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چكيده : در دهه هاى اخير سكونت گاه هاى شهرى انسان چه به واسطه 
گسترش مرزهاى فيزيكى و ساختارى و چه از ناحيه حوزه نفوذ و ردپاى 
اكولوژيكى كه در عرصه هاى بكر طبيعى همجوار خود برجاى مى گذارند با 
سرعتى بيش از گذشته در حال نفوذ و تخريب و تغيير چهره طبيعى اين 
اراضى هستند. از مصاديق بارز اين تنيدگى روزافزون شهر در حوزه هاى 
طبيعى، شبكه هاى ارتباطى و حمل و نقل برون شهرى است. طرح هايى 
از اين دسـت كه با عملكردهاى ابرسازه اى در قلمروهاى طبيعى ايجاد 
مى شود، در حال حاضر بخش قابل توجهى از پروژه هاى معماران منظر 
را در كشورهاى غربى به خود اختصاص مى دهد و در سايه رويكردهاى 
منظرگراى طراحان به فرصتى براى ايجاد تعاملى هم افزا بين پروژه ها و 
محيط طبيعى مبدل شده است. پروژه بزرگراه A20 در فرانسه كه يكى 
از شـاهراه هاى حمل و نقل سواره از شمال به جنوب اين كشور است از 
مصاديق چنين طرح هايى است. اين پروژه به واسطه گذر طبيعت مدار 
از اراضـِى بـا توپوگرافى پيچيده و ريخت شناسـى خاص كه مهم ترين 
چالش پيـش روى آن بوده و ايجاد تركيبى يكپارچه  و هوشـمندانه  از 
 رويكردهـاى اكولوژيـك و طبيعت مدار بـا تأمين امنيـت كاركردى و 
عملكرد بهينه، تحسين شده است. دست كارى هاى تنديس گرايانه در 
ريخت شناسـى اراضى سايت با بهره گيرى از سلسله مراتب هندسى و 
توجه به مقياس ادراكى مخاطب در تلفيق با پوشـش گياهى مناسـب، 
جنبه هاى زيبايى شناسـانه طرح را با رويكـرد زمينه گرايى اكولوژيك 
تأمين مى نمايد. در اين پروژه تالش شـده تـا با تعديل مرزهاى بصرى 
طرح با محيط طبيعى، تضاد ميان اراضى بكر و پروژه به حداقل برسـد. 
چنين نگرشـى در سـازماندهى فضايى طرح، يك جـاده كالن مقياس 
برون شـهرى را از خطوطى تحميل شـونده به طبيعـت كه قلمروهاى 
يكپارچه آن را مى خراشـد و چند پاره مى كند به مداخله اى هارمونيك 
در زيسـت بوم طبيعى مبدل مى سازد. به بيان ديگر نگرش منظرين به 
ابرسـازه هاى توسعه اين امكان را فراهم آورده تا نفوذ ناگزير حوزه هاى 
سكونت گاهى انسان به قلمروهاى طبيعى و اكولوژيك به گونه اى پايدار 

و با حفظ تنوع زيستى صورت گيرد.
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"راه يكى از اصلى ترين ساخته هاى دست بشر در دوران معاصر است كه قابليت توليد 
(J. B. Jackson)و بازتعريف منظر را دارد".                   ِجى. بى. جكسون

تصوير 2 : هماهنگى و تلفيق 
با  پروژه  مرزهاى  متناسب 
سايت.  توپوگرافى  خطوط 

.Racine, 2004 : مأخذ

Pic2:  Perfect intervention 
and adaptation of project 
borders with site topo-
graphic contours. Source: 
Racine, 2004.

تصوير 1 : رويكردهاى پايدار 
طرح  همجوار  سازه هاى  در 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى 
است.  پروژه  اين  طراحى 

.Racine, 2004 : مأخذ
Pic1: Sustainable struc-
tures in immediate neigh-
borhoods are one of the 
most important features 
in this project. Source: 
Racine, 2004.

مقدمه
 آلن پروو در مقياس هاى مختلف به طراحى و اجراى پروژه هاى منظر مى پردازد و انطباق 
اين طرح ها با معيارهاى توسعه پايدار يكى از محورهاى اصلى مورد توجه وى است. نوشتة 
ــى از پروژه هاى موفق و تأثيرگذار  ــر با هدف تحليل و تبيين رويكردهاى حاكم بر يك حاض
 A20 نگاشته شده است. پروژه آزادراه (Territories) اين شركت در مقياس كالن سرزمينى
بخشى ازيك شاهراه  مهم حمل و نقل سواره دركشور فرانسه است. اگرچه سهم قابل توجهى 
ــت هاى كلى  ــاى اكولوژيك و طبيعت مدار حاكم بر اين پروژه تحت تأثير سياس از رويكرده
 ASF ــور فرانسه در توسعه ابرسازه هاى حمل و نقل و سازمان هاى مرتبط مانند اروپا و كش
ــت، ليكن  ــكل گرفته كه كارفرماى اين طرح اس Autorouts du Sad de la France)) ش
ــاخص مى نمايد و آن را در خور دريافت يكى از مهم ترين  آنچه اين اثر را منحصر بفرد و  ش
جوايز كشور فرانسه در  اين  حوزه كرده، روش هنرمندانه و هوشمندانه معماران منظر پروژه 
ــكل دهى منظر در مقياس  در چگونگى مداخله در منظر اراضى طبيعى دربرگيرنده آن و ش
ــيدن به اصول مورد نظر كارفرما است. به نحوى كه امروز اين پروژه يكى  كالن در عين رس
ــازه هاى حمل و نقل در فرانسه و در كل اروپا به شمار  ــعه ابرس از موفق ترين طرح هاى توس

مى رود.  

فرضيه
ــانِى  حوزه هاى  سرزمينى (Territories) راهكارى  رويكردهاى منظرگرا در مداخالت انس
ــتر  ــيل هاى بس مؤثر در ايجاد تركيبى هماهنگ از نيازهاى كاركردى و فنى پروژه با پتانس

سايت و دستيابى به معيارهاى توسعه پايدار است. 

قلمروهاى طبيعى و مداخله اجتناب ناپذير انسان به واسطه توسعه شهرها
ــركت معمارى منظر  ــرزمينى (Territories) ش طرح آزادراه A20 در حوزة پروژه هاى س
ــت. توجه به طبقه بندى پروژه هاى معمارى منظر در حوزه  ــيم بندى شده اس Signes تقس
ــوند، در درك ماهيت اين آثار اهميت دارد.  ــده كه در قلمرو هاى طبيعى اجرا مى ش ياد ش
واژه سرزمين يا قلمرو (Territory) در لغت نامه آكسفورد به قطعه زمينى وسيع اطالق شده 
ــد و در علم جغرافياى شهرى به  ــت كه داراى صفات مميزه و ويژگى هويتى خاصى باش اس
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فرعى  مسيرهاى   : تصوير5 
با  را  اصلى  شاهراه  ارتباط 
ايجاد  عين  در  همجوارى ها، 
امكان شكل گيرى حريم سبز 
برقرار مى كنند.  براى مسير، 

.Racine, 2004 : مأخذ

Pic5: Meanwhile, side-
ways make possible to 
form a green gap for high-
way, connect the main 
road to neighborhoods. 
Source: Racine, 2004.

تصوير 4 : تبديل پيچيدگى هاى 
زمين ساختى  و  شكل شناختى 
بسترطرح به تركيبى هماهنگ 
منظر  در  طبيعت  با  همساز  و 

.Racine, 2004 : آن. مأخذ

Pic4: Transforming of 
morphological complexi-
ties of A20`s natural base 
to a harmonic nature 
adapted landscaping. 
Source: Racine, 2004.

كه  اوليه اى  طرح   :  3 تصوير 
 A20 بزرگراه  عبور  چگونگى 
پيچيده  عوارض  ميان  از  را 
برش هاى  ايجاد  با  زمين 
عميق نشان مى دهد. مأخذ: 
Racine, 2004.

Pic3: Primitive sketch 
which shows how A20 rout 
runs through the complex 
terrain by causing cuts. 
Source: Racine, 2004.

مناطق  پاره اى  در   : تصوير6 
در  گرفته  صورت  مداخالت 
عوارض سايت ارتفاعى بيش 

از 50 متر دارد. مأخذ:
Racine, 2004.

Pic6: In some parts, the 
cuts and earthworks are 
higher than 50 meters. 
Source: Racine, 2004.

ــته صفات ويژه قابل  ــود كه ماهيت آن با دو دس ــك قلمرو خاص جغرافيايى گفته مى ش ي
تعريف است : سياسيـ فرهنگى و طبيعى كه اولى به صورت قراردادى و دومى ويژگى ذاتى و 
 A20 اكولوژيك آن سرزمين است (فريد، 1388 : 136). از اين رو به عقيده طراحان بزرگراه
چنين پروژه اى در صورتى به موفقيت مى رسد كه واجد هويتى چندگانه منطبق بر اليه هاى 

مختلف بستر طرح باشد و تركيبى يكپارچه از آنها بيافريند. 
ــهرى (Road Transport Networks) از عمده ترين  ــبكه هاى حمل و نقل برون ش ش
ــت به نحوى كه در علوم  ــرزمينى در معمارى منظر معاصر اس مصاديق پروژه هاى حوزة س
مرتبط با شهر، حوزة نفوذ و محدوده هاى مختلف مادرشهرى و اَبَرشهرى و جمعيت ساكن 
ــود و توسعه  ــبكه ها تعريف مى ش ــرويس دهى مطلوب اين ش ــاس محدوده س در آنها بر اس
روزافزون آنها نتيجه همزمان پيشرفت فناورى هاى ساخت وسايل نقليه موتورى و گسترش 
ــت. عالوه بر اين، در قاره اروپا و به  ــهرها اس ردپاى اكولوژيك (Ecological Footprint) ش
تبع آن كشور فرانسه به دليل اقليم مستعد و اكوسيستم خاص طبيعى، حمل و نقل جاده اى 
و زمينى موقعيت گسترش و توسعه  مناسبى دارد. در فرانسه سه رويكرد عمده در مديريت 
ــامل طراحى پايدار (Sustainable Design)، ارتقاى  ــعه ابرسازه هاى حمل و نقل ش توس
 كيفيت زندگى (Improving Life Quality) و  رشد متداوم (Steady Growth) وجود دارد 
ــازمان هاى مرتبط در حوزه مديريت و بهره بردارى  (ASF Groupe, 2003a). از اين رو، س
اين شبكه ها، در دو دهة اخير، با اتخاذ سياست گزارى هاى كالن در جهت توسعة اكولوژيك 
ــه معماران منظر، به عنوان  ــات موثرى انجام داده اند كه واگذارى پروژه ها ب ــدار، اقدام و پاي

طراحان اصلى، از اهم آن است. 
ــازه اى حمل و نقل دچار تغييراتى  ــاى اخير رويكردها در حوزه پروژه هاى ابرس در دهه ه
بنيادين شده است. در اواخر قرن نوزدهم با كاهش شديد نرخ هاى حمل و نقل، فناورى هاى 
اين حوزه و مجموعه اى عظيم از سرمايه ها، منظر سرزمين ها را تغيير داد و آن را به طبيعتى 
تبديل كرد كه به مثابه كاال با آن رفتار مى شد (طبيبيان، 1388 : 95). امروز اما، به عقيده 
معمارانى چون پروو اگر چه اين بخش از مداخلة محيطى انسان با روندى اجتناب ناپذير رو  به 
فزونى است، ليكن با قرارگيرى در حوزة معمارى منظر، واجد بازتعريف و جايگاهى ارزشمند 
ــهرها و نفوذ اكولوژيك آنها در قلمروهاى  ــعة طبيعت مدار ش ــترى را براى توس ــده و بس ش
ــهرى، كمربندهاى شهرى و اراضى  ــيدن به توسعه اى پايدار در حوزه هاى ش طبيعى و رس

ــبز  ــبكه هاى حمل و نقل اكولوژيك همچون كريدورى س ــهرى فراهم مى آورد. ش برون ش
ــهرى را با حومه ها و كمربندهاى  ــة ارتباط بصرى، عملكردى و فيزيكى عرصه هاى ش زمين
سبز اطراف آنها و محيط هاى بكر طبيعى به گونه اى طبيعت مدار و منطبق برمحور توسعه 

.(Bitely, 2000) پايدار فراهم مى كنند

آلن پروو و چالش گذر طبيعت مدار از اراضى با توپوگرافى پيچيده
ــمال و جنوب كشور فرانسه را  پروژه آزاد راه A20 يا L`Occitane كه نواحى مهمى از ش
به هم مرتبط مى كند، با هدف كاهش بار ترافيكى مسيرهاى موازى، در سال 2000 احداث 
ــواره رو از ناحيه Vierzon در منطقه Cher آغاز مى شود و با گذر از بخش هاى  ــد. اين س ش
ــور و در ناحيه  ــمت هاى جنوبى كش مهمى چون Occitania  و Midi-Pyrenees در قس
Vierzon Chateaur-ــير از مناطقى چون ــد و در طول مس Montauban به پايان مى رس

oux, Limoges, Brive, Cahors, Montauban عبور مى كند. گاهى در نقش يك مسير 
ــمت هايى ديگر مانند   Limoges با گذر  ــهرى از كنار اين شهرها مى گذرد و در قس برون ش
ــاهراه كليدى درون شهرى ظاهر مى شود. يكى از اهداف مهم  ــهر در نقش يك ش از ميان ش
ــى در مجاورت آزادراه و ايجاد فضاهاى  ــطح كيفى زندگ پروژه در هر دو حالت، باالبردن س
مطلوب براى جذب سكونت گاه هاى انسانى در  حريم آن است تا از نفوذ اين سكونت گاه ها به 
اراضى بكر طبيعى كاسته شود و همزمان به واسطه نزديكى به  شاهراه هاى ارتباطى، مصرف 
ــر1). در حال حاضر يكى از مهم ترين و اصلى ترين نقش هاى  انرژى  كاهش  پيدا كند(تصوي
كريدورهاى ارتباطى سبز بين مراكز سكونت گاهِى متمركز، فراهم كردن زيست گاهى براى 
گونه ها و ساكنان مختلف درحاشيه آنها و ايجاد يك مسير ارتباطى به عنوان بخشى از شبكه 

.(Ignatieva, Stewart, Meurk, 2011) حمل و نقل است
ــط وزارت ابنيه و  ــد كه توس پروژة بزرگراه A20 در 2002 برندة جايزة روبان طاليى ش
سازه هاى عمومى فرانسه بنيان گذارى شده و هر ساله به شاخص ترين پروژه در اين حوزه با 
محوريت طبيعت مدارى و توسعه پايدار اعطا مى شود. اين طرح به واسطه گذر طبيعت مدار 
ــان مهم ترين چالش  ــيب و فراز،  كه به زعم طراح ــا توپوگرافى پيچيده و پر نش ــى ب از اراض
ــه از  رويكردهاى اكولوژيك  ــت، و تركيب هنرمندانه و هماهنگى ك ــش روى آن بوده اس پي
ــردى و عملكرد بهينه بوجود آورده، مورد  ــت با تأمين امنيت كارك و احترام به محيط زيس
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ــترى مناسب  ــيدن به بس توجه قرار گرفت(تصاوير 2 تا 5). در بخش هايى از پروژه براى رس
جهت احداث آزادراه، طراحان ملزم بودند به ايجاد برش هايى در پشته هاى عظيم خاك كه 
ــير طرح قرار داشت؛ به نحوى كه در بعضى مناطق كريدورهايى با عمق 50 متر در  در مس
ــت (تصوير6). در پروژه A20 با رويكرد زمينه گرايى اكولوژيك،  ــير ايجاد شده اس امتداد مس
مداخالت مصنوع در ريخت شناسى طبيعى سايت و عوارض توپوگرافيك به نحوى صورت 
گرفته است كه ردپايى قابل درك براى مخاطب از فرم طبيعى آن بخش در محصول نهايى 
باشد (تصاوير7و8). ايجاد تراس بندى هاى منطبق با شيب طبيعى زمين در جداره ها، استفاده 
از قسمت هاى پست توپوگرافى جهت طراحى سيل گير ها و طرح كاشت يكنواخت و پوششى 
با هدف نمايش فرم ريخت شناسى زمين از اين موارد است (تصوير 9). راهكارهاى ارايه شده 
براى محو كردن اين تضادها در منظر پس زمينه از مهم ترين ويژگى هاى مثبت پروژه بوده و 

آن را به شيوه اى منحصر به فرد در توسعه ابرسازه هاى حمل و نقل بدل كرده است. 
ــيكال در عملكرد و ساختار خود  ــبكه هاى ارتباطى همواره واجد يك جنبة پارادوكس ش
ــكونت گاه هاى انسانى نقشى ارتباطى و مواصالتى دارند و از  ــو با اتصال س بوده اند. از يك س
ديگر سو با قطع كردن قلمروهاى طبيعى و ايجاد انفصال در آنها در حكم وقفه هايى مصنوع 
ــروو، پروژه اى مانند  ــتند (Dattilo, 2010). به عقيده پ ــتم هس در روند يكپارچه اكوسيس
ــتگى متقابل بين ابرسازه هاى فنى مختلف و تعامالتش  بزرگراه A20  مى تواند بر پايه وابس
ــى از رويكردهاى اصلى طراحان،  ــود. در اين پروژه يك ــا قلمروهاى طبيعى ايده پردازى ش ب
ــب طرح با بستر طبيعى و رسيدن به ساختارى يكپارچه بين هويت منظرين  تلفيق متناس
ــير حمل و نقل سواره بوده است. در  ــايت و جنبه هاى كاركردى طرح به عنوان يك مس س
ــتكارى در زمين (Earthworks) در  ــمت ها تالش شده تا نحوة شكل دهى به دس تمام قس
يك سلسلة مراتب هندسى، متناسب با فاصلة افقى از محور مسير، تنظيم شود. جداره هاى 
ــى در مقياس مداخالت با اراضى بكر  ــل با حداكثر دخل و تصرف و يك روند كاهش بالفص
همجوار برخورد مى كند و بدين نحو مرز محيط طبيعى و پروژه به حداقل مى رسد. چنين 
ــازماندهى فضايى طرح عالوه بر اين كه يك جاده كالن مقياس برون شهرى  ــى در س نگرش
ــد و چند  ــونده به طبيعت كه قلمروهاى يكپارچه آن را مى خراش را از خطوطى تحميل ش
ــت بوم طبيعى مبدل مى نمايد، به نحوى مؤثر  پاره مى كند به مداخله اى هارمونيك در زيس
خوانش مقياس (Scale Reading) منظر را در پروژه وارد مى كند. در طراحى هر كادر ديد 
ــت و با مقياس مناسبى كه براى  ــده اس اين پروژه به دو اليه ادراكى دور و نزديك توجه ش
ــعت ديد در كنار تنوع منظر  ــده، در طول مسير، عمق و وس جداره هاى بالفصل تعريف ش

جلب نظر مى نمايد.
مقياس ادراك منظر در پروژه هاى كالن حوزه سرزمينى، از معيارهاى تعيين كننده است. 
از نظر پروو براى ساماندهى مداخالت انسانى در مقياس هاى كالن نياز به هندسه اى خاص 
داريم، در حقيقت هندسه، فصل مشترك ادراكات انسانى از فضا با ساختارهاى طبيعى است 
ــت. طراحان اين پروژه مداخالت  ــف منظر هر سرزمين اس و ابزارى منحصر به فرد در كش
ــتر سايت را در قالب هندسه اى تعريف مى كنند كه عالوه بر ايجاد يك  توپوگرافيك در بس
تشديد ادراكى (Perceptual Resonance) و هم كوشى (Synergy) بين انسان و طبيعت، 
ــد و اين مداخالت را به نوعى تنديس پردازى  ــانه طرح را تقويت كن جنبه هاى زيبايى شناس
هنرمندانه و منظرين مبدل سازد. آلن پروو اشاره مى كند كه بهره گيرى از ويژگى هاى به كار 
رفته در هندسة باغ هاى كالسيك فرانسوى در مقياسى كالن و متفاوت به گونه اى كه نمود 

منظرين آن به كلى تغيير پيدا كرده، يكى از راهكارها بوده است (تصوير 10). 
ــته  ــوه انتخاب و چيدمان فضايى گياهان در طرح، گذش ــت پروژه و نح حتى طرح كاش
ــاس مقياس ادراكى مخاطب از فضاها صورت گرفته  ــايل معمول گياه- اقليمى، براس از مس
ــت. در جداره ها با استفاده  يكدست از گياهان پوششى  مانند چمن، امكان درك مخاطب  اس
ــت و در اليه بعدى با كاشت متراكم  ــده اس از مداخالت تنديس گونه در توپوگرافى فراهم ش
ــايت، از قبيل گونه هاى كاج و درختان  ــم درختان همگون با طبيعت همجوار س و غيرمنظ
برگريزى مثل انواع افرا و صنوبر تالش شده تا مرز پروژه و محيط طبيعى اطراف محو شود. 
ــزاى كالن (Large Units) پروژه با حفظ يكپارچگى در بافت، رنگ و  ــه بيان ديگر در اج ب
ــده و  ــت بر رويكرد تنديس گرايانه طراحان در مداخالت توپوگرافيك تأكيد ش تراكم كاش
در جزء فضاها حفظ تنوع فضايى و زيستى در اولويت قرار داشته است. در حقيقت، رهگذران 
بر حسب سرعت حركت در مسير به دريافت اليه هاى مختلف هويت منظرين طرح مى رسند 
و محيط طبيعى پيرامون را به گونه اى ادراك مى كنند كه پيش از ايجاد آن مسير امكان آن 
نبوده است و اين تجربه به مدد پتانسيل هاى طبيعى همان محيط مقدور مى شود. به بيان 
بهتر، راه؛ بازتعريفى از منظر ارايه مى دهد و منظر طبيعى نيز پيمايش مسير را به تجربه اى 
بديع مبدل مى سازد. امروز  از اين تعامل بين شبكه هاى ابرسازه اى در عرصه هاى برون شهرى 

 (Complementary Landscaping) ــن و قلمروهاى طبيعى به تركيب هم افزاى منظري
تعبير مى شود.

نتيجه گيرى
مداخلة انسان در حوزه هاى وسيع طبيعى پيامد اجتناب ناپذير افزايش جمعيت و توسعه 
روز افزون سكونت گاه هاى شهرى است. چنانچه مديريت اين مداخالت انسانى در قلمروهاى 
ــد كه انتفاع  ــعه طرح هايى خواهد ش طبيعى با رويكرد منظرگرا صورت گيرد، منجر به توس
ــكل  ــاختارى يكپارچه با قلمروهاى طبيعى ش كاركردى و هويت منظرين آنها به صورت س
ــواره A20 در فرانسه،  ــود. پروژه آزادراه س مى گيرد و به نوعى منجر به تعامل هم افزا مى ش
ــت و عوامل متعددى در  ــران، نمونه اى از اين نگرش اس ــترك آلن پروو و آلن كوس كار مش
تبديل آن به يك طرح شاخص منظرين در توسعه ابرسازه هاى حمل و نقلى فرانسه در حوزه 

سرزمينى دخيل بوده است :
ــت بوم طبيعى در  ــانة منظر در زيس  مداخلة هارمونيك و منطبق بر معيارهاى زيباشناس
ــايت، كه زبان مشترك  ــار در توپوگرافى پيچيده س قالب برش هاى تنديس گونه و زمين س

برخورد ويژه پروو با پروژه هاى منظر است. 
تلفيق متناسب طرح در بستر طبيعى و رسيدن به ساختارى يكپارچه بين هويت منظرين 

سايت و جنبه هاى فنى و كاركردى پروژه در قالب طرح كاشت مناسب.
 همسو كردن مداخالت توپوگرافيك با نيازهاى كاركردى طرح مانند سيل گيرها  و انطباق 

با معيارهاى توسعه پايدار در طراحى شبكه هاى حمل و نقل اكولوژيك.
 به اين ترتيب پروژة A20 در كنار توجه به مبانى طراحى منظر در پروژه هاى سرزمينى، 
امضاى مشخص پروو را نيز با وجود محدوديت اعمال سبك شخصى در چنين پروژه هايى، 

به همراه دارد  
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نگـرش منظرگرا و منطبق بر زبان مشـترك پروژه هاى منظرين در 
طراحى ابرسازه هاى توسعه و شبكه هاى حمل و نقل برون شهرى اين 
امكان را فراهم مى آورد تا نفوذ ناگزير حوزه هاى سكونت گاهى شهرى 
انسـان به قلمروهاى طبيعى و اكولوژيك بـه گونه اى پايدار و با حفظ 

تنوع زيستى صورت گيرد.

در  مداخالت   : 7و8  تصاوير 
سايت  توپوگرافيك  عوارض 
قابل  ردپايى  كه  نحوى  به 
درك از فرم طبيعى آن بخش 
باشد.  نهايى  محصول  در 

.Racine, 2004 : مأخذ

Pic7&8: Interventions in 
Terrain so that the origins 
form of site can be perceiv-
able.Source: Racine, 2004.
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تصوير 9 : تلفيق دستكارى هاى 
تنديس  گـرايــانه زمـيــن با 
مانند  ابرسازه اى  كاركردهاى 

سيل گيرها. مأخذ :
www.signes-paysages.fr.

Pic9: Intelligential com-
binations of sculptural 
earthworks with infra re-
quirements such as water 
basins. Source: 
www.signes-paysages.fr

مشخص  سبك   :  10 تصوير 
هندسه  از  استفاده  در  پروو 
خالص و ايجاد خطوط قطرى 

در طرح. مأخذ :
Racine, 2004.

Pic10:  Provost`s signature 
in use of basic geometric 
shapes and creation of 
diametric lines in project. 
Source: Racine, 2004.
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Abstract: During the recent decades the ur-
ban human settlements ,either through exten-
sion of their physical and structural boundaries 
or through the influence of ecological footprint 
in their adjacent pristine natural areas, are de-
stroying and demolishing these intact  natural 
areas  more rapidly than the past. The foremost 
example of it would be the road transport net-
works. Such projects with infrastructural func-
tions in natural territories are currently a sig-
nificant proportion of designs that are planned 
and projected by landscape architects; it has 
provided an opportunity to create a comple-
mentary landscaping for both the projects and 
nature. In other words, the landscape approach 
based on the common language of landscape 
project in human territorial involvement is an 
effective strategy in creating a harmonious 
combination of functional and technical re-
quirements of the project with site potentials 
and achieving sustainable development. In 
European countries and specially France, the 
road transport networks have high opportuni-
ties for development due to its appropriate cli-
mate and specific ecosystem. There exist three 
main approaches in management of transpor-
tation infrastructure development which are the 
Sustainable Design, Improving Life Quality and 
Steady Growth. Therefore, during the previ-
ous two decades the associated operation and 
management organizations try to arrange their 
special policies by assigning these projects to 
landscape architects to achieve an ecological 
sustainable development.

The grand project of A20 Auto route, done by 
Allain Provost and Allain Cousseran together, 
that is one of the roads connecting the north to 
the south of France, is the best example of this 
particular design. This project has been widely 
admired for being a nature – oriented pass with 
intricate topography and specific biology, which 
had been the most important challenge, as 
well as unitized and intelligent combination of 
ecological and natural approaches to provide 
functional protection and optimization. The 
sculptural earthwork in the land biology using 
geometric hierarchy and scale reading in com-
bination with the appropriate vegetation pro-
vides the aesthetic aspects with the ecological 

contextualism. The project attempts to adjust 
the visual boundaries and the nature to mini-
mize the contrast between the natural environ-
ment and pristine lands. Such approaches in 
spatial organization have converted a connect-
ing road that splits the natural territories into 
pieces by its self-indicated lines to harmonic 
intervention in the natural ecosystem. To wit, 
landscape approach to development infra-
structures has provided the chance to accom-
plish human settlement influence on natural 
and ecological territories in a sustainable way 
maintaining biodiversity.

Keywords: Territories, Transportation Infra-
structures, Landscape-oriented Development, 
Sustainability, Allain Provost, A20 Auto Route 
of France.
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