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ویژه نــامه | منظر راه

ــکان  ــه دو م ــا مســیرهای ارتباطــی هســتند ک ــا و جاده ه ــده | خیابان ه چکی
ــد  ــرده و پیون ــل ک ــم وص ــه ه ــانی را ب ــات انس ــر اجتماع ــا به عبارتی دیگ ی
ــاط  ــد و ارتب ــوم پیون ــاده مفه ــه ج ــوط ب ــف مرب ــی تعاری ــد. در تمام می دهن
ــدازه  ــه همــان ان دادن وجــود دارد؛ امــا در تاریــخ قرن هــا ســاخت جاده هــا، ب
ــده می شــود.  ــز دی ــان فضاهــا وجــود دارد، ازهم گســیختگی نی ــد می کــه پیون
بــا مشــخص شــدن نقــش مخــرب جاده هــا و بزرگراه هــا در گســیختگی 
ــورد  ــه در م ــیده اســت ک ــان آن رس ــر، زم ــی مناظ ــک و زیســت بوم اکولوژی
جاده هــا و خیابان هــا بازنگــری صــورت پذیــرد و دربــاره نقــش اصلــی 
ــی و  ــتگاه های طبیع ــه زیس ــری ک ــه عناص ــده و ن ــوان پیونددهن ــاده به عن ج
ــان  ــروز از طراح ــیم. ام ــی اندیش ــاره ب ــلد، دوب ــم می گس ــش را از ه حیات وح
و برنامــه ریــزان انتظــار مــی رود تــا عــاوه بــر انتخــاب بهتریــن محــل بــرای 
را  گوناگونــی  راهکارهــای  بین شــهری،  بزرگراه هــای  و  جاده هــا  احــداث 
ــد  ــا بای ــا و بزرگراه ه ــد. جاده ه ــر بگیرن ــا در نظ ــاخت آن ه ــی و س در طراح
ــش،  ــان ها و حیات وح ــان انس ــد می ــاد پیون ــث ایج ــه باع ــند ک ــری باش عناص
ــی از  ــر راه یک ــزی منظ ــی و برنامه ری ــوند. طراح ــت می ش ــگ و طبیع فرهن
ــی و  ــا بررس ــر ب ــتار حاض ــت. نوش ــر اس ــاران منظ ــف معم ــن وظای مهم تری
ــک  ــای اکولوژی ــرای داالن ه ــده ب ــن ارائه ش ــای نوی ــا و ایده ه ــل نمونه ه تحلی
در مســابقه آرک، تأثیــر ایــن مؤلفه هــا در طراحــی و برنامه ریــزی منظــر 
ــا را  ــک جاده ه ــن و اکولوژی ــتگی منظری ــاد پیوس ــا در ایج ــش آن ه راه و نق

ــد. ــرار می ده ــاره ق مورداش

واژگان کلیدی | منظر راه، حیات وحش، گذرگاه های حیات وحش، معمار منظر.

گذرگاه حیات وحش در منظر راه
مسابقه طراحی ساختارهای نوین حیات وحش برای 

جاده های آمریکای شمالی*



43شماره ۳6پاییز ۱۳۹۵

ــر 28 میلیــون کیلومتــر بزرگــراه  ــغ  ب مقدمــه | در جهــان بال
وجــود دارد. در طــی شــصت ســال گذشــته، تعــداد اتومبیل ها 
ــت.  ــیده اس ــر رس ــه براب ــش از س ــه بی ــده ب در ایاالت متح
توســعه شــهرها و رشــد بی رویــه ســکونتگاه های انســانی 
و به تبــع آن نیــاز بــه ســاخت بزرگراه هــای و جاده هــای 
بیشــتر در بســیاری از مــوارد باعــث گســیختگی منظــر 
ــا و  ــت. جاده ه ــده اس ــوری ش ــتگاه های جان ــی و زیس طبیع
ــداوم  ــر ت ــی ب ــی عمیق ــرات منف ــد تأثی ــا می توانن بزرگراه ه
ــش و  ــداوم حیات وح ــر ت ــع آن، ب ــه طب ــی و ب ــر طبیع منظ
پیونــد اکولوژیکــی منظــر داشــته باشــند. جاده هــا می تواننــد 
ــود  ــتگاه های خ ــوری زیس ــای جان ــا گونه ه ــوند ت ــث ش باع
ــع از حرکــت ســطح  ــر آن مان ــد و عــاوه ب را از دســت بدهن
وســیعی از موجــودات شــامل بی مهــرگان و پســتانداران 
ــر  ــای ابتدایی ت ــی خیابان ه ــوند. حت ــزرگ می ش ــک و ب کوچ
ــر روی  ــی ب ــی مهم ــرات منف ــد تأثی ــز می توانن ــاده تر نی و س
تــداوم زیســتگاه برخــی نمونه هــای جانــوری داشــته باشــند. 
ســاخت جاده هــا و بزرگراه هــا باعــث از بیــن رفتــن گونه هــای 
گیاهــی و مرگ ومیــر جانــوران می شــود. همچنیــن بســیاری 
ــا  ــرور از جاده ه ــور و م ــگام عب ــات در هن ــوران و حیوان از جان
جــان خــود را از دســت می دهنــد. آمــار مرگ ومیــر حیوانــات 
در ایاالت متحــده در پانــزده ســال گذشــته بــه دو برابــر 
رســیده اســت. مشــکل اصلــی هنگامــی اســت کــه جاده هــا 
مهاجــرت جمعیت هــای  راه هــای  و  معمــول  مســیرهای 
جانــوری را از میــان قطــع می کننــد و جانــواران هنــگام عبــور 
ــا  ــط اتومبیل ه ــود توس ــگی خ ــیرهای همیش ــرور از مس و م
در  الک پشــت ها  از  گونه هایــی  می شــوند.  گرفتــه  زیــر 
ایالــت متحــده در بخشــی از چرخــه زندگــی خــود به صــورت 
ــب  ــدگان اغل ــد. خزن ــور می کنن ــا عب ــان جاده ه ــداوم از می م
ــد  ــتفاده می کنن ــی اس ــش حرارت ــور گرمای ــا به منظ از جاده ه
ــده و قورباغــه ســاالنه در  ــر پنــج و نیــم میلیــون خزن و بالغ ب
ــماری از  ــداد بی ش ــوند. تع ــته می ش ــترالیا کش ــای اس جاده ه
ــن  ــاده ای از بی ــر ج ــاالنه در مرگ ومی ــوری س ــای جان گونه ه
ــر  ــه مرگ ومی ــوان ب ــن می ت ــورد همچنی ــن م ــد. در ای می رون
مــار خالــدار قرمــز در کانــادا، کــواال در اســترالیا و خارپشــت ها 
ــزون  ــورت روزاف ــات به ص ــن اتفاق ــرد. ای ــاره ک ــد اش در هلن
توجــه محافــل حمایــت از محیط زیســت طبیعــی و جانــوری 

و متخصصــان ایــن حوزه هــا را بــه گســیختگی مناظــر 
ــرد  ــب ک ــهری جل ــای بین ش ــا و بزرگراه ه ــل از جاده ه حاص
ــژه در کشــورهای  و توقعــات زیســت محیطی را از جــاده به وی
ــرد. درنتیجــه نقــش ابعــاد اکولوژیــک در  ــاال ب توســعه یافته ب
برنامه ریــزی و طراحــی منظــر جاده هــا به صــورت ویــژه 

ــر 1و2(. ــرار گرفــت )تصاوی ــژه ق موردتوجــه وی

گذرگاه حیاط وحش در منظر راه

تصویر 1: بزرگراه کانادا ترانس و راه آهن پاسیفیک کانادا مسیرهای حمل ونقل 
مهمی هستند که از یکی از مهم ترین زیستگاه های واقع در رشته کوه های راکی 

http://www.humansandnature.org/reweaving- : عبور می کنند. مأخذ
landscape-redesigning-the-road-reconciliing-mobility

ــه حیات وحــش،  ــوط ب ــا آهــو رایج تریــن تصادفــات مرب ــر 2 : برخــورد ب  تصوی
http://www. : ــی مســافرین جــاده ای در آمریکاســت. مأخــذ ــل و ایمن اتومبی

cultureofsafety.com/driving/deer-vs-car-collisions
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تصادفات جاده ای و مرگ ومیر جانوران
میـان  تقابـل  نشـان دهنده  جانـوران  جـاده ای  تصادفـات 
نیازهـای انسـانی و حیوانات اسـت. انسـان ها 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 محتاج انـد. آن ها 
به منظـور دسـتیابی بـه غـذا، جفـت و پناهـگاه از جاده هـای 
سـاخت بشـر عبـور می کنند و در حیـن عبور از این مسـیرها 
توسـط اتومبیل هـا بـه قتل می رسـند. این تصادفـات عاوه بر 
لطمـات جبران ناپذیـری کـه بـه حیات وحش می زننـد، ایمنی 
انسـان ها و مسـافرین را نیـز بـه خطـر می اندازنـد. همچنیـن 
گزارش هـا حاکـی اسـت کـه تصـادف بـا جانـوران در جـاده 
آسـیب های روانـی جـدی بـر انسـان ها باقـی می گـذارد. باید 
توجـه داشـت کـه کشـتار جـاده ای براثـر بدشانسـی نیسـت. 
بلکـه هزینـه ای قابل اجتنـاب و قابل پیشـگیری اسـت. اگـر ما 
مـدل غالـب حمل ونقل را مـورد بازبینی قرار دهیـم و در نظر 
بگیریـم کـه حرکـت و حمل ونقل نیاز مشـترک بین انسـان ها 
و جانـوران اسـت، می توانیـم جاده هـا را طـوری طراحی کنیم 

کـه امـکان عبـور و مـرور ایمـن بـرای همه فراهم شـود.

داالن های اکولوژیکی و حیات وحش
تقابــل  ایــن  از  ناشــی  خســارات  شــدن  پررنــگ  بــا 
توســعه  و  حیوانــات  و  جاده هــا  میــان  زیســت محیطی 
ــات  ــش صدم ــادل و کاه ــاد تع ــن در ایج ــای نوی رویکرده

برنامه ریــزی  در  متنوعــی  راه حل هــای  حــوزه،  ایــن  در 
گرفــت.  قــرار  موردتوجــه  مناظــر جــاده ای  و طراحــی 
از  یکــی  به عنــوان  حیات وحــش  داالن هــای  امــروز، 
ــر و  ــداوم مناظ ــه ت ــه ب ــوند ک ــناخته می ش ــی ش المان های
ــاخته های  ــر س ــه در اث ــوری ک ــای جان زیســتگاه های گونه ه
ــک  ــد، کم ــن رفته ان ــا از بی ــون جاده ه ــر همچ ــت بش دس
ــوع زیســتی  ــش تن ــا افزای ــن داالن ه ــی ای ــد. هــدف اصل کن
ــعه  ــر توس ــوری براث ــتگاه های جان ــازی زیس ــت. جداس اس
بــرای تنــوع زیســتی  انســانی تهدیــدی بســیار مهــم 
محســوب می شــود و داالن هــای زیســتی می تواننــد بــه 
ــای  ــد. داالن ه ــک کنن ــا کم ــار آن ه ــرات زیان ب ــش اث کاه
ــدا  ــای ج ــان تکه ه ــی می ــای فیزیک ــش ارتباط ه حیات وح
ــد  ــا می توانن ــن داالن ه ــد. ای ــرار می کنن ــر برق ــاده منظ افت
بــر تــداوم منظــر افــزوده و باعــث تســهیل در تــداوم 
زیســتگاه ها بــرای برخــی نمونه هــای جانــوری شــوند و 
زمینــه را بــرای حرکــت بســیاری از جانــوران تســهیل کننــد. 
مطالعــات نشــان می دهــد کــه تراکــم جمعیتــی بســیاری از 
ــر  ــای منظ ــخصی در تکه ه ــور مش ــوری به ط ــای جان گونه ه
ــه هــم متصــل  و پوشــش گیاهــی کــه به وســیله داالن هــا ب
ــش  ــر و پوش ــده منظ ــای پراکن ــه تکه ه ــبت ب ــده اند نس ش

ــاط نیســتند بیشــتر اســت. ــم در ارتب ــه باه ــی ک گیاه
جانورانــی کــه از ایــن داالن هــا اســتفاده می کننــد را می تــوان 
ــه از داالن  ــی ک ــوند: جانوران ــته بندی ش ــروه دس ــه دو گ ب
به عنــوان مســیر حرکتــی اســتفاده می کنــد و آن هایــی کــه 

 .http://www.balmori.com/portfolio/arc-wildlife-crossing : تصویر 3: سیستم عبوری مدوالر، توسط مهندسین مشاور بالموری. مأخذ
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ســاکن دائمــی خــود داالن هســتند. داالن هــای اکولوژیکــی 
خطــی  منظــر  مؤلفه هــای  به عنــوان  حیات وحــش  و 
ــر  ــد از 5 مت ــا می توان ــرض داالن ه ــتند. ع ــی هس قابل بررس
 Felton,( تــا مســیرهایی بــه عــرض چندیــن کیلومتــر باشــد
1996(. هرچقــدر عــرض داالن بیشــتر باشــد احتمــال اینکــه 
توســط گونه هــای بیشــتری مورداســتفاده قــرار بگیــرد نیــز 
افزایــش می یابــد. تناســبات عــرض بــه طــول، نــوع و کیفیــت 
طراحــی نقــش مهمــی را در ایجــاد داالن هــای مناســب ایفــا 
ــر  ــش را ب ــای حیات وح ــد )Fleury, 1997(. داالن ه می کنن

ــد : ــدی می کنن ــه ســه دســته طبقه بن اســاس عرضشــان ب
- منطقه ای؛ )< 500( شیب های بزرگ زیست محیطی مانند 

مسیرهای مهاجرت را به هم اتصال می دهند.
- زیر منطقه ای؛ )< 300( اجزای بزرگ تری از منظر دارای 
پوشش گیاهی مانند خط الراس کوه ها و کف دره ها را به هم 

متصل می کنند.
تاالب ها و  از خندق ها،  باقی مانده  تکه های   )50>( محلی؛   -

غیره را به هم وصل می کنند.
ســاختارهایی  حیات وحــش  زیرگذرهــای  و  روگذرهــا 
ــر رو و  ــوران ب ــرور جان ــور و م ــور عب ــه به منظ ــتند ک هس
ــوان  ــوند و به عن ــاخته می ش ــا س ــا و بزرگراه ه ــر جاده ه زی
ــی از  ــر ناش ــش مرگ ومی ــرای کاه ــری ب ــای مؤث راه حل ه
ــات نشــان  ــد. تحقیق ــه شــمار می رون ــات جــاده ای ب تصادف

ــر  ــا موفق ت ــه روگذره ــبت ب ــا نس ــه زیرگذره ــد ک می ده
بوده انــد چراکــه بســیاری از حیوانــات تمایــل دارنــد کــه از 

.)Dole, 2004( ــد ــان بمانن ــان ها پنه ــد انس دی
زیرگذرهـای  و  روگذرهـا  میـادی  بیسـتم  قـرن  اواخـر  از 
در  مختلـف  طراحی هـای  و  اندازه هـا  در  حیات وحـش 
و مـرور  اسـت. سـاختارهای عبـور  اجراشـده  دنیـا  سراسـر 
حیات وحـش تحـت عنـوان اکوداکـت1 )مجراهـای سـازگار 
نمونه هـای  از  می شـوند.  شـناخته  نیـز  محیط زیسـت(  بـا 
موفـق روگذرهـا می تـوان به بزرگـراه ترانس کانـادا در پارک 
ملـی بانـف در آلبرتـای کانـادا اشـاره کـرد. بسـیاری از ایـن 
روگذرهـا به طـور اختصاصی بـرای عبور و مـرور حیات وحش 
معمولـی  حمل ونقـل  پل هـای  بلکـه  نشـده اند،  سـاخته 
از  الیـه ای  ایجـاد  بـا  منظـوری  بـرای چنیـن  کـه  بوده انـد 
پوشـش گیاهی تجهیز شـده اند. آن هـا در بازگردانـدن پیوند 
اکولوژیکـی طبیعـت و در افزایـش ایمنی خیابان هـا موفقیت 
از مطالعـه  از یـک دهـه  بعـد  چشـمگیری نشـان داده انـد. 
روگذرهـا و موفقیـت چشمگیرشـان، محققـان و متخصصـان 
محیط زیسـت مشـغول بـه بررسـی فرصت هایـی هسـتند تـا 
طراحـی و عملکـرد ایـن سـاختارها را بهبود بخشـند. سـؤال 
تحقیقشـان ایـن اسـت: آیا می شـود ظرفیـت این سـاختارها 
را افزایـش داد و هزینـه سـاخت آن هـا را کـم کـرد بطوریکه 

طراحـی آن هـا مطابـق باهدفشـان صـورت گیـرد؟

http://www.designboom.com/architecture/the-olin-studio-wild-xing : تصویر 4 : وایلد ایکس-اینگ، توسط مشاورین اولین. مأخذ
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ــاختارهای  ــرای س ــدی ب ــای جدی ــه راهکاره ــروز ب ــا ام م
ــه  ــا اوالً هزین ــم ت ــاز داری ــش نی ــرور حیات وح ــور و م عب
گونه هــای  بــرای  همچنیــن  و  یابــد  کاهــش  ســاخت 
گوناگــون طبیعــی  در محیط هــای  مشــخص جانــداران 
ــا کاهــش ســرمایه گذاری در  مناسب ســازی شــوند. امــروزه ب
ســاختارهای عمرانــی، مــا بیش ازپیــش بــه تعمیــر، تعویــض 
و بهبــود زیرســاخت های حمل ونقــل نیازمندیــم. اثــرات 
ــی  ــاز و مصالح ــرد ساخت وس ــا رویک ــد ب ــای جدی راهکاره
ــرات  ــد می بایســت در تغیی ــرار می گیرن ــه مورداســتفاده ق ک
اکوسیســتم ها در بلندمــدت در نظــر گرفتــه شــوند. در ایــن 
میــان، ســاختارهای عبــوری حیات وحــش فرصتــی هســتند 
ــازی آن  ــرف س ــای برط ــا و راهکاره ــکات جاده ه ــا مش ت

ــرد. ــرار گی ــه ق موردتوج
ــل و  ــن در حمل ونق ــای نوی ــا مطرح شــدن رویکرده ــروز ب ام
اهمیــت یافتــن مناظــر جــاده ای، در کنــار بــروز اقتصادهــای 
نویــن پــس از صنعــت در کشــورهای توســعه یافته و خرابــی 
و هزینــه بــاالی نگهــداری زیرســاخت های حمل ونقــل، 

بازنگــری در رویکردهــای رایــج حمل ونقــل بین شــهری 
الزم بــه نظــر می رســد. در بازنگــری حمل ونقــل، مــا نه تنهــا 
بایــد باعــث کاهــش آمــار تصادفــات میــان اتومبیل هــا 
و حیوانــات شــویم، بلکــه ســاختارهای عبــور و مــرور 
ــه از  ــی ک ــا و فضاهای ــه جاده ه ــا را ب ــدگاه م ــت دی می بایس
ــاختارهای  ــد. س ــر دهن ــم تغیی ــفر می کنی ــا س ــان آن ه می
ــوان  ــا به عن ــد ت ــت آن را دارن ــش ظرفی ــش حیات وح کاه
ــر  ــرده و ب ــل ک ــرا عم ــر عملکرد گ ــدی از منظ ــه جدی الی
رو و در زیــر بزرگراه هــا در درون و بیــرون منظــر تنیــده 
ــد  ــرور می توانن ــور و م ــاختارهای عب ــیله، س ــود. بدین وس ش
منظــر و زیســتگاه های طبیعــی کــه توســط جاده هــا از 
ــاره  ــا و قابل ماحظــه دوب ــم جداشــده اند را به صــورت زیب ه
ــد  ــق می توانن ــای معل ــه پل ه ــه ک ــازند. همان گون ــکار س آش
در عیــن اســتحکام از لحــاظ بصــری و طراحــی بســیار 
ــی  ــد در زیبای ــز می توانن ــن ســاختارها نی جــذاب باشــند، ای
در حیــن ســادگی، در ایجــاد ارتبــاط بیــن زیســتگاه ها مؤثــر 
ــه  ــای حیات وحــش هزین ــه زیرگذره ــا وجــود آنک باشــند. ب

http://jrstudio.ca/content/research-evolve-design-red-wildlife-crossing : تصویر 5 : قرمز، طراحی شده توسط مشاورین جانت روزنبری و شرکا. مأخذ
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ســاخت کمتــری داشــته و توســط گونه هــای وســیع تری از 
ــط  ــا توس ــد، روگذره ــرار می گیرن ــتفاده ق ــوران مورداس جان
ــد  ــراض همانن ــال انق ــوران در ح ــی از جان ــای خاص گونه ه
اســتفاده می شــوند.  و گربــه وحشــی  خــرس گریزلــی 
روگذرهــا همچنــان توســط راننــدگان و مســافران از قابلیــت 
رؤیــت بیشــتری برخوردارنــد. لــذا، امــکان مشــارکت عمــوم 
را در آموزش هــای مرتبــط بــا حفاظــت محیط زیســت و 
آگاه ســازی منظــر افزایــش داده و بــر ســواد زیســت محیطی 

آن هــا می افزایــد.

معماری منظر و طراحی پله ای حیات وحش
ــات از نظــر ســاختار  ــور و مــرور حیوان ــر روگذرهــای عب اکث
پل هــای  هســتند.  دنیــا  در  رایــج  پل هــای  برعکــس 
ــه  ــول بیشــتری نســبت ب ــان ط ــر جه ــل رو در سراس اتومبی
عرضشــان دارنــد. عــرض آن هــا به گونــه ای اســت کــه دو یــا 
چهــار الیــن اتومبیــل را در خــود جــای دهــد؛ امــا طول شــان 
ــا  ــراه ی ــه، بزرگ ــه از رودخان ــت ک ــه ای اس ــوالً به گون معم
ــوالً  ــش معم ــاختارهای حیات وح ــد. س ــور کنن ــج عب خلی
طولشــان کوتاه تــر اســت امــا عــرض بســیار بیشــتری دارنــد. 
همچنیــن ســطح آن هــا از الیــه ای خــاک و پوشــش گیاهــی 
تشکیل شــده اســت، منظــری کــه بتوانــد زیســتگاه های 
ــاختارهای  ــن س ــد؛ بنابرای ــازی کن ــا را شبیه س ــی آن ه محل
حیات وحــش می تواننــد از نظــر طراحــی و ســاخت بــا 
ــه ای رایــج در دنیــا فــرق داشــته باشــند. آن هــا  ســاختار پل
ــتر  ــاف بیش ــت انعط ــبک تر و باقابلی ــح س ــد از مصال می توانن
ســاخته شــوند و ســاختار آن هــا دارای سیســتمی مــدوالر و 
ــد  ــا دینامیــک باشــد. خاقیــت در طراحــی پل هــا می توان ی

ــر  ــم منج ــاخت ک ــه س ــدار و دارای هزین ــاختاری پای ــه س ب
ــترش  ــت گس ــد قابلی ــدوالر می توان ــاختار م ــک س ــود. ی ش
یــا جمــع شــدن و جابجایــی را بــر طبــق تغییــر زیســتگاه ها 
و تغییــرات آب و هوایــی را داشــته باشــد. ســاختارهای 
بــرای  را  جدیــدی  فرصــت  حیات وحــش  حمل ونقــل 
کشــف مصالــح و المان هــای جدیــد و رویکردهــای نویــن بــه 

ــد. ــم می کنن ــازی فراه ــت ساختمان س صنع
سـاختارهای حمل ونقـل حیات وحـش چالش هـای جدیدی را 
در پیـش روی طراحـان، مهندسـین و دانشـمندان می گذارد. 
پاسـخ گویی بـه چالـش طراحـی سـاختارهای حیات وحـش 
نیازمنـد خاقیـت بیشـتر بـوده و بـه تخصص هایی بیشـتر از 
تخصـص یک رشـته نیـاز دارد. به عبارتی دیگـر، طراحی هـای 
مشـارکتی  صنعتـی  حیات وحـش  بـه  مربـوط  سـاختارهای 
متخصصیـن  ازجملـه  مختلـف  تخصص هـای  بـه  و  اسـت 
مهندسـین  و  مهندسـین  منظـر،  معمـاران  محیط زیسـت، 
و  بزرگـراه  مهندسـی  گذشـته،  در  دارد.  نیـاز  حمل ونقـل 
برنامه ریـزی حمل ونقـل همیشـه بدیـن گونـه بوده اسـت که 
هـر یـک از بخش هـای تخصصی به صـورت جداگانـه در حوزه 
مربـوط بـه خود مشـغول بـه کار بوده اند. سـاختارهای عبور و 
مـرور حیات وحـش نمی تواننـد بدین گونـه برنامه ریزی 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 می دهنـد و برخـی دیگـر 
هسـتند  ایمنـی  نیازمنـد  گروه هـا  همـه  امـا  را.  زیرگذرهـا 

.)Lister, 2012(
در ســال 2010 مســابقات بین المللــی طراحــی »ســاختارهای 
تــا  شــد  برگــزار  آرک2«  حیات وحــش  حمل ونقــل 

http://www.designboom.com/architecture/zwarts-jansma-landshape : تصویر 6 : لندشیپ، توسط مشاورین معمار وارتز و جانسما. مأخذ
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ــای  ــح، روش ه ــایی مصال ــرای شناس ــد ب ــای جدی دیدگاه ه
نویــن و تفکــرات نــو در مــورد ســاختارهای حمل ونقــل 
پیشــرو،  مهندســین  از  آرک  مســابقات  شــود.  بررســی 
ــرد  ــوت ک ــت دع ــین محیط زیس ــر و مهندس ــاران منظ معم
ــات  ــل حیوان ــاختارهای حمل ونق ــدی از س ــل جدی ــا نس ت
را بــرای جاده هــای آمریــکای شــمالی خلــق کننــد. از 
راهکارهــای جدیــدی  تــا  بــود  طراحــان خواسته شــده 
ــد  ــنهاد دهن ــات پیش ــل حیوان ــاختارهای حمل ونق ــرای س ب
کــه مقرون به صرفــه بــوده، بــه نیازهــای محیط زیســتی 
پاســخ دهــد، ایمــن و منعطــف باشــند. طراحــان ایده هــای 
ــرای  ــاق ب ــت انطب ــه قابلی ــد ک ــر کردن ــترده ای را منتش گس
و  مختلــف  محیط هــای  در  گســترده  اســتفاده های 
ــته  ــی را داش ــرات آب و هوای ــد تغیی ــون مانن ــرایط گوناگ ش
باشــند. مســابقات آرک فرصتــی بــود تــا راهکارهایــی 
زیســتگاه های  متراکــم،  و  پرازدحــام  جاده هــای  بــرای 
ــل  ــش و اتومبی ــان حیات وح ــات می ــیخته و تصادف ازهم گس
ــوارد  ــامل م ــابقه ش ــه مس ــته های اولی ــوند. خواس ــه ش ارائ
ــان  ــرای انس ــت ب ــر می بایس ــاختار موردنظ ــود : س ــر ب زی
ــد  ــوده و همچنیــن  بای ــه یــک  میــزان ایمــن ب ــات ب و حیوان
ــژه،  ــور وی ــد. به ط ــر باش ــد دیگ ــا و فوای ــامل عملکرده ش
ــح  ــه مصال ــت در زمین ــرور می بایس ــور و م ــاختارهای عب س

ــه  ــداری مقرون به صرف ــه نگه ــاخت و هزین ــه، س ــه کار رفت ب
ــورد طراحــی می بایســت  ــاختارهای م ــن س ــند. همچنی باش
ــای  ــر و نیازه ــر حاض ــی عص ــای اکولوژیک ــخگوی نیازه پاس
ــر  ــاختارها بهت ــوق، س ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــند. ع ــده باش آین
اســت منعطــف و مــدوالر باشــند تــا در موقعیت هــای 
ــط  ــا محی ــاق ب ــت انطب ــوده و قابلی ــل بهــره وری ب دیگــر قاب
ــند.  ــته باش ــت بوم ها داش ــای زیس ــبتاً پوی ــرایط نس را در ش
نکتــه ای قابل تأمــل در مــورد ایــن ســاختارها آن اســت کــه 
می بایســت ازنظــر مصالــح و اســتفاده انــرژی پایــدار باشــند. 
ایــن ســاختارها ازنظــر نقــش مدنــی و اجتماعــی نیــز دارای 
ــت دارای  ــا می بایس ــتند. آن ه ــی هس ــت واالی ارزش و اهمی
جنبــه آموزشــی بــوده و نیــز آشــکار و قابــل مکاشــفه باشــند 
ــوم  ــا عم ــد ب ــا بتوانن ــوده ت ــه ب ــذاب و قابل توج ــا، ج و زیب
ــه،  ــدگاه عملکردگرایان ــد. از دی ــرار کنن ــاط برق ــردم ارتب م
ــه حــول و  ــرای ســاختارهای مربــوط ب راهکارهــای جدیــد ب
ــت  ــی حیات وحــش می بایســت در اســرع وق ــل و جابجای نق
در طراحــی و برنامه ریــزی حمل ونقــل در نظــر گرفتــه 

ــوند. ش
ــم  ــان صــد شــرکت و ســی و دو تی ــی از می ــم نهای ــج تی پن
شــرکت کننده از نُــه کشــور در مســابقات آرک انتخــاب 
شــدند. گروه هــای منتخــب ایده هایــی را راجــع بــه طراحــی، 

تصویر 7 : هایپر نیچر، توسط HNTB و مشاوران مایکل ون وندربرگ. مأخذ :
http://www.archdaily.com/123465/arc-wildlife-crossing-competition-winner-hntb-michael-van-valkenburgh-associates. 
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مصالــح و انــواع راهبردهــا را جهــت حرکــت انســان ها 
ــارکتی و  ــه، مش ــد خاقان ــد. فرآین ــه کردن ــات ارائ و حیوان
ــر  ــه منج ــای نوآوران ــله ای از ایده ه ــه سلس ــته ای ب میان رش
شــد. ایده هــای عنوان شــده توســط گروه هــای منتخــب 
چگونــه  کــه  اســت  نمونه هایــی  نشــان دهنده  مســابقه 
در  حیوانــات  و  انســان  میــان  را  حمل ونقــل  می تــوان 
شــرایط و محیط هــای گوناگــون باهــم آشــتی داد. هــر یــک 
ــان  ــه بی ــورت خاص ــا به ص ــی در اینج ــنهاد ها طراح از پیش
می شــود تــا نــوآوری و پیشــرفته ای ایده هــای طراحــی 

ــوند. ــان داده ش ــاختارهایی نش ــن س ــرای چنی ب

• سیســتم عبــور و مــرور مــدوالر؛ توســط »مهندســین 
مشــاور بالمــوری3«

هــدف ایــن طراحــی ایجــاد قطعــات مــدوالر و مؤثــری اســت 
کــه از مصالــح پایــدار اســتفاده می کننــد. بــرای رســیدن بــه 
ایــن هــدف، در اســتراتژی طراحــی از تیرهای چــوب چندالیه 
ــده توســط سوســک  ــده از چــوب کشته ش ــی ساخته ش محل
ــا  ــدار ب ــاختاری پای ــل ساخته شــده س ــد. پ ــتفاده ش کاج اس
ــه در ســاخت آن  ــی ک ــه بیشــتر از میزان ــرم آزاد اســت ک ف
از دی اکســید کربن استفاده شــده اســت، دی اکســید کربن 
ــای  ــی در کونتوره ــر محل ــیب منظ ــد. ش ــره می کن را ذخی
زیریــن ســاختار بازتــاب یافتــه اســت، درحالی کــه زیســتگاه 
رویــی بــا یــک شــیب راه طوالنــی، طــوری طراحی شــده کــه 

در منظــر پیرامونــی محــو شــود )تصویــر 3(.

• »وایلد ایکس-اینگ4«؛ توسط »استودیو اولین5«
هــدف ایــن طراحــی ایجــاد طرحــی مدوالراســت کــه 
امــکان مونتــاژ شــدن در محیــط را داشــته و هنــگام تغییــر 
ــته  ــد را داش ــرایط جدی ــا ش ــاق ب ــت انطب ــتگاه ها قابلی زیس
باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، در راهبــرد طراحــی از 
ــا دو انحنــای متفــاوت و ساخته شــده  ســاختارهای قوســی ب
متشــکل از شــبکه ای از فــوالد و ریــز شــبکه ای بــا تزیینــات 
ــای  ــرده اســت. شــبکه از مدول ه ــتفاده ک ــوزی شــکل اس ل
پاســتیکی تقویت شــده بــا شیشــه کــه بســیار ســبک 
هســتند تشکیل شــده اســت. ایــن شــبکه ها بــر طبــق 
شــرایط محیطــی قابلیــت تطبیــق، کاشــت مجــدد، جایگزینی 
و گســترش را دارنــد. ایــن شــبکه ها قابلیــت آن را دارنــد کــه 
متناســب بــا محیــط طبیعی شــان بارگــذاری شــده و گیاهــان 

ــه  ــده و ب ــته ش ــا کاش ــل در آن ه ــارج از مح ــی در خ مختلف
ــر 4(. ــاز جابجــا شــوند )تصوی ــه ای موردنی محل

• قرمــز؛ طراحــی بــر اســاس مطالعات، توســط مشــاورین 
»جانــت روزنبری و شــرکا6«

ــن طراحــی ایجــاد ســاختاری ســبک و منعطــف  ــدف ای ه
ــی و  ــاً نامرئ ــودن، تقریب ــن ب ــن نمادی ــه در حی ــت ک اس
مخفــی اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، در طراحــی 
ســاختار پــل از فایبــرگاس )پشم شیشــه( ســبک بــا 
ــای  ــه در ترکیب ه ــت ک ــده اس ــی استفاده ش ــته چوب هس
مــدوالر و منعطــف در منظــر پیرامــون طراحی شــده اســت. 
ــوان  ــان موجــود به عن اســتراتژی طراحــی از ســایبان درخت
و  کــرده  اســتفاده  رشــته ها  میــان  افــزوده  زیســتگاه 
اســاس عــادات  بــر  را  ارتباطــی متعــددی  مســیرهای 
معرفــی  جانــوری  مختلــف  گونه هــای  اولویت هــای  و 
ــرای  ــن ب ــان نمادی ــک الم ــوان ی ــز به عن ــل قرم ــد. پ می کن
انســان ها ساخته شــده اســت کــه بــر وجــود گــذرگاه، 
ــا  ــد ام ــت می کن ــا دالل ــاکنین غیرانســانی آن ه منظــر و س
ــت  ــخیص نیس ــات قابل تش ــط حیوان ــل توس ــز پ ــگ قرم رن

چراکــه آن را نمی بیننــد )تصویــر 5(.

• »لندشیپ7«؛ توسط »دفتر معماری وارتز و جانسما8«
هــدف ایــن طراحــی ایجــاد ســاختاری مقرون به صرفــه، 
ــناور در  ــورت ش ــه به ص ــت ک ــتون اس ــدون س ــبک و ب س
ــن  ــه ای ــرای رســیدن ب ــه نظــر می رســد. ب طــول بزرگــراه ب
هــدف، اســتراتژی طراحــی از قالب هــای بتنــی بــرای ایجــاد 
ــدون ســتون  ــا و ب ــا دو انحن ــازک ب ــا پوشــش ن ســاختاری ب
ــدد  ــات متع ــوان به دفع ــا را می ت استفاده شــده اســت. قالب ه
ــه  ــاختاری مقرون به صرف ــه س ــه ب ــرارداد ک ــتفاده ق مورداس
ــاز  ــن نی ــی از بت ــه  نازک ــه الی ــا ب ــه تنه ــرا ک ــد؛ چ می انجام
ــاد  ــا ایج ــاز آن ه ــردن ساخت وس ــرار ک ــدف از تک ــوده و ه ب
ــی لندشــیپ، شــامل  یــک ســری پــل اســت. قســمت فوقان
فضــای زیســتگاهی در گــذرگاه می شــود کــه دارای تعــدادی 

ــر 6(. ــت )تصوی ــش اس ــذب حیات وح ــت ج ــه جه دریاچ

• »هایپر نیچر9«؛ توسط »مشاورین معماری منظر مایکل 
ون ولکنبرگ10«، برنده نهایی

ــرای طــرح برنــده در مســابقات آرک  هــدف ایــن طراحــی ب

گذرگاه حیاط وحش در منظر راه
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توســعه سیســتم گذرگاهــی مقرون به صرفــه، منعطــف، 
ــاال و  ــد در ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــدار اس ــدوالر و پای م
پاییــن جــاده تنیــده می شــوند. طراحــی آن به گونــه ای اســت 
ــاژ  ــود و در محــل مونت ــاخته ش ــد در محــل س ــه می توان ک
ــن هــدف، اســتراتژی طراحــی  ــه ای ــرای رســیدن ب شــود. ب
ــر روی  ــازک ب ــا پوســته ن از فرم هــای بتنــی پیش ســاخته ب
یــک قــوس ســه کنج بهــره می جویــد. ایــن فرم هــای 
ــایت  ــال در س ــن اخت ــا کمتری ــد ت ــک می کنن ــم کم عظی
ــرح را  ــان و گســترش ط ــاژ آس ــکان مونت ــود و ام ــاد ش ایج
ــوده  ــترش ب ــانی قابل گس ــم به آس ــای عظی ــد. فرم ه می ده
ــتگاه ها  ــر زیس ــش و تغیی ــت حیات وح ــاس حرک ــر اس و ب
ــط را  ــا محی ــاق ب ــت انطب ــم قابلی ــی حاک ــرایط محیط و ش
ــه وجــود آمــده و  دارد. طــرح از ادغــام منظــر و ســاختار ب
ــه  ــه تجرب ــم ب ــل زده اســت و ه ــاده پ ــن ج ــاال و پایی در ب
ــه  ــر گرفت ــات را در نظ ــای حیوان ــاداده نیازه ــدگان به رانن

ــر 7(. اســت )تصوی
یکــی از ســاده ترین راه هــا بــرای اینکــه چنیــن تغییــر 

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــن اس ــت آورد ای ــاختاری را ه دس س
ــح روزمــره و موجــود ســاخته شــوند، هرچنــد کــه  از مصال
می تــوان مصالــح موجــود را بــا روش هــای نامعمــول و 
ــده  مــدوالر اســتفاده کــرد. طرحــی کــه توســط گــروه برن
پیشــنهاد شــد دقیقــاً دارای چنیــن خصوصیاتــی بــود. 
ــی. پــی و مشــاورین ون  ــده کــه توســط اچ. ان. ت ــده برن ای
ــح  ــه مصال ــه چگون ــان داد ک ــده نش ــرگ طراحی ش ولکلب
قابل اعتمــاد و ثابت شــده می توانــد به صــورت نامعمــول 
ــاخته  ــن پیش س ــرد. بت ــرار گی ــتفاده ق ــه مورداس و نوآوران
یکــی از رایج تریــن مصالــح مورداســتفاده در آمریــکای 
ــاخته  ــد و س ــا تولی ــی ایالت ه ــه در تمام ــت ک ــمالی اس ش
مصالحــی  به عنــوان  بتــن  از  باوجوداینکــه  می شــود. 
ــی صــورت  ــاد نمی شــود، در ترکیــب آن بهبودهای ــدار ی پای
مقیاس هــای  در  پیش ســاخته  بتــن  اســت.  پذیرفتــه 
بــزرگ در موقعیت هــای مکانــی مختلــف قابل اســتفاده 
اســت و بنابرایــن هزینــه ســاخت را به صــورت چشــمگیری 

کاهــش می دهــد.

نتیجه گیــری | چنانچــه گذرگاه هــای بیشــتری بــه ســاخت 
می رســند، انتظــار مــی رود کــه روزبــه روز بــه دانــش 
ــش  ــای حیات وح ــود. گذرگاه ه ــزوده ش ــا اف ــاخت آن ه س
به منزلــه آزمایش هــای زندگــی ســاخته می شــوند و بــا 
تکنولوژی هــای گــردآوری اطاعــات کــه در ســاخت آن هــا 
ــاختار  ــوند. س ــل می ش ــرد تکمی ــرار می گی ــتفاده ق مورداس
گذرگاه هــا امــکان آمــوزش را بــرای طراحــان آینــده فراهــم 
می کننــد: دوربین هــای مادون قرمــز کــه در ســایت های 
ثبــت  را  حیوانــات  جابجایــی  نصب شــده اند  گذرگاه هــا 
ــش  ــت حیات وح ــات حرک ــا اطاع ــم ه ــد. وب ک می کنن
ــل  ــی منتق ــای درس ــی و رده ه ــگاه های علم ــه آزمایش را ب
بــه  را  برنامه هــا و عائــم دســتی اطاعــات  می کننــد 
مســافرین اتومبیل هــای در حــال کرکــت در زیــر ایــن 
ــا  ــه ت ــمندان گرفت ــد. از دانش ــل می کنن ــا منتق گذرگاه ه
حیات وحــش  گذرگاه هــای  گردشــگران،  و  دانشــجویان 
ــد و  ــل می کنن ــاره متص ــراف دوب ــر اط ــه منظ ــه را ب هم
و  داده  افزایــش  را  محیطــی  آگاهی هــای  بدین وســیله 
ــت محیطی و  ــگ زیس ــاب فرهن ــدی را در ب ــگ جدی فرهن
گفتگــوی علمــی می گشــاید. در عــوض، طراحــی ســاختار 
گذرگاه هــا بهبــود خواهــد یافــت. آنچــه را کــه در گــردآوری 

اطاعــات می آموزیــم، طراحــی ســاختار گذرگاه هــا بــا 
ــرایط  ــا ش ــت ب ــد و می بایس ــی می توانن ــای پی درپ اجراه
ــی  ــوند. طراح ــق ش ــش منطب ــی حیات وح ــایت و پویای س
ــای  ــن نیازه ــر گرفت ــد در نظ ــدرن نیازمن ــای م بزرگراه ه
نه تنهــا  کــه  داد  نشــان  آرک  پــروژه  اســت.  مختلــف 
ــرد،  ــی ک ــق طراح ــی موف ــاختارهای گذرگاه ــوان س می ت
بلکــه فراینــدی در طراحــی در نظــر گرفــت کــه بــه تنــوع 
ــی  ــا طراح ــد. ب ــخ دهن ــل پاس ــروزی حمل ونق ــای ام نیازه
مجــدد جاده هــا و بزرگراه هــا بــرای انســان و حیــوان 
فراهــم  فرصتــی  حیات وحــش  گذرگاه هــای  ســاختار 
ــوم  ــاع عم ــه اط ــا را ب ــکات و راه حل ه ــه مش ــد ک می کن
ــا  ــه خوان ــی ک ــاختار گذرگاه های ــی س ــاند. در طراح می رس
ــا  ــم ت ــکان می دهی ــدگان ام ــه رانن ــا ب ــد، م و قابل رؤیت ان
ــه  ــه ب ــد ک ــه کنن ــای مهندســی منظــری را تجرب طراحی ه
جاده هایــی ایمن تــر می انجامــد و به طــور هم زمــان بــر 
اهمیــت ارتبــاط میــان مناظــر طبیعــی را تأکیــد می کنیــم. 
در طراحــی مجــدد جاده هــا و ایجــاد معابــری ایمــن بــرای 
همــگان، مــا فرصــت می یابیــم تــا مناظــر و طبیعتــی را کــه 
ــه می نامیــم حفاظــت می کننــد را  ــی را کــه خان مــا و مکان

ــم. ــدر بدانی ق

ویژه نــامه | منظر راه
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