـهری معاصر و آینـده اضافه میکنند.

پینوشــت
* ایــن مقالــه بــر اســاس بخشــی از تحقیقــات دکتــرای نویســنده در رشــته معمــاری
منظــر در مدرســه طراحــی ملبــورن ،دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،دانشــگاه ملبورن،
ویکتوریــا ،اســترالیا اســت .نویســنده از موسســه جامعــه پایــدار ملبــورن ()MSSI
در دانشــگاه ملبــورن ،شــورای پایــداری زیرســاخت اســترالیا ( )ISCAکــه پیشتــر
شــورای زیرســاخت ســبز اســترالیا ( )AGICنامیــده میشــده اســت« ،کانکــت ایســت»
(« ،)ConnectEastویــک رودز» ( ،)VicRoadsاداره ارتبـ�اط ملبـ�ورن ( ،)LMAمرکــز
تحقیقــات اکولــوژی شــهری اســترالیا ( ،)ARCUEو شــرکت مهندســین مشــاور
معمــاران منظــر ،طراحــان شــهری و برنامــه ریــزان شــهری«ترکت» ( )Tractبــرای
کمــک و حمایــت ایشــان در طــول تحقیقــات سپاســگزار اســت.
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