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چکیـده | در سـال 1۹۹8 وزارت »اکولـوژی، انـرژی و توسـعه پایـدار و منابـع 
دریایـی فرانسـه« برنامـه ای پژوهشـی با هدف پاسـخگویی به پیامدهـای اجرای 
زیرسـاخت های حمل ونقـل زمینـی بـر روی منظـر و اکولـوژی تعریـف کـرد. 
در ایـن راسـتا طـی دو برنامـه تحقیقاتـی بـا عناویـن »سیاسـت های عمومـی 
و منظـر: تحلیـل، ارزیابـی و مقایسـه1« بیـن سـال های 1۹۹8 تـا ۲۰۰۵ م.؛ و 
پـروژه »منظـر و توسـعه پایـدار۲« بیـن سـال های ۲۰11 تـا ۲۰۰۵ م. به تدوین 
چارچوبـی علمـی بـرای منظر و توسـعه پرداخته شـد. ایـن دو برنامه بـه جامعه 
علمـی بـرای شـکل دادن بـه بدنـه ای شـناختی از دانـش منظر کمـک می کند 
و بـه دنبـال ارتقـاء  همـکاری اروپایـی در این حوزه چـه از طریق سـنجش روند 
کار بـا گروه هـای اروپایـی و یـا مسـتقیماً کار با گروه های غیرفرانسـوی، اسـت.

در طـی سـالیان، بعـد اقتصـادی منظـر در مباحـث نظـری مغفول مانـده بود و 
از ایـن  رو تـاش گـروه محققـان بـر راهکارهـای توسـعه ای بـود کـه هـم ازنظر 
اکولوژیـک مطلـوب باشـد و هـم مباحث اقتصـادی را پاسـخ دهد. اعتقـاد گروه 
محققـان بـر این بود کـه »منظر« می توانـد قابلیت های جدیدی را برای توسـعه 
اقتصـادی و اکولوژیـک به صـورت توأمـان ارائـه نمایـد. از سـوی دیگـر، درواقـع 
»منظـر« محصـول یـک فرآینـد اقتصـادی اسـت بدیـن معنـی کـه مجموعه ای 
از فعالیت هـای مرتبـط بـا اقتصـاد همچـون اشـتغال، سـرمایه گذاری، تولیـد، 
صادرات و واردات و خدمات بهداشـتی در یک بسـتر طبیعی را شـامل می شـود. 
ایـن برنامـه مطالعاتـی بـا توجـه بـه عوامل تأثیرگـذار بـر اکوسیسـتم ها و منظر 
در جریـان توسـعه زیرسـاخت های حمل ونقـل بـه تدویـن دسـتورالعمل هایی 

می پـردازد. کلیدی 
ایـن نوشـتار گزارشـی از روند انجـام و نتایج حاصـل از این پروژه اسـت و تاش 
در شـناخت وجـوه مختلـف ماحظـات منظریـن در برنامه ریزی و توسـعه راه ها 

و زیرسـاخت های حمل ونقـل جاده ای در کشـور فرانسـه را دارد.

واژگان کلیـدی | منظـر راه، زیرسـاخت های حمـل و نقـل زمینی، اکوسیسـتم، 
سیاسـت های عمومـی منظر.

ویژه نــامه | منظر راه

زیرساخت های حمل ونقل زمینی، 
اکوسیستم ها و مناظر*

برنامه پژوهشی وزارت محیط زیست، انرژی، توسعه پایدار 
و دریایی فرانسه
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مبانی نظری پروژه
هــدف از ایــن پــروژه تحقیقاتــی ارائــه مدلــی بــرای 
زیرســاخت ها در بســتر منظریــن اســت کــه دو بعــد را 

: می شــود  شــامل 
و  طبیعــی  محیط هــای  شــامل  کــه  مــادی؛  بعــد   .1
زمیــن  روی  بــر  انســانی  فعالیت هــای  و  انسان ســاخت 

ــت. اس
۲. بعد غیرمادی؛ که اشـاره به اجتماعات و پویایی آن دارد.

رابطــه ایــن دو بعــد صرفــاً یــک چالــش یک ســویه نیســت. 
اجتماعــی  فعالیت هــای  نه تنهــا  کــه  معنــی  ایــن  بــه 
را  انسان ســاخت  یــا  و  طبیعــی  محیط هــای  انســانی  و 
ــط  ــرات در محی ــل تغیی ــه در مقاب ــد بلک ــون می کن دگرگ
ــه  ــد ک ــر می ده ــتم هایی را تغیی ــزا و سیس ــاع، اج و اجتم
ســازنده منظــر هســتند؛ بنابرایــن اقدامــی دوطرفــه اســت 

ــت. ــد اس ــر در رفت وآم ــه و منظ ــن جامع ــه بی ک
ــر  ــه نظ ــی ب ــاده و بدیه ــری س ــه نظ ــن دو مقول ــه ای اگرچ
می رســند امــا چنــان مهــم اســت کــه در کنوانســیون 
منظــر اروپایــی در تعریــف واژه »منظــر« تأکیــد و رعایــت 
شــد، و ضــروری اســت کــه در بهبــود روش هــای مختلــف 
کــه پیچیدگی هــای منظــر را در حــوزه مــادی و غیرمــادی 
همچــون ارزش هــا، زیبایی شناســی، نمادهــا و احســاس و... 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی می کن بررس

روش شناسی پروژه
روش هــا می تواننــد امــکان تحقــق یــک زیرســاخت در 
ــی  ــاد فضای ــن ابع ــا تعیی ــن را ب ــی و منظری ــتری طبیع بس
آن فراهــم کننــد. ایــن ابعــاد فضایــی از یک ســو بــه 
ــر دارد و  ــی نظ ــوری و گیاه ــای جان ــکونتگاه های گونه ه س
از ســوی دیگــر بــه چرخــه مــواد زیســتی توجــه دارد. عاوه 
بــر ایــن بایــد عملکردهــای اکوسیســتمی و منظریــن را در 
ــای  ــان را در مقیاس ه ــش ذی نفع ــد و نق ــته باش ــر داش نظ

ــد. ــال کن ــف اعم مختل
ایــن روش هــا بایــد همچنیــن ابعــاد زمانــی را در دو جنبــه 
ــای  ــدی عملکرده ــو زمانمن ــد: از یک س ــرار دهن ــر ق مدنظ
ــای  ــدی فعالیت ه ــر زمانمن ــوی دیگ ــت محیطی و از س زیس
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 یک طرفــه بــه 
ــه ایــن معنــی  تعامــل دوطرفــه موردتوجــه قــرار گرفــت. ب
ــر اکوسیســتم و منظــر  ــه تغیی ــه اگرچــه زیرســاخت ها ب ک
ــرات  ــت تغیی ــن اس ــل ممک ــا در مقاب ــود ام ــر می ش منج
در  را  اجتماعــی  بازنمایی هــای  و  اجتماعــی  نهادهــای 
ــود  ــدی در خ ــرات بع ــأ تغیی ــه منش ــد ک ــته باش ــی داش پ
ــا یــک چرخــه مواجــه  ــا ب ــع م زیرســاخت ها باشــند. درواق

ــش می کشــد. ــه چال ــت شــهری را ب ــه حاکمی هســتیم ک
ــتم  ــک اکوسیس ــاخت از درون ی ــک زیرس ــور ی ــروزه عب ام
ــن  ــت محیطی و منظری ــرات زیس ــه اث ــه ب ــا توج ــر ب و منظ
محســوب  پیشــرفت  یــک  ایــن   اســت.  پذیرفته شــده 
ــز  ــروژه نی ــان در پ ــه ذی نفع ــش مجموع ــه نق ــود ک می ش
لحــاظ گشــته و بــا رویکــرد اکولوژیــک و منظریــن در قالــب 

ــد. ــاخت می کنن ــاد زیرس ــه ایج ــدام ب ــر« اق ــروژه منظ »پ

یک پرسش پیچیده
اجــرای یــک پــروژه زیرســاخت حمل ونقــل صرفــاً در 
محــدوده مجــاورش اثــرات منظریــن و اکوسیســتمی ایجــاد 
ــر محیط زیســت مرتبــط  ــرات مســتقیم ب نمی کنــد بلکــه اث
بــا آن و همچنیــن بــر فعالیت هــای اجتماعــی متعــدد 
به عــاوه  داشــت.  خواهــد  مختلــف  مقیاس هــای  در  و 
ــدت،  ــوزه در بلندم ــان ح ــر روی هم ــتقیم ب ــار غیرمس آث
ــاد  ــع ایج ــت. درواق ــد داش ــدت خواه ــدت و کوتاه م میان م
ــه  زیرســاخت و عبــور آن از یــک محیــط طبیعــی منجــر ب
ــانی  ــای انس ــی فعالیت ه ــت و دگرگون ــره طبیع ــر چه تغیی

ــود. می ش
یــک  اجــرای  بــرای  برنامه ریــزی  هنــگام  در  غالبــاً 
ــرات مســتقیم در  ــه ســمت اث زیرســاخت اکثــر توجهــات ب
حــوزه بافصــل اســت. درحالی کــه ذینفعــان و یــا بازیگــران 
ــا  ــوردار و ی ــی برخ ــت از مزایای ــن اس ــطه آن ممک به واس
دچــار مشــکاتی شــوند. در هــر دو حالــت شــکل زندگــی 
ــان و جامعــه دچــار تغییــر خواهــد شــد کــه الزم اســت  آن

در برنامه ریــزی زیرســاخت ها مدنظــر قــرار گیــرد.
بــه همیــن نســبت ایجــاد یــک زیرســاخت می توانــد منظــر 
منطقــه را دچــار تحــول کنــد. افــراد ذینفــع از یــک طــرف 
از ایــن تغییــر نفــع می برنــد و از طــرف دیگــر از آن آســیب 
می بیننــد. بایــد در نظــر گرفــت کــه ایــن زیرســاخت تــازه 

زیرساخت های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم ها و مناظر
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شــکل گرفته فعالیت هــای جدیــدی را توســعه می دهــد 
و بــه همــان نســبت ایــن منظــر تغییریافتــه بــرای زندگــی 

روزمــره ســاکنان مزاحمــت ایجــاد می کنــد.

بطــن  در  زمینــی3  حمل ونقــل  زیرســاخت های 
ــرزمینی ــروژه س ــک پ ی

ــی، برنامــه  ــر اســاس ایــن پایــه نظــری و روش شناس ب
ــر،  ــتم ها و مناظ ــاخت ها، اکوسیس ــورد زیرس ــق در م تحقی
پــروژه  یــک  را در چهارچــوب  زیرســاخت ها  از  ســؤال 
ــی.  ــروژه اجرای ــک پ ــا ی ــرد ت ــر می گی ــرزمینی در نظ س
ــام  ــاخت اع ــروژه زیرس ــک پ ــه ی ــه ای ک ــع از لحظ در واق
ذینفع هــا  اهــداف  دیــدم،  مــا  چنانکــه  آن  می شــود، 
را  مناظــر  و  اکوسیســتم ها  اجتماعــی  بازتاب هــای  و 
اصــاح می کنــد. در ایــن حالــت مقولــه زیرســاخت ها 
بــه محــور کلیــدی پژوهــش تبدیــل می شــود درواقــع ایــن 
زیرســاخت ها هســتند کــه ممکــن اســت اهــداف ذینفعــان 
و  تعدیــل  را  زیســت محیطی  و  اجتماعــی  جنبه هــای  و 

ــد. ــف کن تعری
اقدامــات  پتانســیل های  شناســایی  و  اثــرات  ارزیابــی 
ــی  ــای فضای ــو، و محدودیت ه ــع از یک س ــای ذینف گروه ه
ــد  و تغییــرات اکوسیســتم و منظــر از ســوی دیگــر می توان
زیرســاخت های  حــوزه  در  صحیح تــر  برنامه ریــزی  بــه 

ــد. ــک کن ــل کم حمل ونق
در گام بعــد میــزان ایــن تغییــرات و بزرگــی اثــرات ناشــی 
ــی  ــر قابل بررس ــتم و منظ ــر روی اکوسیس ــات ب از مداخ

خواهــد بــود.

تعامل بیــن فرآیندهای طبیعی و اجتماعی
تحقــق تعامــل بیــن فرآیندهــای طبیعــی و اجتماعــی منجر 
ــر از زیرســاخت ها در  ــرات متأث ــه تغیی ــه توجــه بیشــتر ب ب
طوالنی مــدت بــر روی اکوسیســتم ها و بالطبــع منظــر 
ــش  ــد نق ــا می توان ــن واکنش ه ــی ای ــد. ارزیاب ــد ش خواه

ــن ماجــرا را روشــن تر کنــد. ــع ای هــر ســه ضل
ــای  ــکل از پروژه ه ــد متش ــاخت می توان ــروژه زیرس ــک پ ی
بخشــی،   محلــی،  پــروژه  یــک  باشــد.  کوچک تــری 
خصوصــی یــا متعلــق بــه یــک ســازمان و ... کــه می توانــد 
مراحــل مختلفــی را داشــته باشــد. تعامــل بیــن همــه اجــزا 

و در همــه مقیاس هــای می توانــد صــورت گیــرد.

اهداف کلی
اهــداف کلــی برنامــه را می تــوان در پنــج محــور اصلــی زیــر 

مشــخص نمــود :
کسب دانش عمیق از منظر و اکوسیستم ها و مؤلفه های تحت  -

تأثیر زیرساخت ها
توسعه روش های تحلیل اثرات زیرساخت ها بر روی منظر و  -

اکوسیستم ها
توسعه ابزارهای کمک به تصمیم سازی۴ -
تحلیل حقوقی و سازمانی -
آزمایش بر روی نمونه های واقعی -

روش شناسی  و  نظری  محور  چندین  به  توجه  با  فوق  برنامه 
تنظیم شده است :

محور 1 : قلمرو بافصل تحت تأثیر
این محور به مقوله تعامل بین پروژه زیرساختی و اکوسیستم ها 
و منظر مربوط است. در واقع برای شناسایی منطقه و اثرات 
محسوس زیرساخت ها بر آن، روش های زیر پیشنهاد می شود :

شناسایی قلمرو،  منظر، اکوسیستم در مقیاس های مختلف :
مسیرها و حوزه ها -
اثــرات مســتقیم بــر روی منظــر و اکوسیســتم ها کــه  -

ــت. ــل درک اس قاب
کمابیش  - و  غیرمستقیم  اثرات  به واسطه  که  مشکاتی 

بلندمدت ایجاد می شود.
پیشنهاد یک  راه کان، به منظور توسعه روش ها برای ارزیابی  -

اثرات عبور زیرساخت ها، مستقیم یا غیرمستقیم.
و  - چشم انداز  از  حفاظت  یا  و  جبران  روش های  پیشنهاد 

مدیریت اکوسیستم.

محور ۲ : پیوند منظر- اکوسیستم
و  اجتماعی  علوم  رویکردهای  بر  مشتمل  منظر  نظریه های 
روش ها  رویکرد  دو  این  از  یک  هر  اما  است؛  منظر  اکولوژی 
و مفاهیم متفاوتی دارند. این محور تأکید دارد که به گونه ای 

بتوان این دو مقوله را به هم پیوند داد :
ــام  - ــی ادغ ــکان درک چگونگ ــه ام ــی ک ــنهاد روش های پیش

ــتم و  ــا اکوسیس ــط اش ب ــر و رواب ــل منظ ــای تحلی روش ه
ــد. ــم کن ــتی فراه ــوع زیس ــق تن خل

بسـط روش هایـی کـه مقیاس هـای مختلـف اکوسیسـتم و  -
زیسـتگاه ها گونه هـای مختلـف را در قیـاس بـا منظـر موجود 
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و ویژگی هایـش موردتوجـه قـرار می دهـد.
مقایسه مفاهیم اکولوژی منظر با طراحی منظر -

تـاش برای آشـتی دادن طراحی منظر به عنوان یک سـاختار 
اجتماعـی- اکولوژیـک و سـایر چشـم اندازهای مرتبـط که به 
درک بهتـر فرآیندهـای بیولوژیـک می انجامـد یـک مسـئله 

اساسـی مهم است.

محور 3 : مسائل پروژه محلی
این محور مبنای برنامه تحقیقاتی است و شامل موارد زیر است :

آزمودن مکانیسـم های همـکاری بین محققان،  تکنسـین ها،   -
اجرایـی  پـروژه  یـک  در  مردم نهـاد،  سـازمان های  نخبـگان، 

زیرسـاخت نوعـی در مقیـاس محلی.
تحلیـل بهتریـن چهارچـوب اجتماعی جهت تسـهیل تعامل  -

بیـن بازیگـران پـروژه و اقدامات به اجـرا درآمده.
تحلیـل اثـرات یـک پـروژه زیرسـاخت بـر روی نمودهـای  -

اجتماعـی منظـر و مکان های طبیعی در نـزد بازیگران محلی.
تجربـه مزایـا و معایـب فرآیندهای بـاال به پاییـن و از پایین  -

بـه باال در یـک پروژه زیرسـاخت.

محور ۴ : آینده نگری
ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــد ب ــرد کارآم ــک رویک ــی ی پیش بین
منظــر دشــوار اســت چراکــه انتظــارات مــردم و مشکاتشــان 
در آینــده دگرگــون می شــود. لــذا چشــم انداز تغییــرات 
اکولوژیــک و اجتماعــی کنونــی بــه یــک تــاش ویــژه 
ــر  ــؤاالت زی ــه س ــر، ب ــور آینده نگ ــن مح ــت. ای ــد اس نیازمن

ــت : ــد گف ــخ خواه پاس

تغییـرات  - بسـتر  در  زیرسـاخت ها  بـرای  را  آینـده ای  چـه 
شـد؟ متصـور  می تـوان  اقلیمـی 

چهارچـوب  - در  زیرسـاخت ها  بـرای  را  چشـم اندازی  چـه 
داشـت؟ انتظـار  می تـوان  فسـیلی  سـوخت های  کاهـش 

چگونـه اثـرات زیرسـاخت ها بـر روی منظـر و اکوسیسـتم را  -
در قالـب تغییـرات اقلیمـی می تـوان لحـاظ کرد؟

را  - چشــم اندازی  چــه  موجــود  زیرســاخت های  بــرای 
شــد؟ متصــور  می تــوان 

توسـعه  - و  زیسـت محیطی  جدیـد  »سیاسـت های  چگونـه 
پایـدار فرانسـه« بر اجـرای زیرسـاخت ها و اثـرات آن بر منظر 

و اکوسیسـتم اثرگـذار می شـود؟

روش شناسی
انتظـار مـی رود کـه پروژه هـای تحقیقاتـی این محورهـا را در 

پژوهـش خـود مدنظـر قـرار دهند :
پیوند بین متدهای منظرین و روش های اکولوژیک -
ارزیابی توان زمین متأثر از ایجاد زیرساخت ها -
تعامل بین جنبه های کالبدی و ذهنی )ناملموس( منظر -
اجرای مکانیسمی برای گفتگو و مذاکرات گروه های ذینفع -
اجرای مکانیسم پژوهش/ اقدام -

چشم انداز
نقــش  بــه  می توانــد  پژوهشــی  آتــی  طرح هــای 
زیرســاخت های اصلــی و فرعــی در کنتــرل تغییــرات اقلیمــی 
بپــردازد و یــا بــر روی رابطــه زیرســاخت ها و تنــوع زیســتی 

ــد. ــز باش متمرک

زیرساخت های حمل ونقل زمینی، اکوسیستم ها و مناظر

* این نوشتار ترجمه و تلخیصی است از گزارشی با عنوان : 
 "Infrastructures de transport terrestres, écosystèmes et paysages :
 Programme de recherche du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer de la France"

کـه در »نهمیـن نشسـت کارگاه هـای اتحادیـه اروپا بـرای اجرای کنوانسـیون منظـر اروپا 
و سـومین کنگـره بین المللـی منظـر و زیرسـاخت ها« در آوریـل سـال ۲۰1۰ در شـهر 

کوردوبـا در اسـپانیا، توسـط ایـو لوژنبـول )Yves Luginbühl( پژوهشـگر »مرکـز ملـی 
پژوهش هـای علمـی فرانسـه« ارائه شـد.

politiques publiques et paysage : analyse, évaluation, comparaison  .1
Paysage et développement durable  .۲

L’infrastructure de transport terrestre )ITT(  .3
tools to aid decision making  .۴

پی نوشــت 

ــن  ــای ای ــه نتیجه گیری ه ــت ک ــی اس ــری | بدیه نتیجه گی
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــال می ت ــت. بااین ح ــی اس ــزارش موقت گ
ــل  ــای تعام ــناخت پیچیدگی ه ــه ش ــات ب ــن تحقیق ــه ای ک
بیــن فرآیندهــای اجتماعــی و بیوفیزیــک کمــک کنــد. 
درواقــع هــدف ایــن برنامــه توســعه مفهــوم منظــر از یــک 
ــاد  ــون ابع ــئون همچ ــایر ش ــه س ــری ب ــاً بص ــه صرف مقول

اجتماعــی و زیســت محیطی بــود.
پیگیـری  را  عملیاتـی  هـدف  یـک  برنامـه  ایـن  درمجمـوع 
می کـرد: بسـط ابعاد سیاسـت گذاری سـرزمین به گونـه ای که 
منظـر به مثابـه یـک پـروژه تعریف شـود. پـروژه ای کـه در آن 
زیرسـاخت ها به عنـوان بسـتری بـرای فعالیت هـای اجتماعـی 

و حفـظ منابـع طبیعـی عمـل می کند.




