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كه آنجايى از و مىكنـد معرفى چهل تكه و پراكنده ارگانيسـم يك صورت به را خود روز بـه روز معاصر شـهر : چكيـده
ويژه  به شهرى زيرساختهاى لذا است، معاصر شهرسازى بنايى زير عناصر از يكى و اجتماع نشدنى جدا بخش جابجايى،

مىكند. ايفا كاال و افراد جابجايى در مهمى بسيار نقش شهر در نقل و حمل شبكه
اليهبندى با است قادر كه طورى شده، ارايه شهرى پايدار توسعة براى حياتى نقطه يك زيرساختها شكلگيرى با امروزه
سازد. متصور شهرى محيط بازسازى فرايند در اساسى عنصر يك عنوان به را آن و شود يكپارچه طبيعى منظر پيچيدة
اثرى اغلب زيرساختها اين ساختار است، اهميت حايز نيز متراژ و اندازه و مطرح دسترسى به مربوط مسايل كه جايى در
الزم بنابراين مىشود. شهرى برون و شهرى فروپاشـى براى راهي بهنوعى و دارد اطراف قلمرو بر تقسـيمكننده و مخرب
سياليت به پاسخ براى طراحى، در متنوعترى راهكارهاى عبارتى، به شود. نظر تجديد فنى صرفًا فضاهاى دربارة تا است

است. نياز مورد قوى معناى حس و نو هويتى جديد، كالبدى با پويا و انتزاعى فضايى به نيل براى تالش و
پتانسيل بيانگر تجربى پروژههاى سرى يك امروزه شهر، اصلى فرم و شكل از زيرساختها طراحى دورى سالها از پس

بود. خواهد زيبايىشناسى و اجتماعى عملكردى، شرايط در زندگى كيفيت بهبود در زيرساختها طراحى باالى
برنامه در عنصر يك عنوان به را زيرزمينى راه يك سـاختار كه است اين واقعى چالش مدرن پرجمعيت شـهر احياى در

شويم. متصور شهر بازسازى

شهرى. منظر بازسازى، زيرساخت، نقل، و حمل : كليدى واژگان
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مقدمه
معاصر شهرسازى زيربنايى عناصر از يكى و ــهر ش وحدتبخش عامل جابجايى و تحرك
عناصر ــهر، ش ذهنيات و عينيات كاالها، و افراد جريانهاى از مجموعهاى عالوه به ــت؛ اس
به دسترسى تضمين كنونى جامعة ــازماندهندة س و معاصر ــازى شهرس اصول و زيربنايى
نشاندهنده جمعى، ارتباطات قوى پيوند و اجتماعى روابط ميزان افزايش و خدمات و كاالها

هست. نيز اقتصادى توسعه براى مساعد و پرقدرت شرايط
چنانچه ندارد، عهده بر را صرف عملكردى نقش تنها شهرى عنصر هر معاصر جوامع در
را ثابت و ــده ش طراحى پيش از ــيرهاى مس در آمد و رفت نقش تنها نقل و حمل ــبكه ش
تغييرات و حركتى مدار خطوط جزييات در ــتگى پيوس و حركت هدف بلكه ندارد، برعهده
بنابراين مىكند. پيشبينى غيرقابل را مسير و جريان كه است مقصد در ناگهانى و هميشگى
بازنگرى نيازمند گرفتهاند، قرار يكديگر كنار اوليه نياز عملكرد به توجه با كه شهرى عناصر
عناصر اين ــتند. هس ــان ظاهريش عملكرد بر عالوه ديگر نقش چند ــاى ايف و ــى جانماي در
پويا فضايى به نيل براى تالش و سياليت به ــخ پاس براى طراحى در متنوعترى راهكارهاى
زيربنايىـ اقدامات اين ساز و ــاخت س ــتارند. خواس را قوى معنايى بار و نو هويتى و كالبد با
زيادى بسيار تأثير منطقى اندازه و ابعاد و دسترسى نقلـ و حمل و ارتباط به مربوط مسايل

دارند. شهر حومه نواحى و شهر به مسيرها گشايش و قلمرو بر

شهرى قلمروهاى دهنده سازمان زيرساخت راهها، شبكه
بسيار شهر حيات براى ــمارش بىش تقاطع و خطوط با ــهرى ش راههاى ــبكه ش اگرچه
برعهده را ــهرى ش فضاى تعريف و ــهرى ش قلمروهاى ــازماندهى س نقش و ــت اس ضرورى
دارد. را فضايى تهاجم پتانسيل بيشترين معاصر ــهرى ش ــاختهاى زيرس ميان در اما دارد،
را راه ــبكه ش طولى) (اتصالهاى ديگر نقاط در يا و اتصال محل در راه ــبكه ش ــاخت زيرس
به عناصر از مجموعهاى مىكند. كنترل حاشيهها در را آن گهوارهاى ساختار و سازماندهى
سازه اين كالبدى و فضايى كيفيت كه شدهاند متصل عرضى صورت به اطمينان، حاشية اين
اجتماعى ــتفاده اس براى خيابان به آن اتصال و آمده وجود به فضاهاى ظرفيت و گهوارهاى
سرعت براى راهحلى يافتن راهها، شبكه در اصلى هدف است. مهم بسيار شهر در فضا آن از
است عرضى اتصاالت كاهش و سريع طولى محورهاى احداث و روان و سيال ترافيك و باال
منجر طراحى ناحيه به توجه بدون راهها شبكه احداث مىكند. مختل را محور سياليت كه
درون در قوى برش يك گاهى انفكاك اين مىشود. آن با متقاطع قلمرو از خيابان انفكاك به
ارزشهاى كاهش و شهرى نشده حل فضاهاى ايجاد آن نتيجه كه ــت اس شهرى ــتم سيس

است. خيابان منظر اجتماعى
مجموعه امروزه ــهر، ش فرم از ــهرى ش ــاختهاى زيرس طراحى جدايى ــالها س از بعد
شهرى زيرساختهاى طراحى باالى پتانسيلهاى از مىتواند شده) (اجرا حرفهاى پروژههاى
اروپا در كند. ــتفاده اس زندگى ــى زيبايىشناس و اجتماعى عملكردى، كيفيات افزايش در
مقياس در را تحولى فرودگاهها، و تندرو قطار ــتگاههاى ايس ــاتى، تأسيس تونلهاى احداث
و پويا سازماندهى براى بزرگ فرصت يك مىتواند خود كه ــد ش منجر منطقهاى و ــهرى ش
شهرها از بسيارى كه است حالى در اين باشد. شهرى حلنشده فضاهاى از بسيارى نوسازى
ساخته شهر ريتم و مقياس اندازه، به توجه بدون كه باال ــرعت س با بزرگراههاى با مجبورند
همچون فكرى خالق سيستم يك كه است نياز بنابراين، كنند. نرم پنجه و دست شدهاند،

شوند. عمل وارد آن ارتباطى خطوط و شهر ميان پيوستگى در معماران

بارسلونا ليهوانت راه شبكه : اول نمونة
خيابان شهرى ارزش با را ــرعت پرس سفرهاى كه ــطحى چندس ــاختهاى زيرس قابليت
ليهوانت ويا گرن ــى طراح در (Arriola e Fiol) ــول في اى آريوال ــط توس مىدهد، انطباق
بسيارى محور هفتاد، دهة در شد. تجربه ـ2000) 2007) بارسلونا در (Gran via Llevant)
اى آريوال طراحى شدند. تبديل پرسرعت ترافيك براى ــريانهايى ش به ــلونا بارس راههاى از
ــريان ش گرفته، نام (Llevant) ليهوانت خيابان امروزه آنچه مجدد ــكلدهى ش براى فيول
كاربرد بازيابى باعث كه مىكند شهرى بلوار از جديد ــلى نس به تبديل را عظيمى ترافيكى
كه دارد وجود متعددى ترافيكى مسيرهاى زمين پهناى در مىشود؛ رفته دست از شهرى
باالى در و ــگاهى نمايش منطقه يك هفتگى، بازار پاركينگ، تراموا، خط يك راهها، انواع به
و خيابان برش مفصلبندى براى مشخصًا طراحى است. شده تقسيم خطى پارك يك آنها
و شده متراكم كه مىآيد پديد اندك شيبهاى از مسئله اين است. شده تعيين زمين مدل

مىكند. بيان را فضا كلى ادراك
خط 6 : ــود مىش ــازماندهى س ترافيكى مختلف ــطوح س ــاس اس بر جديد راه اينجا در
مركزى بخش باالى برآمدگى ــرى، مت كنارى 3/5 خط دو مركزى، ــش بخ در ــرعت س كم

سـطوح ايجـاد : 2 تصويـر
و مختلـف ترافيكـى
در متنـوع كاربرىهـاى
كاربـرد ليهوانـت، خيابـان
به را رفته دسـت از شـهرى
است. بازگردانده خيابان اين

نگارنده. آرشيو : مأخذ

از بعدى 3 تصوير : 5 تصويـر
غربى. هشـت بزرگراه پروژة

نگارنده. آرشيو : مأخذ
Pic5: 3D picture of west 8
Highway, Source: Archive
of the author.

Pic2: creating multi-level
traffic fluxes and diverse
functions on Llevant
Street, Source: Archive of
the author.
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برندة طرح پـالن : 3 تصوير
و ايده 10» طراحـى مسـابقة
: مأخذ رم». براى پيشـنهاد

نگارنده. آرشيو
Pic3: the plan of the win-
ner design of “10 ideas
and proposals for Rome”
competition, Source: Ar-
chive of the author.

طرح از مقاطعـى : 4 تصويـر
منطقة بـراى چزاريـس دى.
مسابقة در فرانسـيا كورسو
پيشـنهاد و ايده 10» طراحى
آرشـيو : مأخـذ رم». بـراى

نگارنده.
Pic4: Sections of De Ce-
saris design for Corso
Francia in “10 ideas and
proposals for Rome”
competition, Source: Ar-
chive of the author.
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نقش ايفاى بر عالوه شهرى عناصر از هريك معاصر، شـهر در
عملكردهاى شـهرى عناصر ديگر كنـار در قرارگيرى بـا خـود،
از يكى عنـوان به راهها شـبكه مىگيرد. عهـده بر را متفاوتـى
سطح در افراد و كاال نقل و حمل بر عالوه شـهر، زيرسـاختهاى
حيات در بهسزايى نقش شـهرى عناصر از يكى عنوان به شـهر،

مىكند. ايفا شهر سطح در انسانها تعامالت و اجتماعى

از عرضى مقطـع : 1 تصويـر
: مأخـذ ليهوانـت، خيابـان

نگارنده. آرشيو
Pic1: a cross section of
Llevant Street, Source:
Archive of the author.
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و اتوبوس ــتگاه ايس پاركينگ، به ــى دسترس براى خدماتى خطوط و محلى ترافيك ــراى ب
قطعه دو همچنين جديد چندسطحى ــاخت زيرس انتهايى. مرزهاى در بارگيرى محلهاى
كه است حالى در اين و مىشود ــامل ش كوه ــمت س در را متر 400 هريك پاركينگ، زمين
پارك يك ــاحل، س امتداد در دارد. تراموا خط ــتگاه ايس 4 دريا طرف به مخالف، ــمت س در
چنين از بهرهگيرى با كل، در است. شده ساماندهى شيبدار سينوسى صفحههاى در خطى
زمين از توجهى قابل ــزان مي ممكن، كوه به دريا پياده ــير مس طول كاهش ــدى، مفصلبن

(تصاوير 1و2). است شده برخوردار بهترى نفوذپذيرى از شهرى ناحيه كل و بازيافت

رم ِاى آر. جى. راه شبكه : دوم نمونه
يك عنوان به (Grande Raccordo Anulare) اى آر. جى. امروزه ايتاليا، رم ــهر ش در
عدم و شهرى ترافيك در زياد بحران وجود نشاندهنده كيلومتر طول 80 با سوارهرو حلقه
ايالتى مالكيت ناحيه بزرگترين ارتباطىاش خطوط با ناحيه اين است. شهر فضاى با تلفيق

كاربرىهاى ايجاد : 6 تصوير
فضاهـاى جملـه از مختلـف
راهآهن پل زيـر در تفريحى
و وحـدت غربـى هشـت
آن بـه را فضـا يكپارچگـى
آرشـيو  : مأخـذ بازگردانـد.

نگارنده.
Pic6: Creating multiple
functions such as recre-
ational spaces under the
West 8 railroad bridge
lead to a reborn of unity in
space. Source: Archive of
the author.
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ويژگىهاى شامل قلمروها از عبور و همگن غير نوار يك عنوان به و مىدهد تشكيل را رم در
عنوان با پژوهشى است. متفاوتى اقتصادى و اجتماعى محيطى، جغرافيايى، ريختشناسى
در معمارى بخش ــط توس كه رم» در ــهرى ش ــبكههاى ش به اى آر. جى. ارتباط «طراحى
اين بازتعريف قابليت ساپينزا) سچى آر. پروفسور : علمى (مسئول شد هدايت رم ــگاه دانش
مورد را شده تمام دهه 70 در و ــروع ش جنگ زمان در آن ــاخت س كه را ــوارهرو س ــير مس
تركيبات در نوآورى و كاركردى نقش ساماندهى پروژه اصلى هدف است. داده قرار بررسى

است. بزرگراه فضايى
130 ــرعت س محدوديت با (parkway loop) ــاغراه ب حلقههاى ــاخت س نظريه ــدف ه
بر كيلومتر سرعت 50 محدوديت با شهرى بلوار به اى آر. جى. تبديل و ساعت بر كيلومتر
ترافيكى جريانهاى سازى روان مونوريل، عمومى نقل و حمل براى اضافى خطوط با ساعت
زيرساختهاى به تازه تركيب و معنا القاى جهت در و بيرون و درون بين ارتباط ايجاد براى

است. شهرى
سناريوى به را امروز وضعيت شده، شناخته متمم و مهم عوامل عنوان به عملكرد دو اين
حمل مختلف راههاى تركيب و پخش براى سيستمى تعيين آن هدف كه كالنشهرى جديد
بررسى را ترافيك مهندسى مدل يك نظريه اين مىكند. تبديل است، تعامل شروع و نقل و

رساند. اثبات به را آن كارايى و كرد
براى عظيم فرصتى ارايهدهنده (GRA) جى.آر.اى بخش مجدد مدلسازى كلى، طور به
به مىتوان طراحى اين اهداف و ملزومات از ــت. اس آن منظر بازتعريف و شهر ــاماندهى س

: كرد اشاره ذيل موارد
نقش احياى و متنوع عملكردهاى ايجاد هدف و مجاور بافت با خيابان ــتاى راس تلفيق ـ

خيابان. اجتماعى
چالههاى شهرى توپوگرافى در امروزه كه تقاطعها برخى ــكل ش تغيير امكان ــى بررس ـ
وجود امكان اين شبكه سيستم يك به تقاطع كردن محو با است. شهرى) (زيرگذرهاى سياه
يك به جادهاى تقاطع يك بنابراين و كرد احيا شهرى فعاليتهاى براى را زمينها كه دارد

مىشود. تبديل مبادالت شرطى تقاطع
كيفيت با كه بعدى سه عنصر يك چندسطحى. زيرساخت يك قابليتهاى در تحقيق ـ
متصل مجددًا را شده قطع محلى حوزههاى ــت، اس شده تلفيق مشهود و ــخص مش فضايى

مىبخشد. مرز و حد را شهرى بافتهاى و كرده
يكديگر. به ايستگاه اتصال4 و عمومى نقل حمل براى مونوريل احداث پيشبينى ـ

رم حومههاى در شهرى كشاورزى خلق با محيط و منظر هويتساز منابع ارزش توسعه ـ
بيولوژيكى گازهاى و طبيعى سوخت توليد هدف با زراعت و شهرى) ــتانهاى تاكس (ايجاد

شهر. نياز مورد

گمشده فضاهاى احياى تجربيات
ِاى. چزاريس، دى. ِاى. رم»، براى پيشنهاد و ايده 10» عنوان با مسابقهاى براى طراحى در
Arch. A De Cesaris, Arch. A. Franchetti Pardo) اَماتو ِاى. همراه به پاردو فرانچتى
كورسو پرترافيك و شلوغ منطقه موجود وضع بازسازى مورد در مطالعه با (with A, Amato
كاهش اصلى، هدف شدند. اول جايزه برنده رم شمال در واقع (Corso Francia) فرانسيا
جديد پاركينگ احداث با شد پيشبينى است. بوده شهرى بافت در جادهاى صدمات درصد
آلودگى و يافته بهبود معضل اين رم مركزى بخش به دسترسى تونل روى بر خطى پارك و

(تصاوير 3و4). كند پيدا كاهش صوتى آلودگى و هوا
كليساهاى خانهها، (فروشگاهها، مختلف فعاليتهاى براى ــى پوشش عنوان به پل وجود
خوبى به باستان دوران از فراغت) اوقات گذراندن براى محلى يا و دفاعى برجهاى كوچك،
ونيز، در (Rialto) ريالتو پل فلورانس، در (Ponte Vecchio) واچيو پل اروپا در است. مطرح
(Sir John Soane) سوآن جان سر نقاشى و لندن پل پاريس، در (pont Neuf) نيوف پل
به اصفهان، در خواجو پل همچنين است. آن از نمونههايى م) 1776) پيروزى پل يك براى
آب جريان تنظيم سد، يك همانند و كرده متصل هم به را رودخانه شاخه دو پل، يك عنوان
استراحت براى محلى مفرح و عمومى جمعى فضاى يك عنوان به همچنين دارد، عهده بر را
عنوان به عمده بهطور پلها نوزدهم، قرن از حال اين با است. رودخانه چشمانداز تماشاى و
مهندسى تفكر يك از منتج و عملكردى تك شىء يك نوعى به و فنى و تكنيكى فرم يك
يك  دوباره صورتبندى امكان بررسى دنبال به متعددى پروژههاى امروزه است. شده تصور
هستند. حاضر پلهاى براى فعاليتها و عملكردها از ــب مناس تركيب يك و جديد حل راه
بر عالوه است، ــده ش طراحى «چومى» ــط توس كه لوزان در the Pont Villes مثال براى
اتوبوسها، مترو، راهآهن، براى مشترك ايستگاه يك شامل چندعملكردى فضاى يك اينكه

شخصيت هركدام كه موازى راههاى از مجموعهاى عنوان به است، پلموزه يك و اتومبيلها
بلكه موزه، بازديدكنندگان براى تنها نه را، جابهجايىها مختلف انواع اجازه و دارد متفاوتى

است. شده تعريف مىكند، فراهم شهر در مرور و عبور هنگام به لوزان ساكنين براى
راهآهن پل يك از قسمتى (Odile Decq) دك اوديل فرانسوى، معمار پاريس، حومه در
پل" يك در "زندگى جديد ــيلهاى پتانس در كاوش به بىباكانه و كرده تبديل ــهر ش به را
از كه عظيمى محور امتداد در بالعكس و پاريس از سريع مرور و عبور پل روى بر پرداخت؛
انداخته جريان به را مىگذرد (Grand Arch) عظيم طاق ساختمان سمت به نصرت طاق

است. داده قرار را خدماتى ساختمان زمين سطح از باالتر و پل، زير در و
(BRT Architekten) تى) آر. بى. معمارى (گروه تهرانى هادى پروپوزال به ــت اس الزم
شود. اشاره هامبورگ سيتى هافن در آب» روى بر «شهرى يا و پل» در «زندگى با رابطه در
مىآيد، حساب به (Elbe) اِلبه رودخانه شمالى بخش امتداد در شهرى توسعه نشانگر پل اين
متر 700 عرض با اداره و فروشگاه آپارتمان، واحد هزار يك حدود ميزبان اينكه بر عالوه زيرا
باالى راهآهن و شهر زمين سطح بين فضاى مىشود. محسوب نيز پيادهرو مسير يك است،
قابليت مىشود، خوانده بىاهميت» و «حاشيه سنتى هنجارهاى به توجه با نوعى به كه آن

دارد. را شهرى زندگى براى مهيا و شده طراحى مناسب، فضاى يك به تبديل
و شهر مركز ميان راه از نيمى (West 8) غربى ــت هش گروه و گوئز آدريان ــتردام، آمس در
(Teleport) تلهپورت پارك داخل در و (Sloterdijk) اسلوتريك ايستگاه نزديكى در فرودگاه،
منطقهاى راهآهن، خطوط و دوچرخه عبور مسيرهاى و پيادهروها جادهها، از شبكهاى ميان در
دادند نشان روشنى به آنها كردند. تبديل عمومى شهرى فضاى يك به را بىكيفيت و شده رها
بىنظمى بيشترين مسبب نوعى به و مىشوند، رها و تعريف كاربرى بدون معموًال كه فضاهايى
ميدان گردند. باز جامعه به ــكونت س قابل مكانهايى عنوان به مىتوانند ــتند، هس ــهرى ش
مىكند. تداعى ذهن در را شهرى جنگل يك هيبت راهآهنها، پل ميان در جديد ــهرى ش
مزين چدن قطعات با كه درختان تنة مىگيرد، شكل ــفالت آس و چمن طراحى با زمينها
پوشانده پيچك با آهن، ريل سكوى حامل ستونهاى مىشود. نورانى شب در است، ــده ش

است. توت درخت پوسته شبيه و بتنى آنها از يكى پوشش و است شده
بزرگراه پروژه در (NLArchitects) اِل اِن. معماران گروه ــط توس مشابه ــتراتژى اس يك
فضاى براى معماران ــمندانه، هوش اما كوچك عمليات يك طريق از ــد. ش گرفته كار به A8
دهه 70 اوايل كه ــتردام آمس نزديكى در ،A8 بزرگراه راهآهن پل و زمين ميان ــده باقىمان
انجام اقداماتى بود، شده تقسيم شهرى مركز نيمه دو به نامناسبى صورت به و شده ساخته
حل منطقه ــاكنين س و ــهر ش محلى مقامات معماران، همكارى طريق از معضل اين دادند.
اتومبيل 120 ظرفيت با پاركينگ فروشگاه، تعدادى راهآهن، پل زير ميانى فضاى در ــد. ش
يك ــاالن، خردس براى كوچك بازى زمين يك گرافيتى، منطقه يك كوچك، حوض يك و
ستونهاى از برخى شد. داده قرار اسكيت زمين و پينگپونگ بازى فضاى بسكتبال، زمين
باران بارش و ــيد خورش نور از كه صندلىهايى آن كنار در و ــيده پوش چوبى پانلهاى با پل
پوشانده نورى صفحات با بقيه و شد گرفته نظر در اتوبوس ايستگاه براى مىشد محافظت

و6). 5 (تصاوير شد
فضاى در مختلف عملكردى حوزههاى در كه است فعاليتها از گروهى اينها رفته روىهم
يك از تكعملكردى برداشت كه فعاليتها از ــتهاى دس مىگيرد؛ جا خيابان زير يكنواخت
آن  با همنشينى امكان آن جاى به و كرده خارج زيربنايى طرحريزىهاى از را آنها خيابان،

مىآورد. وجود به را

جمعبندى
زيرزمينى مسيرهاى امروزى پرجمعيت شهرهاى نقل و حمل شبكه ساختار بازسازى در
گيرى ــرار ق مكان گزينش ــت. اس مهم ــيار بس عناصر از يكى ــهرى ش ــاى قطاره و ــرو مت
بر عالوه شهر عمومى فضاى و نقل و حمل محور تالقى محل عنوان به مترو ــتگاههاى ايس
حياط و شهرى فعاليتهاى در مهمى بسيار نقش ايستگاه يك عنوان به صرفشان عملكرد

دارد. عهده بر شهر اجتماعى
است گونهاى به زيرساختها شكلدهى و پايدار شهرى توسعه در مهم بسيار نكته امروزه
كه را منظر پيچيده اليههاى بتواند زيرساختى عناصر شهرى، محيط بازسازى فرايند در كه
زيرساختها با همنشينى و برخورد محل در مىشود شناخته ــى اساس عنصر يك عنوان به

كند ترسيم منجسم كل يك و دهد پيوند

No16/Autumn 2011
28


