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چکیده|درخاللتغییراتسریعجهانیدرمحیطهایشهریورویکردهای
زیرساختهای جمله از شهرها، در عناصر از بسیاری ، تابآوری و پایداری
استفاده برای برنامهریزی که میکنند تجربه را الگویی تغییر نقل، و حمل
اصلی مالحظات از طبیعی و انسانی نیازهای کردن یکپارچه و چندمنظوره
آناست.دررویکردشهرسازیاکولوژیک،زیرساختشهری؛شاملمسیرهای
حملونقل،دیگربهعرصهانحصاریمهندسان،برنامهریزانحملونقلومدیران
تعلقنداردونقشمعماریمنظرواکولوژیمنظردراینفرآیندروبهفزونی
به مکملشکلدهی کارکرد اجرای در زیرساختی ظرفیتسیستمهای است.
فرمهایمعماری،اکولوژیکوشهریتاحدزیادیتحققنیافتهاست.داالنهای
حملونقلبهعنوانبخشمهمیازاکوسیستمهایشهریِساختهشده،میتوانند
از انسانی تجربه در تأثیر لحاظ به اکولوژیکی ویژگیهای با تلفیق طریق از
محیطهایشهریوهمچنینزیرساختهایسبزشهری،ارتقایابند.نقشهای
برنامهریزی اکولوژیمنظروشهرسازیمنظرگرادر قابلتوجهمعماریمنظر،
وطراحیداالنهایحملونقلشهری،موضوعاصلیاینمقالهاستتاروشن
شده، ساخته پایدارتر میتوانند شهری زیرساخت پروژههای چگونه که کند
چندعملکردیبودهوخدماتاکولوژیکرابهشهرارائهکنند.اینپژوهشاز
یکنمونهموردیبرایتحقیقاستفادهمیکند:»ایستلینک«1کهیکپروژه
یک پروژه این است. استرالیا ملبورن، در بزرگمقیاس حملونقل زیرساخت
شبکهراهگستردهمشترکبرایدوچرخهسوارانوعابرانرادرخودجایداده
ومجموعهایازتاالبهایمصنوعی،حوضچههایذخیرهآبوباریکههایزمین
برایذخیرهوتصفیهزیستیآبهایسطحی2درطولداالنایجادکردهاست.
تجربهمحیطیرانندگان،دوچرخهسواران،عابرانپیادهومردمیکهدرنزدیکی
اینمحیطزندگیمیکنند،دربرنامهریزیوطراحیمدنظرقرارگرفتهومعماران
پژوهش این داشتند. شرکت فرآیند این در فعالی بهصورت طراحان و منظر
دسترسی،پیوستگی،چندعملکردیبودن،عملکردهایچندمقیاسهوقابلیت
قلمروهای یکپارچهسازی برای اصلی معیارهای بهعنوان را نگهداری و حفظ
انسانیوطبیعیدرطراحیزیرساختامروزیوتغییرشکلمناظرشهریآینده

نشانمیدهد.

واژگانکلیدی|منظرشهری،شهرسازیاکولوژیک،اکولوژیمنظر،زیرساخت،
بزرگراهشهری،خدماتاکوسیستمیشهری.

زیرساخت به عنوان منظر
تلفیققلمروهایانسانیوطبیعیدربرنامهریزیو

طراحی بزرگراههایشهری
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مقدمـه|»زیرسـاخت،دیگـرمتعلـقبـهعرصـهانحصـاری
طـی در نیسـت. حملونقـل ریـزان برنامـه و مهندسـان
تغییـراتسـریعشـهرهایکوچـکوبـزرگمـا،زیرسـاخت
تغییـرالگـوراتجربـهمیکنـدکـهدرآنبرنامهریـزیچنـد
عملکـردیوادغـاماکولوژیهـایبالقـوه،دراولویـتتوجـه
اسـت.تعریـفزیرسـاختامـروزینیازمنـدیـکگـروهچند
رشـتهایازمعمـارانمنظـر،مهندسـان،معمـارانوبرنامـه
ریـزاناسـتتـامنافـعسیسـتمهایفرهنگیوطبیعـیمارا

.)Aquino et al., 2011( کنـد« درک بهدرسـتی
زیرساخت برنامههای درونی و اصلی ویژگی یک بهعنوان
شهری،بسیاریازحوزههاوعواملدربرنامهریزیوطراحی
در باید متعددی معیارهای مؤثرند. شهری زیرساختهای
خاللطراحیاینزیرساختهادرنظرگرفتهشودوگروهی
ازکارشناسانبایدتخصصخودرادرروندطراحیوتحویل
پروژه،بهکارگرفتهوادغامکنند.نقشهایقابلتوجهمعماری
طراحی فرایند در منظر شهرسازی و منظر اکولوژی منظر،
مشخص  تا است تحقیق این محور شهری، زیرساختهای
پایدارتر میتوانند شهری زیرساخت پروژههای چگونه شود
بوده،چندعملکردیساختهشوندوخدماتاکولوژیکرابه
همراهمزایایکارکردیمهندسیبرایشهربهارمغانبیاورند.
ظرفیـتسیسـتمهایزیرسـاختدراجـرایکارکـردمکمـل
شـکلدهیبـهفرمهـایمعمـاری،اکولوژیکوشـهریتاحد
زیـادیتحقـقنیافتـهاسـت.برنامـهریـزانوطراحـاناغلب
موظـفبـهپنهانکردن،محـوکردنوالتیاماثـراتنامطلوب
زیرسـاختهاهسـتند.ازآنهابهندرتخواسـتهمیشـودکه
زیرسـاخترابهعنـوانیکفرصتدرنظربگیرند.زیرسـاخت
قابلیـتکارکـردنبهعنـوانمـادهاولیـهطراحـیویـاایجاد
یـکهویـتمحلـیدرارتبـاطملمـوسبـامنطقـهراداردو
میتوانـدبـایـکشـفافیتفرمـیطراحیشـدهکـهاهمیـت
آنرابـرایجامعـهنشـانمیدهـد،ودرعینحـالالیههـای
جدیـدیازنشـانههایشـهری،فضاهـاوپیوسـتگیهارابـه
حملونقـل، زیرسـاختهای .)Strang, 1996( آورد وجـود
بهعنوانمثـالیـکبزرگـراهشـهری،جزئـیجداییناپذیـراز
منظـرشـهریاسـتکـهدرآنتعامـالتزیادیبیـنعوامل
طبیعـیومصنـوعوجـوددارد.یکپارچـهکـردنقلمروهـای
امـروزو برنامهریـزیزیرسـاختهای انسـانیوطبیعـیدر
طراحـیشـهرهادرایـنمقالـهموردبحـثقرارگرفتـهویـک
چارچـوبمفهومـیوعملیبرایاینفرآیندارائهشـدهاسـت.

زیرساختبهعنوانمنظر

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

و برنامهریــزی و شهرســازیمنظرگرا-اکولوژیکــی
ــاخت ــیزیرس طراح

طراحی در فکری مکتب یک بهعنوان منظرگرا3 شهرسازی
وبرنامهریزی)Weller, 2008(واکولوژیمنظرشهری4که
روابطمتقابلساختاریوعملکردیبینعناصرغیرزنده،زنده
 Forman,( میکند بررسی را محیط انسانی جنبههای و
1995a; 1995b; Niemela, 2011(،میتوانندزمینۀنظری
رابرایمطالعهپروژههایزیرساختشهریفراهمکنند.عوامل
وعناصرمتعددیاینپروژههایبزرگمقیاسراکهدرآنها
 Mostafavi( یکدیگر کنار در شهرسازی و اکولوژی منظر،
)and Doherty, 2010; Mostafavi and Najle, 2003
بهارتقایخدماتاکوسیستمیدرمقیاسمنظرمیپردازند،

.)Müller et al., 2010(تحتتأثیرقرارمیدهند
عالوهبردستیابیبههدفجابجاییمردموکاالها،پروژههای
شبکهراهوزیرساختبایدبهاشکالسکونتافرادودسترسی
آنهاکمککند.رویکردهاییمانندطراحیشهریدرتوسعه
زیرساختراه،نسبتبهرویکردهایسنتیمهندسیتغییری
که میکنند تأکید عوض در و میکنند، ایجاد ارزشها در
اکولوژی باید حملونقل زیرساخت و راه توسعۀ پروژههای
طبیعیرابهاندازهمیراثطبیعی،مصنوعوفرهنگیموردتوجه

.)Raeburn, 2005(قراردهند
بالقوه بهطور میتواند منظر اکولوژی تفکر مشابه، بهطور
زیرساختهای طراحی و برنامهریزی در را مهمی نقشهای
یک بهعنوان میتواند منظر معماری کند. بازی شهری
در اکولوژیکی اصول عملی کاربرد برای محرکه نیروی
زیرساختسبز مانند ایدههایی پروژههایشهریعملکند.
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تصویر2:فرآیندبرنامهریزی
وطراحیپروژۀایستلینکاز
دهۀ1960تاسال2008م.
وارزیابیهایصورتگرفته.
مأخذ:نگارنده.

 Benedict and McMahon, 2006; Davies et al.,(
طراحی و شهری منظر ،)2006, Ignatieva et al., 2011
 Bélanger, 2009; Meyboom, 2009; Tatom,(زیربنایی
2006(،بیشازپیشنقشحیاتیمنظرومعماریمنظررادر

زیرساختهایحملونقلشهریتأییدمیکنند.
دیگـری فرصتهـای میتوانـد شـهری مصنـوع زیرسـاخت
رابـرایمعمـارانمنظـر،مشـابهزیرسـاختهایطبیعـیدر
شـهر،فراهـمکنـد.بهعبارتدیگـر،سیسـتمهایحملونقـل
جریانهـای میتواننـد شـهری مناظـر ازجملـه مناظـر در
اکولوژیـکوتنـوعزیسـتیراعـالوهبـرجابهجایـیایمـنو
 Forman, 1998; Forman(کارآمـدانسـانایجـادکننـد
 and Deblinger, 2000; Harvard GSD Zofnass

.)Program, 2010; Pollalis et al., 2012
تعاملعلومزیستمحیطیوروشهاییازقبیلاکولوژیمنظر
یک بهعنوان شهری، طراحی و منظر معماری معماری، با
راهحلمنطقیبرایحلبسیاریازنگرانیهایزیستمحیطی
عملکردگرا و منفعتگرا رویکرد در میرسد. نظر به امروز
زیرساختهای عمدتاً شهری، زیرساختهای طراحی برای
یا )طبیعی سبز و شهری( )ساخت خاکستری )آب(، آبی
بهطورجداگانهودردورههایمختلف برایشهرها مصنوع(
و برنامهریزیشده ناسازگاری بهطور یا و طراحیشده زمانی

از پس سبز زیرساخت میگیرند.گاهی قرار مورداستفاده
زمانیطوالنیازنخستینزیرساختخاکستریوآبیساخته
ظرفیتهای خاکستری، زیرساخت مواقع خیلی  و میشود
زیستمحیطیرادرحینساختوسازازبینمیبرد.باتوجه
و طبیعی زیرساخت دو هر اجتنابناپذیر و حیاتی نقش به
مصنوعدر زیستپذیریشهرها،یکرویکردیکپارچهبرای
طراحیوایجادزیرساختهاالزماستوشهرسازیمنظرگراو
رویکردهایاکولوژیکبهسببجامعیتخودمیتوانندکمک
بزرگیبرایحلاینمشکلبودهوخدماتبالقوهونقشهای
شهری  محیطهای به را اکولوژیک طراحیشده زیرساخت

.)Khansefid, 2013 & 2014(بیاورند
مقالـهحاضـرتـالشمیکنـدتـامشـخصکنـدزیرسـاخت
درسـتتر اکولوژیـک لحـاظ بـه میتوانـد چگونـه شـهری
طراحـیشـودتـاپایدارتـربـودهوبـراسـاسیـکرویکـرد
اکولوژیک-شهرسـازینسـبتبـهمحیطهـایزنـدۀشـهری
اکولوژیکـی، شـهری مطالعـات در باشـد. پاسـخگو بیشـتر
شـکافیبینمفاهیـموروشهایارائهشـدهدرعلوماکولوژی
شـهریوفراینـدرایجطراحـیوبرنامهریزیوجـوددارد.این
مقالـهتـالشمیکنـدتـااینشـکافراپـرکنـدوبخصوص
بهعنوانمثـال مصنـوع، حرکتـی داالنهـای بـر تمرکـز بـا
بزرگراههـادرمناطـقشـهری،بـهدنبـالپاسـخیـکسـؤال

ویژهنــامه|منظرراه
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اساسـیاسـت:زیرسـاختهایشـهری،مخصوصاًداالنهای
حرکتـی،چگونـهمیتواننـدطراحـیشـوندتـامنظرشـهری
واکولـوژیشـهرراارتقـادهنـد؟دررویکـرداکولـوژیمنظِر
پیشنهادشـدهدرپروژههـایزیرسـاختشـهری،ویژگیهـاو
فرآیندهـایمحیطـینقشهـایمهمـیراایفـامیکننـدو
بایـددرفرآینـدطراحـیزیرسـاختهایمصنـوعدرکنـار

عوامـلمهندسـیدرنظـرگرفتـهشـوند.
تمرکـزاصلـیایـنمقالـهبـرداالنمصنـوعاسـتوابعـاد
طبیعـیبراسـاسروابطوتأثیرشـانبرداالنهـایبزرگراهی
وفـرموعملکـردآنهامطالعهشـدهاسـت.ایـنمقالهدانش
نظـریوعملـیدراینزمینـهراازنقطهنظـرحرفهایمحیط
مصنـوعبررسـیمیکنـدوبـهزیرسـاختبهعنـوانبخـش

مهمـیازمنظـرشـهرینـگاهمیکند.

مطالعۀموردی:»ایستلینک«،ملبورن،استرالیا
اجرای و طراحی موفقیت میزان ارزیابی و بررسی بهمنظور
یکپروژهزیرساختمصنوعدرمعنایمنظری-اکولوژیکی،
ازجمله مختلف جنبههای و شده انجام موردی مطالعه یک
فرآیندطراحیوایجاد،عناصروویژگیهایمنظرکهبهلحاظ
اکولوژیکیمهمهستند،وعملکردآنهادرمحیطشهریدر

طولمطالعه،بررسیشدهاست.
»ایستلینک«،یکپروژهزیرساختحملونقلبزرگمقیاس
و میرود شمار به غیرمعمول و منحصربهفرد ملبورن، در
و نظریهپردازیطراحی نمونۀمهمدر بهعنوانیک میتواند
چارچوبایجاداکولوژیکیمحسوبشود.اینپروژهبزرگترین
ایالتویکتوریاساختهشدهو جادهایاستکهتابهحالدر
بزرگترینپروژهجادهشهریاسترالیااست.اینپروژهترکیبی

تصویر3:تجزیهوتحلیلمنظردرامتدادمسیرپروژهدربیانیههایاثراتمحیطیبرایداالنهایحملونقلی»اسکورزبای«)Scoresby Transport Corridor(توسط
شرکتمشاورEDAW،کهبعدهاتوسطشرکتمهندسینمشاورمعمارانمنظر،طراحانشهریوبرنامهریزانشهری»تراکت«،ایستلینکنامیدهشد:الف(ویژگی

Department of Infrastructure, 1998:منظر،ب(تجزیهوتحلیلسایتودیدها،ج(مسیلوپوششگیاهی،د(اتصالبهزیرساختهایگستردهتر.مأخذ

زیرساختبهعنوانمنظر
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ازهردوویژگیهایمصنوعوطبیعیویکعنصراتصالیمهم
برایبخششرقیشهراستکهبهعنوانیکداالنحملونقل
شهریمهمعملکردهوارتباطیحیاتیبرای1.5میلیوننفر
کهدرحومههایشرقوجنوبشرقملبورنزندگیمیکنند
برای و تکمیل درسال2008 پروژه این است. کرده ایجاد

ترددماشینهابازگشاییشد)تصویر1(.
از ایستلینک  طراحی  فرآیند و برنامهریزی از بهتر درک
طریقبررسیاسنادوبرنامههایمربوطهبهدستآمدهاست؛

ازبرنامههایشبکههایحملونقلملبورندردهه1960 م.
تابیانیههایاثراتمحیطی5 دردهه1990 وقوانینساخت
پروژهدرمقیاسهایفضاییوزمانی،کهبهدنبالآن،ارزیابی
شرایطپیشازساختوپسازساختپروژهصورتگرفتکه
بهعنوانبخشیازمنابعاینتحقیق استفادهشد)تصویر2(.

و طراحی فرآیند در جدید محیطی مالحظات از بسیاری
ساختپروژهایستلینکباتوجهبهویژگیهایبسترطبیعیو
مصنوعبهکاررفتهاستکهشاملتاالبها،سیستمهایکنترل

.Linking Melbourne Authority:مأخذ.)Mullum Mullum(تصویر5:مسیرهایمشترکدوچرخهوپیادهدرایستلینکدرمنطقۀمولوممولوم

 Scoresby Transport(»تصویر4:برخیازگونهشناسیهایمقاطعپروژه»ایستلینک«درطرحمنظر.بیانیههایاثراتمحیطیبرایداالنحملونقلی»اسکورزبای
Department of Infrastructure, 1998:ایستلینکنامگرفت.مأخذ،EDAWکهبعدهاتوسط)Corridor
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خاص گونههای و پارکها از  تا بوده تونلها و آب کیفیت
جنگلهایموجودمحافظتشود.بزرگراه39کیلومتریتوسط
به پیادهروی و دوچرخهسواری مسیرهای پلها، از شبکهای
بافتشهریپیرامونمتصلاست.اینپروژهشاملساخت45
کیلومترجادهجدیدمیشودکهششکیلومترازآنکمربندی
بودهو35کیلومترراهفرعیبرایپیادهرویودوچرخهسواری
است.بیشاز3.6میلیونگیاهدرامتدادمسیردرمنطقهایبه
مساحت480هکتارکاشتهشدهاستکهبزرگترازمجموع

پارکهاوباغهادرشهرملبورنبیشتراست.
بیشاز60تاالبوسیستمهایکنترلکیفیتآبدرطول
بزرگراههاجاریمیشوند ازسطح آبیکه تا قرارگرفته راه
به »ملبا«7 و مولوم«6 »مولوم تونلهای کند. هدایت را
حفاظت خود باالی پارک زمینهای از کیلومتر 1.6 طول
میکنند،کهشاملگونههایقابلتوجهجنگل»والیهیث«8
»موسسه سوی از پروژه این .)ConnectEast( است
معمارانمنظراسترالیا«9دربخشمعماریمنظروطراحی
 Australian Institute( است شده جایزه برنده شهری
از برخی 4 و 3 تصاویر .)Architects  of Landscape
ویژگیهای گونهشناسی و منظر اولیه تجزیهوتحلیلهای

منظررادراسنادپروژهنشانمیدهد.
برای را مشترک گسترده راه شبکه یک ایستلینک،
دوچرخهسوارانوعابرانایجادمیکند،کهباراههایموجود
ازیکفرآیند ملبورنمرتبطخواهدشد.مسیرعبوریپس
پایدارو با»ادارۀتوسعه بررسیگستردهکهشاملمذاکرات
محیط«10،»جادههایویکتوریا«11،»دوچرخههایویکتوریا«12
ونمایندگانشوراهایشهروگروههایزیستمحیطیمحلی
بود،اصالحگردید.چندینبرنامۀپیادهرویدرمنطقه بااین
از کوچکحساس بسیار مناطق حتی تا شد برگزار گروهها
بازرسیها، این نتیجۀ در شود. شناخته گیاهی پوشش نظر
اهمیت با مناطقی از که شد مشخص نهایی مسیر طراحی
اشتراکی مسیر میکند. حفاظت زیاد بسیار زیستمحیطی
دوچرخهوپیادهازمیاندره،بهطول2.75کیلومترکشیده

خواهدشد)تصاویر6،5و7(.
70 حدود ایستلینک، صاحب و مالک »کانکتایست«13،
زمین باریکههای و آب ذخیره حوضچه مصنوعی، تاالب
برایذخیرهوتصفیهزیستیآبهایسطحیدرطولمسیر 
پروژه ایجادکرده،کهنشانمیدهدمیزانتاالبها،دریک
این است. بینظیر استرالیا در مقیاس این در پروژهجادهای

تصویر6:حفاظتازپارکهای
باالیتونلها،شاملگونههای
قابلتوجهدرجنگل»والیهیث«
)Valley Heath Forest(و
جریانهایطبیعینهرها.
مأخذ:نگارنده.

زیرساختبهعنوانمنظر

تصویر7:شبکهمسیرهایاشتراکیبرایدوچرخهسوارانوعابراندرباالیتونلهاودرامتدادمسیربزرگراه.مأخذ:نگارنده.
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اززیستگاههای بهعنوانیکرشتهشمالی-جنوبی تاالبها،
جدیدآبیدرطولداالنعملمیکنندکهبهآبراههایموجود،
زهکشیهاونهرهامتصلاست.تاالبهایکاکوسیستمامن
پستاندارانکوچک و آبی،حشرات پرندگان قورباغهها، برای
دراینمناطقبهوجودمیآورند.اینتاالبهابرایجمعآوری
وهدایتتمامیآبهایسطحجادهبراساساستانداردهای
را آبها این همه تاالبها است. طراحیشده سواره راههای
پیشازآنکهبهآبراههایاطرافنشرپیداکند،جمعمیکند
ازموارد )Authority Melbourne Linking(.دربسیاری

تا شدند ساخته و جهتدهی دوباره نهرها داالن، طول در
اکولوژیهای بهعنوان اکوسیستم مزایای با طبیعی مناظری

مصنوع،ایجادکنند)تصاویر9،8و10(.
مسیر  جنوب به شمال امتداد در نقاط از بسیاری در
ایستلینک،کهدرآنچندینپارکومکانتفریحیوجود
دارد،عناصرطبیعیواکولوژیساختهشده،عالوهبرخدمات
اکولوژیکیکهدرنزدیکیمناطقشهریوزمینهایمسکونی
ارائهمیدهند،بهعنوانابزاریبرایآگاهیمحیطیدرمیان

مردمنیزاستفادهمیشوند)تصاویر11و12(.

تصویر8:بیشاز60تاالب
درطولایستلینکبرای

ذخیرۀآب،تصفیه،زیستگاه
حیاتوحش،وتفریحساختهشده

است.مأخذ:نگارنده.

تصویر9:احیاینهرهابرای
حذفعلفهایهرزوحفاظت

ازگیاهانبومی.پروژۀداالنهای
سبزشرکتآبملبورن

retaWs’enruobleM(
،)neerGfosrodirroC
پروژهایبرایزایشدوباره

آبراههایشهری.مأخذ:نگارنده.

تصویر10:جهتدهیدوبارۀ
نهرهاوبازسازیآنهابامناظر
طبیعیدرطولایستلینک.

مأخذ:نگارنده.
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منظرشهریاکولوژیک؛چارچوبیبراییکپارچهسازی
منظر اکولوژی دیدگاه از حملونقل داالن یک هنگامیکه
مسائل و پایدار برنامهریزی لحاظ به شهری، محیطهای در
ویژگیهای از گستردهای طیف میشود، مطالعه طراحی
از فراتر مقیاسوسیعتر، با ارتباط در باید ومصنوع طبیعی
منابعطبیعی، و پارکها بررسیشود. راه، با مجاورتمحلی
بقایایمحلیویالکههایکاشتهشدهازفضایسبز،تاالبهای
طبیعییامصنوعومناطقشهری،ازجملهاینلکههایمهم
اکولوژیکیهستند.جریانهایهیدرولوژیکنهرهایبزرگو
کوچکورودخانهها،دسترسیهایاصلیوفرعیازخیابانهاو
الگوهایآنها،راههایجایگزینحملونقلمانندمسیرهای
عمومی حملونقل خطوط و دوچرخهسواری و پیادهروی
کلی اکولوژیک ساختار در را قابلتوجهی داالنهای ریلی،

ایننوعازبافتهایشهری ایجادمیکنند.
بهعبارتدیگر،اینویژگیها،فرمشهری،روشهایحملونقل،
فضاهایبازعمومیوگونههایمنظررادرهرپروژۀزیرساخت،
تحت شهری، بزرگراههای حملونقل داالنهای ازجمله
با ادغام بر عالوه منظر و شهری فرم میدهند. قرار تأثیر
کاربری یکپارچهسازی برای ایدههایی موجود، زیرساختهای

زمینوبرنامهریزیحملونقلکهدرارتباطنزدیکبامحیط
اطرافاسترابهارمغانمیآورد.اینموضوعبهویژههنگامیکه
بهمقیاسبزرگداالنحملونقلشهرینگاهشودازاهمیت
تحلیل، سطح و مقیاس بنابراین، است. برخوردار زیادی
حملونقل داالنهای در اکولوژیک ویژگیهای بررسی در

شهریبسیارمهماست.
هرپروژهزیرساختحملونقلرامیتوانحداقلدرسهمقیاس
منطقه،داالنوسایتارزیابیکردوآنالیزدرچندمقیاسبرای
ارزیابیپروژههایحملونقلشهریبهمنظورتلفیقارزشهای
پنج است. برخوردار زیادی اهمیت از فرهنگی و اکولوژیکی
معیاراصلیارزیابیبرایپروژههایزیرساختامروزیکهدراین
مقالهموردبررسیقرارگرفتهودررویکردییکپارچهپیشنهاد
عملکردی پیوستگی؛چند دسترسی؛ : از عبارتاند میشوند

بودن؛چندمقیاسهبودن؛وقابلیتنگهداری.
همانطورکهدرتصویر13نشاندادهشدهوپسازآندر
جدول1طبقهبندیشدهاست،مسائلپروژههایزیرساخت
گرفتن نظر در با مختلف، مراحل و مکانها در حملونقل
پیچیده و متعدد منظر، ویژگیهای و اکولوژیکی جنبههای
هستندوتعامالتیدرسطوحمختلفبینعناصرمنظر،شامل

زیرساختبهعنوانمنظر

تصویر11:استفادهازعناصر
طبیعیباقیماندهواکوسیستم
ساختهشدهبرایآموزشآگاهی
محیطیوخدماتاکولوژیکدر
نزدیکیمناطقشهریواراضی
مسکونی.مأخذ:نگارنده.

تصویر12:کاشتطبیعیدر
طراحیمنظردرطولمسیرپروژه
باتوجهبهپوششگیاهیطبیعی
سایت.مأخذ:نگارنده.
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دارد. وجود ماتریس(، داالن، )لکه، زیستمحیطی اجزای
سخت لبههای شکل، محدوده، و محل اندازه، تعداد، نوع،
در اطراف محیط با آنها تعامل و اکولوژیک لکههای نرم یا
ارزشگذاریوارزیابیبرنامههایزیرساختبسیارمهماست.
لبهها الگوها، ارزیابیداالنها،نوع،عرض،تعداد،نزدیکی، در
وتعاملبازمینهبایددرجزئیاتمطالعهشود.تقاطعماتریس،
گره،اتصال،پراکندگیوالگوهایموزاییکیدرمیانمهمترین
بارویکرداکولوژی معیارهابرایبررسیپروژههایزیرساخت

منظرهستند.
دسترسیبینعواملطبیعیوانسانیمانندارتباطبافضاهای
سبزوپارکها،گذرگاههایحیاتوحش،داالنهایطبیعیو
عناصرمنظرخطیمصنوع،ارتباطباخیابانها،ارتباطبابافت
شهریووجودمسیرهایمشترک،ایجادروگذرهاوزیرگذرها،
پلهاودردسترسبودنحملونقلعمومی،کلیدموفقیتهر

پروژهزیرساختاست.
راهآبهـا، و نهرهـا سـبز، فضاهـای و پارکهـا پیوسـتگی
بزرگراههـاوخیابانهـا،راهآهـن،کوچههـاوجادههـایفرعـی
بـرایحفـظ بهعـالوۀچنـدعملکـردیبـودنطـرحپـروژه
زیسـتگاهحیاتوحش،ایجـاداکولوژیمصنـوع،وایجادتعادل
بیـنحملونقـلسـواره،دوچرخـهوپیـاده،بـرآوردهکـردن
نیازهـایتفریـحوفراغـت،همچنیـنعملکردهـایمهندسـی
زمینههـایاساسـیهسـتندکـهبایـدتوسـطبرنامهریـزان،

طراحـانومدیـراندرنظـرگرفتـهشـود.
عملکـرددرمقیاسهـایمختلـفدرهـردوزمینـۀطبیعـی،
شـاملاکوسیسـتممنطقـه،داالنهـایاکولوژیـکوعناصـر

حملونقـل شـبکه شـامل انسـانی، زمینـۀ و اکولوژیـک؛
گسـتردهتر،ارتبـاطبـامناطـقشـهریومناطـقمسـکونی
مجـاورولبههـا،معیارهـایدیگریبـرایارزیابـیپروژههای

داالنزیرسـاختهسـتند)تصویـر14(.
نهـان اغلـب جنبههـای از حفاظـت، و نگهـداری قابلیـت
برنامهریـزیوطراحـیاسـت،بهویـژههنگامیکـهیـک در
رویکـردیکپارچـهدرپروژههـاوجـودنداشـتهباشـد.اقـدام،
نگهـداریونظـارتبـرپروژههـادربلندمـدتکلیـدنهایـی
موفقیـتومنبـعدواموپایـداریهرپروژهاسـتکهمیتواند
بهطـوربالقـوهبخـشمهمیازمنظرشـهریامـروزیوآینده

رابسـازد.
طیـفتغییـراتهردوعواملانسـانیوطبیعـیدرمکانهای
مختلـفدرطـولداالنهـایخطـیحملونقـل،بهخصـوص
درمقیاسهـایبـزرگپروژههـایعظیـممانندایسـتلینک،
ممکناسـتبـهاسـتراتژیهایبرنامهریـزیوطراحیمتنوع
ولـیهماهنـگدرمکانهـایمختلـفدرطـولداالننیـاز
داشـتهباشـد.ایـنتنـوعگونههـایمنظـرطراحیشـدهدر
طـولداالن،منبعـیاسـتکـهبـردسترسـی،پیوسـتگی،
چنـدعملکردیبـودن،عملکردهـایچندمقیاسـه،وقابلیت
نگهـداریپـروژهدرمراحـلمختلـفبرنامهریـزی،طراحـی،
داشـت. خواهـد زیـادی تأثیـر سـاخت از پـس و سـاخت
یکپارچهسـازیوتلفیـققلمروهایمختلفانسـانیوطبیعی
دربرنامهریـزیوطراحـیزیرسـاختامروزیشـهرهاوفراتر
رفتـنازپروژههـایتـکمنظـورهتاحـدزیـادیمیتواندبه

افزایـشخدمـاتاکولوژیکـیدرشـهرکمـککند.

تصویر13:تعامالتمتعدد،پیچیده،
وچندسطحیعناصراکولوژیک
منظر)لکه،داالن،ماتریس(در
محیطهایشهری)درسطح
سایت،داالنومنطقه(تأثیرگذاربر
داالنهایحملونقلومعیارهای
طراحیوبرنامهریزیپروژههای
بزرگراه.مأخذ:نگارنده.
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در منظـر و مصنـوع و طبیعـی محیـط تعامـل بـه توجـه
طراحـیبزرگـراه)Qian et al., 2014(وایجـادجادههـای
سـبزبـایکپارچهسـازیمنابـعفرهنگـی،طبیعـی،وبصـری
)Sipes and Sipes, 2012(،کلیـدموفقیـتدرپروژههـای
زیرسـاختهایحملونقـلاسـت.بـرایایـنمنظـورازنظـر
اکولـوژیطبیعـی،ارزیابـیکمـیحـوزۀاثـرجـاده،اثـرات
آسـتانهایبزرگراهها)Eigenbrod et al., 2009(واسـتفاده
ازروشهـا،معیارهـایسـنجشوابزارهـایاکولـوژیمنظـر
مفیـدخواهـدبـود.ازنظـرمنابـعبصـری،بررسـیمیـزان
 Froment(رضایتمنـدیوترجیحـاتناظرازمناظـربزرگراه
and Domon, 2006(منجـربـهرویکردهـایجدیـدیدر
برنامهریـزیوطراحـیمنظـربزرگراههـایشـهریمیشـود.

تصویر14:رابطهایستلینکبادیگرداالنهاولکههایاصلیطبیعیومصنوع
درمحیطشهری.مأخذ:نگارنده،براساسدادههایفضاییارائهشدهتوسطبانک

دادههایمکانیدانشگاهملبورن.

عناصروویژگیهاشاخص

دسترسی

طبیعی

ارتباطبافضاهایسبز

ارتباطباپارکها

گذرگاهحیاتوحش

داالنهایطبیعی

انسانی

ارتباطباخیابانها

ارتباطبابافتشهری

مسیرهایاشتراکیدوچرخهوپیاده

مسیرهایروگذروزیرگذر،پلها

حملونقلعمومی

پیوستگی

طبیعی
پارکهاوفضاهایسبز

نهرهاومسیرهایآب

انسانی

بزرگراههاوخیابانها

مسیرهایریلی

کوچههاوراههایفرعی

چند

عملکردی

بودن

طبیعی
حفظزیستگاههایحیاتوحش

اکولوژیهایمصنوع

انسانی

حملونقلوسایلموتوری

دوچرخهسواریوعبورپیاده

مکانهایتفرجی

عملکردهایمهندسی

چند

مقیاسی

بودن

طبیعی

اکوسیستممنطقهای

داالنهایاکولوژیک

عناصراکولوژیک

انسانی

شبکهحملونقلگسترده

ارتباطبامناطقشهری

مناطقمسکونیمجاورولبهها

قابلیت

نگهداری

بهرهبرداری

نگهداری

نظارت

زیرساخت پروژههای ارزیابی وشاخصهای انسانی و ابعادطبیعی : 1 جدول
و طراحی برنامهریزی، برای یکپارچه رویکرد یک در شهری حملونقل

بهرهبرداری.مأخذ:نگارنده.
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اکولوژیکـیرابهعنـوانیـکرویکـردموردبررسـیقـرارداده
اسـتتـاچارچوبـیبـرایکمکبـهطراحـانوبرنامـهریزان
داالنهـایزیرسـاختمصنـوعشـهری،ماننـدبزرگراههـای
شـهری،فراهـمکنـد،تـاایـنپروژههـاوطرحهـابـهلحـاظ
شـهری کاربریهـای سـایر بـا تعامـل بـرای و اکولوژیـک
بهویـژهفضاهـایسـبزوبـازارتقـایافتـهوقابلیتهـایچند
عملکردیشـانافزایـشیابـد.بـرایانجـاماینکار،اسـتفاده
ازیـکنمونـهمـوردیبـرایدرکبهتـرازمعیارهـایمهمو
عوامـلدرمقیاسهـایمختلـفمطالعـۀپـروژهمفیداسـت.
درانجـامایـنکار،سـهدسـتهازمالحظاتبهشـرحزیرباید

موردتوجـهقـرارگیرد:
1.منظـرطبیعـیومصنـوع،عناصـرآبـیوزیرسـاختهای
طبیعی،بهعنوانبسـتریکهپروژهبررویسـاختهمیشـود.
2.کاربـریزمیـن،فضاهـاوالگوهـایشـهریدرارتبـاطبـا

ایجادشـدهتوسـطپروژههـا تغییـرات
حملونقـل، بـرای جایگزیـن و مختلـف شـیوههای .3
بهعنوانمثـالپیـادهرویودوچرخهسـواریکهدریکبسـتر

گسـتردهترودرمناطـقشـهریاطـرافادغـامشـدهباشـد.
ماتریـس(،سـطوح داالن، )لکـه، منظـر اکولوژیـک اجـزای
شـاخصهای و سـایت( داالن، )منطقـه، تجزیهوتحلیـل
ارزیابـیپروژههـا،نیـازبـهمطالعـاتوپژوهـشبیشـتردارد
تـاارزیابـیدقیـقزیـرشـاخصهاومعیارهـابرایهـریکاز
آنهـادرمقیاسهـایمختلـفممکـنشـود.یکپارچهسـازی
مزایـایزیسـتمحیطیواجتماعیدرفرآینـدطراحیوارائه
پروژههـایزیرسـاختحملونقـلخطـی،بسـیاروابسـتهبـه
بسـتراسـتوتـاحـدزیـادیتحـتتأثیـرابعـادتوپولوژیک
ومورفولوژیـکمکانهـاوزمینههـایمحلـیقـرارمیگیـرد.
رویکـردپیشـنهادیهـمدربرنامهریـزی،طراحـیوسـاخت
پروژههـایجدیـدوهمدرارزیابـیپروژههایمشـابهموجود
نتیجـۀ اسـت. قابلاعمـال بهبـودآنهـا بـرای ساختهشـده
بهکارگیـریرویکردهـایمنظرگرا-اکولوژیکـیدرطراحـیو
ایجـادداالنهـایزیرسـاختشـهری،مخصوصـاًداالنهـای
حملونقـلبزرگراههـایشـهری،ایجادداالنهـایحملونقل
وجادههـایپایدارتـروچنـدعملکردیاسـتکـهارزشهاو
خدماتـیرابـهمناظرشـهریمعاصروآینـدهاضافهمیکنند.
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