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و  دانش مندان  آن،  با  مقابله  لزوم  و  زمین1  گرم شدن  پدیده ي 
نهادهاي بین المللي – ازجمله سازمان ملل متحد - را بر آن داشته 
رکن  سه  است.  پایدار”2  “توسعه ي  پدیده،  این  با  مقابله  راه  تنها  که 
اساسي پایداري، یعني پایداري اجتماعي، پایداري اقتصادي و پایداري 
زیست محیطي، تبدیل به معیاري براي سنجش میزان پایداري در هر 
زمینه اي شده است. معماري و شهرسازي نیز از مهم ترین زمینه هایي 
هستند که رعایت اصول و ارکان پایداري در آن ها تأثیر به سزایي در 

نجات کره ي زمین از این مشكل بزرگ و خطرناک دارد. 
در مورد معماري پایدار یا معماري سبز، کتاب ها و مقاالت بسیار 
ادبیات  درحالي که  است،  آمده  در  تحریر  به رشته ي  تاکنون  زیادي 
موجود درباره ي طراحي شهري پایدار یا شهرسازي سبز به مراتب کم تر 
از آن مورد توجه قرار گرفته و تعداد زیادي از آن ها نیز تنها جنبه ي 
عالوه  حاضر،  کتاب  خوش بختانه  اما  داشته اند.  برنامه ریزي  و  نظري 
بر پایه هاي تئوري، تكیه ي زیادي بر تجارب واقعي و عملي داشته و 
به عنوان راهنماي آسان مي تواند به تمامي دست اندکاران برنامه ریزي 
و طراحي شهرها یا حتي شهروندان معمولي و عالقه مند به مباحث 
مربوط به طراحي شهري پایدار، اطالعات و تجربیات بسیار گران بهایي 
را منتقل سازد. به جرأت مي توان گفت که به کارگیري قوانین تدوین 
شده در این کتاب در طراحي شهرهاي موجود و جدید، مي تواند تأثیر 

1- Global Warming
2- Sustainable Development

داشته  جهان  سطح  در  گل خانه اي  گازهاي  کاهش  در  زیادي  بسیار 
باشد و محیطي به مراتب سالم تر را براي زندگي نسل هاي آتي فراهم 

آورد.
ایرلندي،  نمایش نامه نویس   ،)1856-1950( شاو3  برنارد  جورج 
جمله ای معروف دارد که در زبان انگلیسی تبدیل به ضرب المثل شده 
پیوست  درواقع  که  انقالبی4  فرد  جیبی  کتاب  و  راهنما  در  و  است 
اَبَرانسان5 او است، ذکر گردیده:  58-صفحه ای نمایش نامه ی انسان و 
تدریس اش  نمی تواند،  آن که  می دهد؛  انجامش  می تواند،  "آن که 
می کند"6. پروفسور پاتریک کاندون، نویسنده ی کتاب حاضر، مصداق 
به چالش  توأمان اش،  نظری  تدریس  و  عملی  کار  با  را  مطلب  این 
کشیده است؛ چرا که طراحی شهری سبز را به طور موفقیت آمیزي هم 
انجام می دهد، هم تدریس  می کند! وی که استاد طراحی شهری در 
دانشكده ی معماری دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا است، در بسیاری 
به عنوان طراح شرکت داشته است،  نیز  پروژه های طراحی  شهری  از 

به ویژه در شهر ونكوور، واقع در بریتیش کلمبیای کانادا.
این کتاب که دست آورد تجربیات وی در زمینه های نظری و عملی 
را در جهان  و مشكالت طراحی شهری  زبانی ساده مسایل  با  است، 
راه حل های  و  راه کارها  نظام مند  به گونه ای  و  می سازد،  مطرح  حاضر 

3- George Bernard Shaw
4- The Revolutionist’s Handbook and Pocket Companion
5- Man and Superman
6- He who can, does. He who cannot, teaches.

مقدمه ي ناشر



7

ترجمه ي  است  امید  می کند.  پیشنهاد  نیز  را  آن ها  با  شدن  مواجه 
فارسي این کتاب ارزش مند و انتشار آن – که به همت گروه بین المللي 
این  شهرهاي  پایدارسازي  در  سهمي   – است  گردیده  میسر  ره شهر 
باشد، کشوري که در معماري و شهرسازي سنتي و  مرزوبوم داشته 
چند هزارساله ي خود، بسیاري از اصول پایداري را در نظر داشته است 
و مهد نوآوري هاي محیط دوستانه ي فراواني مانند کاریز و بادگیر بوده 

است.
ره شهر  بین المللي  که گروه  کتاب هایي  و  نشریات  از  بسیاري 
در  پایداري  مباحث  با  ارتباط  در  است1  ساخته  منتشر  تاکنون 
ابعاد  تشریح  به  اختصاصاً  حاضر  کتاب  است.  گوناگون  زمینه هاي 
پایداري در طراحي شهري مي پردازد و حاوي مطالب بسیار آموزنده و 

راهنمایي کننده در این زمینه است. 
هم چنین، گروه بین المللي ره شهر بر خود الزم مي داند از همه ي 
صمیمانه  کرده اند،  همكاري  اثر  این  ارایه ي  در  به نحوي  که  عزیزاني 
که  ممدوحي  احمدرضا  آقاي  جناب  به ویژه  کند،  قدرداني  و  تشكر 
ترجمه، سرکار خانم رایا خلیلي که ویرایش و سرکار خانم آوا ذاکري 

که امور گرافیكي و صفحه بندي این کتاب را بر عهده داشتند.
در پایان خاطرنشان مي گردد: از آن جا که بخش اعظم پانویس های 
اکثراً  و  داشته  را  متن  مستندسازی  و  پشتیبان  نقش  تنها  نویسنده، 

1- متن كامل تمامي این نشریات، كه در حال حاضر بالغ بر 140 عدد است، از سایت زیر به رایگان 
قبل داون لود كردن است:

http://www.rah-shahr.net/bulletins/ 

این وصف،  با  است؛  نشده  ترجمه  دارد،  کانادا  و  آمریكا  به  اختصاص 
پانویس های دیگر، که برای خواننده ی ایرانی الزم به نظر می رسید، در 
ترجمه اضافه گردید که با گذاشتن “م.” )مخفف مترجم( در آخر آن ها، 

از پانویس های نویسنده ی کتاب متمایز گشته است.

گروه بین المللي ره شهر



8

هم اکنون، هم در واشنگتن دی. سی.، و هم در اوتاوا1، کاهش 80 
درصدي گازهای گل خانه ای، یک سیاست دولتی و رسمی است که 
ایاالت متحده ی آمریكا و کانادا باید تا سال 2050 آن را عملي کنند. 
تاکنون، بحث های عمومی درمورد راهبردهای رسیدن به این هدف، 
برنامه های محدودسازی و تجارت کربن برای کاهش آلودگی های  بر 
ارتقای  دیگر،  راهبردهای  است.  بوده  متمرکز  برق  نیروگاه های 
فناوری های مربوط به انرژی های جایگزین است: چنین گفته می شود 
یا  فتوولتائیک،  وسیع  مجموعه های  بادي،  مزارع  ساخت  با  تنها  که 
خوب  چیز  همه  که  است  انرژی  باالی  بازدهی  با  جدید  خودروهای 
خواهد شد. اما، با در نظر گرفتن 150 میلیون نفر که تا سال 2050 
به جمعیت ایاالت متحده ی آمریكا اضافه خواهد شد – یعنی یک سوم 
باعث  نیز، فقط می توانند  نوآوری ها  این  حتی   – جمعیت کنونی آن 

کند شدن نرخ رشد تولید گازهای گل خانه ای شوند.
به همین دلیل است که باید اقدامات مهمی نیز در جهت تبدیل 
شهرها و مناطق کالن شهری آمریكای شمالی به مكان هایی که تعادلی 
جدید بین انسان های ساکن و سامانه های هوا و آب این سیاره برقرار 
می سازند، انجام شود. این امر مستلزم ساخت مناطقی با تراکم  بیشتر، 
و  پیاده  عابرین  برای  بهتر  مسیرهای  با  و  انرژی،  باالتر  بازدهی  با 
همراه  باید  اینها  همه ی  البته  و   – است  کاراتر  حمل ونقل  سامانه ی 
با ساخت هم زمان سامانه های زیربنایی سبز، که سبب کاهش مصرف 

منابع طبیعی و تولید هرگونه آلودگی می گردد، باشد.
در حال حاضر، هشتاد درصد آمریكایی ها و کانادایی ها در مناطق 
شهری زندگی می کنند. الگوهای موجود توسعه در این دو کشور، که 

1- Ottawa:  چهارمین شهر بزرگ و پایتخت کشور کاناد                                                                                                            

به صورت غیرمتمرکز یا پراکنده، و خودرو-محور است، سهم به سزایی 
گازهای  مولدین  بزرگ ترین  به  شمالی  آمریكای  ساکنان  تبدیل   در 
گل خانه ای، از نظر سرانه ی جهانی، داشته است. به این دلیل، رفتن 
شوند،  کمتری  انرژی  مصرف  سبب  که  توسعه ای  الگوهای  به سوی 
نقشی حیاتی در کاهش میزان تولید کل کربن خواهد داشت. در واقع، 
این شهرها و مناطق هستند که نقش اصلی در حصول به این اهداف 
را بازی خواهند کرد، نه دولت های ملی. این کتاب گویاي این موضوع 
شهری،  مناطق  و  شهرها  طراحی  نحوه ی  در  تغییر  چگونه  که  است 
می تواند باعث کاهش چشم گیر انتشارات کربن شود و در عین حال 
به بهبود کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابتی آنها نیز کمک کرده 
و در نهایت منجر به کاهش هزینه ی ساخت و نگهداري سامانه های 

زیربنایی نیز شود.
بیش از یک دهه است که پروفسور کاندون2 از شهر خود، ونكوور، 
سبز  طراحی های  دادن  نشان  برای  واقعی  آزمایش گاه  یک  به عنوان 
حمل ونقل  شبكه های  و  زیرساخت ها،  محله ها،  ساختمان ها،  جدید 
به  حصول  برای  ساخت وساز،  بلوک های  به  که  است،  کرده  استفاده 
این کتاب،  او در  تبدیل خواهند شد.  اهداف ملی و جهانی آب وهوا، 
این موارد و دیگر مداخالت مشابه در شهرهای آمریكای  به توصیف 
شمالی، و این که این تجربیات چگونه می توانند در مقیاس بزرگ تر 

محقق شوند، می پردازد.
طرح های کاندون درک جدیدی از شهر و اینكه چگونه می توان با 
بازدهی بیشتری عمل کرد را به نمایش گذاشته است. از زمان ابداع 
طراحان،  از  نسل  این  نداشته ایم.  نوآوری ای  چنین  ما  تاکنون  تراموا 

2- Condon

مقدمه
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برنامه ریزان، مقامات رسمی منتخب و مهم تر از همه، شهروندان باید 
اقدام کنند – و هر چه زودتر – مناطق شهری ما را از روند در حال 
افزایش میزان تقاضا برای مواد و انرژی دور ساخته و به سمت چیزی 
نزدیک تر به آنچه کره ی زمین قادر به پاسخ گویی به آن است، سوق 

دهند.
که  بپردازد  این  توصیف  به  ساده  زبانی  با  دارد  سعی  کتاب  این 
که  آنچه  دل  از  می توان  چطور  و  بود  خواهد  چگونه  دنیایی   چنین 
هم اکنون داریم، دنیایي اُرگانیک و طبیعی بسازیم. کتاب حاضر تالشی 
از  مجموعه ای  پیشنهاد  و  شهرها  بنیادی  معماری  درک  برای  است 
کتاب  این  آینده ای کم-کربن.  برای  آنها  آماده سازي  با هدف  قوانین 
از یک  هفت قانون ساده را مطرح می سازد که در تمامی مقیاس ها، 
قطعه زمین گرفته تا یک منطقه، قابل اجرا هستند. پروفسور کاندون 
در این کتاب مهم، چشم انداری از آینده ای سبز و پایدار برای شهرها 
و مناطق و درواقع کل سیاره ی زمین، را ارایه می کند، و به جزئیات 
گام هایی می پردازد که باید برای رسیدن به این هدف برداشته شوند.  

رابرت دی. یارو1
رییس انجمن برنامه ریزی منطقه ای2، و استاد دانشگاه پنسیلوانیا

1- Robert D. Yaro
تاسیس شده  در سال 1922  که  است  غیرانتفاعی  و  انجمن، سازمانی مستقل  این   -2
نیویورک،  شهری  منطقه ی  کردن  رقابت  قدرت  و  زندگی  کیفیت  ارتقای  آن  هدف  و 
تاریخ دان  برنامه ریزی   فلسفه ی  انجمن،  این  فكری  بنیاد  است.  کانه تیكات  و  نیوجرسی 
اصالت مناطق شهری(  رابرت فیشمن تحت عنوان ”متروپولیتنیسم“ )مكتب  آمریكائی، 
است که با مكتب شیكاگو در جامعه شناسی تداعی می گردد. بنابر این نقطه نظر، ارتقای 
و  غیرمتمرکز  توسعه ی  بر  مرجح  جمعیت،  ساختن  متمرکز  و  صنعتی،  و  بزرگ  مراکز 

پراکنده است. م.
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بین  از  مورد  در  بزرگی  خطر  زنگ  دانشمندان   ،2002 سال  در 
رفتن یخ ها در قطب شمال را به صدا درآوردند. گرم شدن زمین داشت 
زمان  آن  تا  کسی  هر  آنچه  از  سریع تر  شمال،  قطب  آب وهوای  بر 

پیش بینی کرده بود، تاثیر می گذاشت. 

برای  اقدامی  هیچ  اگر  که  کردند  پیش بینی  چنین  دانشمندان 
کاهش میزان گازهای گل خانه ای که به درون اتمسفر رها می شوند، 
صورت نگیرد، احتمال دارد که تا سال 2050 هیچ یخی در تابستان در 
سطح آب های قطب شمال وجود نداشته باشد. در اوایل سال 2009، 
ایشان در پیش بینی خود تجدید نظر کردند. با در نظر گرفتن مقدار 
قطبی  دایره ی  زمان  آن  تا  که  تاریخ جدیدی  یخ ها،  آب شدن  تازه ی 
بود، می تواند  فاقد هرگونه یخی خواهد  مدار قطب شمال  یا  شمال3 
به سال 2012 تقلیل یابد. از بین رفتن یخ ها عواقب دیگری نیز در 
پي دارد، که هیچ یک از آنها خوب نیست. یخ هاي سفیدی که زمانی 
سازد،  منعكس  را  تابش خورشید  گرم کننده ی  اشعه های  می توانست 
اقیانوس جای  اعماق  آبی  نخواهد داشت. در عوض، آب  دیگر وجود 
آن را گرفته و با جذب این اشعه ها، سبب گرم شدن آب و به تبع آن 
گرم کردن این سیاره می شود. چیزهای بد، سه تا سه تا اتفاق می افتند4. 
گرمای اضافه شده همچنین منجر به آزاد شدن گاز متان، که تا قبل از 
آن در زیر یخ های قطبی محبوس مانده بود، می گردد. گاز متان، مانند 
دی اکسید کربن، باعث به تله انداختن گرما در اتمسفر زمین می شود، 
ولی هر مولكول آن به مراتب آسیب رسان تر از دی اکسید کربن است. 
عوارض زنجیره ای تغییر آب وهوا، که قبال برای آینده ای دور پیش بینی 

شده بود، هم اکنون در حال وقوع است.

Arctic Circle -3 یكی از پنج مدار مهم کره ی زمین است که در اغلب نقشه ها نشان 
شمال  قطب  پیرامون  ناحیه ی  یا  شمالگان  مدار،  این  شمالی  محدوده ی  می شود.  داده 
است. محدوده ی جنوبی این مدار، تا مدار رأس السرطان، منطقه ی معتدل شمالی نامیده 

می شود. م.
4- ضرب المثل انگلیسی، شبیه به "تا سه نشه، بازی نشه" در فارسی. م.

مقدمهفصل 1

ایسلند2.  کوه های یخی شناور در دریاچه ی جوکولسارلون1 در  شکل 1-1 
صد سال پیش، این دریاچه وجود نداشت؛ در آن زمان این دریچه در زیر 30 

متر یخ قرار داشت.

1- Jokulsalron
2- Iceland
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آب و هوایی1  تغییرات  بین دولتی  هیئت  کارشناسان  تمامی 
درجه-سلسیوس  دو  ازدیاد  که  دارند  نظر  اتفاق  متحد  ملل  سازمان 
در درجه حرارت زمین، که به اصطالح سطح "اَمن"2 گرمایشی نامیده 
درصد،   80 تا  گل خانه ای  گازهای  انتشار  کاهش  حتی  و  مي شود، 
تغییرات آب و هوایی  بین دولتی  افزایشی غیرقابل اجتناب است. هیئت 
پیش بینی می کند که حتی با این افزایش حرارت "اَمن"، تا 50 درصد 
از انواع گیاهی و جانوری کره ی زمین از بین خواهند رفت. اما در حال 
حاضر ما در مسیری قرار داریم که گازهای گل خانه ای تولیدشده در 
اثر سوزاندن سوخت های فسیلی نه تنها در حال کاهش نیست، بلكه 
از افزایش سریعی نیز برخوردار است. با افزایش پنج-درجه ای، تعداد 
اَل  از بین خواهند رفت.  انواع حیاتی کره ی زمین  از  بیشتری  بسیار 
گور3، معاون سابق رییس جمهور آمریكا، هنگامی که در ژانویه ی سال 
2009 در حال گزارش دادن به سنای آمریكا در مورد تغییر آب وهوا 
بود، با این سوال روبرو شد که آیا اگر درجه حرارت جهان با افزایش 
پنج-درجه ای روبرو شود، سبب از بین رفتن حیات، به صورتی که ما آن 
را می شناسیم، خواهد شد؟ ال گور در پاسخ چنین گفت: "نه، سناتور. 
مردم به  نوعي زنده خواهند ماند، اما به احتمال قوی تمامی نهادهای 

ما از بین خواهند رفت و میلیاردها نفر خواهند ُمرد."
اما تمامی این سناریوهای تیره و تاریک چه ارتباطی با این کتاب، 
چنانچه  قوي.  بسیار  ارتباطي  دارد؟  است،  شهر  طراحی  درمورد  که 
پیش گیری  به  قادر  تغییر دهیم،  را  بهبود شهرها  و  ما روش ساخت 
می توانیم  و  بود  خواهیم  کابوس وار  سناریوهای  سیاه ترین  تحقق  از 
و  فرزندان  برای  خوب  زندگی  یک  ساختن  میسر  برای  را  شرایطی 
نوه های مان ایجاد کنیم. این یک گفته ی دور از ذهن نیست که بتوانیم 

زندگی آنها را نجات بخشیم.

5- Intergovernmental Panel on Climate Change
2- Safe

بین دولتی  هیئت  و  گور  ال  به  مشترک  به طور  سال 2007  در  نوبل  صلح  جایزه ی   -3
تغییرات آب و هوایی اهدا شد. م.

شکل 1-2 رشد بی رویه ی افقی شهر در بیرون کالگاری در آلِبرتا4 

معموالً، میزان تولید گازهای گل خانه ای به صورت بخشی توصیف 
کل  از  نیمی  ایجاد  باعث  ساختمان ها  که  می خوانیم  اغلب  می شود. 
را  آن  درصد   25 نقل  و  حمل  است؛  تولیدشده  گل خانه ای  گازهای 
تولید می کند؛ و صنعت، مولد اکثریت باقیمانده ی آن است5. اما این 
مسئول  شهرها  می سازد:  پنهان  را  اساسی  نكته ی  یک  تقسیم بندی 
به خاطر  که   – هستند  گل خانه ای  گازهای  تمامی  درصد   80 تولید 
می چینیم،  یكدیگر  کنار  و  می سازیم  را  ساختمان ها  ما  که  نحوه ای 
تمامی عناصري که درون آنها مستقر می سازیم، و اینكه چگونه از یک 
ساختمان به ساختمانی دیگر می رویم، به وجود می آیند. از آنجا که این 
مشكل توسط شهرها ایجاد شده است، راه حل آن را نیز باید در آنها 

جستجو کرد6.
ارتباط  شناختن  در  ایشان  منتخب  رسمی  مقامات  و  شهروندان 
این  ُکند عمل کرده اند. شاید  بین گازهای گل خانه ای و شكل شهر، 
کتاب بتواند باعث تغییری در این روند شود. این کتاب برای طراحان، 
سیاست گزاران، توسعه دهندگان، ناظرین و شهروندان معمولی نگاشته 

Micycle, Flickr.com :4- منبع
5- آژانس حفاظت از محیط زیست آمریكا:

"U.S. Greenhouse Gas Inventory Report (1990-2007)" (2009), 
http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html 
(accessed July 20, 2009).
6- Kevin R. Gurney, Daniel L. Mendoza, YuYu Zhou, Marc L. 
Fischer, Chris C. Miller, Sarath Geethakumar, and De La Rue Du 
Can, “High Resolution Fossil Fuel Combustion CO2 Emissions 
Fluxes for the United States,”, Environmental Science and 
Technology (forthcoming).
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شده، با این امید که به درک ایشان از راه هایی که باعث از بین رفتن 
شهرها می شوند، کمک کند و برای مقابله و عالج آنها، اقدامات کاماًل 

مشخصی را پیشنهاد کند.

چگونه شهرها چنین بیمار شدند؟
دیدن  و  انداختن  عقب  به  نگاهی  جدیدی،  سفر  هر  ابتدای  در 
نقاط  مقوله،  این  در  است.  موثر  بسیار  بودیم،  آن  قباًل در  مكاني که 
جنگ  پایان  اما  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  می توانند  مختلفی  آغازین 
تغییرات  بیشترین  با  از آن، شهرها  زمانی است که پس  جهانی دوم 
روبرو شدند. دالیل قوی متعددي سبب انتخاب این زمان شده است؛ 

که مهم ترین آنها در درجه ی اول، احتیاج به مكانی برای بقا بود.
پس از جنگ جهانی دوم، اعطای مشوق های گوناگون باعث توزیع 
در  شدند.  شهری  مناطق  اطراف  چشم اندازهای  سراسر  در  جمعیت 
ایاالت متحده، کسورات مالیات بر درآمد بهره ی رهن، وام های کم بهره، 
در  بانک ها  قرمز"1  "خط کشی  توسط  وام ها  جدید  محدودسازی های 
اطراف مناطق مسكونی قدیمی، و قانون بزرگ راه های ملی بین  ایالتی 
و دفاعی سال 1956، که بودجه الزم برای ساخت سامانه ی بزرگ راهی 
بین ایالتی را تامین کرد، مهم ترین این مشوق ها بودند.2 با انگیزه ای که 
این مشوق ها به وجود آوردند، خانواده های طبقه ی متوسط و طبقه ی 
و  کوتاه  فواصل  با  متراکم تر  محله های  در  سنتی  به طور  که  کارگر، 
بودند،  ساکن  همگانی،  حمل ونقل  خدمات  دارای  و  قابل پیاده روی 
آنها  در  زندگی کردن  و  کمتر،  بسیار  آن  تراکم  که  شهر  حومه ی  به 
آوردند.  به خودروی شخصی داشت، هجوم  بیشتری  بسیار  وابستگی 
در تمامی مناطق شهری آمریكای شمالی، متوسط تراکم ها شروع به 
سقوط کردند، در حالی که درصد مسافران وسایل حمل و نقل عمومی 
نسبت به کل سفرها نیز، همراه با آن سقوط کرد. مناطق شهری قدیمی 

1- با این گونه خط کشی ها، بانک ها مناطقی را که اقشار کم درآمد در آن ساکن بودند، از 
دریافت وام های بانكی محروم می ساختند )اکثر این مناطق سیاه پوست نشین بودند(. م.

2- از آنجا که مردم آمریكا و کانادا از مراکز شهرها به اطراف شهرها نقل مكان کردند، 
تراکم جمعیت شهری به طور چشم گیری سقوط کرد. در ایاالت متحده، تراکم جمعیت 
به   1960 سال  در  مربع(  کیلومتر  در  نفر   1230( مربع  مایل  در  نفر   3175 از  شهری 
یافت  تنزل   2006 سال  در  مربع(  کیلومتر  در  نفر   1124( مربع  مایل  در  نفر   2900
)Demographia, 2006(. الگوی مشابهی را در مورد کانادا نیز می توان دید، که در آن 
جمعیت شهری از 6803 نفر در مایل مربع )2636 نفر در کیلومتر مربع( در سال 1960 
به 4000 نفر در مایل مربع )1550 نفر در کیلومتر مربع( در سال 2006 تنزل پیدا کرد 
.)Demographia, 2006(

و مربوط به قبل از جنگ همچنان دارای مسافران وسایل حمل و نقل 
عمومی سالمی بودند، اما میزان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

در مناطق جدید، چیزی نزدیک به صفر بود.3 
به موازات استفاده از خودروهای شخصی به جای وسایل حمل و نقل 
گازهای  تولید  سرانه ی  شمالی،  آمریكای  ساکنان  توسط  عمومی 
آن زمان  در  البته،  کرد.  افزایش  به  شروع  نیز  ایشان  گل خانه ای 
هیچ کسی نگران این مسئله نبود. در آن دوره تولید گازهای گل خانه ای 
از اهمیتی برخوردار نبود، چراکه مشكالت ناشی از این افزایش هنوز 
به صورت گسترده شناخته نشده بود و تقریباً به هیچ عنوان قابل درک 
زیرا  نبود،  برای خودروی خانوادگی مشكلی  نبود. خرید سوخت هم 
قیمت ها در آن زمان پایین بود.4 آزادراه های جدید و پرسرعت، آزادی 
حرکت را به گونه ای که تا قبل از آن قابل تصور نبود، فراهم می ساختند، 
و به این طریق مردم می توانستند در محل هایي کار کنند که 25 مایل 
)40 کیلومتر( یا حتی بیشتر، از خانه شان فاصله داشت.5 این امر تغییر 
بزرگی بود که به طور اساسی سبب دگرگونی قلمروی شهرها شد. در 
 894( مربع  مایل  فقط 345  بوستون  منطقه ی شهری  سال 1950، 
این منطقه  تا سال 2000، مساحت  مربع( مساحت داشت.  کیلومتر 
حدود 1736 مایل مربع )4496 کیلومتر مربع( شده بود، یعنی تنها 

در طول پنج دهه، به پنج برابر افزایش یافته بود6.
در طول این دوره ی گسترش فوق العاده ی منطقه ی شهری، قیمت 
زمین در حومه ی شهرها پایین تر بود. این امر باعث ساخت و توسعه ی 
ترتیب  این  به  مراکز شهرها شد،  از  نقاط دورتر  مناطق مسكونی در 
ارزان تر  بودند،  دورتر  مرکز  از  خانه های تک خانواری هرچه  بهای  که 
می شد. این کاهش قیمت خانه های هم مرکز سبب اشاعه ی جمله ی 

3- تعداد مسافران وسایل حمل و نقل عمومی در حومه ی شهرها در پایین ترین حد است، 
و در نتیجه به خاطر پایین بودن تراکم جمعیت، ایجاد خدمات مناسب و قابل اطمینان در 

این مكان ها با مشكل روبروست.
4- در آمریكا، در سال 1918 متوسط هزینه ی خانواده ها برای حمل ونقل 3/1 درصد کل 
 Johnson and( هزینه های شان بود؛ تا سال 1950 این رقم به 13/8 درصد افزایش یافت
Tan, 2001(. در سال 2001، خانواده های آمریكائی 21 درصد از کل هزینه های شان را 

برای حمل ونقل خرج می کردند 
.)U.S. Department of Transportation, 2003(
5- هم در شهرهای آمریكا و هم در شهرهای کانادا، فاصله ی بین منزل و محل کار افراد 
در حال افزایش یافتن است. این فاصله در آمریكا در بین سال های 1969 و 2001 از 
9/4 مایل )15/12 کیلوکتر( به 12/11 مایل )19/48 کیلومتر( افزایش یافت، در کانادا 
نیز مقدار این فاصله، تنها در بین سال های 1996 و 2001 از 4/34 مایل )7 کیلومتر( به 

.)Statics Canada, 2003( افزایش پیدا کرد )4/47 مایل )7/2 کیلومتر
6- U.S. Census Bureau, 2000a
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"تا جایی که پولش را دارید، برانید" شد، به این معنی که هرکسی باید 
آنقدر از مرکز شهر دور شود تا واجد شرایط گرفتن وام مسكن، بنابر 

میزان درآمد خود، شود.
حومه ی  بكر  اراضی  در  تحرک  قدرت  در  بی سابقه  آزادی  این  با 
شهر، قیمت خانه از محل آن اهمیت بسیار بیشتری یافت. محل کاری 
مراکز  به زودی  و  بود،  قابل دسترس  به راحتی  بود،  دوردست  در  که 
خریدی برای خدمت دهی به میلیون ها کوچ نشین اتومبیل سوار پدیدار 
شد. درنهایت، گستره های وسیع اراضی اطراف شهرها به طور کامل به 
گذراندن  به  مجبور  خانواده ها  و  افراد  کردند،  پیدا  وابستگي  اتومبیل 
سواره ی  مسافت  و  شدند  فرمان  پشت  در  بیشتری  و  بیشتر  زمان 

پیموده شده  ی1 ایشان به طور مستمر افزایش یافت.
وابسته  خودروی شخصی  به  تنها  نه  تک خانوار جدید،  خانه های 
بودند، بلكه به خاطر شكل و شرایط جوی، برای گرم شدن نیز مشكالت 
گازهای  سرانه ی  تولید  که  می دانیم  ما  اکنون  داشتند.  بیش تري 
گل خانه ای در این نوع خانه ها، نسبت به خانه هایی که در مرکز قدیمی 

شهرها وجود داشتند، چهار برابر بیشتر است.2

شکل 1-3 تصویر هوایی لِویتاون3 در نیو یورک، در سال 1948، به فاصله ی 
کوتاهی پس از تكمیل آن4 

1- Vehicle-Miles Traveled (VMT)
2- Jonathan Norman, Heather L. McLean, and Christopher A. 
Kennedy, “Comparing High and low Residential Density: Life-
cycle Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions”, 
Journal of Urban Planning and Development (March 2006): 
10-21.
3- Levittown

Associated Press:4- منبع

در  به سزایی  تاثیر  هم  مدرسه  کیفیت  بلكه  قیمت،  تنها  نه 
تصمیم گیری انتخاب مكان داشت. در این جا، محله های  جدید، امتیاز 
شكل یافته ی  مناطق  داشت.  قدیمی تر  محله های  به  نسبت  متمایزی 
جدید، مدارس نو داشت، درحالی که مناطق قدیمی مدارس قدیمی 
داشتند که پُر از بچه هایی از خانواده هایی بودند که قدرت اقتصادی 
در  جدید  مدارس  این  البته،  نداشتند.  را  مهاجرت  این  برای  کافی 
مي شدند  احداث  بزرگي  و  یک طبقه  ساختمان های  در  رشد  حال 
از  بهره گیری  و  بود،  غیرممكن  پیاده  به صورت  آنها  به  دسترسی  که 
اتوبوس های گران قیمت تولیدکننده ی کربن برای ایاب و ذهاب بچه ها 

را اجتناب ناپذیر می کرد.
تراکم  با  توسعه،  جدید  الگوی  این  که  نیست،  شكی  هیچ   جای 
پایین، و وابسته به خودروی شخصی، منجر به عرضه ی میلیون ها واحد 
مسكونی جدید با قیمتی که برای اهالی آمریكای شمالی مناسب بود، 
شد. این موفقیت باعث شد که بسیاری ادعا کنند که مناطق شهری 
شهرها  مرکزی  مناطق  از  ارزان تر  شهرها،  حومه ی  در  رشد  حال  در 
دهه  در طول چندین  مثال،  برای  است.  مادر شهري  رشد  کنترل  با 
گروه های البی کننده ای که از نظر اقتصادی خوب پشتیبانی می شوند، 
کنترل هایی که در برابر رشد اُِرگان5، از سال 1974، وجود داشته است 
داده اند. هرچند هزینه های مسكن  قرار  اساس، مورد حمله  این  بر  را 
پورتلند پایین تر از مسكن در دیگر نقاط غرب آمریكا، مانند سان دیاگو، 
سیاتل، سان فرانسیسكو، و ساکرامنتو است – که تمامی آنها مناطقی 
تراکم  که  ادعا  این  نتیجه،  در  قوانینی هستند.  فاقد چنین  و  شهری 
امر  این  باشد.6  قبول  قابل  زیاد است، نمی تواند  تراکم  از  ارزان تر  کم، 
می گیرند،  قرار  نظر  مورد  حمل ونقل  هزینه های  که  هنگامی  به ویژه 
مصداق دارد. هرچه رشد افقی منطقه ی شهری بیشتر باشد، درصدی از 
هزینه ی خانوار که برای استفاده از خودروی شخصی اختصاص می یابد، 
محاسبات دخیل  در  نیز  اضافی  هزینه های  که  هنگامی  است.  بیشتر 
در حلقه ی )کمربندی( سوم حومه ی  "ارزان قیمت"  می شوند، مسكن 

5- Oregon ایالتي در شمال غربي ایاالت متحده آمریكا                                                                                                      
6- Patrick Condon and Jacqueline M. Teed, Alternative 
Development Standards for Sustainable Communities: Design 
Workbook, James Taylor Chair in Landscape and Livable 
Environments (1998), http://www.jtc.sala.ubc.ca/projects/ADS.
html.
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شهر دیگر آنقدرها ارزان قیمت نیست، این واقعیتی است که متاسفانه 
در سال 2008 با گران شدن فوق العاده ی قیمت های سوخت و شكست 
از  به متروک گشتن واقعی بسیاری  دفعی وام های مسكن، که منجر 
بخش ها در حلقه ی )کمربندی( سوم حومه ی شهرها شد، آشكار گردید.

هزینه ی  نظر  از  پُرتراکم،  توسعه ی  به  نسبت  کم تراکم،  توسعه ی 
خدمات نسبت به تعداد واحد مسكونی نیز به صرفه نیست. اختصاص 
به  مترمربعی(   307 تا   260( فوت مربعی   3300 تا   2800 قطعات 
باعث کاهش هزینه های  واحدهای مسكونی تک خانواری و دوبلكس، 
مربوط به خدمات به میزان 75 درصد، نسبت به خانه های تک خانواری 
 836 تا   743( فوت مربعی   9000 تا   8000 بزرگ تر  قطعات  در 
مترمربعی(، می شود. هزینه ی ایجاد خیابان ها و خدمات شهری )مانند 
آب و برق و ...( برای یک خانه ی جدید می تواند بسیار باال باشد. هر 
خانه احتیاج به مقدار مشخصی از سطح خیابان، شبكه ی دفع آب های 
سطحی، و آب و برق و ... دارد، که پیش از شروع استفاده از آن، باید 
به ازای هر  این خیابان ها و خدمات  ایجاد  باشند. هزینه ی  مهیا شده 
اغلب  است.1 خریداران خانه  هزار دالر  از 100  بیش  واحد مسكونی 
از این هزینه، که همیشه در قیمت خرید خانه به حساب آمده است، 
بی اطالع هستند، و درنتیجه نمی دانند که خیابان ها و لوله ها می توانند 
بیش از 20 درصد از قیمت خرید خانه را تشكیل دهند. این هزینه 
می تواند اختالف شگرفي در قیمت ایجاد کند، طوري که یک خانه ی 
تراکم  با  خانه ها  که  هنگامی  تبدیل شود.  گران قیمت  به  ارزان قیمت 
بیشتری ساخته می شوند، به یكدیگر نزدیک تر هستند. بنابراین، طول 
شدن  کوچک تر  به خاطر  خانه ها،  بین  در  سیم ها  و  لوله ها  و  خیابان 
قطعات زمین، کمتر می شود. اگر در هر قطعه زمین، دو واحد مسكونی 
ایجاد شود، هزینه ی  رساندن خدمات شهری به هر واحد، دوباره نصف 
می گردد. بهای زمین خانه نیز به نسبت افزایش تراکم، کم تر می  شود، 
از  زمین می تواند  از  مترمربع(2  چرا که هزینه ی یک جریب )4047 

فروش تعداد خانه های بیشتری برگشت داده شود.

1- خانه هایی که با تراکم یک واحد مسكونی در 5 جریب )20234 مترمربع یا 2 هكتار( 
احتیاج  برای دسترسی خود  متر( خیابان   61( فوت  از 200  بیش  به  ساخته می شوند، 
دارند. با درنظر گرفتن زیرساخت های استاندارد حومه ی شهرها، که شامل رساندن تمامی 
تاسیسات شهری )آب، برق، ...( به صورت زیرزمینی است، و جوی و جدول کنار معابر که 
برای جمع آوری آب های سطحی، با احتساب میزان سیل صدساله است، هزینه های الزم 

برای هر قطعه زمین به راحتی از این مقدار بیشتر می شود. 
2- هر جریب برابر است با: 4,046,87261 متر مربع و 0,404687261 هكتار

جداسازی براساس طبقه و میزان درآمد
حلقه های هم مرکز با قیمت رو به افزایش، که در باال بحث شد، 
بیان گر کل ماجرا نیست. پس از جنگ جهانی دوم، تمایز دومی، که 
از ظرافت بیشتری برخوردار بود، سربرآورد، به ویژه در اراضی اطراف 
بودند،  روستایی  قباًل  که  محله هایي  از  که  بوستون  مانند  شهرهایي 
تشكیل می شد. چه به صورت اتفاقی یا عمدي، شهرک های روستایی 
بودند،  بوستون  حومه ی  کمربندی  حلقه ی  از  بخشی  حاال  که  سابق 
طیف  کاهش  به  منجر  کردندکه  اتخاذ  را  منطقه بندی  سیاست های 

درآمد ساکنان جدید شد. 

به  قطعاتی  از  متشكل  بلوک هایی  ایجاد  اجازه ی  که  شهرهایی 
اندازه ی یک هشتم، یک چهارم، یا یک دوم جریب را داشتند، خریداران 
خانه از طبقه ی متوسط و متوسط رو به پایین بسیاري را جذب کردند. 
شهرهایی که تنها اجازه ی ایجاد قطعات بزرگ دو، چهار یا پنج جریبی 
را برای ساخت هر واحد مسكونی داشتند، فقط خریدارانی را جذب 
کردند که درآمد باالیی داشتند. زمین در شهرهایی که قطعات بزرگي 
داشت، به سرعت مورد استفاده قرار گرفت و تمام شد )با ساخت یک 
خانه در هر پنج جریب، برای استفاده از یک مایل مربع زمین، فقط 
مقدار  افزایش  باعث  انحصاری  منطقه بندی  است(.  الزم  خانه   122
متوسط مسافت سواره ی پیموده شده 3 شد، چراکه خریداران خانه، که 
قدرت خرید خانه در محله های کم تراکم نزدیک به محل کار خود را 

3-Vehicle-miles traveled (VMT)

شکل 1-4 نقشه ی بستر منطقه ی بوستون
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شکل 1-5  ِوستون1، در ماساچوِست، که دسترسی  عالی به آزادراه ها و راه آهن 
دارد، اما تراکم جمعیتی آن پایین است.

نداشتند، تنها می توانستند خانه هایی در محله های دور خریداری کنند 
و مجبور به رفت وآمدهای روزانه ی طوالنی بودند. در بسیاری از موارد، 
محله های کم تراکم آن قدر پیش رفتند که فاقد هرگونه توسعه ی جدید 
تجاری برای خدمات دهی به ساکنان بودند، و به این جهت وابسته به 
سوپرمارکت های محله های هم سایه شدند، که این نیز به نوبه ی خود 

سبب ایجاد سفر بیشتری می شد.

ظهور مشكالت
به  شروع   1974 نفتی"  "شوک  از  پس  سامانه  این  مشكالت 
منابع  ارایه ی  در  خطر  و  محدودیت  که  هنگامی  کردند،  خودنمایی 

1- Weston

به  کرد،  قطع  غرب  به  را  نفت  جریان  اوپک2  آنكه  از  پس  سوخت، 
بنزین،  صف  در  متمادی  ساعت های  گذراندن  شد.  احساس  خوبی 
تا  شد  ایجاد  انگیزه  این  ابتدا،  در  ساخت.  نمایان  را  اقتصاد  ضعف 
برای صرفه جویی در مصرف سوخت، از خودروهای بزرگ و پُرمصرف 
خودداري شده، و سرعت مجاز در معابر کاهش داده شود. اما در طول 
به طور  وارداتی  به سوخت  وابستگی  فراموش شد.  این درس ها  زمان 
مصرف  سرانه ی  و  کرد،  پیدا  افزایش  بعدی  دهه های  در  چشم گیری 
سوخت به میزان زیادی و در مدت مدیدی درحال افزایش بود، و تنها 
در سال 2007 مقدار آن تثبیت شد. نكته ی تأسف انگیز دیگر این بود 
که دانشمندانی که در این زمان با صدای بلند شروع به اخطار دادن 
درمورد گرم شدن کره ی زمین کرده بودند، اکثراً مورد بی اعتنایی قرار 
آمریكا،  رییس جمهور  به عنوان  ریگان  رونالد  انتخاب  با  و  می گرفتند، 
کسی که هیچ عالقه ای به مسایل مرتبط با محافظت از انرژی نداشت. 
در طول دهه های 80 و 90 میالدی، توسعه  ی کم تراکم حومه ی شهرها، 
آمریكا را، از کشوری که اکثریت محله هایش قباًل تراموا و دیگر وسایل 
حمل و نقل عمومي داشت، به جایی تبدیل کرد که اکثریت محله هاي 

آن کاماًل وابسته به خودروی شخصی بودند.

2- سازمان کشورهای صادرکننده ی نفت

شکل 1-6  رشد بی رویه ی شهری به صورت افقی  در حاشیه ی بیرونی شهر در 
شمال آتالنتا باعث تغییر جاده های روستایی به شریان های خطرناک می شود.
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برای  منطقه ای  و  ایالتی  ملی،  سیاست های  برگزیدن  به جای 
برای  سوخت  سرانه ی  مصرف  کردن  تعدیل  حداقل  یا  معكوس 
خودروهای تک سرنشین، که در حال افزایش روزافزون بود، سیاستي 
دقیقاً برعكس اتخاذ شد. در دهه های 70 تا 90 میالدی، الیحه هاي 
آزادراه های  توسعه  جهت  در  آمریكا،  حمل ونقل  با  مرتبط  قانونی 
بین ایالتی و تغذیه کننده برای تسهیل ارتباطات بود؛ هیچ راه حلي براي 
دسترسی پیاده به وسایل حمل ونقل همگانی و ارایه ی خدمات تجاری 
در بخش های جدید شهرها به صورت جدی ارایه نشد. کانادا به گونه ای 
بهتر عمل کرد. دولت فدرال کانادا از کسب درآمد چشم گیر مالیات 
سوخت خوشحال بود، ولی برخالف دولت آمریكا، برای برگرداندن آن 
به استان ها به شكل کمک مالی برای بزرگ راه ها، تحت هیچ گونه فشار 
یا اجباری نبود. بنابراین، شهرهای کانادا دارای سرانه ی بسیار کمتری 

از طول آزادراه، نسبت به میزان آن در آمریكا، هستند.
متوسط  استانی،  و  ایالتی  ملی،  سیاست های  فقدان  به دلیل 
سال  تا  حداقل  خود  سقوط  به  شهرها  حومه ی  مناطق  در  تراکم ها 
2000 ادامه داد. موارد استثناء اندک بودند: ونكوور، بریتیش کلمبیا، 
بودند. مثال های برجسته تر،  قابل توجه  اُِرگان استثناءهای  پورتلند و 
افراطی نیروهای گریز از مرکز بودند که سبب راندن مردم به  موارد 
نواحی پیرامونی می شدند، تحت اجبار هزینه های آزادراه های وسیع، 
و سنت  دیترویت  بود.  ثابت  حتی در محل هایي که جمعیت منطقه 
لوئیس دو مثال آموزنده در این مقوله هستند. آزادراه سازی بالانقطاع 
حتی با فقدان افزایش چشم گیر جمعیت، سبب متروک ساختن واقعی 
بسیاری از محله های واقع در شهرهای مرکزی قدیمی سنت لوئیس و 

دیترویت شد؛ هر دوی این شهرها دوسوم از جمعیت خود را به خاطر 
مهاجرت به حومه های شهر در طول این دوره، از دست دادند.

مكانی  زمانی  که  دیترویت،  در  محله   یک  هوایی  عكس های 
بین  از  نشان دهنده ی  بود،  جذاب  تک خانواری  خانه های  از  متشكل 
رفتن بلوک های شهری با تمامی خانه ها، به جز یک یا دو واحد، است 
در  می کرد،  زندگی  محل  این  در  زمانی  که  1-7(. جمعیتی  )تصویر 
اراضی اطراف شهر که چهار برابر آنجا است، پخش شده اند. در حال 
حاضر، جمعیت شهری که قبل از جنگ جهانی دوم تقریباً به صورت 
کامل در محله هایی مستقر بود که قابل پیاده روی، و استفاده از وسایل 
به  وابسته  که  است  ساکن  بخش هایی  در  بود،  عمومی  حمل ونقل 

خودروی شخصی است و از تراکم پایینی برخوردار است.

وابستگی به خودروی شخصی در حال افزایشی بی پایان
تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا اراضی اطراف شهرهای 
آمریكا و کانادا را کاماًل تغییر دهند. بسیاری چنین استدالل می کردند 
که وجود این اراضی فرصت مناسبي است چراکه خانواده ها مي توانند 
خانه اي خریداري کنند که دارای حیاطی برای بازی بچه هاست، و در 
ضمن مي توانند محله ی زندگی خود را نیز انتخاب کنند. این استداللی 
ابد  برای  بخواهیم  که  دارد  مصداق  صورتی  در  تنها  اما  است،  قوی 
درصدی از ثروت ملی را به ساخت بزرگ راه ها اختصاص  دهیم، مقدار 
قابل توجهي از درآمد شخصی مان را در پمپ بنزین ها خرج  کنیم و 

میزان کربنی که وارد اتمسفر مي شود را افزایش دهیم.
به طور  رانندگی  نیستند. سرانه ی  امیدوارکننده  گرایشات موجود 
تا  و  است،  یافته  افزایش  متمادی  دهه های  طول  در  مخاطره آمیزی 
سال 2008، هنگامی که قیمت سوخت مختصر جهشی یافت و بهای 
تغییر ناپذیر  اجتناب ناپذیري  به طور  از چهار دالر شد،  بیش  گالن  هر 
بود )یعنی در برابر عالیم دریافتی از بازار، مثل افزایش بهای سوخت، 
اکثریت مردم،  برای  رانندگی کردن  از خود نشان نمی داد(.  واکنشی 
این  در  درواقع  ایشان  نمی شود.  محسوب  اختیاری  هزینه ای  دیگر 
قادر  دارد،  وجود  آنها  در  شخصی  خودروی  به  وابستگی  که  اراضی، 
به انتخاب پیاده روی یا استفاده از وسایل حمل نقل همگانی نیستند؛ 
پیاده رویی برای پیاده رفتن وجود ندارد، هیچ مقصدی  چراکه اصوالً 
در فاصله ی قابل پیاده رفتن قرار ندارد، و برای هیچ منظور و هدفی 

شکل 1-7  این بلوک های شهری در دیترویت، زمانی پُر از خانه های مسكونی 
بود. اکنون بیش از دوسوم آن خانه ها تخریب شده اند.
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اتوبوسی برای سوار شدن وجود ندارد. با فقدان راهی عملی برای عدم 
استفاده از خودروی شخصی، ساکنان این اراضی که محكوم به استفاده 
از خودروی شخصی هستند، تنها با حذف سفرهای اختیاری می توانند 
از هزینه های مربوط به آمدوشد بكاهند. بسیاري از خانواده ها مجبورند 
فعالیت های تفریحی و اجتماعی، که زمانی می توانستند از آنها لذت 
ببرند، را حذف کرده تا از پس هزینه گران قیمت سوخت برای رفتن 
به سر کار استفاده کنند. به نظر می رسد که کاهش مسافت سواره ی 
پیموده شده 1 در سال 2008، جزو عوارض چنین انتخاب های غم انگیز 

است.

جورجیا  و   285 در اینتِراِسِتیت2  بی رویه ی شهری  رشد  شکل 1-8 چگونگی 
روت3 400 در شمال آتالنتا. تمامی سفرها حداقل شامل یک شریان می شود، و 

راه پیاده در کنار طوالنی ترین مسیرهای ممكن قرار دارد.

استفاده از خودروی شخصی، خانواده ها را مجبور ساخته تا سهم 
بیشتری از درآمد خود را به حمل ونقل اختصاص دهند، سهمی که در 
عصر کنونی، برای نخستین بار در تاریخ، به سهمی که برای پرداختن 
نزدیک می شود. در حالی که در سال 1965  هزینه ی مسكن است، 
دو  داشتن  اکنون  اما  بودند،  خودرو  یک  دارای  خانواده ها  اکثریت 
خودرو امري بسیار رایج است. افزایش تعداد کارکنان در خانواده به 
برای  این تمایل دارد. دو درآمدی که  ایجاد  تاثیر زیادی در  نفر،  دو 
بازپرداخت وام مسكن الزم است، در حالی قابل حصول است که هر دو 
کارکن دارای خودروی شخصی برای رفتن به سر کار باشند. رساندن 

1- Vehicle-miles traveled (VMT) 
2- Interstate
3- Georgia Rout

خودروی  بدون  که  مدرسه هایی،  و  مهدکودک  به  بچه ها  و  کودکان 
را  خودروی شخصی  داشتن  است،  غیرممكن  آنها  به  تردد  شخصی، 

حتی واجب تر می سازد.
ولی این تنها "نان آوران" نیستند که به خودروی شخصی   
رانندگی  گواهی نامه ی  گرفتن  سن  به  که  هرکسی  دارند.  احتیاج 
می رسد، به اتومبیل احتیاج دارد. زندگی کردن در این اراضی بدون 
اشتیاق  به  منتج  که  است،  خانه  در  بودن  زندانی  معنی  به  خودرو، 

بیش ازاندازه برای به دست آوردن یک خودرو و فرار از منزل می شود.

اثرات سوء بر تندرستی
فقط  پاها  از  است،  غیرممكن  آن  در  پیاده روی  که  محله ای  در 
برای رفتن از روی مبل به طرف یخچال و از درب منزل تا وسیله ی 
نقلیه استفاده می شود. ساکنان حومه ی شهر که وابسته به خودروی 
پیاده روی  قابل  محله هاي  در  که  کسانی  به  نسبت  هستند،  شخصی 
زندگي مي کنند، کمتر راه می روند و وزن بیشتری دارند. در حالی که 
نشان دادن علت این امر به صورت قطعی مشكل است، شواهد موجود 
پیاده روی طراحی  برای  انسان در اصل  بدن  امر هستند.  این  بر  دال 
زندگی  توسط محیط  به طور خودکار  پیاده روی  است. چنان چه  شده 
انسان، حذف شود، مسلما پیامدهای خوبی نخواهد داشت. بسیاری از 
پژوهش ها نشان دهنده ی این امر است که چاقی در نوجوانان، حداقل 
تا حدودی، به خاطر تاثیرات زندگی در محل هایي است که وابسته به 
داشتن خودروی شخصی است، چرا که به احتمال قوي ساکنان این 

نواحی از نظر فیزیكی فعالیت چنداني ندارند.

خرج کردن و خرج کردن برای ماندن در یک جا
با در نظر گرفتن تمامی این شواهد، سامانه ای که سی سال قبل 
داشت،  را  خانواده  خودروی  توسط  سفرهای  به  پاسخ گویی  ظرفیت 
زماني که تعداد این سفرها نصف مقدار کنونی آنها بود، در حال حاضر 
به کلی ناتوان است. سامانه ی بزرگراهی با دسترسی محدود و تبعات 
آن، یعنی توسعه ی افقی وابسته به خودرو، سبب ایجاد تقاضای سفر 
روزافزون می شود. خانواده ها دوبرابر رانندگی می کنند، نه به  این خاطر 
که این کار را دوست دارند، بلكه تنها به این دلیل که مجبور به انجام 
)رابطه ی علت-و- یا تشویقی"  القایی  "تقاضای  این  کار هستند.  این 
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رفتار  تغییرات در  ایجاد  و  بزرگراه  اضافه کردن ظرفیت  بین  معلولی 
بلعیده  ظرفیت  آن  توسط  به سرعت  که  اراضی  کاربری های  و  راننده 
فلج کننده  راه بندان های  به  منجر  اجتناب ناپذیری  به طور  می شود( 
بازگرداندن  می دیدیم.  را  شكست  این  فرارسیدن  باید  ما  می شود. 
این سامانه، حتی به صورت موقتی، به میزان بازدهی سی سال قبل، 
در  مربع  مایل  در هر  بزرگراه  نوارهای  دوبرابر ساختن طول  مستلزم 
اکثریت مناطق شهری است، پیشنهادی که اکثر قریب به اتفاق مناطق 

شهری به حق با آن مخالفت کرده اند.

.

ولی حتی اگر ما قادر به دو برابر ساختن بودجه ی ملی اختصاص 
نمی تواند  هم  باز  رویا  این  باشیم،  خطیری  کار  چنین  به  شده  داده 
محقق شود. فضای الزم برای خودروهای شخصی به قدری زیاد است 
که در بسیاری از مناطق شهری اطراف شهرها ده پارکینگ برای هر 
تعداد  این  مساحت  دارد.  وجود  پراکنده  به  صورت  منطقه  در  خودرو 
پارکینگ برای هر پانزده خودرو یک جریب )4000 متر مربع( است، و 
تازه این بدون احتساب جاده ها، گاراژها، راه های دسترسی و آزادراه ها 
از 35 درصد  برای مثال، بیش  است. در شهر ساکرامنتو1، کالیفرنیا، 
کل سطح شهر برای خودروها کف سازی شده است. به موازات افزایش 
وابستگی به استفاده از اتومبیل های شخصی، درصد زمینی که برای 

1- Sacramento

حفظ این سامانه جهت کارآیی آن الزم است نیز به طور مدام در حال 
افزایش حتی باالتر از 35 درصد مي باشد، که نامعقول است. بسیاری 
و  سواره  معابر  توسط  شدن  بلعیده  خطر  در  حومه شهرها  مناطق  از 
پارکینگ ها هستند، و این در حالی است که از تعداد مقاصد ارزشمند 

برای رفتن به آنها با اتومبیل، روز به روز کاسته می شود.

تغییر آب وهوا
سی درصد تولید دی اکسید کربن محصول آمریكا و کانادا است، در 
حالی که تنها 6 درصد جمعیت دنیا در این دو کشور زندگی می کنند. 
سامانه ی  توسط  مستقیم  به طور  یک چهارم  حدود  مقدار،  این  از 
حاصل  میزان  این  از  بزرگی  بخش  و   – می شود  تولید  حمل ونقل 
این رقم شامل دی اکسیدی که  تردد خودروهای تک سرنشین است. 
توسط زیرساخت های عظیم تولید خودرو و خدمات پشتیبانی آن و یا 
دی اکسیدی که توسط ساخت معابر و بزرگ راه هایی که این خودروها 
واحد  بزرگ ترین صنعت  بتون  )تولید  نمی شود  دارند،  احتیاج  آن  به 
تولیدکننده ی گازهایی است که سبب تغییر آب وهوا می شوند، و تازه 
بیشترین مقدار این بتون در آمریكای شمالی صرف ساختن بزرگ راه ها 
و پل ها می گردد(. چنان چه این عوامل نیز به حساب آیند، سهم تولید 
دی اکسید کربن توسط بخش حمل ونقل به 40 درصد نزدیک می شود2. 
هستند  موضوع  این  سر  بر  توافق  حال  در  باالخره  جهان  ملل 
که ذوب شدن سیاره ما تنها در صورتی قابل اجتناب است که تولید 
گازهایی که مسبب تغییر آب وهوا هستند را تا سال 2050 به میزان 
80 درصد کاهش دهیم. آمریكا و کانادا که تاکنون بي میل ترین اعضای 
ملل G83 درمورد پذیرفتن این بحران بودند، نیز اکنون این موضوع 
را پذیرفته اند. در طول دوره ای که 130 میلیون نفر فقط به جمعیت 
آمریكا اضافه خواهد شد، این دیوانگی است که بخواهیم فرض کنیم 
85 تا 90 درصد کاهش سرانه قابل حصول است، بدون اینكه گرایش 
به سوی وابسته شدن به استفاده از خودروی شخصی را برعكس کنیم. 
ارایه شده توسط فناوری، مثل خودروهای  امید واهي به راه حل های 
هیدروژنی، برقی، یا مصرف اتانول به جای سوخت های معمول، کمكی 

2- Gagnon, 2006
3- The Group of Eight

شکل 1-9 این عكس نشان دهنده ی میزان سطح کف سازی شده در اکثر نقاط 
لُس آنجلس در کالیفرنیا است.
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به ما نخواهد کرد. استفاده از منابع انرژی جایگزین هیچ  تاثیری در 
انتروپی اساسی گزینه های حمل ونقلی ما ندارد؛ بسیاری از این منابع، 
مستلزم صرف انرژی فوق العاده زیادی برای راه اندازی هستند، که این 
خود منجر به بحران و کمبود غذا در کشورهای در حال توسعه خواهد 
شد و درصورت استفاده از اتانولی که از کشت ذرت به دست می آید، 
در واقع بنزین بیشتری به دست آمده از اتانول باید صرف تهیه ی کود 
شیمیایی، ماشین آالت کشاورزی و کامیون ها برای جابجایی مواد خام 

شود.

دالیلی برای امیدوار بودن
در این مرحله، ممكن است این مشكل بیش از اندازه بزرگ، به نظر 
است. همان طور  باقي  امیدي  روزنه هاي  اما هنوز  باشد.  قابل حل   غیر 
نیویورک،  منطقه ای  برنامه ریزی  انجمن  رییس  یارو1،  رابرت  که 
می گوید: "خبر بد این است که ما سامانه ی آزادراهی را  بیش از اندازه 
را   آزادراهی  سامانه ی  ما  که  است  این  خوب  خبر  ساخته ایم.  بزرگ 
منظور وی از جمله ی اول، این است  بیش از اندازه  بزرگ ساخته ایم." 
که،  است  کرده  سرمایه گذاری  سامانه ای  در  بیش ازاندازه  آمریكا  که 
اراضی،  کاربری  برنامه ریزی  در  کنترلی  هرگونه  وجود  عدم  به خاطر 
سبب به وجود آمدن بخش جدیدی از شهرها به صورت افقی شده که 
فوق العاده  تقاضاهای  چراکه  است،  برخوردار  کمی  بسیار  بازدهی  از 
زیاد حمل ونقل که این زیرساخت ایجاد می کند، غیرقابل پاسخ گویي 
همین سامانه،  این است که دقیقاً  از جمله ی دوم  است. منظور وی 
که این نیروها/اجبارها را ایجاد کرده است، به اندازه ی کافی بزرگ و 
وسیع برای جای دادن این رشد جمعیت فراوان، از طریق میان سازی2 
راهی  بتوان  چنان چه  است.  موجود  خالی  جاهای  در  ساخت وساز  یا 
داخل  بخش های  تمامی  در  زمین  کاربری  این  تراکم  افزایش  برای 
فعلی  یا سه برابر کردن سطح  برای دوبرابر  آزادراه  منطقه ی خدماتی 
ساختمان ها،  پایین  پوشش  سطح  داشتن  نظر  در  با  )که  یافت  آنها 
چنین چیزی به راحتی مقدور است(، در این صورت سرانه ی تقاضای 
باید به تدریج کم شود. هنگامی که  سفرهای مسیرهای طوالنی نیز 

1- Robert Yaro
2- میان سازی یا میان افزائی )infill( به ساختن بناهای جدید در قطعات یا زمین های 

خالی بین ساختمان های موجود اطالق می شود. م.

تراکم کاربری افزایش می یابد، گزینه ی استفاده از خودروی شخصی 
وسایل  از  استفاده  بافتی  چنین  در  که  چرا  می گردد،  کم رنگ تر 
حمل ونقل همگانی، پیاده روی، و دوچرخه سواری نیز ممكن می شود. 
این امر به این معنی است که بهبودبخشیدن و متراکم ساختن بافت 
و  دارد،  زیاد  اجرای  قابلیت  هم  شمالی  آمریكای  شهرهای  حومه ی 
هم فرصتی است برای مقابله با سه مشكل اساسی شهرها در ارتباط 
از خودروی  روزافزون  استفاده ی  پایداری: چرخه ی معیوب  با مبحث 
و  زیرساخت ها،  نگهداری  روزافزون  و  هزینه های سرسام آور  شخصی، 

بحران عظیم  و جهانی تغییر آب وهوا3.
خوشبختانه، در بسیاری از مناطق، این گونه میان سازی هم اکنون 
سال  آمریكا4،  سرشماری  اداره ی  آمار  اساس  بر  است.  اجرا  حال  در 
2000 برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر، متوسط تراکم مناطق 
حومه شهرها افزایش یافت. این امر تنها به دلیل مهاجرت متخصصین 
جوان به بخش های پرتراکم انبارداری نیست؛ این تغییر بسیار با   قاعده تر 
از آن است. یک خانه ی یک طبقه ی پنج اطاقه ی در دهه ی 1950، که 
قطعه  در  مربع( مساحت  متر   111( مربع  فوت  با 1200  ساختمانی 
دیگر  بود،  مربع(  متر   1858( مربع  فوت  به مساحت 20000  زمینی 
متر   325( مربعی  فوت   3500 خانه ای  اکنون  ندارد.  خارجی  وجود 
مربع( در زمینی 5000 فوت مربعی )465 متر مربع( بسیار معمول تر 
است. تمایالت منفي نسبت به خانه های بزرگ تر در داخل زمین های 
تراکمی  جهت  در  بازار  در  عظیم  تغییری  نشان دهنده ی  کوچک تر، 
است که دست کم به گونه ای امكان پذیر با محله های قابل پیاده روی و 
تمایل  این  است.  انطباق پذیر  همگانی  حمل ونقل  وسایل  از  استفاده 
بین  در  که  است،  قابل مشاهده  ونكوور  ناحیه ی  در  هرجایی  از  بیش 
سال های 1986 و 2001 درصد ساکنان محله های دوست دار وسایل 
حمل ونقل همگانی از 46 درصد به 62 درصد افزایش یافت. همچنین، 
شهر ونكوور در حال حاضر موفق ترین مثال در آمریكای شمالی در 
زمینه ی متراکم سازی مرکز شهر است. در طول ده سال، بین سال هاي 
نفر  از چهل هزار  1990 و 2000، جمعیت شبه جزیره ی مرکز شهر 
کل  تعداد  مدت،  همین  طول  در  یافت.  افزایش  نفر  هزار  هشتاد  به 

3- Nelson, 2004
4- U.S. Census Bureau
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از مدت  واقع کاسته شد، در حالی که  از/به مرکز شهر در  سفرهای 
زمان الزم برای رسیدن به مقصد در این ناحیه شش دقیقه کسر شد 
)ونكوور تنها شهر در کانادا بود که در آن، زمان رسیدن به مقصد در 
این دوره ی زمانی کم شد، دوره ای که در طول آن شبكه ی آزادراهی 
هیچ رشدی نداشت، ولی در طی آن بیش از 20 درصد به جمعیت 

آن اضافه شد(.
در  میان سازی  پروژه های  نمی شود.  ختم  اینجا  به  موضوع  البته 
بخش  در  به ویژه  بود،  موفقیت آمیز  بسیار  دهه  این  در  شهر  مرکز 
منطقه ی  نگهداری  و  حفظ  صرف  که  دهه ای  سه  پورتلند.  در  پِرِل1 
برابر فشارهای زیاد  متراکم شهری پورتلند شد، شهري که اغلب در 
از تغییر مهلک ارزش  مخالفین سیاسی و صنعتی بود، به جلوگیري 
رویه،  بدون  افقی  رشد  حال  در  حومه های  به  شهر  مرکز  از  امالک 
مانند  شهرهایی  رفتن  بین  از  باعث  که  تغییری  کرد،  شایاني  کمک 
دیترویت و سنت لوئیس شده است. با کنترل کردن مقدار زمینی از 
با محدود کردن  برای توسعه در درسترس است و  حومه ی شهر که 
امالک  ارزش های  از  موفقیت آمیزی  به طور  پورتلند  آزادراه،  ساخت 
مرکز شهر محافظت کرده است، و به این طریق سرمایه گذاری مجدد 
که،  چیزی  است.  ساخته  میسر  را  شهر  آن  انبارداری  محدوده ی  در 
لوئیس غیرقابل تصور  یا سنت  متاسفانه، در حال حاضر در دیترویت 
خوبی  بسیار  بازار  است:  پذیرفته شده  واقعیت  یک  پورتلند  در  است 
پُرتراکم شهر مرکزی، حتی در شهرهای نسبتاً کوچک  برای مسكن 
وجود دارد. متخصصین جوان، راغب به سرمایه گذاری تا 500 دالر در 
هر فوت مربع برای یک سبک زندگی شهری هستند، اگر تصمیمات و 
اقدامات گذشته چیزی از زندگی شهری باقی گذاشته باشد. علی رغم 
سقوط بازار جهانی در سال 2008، در مقایسه با اُفت های شدیدتری 
که در حومه های جدیدتر شهر در حلقه ی دوم و سوم در مناطق اطراف 
شهر که رشد افقی بی رویه ی بیشتری داشتند، این ارزش ها نسبتاً به 

قوت خود باقی مانده اند.
به صورت  و  پورتلند  توسط  بعداً  که  ونكوور،  موفقیت   
دی.  واشنگتن  فرانسیسكو،  سان  مانند  شهرها،  دیگر  در  فزاینده ای 
میان سازی،  برای  تالش  که  داد  نشان  یافت،  انعكاس  تورنتو  و  سی.، 

1- Pearl District

تكمیل، و بازشهری ساختن اراضی اطراف شهرها ممكن است و در واقع 
با تقاضای بازار فعلی هم سو مي باشد.

یقین  به طور  بیماری  این  نشانه های  درحالی که  بنابراین، 
تضعیف کننده و تهدید ی جدي براي زندگی است، اما عالیمی وجود 
دارد که نشان می دهد بیمار قادر به پاسخ گویی است. در واقع، اولین 
بسیار  حاضر  حال  در  که  تمایلي  است،  تغییر  به  میل  بهبود،  شرط 
بارز است. نخستین گام در توان یابی، پذیرفتن وجود مشكل و در پی 
آن، قبول مسئولیت برای اعمال تغییر است. اما برای بازیابی سالمت 
امتحان  که  است  الزم  درمانی   روش های  منطقه،  یک  ازدست رفته ی 
خود را پس داده  باشند. شهروندان به طور قابل توجیهی در مورد اینكه 
چه چیزی و چگونه باید تغییر کند، احساس عدم امنیت دارند. تغییر 
روش در ساختن مناطق، مانند ایجاد تغییر در هر رفتار عادتی دیگر 
سیگار،  الكل،  به  اعتیاد  مانند  اعتیادگونه،  یا  عادتی  رفتارهای  است. 
کوتاه مدت  در  آگاهی  دادن  دست  از  باعث  مخدر،  مواد  مصرف  یا 
می گردد، اما منجر به مشكالت بزرگ تری در طوالنی مدت می شوند. 
ساختن مناطق پایدار نیز از همین قاعده پیروي مي کند. نیمبی ایسم2 
در مخالفت با طرح های پیشنهادی برای توسعه ی با تراکم باال، برای 

نه!"  انگلیسی، مخفف عبارت "در حیاط خانه ی من،  2- نیمبی )NIMBY(، در زبان 
)!Not In My Back Yard( است و نیمبی ایسم، به هرگونه نهضت مردمی که برای 
مقابله با اجرای پروژه های مزاحمت آمیز در نزدیكی محل زندگی ساکنان به وجود می آید، 

اطالق می شود. م.

شکل 1-10 بخِش پِرل در پورتلند واقع در اُِرگان
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شهروندانی که احساس می کنند با اعتراض خود، از محله شان محافظت 
کرده اند، بسیار راضي کننده است. اما تاثیر بلندمدت این اعمال، که در 
اعتیادگونه ی دیگر ضرب می شود، وخیم تر  یا  اقدامات عادتی  هزاران 
تمایل،  صورت  در  که   – اصول  از  مجموعه ای  است.  بیماری  کردن 
برای  الزم  ابزاری   – بنامید  شهرها  مداوای  قوانین  را  آنها  می توانید 

توان یابی و معالجه است.
تشخیص  را  مسئله  این  نیز  دیگری  زیاد  افراد  سال ها،  طول  در 
اساس  مداوا"، که  برای  "گام هایی  یا  قوانینی ساده،  فهرست  داده اند. 
این کتاب را تشكیل می دهد، چیز جدیدي نیست. اصلي که این کتاب 
برای اولین بار ارایه می کند، تالش براي آسان ساختن و مرتب کردن 
مجموعه ای منسجم از روش های درمانی طراحی شهری برای مداوای 
باورپذیر  این کتاب چارچوبی  امید است که  است.  چشم انداز شهری 
برای اقدامات الزم را در اختیار شهروندان و رهبران بخش های عمومی 
و خصوصی قرار دهد. فهرست زیر شامل این قوانین و توضیحی کوتاه 
در مورد هفت فصل بعدی، که به طور مفصل به تک تک آنها می پردازد، 

است.

شکل 1-11  این دو عكس نشان دهنده ی تغییر چشم گیر در خِط آسماِن ونكوور، واقع در بریتیش کلمبیا، مابین سال های )a( 1978 و )b( 2003 است.
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هفت قانون برای طراحی شهری پایدار و کم-کربُن
1- احیای شهر تراموائی

شهر آمریكای شمالی، یک شهر تراموائی بوده و هست. از ویژگی های 
وسایل  به  آسان  دسترسی  به  می توان  تراموائی  شهرهای  اصلی 
و  مسكونی،  خانه های  از  متنوعی  و  وسیع  طیف  عمومی،  حمل ونقل 
مجموعه های خدماتی و محل کار نزدیک – یعنی دقیقاً عناصر شاخص 
نادیده  بسیار  را  واقعیت  این  کرد.  اشاره   – پایدار  شهر  یک  الزم  و 

گرفته ایم. باید دوباره آن را کشف کنیم.

2- طراحی سامانه ی معابر سواره به صورت پیوسته و متصل.
تمامی  کوتاهی  متضمن  سواره،  معابر  مرتبط  و  ریزدانه  شبكه های 
سفرها تا حد ممكن است، راه بندان را به حداقل می رساند، و هم سو با 

پیاده روی، دوچرخه سواری و وسایل حمل و نقل عمومی است.

در  و مدارس  استقرار خدمات، وسایل حمل ونقل همگانی   -3
فاصله ی پنج-دقیقه پیاده روي.

اگر پیاده رویی وجود داشته باشد، مردم پیاده روی می کنند. مهم ترین 
ایستگاه  و  فروشگاه های محلی  و  مغازه ها  رفتن،  پیاده  برای  مقصدها 
تراکم  حداقل  امر،  این  انجام  برای  است.  همگانی  حمل ونقل  وسایل 
خالص، ده واحد مسكونی در هر جریب )حدود 4000 متر مربع( است.

4- استقرار شغل های خوب در نزدیکی خانه های ارزان قیمت.
بین محل زندگي کارکنان و محل  فاصله  ازدیاد  براي  تمایل موجود 
یک  "شغل های خوب در نزدیكی خانه"  باید معكوس شود.  کارشان، 
به اتفاق شغل ها در آمریكا و کانادا  اکثریت قریب  الزام اساسی است. 

هم سو با بخش های دارای محالت کامل و خودکفا است.

5- ارایه ی طیف متنوعی از انواع خانه های مسکونی.
سطح  اساس  بر  محله ها  جداسازی  جهت  در  منطقه بندی  قوانین 
درآمدی ساکنان بوده است. محله هایی که تنها برای یک سطح درآمد 
خاص طراحی شده اند، نمی توانند کامل باشند و هنگامی که در سطح 

منطقه تكرار شوند، سبب ازدیاد مشكالت حمل ونقلی نیز می گردند.
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6- به وجود آوردن سامانه ای پیوسته و متصل از مناطق طبیعی 
و پارک ها.

تمیز نگاه داشتن آب ها و سالم نگه داشتن نهرها و رودخانه ها مستلزم 
آب های  جمع آوری  سامانه های  درباره ی  دوباره  تفكر  و  نظر  تجدید 
بین  انسجام  از آب راهه هاست. حفظ  راه کارهای محافظت  و  سطحی، 
برنامه ریزی  هنگام  طراحی،  در  حرکت  نخستین  باید  سامانه ها  این 
این سامانه ها،  از  بر حفاظت  باشد. عالوه  مناطق جدید شهری  برای 
باید از آنها به عنوان اسكلت فضاهای عمومی مناطق شهری جدید یا 

بازسازی شده، بهره گرفت.

سبزتر،  سبک تر،  زیرساخت های  برای  سرمایه گذاری   -7
ارزان تر، و هوشمندتر.

از  بیشتر  برابر  زیرساخت های خانه های حومه ی شهر دست کم چهار 
زیرساخت های خانه های موجود در محله های قابل پیاده روی و دارای 
و  راه ها  برای  شهرداری  افراطی  استانداردهای  است.  شهری  تراموای 
خدمات شهری به صرف هزینه های سرسام آور برای ساخت و نگهداری 
راهبردهای  می برد.  بین  از  نیز  را  آب خیز  عملكرد  و  دارد،  احتیاج 

هوشمندتر، ارزان تر، و سبزتر الزم هستند.

قانون آخر: اگر یک قانون را دوست دارید، همه ی آنها را دوست 
داشته باشید.

از  یكی  به  دست یابي  هستند.  کل  یک  اجزای  نماینده ی  اصول  این 
تمام  بقیه  قیمت  به  اگر  به خصوص   - آنها  بقیه ی  بدون  اصول  این 
معكوس  نتیجه ی  می تواند  و  داشت  خواهد  محدودی  ارزش   – شود 

داشته باشد.
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آن دسته از شهرهای آمریكا و کانادا که در بین سال های 1880 
زمانی  دوره،  این  بودند.  تراموائی  شهرهای  شدند،  ساخته   1945 و 
و  می کردند  پیاده روی  زیاد  مردم،  آن  طی  در  که  کوتاه  بسیار  بود 
می توانستند با استفاده ی پی در پی از خطوط ترامواها، فواصل طوالنی 
را در زمانی اندک طی کنند. تا سال 1950، این سامانه به طور کامل 
منسوخ، و به خاطر نفوذ بازار اتومبیل شخصی، متروک گشت. از آن 
پس، پیاده روی و استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی به شدت سقوط 
کرد و تا سال 1990 در بسیاری از مناطق جدید اطراف شهرها، که به 

سرعت در حال رشد بودند، به کلی ناپدید شد.

فروپاشی شرایط حاکم در آن زمان، ضرر بزرگی محسوب می شد، 
بود  الگویی  تراموائی  براساس شكل شهر  توسعه ی شهری آن  چراکه 
خانه های  در  مي داد  اجازه  رشد،  حال  در  متوسط  طبقه ی  به  که 
تک خانواری زندگی کنند و در عین حال توسعه ای پایدار بود. شهرهای 
حمل ونقل  وسایل  به  خوبي  دسترسی  پیاده  روی،  قابلیت  با  تراموائی 
عمومی داشتند، به معناي واقعي فاقد آلودگی بودند، و در عین حال، 
فاصله ای که شهروندان می توانستند در طول روز طی کنند را به طور 

چشم گیری افزایش می دادند.
اشاره  تراموائی  شهر  الگوی  به  گاهي  برنامه ریزی،  ادبیات  در 
به  بخشیدن  بهبود  برای  عاملی  به عنوان  آن  از  به ندرت  اما  می شود. 
رفاه انسان، یا دوره ا ی که سرانه ی مصرف انرژی در بخش حمل ونقل 
غم انگیز  امری  این  مي شود.  یاد  بود،  امروز  مقدار  از  کوچک  کسری 
است، زیرا تراموا بنیان گذار شكل اکثریت شهرهای آمریكا و کانادا بود. 
از شهر ها  بسیاري  استخوان بندی  تشكیل دهنده ی  هم  هنوز  الگو  آن 
نادیده  آنها حذف شده اند.  از  ترامواها  اکثر  اکنون، که  حتی   – است 
گرفتن این معمارِی بنیادی، هنگام بهبود بخشیدن به مناطق شهری  
در جهت آینده ای پایدارتر، سبب شكست ما خواهد شد. این امر مانند 
یا خاکی  درآیند،  به پرواز  باشیم خوک ها  داشته  انتظار  که  است  این 
بد، باعث رشد محصولی خوب و فراوان شود. پذیرفتن این فرضیه، به 
بررسی نیروهایی که بذر الگوی شهری متمایز را ریختند و همچنین 
شایاني  کمک  دارند،  وجود  هنوز  نیروها  این  از  کدام یک  اینكه  فهم 
می آید،  ادامه  در  که   ،"... زندگِی  از  روز  "یک  داستان  کرد.  خواهد 
این تكوین را آشكار کرده و به ما کمک می کند با وضوح بیشتری به 

مطالعه ی چیزی که از این آرماتور شهری باقی مانده، بپردازیم.

احیای شهر تراموائیفصل 2

شکل 2-1 نمودار فوق نشان دهنده ی این است که چگونه در یک شهر تراموائی، 
عناصر متعدد در یک منظر شهری پایدار، با یكدیگر کار می کنند.
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یک روز از زندگی
به دنبال خرید خانه است. وی  آقای َکمِبل1  سال 1922 است و 
کار شده،  به  ونكوور مشغول  بریتانیا در  در شرکت کشتی رانی غرب 
و خانواده اش باید از لیورپوِل2 انگلستان به اینجا نقل مكان کنند. او 
می خواهد با تراموای جدید از هتلی در مرکز شهر، که در آن اقامت 
دارد، از چند محله ی جدید که در حال ساخت هستند، دیدن کند. 
کیتسیالنو3  جدید  بخش  که  می گوید  او  به  نقشه،  به  کوتاه  نگاهی 
فاصله ی  باشد.  خوبی  محل  می تواند  شهر،  مرکز  غربی  جنوب  در 
دقیقه  پانزده  فقط  چهارم  خیابان  در  جدیدش  دفتر  از  تراموا  با  آن 
نیز  امر  این  نزدیک است، که خود  بسیار  نیز  به ساحل دریا  و  است 
به  که  هنگامی  می شود.  محسوب  او  جوان  خانواده ی  برای  امتیازی 
کیتسیالنو می رسد، همه جا در حال ساخت و ساز است. نجارها مشغول 
هم چنین  و  تراموا  خط  کنار  در  تجاری  ساختمان های  ساختن  برپا 
ساختمان هایی بسیار شبیه به بنگله4 در بلوک های پشت آنها هستند. 
می رود،  به پیش  بخش  این  در  تراموا  با  کمبل  آقای  که  همین طور 
ساختمان های موجود و محوطه هایی که در آن  در حال ساخت وساز 
است، کم کم جای خود را به جنگل می دهد، و راه کف سازی شده نیز 
تبدیل به راهی شنی می شود. به زودی تنها ساخت وسازی که به چشم 
می خورد ریل خود ترامواست که مستقیماً روی بستری کار گذاشته 
شده که به نظر می رسد شن  خام باشد. خط تراموا ظاهراً خارج از جای 
بیابان قرار دارد. آقای کمبل،  خود به نظر می رسد، چرا که در وسط 
پیاده  تراموا  از  این منظره ی عجیب، متحیر شده است،  از دیدن  که 
می شود و تابلویی را می بیند که تبلیغ ساخت وساز جدیدی در خیابان 
کالینگ وود است. در اینجا شواهد امیدوارکننده تری وجود دارد، زیرا 
کردن  آسفالت  و  بتونی  پیاده روهای جدید  مشغول ساختن  کارگران 
معابر سواره هستند. هنگامی که وارد خانه ی نمایشی پروژه می شود، 

بالفاصله با انبوهی از افراد مواجه مي شود.

1- Campbell
2- Liverpool
3- Kitsilano
4- Bungalow

از  پس  بالفاصله  ونكوور  چهارم  خیابان  تراموای  خط  از  عكسی   2-2 شکل 
راه اندازی آن. ترامواها قبل از ساخت جاده ها یا قطعه بندی زمین برای ساختن 
خانه ها، به عنوان پیش شرطی ضروری برای توسعه، افتتاح می شدند. این صحنه 
متعلق به چند سال قبل از زمانی است که ساخت وسازهای دیگر شهری انجام 

شوند.

از پل خرپایی کیتسیالنو در سال 1909،  تراموائی در حال عبور  شکل 3-2 
واقع در غرب پل خرپایی گرانویل، که در حال حاضر، پل خیابان گرانویل نامیده 

می شود. 

شکل 2-4 عكسی از خیابان آربوتروس در ونكوور در سال 1925. این تراموا 
نمونه ای از وسیله ی حمل ونقل بین شهری است که برای سفرهای طوالنی تر و 
در بین مراکز روستایی در بخش های پایینی سرزمین اصلی5  مورد استفاده قرار 

می گرفت.

5- Lower Mainland
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و  کرده  دعوت  قهوه  صرف  به  را  کمبل  آقای  ناظرین  و  نجارها 
مي دهند.  نشان  او  به  نیز  را  جدید  خانه های  به  مربوط  بروشورهای 
همه ی خانه ها در قطعه زمینی یک اندازه ای قرار دارند و اکثریت آنها 
طراحی  تک خانواری  خانه های  و  آزاد  چهارطرف  بنگله های  به صورت 

شده است. 
آقای کمبل سواالت فراوانی دارد، اما رفت وآمد روزانه به محل کار 

مهم ترین نگرانی اوست.
بنابراین، مي پرسد که چطور می تواند از رسیدن به موقع به محل 

کارش،که در مرکز شهر است، مطمئن شود؟
مسئول فروش همراه با لبخندی پاسخ می دهد: "خب، چون، خط 
ما پیش از ساختن خانه ها باید  تراموا متعلق به خود ماست! طبیعتاً 
تراموا را راه اندازی می کردیم، هرچند هزینه ی این کار کم هم نبوده 
است. چرا که هیچ کسی حاضر به خریدن خانه ای نیست که نتواند به 
آن برسد، اینطور نیست؟ باید بتوان با حداکثر پنج دقیقه پیاده روی از 
هر خانه به خطوط تراموا رسید، در غیر این صورت، قادر به فروش آنها 
نخواهیم بود. ولی ما از فروش خانه ها سود کافی، برای توانایی پرداخت 
این هزینه، نصیب مان می شود. اگر این طور نبود، در کسب وکار خود 
شكست خورده بودیم. اما باید در نظر داشت که برای موفقیت مالی 
پروژه، تعداد خانه ها در هر متر مربع باید به اندازه ی کافی زیاد باشد. ما 
به فرمول این مسئله رسیده ایم. هشت خانه در هر جریب، سود کافی 
برای تقبل هزینه ی تراموا، و تعداد کافی مسافر در نزدیكی خط آن، 
به همین  نیز، در پي خواهد داشت.  تراموا  به منظور سودآور ساختن 
خانه ها،  تفاوت  علی رغم  خانه ها،  تمامی  قطعه زمین  که  است  علت 
درک  به راحتی  را  این  شما  که  هستم  مطمئن  من  است.  یک اندازه 
می کنید، چون خودتان در دنیای کسب وکار هستید، این طور نیست؟" 
محترم،  آقای  "اما،  می پرسد:  رسمی  کمی  لحنی  با  کمبل  آقای 
فضاهای تجاری چه؟ از کجا می توانیم اغذیه و وسایل و پوشاک مان را 

خریداري کنیم؟"
"اوه، نگران نباشید آقا، همه ی اینها در کنار خیابان چهارم، خواهد 
بود. سال بعد در همین موقع، تمامی جبهه های این خیابان را مغازه ها 
ابتدا،  در  یک طبقه  فروشگاه های  داد.  خواهند  تشكیل  فروشگاه ها  و 
توسعه  کامل  به طور  این محله  اما هنگامی که  اطمینان،  ایجاد  برای 
یافت، ما انتظار داریم که خیابان چهارم توسط ساختمان های چهار و 

پنج طبقه مستحكمی احاطه شود که باعث افتخار خواهد بود. لیورپول 
هیچ چیزی بیشتر از ما نخواهد داشت! در هر کجا که ساکن باشید، با 
چند دقیقه پیاده روی به مرکز تفریحي محل تان می رسید. به هر چیز 
دیگری هم که احتیاج داشته باشید، سریعاً می توانید با سوار شدن به 

تراموا به آن برسید."

آقای کمبل خانه اش را خرید. او بیش از اندازه خوشحال بود که 
توانسته است خانه ای مستقل برای خانواده اش خریداری کند، چیزی 
که در لیورپول تنها آدم های خیلی ثروت مند قادر به انجام آن هستند. 
از  کمتر  زمانی  مدت  فروشنده ظرف  این  وعده های  و  قول ها  تمامی 
آنچه آقای کمبل تصور می کرد، انجام شد. تنها استثناء، ساختمان های 
امر  این  شدن  محقق  بود.  اصلی  تجاری  خیابان  کنار  در  چهارطبقه 
این  علل  بود.  دیگر  به گذشت هشتاد سال  محتاج  سال،  ده  به جای 
عظیم  ضربه ای  سبب  که  بود  بزرگي  رکود  نخست  طوالنی،  تاخیر 
که  دوم  جهانی  جنگ  آن،  از  پس  و  شد؛  اقتصادی  فعالیت های  به 
فعالیت های اقتصادی را به سوي اقدامات جنگی سوق داد. تا سال های 
که  توسعه ی حومه ی  شهر،  به طرف  اقتصادی  پاندول  دهه ی 1950، 
تا  بود.  کرده  حرکت  بود،  خودرو  دارندگان  تعداد  افزایش   آن  سبب 
بود،  ونكوور  در  متراکم سازی  شدیدترین  دوره ی  که   ،1990 دهه ی 
ساختمان های چهارطبقه ی دو طرف خیابان چهارم کیتسیالنو نیز به 

واقعیت نپیوست.

شکل 2-5 ساختمان های تجاری یک طبقه در اوایل دهه ی 1900 در خیابان 
چهارم در ونكوور. 
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شهر تراموائی به عنوان اصلی اتحادبخش
به  راجع  بلكه  نیست؛  تراموا  خود  به  راجع  تراموائی  شهر  اصل 
سامانه ای است که تراموا بخشی از آن است. این اصل درباره ی رابطه ی 
پایدار بین کاربری زمین، پیاده روی، و حمل ونقل است که شهرهای 
تراموائی ضامن آن هستند. اصل شهر تراموائی دست کم چهار قانون 
که در این بخش ها به طور مفصل به آنها پرداخته شده را با یكدیگر 
 )2( متصل،  و  پیوسته  سواره ی  معابر  سامانه ی   )1( می کند:  ترکیب 
تجاری  خدمات  استقرار   )3( مسكونی،  خانه  های  از  متنوعی  طیف 
ایجاد   )4( و  پیاده روي،  پنج-دقیقه   با  همگانی  حمل ونقل  وسایل  و 
به عنوان  این اصل  ارزان قیمت.  نزدیكی خانه های  شغل های خوب در 
نخستین قانون و یک "فوقِ قانون" برای طراحی شهری پایدار و کم-

کربن ارایه شده است.

ساختار بنیادی شهر تراموائی
ویژگی های  دارای  شمالی  آمریكای  در  تراموائی  شهرهای 
قدیمی  بخش های  در  حتی  یا  اروپا  در  که  هستند  منحصربه فردی 
به چشم  مونترآل،  و  بوستون  مانند  شمالی،  آمریكای  شهرهای 
مینه آپولیس،  ِدیتون،  مانند  تراموائی کالسیک،  نمی خورند. شهرهای 
شبكه ای  به صورت  همگی  ونكوور،  و  اِدمونتون  آنجلس،  لس  سیاتل، 

از خطوط موازی، با خیابا  ن هایی که عموماً در جهت محورهای اصلی 
قطعه  تقسیم بندي  با  فعلي  شهري  شبكه  گرفته اند.  شكل  است، 
آیین نامه  مطالعات  طبق  و  جریب   40 مساحت  به  زراعي  زمین هاي 
اراضي در سال 1795 به بلوک هاي شهري، شكل گرفته اند. مقامات 
را  استان ها  و  ایالت ها  تمامی  کانادا  در  هم  و  آمریكا  در  هم  رسمی 
این  به مساحت 640 جریب در طول  مایلی  به مربع های کامل یک 
به  مایلی هر یک  این مربع های یک  اکثر  تقسیم بندی کردند.  زمان، 
شانزده مربع مساوی به مساحت یک چهارم مایل مربع، یعنی قطعات 
40 جریبی تقسیم می شدند. هنگامی که شهرهای قرن نوزدهم و اوایل 
قرن بیستم از این پارچه ی 40 جریبی چهل تكه بریده شدند، هر مربع 
40 جریبی معموالً به هشت مستطیل مساوی که هر یک به مساحت 
5 جریب بودند، و "بلوک" نامیده شدند، تقسیم شد، که ضلع هاي آنها 

تقریباً 660 فوت در 330 فوت بود.

پس  بلوک  هم اکنون  مختلط  کاربری  با  چهارطبقه  ساختمان های  شکل 6-2 
کرده  احاطه  ونكوور  کیتسیالنوی  بخش  در  را  چهارم  خیابان  اطراف  بلوک  از 
است. ساختمان هایی با این مقیاس در اصل برای دهه ی 1920، یعنی هنگامی 
که این محله ساخته شد، پیش بینی شده بود، اما شرایط اقتصادی برای برپایی 
این نوع ساختمان ها تنها در دهه ی 1990 مناسب گشت. تمامی ساختمان های 

چهارطبقه ای که در این عكس دیده می شود، پس از 1990 ساخته شده است.

بر روی عكس هوایی، آشكار می گردد که  قراردادن یک شبكه  با  شکل 7-2 
الگوی  است.  گرفته شده  کشاورزی  اصلی  الگوی  از  شهری  بلوک های  شكل 
دست نخورده ی کشاورزی در ریچموند، واقع در بریتیش کلمبیا، که در نزدیكی 
قسمت پایین عكس نشان داده شده است، هنوز این الگوی اصلی را حفظ کرده 

است. 
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فرمان نقشه برداری زمین هم اهداف سیاسی داشت و هم اهداف 
دادن  نشان  و  تقسیم بندی  که  بود  معتقد  جفرسون1  توماس  عملی. 
برای  را  زمینه  هم شكل،  مربع های  به صورت  آمریكا  وسیع  قاره ی 
دموکراسی روستایی، که وی اعتقاد عمیقی به آن داشت را، به گونه ای 
اطراف  که  اروپا،  فئودالی  روستاهای  برخالف  می کند.  آماده  ایده آل 
اینگلند،  نیو  اولیه ی  یا شهرک های  گرفتند،  سازمان  ارباب ها  خانه ی 
که اطراف کلیساها استقرار یافتند، در این شبكه بندی روستایی، هیچ 
تمامی  درعین حال،  ندارد.  برتری  و  تفوق  دیگر  نقطه ای  بر  نقطه ای 
نمایش  به  و  متمایز  بناهای  ساخت  برای  برابر  به گونه ای  زمین ها 
گذاشتن تالش های فردی، در اختیار مالكان هستند. درنتیجه، این نوع 
شبكه بندی، از نظر دموکراسی ضد-اشرافی، از نظر فردی کارآفرین و 
از نظر مذهبی بی طرف بود. فقدان سلسله  مراتب، با بخش های شهری، 
هم خوانی  نیز  شده اند،  بُریده  دموکراتیک  روستایی  نقش  این  از  که 
دارد. در این شبكه ی شهری، هیچ خیابانی به یک قصر، کلیسا، کاخ 
تمامی  دید  نمی شود.  منتهی  بلندپایه  مقامات  منزل  یا  دادگستری، 
معابر به سوی چشم انداز عمومی است که در فاصله ی بسیار دور قرار 
اطراف  تراموائی در  بیرون خود شهر. شهرهای  نمای  به طرف  دارد - 
تارهای اصلی این شبكه سازمان یافته اند و ساختار غیرسلسله مراتبی 

آنها نیز گویای این خواست دموکراتیک است.
هماهنگ با اقتصاد عملی که در داستان "یک روز از زندگِی ..." 
تا  مابین هفت  تراکم یک دست  با  تراموائی  داده شد، شهرهای  شرح 
چهارده واحد مسكونی در هر جریب ناخالص، ساخته شدند )منظور 
از جریب ناخالص این است که سطح فضای خیابان نیز در آن ملحوظ 
است(. در هر بخش از شهرهای تراموائی، فاصله ی بین اکثریت خانه ها 
پیاده  دقیقه  پنج  عرض  در  آن،  به  تراموا  ایستگاه  نزدیک ترین  تا  را 
این  امتداد  متر(.   400 یا  مایل،  یک چهارم  )حدود  پیمود  می توان 
ایستگاه ها تشكیل دهنده ی "شریان های تراموائی" است. اگر قرار است 
تراموائی  به یک شریان  پیاده  دقیقه  پنج  اکثریت ساکنین ظرف  که 
)با حداکثر  باشد  مایل  نیم  از  بیشتر  نباید  آنها  بین  فاصله ی  برسند، 
یک چهارم مایل فاصله از نزدیک ترین شریان(. خدمات تجاری، طبقه ی 
شریان  طرف  دو  جبهه های  در  مستقر  ساختمان های  اکثر  هم کف 

1- Thomas Jefferson

تراموائی را اشغال می کنند.
در شهرهای اروپایی یا شهرهای اولیه ی آمریكا، زندگی شهری در 
گره هایی اطراف تقاطع های کلیدی، مانند "میدان های"2 پنج گوشه ی 
نیو  عمومی  مراکز  مثل  متمایز،  شهری  مراکز  اطراف  یا  بوستون، 
اینگلند، اتفاق می افتد. اما، در جهت کاماًل مخالف با آن، زندگی شهری 
و  دارد  این شریان حضور  امتداد کل خط  در  تراموائی،  در شهرهای 
این  است.  بی همتا  که  می کند  ایجاد  اجتماعی  محیطی  به این خاطر 
امر این سوال را به وجود می آورد که: آیا این نوع فضای خطی از نظر 
اجتماعی نسبت به فضاهای کانونی شهری، ضعیف تر است؟ فضاهایی 
در  بوستون  عمومی  مرکز  و  نیویورک  شهر  در  راکفلر  میدان  مانند 

بوستون.

حس  نظر  از  می توانند  تراموائی  شریان های  نیست.  این طور  نه، 
مكان و زندگی شهری، به گونه ای شگفت آور غنی باشند. به معنی واقعی 
کلمه، تمامی مكان های اجتماعی و غنی شهر ونكوور در شریان های 
مشهور  به حق  ونكوور  محله های   هرچند  دارند.  قرار  آن  تراموائی 

2- واژه ی square در زبان انگلیسی هم به معنی میدان است، هم به معنی مربع. م.

شکل 2-8 مسیرهای تاریخی تراموا در لس آنجلس.
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هستند، اما هنوز تقریباً کل زندگی خیابانی غنی هسته ی مرکزی شهر 
در امتداد شریان های تراموائی گرانویل، رابسون، ِدنمان، و ِدیوی اتفاق 
می افتد. فرای این هسته ی مرکزی، کیلومترها شریان تراموائی بسیار 
فعال قرار دارد. این خیابان ها عموماً به قدری از ازدحام عابرین پیاده 
برخوردارند، که با مناطق دارای تراکم بسیار باالتر در شهر نیو یورک، 

رقابت می کنند.

شكل شهر و الگوی پیاده و سواره
بخش بسیار زیادی از رویای آمریكایی و کانادایي ها در ارتباط با 
این که هر کسی خانه  ای در قطعه زمین خودش، داشته باشد به وقوع 
پیوسته است. این رویا احتماالً پس از جنگ جهانی دوم، هنگام تولد 
خودروی  داشتن  به  وابسته  آن  در  زندگی کردن  که  شهر،  حومه ی 
شخصی بود، به حقیقت پیوست. اما در شهر تراموائی این رویا درواقع 
دو نسل قبل از آن به حقیقت پیوسته بود. با پیدایش تراموا، شعاعی که 
ساکنین آمریكا و کانادا در آن قادر به حرکت و فعالیت بودند، به طور 
از تراموا، شعاع فعالیت های یک  افزایش پیدا کرد. پیش  چشم گیری 
فرد متوسط توسط فاصله ای منطقی که قابل پیاده روی بود، مشخص 

می شد.

شکل 2-10 "خانه های شهری" اصیل در بوستون، واقع در ماساچوست، که نوع 
تراموا،  از  همه گیر  استفاده ی  از  پیش  که  است،  قابل پیاده روی  شهرهای  غالب 

ساخته می شدند.1

سال های  بین  حمل ونقل  فناوری  در  عظیم  تغییرات  علی رغم 
1800 و 2000، به نظر می رسد که آمریكایی ها همیشه به طور متوسط 
حدود بیست دقیقه را صرف رسیدن به محل کار خود می کردند – 
از  یا  می کردند،  استفاده  تراموا  از  می رفتند،  پیاده  که  هنگامی  چه 
خودروهای مدرن بهره مند شدند. برای مثال، ساکنین بوستون، قبل 
زندگی می کردند  در شهری  وسایل حمل نقل همگانی شود،  آنكه  از 
چراکه  کنند،  ساعت طی  نیم  در  را  آن  طول  می توانستند  پیاده  که 
آن  که  بود،  محاط  مایل  یک  شعاع  به  دایره ای  در  شهر  سطح  اکثر 
همه ی  استقرار  لزوم  پیمود.  پیاده  می شد  دقیقه  بیست  مدت  در  را 
مقصدها در فاصله ای یک مایلی که بتوان آن را پیاده طی کرد، سبب 
از  قبل  تا  مدرن،  استانداردهای  طبق  متراکم تری،  شهرهای  ایجاد 
مربع  مایل  هر  در  آنها  جمعیت  تراکم  که  بود،  شده  تراموا  پیدایش 
به بخش های  نسبت  و  بود،  آینده  تراموائی  ده برابر شهر های  از  بیش 
تراکم  از  به مراتب  بعدی  شخصی  خودروهای  تسلط  تحت  مسكونی 
باالتری برخوردار بودند. بِیكن هیل2 در بوستون مثال خوبی است از 
تراکم خیلی باال با محله های چهار و پنج طبقه، که ویژگی محله ها در 
این زمان است. این محله ها بسیار شبیه به شهرهای حتی قدیمی تر، 

Gaithre Limehouse Pratt :1- منبع
2- Beacon Hill

شکل 2-9 یک روز یک شنبه ی معمولی در برادِوی، واقع در بخش کیتسیالنوی 
ونكوور. تراکم مسكونی در خیابان های اطراف، حدود پانزده واحد مسكونی در هر 

جریب )تقریباً 4000 متر مربع( ناخالص است.
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شامل رم باستان، که خود آن با داشتن تعداد فراوانی از انواع خانه ها و 
تراکم ها بی شباهت به بوستون هیل نیست.

مایل  یک  از  دقیقه  بیست  در  طی شده  مسافت  تراموا،  ظهور  با 
در  مایل  ده  متوسط  سرعت  فرض  )با  یافت  افزایش  مایل  چهار  به 
ساعت با احتساب توقف ها و زمان های انتظار در تقاطع ها(. این افزایش 
می آید:  به نظر  که  است  چیزی  از  بیشتر  بسیار  درواقع  چهاربرابری، 
شخص  یک  که  مساحتي  امر،  این  که  بگیریم  نظر  در  که  هنگامی 
مي دهد.  افزایش  برابر   16 تا  را  بپیماید  دقیقه  بیست  در  مي تواند 
به  مربع  مایل  یک  در  که  جمعیتی  نفر  شصت هزار  همان  بنابراین، 
صورت فشرده قرار داشتند، حال می توانستند در شانزده مایل مربع 
پخش شوند )که سبب پایین آوردن تراکم به چهار هزار نفر در مایل 
مربع می شد(. این امر، خانه سازی با تراکم بسیار پایین تری را میسر 
به  آسانی  دسترسی  کارکنان  برای  هم چنان  که  حالی  در  ساخت، 
منطقه ی خدماتی وجود داشت. با کم شدن نسبی این فشار زیاد برای 
متوسط  طبقه ی  و  شوند  پراکنده  توانستند  خانه ها  ساختن،  متمرکز 
شهری توانایی خرید خانه های مستقل را پیدا کرد. درنتیجه، اکثریت 
تعداد  از  بود  شده  تشكیل  جدید  تراموائی  شهر  مسكونی  بخش های 
بسیار زیادی خانه ی تک خانواری که در قطعات زمین نسبتاً کوچک 

مستقر بودند و سبک مسلط آنها بنگله بود.

این الگوی تراکم و کاربری زمین، که در مقیاس بزرگ تر توسط 
خطوط تراموا به هم دیگر بافته شده، توانست تا فواصل طوالنی بسط یابد. 
بنابر این، شهر تراموائی امكان به وجود آمدن خانه های مجزا از یكدیگر 
را در فاصله ای که توسط پیاده روی قابل حصول بود، و همچنین امكان 
کوتاه شدن فاصله بین مشاغل و خدمات در مناطق بسیار وسیع در 
مقیاس منطقه ی شهری را میسر می سازد، و همه ی اینها همراه است 
انواع خانه های مسكونی سنتی.  و حفظ  پایین  بسیار  انرژی  با صرف 
تقاضای  کاهش  و  شمالی  آمریكای  شهرهای  ساختن  پایدارتر  اگر 
انرژی و تولید گازهای گلخانه ای، بدون فراموش کردن جذابیت زیاد 
خانه،  اکثریت خریداران  برای  یكدیگر  از  مجزا  و  خانه های یک طبقه 
چالش محسوب مي شوند، در این صورت شهر تراموائی نمونه ای است 
که آزمایش خود را به خوبي پس داده و به طرز بی همتایی با شرایط 

فرهنگی آمریكا و کانادا هماهنگ است.

هنوز چهل درصد مردم در آنجا زندگی می کنند
نزدیک به نیمی از ساکنان آمریكا و کانادا در بخش هایی زندگی 
هنوز  محله ها،  این  در  بود.  بهره مند  تراموا  از  زمانی  که  می کنند 
برای خودروی شخصی وجود دارد و ساختمان ها ذاتاً  جایگزین هایی 
مشترک،  دیوارهای  )به خاطر  هستند  انرژی  بیشتر  بازدهی  دارای 
محافظت در برابر باد، و اندازه ی متوسط کوچک تر واحدهای مسكونی(. 
اکثر این بخش ها هنوز هم دوست دار عابرین پیاده و وسایل حمل ونقل 
همگانی هستند، هرچند استثناءهایي وجود دارند که در آنها خطوط 
می دادند،  خدمات  آنها  به  زمانی  که  بین شهری،  راه آهن  و  ترامواها 
از شهری که خطوط  نادر  )تورنتو مثالی است  جمع آوری شده است 
تراموای آن تا حد بسیار زیادی دست نخورده باقی مانده است(. درحالی که 
بحث هاي زیادی درباره ی این که چه چیزی سبب تسریع از بین رفتن 
مشخص  چیز  یک  دارد،  وجود  شد،  بین شهری  سامانه های  و  تراموا 
است. در سال 1949، دادگاه های آمریكا نشنال سیتی الینز1– که یک 
شرکت "حمل ونقلی" و متعلق به جنرال موتورز، فایرستون، و فیلیپس 
پترولیوم بود – را به خاطر به دست گرفتن سامانه های ترامواهای آمریكا 
به منظور ایجاد بازارهای وابستگی زا برای اتوبوس های موتوردار آن، و 

1- National City Lines

شده،  ترسیم  بوستون  مرکزشهر  دورادور  که  کوچک تر  دایره ی   11-2 شکل 
نمایان گر فاصله ای است که شخص می توانست آن را پیاده در طول بیست دقیقه 
طی کند. دایره ی بزرگ تر نشان گر فاصله ای است که شخص می توانست با سوار 

شدن به تراموا آن را طی کند.
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به خاطر توطئه کردن برای انحصاری ساختن بازار اتوبوس در آمریكا، 
متهم کردند. نشنال سیتی الینز براي اتهام دوم محكوم شد. هرچند 
ممكن است امروز تصور این امر غیرممكن باشد، اما لس آنجلس زمانی 
در  را  بین شهری  خطوط  و  تراموا  سامانه ی  وسیع ترین  و  بزرگ ترین 
دنیا داشت. در مدت کوتاه چند سال، این سامانه توسط نشنال سیتی 
الینز به کلی تخریب شد، در همان زمانی که تالش فوق العاده زیادی 
برای ساخت وساز بی حدوحصر آزادراه ها در منطقه ی لس آنجلس در 
حال انجام بود. امروزه، کم ترین اثری از این بافت اصیل تراموائی باقی 
بررسی عكس های قدیمی می توان حد و حدود  با  تنها  نمانده است. 
این تخریب را احساس کرد. اکنون، پس از گذشت حدود شصت سال، 
اجزای این سامانه به طور دردناکی و با هزینه ی زیادی در حال تعویض 
از  برخی  آنجلس،  لس  منطقه ی  "مترولینک"1  سامانه ی  است.  شدن 
ریلی  احیا می کند، درحالی که خطوط  را  تاریخی  بین شهری  خطوط 
سامانه ی  از  کوچكی  بخش  جایگزین  درون شهری  روی زمینی  سبک 

تراموای قبلی شده اند.

1- Metrolink

شکل 2-13 جیمز تراولی2 مشغول دادن یک چک به فِِرد اوسانا3، رئیس 
سر  پشت  در  درحالی که  است  ترانزیت"4،  َرپید  سیتي  "توئین  شرکت 
قراردادهای  ناشنال سیتی الینز  است.  تراموا در حال سوختن  آنها یک 
و  منعقد می کرد  قاره  آژانس های حمل ونقلی در سراسر  با  را  پُرمنفعتی 
تا زیرساخت های ریلی خود  آنها می خواست  از  به عنوان یک پیش شرط 
 ،1960 سال  در  ببرند.  بین  از  جذاب،  مالی  امتیازات  اخذ  برابر  در  را، 
فِِرد اوسانا به خاطر فعالیت های حیله آمیز خود در جهت تبدیل ترامواهای 

مینه آپولیس به اتوبوس های ِجِنرال موتورز، محكوم گردید.5 

کریدورهای خطی ممتد، نه گره های مجزا
فضای  اجتماعی،  و  فضایی  نظر  از  تراموائی،  شهر  بارز  ویژگی 
آشكار،  واقعیت  این  حالت،  بهترین  در  است.  آن  خطی  عمومی 
می گیرد.  قرار  تمسخر  مورد  حالت،  بدترین  در  و  گرفته شده  نادیده 
اکثریت کارشناسان برنامه ریزی، طراحی شهری، و توسعه ی اقتصادی، 
کریدورها را بر کانون های گسسته و متمایز، که در برنامه ریزی به آنها 
"گره " اطالق می شود، ترجیح می دهند. طرح های ایشان اغلب اوقات 

کلیدی  حمل ونقل  مرکز  یک  یا  باهویت  شهری"  "مرکز  بر  متمرکز 
است، درحالی که هزارها مایل از شریان های تراموائی اوایل قرن بیستم 
یا به صورت متروکه رها شدند، یا در بهترین حالت، قربانی پارکینگ ها 
گشتند. هنوز هم تعداد بسیار اندکی از ما آنقدر نزدیک به یک "گره" 
زندگی می کنیم تا بتوانیم پیاده به آن برویم، درصورتی که اکثر ما با 
از یک کریدور ساکن هستیم، هرچند در حال  قابل قبولی  پیاده روی 

2- James Trowley
3- Fred Ossana
4- Twin City Rapid Transit

.M3857 ،5- منبع: مجموعه ی مینه آپولیس

مناطق  در  ساکن  جمعیت  کل  درصد  نشان دهنده ی  نمودار  این  شکل 12-2 
 2000 سال  تا   1910 سال  از  شهرها  حومه ی  و  شهرها  مراکز  و  کالن شهری، 
از  جمعیت  ده ساله ی  سرشماری  آمار  آمریكا،  سرشماری  اداره ی  )منبع:  است. 

1910 تا 2000(

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

حومه شهرها

مرکز شهرها

21.2

7.1
28.4

34.0

44.6 47.8
56.1

63.3
69.0

74.8 77.5 80.3

9.2

13.8 15.3
23.3

30.9
37.6 44.8 46.2 50.0

24.8
30.8 32.8 32.3 31.4 30.0 30.131.332.5
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حاضر ممكن است این امر وحشت انگیزي باشد. شهر ونكوور، با همه ی 
نمانده  مصون  برنامه ریزی  عادت  این  از  قابل توجه اش،  موفقیت های 
منطقه ی  راه بردی  ونكوور، طرح  منطقه ی  اجتماعی  است. چشم انداز 
قابل سكونت1، که در سال 1995 تصویب شد، چندین هدف کلیدی 
دارد که همه ی آنها قابل تحسین هستند. دو هدف، از مهم ترین اهداف 
شهر  "مرکز  گره های  سرتاسر  در  کامل  محله هایی  ایجاد  طرح،  این 
آنها  در  بتوانند  مردم  که  خانه ها،  به  نزدیک  جایي  است،  منطقه ای" 
حمل ونقل  وسایل  طریق  از  و  کنند  کار  و  تفریح  زندگی،  راحتي  به 

پُرسرعت با یكدیگر ارتباط برقرار کنند. 

1- Livable Region Strategic Plan (LRSP)
2- Whittier Heights

راه بردی  طرح  نقشه ی  روی  بر  منطقه ای  شهر  مرکز  گره های 
منطقه ی قابل سكونت، به شكل گره های کوچک مشخص شده بود و 
در متن به عنوان محل هایی تعریف شده بود که در آن مشاغل، خانه ها، 
از  بیشتر  برابر  ده ها  فشردگی های  و  تراکم   با  باید  تجاری  و خدمات 
بخش های اطراف، ایجاد مي شدند. این طرح نقش بخش های بین مراکز 
شهر منطقه ای، که بیش از 80 درصد منظر شهری را تشكیل می داد، 
نادیده گرفته بود. بخش های بین مراکز شهر منطقه ای، مناطقی بوده 
و هستند که بیشترین سفرها با وسایل نقلیه ی همگانی از آنجا شروع 
می شود، اکثر مشاغل در آن جای دارند، و بیشترین خدمات تجاری 

شکل 2-14 با خط چین کردن مسیرهای اصلی تراموا در بخش ویتییر هایتس2 ، واقع در سیاتل، طبیعت خطی یک شهر تراموائی به خوبی قابل رؤیت است.
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فالكون2، "راه حلي برای تصحیح این طرح شكست خورده است". این 
وزیر، تا حدودی، این پروژه را این گونه توجیه کرد که اهداف مربوط 
به ایجاد مشاغل در این گره های مرکز شهر منطقه ای محقق نشدند و 
رشد مشاغل در خارج از این مراکز سرعت بیش تري داشته، و درنتیجه 
توسط این سامانه ی جدید حمل ونقل همگانی قابل دسترسی نیست. 
تصادفی مشاغل،  احتماالً  توزیع  این  به  برای خدمات رسانی  بنابراین، 
الزم بود طول نوارهای عبوری و پل های آزادراه ها افزایش یابند. اکنون، 
این منطقه میلیاردها دالر برای سامانه ای سرمایه گذاری کرده است که 
قادر به انسجام کامل با آرماتور و استخوان بندی اصلی منطقه، یعنی 
دارای  هم  شهری  مرکز  گره های  و  نیست؛  آن،  تراموائی  شریان های 
قوه ی جاذبه ی کافی برای جذب مشاغلی که در امتداد این شریان ها 
قرار دارند، نیستند. اما، این مشاغل از این منطقه نگریخته اند؛ آنها تنها 
به نزدیكی همان کریدورهای سابق تراموا و بین شهری، که توسط این 

طرح نادیده گرفته شده بود، منتقل شدند.

2- Kenneth Falcon

شکل 2-15 طرح راه بردی منطقه ی قابل سكونت ونكوور بزرگ: سامانه های حمل ونقل و مرکز شهرها

انتخاب  به  بر گره ها، منجر  بیش ازاندازه  تاکید  ارایه می شوند.  آن  در 
ترنِ هوایی1  غیرهم سطح  سامانه ی  شد،  حمل ونقل  در  فناوری ای 
برای متصل  بود(، که  )که درواقع یک سامانه ی متروی تضعیف شده 
برای  ولی  بود،  مناسب  خیلی  مشخص  شهری  مرکز  گره های  کردن 
خدمات رسانی به مناطق بینابینی شهر تراموائی به هیچ عنوان مناسب 
نبود. اکنون، پس از گذشت بیست و پنج سال از هنگامی که این طرح 
برای نخستین بار مورد بحث قرار گرفت، و پس از گذشت پانزده سال 
از زمانی که به طور رسمی تصویب شد، چند نتیجه ی بسیار واضح از 
این طرح حاصل شده است. درحالی که ساختمان هاي پُرتراکم و بلند 
اما  است،  منطقه ای جذب شده  مرکز شهر  گره های  از  برخی  توسط 
ایجاد مشاغل در این مناطق بسیار مشكل تر بوده است. درنتیجه این 
 طرح  از  نظر بسیاری از مقامات منطقه یک شكست محسوب مي شود. 
در حال حاضر این استان به فكر سرمایه گذاری برای توسعه ی بحث انگیز 
 آزادراهی است که به نظر وزیر سابق حمل ونقل بریتیش کلمبیا، ِکِنت

1- Skytrain
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که  اشتباهاتی  اما  خورد،  بزرگي  لطمه  اشتباه  این  از  ونكوور 
داشت.  بر  در  بیشتری  بسیار  صدمات  افتاد،  اتفاق  دیگر  مناطق  در 
مرکزی  گره ی  یک  از  بیش  تا  بود  خردمند  اینقدر  ونكوور  دست کم 
در این منطقه در نظر بگیرد. بقیه ی مناطق آمریكای شمالی اینقدر 
خوش اقبال نبودند. مقامات رسمی در اکثر مناطق کالن شهری دیگر، 
منابع حمل ونقل بسیار زیادي  را برای انتقال مردم از لبه های منطقه، 
که طبق فرض ایشان همه در آنجا سكنی داشتند، به یک مرکز شهر 
اختصاص  می کنند،  کار  آنجا  در  همه  ایشان  فرض  طبق  که  واحد، 

داده اند.
تجربه ثابت کرده که هیچ یک از این فرضیات صحیح نیست. بیش 
از یک قرن است که مرکز شهرهای سنتی در حال از دست دادن سهم 
از زمانی  بوده اند.  از کل مشاغل منطقه ی کالن شهری  درصدی خود 
دیگر  به  سنتی  مرکزشهر  گره های  از  مشاغل  شد،  تقویت  تراموا  که 
بین  تعادل  ایجاد  با هدف  بخش های منطقه ی شهری منتقل شدند، 
مشاغل موجود در مرکز منطقه و مشاغل موجود در بخش های بیرونی 
)به فصل 4 رجوع کنید(. اما بحث حمایت از محل مرکز شهر سنتي 
و تالش نه چندان موفق براي کاهش استفاده از خودرو هاي شخصي 
را متقاعد  توسط مسافران روز مره حومه، مقامات مسئول حمل و نقل 
کرده است که قسمت اعظم منابع توسعه سرمایه را به طور مستمر براي 
ساخت سامانه های توپی-و-پره1 هزینه کنند تا مشكل ایجاد مشاغل 
تعدادشان  که  موارد،  افراطی ترین  در  شود.  حل  مناطق  این  در  نیز 
نیز بسیار زیاد است، این امر منجر به ایجاد سامانه ای توپی-و-پره ای 
برای حمل ونقل می شود که انحصاری و عمیقاً سلسله مراتبی است و با 
شبكه ی تراموائی اولیه و همگون )بدون مرکز، بدون لبه ها( آمریكای 
شمالی، در تضاد کامل است. سامانه های توپی-و-پره، همان طور که 
از اسم شان پیداست، یک قطب یا توپی دارد که همیشه همان گره ی 
مرکزشهر سنتی است و توسط مجموعه ای از خطوط "پره ای" تغذیه 
می شود که از بخش های حلقه ی نخست تراموای سابق به حومه های 

شهر در حلقه های دوم و سوم امتداد می یابند.
و  هوستون،  مینه آپولیس،  مانند  تفاوتی  با  کالن شهری  مناطق 

1- توپی-و-پره )hub-and-spoke(، با تشبیه به شكل چرخ دوچرخه - که دارای یک 
توپی در وسط، و پره های فراوان شعاعی گرداگرد آن است - برای توصیف سامانه ای به کار 
می رود که در آن کاالها یا مردم از نقاط مختلف محلی به صورت شعاعی )پره ها( به کانونی 
اصلی )توپی( آورده می شوند، که از آنجا می توانند به مقصدهای دور گسیل داده شوند. م.

ِدنِور در دام این توپی-و-پره گرفتار شده اند. این مناطق کالن شهری 
میلیاردها دالر صرف سامانه های "سبک" ریلی هم سطح و غیرهم سطح 
کرده اند که تنها قادر به انتقال مسافران به مرکزشهرهای سنتی است 
درعین حال،  کند.  جابجا  دیگری  جهت  هیچ  در  را  آنان  نمی تواند  و 
عملكرد جاده های حلقوی آزادراهی متعدد در این مكان ها بسیار شبیه 
اتومبیل  به صاحبان  و  است،  تراموا  و  بین شهری  قدیم  به شبكه های 
برای  که  چیزي  مي کند،  میسر  را  جهتی  هر  به  دسترسی  امكان 

استفاده کنندگان وسایل حمل ونقل ریلی غیر ممكن بود.
از آنجا که مشاغل نمی توانند، یا احتماالً نباید، محدود به گره های 
ارایه  بنابراین  باشند،  باال  تراکم  با  یا حتی چندگانه ی  منفرد  شهری 
حمل نقل  است.  الزم  حمل ونقل،  برای  مناسب  و  منطقه ای  راه بردی 
تراموائی و بین شهری که در گذشته مناسب و پاسخگو بود، و هنوز هم 
در اکثر مناطق دارای مترو باقی مانده و منجر به ایجاد الگوهای کاربری 
زمین و نحوه ی حرکت شده، راه بردی مناسب در این زمینه است. هنوز 
هم می توان نوعي از حمل ونقل و نحوه ی استفاده از اراضی را انتخاب 
کرد که منجر به ارتقای محله ها در پهنه ی وسیع منظر شهری شود، 
بدون آن که نیازي به رانندگي و یا طی مسافت های بسیار طوالنی با 
وسایل حمل ونقل همگانی باشد. هیچ راه برد پایداری، با فرض این که 
از  دوبار  روزی  باید  روزمره شان  کسب وکار  انجام  برای  مردم  همه ی 
تمامی مناطق عبور کنند، نمي تواند عملي باشد. یكی از ویژگی های 
اصلی شهرهای تراموائی سنتی قدرت تحرک باالی ساکنین آن بود، 
نه قدرت تحرک محدود. آمار هم چنان بر این داللت دارند که متوسط 
طول سفرهایی که توسط اتوبوس و تراموا انجام می شود، هم در آمریكا 
و هم در کانادا، کوتاه است. علت این امر، این است که اتوبوس ها و 
به مناطقی خدمات مي دهند که فواصل کوتاه است  ترامواها بیش تر 
با  هشت-کیلومتری  سفر  یک  است.  َدمِ دست  نیاز  مورد  امكانات  و 
تراموائی با سرعت بیست و چهار کیلومتر در ساعت، نسبت به سفری 
چهل کیلومتری با وسیله ی حمل ونقلی ریلی سنگین با سرعت شصت 
و پنج کیلومتر در ساعت است، به زمان بسیار کوتاه تری احتیاج دارد.

اتوبوس ها  و  ترامواها  این که  بر  مبنی  عمومی  شكایتی  بنابراین 
نمی توانند از میان خیابان های شهری باسرعت حرکت کنند، درواقع 
خلِط مبحث است. مسئله این نیست که شما با چه سرعتی حرکت 
می کنید، بلكه این است که چه مقدار مسافت را می خواهید طی کنید. 
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مسافت  متوسط  که  کالن شهری،  مناطق  در  تراموای شهری،  ایده ی 
سواره ی  مسافت  متوسط  می دهد.  جواب  خوب  است،  کوتاه  سفر 
بوده  افزایش  حال  در  همواره  اخیر  دهه های  طول  در  پیموده شده 1 
است. این روند باید معكوس شود. هیچ راه کار منطقه ای پایداری، که 
فرض آن افزایش نامحدود میزان تقاضا برای متوسط حمل ونقل روزانه  
باشد، صرف نظر از اینكه نوع وسیله ی نقلیه چیست، هرگز نمی تواند 
موفق شود. چنان چه لزوم کاستن از متوسط مسافت طی شده، که در 
منطق  گیرد،  قرار  پذیرش  مورد  بوده،  افزایش  حال  در  دهه ها  طول 
شهر تراموائی حتی محكم تر نیز می شود. سفرهایی که توسط وسایل 
نقلیه ی همگانی انجام می شود، رایگان نیست. هر کیلومتر طی شده ی 
سرنشینان  که  متوسط،  دیزلی  اتوبوس  یک  به وسیله ی  مسافر  یک 
یک  با  برابر  کربن/مسافر  تولید  و  بیشتری  هزینه ی  باشد،  کامل  آن 
نقلیه ی  وسایل  از  استفاده  به  مردم  ساختن  وادار  دارد.  پریوس2، 
همگانی، روش مناسبي براي حل مشكل گرم شدن کره زمین نیست، 
مگر آن که بتوانیم راهی برای کاهش اساسی تقاضای روزانه ی متوسط 
برای سفرهای موتوری از هر نوع و تولید گازهای گل خانه ای منتج از 
آن به ازای هر کیلومتر در هر سفر، بیابیم. محله های کامل و خودکفا 
که سفرهای بلند را کم کرده و سفرهای کوتاه را کافی می  سازد، به نظر 
گامي بلند در این راستا برداشته اند. وسایل نقلیه ی همگانی ارزان  و 
و  برقی  اتوبوس های  مانند  کوتاه،  مسافت های  برای طی  صفر-کربن، 
به خصوص ترامواها، راه حل محتمل آینده برای پایین آوردن تقاضای 

سفر و کاهش مصرف انرژی است.
چند شهر مهم، از این نظریه براي رسیدن به اهداف مذکور بهره 
بردند. پورتلند، مجدداً، تجربه اي استثنایی در این زمینه کسب کرده 
احیای  برای  جد  تالشی  که  است  آمریكا  شهر  تنها  پورتلند  است. 
این  از  بیش  تالش  این  نتایج  است.  کرده  تراموائی اش  سامانه ی 

1-Vehicle-Miles Traveled (VMT)
تولید  تاکنون  از سال 1997  )Toyota Prius( خودرویی است که  پریوس  تویوتا   -2
این  شد.  انبوه  تولید  که  است  جهان  در  ترکیبی  خودروی  نخستین  پریوس  شده است. 
خودرو یک خودرو برقی دوگانه )یعنی می تواند تنها بر باتری، یا تنها بر موتور و یا هر 
دو متكی باشد(، موتورجلو-محورجلو، اندازه ی متوسط )Mid-size car( هاچ بک و فول 
است که پیش تر یک خودرو کامپكت سدان بوده که توسط شرکت تویوتا تولید شده و 
آمریكا   )EPA( زیست  محیط  از  محافظت  آژانس  است.  یافته  بیشتر  توسعه ی  سپس 
)California Air Resources Board( خودروی  کالیفرنیا  هوایی  منابع  هیئت  و 
پریوس را بر از نظر میزان سهم آن در انتشار مه دود، در میان پاک ترین خودروهایی که 

در ایاالت متحده فروخته می شود رتبه بندی کرده اند.

نمی توانست امیدبخش باشد. در پورتلند، مشاغل، خانه ها، باشگاه ها، و 
خدمات تجاری در حال نزدیک تر شدن به یكدیگر و درنتیجه کاهش 
با  ده-دقیقه ای  سفر  یک  هستند.  سفر  تقاضای  سرانه ی  فزاینده ی 
تراموای پورتلند، شما را به جایی که می خواهید، می رساند. سرعت آن 

در بین این نقاط تفاوتی در این امر ایجاد نمی کند.
از پورتلند پیروی کنند. هرجایی که هنوز  باید  مناطق دیگر نیز 
بافت اولیه ی شهر تراموائی باقی مانده است،  باید با سرمایه گذاری در 
تقویت شود. شهروندان و مقامات رسمی  وسایل حمل ونقل همگانی 
بایگانی ها  به  کردن  رجوع  با  تنها  کانادا  و  آمریكا  شهرهای  اکثر  در 
می توانند نقشه های قدیمی را یافته و ببینند که این سامانه ها دقیقاً 
در کجا وجود داشته اند، و چقدر وسیع و شگفت آور بوده اند. بنابراین، 
سرمایه گذاری در وسایل حمل ونقل عمومی باید به سوی سامانه های 
یا  به جای،  سابق،  ترامواهای  مسیرهای  از  و  بازگردد  تراموا  مدرن 
دست کم عالوه بر، سامانه های فوق العاده گران قیمت و با طول بسیار 
این  در  تدریجی  سرمایه گذاری  شود.  استفاده  غیرهم سطح،  و  زیاد 
سرمایه گذاری  نوعی  برای  قوي  انگیزه ای  ایجاد  خطوط سنتی سبب 
مجدد شهری در کاربری های مختلط خواهد شد که به صورت کامل 
باعث  هم چنین  امر  این  است.  شده  اجرا  پورتلند  در  موفق آمیزي  و 
احیای سامانه ی منطقه ای با دسترسی مناسب برای همه خواهد شد. 
از ویژگی اصلی  داشتن سامانه هاي غیرسلسله مراتبی و مردم ساالرانه  
متأسفانه کمتر  که  است، خصوصیتی  کانادایی  و  آمریكایی  شهرهای 

دیده مي شود ولی هنوز برای بازگرداندن آن خیلی دیر نیست.
باید  در حومه های شهری جدیدتر،  رسمی  مقامات  و  شهروندان 
ساختار اصلی خیابان های شریانی خود را مورد بررسی قرار دهند، که 
تقریباً همیشه شبكه ای متعامد است با فواصل 800 الی 1600 متری، 
حمل ونقل  از  سامانه ای  از  باید  که  اراضی3،  نقشه برداری  از  میراثي 
بهترین وجه سفرهای محلی در طول  به  و  همگانی پشتیبانی کنند 
این خطوط را پوشش  دهند. هر کاری غیر از این، به مثابه این است که 
دقیقاً برخالف منافع محل زندگی خود اقدام می کنند. این امر اهمیت 
بیش تري نیز می یابد، در صورتي که قبول کنیم "محله های کامل و 

خودکفا" باید یک سیماي مناسب برای هر منطقه ی شهری پایدار 

3-  Land Ordinance Survey
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آنها  باشد. محله های کامل و خودکفا، محله هایی هستند که در 
متوسط طول سفر روزانه بسیار کمتر از استانداردی است که در حال 
حاضر وجود دارد؛ این نوع محله ها، شهرهایی را به جود می آورند که 
به طور چشم گیری روند فعلی  را، که افزایش مستمر تقاضای حمل ونقل 

است، معكوس می کند.

شکل 2-16 نقشه ی خطوط تاریخی تراموای ونكوور )a( با مسیرهای حمل ونقلی 
موجود در ونكوور )b( هم خوانی مناسبي دارد.1

اتوبوس، تراموا، حمل ونقل ریلی سبک، و مترو
هنگامی که نشنال سیتی الینز )خطوط ملی شهر(2 سامانه های 
تراموائی لس آنجلس را برچید، استدالل های قوی به نفع اتوبوس های 
چرخ-الستیكی داشت3. یكي از این استدالل ها این بود که هزینه های 
اولیه برای ترامواها به مراتب بیشتر است، هزینه ی گرداندن اتوبوس ها در 
آن زمان نصف هزینه ی گرداندن ترامواها بود. بسیاری از استدالل هایی 

North Vancouver: Whitecap Books, 1986; Translink 2008 :1- منبع
2- National City Lines
3- Bauer, 1939

نیز  امروزه  شد،  ارایه  تراموائی  سامانه های  مورد  در  زمان  آن  در  که 
آنها روي  انعطاف هستند.  فاقد  ترامواها  مصداق دارد. گفته شده که 
ریل حرکت می کنند، پس اگر یكی از آنها گیر کند، کل سامانه گیر 
می کند. ترامواها گران تر از اتوبوس ها هستند. اتوبوس ها برای حرکت 
کردن احتیاجی به سیم هایی بر فراز خود ندارند. اتوبوس ها همان کار 
این  معموالً  دارند.  نیز  دیگری  فواید  اما  می دهند،  انجام  را  ترامواها 
استدالل ها برای خاتمه دادن به بحث کافی است. اما اجازه دهید از 
زاویه ی دیگری به این مسئله نگاه کنیم. درواقع، مسئله ی اتوبوس ها 
در مقابل ترامواها نیست. از آن جا که اکثر مناطق دارای مترو در صدد 
ریلی هستند، مسئله  از وسایل حمل ونقل  نوعی  براي  سرمایه گذاری 
این است که کدام شكل از حمل ونقل ریلی مناسب ترین است: تراموای 
اِسكای تریِن5  یا  با وزن متوسط،  سبک وزن، حمل ونقل ریلی سبک4 

سنگین ، یا فناوری متروی زیرزمینی.
مناسبي  گزینه  ریلی  سامانه   که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  اکثر 
است و باید بخش اعظمی از هزینه ی حمل ونقل هر منطقه را به خود 
اختصاص دهد. اما تا همین اواخر، بودجه های ریلی تنها می توانست 
برای سامانه های سنتی حمل ونقل از نوع توپی-و-پره، و با بهره گیری 
"سبک"  فناوری حمل ونقل ریلی سبک غیرهم سطح، هزینه شود.  از 
نامیدن این سامانه  ها کار اشتباهی است. آنها سامانه هایی سریع السیر 
و سنگین هستند که میلیاردها دالر پول صرف ساخت شان می شود. 
خط  یعنی  پورتلند،  منطقه ای  توپی-و-پره ای  حمل ونقلی  سامانه ی 
تراموای  یک  مانند  مرکزشهر  در  کالن شهری6،  منطقه ی  سریع السیر 
بزرگ کار مي کند و در خیابان های شلوغ با سرعت های پایین تر حرکت 
شهر  مرکز  کوچک  منطقه ی  از  بیرون  در  که  هنگامی  اما  می کند. 
ایستگاه های  با  تقدم،  با حق  غیرمسطح  سامانه ی  یک  همانند  است، 
از یكدیگر، و سرعت هایی تا 95 کیلومتر در ساعت،  با فاصله ی زیاد 
شبیه به بسیاری از دیگر سامانه های حمل ونقل ریلی توپی-و-پره ای، 

کار می کند.

4- Light Rail Transit (LRT)
5- Skytrain
6- Metropolitan Area Express (MAX)
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شکل 2-17 عكس )a( یک وسیله ی حمل ونقل ریلی "سبک" َمكس در پورتلند 
واقعاً  ریلی  تراموای  با یک  کار مي کند، در پیش زمینه،  تراموا  مانند یک  را که 
سبک در پس زمینه، نشان می دهد. عكس )b( خط ِمكس پورتلند را در خارج از 
مرکز شهر، جایی که مسافت های طوالنی را می پیماید، که معموالً یک سامانه ی 

ریلی سبک آن را طی می کند، نشان می دهد.1 

منطقه ی  سریع السیر  خط  فناوری  سرعت،  تقاضاهای  این  با 
 50 حدود  مي طلبد،  فراوانی  هزینه ی  پورتلند  نوع  از  کالن شهری 
از مسیر دوطرفه.  میلیون دالر برای ساخت هر مایل )1/6 کیلومتر( 
هزینه ی ساخت سامانه های کاماًل غیرهم سطح، مانند سامانه ی اِسكای 
تِریِن ونكوور، چهار برابر آن است: 200 میلیون دالر یا بیشتر، برای 
ساخت هر مایل از مسیر دوطرفه. در اواسط دهه ی 1990، تری ِمت2 
یک خط َمكس شمالی-جنوبی را به منظور کامل ساختن این سامانه ی 
بنیادی توپی-و-پره طراحی کرد. این خط جدید قرار بود از مرکزشهر 

 Creative Commons Attribution 2.5 License :1- منبع
2- Tri-Country Metropolitan Transportation District (TriMet)

پورتلند شروع شود و قبل از متصل شدن از میان رودخانه ی کلمبیا به 
شهر ونكوور در واشنگتن، به بخش شمالی شهر پورتلند خدمت رسانی 
هزینه ی  برای  محلی  از سرمایه  تخصیص سهم چشم گیر  برای  کند. 
این پروژه، تصویب رأی دهندگان در یک رفنراندوم الزم بود. با اختالف 
عقب نشینی  یک  ترتیب  این  به  و  نیامد  به دست  الزم  رأی  اندکی، 
بزرگ در ارتباط با حمل ونقل در این منطقه صورت پذیرفت. مقامات 
نهایت  در  اما  شوند،  تسلیم  داشتند  تصمیم  ابتدا  در  پورتلند  رسمی 
چنین نكردند. آنها هم چنان به سامانه ای احتیاج داشتند که به بخش 
شمال غربی شهر خدمت رسانی کند، بنابراین به جستجوی گزینه های 

ارزان قیمت تری پرداختند.
هیچ گاه  اروپا  بود.  مدرن  تراموای  فناوری  یافتند  آنها  که  چیزی 
ترامواها را کنار نگذاشت، و بسیاری از شرکت ها هنوز در آنجا مشغول 
تولید تراموا هستند. یک شرکت ِچک، به نام حمل ونقِل اِسكودا3، قادر 
به ارایه ی اجزای سامانه ای بود که همراه با نصب و ترن ها، برای هر 
1/6 کیلومتر )1 مایل( مسیر دوطرفه 20 میلیون دالر - فقط یک پنجم 
هزینه ی فناوری َمكس، یک دهم هزینه ی اِسكای تِِرین بود. علت این 
علت  پس  بود،  تِِرین  اِسكای  همانند  ترن ها  اندازه ی  بود؟  چه  ارزانی 
این نبود. دلیل ارزانی زیاد این سامانه این است که درحالی که قادر به 
حرکت در مسیر ویژه ی خود با سرعت 80 کیلومتر در ساعت است،  
این سامانه  دارد.  نیز  را  توانایی حرکت در مسیر خیابان های موجود 
می تواند یا از نوارهای عبوری خودروها استفاده کند، مانند چیزی که 
در پورتلند اتفاق می افتد، یا با سرعت بیشتری در نوارهای عبوری ویژه 
در مرکزشهر حرکت کند، مانند چیزی که در گرین الین4 در بوستون 
اتفاق می افتد. ترن های آن آن قدر سبک  هستند که نیازی نیست برای 
تحمل کردن آنها، خیابان ها و پل ها مورد بازسازی و استحكام بخشی 
صفحه ی  یک  است  کافی  تنها  معمولی،  خیابان های  در  گیرند.  قرار 
بتونی به ضخامت 30 سانتی متر برای نصب ریل ها ساخته شود. غیر از 
ساخت این صفحه، خیابان هاي موردنظر و کسب وکار هاي اطراف آن با 

هیچ اختاللی روبرو نمی شوند.
در اروپا، سامانه های تراموای شهری و واگن های برقی، نسبت به 

3- Skoda Transportation
4- Green Line
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سامانه های ریلی سنگین تر، با سرعت بسیار بیشتری در حال گسترش 
خیلی  شریان های شهری  در  اتوبوس ها  جایگزین  به تدریج  و  هستند 
به  اتوبوس ها،  به  نسبت  سامانه ها،  این  که  سرویسی  می شوند.  شلوغ 
جمعیتی  ترکیب  با  است.  مناسب تر  بسیار  می کند،  ارایه  مسن  افراد 
که افراد باالی شصت و پنج سال در آن به زودی بیش از 33 درصد 
مردم را تشكیل خواهد داد، یعنی 200 درصد افزایش نسبت به امروز، 
این امر عاملی کلیدی محسوب می شود. حفظ تعادل بدن با باال رفتن 
نقلیه ی  وسایل  بر  بودن  سوار  و  شدن  سوار  می گردد.  مشكل تر  سن 
ارتفاع زیادی از زمین دارد  اتوبوس ها که کف آنها  چرخ-الستیكی و 
پنج  و  پنجاه  از  پس  هستند،  مختلف  تكان های  معرض  در  مدام  و 
سالگی سخت  و سخت تر می شود، و پس از هفتاد و پنج سالگی تقریباً 
غیرممكن می گردد. در حالی که کف ترامواها ارتفاع کمی از زمین دارد 
و به راحتی می توان سوار آن شد، و در ضمن فاقد هرگونه تكان های 

طولی یا عرضی است. 
هیچ  مستقیم  انتشار  سبب  و  هستند  برقی  همیشه  ترامواها 
به طور  که  گل خانه ای  گازهای  میزان  و  نمی شوند  گل خانه ای  گاز 
غیرمستقیم توسط آنها تولید می گردد، بسیار اندک است. باالخره، و 
مهم تر از همه، هنگامی که همه ی هزینه های این سامانه ها در طول 
در  هستند.  ارزان تر  اتوبوس ها  از  شود،  گرفته  درنظر  مفیدشان  عمر 
طول چرخه ی حیات، هزینه ی سامانه های تراموائی به ازای هر مسافر 
بر مایل )1/6 کیلومتر( 1/23 دالر، در مقایسه با 1/62 دالر به ازای هر 
اتوبوس های دیزلی است. چنان چه میزان تولید  مسافر بر مایل برای 
گازهای گل خانه ای درنظر گرفته شود، اختالف بسیار فاحش تر خواهد 
کربن  دی اکسید  گرم   200 تقریبي  به طور  دیزلی  اتوبوس های  بود. 
به ازای هر مسافر بر مایل تولید می کنند، در حالی که ترامواهای مدرن 
سبب تولید تنها 0/45 تا 23/4 گرم )بسته به این که منبع تولید برق 
مورد نیاز آنها چیست( می شوند. جزئیات بیشتر در مورد رابطه بین 

این هزینه ها و انرژی در ادامه می آید.

تراموا به عنوان یک سرمایه گذاری شهری
اکثر بحث های مرتبط با تراموا فقط حول مسایل حمل ونقلی است، 
برای  انگیزه ای  ترامواها  هستند.  این  از  فرا تر  بسیار  پیچیدگی ها  اما 
ندارند.  جاذبه اي  چنین  اتوبوس ها  درحالی که  هستند،  سرمایه گذاری 
این امر در پورتلند، که در آن ورود خط تراموای مدرن سبب تسریع 
در شكل گیری توسعه ی پُرتراکم شد و آن نیز به نوبه ی خود به شهر 
پورتلند کمک کرد تا هزینه های ساخت را از طریق افزایش چشم گیر 
بین  مي شود.  دیده  به  وضوح  نماید،  جبران  دریافتی  مالیات های 
تراموا،  توسعه ی مجاور خط جدید  تراکم  و 2005،  سال های 1997 
به طرز بی سابقه ای افزایش یافت. در دو بلوک اطراف خط تراموا، 2/28 
میلیارد دالر سرمایه گذاری شد، که شامل 7200 واحد مسكونی جدید 
و 427 هزار متر مربع فضای تجاری دیگر بود؛ و حتی مهم تر از آن، 
توسعه ی جدید فقط در فاصله ی یک بلوک از خط تراموا، 55 درصد از 
کل توسعه در هسته ی مرکزی شهر را تشكیل می داد. برای مقایسه ی 
به  که  زمینی  تراموا،  این خط  از ساخت  پیش  که  بدانیم  باید  بهتر، 
از کل  درصد  فقط 19  بود،  پیشنهادی  مسیر  از  بلوک  یک  فاصله ی 

توسعه را به خود جذب کرده بود.
اکثراً، این افزایش چشم گیر در میزان سرمایه گذاری را به حضور 
خط تراموا نسبت می دهند. توسعه دهندگان توسعه ای جدید در ساوت 
واترفرانت1 واقع در انتهای دیگر مرکزشهر، در بخش پِرل2، تا زمانی که 
مقامات شهر امتداد دادن خط تراموا را تا آنجا تضمین نكرده بودند، 
بخش  که  توسعه دهندگاني  این  نكردند.  شروع  را  خود  توسعه ی  کار 
به وجود  تمام  موفقیت  با  و  تراموا  به خط  کامل  دسترسی  با  را  پرل 
آورده بودند، از روی تجربه، وجود تراموا را برای نیل به موفقیت خود 
این  در  گفتن  برای  چیزی  آزاد  بازار  نظام  اگر  می دانستند.  ضروري 
ارزش  که  هنگامی  تراموا،  اقتصاد  که  است  این  باشد،  داشته  مورد 
نیز در نظر گرفته شود، بسیار  سرمایه گذاری های جدید در کنار آن 
یا  دیزلی چرخ-الستیكی  اتوبوس های  در  از سرمایه گذاری  بازده تر  با 

وسایل حمل ونقل همگانی سنگین است.

1- South Waterfront
2- Pearl
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خودرو، اتوبوس، تراموا، یا وسایل حمل ونقل ریلی 
سنگین؟ بررسی موردی کریدور برادِوی1 در ونكوور

از مرز  برادِوی کریدور شرقی-غربی موجود در ونكوور است، که 
شرقی آن در خیابان باوندری2 شروع شده و تا مرز غربی آن در پردیس 
دانشگاه بریتیش کلمبیا ادامه می یابد. برادوی همیشه خیابان خوبی 
برای حمل ونقل همگانی بوده، حتی هنگامی که ترامواها از آن حذف 
پیش تر  که  تراکم،  و  دسترسی  به  مربوط  ویژگی های  تمامی  شدند. 
کریدور  این  می شود.  یافت  آن  در  شد،  بررسي  کتاب  فصل  این  در 
دارار نواری ممتد از فضاهای تجاری در طول خود است که در فاصله  
کوتاهی از مناطق مسكونی با تراکم های باالتر از پانزده واحد مسكونی 
در هر جریب )حدود 4000 متر مربع( قرار دارد، تا از وجود رفت وآمد 

افراد سواره و پیاده در آن به صورت مستمر اطمینان حاصل شود.
ساکنانی که در نزدیكی برادِوی زندگی می کنند، بدون خودرو نیز 
می توانند امورات زندگی خود را بگذرانند. بسیاری از ساکنان اطراف 
این کریدور، دانشجویان دانشگاه بریتیش کلمبیا هستند، که همیشه 
پنج  تا  سه  هر  که  اتوبوسی   – مي رسند  دانشگاه  به  اتوبوس  یک  با 
دقیقه در ایستگاه حاضر مي شود. درحال حاضر بیش از نیمی از تمامی 
سفرها در این کریدور، با بیش از شصت هزار سفر در روز، با اتوبوس 
انجام می شود. بسامد بسیار باالی آمدوشد اتوبوس ها، حتی بدون وجود 
تراموا، سبب تقویت عملكرد کریدور برادِوی شده است. اتوبوس ها، هم 
سریع السیر هستند و هم یک بلوک در میان ایستگاه دارند، فاصله ی 
ایستگاه های آنها از یكدیگر بین یک تا دو مایل )1/6 تا 3/2 کیلومتر( 
است. این خیابان دارای نوارهای عبوری ویژه ی اتوبوس نیست، هرچند 
در برخی از قسمت های آن، نوارهای عبوری مجاور پیاده رو، در طول 
دارد.  اختصاص  به رفت وآمد وسایل حمل ونقل همگانی  اوج،  ساعات 
سه  هر  در  اتوبوس ها  آمدن  کافی،  تراکم  پیاده روی،  قابل  بخش های 
دقیقه، دسترسي سریع به خدمات تجاری، و پنج دقیقه پیاده روی تا 
مقصد در هر دو انتهای سفر، همه و همه به گونه ای هم افزا به بهبود 

عملكرد این کریدور کمک می کنند.
وقت  هیچ  اگر  می کنند؛  کار  خوب  خیلی  برادِوی  اتوبوس های 

1- Broadway Corridor
2- Boundary Street

هم تراموا جایگزین آنها نشود، مشكل خیلی بزرگی به وجود نخواهد 
نامزد  آن،  سواره ی  عابران  زیاد  تعداد  به خاطر  کریدور،  این  اما  آمد. 
سرمایه گذاری های اساسی جدید برای وسایل حمل ونقل همگانی است. 
برای احیای  از منابع مالی پیشنهادی،  از مقدار نسبتاً کمی  استفاده 
کاهش  باعث  ترامواها  می رسد.  نظر  به  منطقی  برادِوی،  در  ترامواها 
مناسب ترند،  ناتوان  و  مسن  افراد  استفاده ی  برای  می شوند،  آلودگی 
ظرفیت بیشتری دارند، برای همه سفر راحت تری را به ارمغان می آورند، 
در بلندمدت به ازای مسافر-کیلومتر ارزان تر از وضعیت موجود خواهند 
بود، و سبب جذب سرمایه گذاری در جایی می گردند، که از هر جای 

دیگری برای سرمایه گذاری مناسب تر است.

سامانه ی بهینه برای حمل ونقل همگانی کدام است؟
به  نسبت  ترامواها  بلندمدت،  در  که  دارد  وجود  دالیلي  چه 
اتوبوس های سریع السیر، یا وسایل حمل ونقل همگانی "سریع" سنگین تر، 
مانند اِسكای تِِرین، که برای این کریدور پیشنهاد شده است، بازدهی 
اقتصادی بیشتری دارند؟ برای رسیدن به پاسخي مفید باید پرسش هاي 
دیگر را نیز پاسخ داد. پرسش هایي نظیر: بازدهی اقتصادی بیشتر در 
کاربری ها؟  کدام  به  خدمت رساني  برای  فاصله ای؟  چه  طول  در  چه؟ 
تبدیل  پیچیده  پرسشی  به  به سرعت  ساده،  سوال  این  ترتیب  این  به 
می گردد. اگر با این سوال آغاز کنیم که رابطه ی بهینه بین کاربری زمین 
از وسایل  نوع  اینكه کدام  و  و وسایل حمل ونقل همگانی کدام است، 
حمل ونقل همگانی به بهترین وجه در خدمت این حالت بهینه خواهد 
بود، کمک زیادی به یافتن پاسخ مناسب خواهد شد. به همین ترتیب، 
باید بررسي شود که تأثیر عواملی مانند عرضه ی غیرمطمئن بنزین، و یا 
انتشار گازهای گل خانه ای بر برنامه ریزی بلندمدت حمل ونقلی چیست؟ 
تصمیمات اتخاذ شده در ونكوور و جاهای دیگر در مورد سرمایه گذاری 
در ده سال آینده مشخص کننده ی الگوهای نحوه ی استفاده از اراضی و 
حمل ونقلي خواهد بود، که تا صد سال بعدی دوام خواهند داشت. چگونه 
می توانیم سامانه ای را انتخاب کنیم که به نوعی به کاهش انرژی، هزینه 

و انتشار گازهای گل خانه ای، که آینده خواستار آن است، کمک کنیم؟
در  پایداری3  برای  طراحی  مرکز  توسط  که  پژوهشی  بولتن  یک 

3- Design Center for Sustainability
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پاسخ گویی  برای  الزم  اطالعات  شده،  تهیه  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه 
نتایج حاصله در چارچوب سه  تدوین کرده است.  را  این سواالت  به 
اصل بنیادی پایداری سازمان دهی شده است: )1( سفرهای کوتاه از 
سفرهای بلند بهترند، )2( کربن کمتر بهتر از کربن بیشتر است، و )3( 

چیزی را انتخاب کنید که در بلند مدت از همه ارزان تر است.
ابتدا، سفرهای کوتاه تر. اگر به جای استفاده از خودروی شخصی، 
از وسایل حمل ونقل همگانی استفاده کنیم، و در این صورت میانگین 
سفرهای کوتاه با وسایل حمل ونقل همگانی در طول زمان بیش تر شود، 
نتیجه رضایت بخش نخواهد بود. در نهایت، صرفه جویی  که در کاهش 
سواره ی  مسافت  افزایش  توسط  می شود،  منابع  و  انرژی  از  استفاده 
خنثی  جدید،  همگانی  حمل ونقل  وسایل  با  فرد1  هر  پیموده شده ی 
خواهد شد. اگر سفرهای کوتاه تر با وسایل حمل ونقل، هدف بلندمدت 
است، در این صورت بهترین گزینه برای نیل به این هدف کدام است؟ 
در محله های سنتی دارای تراموا، اتوبوس های محلی و ترامواها مكمل 
سفر پیاده هستند، به این ترتیب که سواره و پیاده شدن های پیاپی تغییر 
سفر را میسر می سازند، و در مقایسه با انواع دیگر وسایل حمل ونقل، 
سفر  بنابراین،  مي شود.  میسر  خرید،  یا  کار  محل  به  کوتاه  سفرهای 
پیاده در محله های دارای تراموا، نوع حاکم نحوه ی جابجایی است، که 
در آن، خود تراموا نقشی مانند شتاب دهنده به عابر پیاده رو را دارد و 

بُرد دسترسي  سفر پیاده را افزایش می دهد.

شکل 2-18 متوسط مسافت پیموده شده توسط وسیله ی حمل ونقل.2 

1- Vehicle-miles traveled per person
APTA, 2009; Buehler et al., 2009; IBI Group, 2003 :2- منابع

برای  مؤثری  راه های  ترامواها  هم  و  اتوبوس ها  هم  درحالی که 
تكمیل کردن سفرهای پیاده هستند، بازدهی انرژی ترامواها، نسبت 
به اتوبوس های دیزلی و حتی از اتوبوس های برقی دیرک دار نیز بسیار 
امكان  است،  برق  آنها  محرکه ی  نیروی  که  خودروهایی  است.  بهتر 
استفاده از منابع "سبز" انرژی را دارند: برق تولیدشده از آب، باد، یا 
توسط  کربن  تولید  می توانند  ایده آلی،  به طرز  که،  نیروی خورشیدی 
بخش حمل ونقل را به کلی حذف کنند. ولی حتی ترامواها که انرژی 
سوزانده  ذغال سنگ  آنها  در  که  برق،  تولید  نیروگاه های  از  را  خود 
اتوبوس های دیزلی مقدار بسیار کمتری  از  تأمین می کنند،  می شود، 
گازهای گل خانه ای به ازای هر مسافر-کیلومتر، تولید می کنند، چرا که 
وسایل نقلیه ی برقی نسبت به موتورهای احتراقی درون سوز، در تبدیل 

انرژی کربن به نیروی محرکه، بازدهی بسیار بیشتری دارند.

شکل 2-19 انتشارات کربن برای هر مسافر/مایل، هنگامی که منبع تولید برق، 
ذغال سنگ است.3

تعیین میزان سرمایه الزم برای انواعی از وسایل حمل ونقل، مانند 
است، چراکه  برآورد  قابل  به آسانی  تِِرین  اِسكای  و  تی،  آر  اِل  تراموا، 
سرمایه گذاری بزرگ اولیه برای ساختن زیرساخت ها )ریل ها، سكوها، 
اما، تعیین  با پروژه دارد.  بستگی مستقیم  ایستگاه ها، و غیره( عموماً 
بسیاری از هزینه های مرتبط با استفاده از خودروهای شخصی، سرویس 
مشكل تر  برقی،  اتوبوس های  و  بی.آر.تی  حدي  تا  و  محلی،  اتوبوس 

 Strickland, 2008; U.S. Environmental Protection Agency, :3- منابع
2005; Spadro, Langlois, and Hamilton, 2000
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رفت وآمد  موجود  جاده های  روی  بر  نقلیه  وسایل  این  که  چرا  است، 
می کنند، که هزینه ی ساخت و نگهداري آنها در اکثر محاسبات مربوط 
به هزینه ها، برای این نوع از وسایل نقلیه ملحوظ نشده است. به این 
دلیل، هزینه های خارجی که در ارزش گذاری زمین و منابعی که به 
زیرساخت های اتومبیل اختصاص داده شده، تاثیر دارند، برای محاسبه 
دقیق هزینه های واقعی این سامانه، الزم هستند. برآوردهای مربوط به 
از  سرمایه و هزینه های خارجی به ازای مسافر-کیلومتر برای هر یک 

انواع حمل ونقل در شكل 2-20 نشان داده شده است.

شکل 2-20 کل هزینه ی سرمایه ای به ازای مسافر-مایل. هزینه های سرمایه ای 
با استفاده از هزینه های ساخت و/یا هزینه های وسیله ی حمل ونقل که در طول 
حیات موردانتظار این سامانه مستهلک شده، محاسبه شده است. هزینه ی سالیانه 
سپس به مسافر-مایل سالیانه که برای هر یک از انواع وسایل نقلیه گزارش شده، 

تقسیم گردیده است.1

مالحظه ی بعدی، هزینه ی عملكرد  و نگهداري مداوم است. شكل 
2-21 نشان دهنده ی این مخارج، همراه با هزینه های مربوط به سرمایه 
و هزینه های خارجی است. مخارج مربوط به انرژی به صورت مجزا از 
هزینه های مربوط به عملكرد نشان داده شده است، هزینه های انرژی 
هر یک از انواع حمل ونقل و هم چنین افزایش آینده ی هزینه های انرژی 
مانند  تجدیدناپذیر،  کمیاب تر شدن سوخت های  به علت  می تواند  که 
نفت محتمل باشد. با استفاده از هزینه های خارجی کامل )بدون در 
نظر گرفتن هزینه های مرتبط با آلودگی هوا و آب که توسط حمل ونقل 

 American Automobile Assosiation, 2009; Translink, 2008; :1- منابع
TTC, 2007; IBI Group, 2003; National Transit Database, 1998-
 2007; Portland Bureau of Transportation and Portland Streetcar
Inc., 2008; Buchnan, 2008

تولید می شوند و برآورد آنها بسیار مشكل است(، تویوتا پریوس بهترین 
امتیاز را از نظر مسافر-کیلومتر، با هزینه ی کل 1,09 دالر، و پس از آن 
تراموا با 1,23 دالر، کسب کرده است. حتی با هزینه های قابل اغماض 
انرژی، سامانه ی اِسكای تِرین منطقه ی ونكوور با تفاوت زیادی، یعنی 

2,66 دالر، گران ترین گزینه است.
هزینه ی  نشان دهنده   21-2 شكل  در  شده  نشان داده  نتایج 
این  است.  کیلومتر(   1/6( مایل  یک  به اندازه ی  نفر  یک  جابجا شدن 
را  طوالنی تری  فواصل  عموماً  که  حمل ونقل  از  انواعی  محاسبه،  نوع 
طی می کنند را حمایت مي کند. اما از آنجا که سفرهای کوتاه تر، در 
چارچوب این بحث، پایدارتر هستند، توجه کردن به هزینه ی هر سفر 
نشان دهنده  فاصله ی سفر کمتر  متوسط  است.  نیز سودمند  متوسط 
و کاربری  نوع حمل ونقل  بین  رابطه ی  بیش تر است، چراکه  پایداري 
مایل  هر  به ازای  پایین  هزینه های  برعكس،  است.  بهینه شده  زمین، 
هیچ منفعتی برای ما نخواهد داشت اگر رابطه ی بین نوع حمل ونقل 
غیرالزمی  به طور  سفرها  تمامی  که  باشد  نحوی  به  زمین  کاربری  و 

طوالنی گردند.
هزینه ی هر سفر متوسط برای هر یک از انواع حمل ونقل در شكل 
2-22 نشان داده شده است. در این سناریو، انواعی از حمل ونقل که 
ترغیب کننده ی کاربری هایی هستند که از سفرهای کوتاه تر پشتیبانی 
از حمل ونقل که  انواعی  به  نسبت  تراموا(،  و  برقی  )اتوبوس  می کنند 
پراکنده  به صورت  که  هستند  زمین  کاربری  از  الگوهایی  تسهیل گر 
و  باال  سرعت  با  سفرهای  برای  که  حمل ونقل  از  )انواعی  مي باشند 
مسافت طوالنی طراحی شده اند(، به طور چشم گیری بازدهی اقتصادی 

بیشتری دارند.
ساخت  از  تنها  تراموائی  شهر  توسعه ی  منافع  که  این  به  توجه 
خود سامانه ی تراموا به دست نمی آید، نكته بسیار کلیدي است. شهر 
منسجم  شكل گیری  مستلزم  که  دارد  نظام مند  مفهومي  تراموائی 
ساختار شهر و تقاضاهای حرکت است. ترامواهای مدرن، که در حومه ی 
با تراکم پایین و بدون راه بردی جامع برای میان سازی شهری،  شهر 
استفاده می شوند، محكوم به داشتن مسافر کم و برگشِت آرام سرمایه 
هستند.2 بنابراین اصل شهر تراموائی چیزی فراتر از فقط خودرو، و راه 

2- Gormick, 2004 
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است. این اصل در ارتباط با تعادلی بین تراکم، کاربری زمین، نحوه ی 
اتصاالت، وسایل حمل ونقل همگانی، و قلمروی عمومی است. مفهوم 
هنوز  که  است  قابل انطباق  تک خانواری  محله های  با  تراموائی  شهر 
قابلیت استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی در آن ها امكان پذیر است. 
این امر سبب می شود که پیاده روی بخشی از تجربه ی روزانه ی اکثر 
ساکنان شود، و درضمن امكان حرکت برای استفاده کنندگان ناتوان 
نیز میسر مي شود. آمار نشان داده است که این طرح می تواند به طور 
تغییراتی  و  شود  گرفته  به کار  شهر  حومه ی  نواحی  در  امكان پذیری 
افزایش  و  اتومبیل های شخصی  از  استفاده  کاهش  در جهت  اساسی 
استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی ایجاد کند. افزون بر این، می تواند 
به طرز چشم گیري باعث افزایش سرمایه گذاری شوند، به نحوی که نه 
اتوبوس ها و نه خطوط متروی زیرزمینی گران قیمت، قادر به انجام آن 

چرخ-فوالدی، نیستند.  خودروهای  بي  چه  و  با  چه  تراموائی،  شهر  اصل 
شكلی مانا و با سابقه ی طوالنی و موفق است که باید تا سال 2050 
که  پایدار  شهر  دیگر  مفاهیم  کند.  ایجاد  پایدارتری  شهری  مناطق 
فرض مي شود مناطق شهري بسیار پر تراکم هستند که به سامانه های 
بافت  با  نظر  به  مي باشند،  متصل  منطقه ای  سریع السیر  زیرزمینی 
موجود مناظر شهری قبل از جنگ و بعد از جنگ در تضاد است و برای 
ما بیش از حد گران تمام مي شود. در منتهی الیه دیگر طیف، با فرض 
امكان  ما  به  هیدروژنی،  خودروی  مانند  فناوری،  در  تحولی  که  این 
گسترش افقی شهرها تا بی نهایت را دهد: ظاهراً حتی فریبنده تر است. 
برای بهبود شهرهای بیمارمان، باید بدنه ی فیزیكی شهر را مشخص 
آینده ای  برای  را  آن  ویژه ی  با ظرفیت  متناسب  و  فیزیكی  و درمانی 
سالم تر، شروع کنیم. بدنه ی فیزیكی مناطق ما، الگوی شهر تراموائی 
راه بردهایی  از  واضح  مجموعه ای  تراموائی،  شهر  اصل  هست.  و  بوده 

است که خود را در طول چندین دهه به اثبات رسانده اند.
شکل 2-21 کل هزینه به ازای مسافر-مایل. کل هزینه به ازای مسافر-مایل با 
انرژی برای هر یک از  اضافه کردن هزینه های سرمایه ای، خارجی، عملیاتی، و 

انواع وسایل نقلیه محاسبه شده است.

با ضرب  به ازای هر سفر،  به ازای هر سفر. کل هزینه  کل هزینه  شکل 22-2 
کردن هزینه به ازای هر مسافر-مایل، در متوسط طول سفر با هر یک از وسایل 

نقلیه محاسبه شده است.
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ساخته  سال1950  از  قبل  تا  شمالی  آمریكای  در  که  محله های 
شدند از نظر میزان اتصاالت خیابان ها به یكدیگر غنی بودند، دلیل این 
امر تعداد به نسبت زیاد تقاطع  خیابان ها در هر کیلومتر مربع است. 
خیابان های  به  رسیدن  برای  به یكدیگر،  متصل  خیابانی  سامانه های 
شبكه های  اکثر  در  می کنند.  ارایه  راه  یک  از  بیش  اطراف،  اصلی 
به یكدیگر، دو نوع خیابان موجود است: خیابان های  خیابانی متصل 
باریک مسكونی و خیابان های شریانی. در این کتاب، به دالیلی که در 
فصل 2 توضیح داده شد، خیابان های شریانی در شبكه های متصل به 

یكدیگر، شریان های "تراموائی" نامیده شده اند. 

در انتهای دیگر این طیف، سامانه های بن بستی وجود دارد که در 
حومه ی شهرهای بعد جنگ جهانی دوم به وجود آمد. در این سامانه ها، 
تمام خیابان ها بن بست هستند و تنها یک راه از هر خانه برای رسیدن 
سامانه ی  این  است.  موجود  شهر،  حومه ی  اطراف  شریان های  به 
یا  درخت گون،  شجری،  سامانه ی  به عنوان  می تواند  بن بست-محور 
درختی، در مقابل شبكه ی موجود در سامانه های متصل به یكدیگر، 
تعریف مي شود. در این سامانه تمامی خیابان ها از یک "تنه ی" اصلی، 
این  کانادا  و  آمریكا  شهرهای  در  و  می زنند،  بیرون  شاخه  به صورت 
اصلی  تنه ی  به  اصلی  "شاخه های"  است.  آزادراه  همان  معموالً  تنه 
بزرگ راه های کوچِک  یا  آزادراه متصل است، که خیابان های شریانی 
به  خود  بزرگ  شاخه های  این  هستند.  شهر  حومه ی  تغذیه کننده ی 
"شاخه های کوچک"  پایین تر درخت، یعنی  دسته ی بعدی در بخش 
خیابان های  هستند.  جمع کننده  خیابان های  همان  که  متصل اند، 
این  شاخه های"  نوک  و  "ساقه ها  به  خود  به نوبه ی  نیز  جمع کننده 

سامانه، یعنی خیابا های مسكونی و بن بست ها، متصل اند.
تمامی  است که  این  یكدیگر  به  اصلی سامانه ی متصل  امتیازات 
سفرها را تاحد ممكن کوتاه می سازد، به عابران پیاده و دوچرخه سواران 
اجازه ی رفت وآمد از میان این سامانه را می دهد، و با ارایه ی مسیرهای 
به  را  راه بندان ها  واحد،  مقصدی  به  رسیدن  برای  متعدد  جایگزین 
حداقل می رساند. نقطه ضعف های اصلی سامانه ی خیابان های متصل به 
یكدیگر، این است که هیچ خانه ای در آن به طور کامل از مزاحمت های 
ترافیكی شبكه ی معابر شهر در امان نیست، و مقدار طول خیابان ها در 
هر قطعه ی شهری استاندارد بیشتر از مقدار آن در سامانه ی درختی 

است.

طراحی یک سامانه ی خیابانی متصل فصل 3

شکل 3-1 خیابان های متصل به یكدیگر، بخشی حیاتی از یک شهر پایدار است. 
این دیاگرام نشان دهنده ی یک شبكه ی متعامد/ داراي مسیر مستقیم است، اما 
غیرمنتظم  و  محوری،  قوسی،  شبكه های  دارد.  وجود  نیز  دیگری  مختلف  انواع 

همگی عملكرد  خوبی دارند.
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امتیازات اصلی سامانه ی درخت گون یا درختی این است که برای 
خانه های خوش اقبالی که در انتهای بن بست ها قرار می گیرند، مزاحمت 
باشد  شده  طراحی  بهینه  چنان چه  می رود،  بین  از  به کلی  ترافیک 
اجازه ی جریان روان خودروها را در کل این سامانه می دهد و مقدار 
است.  کمتر  آن  در  استاندارد  شهری  قطعه ی  هر  در  خیابان ها  طول 

تمامی  تقریباً  که  است  این  درختی  سامانه ی  اصلی  نقطه ضعف های 
سفرها در آن طوالنی تر از حالتی است که این سامانه به صورت متصل 
به یكدیگر می بود، و احتمال راه بندان در آن بیشتر است، چراکه پس 
از گذشتن از تقاطع های اصلی، راه های جایگزینی در اختیار سواره ها 

قرار نمی دهد.
اصلی  ویژگِی  درختی،  سامانه ی  نقطه ضعف ها،  این  علی رغم 
بخش هایی از شهرها شده است، که از سال 1950 به بعد ساخته شده اند. 
روند پیچیده ای که به وجودآورنده ی محله های جدید است، آن چنان 
نسبت به سامانه ی خیابانی درختی متعهد است، که از هرگونه طرز 
فكر دیگری جلوگیری می کند. اکثر برنامه ریزان و مهندسان حمل ونقل 
شهری و منطقه ای، تنها با زبان "سلسله مراتب خیابانی" یا طبقه بندی 

سلسله مراتبِی خیابان ها صحبت می کنند.

شکل 3-2 یک کیلومتر مربع در یک بخش معمول در حومه ی شهر )a( در 
یک  با  مقایسه  در  تقاطع،  و شش  با شصت  کلمبیا،  بریتیش  در  واقع  ونكوور، 
در  واقع  ساری،  در   )b( خودرو-محور  معمول  محله ی  یک  در  مربع  کیلومتر 

بریتیش کلمبیا، با سی و هشت تقاطع.
شکل 3-3 این مدرسه ی ابتدایی در ساری، واقع در بریتیش کلمبیا، دروسط 
باال  در  که  پُرترافیک  و  شریانی  راه  از  زیادی  بسیار  فاصله ی  در  اَبَربلوک،  یک 
مشخص است، قرار دارد. پیاده رفتن از درب اصلی مدرسه تا نزدیک ترین ایستگاه 

اتوبوس به آن، مستلزم بیش از نیم مایل )800 متر( راه رفتن است. 

)a(

)b(

چالش های سامانه ی خیابانی درختی
با  دارند،  مقررات  و  قوانین  مجموعه ای  شهرها  حقوقی،  نظر  از 
این  که  هستند،  درختی  جاده ای،  سامانه های  تمامی  که  فرض  این 
مثال،  برای  می سازد.  ممكن  غیر  را  متقاطع  خیابان های  داشتن  امر 
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توسعه های  متقاضیان  از  اُِرگان،  در  واقع  سالِم1،  برنامه ریزی  بخش 
جدید می خواهد تا قبل از آنكه پیشنهادشان مورد تصویب قرار گیرد، 
خیابان های  کلیه ی  به  را  موجود  معابر  از  دسترسی  سلسله مراتب 
طراحان   ،2003 سال  در  نمایند.  مشخص  طرح شان  در  پیشنهادی 
سابق  ایالتی  آموزشی  مرکز  در  پایدار  جدید  محله ی  یک  حامیان  و 
خیابانی  سامانه ی  که  کردند  استدالل  چنین  سالم  در  فِیروییو2 
جریان  میزان  براساس  سلسله مراتبی  بدون  اصوالً  ایشان  پیشنهادی 
جریان  که  است  شده  طراحی  به گونه ای  درعوض،  و  است،  ترافیک 
و  مهندسان  متأسفانه  مي کند.  پخش  شبكه  کل  در  را  ترافیک 
برنامه ریزان شهری اختیار الزم را برای پذیرش این استدالل نداشتند، 
مربوطه ی  نهاِد  در  اتخاذشده  سیاست های  که  می کردند  احساس  و 
ایشان، طبقه بندی سلسله مراتبی معابر را غیرقابل اجتناب کرده است.

پس از این شكست، طراحان و حامیان این پروژه، "خیابان اصلِی" 
موجود در طرح شان را، که فروشگاه ها و دیگر تسهیالت محله، مانند 
کتاب خانه ها و مدارس، در آن پیشنهاد شده بود را با اکراه "شریانی" 
نامیدند. متأسفانه، خوِد این تغییِر نام سبب شد تا مقامات بخش اعالم 
ابتدایی در  ایشان، وجود مدرسه ی  نهاِد  کنند که طبق سیاست های 
محصلین  اکثر  که  چرا  است،  ممنوع  "شریانی"  خیابان های  آن سوی 
برای رسیدن به مدرسه، باید از معبری پُررفت وآمد و خطرناک بگذرند. 
و  قدرت  که  کردند  احساس  مدرسه  رسمِی  مقامات  نیز،  اینجا  در 
اختیار الزم را ندارند و تنها می توانند با طرحی موافقت کنند که در 
"آرام تر"، و دسترسي   از محوطه قرار گیرد که  آن، مدرسه در جایی 
سواره ی آن کم ترافیک تر، باشد. ایشان پیشنهاد کردند که مدرسه در 
انتهای یک بن بست، با فضایی وسیع باشد تا" مادران بتوانند صبح ها 
در آنجا فرزندان شان را از اتومبیل پیاده کنند". متأسفانه ایشان هرگز 
به این نكته ی طرح جامع توجهی نكردند که می گوید مدرسه باید "در 
نقطه ای کانونی قرار داشته باشد تا پیاده رفتن به آن برای همه راحت 

باشد و تبدیل به نماد اصلی یک محله شود".
مثال دوم: در سال 1998، شهر ساری در بریتیش کلمبیا، با مرکز 
طراحی پایدار3 که بخشی از دانشگاه بریتیش کلمبیا است، همكاری 

1- Salem
2- Fairview
3- Design Center for Sustainability

این  در  آنچه  مانند  اصولی  براساس  را،  پایدار"  "محله ی  یک  تا  کرد 
کتاب آمده است، طراحی کنند. در انتها، یک سامانه ی شبكه ای متصل 
ازجمله  تعدیل شده، طراحی شد. تمامی شرکت کنندگان در شاِرت4، 
مهندس مشاور، متوجه منطق شبكه ی متصل شدند و از آن پشتیبانی 
کردند. اما هنگامی که از این مهندس خواسته شد تا نحوه ی عملكرد  
این سامانه را مدل سازی کند، وی می بایست به صورتی مصنوعی یک 
سلسله مراتب را به سامانه ی معابر نسبت می داد، چرا که در غیر این 
صورت، نرم افزار جریان ترافیكی5 کار نمی کرد. بنابراین، حتی نرم افزار 

مدل سازی هم تنها یک نوع سامانه را می شناسد: سامانه ی درختی.
و  خیابان ها  معیوب  کاماًل  رده بندی  به خاطر  که  تصمیمات،  این 
الزامات  نادیده گرفتن تمامی  به قیمت  بر یک سیستم،  تمرکز مطلق 
مربوط به یک محله ی پایدار، صورت می گیرد، محله هایي ایجاد کرده 
که در آن مردم مجبورند بیش از آنكه باید، رانندگی کنند. بررسی های 
انجام شده نشان می دهد که ساکنان محله هایي که نظام درختی دارند، 
40 درصد بیش تر از ساکنین محله های قدیمی تر شهرهای تراموائی، 
نیز به همین نسبت در  رانندگی مي کنند. تولید گاز هاي گل خانه اي 
این محله ها بیش تر است؛ با فرض این که هر خانوار در این سامانه ها 
گازهای گل خانه ای هر  تولید  است، سهم  بیشتر  یا  دارای دو خودرو 
خانه در آنها به آسانی دوبرابر هر خانه ی متعلق به ساکنین بخش های 

تراموائی سنتی است.

خیابان های درختی: مفید برای خودروها، مضر برای مردم
مشكل اصلی سامانه ی درختی این است که تمامی سفرها در یک 
در  معبر شریانی  دو  تقاطع  معموالً  نقطه  آن  و  نقطه جمع می شوند 
حومه ی شهر یا َرمپ ورود به آزادراه است. از آنجا که تمامی سفرها در 
یک منطقه، تنها به یک نقطه می رسند، تعدا سفر ها در تقاطع مربوطه 

Charrette -4 مأخوذ از زبان فرانسوی به معنی گاری دستی است. در مدارس معماری 
که  دانشجویانی  می شد،  گاری دستی حمل  توسط  که  پروژه،  تحویل  هنگام  کشور،  این 
کارشان هنوز تكمیل نشده بود، همچنان مشغول تمام کردن آن بودند. به این خاطر، کار 
با عجله و در واپسین روزهای تحویل را کار در شارت می گویند. شارتی که در اینجا ذکر 
آن آمد، جلسه یا جلسه هائی است که در ابتدای هر پروژه، در روش جدید طراحی منسجم 
)Integrated Design(، گذاشته می شود و در آن تمامی ذی نفعان و دست اندکاران 
پروژه، از قبیل مالک، طراح، شهرداری، ناظر، مجری، و ... حضور دارند و چارچوب اصلی 
طرح با پذیرش تمامی آنها مورد قبول واقع می شود تا به این ترتیب از آغاز پروژه، از بروز 

اشتباهات بزرگ در آن پیش گیری شود.
5- Traffic-flow software
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سامانه ی  یک  در  آن  معادل  تقاطع  یک  از  بیش  چهاربرابر  تا  تقریبا 
این  تمامی  تحمیل  به خاطر   .)Allen, 1996( است  به هم متصل، 
راه بندان غیرقابل اجتناب است.  نقطه ی کوچک، وقوع  به یک  سفرها 
تنها با تعریض فوق العاده زیاد این تقاطع هاست که می توان از میزان 
وقوع این راه بندان ها کاست. در حال حاضر، صرف هزینه های هنگفت 
برای تعریض تقاطع های حومه ی شهر، با نه یا ده نوار عبوری 4متری، 
و ایجاد عرضی برابر با 60 متر یا بیشتر برای این تقاطع ها، تبدیل به 
یک امر عادی و روزمره شده است. هرچند بسیاری از این تقاطع ها به 
راحتي امكان گردش یا عبور مستقیم شصت هزار خودرو یا بیشتر در 
هر روز را میسر مي کنند، اما عبور از آنها برای پیاده ها، به ویژه افراد 

پیاده ی ناتوان، تقریباً غیرممكن است.
آمار افراد پیاده ی کشته شده در منطقه ی اُرالندو1، نشان مي دهد 
این  در  پیاده ها  کشته شدن  برای  جا  خطرناک ترین  مكان ها  این  که 
از مشتریان بي پرواي رستوران ها  بسیاری  بوده است. آشكارا،  منطقه 
ده نوار  دارای  که  خیابان شریانی،  این سمت  رستوران  از  رفتن  برای 
عبوری است، به رستوران آن طرف آن، به صورت پیاده اقدام کرده اند، 
و همین باعث از بین رفتن شان گردیده است. در این شرایط، اگر برای 
و  عاقالنه  بسیار  می کردند،  استفاده  از خودروی خود  کار،  این  انجام 

امن تر بود.
در سامانه های درختی، سامانه های حمل ونقل همگانی نیز به ندرت 
عملكرد  خوبی دارند، چرا که نقطه ی پیاده شدن مسافران هنوز صدها 
پارکینگ های  توسط  که  مقصدی  دارد؛  فاصله  ایشان  مقصد  از  متر 
بسیار بزرگ که در معرض تابش تند آفتاب یا وزش باد قرار دارند، از 

خیابان جدا شده است.
سامانه های  در  اصلی  خیابان های  شهرها،  حومه ی  در  اغلب 
در  مي کنند.  عمل  متفاوت  به گونه ای  یكدیگر  به  متصل  خیابانی 
برادِوی در ونكوور )که در فصل 2 بحث شد( روزانه  کریدور متصل 
این کریدور  بود که  قرار  اگر  انجام می شود.  شصت هزار سفر سواره 
طبق استانداردهای )درختی( حومه ی شهر طراحی شود، حداقل باید 
نوار عبوری گردش در هر تقاطع،  نوار عبوری عریض، شامل سه  نه 
مي داشت. در صورتی که در حال حاضر این کریدور تنها با چهار نوار 

1-  Orlando

کار  پارکینگ  نوار  دو  با  و  گردش،  نوارهای  بدون  و  باریک،  عبوری 
می کند. نوارهای پارکینگ در طول ساعات اوج به عنوان نوار عبوری 
کار می کنند؛ بهره برداری دوگانه از یک نوار در محله های قدیمی رایج 
است، ولی در محله های جدید جایی ندارد. گردش به چپ  در بسیاری 
محدودیت هایي  ترافیک،  جریان  نگاه داشتن  روان  برای  تقاطع ها  از 
نتیجه  در  و  است،  متری  سه  و  باریک  نسبتاً  عبوری  نوارهای  دارد. 
نصف  از  کمتر  یعنی  متر،   18/30 تقاطع  جدول  تا  جدول  فاصله ی 
فاصله ی جدول تا جدول یک تقاطع مشابه آن در حومه ی شهر، است. 
زمان اختصاص داده شده برای عبور عابران پیاده، حتی افراد ناتوان، 
جهت طی این فاصله، کافی و منطقی است. باقیمانده ی فضا توسط 
نیم متری اشغال شده است، که در مجاورت و  پیاده روهای چهار و 
در خدمِت ویترین های نوار ممتدی از مغازه هاست. در مواقع راه بندان 
در این تقاطع، شبكه ی خیابان های اطراف آن، گزینه های دیگری را 
برای عبور ترافیک در اختیار می گذارد، گزینه هایی که در سامانه های 
درختی وجود ندارند. رانندگانی که در گردش به چپ ناکام مانده اند، 
با  و  داشته  را  مجاور  خیابانی  شبكه ی  از  استفاده  گزینه ی  همیشه 
خود  مقصد  به  می توانند  عمودي،  تقاطع  به  خود  خودروی  هدایت 

برسند.

فروشگاه های بزرگ
است  این  درختی  خیابانی  سامانه های  دیگر  نتیجه ی  یک 
توسعه  ی  به  نسبت  را،  بزرگ  فروشگاه های  توسعه ی  احتمال  که 
فروشگاه های کوچک تر با مقیاسی نزدیک تر به مقیاس محله، افزایش 
تقاطع  یک  میان  از  سفر  هزار  ده ها  روز،  در  که  هنگامی  می دهند. 
استفاده  این فرصت  از  بزرگ  زنجیره ای  فروشگاه های  انجام می شود، 
می کنند. فرمول مكان یابی فروشگاه های بزرگ تقریباً بر ترکیبی از دو 
عامل استوار است: )1( طیف درآمدی خانواده های ساکن در حوزه ی 
تعداد سفر   )2( و  اخذ می شود،  آمار سرشماری  از  مربوطه، که  نفوذ 
روزانه در تقاطع مجاور محوطه ی مورد نظر. محاسبه ی حوزه ی نفوذ 
بر اساس فاصله ای است که مشتری های بالقوه حاضرند براي رسیدن 
به آن رانندگي کنند )برای مثال، بیست دقیقه(. واضح است که هرچه 
خودرو- زیرساختی  و  روان،  ترافیكی  ایجاد  صرف  بیشتری  هزینه ی 

محور شده باشد، طول شعاع حوزه ی نفوذ فروشگاه بیشتر شده و تعداد 
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مشتری های بالقوه ی آن نیز بیشتر می شود، و در نتیجه فروشگاه ها هم 
بزرگ تر مي شوند.

به این طریق، بین هزینه ی روزافزون زیرساخت راه های حومه ی 
صرف  از  درواقع  که  بزرگ تر،  و  بزرگ  فروشگاه های  اندازه ی  و  شهر 
وجود  مستقیم  رابطه اي  می گردند،  منتفع  عمومی  هزینه های  این 
دارد. به موازات استقرار فروشگاه های بیشتر در مناطق تجاری شلوغ، 
و تأثیري که این فروشگاه ها بر سامانه ی معابر دارند، ایجاد راه بندان 
اخذشده  تصمیمات  درنتیجه ی  چراکه  می شود،  اجتناب ناپذیر  امری 
توسط مسئوالن این فروشگاه های بزرگ، ظرفیت این سامانه، هر قدر 
که باشد، تماماً توسط مشتریان این فروشگاه ها اشغال می شود. جالب 
محاسبات  نحوه ی  تازگي  به  دیپات1  هوم  شرکت  بدانیم،  که  است 
مربوط به مكان یابی و تعیین اندازه ی فروشگاه های خود را تغییر داده 
است، با این هدف که تعداد بیشتری از فروشگاه های کوچک تر را در 
شهرهای  در  راه بندان ها  افزایش  زیرا  چرا؟  دهد.  جای  شهری  منظر 
آمریكا و کانادا، سبب کوتاه تر شدن مسافتی شده است که مشتری ها 
می توانند آن را در طول بیست دقیقه با اطمینان برانند، و به موازات 
نیز،  دیپات  هوم  "بزرگ"  فروشگاه های  مسافت،  شدن  کوتاه  این 

کوچک تر می شوند.

1- Home Depot Corporation

محله های دارای دروازه
باشد،  که  دروازه هرچه  دارای  محله های  مورد  در  رایج  عقیده ی 
با  قیاس  غیرقابل  عموماً  و  درختی  سامانه های  با  قیاس  قابل  بسیار 
به خاطر  درختی،  سامانه های  هستند.  یكدیگر  به  متصل  سامانه های 
پوسته ی  یک  در  که  می دهند  شكل  را  توسعه هایی  خود،  طبیعت 
دسترسي   نقطه ی  یک  معمول  به طور  و  می آیند،  به وجود  محدود 
این  دارند.  شریانی  راه های  یا  اطراف  جمع کننده ی  خیابان های  به 
شریانی ها معموالً نه جذاب اند و نه پیاده دوست )به قول جیمز هووارد 
کانستلِر در کتاب جغرافیای ناکجاآباد "فاضالب خودروها" هستند2(. 
نقش امنیتی دروازه، به مراتب کم رنگ تر از نقش آن برای متمایز کردن 
درون متجانس و جذاب آن، نسبت به بیروِن تهدیدآمیز و اغلب بسیار 
ناخوشایند آن است. منتقدین اجتماعی اغلب در مورد انزوا و نابرابری 
اما به ندرت  موجود در محله های دارای دروازه بسیار سخن گفته اند، 

پدیدار شدن آنها را با شبكه ی خیابانی درختی، مرتبط دانسته اند.3
برای  را  فضاهایی  یكدیگر،  به  متصل  سامانه های  دیگر،  طرف  از 
توسعه به وجود می آورند که معموالً برای ایجاد محله های دارای دروازه، 
بیش از اندازه کوچک است. حتی پروژه های واحدی که در بلوک های 

2- Geography of Nowhere by James Howard Kunstler
3- Kunstler, 1993, 2005

شکل 3-4 محله ی آتالنتا نَشنال، آلفاِرتا، واقع در آتالنتای جورجیا

شکل 3-5 سی ِگیت، قدیمی ترین محله ی دارای دروازه در نیو یورک، با شبكه ی 
معابر متصل و تراکم نسبتاً باالیی است.
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شهری پنج جریبی )20 هزار متر مربعی یا 2 هكتاری( جای می گیرند 
نیز نمی توانند دارای دروازه باشند و در نتیجه کمتر مورد انتقاد قرار 
سامانه های  در  دروازه  دارای  بزرگ تر  پروژه های  نسبت  به  مي گیرند، 

خیابانی درختی در حومه ی شهر.  

از  ترجیح می دهند.  قویاً  این دالیل  به  را  مردم، خیابان های بن بست 
خیابان های  بر  حاکم  خشن  محیط  داشتن  نظر  در  با  دیگر،  طرفي 
شریانی و حتی جمع کننده در سامانه های درختی، کاماًل منطقی است 
دور  ترافیک  این گونه  عوارض  از  امكان  سر حد  تا  بخواهند  افراد  که 
همه ی  که  به گونه ای  شهری  مناظر  طراحی  امكان  متأسفانه،  باشند. 
شاید  ندارد.  وجود  کنند،  زندگی  بن بست ها  انتهای  در  بتوانند  مردم 
که  داد  اسكان  خیابان هایی  در  بتوان  را  مردم  از  درصد   25 حداکثر 
به ازای  شخصی  خودروی  با  سفر  دوازده  و  خانه،  پنجاه  از  کمتر  به 
هر خانواده در یک روز، سرویس دهند )یعنی در مجموع، شش صد 
شما  پنجره ی  مقابل  از  خودرو،  یک  ثانیه  هشتاد  هر  در  یا  خودرو، 
می گذرد(. در نتیجه، افراد بداقبالی که مابین بن بست ها و شریانی های 
شلوغ زندگي مي کنند، باید تحمل دیدن تعداد بیشتری از خودروها 
افرادي که در یک  به  نسبت  باشند،  داشته  مقابل خانه ی خود  از  را 
ساکنان  که  بهایی  بنابراین،  متصل ساکن هستند.  خیابانی  سامانه ی 
بداقبال در نقاط دیگر مي پردازند، دوبرابر مزایاي در بن بست زندگی 

کردن است.  

چهار نوع سامانه ی خیابانی متصل به یكدیگر
مشوق  متصل،  خیابانی  سامانه های  که  این  داشتن  نظر  در  با 
سبب  است،  همگانی  حمل ونقل  وسایل  از  استفاده  و  پیاده روی 
کاهش مسافت سواره ی پیموده شده1 می شود، و با کریدورهای "شهر 
تراموائی" با مقیاس محله قابل انطباق است، این سامانه ها در طراحی 
به  که  هنگامی  مردم  اکثر  می آیند.  به شمار  پایدار  رویكردی  شهری 
الگوی کالسیک شبكه ی  از  سامانه های متصل می اندیشند، تصویری 
متعامد با خیابان هایی کاماًل مستقیم را در ذهن خود ترسیم می کنند. 
به طور قطع، این شكل، رایج ترین ُفرم آن است، اما همه ی سامانه های 
بر  عالوه  نمی کنند.  پیروی  الگو  این  از  یكدیگر  به  متصل  خیابانی 
شناسایی  قابل  دیگر  متصل  سامانه ی  متعامد، دستِ کم سه  شبكه ی 
و تمایز است: سامانه ی شعاعی، شبكه ی غیرمنتظم، و شبكه ی دارای 

انحنا.

1- Vehicle-Miles Traveled

شکل 3-6 به آسانی می توان دریافت که چرا افراد ساکن در یک بن بست، آن 
را به محیط شلوغ یک شریانی، که درنتیجه ی سامانه ی خیابانی درختی به وجود 

آمده، ترجیح می دهند.

شکل 3-7 از طریق این تصویر هوایی، به راحتی می توان تفاوت بین شریانی های 
پُرترافیک و بن بست های کم  ترافیک را مالحظه کرد. 

بن بست ها
اغلب در دفاع از سامانه های درختی گفته شده است که احساس 
امنیت بیش تر و کاهش بسیار زیاد جریان ترافیک در مقابل خانه ها 
در بن بست ها، مردم را راضی و خوشنود نگاه مي دارد؛ هرچند شواهد 
این ادعا جامعیت و عمومیت ندارند، اما شكی نیست که بسیاری از 
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الگوی شبکه ی متعامد)شبکه اي یا شطرنجي(
شبكه ی  الگوی  است،  مشخص  شبكه  این  نام  از  که  همان طور 
که  است  مستقیم  خیابان های  از  متحدالشكل  بسیار  الگویی  متعامد، 
این  اصلی هستند.  محورهای  با  هم راستا  معموالً  و  یكدیگر  بر  عمود 
الگو بیش از هر جا، در شهرهایی که بین سال های 1840 و 1950 
در آمریكا و کانادا ساخته شدند، به چشم می خورد. این الگوی بلوکی، 
بخشی  از  کوچک تر،  دانه بندی  با  زیربخشی  مانند  نحو،  به بهترین 
با ربع بلوک های چهل  بزرگ تر مربوط به قطعه بندی های کشاورزی، 
جریبی )حدود 160000 متر مربعی یا 16 هكتاری(، قابل درک است. 

عموماً، یک چهارم یک بخش چهل جریبی، به دو قسمت 640 فوتی 
)195 متری( در یک جهت، و چهار قسمت 320 فوتی )97/5 متری( 
جریبی  پنج  بلوک  هشت  نهایتاً  که  می شود  تقسیم  دیگر،  در جهت 

)حدود 20000 متر مربعی( را به وجود می آورند.
نخست  دارد.  دیگر  الگوهای  به  نسبت  اصلی  امتیاز  دو  الگو  این 
این که به صورت خودکار تمامی تقاطع ها در آن هم راستا بوده، و همراه 
با رشد شهر، در تمامی جهات تا بی نهایت قابل بسط است. این الگو 
اکثراً به خاطر یكنواخت بودن و تكراری بودن مورد انتقاد قرار می گیرد، 
در حالی که در برخی از شرایط می تواند تا حد بسیار زیادی متنوع و 
شكیل باشد. مانهاتان، ونكوور، و سان فرانسیسكو سه مثال خوب در 
این زمینه اند. جهت یابی نیز در این الگو بسیار آسان است، چراکه دید 
به اقصي نقاط شهر یا حتی خارج شهر، در امتداد کریدورهای بصری 

خیابان های بالانقطاع، وجود دارد.

الگوی شعاعی
الگو های شعاعی تا حد زیادی متصل به یكدیگر هستند، اما عموماً 
این  بلكه، در  با محورهای اصلی هم راستا نیستند.  خیابان های اصلی 
از میادین مهم یا بناهای یادمانی و  سامانه، خیابان های اصلی عموماً 
عمومی به صورت شعاعی منشعب می شوند. جهت گیری به سوی شمال، 
جنوب، شرق یا غرب نیست، بلكه به طرف بناهای نشانه ای1 و کلیدی 
موجود در بافت شهر است. بلوک ها به صورت یک دست، از بافت ربع 
بلوک های چهل جریبی به دست نیامده اند، ولی از نظر اندازه، نزدیک 
به دانه بندی 320 فوتی در 640 فوتی )97/5 متری در 195 متری( 
در شبكه ی متعامد است. این الگو بدون شک متنوع و شكیل است و 
می تواند عملكردی به خوبی شبكه ی متعامد داشته باشد. با این وجود، 
به حرکت در آوردن ترافیک سواره و پیاده از میان تقاطع های پیچیده، 
با  می تواند  می کنند،  قطع  را  یكدیگر  دو شریان  از  بیش  آنها  در  که 
مشكل روبرو شود. واشنگتن، دی. سی.، بهترین نمونه از این الگو در 

آمریكای شمالی است.

1- Landmarks

 
شکل 3-8 بلوک های شهری سنتی در ونكوور، واقع در بریتیش کلمیا )عكس 
باال(، دارای همان ابعاد بلوک های شهری در سیاتل، واقع در واشنگتن )عكس 

پایین(، هستند.
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الگوی شبکه ی غیرمنتظم
بوستون و کمبریج در ماساچوست، دو نمونه ی خوب از این الگو 
در آمریكا هستند. در نبوِد شبكه ی سازمان دهنده ی مربع های چهل 
جریبی، شهرهای قدیمی آمریكا و کانادا حوِل شبكه ای از خیابان هایی 
به یكدیگر  را  کلیدی  تقاطع های  و  روستاها  که  می یافتند،  سازمان 
متصل می کرد. این امر منجر به ایجاد شبكه ای از خیابان های اصلی 

برای  که  زاویه ای  هر  از  استفاده  با  را،  کلیدی  مكان های  که  می شد 
بین  فضاهای  می کردند.  وصل  یكدیگر  به  بود،  الزم  مربوطه  خیابان 
این اتصاالِت مهم، در نهایت توسط بلوک هایی عموماً متعامد، مجدداً 
با فواصل طبیعی بین 250 تا 350 فوت )76 تا 106 متر( عرض، و 
400 تا 700 فوت )122 تا 213 متر( طول، پُر می شد. رفت وآمد در 
چنین سامانه ی از یک "میدان" شهر به میدانی دیگر است )که به ندرت 
درواقع میدان هستند(. برای مثال، در کمبریج، واقع در ماساچوست، 
خیابان های اصلی، میدان ِکندال را به میدان اینَمن به میدان هاروارد 

به میدان اِسكالی و غیره متصل می کنند.

شبکه ی دارای انحنا
محورهای  با  و هم راستا  متعامد  الزاماً  که،  ندارند  نیازی  شبكه ها 
که  به ترتیبی  باشد،  انحنا  دارای  می تواند  شبكه  یک  باشند.  اصلی 
برای منطبق شدن با خطوط تراِز منظر، به صورت  خیابان ها، معموالً 
منحنی درآیند. هنگامی که شبكه به این ترتیب انحنا پیدا می کند، 
یافت. شبكه های  فراوانی خواهند  تنوع  اندازه  نظر  از  بلوک ها طبیعتاً 
برای  بیشتری  متعامد، فرصت های  به شبكه های  نسبت  انحنا،  دارای 

شکل 3-9 بافتی با خیابان های شعاعی در واشنگتن، دی. سی. 

شکل 3-10 بافتی با خیابان های غیرمنتظم در کمبریج، واقع در ماساچوست. 
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خلق مناظر متنوع شهری دارند. این شكل از شبكه معموالً با دوره ی 
رومانتیک در طراحی شهری آمریكا، و با فرِدریک الو اُلمسِتد1 متداعی 
شده است. متأسفانه، هیچ کدام از شهرهای آمریكا به صورت کامل با 
آمریكا  شهرهای  اکثر  وجود،  این  با  است.  نشده  طراحی  روش  این 
دستِ کم یک بخش دارند که با این سبک ساخته شده است، و معموالً 
این بخش ها در دوره ی بین دهه ی 1840 و سال 1930، زمانی که 
این سبک محبوب بود، به وجود آمده اند. ریِورساید در حومه ی شیگاگو، 
واکس2  کالِورت  و  اُلمسِتد  الو  فرِدریک  توسط  که  ایلی نوی،  در  واقع 
در سال 1868 طراحی شده، مشهورترین بخش شهر است که با این 

سبک ساخته شده است.

اندازه ی بلوک
زمینی که مابین خیابان های اطراف خود محصور می ماند، بلوک 
بلوک هایی حدود پنج جریب  نامیده می شود. شهرهای سنتی دارای 
)20 هزار متر مربع یا 2 هكتار(، با احتساب فضای خیابان و بین سه 
تا 16 هزار متر مربع(، اگر فقط  تا چهار جریب )12 هزار متر مربع 
بگیریم،  نظر  در  را  از حریم خیابان  واقع در خارج  قابل توسعه  زمین 
است. البته استثناهای زیادی وجود دارد، به عنوان مثال، مانهاتان، با 

1- Frederick Law Olmsted
2- Calvert Vaux

از سه جریب )12000  بلوک های بسیار کوچک تر که هر یک کمتر 
با عرض 200 فوت )60 متر( و طول 500 فوت )152   ، متر مربع( 
متر(، هستند و پورتلند، با بلوک های فوق العاده کوچک ولی با قابلیت 
پیاده روي که مربعی با اضالع فقط 200 فوت )19 متر(، یا مساحتی 

کمتر از یک جریب )4000 متر مربع( برای هر بلوک است.

با یک مایل  فلوریدا،  واقع در   ، پاینز3  پِمبروک  بلوک در  اَبَر  این  شکل 12-3 
مربع )بیش از 2/5 کیلومتر مربع( وسعت، فقط دارای دو ورودی از خیابان های 

اطراف است.

در طرف دیگر طیِف اندازه، "اَبَر بلوک" حومه ی شهر وجود دارد، 
که بلوکی بزرگ است با خصوصیاتی که توصیف و درک آن سخت تر 
اغلب چهل جریب  و  بزرگ هستند  بلوک ها همیشه خیلی  ابر  است. 
ابر  دارند.  مساحت  بیشتر  یا  هكتار(   16 یا  متر،  هزار   160 )حدود 
کیلومتر   2/5 از  )بیش  مربع  مایل  یک  بزرگی  به  می توانند  بلوک ها 
مربع( باشند، چیزی که در فونیكس4 و اکثر نقاط فلوریدا معمول است. 
چه بلوک ها دویست فوت )19 متر( عرض داشته باشند و دارای مقیاس 
شهری باشند، و چه یک چهارم مایل )0/4 کیلومتر( یا یک مایل کامل 
ابر بلوک باشند،  )1/6 کیلومتر( عرض داشته باشند و دارای مقیاس 

3- Pembroke Pines
4- Phoenix

در  واقع  ریِورساید،  در  انحنا  دارای  با خیابان های شبكه ای  بافتی  شکل 11-3 
ایلی نوی. 
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راه  یک  توسط  محصور  زمین  به عنوان  هم چنان  بلوک ها  این  تمامی 
قابل توسعه ی داخل  پیرامونی، تعریف می شوند. زمین  سواره ی ممتد 
به خیابان هایی  موارد،  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  بزرگ تر،  ابربلوک های 
اضافی برای دسترسي  به قطعات داخلی احتیاج دارند، که منجر به 
ایجاد شبكه هایی از راه های داخلی بن بست می شود که می توانستند 
به بلوک )های( مجاور وصل شوند، ولی متصل نشده اند. در فونیكس، 
در  یک مایلی،  شبكه ی  تشكیل دهنده ی  خیابان های  تمامی  تقریباً 
داخل  که  دروازه اند،  دارای  مجموعه های  از  گوناگونی  انواع  خدمت 
مربع های یک مایلی قرار گرفته اند. نتیجه ی این امر منجر به پیدایش 
دارای  یک مایلی،  شبكه ی  این  در  خیابان ها،  که  است  شده  شهری 
تجارِی  کاربری های  با  عموماً  دلیل  این  به  و  سنگینی اند  ترافیک 
بار  خیابان ها  این  ساده،  نیستند. خیلی  قابل انطباق  پیاده،  دوست دار 
ترافیكی بیش ازاندازه ای را از اَبَر بلوک های یک مایلی، دریافت می کنند.

چرا سامانه ی متصل به یكدیگر بهتر است؟
انجام  یكدیگر  به  متصل  خیابانی  سامانه ی  در  که  سفرهایی 
پُرپیچ وخم  درختی  سامانه های  در  که  سفرهایی  به  نسبت  می شوند، 
باالتري  بازدهی  طوالنی اند،  مصنوعی  به گونه ای  که  غیرمستقیم  و 
پنج دقیقه ای  پیاده روی  یک  هستند.  نیز  کوتاه تر  درضمن  و  داشته 
را  شهر  از  بیشتری  یكدیگر سطح  به  متصل  خیابانی  سامانه های  در 
ارایه ی خدمات  می پوشاند -  دوبرابر یا بیشتر– و سبب می شود که 
رفاهی و تفریحی، که دسترسي  به آنها بدون استفاده از خودرو میسر 
است، بسیار آسان تر گردد. چنان چه تقاطعی در یک سامانه ی خیابانی 
متصل به یكدیگر دچار راه بندان شود، خیابان های موازی آن اجازه ی 
عبور به خودروها را می دهند و به این ترتیب لزوم تعریض گران بهای 
از آنجا  تقاطع و خرید امالک گران قیمت اطراف آن مرتفع می شود. 
که ساکنین این خیابان های موازی از ایجاد چنین ترافیكی در خیابان 
خود راضی نیستند، اجازه ی عبور از این معابر فرعی تنها در ساعات 
اوج راه بندان داده می شود، سرعت خودروها در آنها محدود می گردد، 
و به این ترتیب صدمه ی بسیار کمتری به کیفیت محله وارد می شود و 
این عمل به مراتب ارزان تر از اضافه کردن نوارهای عبوری در تقاطع های 
اصلی است. سامانه های خیابانی متصل به یكدیگر برای عابرین پیاده 

نیز امن تر است. یک بررسی مشهور که توسط پیتر سویفت1 در سال 
1998 انجام شده، مشخص کرده است که احتمال واردشدن جراحت 
به صورت  که  شهر،  حومه ی  عریض  خیابان های  در  پیاده  عابرین  به 
درختی ساخته شده اند، نسبت به خیابان های باریک داخل شهر، که 
است  بیشتر  چهاربرابر  شده اند،  ساخته  یكدیگر  به  متصل  به صورت 

)مسایل مربوط به عرض خیابان در ادامه مورد بحث قرار می گیرد(.
و باالخره، این امر باید پذیرفته شود که شریان ها در سامانه های 
برای  باید  درختی،  سامانه های  به  نسبت  یكدیگر،  به  متصل  خیابانی 
شریان های  و  متعدد  تقاطع های  شوند.  طراحی  کمتری  سرعت های 
تعدد  است.  امر  این  علت  می دهند،  سرویس  آنها  به  که  تراموائی 
متوسط  سرعت های  برای  خیابان ها  که  است  آن  مستلزم  تقاطع ها 
کمتری طراحی شوند و تعداد ایست ها نیز بیشتر باشد. بنابراین، در 
شرایط معمولی، یک شریان در حومه ی شهر، نسبت به یک خیابان 
شریانی تراموائی سنتی تر، رانندگان را سریع تر به مقاصدشان خواهد 
رساند. ولی، در اینجا به گفتن این بسنده می شود که سرعت متوسط 
و  مقاومت می کند  راه بندان  ایجاد  برابر  کمتر در یک سامانه، که در 
نظر مي رسد.  به  ایده خوبی  است،  قابل انطباق  کاربری های شهری  با 
برای  دیپات2  هوم  شرکت  تصمیم  شد،  ذکر  باال  در  که  همان طور 
کم تر  به موازات  است.  آموزنده  آن،  فروشگاه های  کردن  کوچک تر 
شدن سرعت در یک سامانه، مقیاس شرکت ها نیز کوچک تر می گردد. 
چنان چه هدف ما کاهش مسافت ها بین نقاط مورد نظر است، به نظر 
الزاماً  ولی  ترافیک شود،  روان  راه بردی که سبب جریان  می رسد که 
باعث جریان سریع ترافیک نشود، ارزش کاربردی خوبی خواهد داشت.
اَبَر بلوک هایی که توسط سامانه ی درختی به وجود آمده اند، چند 
بلوک هستند،  از میان  ترافیک عبوری  فاقد  قابل توجه دارند:  مزیت 
گزینه های بیشتری برای شكل گیری قطعات زمین در داخل بلوک در 
اختیار می گذارند، و به راه های کمتری جهت سرویس دهی به قطعات، 
نسبت به شبكه ی متعامد، احتیاج دارند. از طرف دیگر، از بین بردن 
و  شریان ها  به  ترافیک  هدایت  باعث  بلوک،  میان  از  عبوری  ترافیک 
تحمیل رفت وآمد بیش ازاندازه به تقاطع ها می شود، راه های جایگزین 

1- Peter Swift
2- Home Depot Corporation
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دیگری برای فرار از راه بندان ها در اختیار نمی گذارد، سفرهای پیاده 
را به طرز وحشتناکی غیرمستقیم می سازد، برای دوچرخه ها گزینه ای 
غیر از رقابت با خودروها و کامیون ها برای اشغال فضا در شریانی ها 
باقي نمی گذارد، و در ارتباط با کاربری تجاری دوست دار پیاده، سبب 

کاهش ارزش قطعاتی می گردد که در کنار شریانی ها قرار دارند.

"خیابان تراموائی" تجاری فاصله ندارد(. پخش کردن ترافیک و ارایه ی 

شریان های تراموائی بیشتر در فاصله ی قابل پیاده روی، این شكل را با 
راه بردی در جهت ارتقای وسایل حمل ونقل همگانی، دوچرخه سواری 
که  دوچرخه سوارانی  مثال،  برای  می سازد.  قابل انطباق تر  پیاده روی  و 
دوست ندارند با ترافیک شریان ها هم گام شوند، می توانند از شبكه ی 
خیابانی موازی آنها برای یک دوچرخه سواری امن تر و آهسته تر، بدون 
ونكوور  گیرند.  بهره  کنند،  قربانی  را  خود  مسیر  مستقیم بودن  آن که 
به  اختصاص داده شده  خیابان های  از  موفق  بسیار  شبكه ای  دارای 

دوچرخه است که عموماً موازی شریان های تراموائی است.

اندازه ی قطعات زمین
قطعات  برای  ممكن  اندازه های  تعیین کننده ی  بلوک،  اندازه ی 
منفرد  کاربری  هر  ونكوور  یا  سیاتل  مانند  در شهرهایی  است.  زمین 
زمین به گونه ای در قطعاتی که داخل بلوک های 660 در 330 فوتی 
)201 در 100/5 متری( جای داده شده اند، استقرار یافته است. با در 
تقریباً  که  است  معنی  بدان  این  عبوری،  نوارهای  گرفتن سطح  نظر 
اندازه ی تمامی قطعات زمین جهت توسعه در شهر، کمتر از دو جریب 
خانه های  و  چهل طبقه  برج های  بنابراین،  است.  مربع(  متر   8094(
تک خانواری و هر چیز دیگری بین آنها، در یک بلوک هم اندازه استقرار 
داده شده  است. بنابر این درحالی که اندازه ی بلوک، طیف اندازه ها و 
انواع قطعات زمین را محدود خواهد کرد، این که راه های طراحی و 
نحوه ی بهره برداری از این بلوک ها چقدر متفاوت و متعدد بوده است، 

بسیار حیرت انگیز مي باشد.

خودروها  ترافیک  برای  هم  سنتی،  کوچک تر  شهری  بلوک های 
هم برای رفت وآمد پیاده ها، بسیار قابل نفوذترند، و سبب تعدد بیشتر 
متوسط  به طور  ونكوور  مثال،  )برای  می شوند  "تراموائی"  شریان های 
در هر نیم مایل یا 800 متر دارای یک شریان تراموائی است، و این 
بدان معنی است که شخص هیچ گاه بیش از پنج دقیقه پیاده ، از یک 

شکل 3-13 در یک اندازه ی واحد بلوک، می توان شكل های بسیار متفاوتی از 
ساختمان ها را جای داد، همان طور که در این مثال ها در ونكوور، واقع در بریتیش 

کلمبیا، ، دیده می شود.

شکل 3-14 بلوک متداول در ونكوور، واقع در بریتیش کلمبیا، شامل سی و 
دو قطعه زمین با اندازه ی استاندارد 33 فوت در 110 فوت )10 متر در 33/5 

متر( است.

)a(

)b(
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قطعات زمین برای خانه های تک خانواری
پایدار،  در طراحی شهری  مسئله  مهم ترین  و  مبرم ترین  احتماالً 
براي  زمین  قطعه  است.  تک خانواری  خانه ها ی  برای  زمین  قطعه 
خانه هاي تک خانواري علت بسیاری از نشانه های بیماری ای است، که 
خانه ی  که  کرده اند  استدالل  چنین  برخی  شد.  توصیف   1 فصل  در 
باید به کلی ریشه کن  تک خانواری دشمن درجه یِک پایداری است و 
شود. اما، تمایل به داشتن خانه های تک خانواری هم چنان قوی است، 
و به نظر تا چند دهه ی آینده نیز، علی رغم باال و پایین شدن های بازار 

امالک و مستغالت، تغییر چشم گیری نخواهد کرد.
خانه ی  برای  زمین  قطعه ی  تشكل  برای  راه  یک  خوشبختانه، 
دارد:  وجود  است،  پایدار  شهری  طراحی  با  منطبق  که  تک خانواری 
تراموائی  شهرهای  یافتن  سازمان  زمین.  کوچک  قطعات  از  استفاده 
سنتی تا حد زیادی بر اساس قطعات کوچک زمین بود، برای خانه های 
گزینه های  و  بودند  پیاده  دوست دار  که  محله هایی  در  تک خانواری 
دیگری غیر از استفاده از خودروی شخصی در آنها وجود داشت. راز 
این امر، قطعه زمین 3000 تا 4000 فوت مربع )279 تا 372 متر 
مربع( است. تمامی قطعات زمین در ونكوور به معنی واقعی کلمه، 33 
فوت در 110 فوت )10 متر در 33/5 متر( است، که هر یک مساحتی 
ابعاد،  این  با وجود  دارند.  مربع(  متر  مربع )335  فوت  حدود 3600 
درنتیجه،  دارد.  را  زمین  قطعه  دو  و  گنجایش سی  بلوک حدوداً  هر 
تراکم ناخالص )شامل فضای خیابان( بلوک حدود شش یا هفت قطعه 
دو  ساخت  آنجاکه  از  است.  مربع(  متر   4047( جریب  هر  در  زمین 
واحد مسكونی در یک قطعه زمین در سراسر ونكوور مجاز است، این 
تراکم – هنگامی که براساس تعداد واحد مسكونی، و نه قطعه زمین، 
حساب شود – به طور معمول بیش از ده واحد در جریب ناخالص است. 
تجزیه و تحلیل ما از دو بلوک سنتی در ونكوور، که به نظر می رسید 
تماماً دارای خانه های تک خانواری باشند، نشان داد که تراکم آنها بیش 
از هفده واحد در جریب ناخالص بود. علت این امر، این بود که اکثر 
از  برخی  و حتی  داشتند،  ثانوِی1 مخفی  درواقع یک سوئیِت  خانه ها 

خانه ها شامل سه واحد مسكونی می شدند.

اطالق  مجزا  و  مسكونی  واحدی  به  شهری،  برنامه ریزی  در   Secondary suite  -1
می شود که در ملكی ساخته شده است که به طور معمول تنها دارای یک واحد مسكونی 

است. علت"ثانوی" بودن آن، اصلی و احیاناً بزرگ تر بودن واحد "نخست" است. م. 

منفصل2،  خانه های  برای  زمین  کوچک  قطعات  از  استفاده  با 
گزینه ی حفظ خانه ی تک خانواری، و صد البته "حِس" خیابان خانه ی 
هم چنان  پایدار،  محله های  ایجاد  درکنار  کوچكي  به  تک خانواری، 
تک خانواری2300  خانه ی  برای  زمین  قطعات  است.  ممكن  به آسانی 
فوت مربع )214 متر مربع(، به شرط این که مساحت اشغال شده توسط 
خانه جدید کم باشد و ساختمان بیش تر مرتفع باشد تا عریض. این 
مسئله در ادامه، تحت عنوان اصِل "انواع مختلف واحد مسكونی در یک 

خیابان" بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

اندازه ی ایده آل بلوک و قطعه زمین
بلوک کوچكی  پورتلند"، که  "بلوک  به نفع  استدالل های متنوعی 
متر،  متر در شست  یا شصت  )دویست فوت در دویست فوت،  است 
ایجاد  به خاطر  است)  شده  ارایه  خیابان(،  محور  تا  خیابان  محور  از 
به  آن(.  در  بیشتر  پیاده روی  قابلیت  و  نبش ها  در  فراوان  فرصت های 
دلیل استدالل هایي مشابه، "بلوک مانهاتان" که طویل تر ولی به همان 
اندازه باریک است، ارتقا یافته است. بااین وجود، این دو بلوک دارای 
قطعه زمین های بسیار کم عمقی هستند، که هرگز عمق شان از هشتاد 
فوت )بیست و چهار متر( تجاوز نمی کند، و این امر سبب محدودیت 
فراوانی در گزینه های موجود برای شكل ساخت وساز می شود و ایجاد 
نوار عبوری را در وسط بلوک برای وسایل نقلیه، به منظور سرویس و 
محله های  دلیل،  این  به  می سازد.  غیرممكن  تقریباً  دوم،  دسترسي  
که  هستند  سواره ای  راه های  داشتن  به  محكوم  پورتلند  مسكونی 
پیاده روها را در هر قطعه زمین خانه قطع می کنند، و به این ترتیب 
یک سوم  حداقل  حذف  باعث  و  کاسته  پیاده رو  آسایش  و  امنیت  از 
که  پورتلند،  شهر  مرکز  در  می شوند.  نیز  خیابان  کنار  پارکینگ های 
به  مربوط  فعالیت های  تمامی  است،  روبرو  عبوری  نوارهای  کمبود  با 
بارگیری ها و تخلیه ها باید در پیاده روها انجام شوند. در مانهاتان نیز 

وضع همین است.

به  متصل  اضالع شان  از  هیچ یک  که  مسكونی  واحدهای  به   Detached homes  -2
واحد)های( مسكونی کناری نیست، اطالق می شود. م.
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 320 در   640 اکثراً  بلوک ها  که  سیاتل،  و  ونكوور  در  برعكس، 
کسر  از  پس  حتی  زمین،  قطعات  هستند،  متر(   98 در   195( فوت 
20 فوت )6 متر( برای نوار عبور سواره ی پشتی، می توانند 110 فوت 
مناسبی  مساحت  بزرگ تر،  بلوک های  باشند.  داشته  عمق  متر(   34(
برای ازدیاد ساختمان های بلند آپارتمانی فراهم کرده اند، که در حال 
حاضر ونكوور به خاطر داشتن آنها مشهور است. در حالت ایده آل، این 
برج ها باید مربعی با اضالع بین 60 تا 80 فوت )18 تا 24 متر( باشند. 
این  از  اگر  و  نیستند،  اقتصادی  باشند،  کمتر  مقدار  این  از  چنان چه 
مقدار بیشتر باشند، بیش از حد عریض بوده و نور طبیعی به هسته ی 
مرکزی ساختمان نمی رسد )تازه اگر جنبه زیبا شناختي آن را نیز در 
نظر نگیریم(. اصوالً، برج نقطه ای1 بر روی پایه ی ُکرسی، که ونكوور 
پیش گام ایجاد آن بوده است، در بلوکی کوچک تر یا بزرگ تر ممكن 

Point tower -1 به برج های بلند و باریک، که آمیزه ای از آسمان خراش و ساختمان 
بلندمرتبه ی مسكونی است، اطالق می شود. م.

نمی بود. درواقع، در پورتلند نیز، که هم اکنون توسعه های برجی جدید 
به  حرکت  حال  در  کوچک تر،  بلوک  وجود  می شوند،  پدیدار  آن  در 
سمت بلوک های ساختمانی منفرد است که در آن کل بلوک توسط 
یک پایه ی کرسی مربعی با ضلعی حدود 200 فوت )61 متر( اشغال 
شده است و معموالً یک برج کمي عریض تر، در میان این پایه ساخته 
می شود. درحالی که ممكن است این نوع تشكل نتایج خوبي به همراه 
داشته باشد، اما ترجیح به ازپیش تعیین کردن خروجی هاِی طراحی 
به صورتی قطعی تر، نسبت به "بلوک ونكوور" که بزرگ تر است، مي باشد 
و در طول زمان این طرح منجر به شهری متشكل از ساختمان های 
که  منفردی می شود که توسط مربعی از خیابان ها احاطه شده اند – 

احتماالً نتیجه مطلوبي نخواهد بود.

فوت   260  )a( بلوک  اندازه ی  به خاط  اُِرگان،  در  واقع  پورتلند،   15-3 شکل 
در 260 فوت )80 متر در 80 متر( مشهور است، در حالی که طول بلوک های 

مانهاتان )b(، سه برابر بلوک های پورتلند است.

شکل 3-16 اندازه ی کوچک تر بلوک در پورتلند، واقع در اُِرگان، ایجاد بلوک های 
تک-بنا را ترغیب می کند.

شکل 3-17 اندازه ی بزرگ تر بلوک در ونكوور، واقع در بریتیش کلمبیا، اجازه ی 
ارایه ی راه حل های طراحی متنوع تری را می دهد. 

)a(

)b(
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ایجاد نوار  در مناطق مسكونی، بلوک هاي بزرگ تر ونكوور امكان 
عبوری سواره در پشت ساختمان را میسر مي کند و به این ترتیب سبب 
دور نگاه داشتن راه های سواره از پیاده روها و نمای جلویی می شود، و 
از ایجاد در گاراژها در جلوی ساختمان ها پیش گیری می کند. زمین 
باریک خانه های مسكونی امتیازات فراوانی دارد، اما اگر نیمی یا بیشتِر 
بِر جلوی آنها به راه های سواره و درب گاراژها اختصاص داده شود، اکثر 
این امتیازها از بین خواهند رفت. پدیده ی "خانه ی پوزه دار"، خانه ای 
در  است،  پوشانده  گاراژ  درب  را  آن  خیابان  به  رو  نمای  تمامی  که 
کالیفرنیا بسیار معمول است، جایی که قطعات کوچک زمین محبوب، 

ولی نوار عبور سواره در پشت، نامحبوب است.
و باألخره، قطعه زمین عمیق تر، گزینه های خالقانه ی بسیاری را 
برای سایت در اختیار قرار می دهد، ازجمله دوبلكس های روبه خیابان، 
باغچه های بزرگ در حیاط پشتی. برای عمق  یا  "خانه های نواری"1، 

قطعه زمین، محدودیت هایي وجود دارد، ولی عرِض بلوک چقدر باید 
فوت   400 متر(،   98( فوت   320 به جای  بلوک ها  عرض  اگر  باشد؟ 
)122 متر( بود، فضایی برای حیاط پشتی ایجاد مي شد، اما هیچ نمای 
اضافه ای در جلو نداشتند، و درنتیجه، تعداد قطعات زمیِن با عرض 33 

فوت )10 متر(، در هر جریب ناخالص کمتر می شد.
انعطاف  مورد  این  در  گفت؟  می توان  چه  بلوک  طول  مورد  در 
بیشتری وجود دارد. تقسیم کردن یک چهارم مایل )402 متر( به دو 
به نظر  تا حدودي منطقی  متری(،  فوتی )195  قسمت مساوی 640 
به  اما  است،  قابل پیاده روی  فضا  این  که  است  ثابت شده  و  می رسد، 
هیچ وجه همه گیر نیست. می توان این طول را تا 400 فوت )122 متر( 
بدون وارد ساختن خدشه ای اساسی به بازدهی کاربری زمین کاهش 
داد، یا آن را تا 800 فوت )244 متر( قبل از آن که این بلوک ها تبدیل 
کل  نفوذپذیری  یا  شوند  پیاده  حرکت  برای  جدی  خیلی  مانعی  به 

سامانه را مورد تهدید قرار دهند، افزایش داد.

1- ساختمان های مسكونی کوچک که عموماً گاراژ در آنها قرار داشته یا دارد، که در حال 
حاضر، یعنی در سال 2009، در تمامی ونكوور قانونی است.

اشغال  با  بیرون زده ی آن است که  گاراِژ  پوزه دار،  شکل 3-18 ویژگی خانه ی 
کردن اکثر بَِر خیابان، حیاط جلویی را فشرده ساخته و یافتن درِب جلویی را نیز 

با مشكل روبرو می کند.2 

عرض راه
از  پایدار، مهم تر  مؤثر در طراحی شهری  ویژگی های  از  هیچ یک 
مسكونی  خیابان های  اکثر   ،1940 سال  از  قبل  تا  نیست.  راه  عرض 
در آمریكا و کانادا، عرضی کمتر از بیست و هشت فوت )هشت و نیم 
این خیابان ها  اکثر  لبه ی جدول، داشت. در  تا  لبه ی جدول  از  متر(، 
پارک کردن خودرو در هر دو طرف، در نوارهایی هر یک به عرض هفت 
فوت )دو متر و سیزده سانتی متر( مجاز بود. به این ترتیب، عرض نوار 
بود  و هفت سانتی متر(  بیست  و  متر  )دو  فوت  فقط چهارده  عبوری 
عموماً  خودروها  عرض  داشت.  اختصاص  دوطرفه  ترافیک  عبور  به  و 
حدود شش فوت )یک متر و هشتاد و دو سانتی متر( است، درنتیجه 
در خیابانی که در هر دو طرف آن، خودروها پارک شده اند، دو خودرو 
که در جهت مخالف هم، به یكدیگر نزدیک می شوند، باید از سرعت 
خود آن قدر بكاهند تا بتوانند آهسته از کنار هم بگذرند و به یكدیگر 
از  استانداردها پس  تغییر در  باعث  ناامن  این شرایِط  نكنند.  برخورد 
سال 1950 شد و عرض عموم خیابان ها به سی و دو فوت )نه متر و 

 Dolores Hayden, A Field Guide to Sprawl, New York: منبع:   -2
Norton, 2004 / photograph by Jim Wark
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هفتاد و پنج سانتی متر(، از لبه ی جدول تا لبه ی جدول، شامل دو نوار 
عبوری، هر یک به عرض ده فوت )سه متر و پنج سانتی متر(، و دو نوار 
پارکینگ، هر یک به عرض هفت فوت )دو متر و سیزده سانتی متر(، 
خیابان  در  یكدیگر  مقابل  از  را  خودرو ها  گذشتن  عرض،  این  رسید. 
دوطرفه، بدون کاستن سرعت، میسر ساخت. با گذشت زمان، بسیاری 
حتی  را  مسكونی  خیابان های  عرض  گرفتند  تصمیم  شهرداری ها  از 
بیشتر از این مقدار کنند تا فضایی وسیع تر برای پارک کردن و عبور 
با عرض  ترتیب خیابان های مسكونی  این  به  و  ایجاد شود،  خودروها 
چهل فوت )12 متر و نوزده سانتی متر( در حومه ی شهرها، در بسیاری 

از قسمت های آمریكای شمالی، عمومیت یافت.

دربرداشت.  نیز  منفی  پی آمد  چند  راه ها،  تعریض  به  تمایل 
عجیب ترین این عوارض، این بود که این تعریض ها، که به خاطر افزایش 
گردید.  خیابان ها  این  بود، سبب خطرناک تر شدن  انجام شده  امنیت 
انجام شد، نشان  پیتر سویفت1 در سال 1998  بررسی ای که توسط 
داده است که خیابان های مسكونی عریض در حومه ی شهر، چهاربرابر 
بیشتر از خیابان های باریک سنتی شهر سبب مرگ عابرین پیاده در 
واحد جمعیت می شوند. این امر را چگونه می توان توجیه کرد؟ پاسخ 
خودروهایی  با  که  عابرینی  مرگ  احتمال  است.  سرعت  به  تشویق 
برخورد می کنند که سرعت آنها سی و پنج مایل در ساعت )پنجاه و 
شش کیلومتر در ساعت( است، نسبت به خودروهایی که سرعت شان 
بیست و پنج مایل در ساعت )چهل کیلوکتر در ساعت( است، ده برابر 
بیشتر است. خیابان های عریض تر حومه ی شهر، که برای جریان آزاد 
ترافیک دوطرفه و پارک خودروها در نوارهای پارکینگ وسیع طراحی 
شده اند، رانندگان را تشویق مي کند تا با سرعتی بسیار بیشتر، نسبت 

به خیابان های سنتی باریک، رانندگي کنند.
هنگامی که نوارهای پارکینگ به ندرت در حومه ی شهر استفاده 
شوند، این پدیده بسیار افراطی تر می شود، چرا که درواقع در این بخش از 
شهر نوارهای عبوری وسیعی در اختیار رانندگان قرار می گیرد. درنتیجه، 
عرضی که برای تاختن در اختیار رانندگان قرار می گیرد به چهل فوت 
)دوازده متر و بیست سانتی متر( می رسد. حتی هنگامی که تابلوهای 
راهنمایی، سرعت مجاز را بیست مایل )سی و دو کیلومتر( در ساعت 
نشان می دهند، که در اغلب موارد چنین است، برای کم کردن سرعت تا 
این حد، اراده ی زیادی الزم است، چراکه عرض وسیع در مقیاس آزادراِه 

معبر، راننده را به سرعتی حداقل دوبرابر این دعوت می کند.
آشنا  پدیده  این  با  مهندسان  تا جامعه ی  دهه طول کشید  چند 
شوند و اصطالح "اصطكاک جانبی"2 را، برای توصیف آن، ابداع کنند. 
چراکه  دارند،  زیادی  جانبی  اصطكاک  شهر،  در  سنتی  خیابان های 
نوارهای عبوری، برای عبوِر باسرعت خودرو از کنار خودروهای مقابل، 
بیش ازاندازه باریک است؛ در عین حال، خودروهای زیادی که در هر 
دو طرف معبر پارک شده اند، درختان موجود در فضای سبز کنار معبر، 

1- Peter Swift
2- Side Friction

شکل 3-19 عرض  جدول-به-جدول خیابان در بسیاری از محله ها در سراسر 
آمریكا و کانادا – مانند نَشویل )a( و کلیولَند )b( – یک اندازه است.

)a(

)b(
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و عابرین پیاده در پیاده روها که امكان دارد به خاطر وجود خودروها و 
درختان دیده نشوند، همه ی این موارد جوی عدم اطمینان را به وجود 
پاسخ  درنتیجه،  می شود.  راننده ها  بیشتر  احتیاط  سبب  که  می آورد 
راننده ها آهسته راندن است، فارغ از این که تابلوهای راهنمایی سرعت 

مجاز را چه نشان می دهند.
جانبی  اصطكاک  شهر،  حومه ی  عریض تر  خیابان های  مقابل،  در 
به راحتی  که  هستند  وسیع  به اندازه ای  عبوری  نوارهای  دارند.  کمی 
مي توان باسرعت از کنار خودروهای مقابل رد شد؛ خودروهای پارک شده 
اندک هستند و رانندگان را بیشتر ترغیب به سرعت گرفتن می کنند؛ 
و هیچ چیزی از منظر چشم راننده، توسط درختان پنهان نشده است. 
تمامی این عوامل دست به دست یكدیگر می دهند تا از نظر روان شناختی 
به راننده احساس امنیت برای تندتر راندن خودرو، داده شود و همین امر 

است که باعث افزایش صدمات جانی به عابرین پیاده می شود.

دسترسي آتش نشانی
امنیت عابرین پیاده و خودروها، تنها انگیزه های عریض تر کردن 
خیابان ها نبودند. دسترسي  خودروهای آتش نشانی نیز انگیزه ای قوی 
بود. اندازه ی متوسط خودروهای آتش نشانی در آمریكا و کانادا پیوسته 
برای  آتش نشانی  نردبان دار  خودروهای  است.  بوده  افزایش  حال  در 
به عرضی حدود  عموماً  زمین،  روی  بر  بازوهای طرفین خود  تثبیت 
پانزده یا حتی بیست فوت )چهار و نیم تا شش متر( از عرض خیابان 
خودروهای  نرسیدن  به موقع  برای  موجود  نگرانی های  دارند.  احتیاج 
آتش نشانی به صحنه ی آتش سوزی، می تواند منجر به تقاضای سیزده 
فوت )چهار متر( عرض در هر طرف خیابان، حتی راه های بن بست که 

تنها به بیست تا سی خانه دسترسي  می دهند، شود. 

شکل 3-20 خیابان های "نوبتی" باریک )a( شرایطی با اصطكاک جانبی باالیی 
بسیار  جانبی  اصطكاک  دارای  که   )b( شهر  حومه ی  خیابان  با  مقایسه  در  را، 

پایینی است، به وجود می آورند.

شکل 3-21 یک استاندارد متداول برای دسترسي  اورژانس، با عرض جدول-
تا-جدول سی و شش فوت )11 متر(. 

(Ontario Fire Department, California :منبع(

شکل 3-22 یک استاندارد متداول برای دسترسي  اورژانس به بن بست ها تقریباً 
یک ششم جریب )672 متر مربع( زمین را اشغال می کند. 

(San Joaquin County, California :منبع(

)a(

)b(

عرض معبر سواره حداقل 32 فوت )9.75 متر( ولي کمتر از 36 فوت )11متر(
پارک خودرو تنها در یک طرف معبر مجاز است

پارکینگ
حداقل 8 فوت
)2.43 متر(

پارکینگ
حداقل 8 فوت
)2.43 متر(

نوار عبوري خودروي آتش نشاني
حداقل 20 فوت

)6.10 متر(

)متر 12/5(

)متر 6/10(

معبر بن بست
فاقد مقیاس
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معابر  شبكه ی  یک  در  شریانی  یک  جدول  متداول  شعاع   23-3 شکل 
سلسله مراتبی سی و پنج فوت )10/66 متر( است، درحالی که شعاع یک جدول 

نو-سنتی1 ده فوت )3/05 متر( است2. 

این  در  عرض  افزایش  قابل پیش بینی،  به گونه ای  متأسفانه، 
پیتر  بررسی  است.  نشده  امنیت  ارتقای  به  منجر  استانداردها 
که  بخش هایی  بین  جانی،  صدمات  نظر  از  نیز،   )1998( سویفت 
نتایج  نكرد.  ایجاد  تفاوتي  بودند،  عریض  و  باریک  خیابان های  دارای 
ناامیدکننده تری از یک بررسی در مورد زمان های رسیدن خودروهای 
آتش نشانی به محل حادثه در منطقه ی کالن شهری بوستون به دست 
آمد. این بررسی نشان داد که با دور شدن از بخش های قدیمی شهر 
تراموائی، و نزدیک شدن به حومه ی شهرها، زمان رسیدن خودروهای 
 – آتش نشانی به محل حادثه به طرز خطرناکی طوالنی تر شده است 
دقیقاً در همان مكان هایی از حومه ی شهر که خیابان ها به طور اجباری 
عریض ساخته شده بود. به نظر می رسد که فواید حاصله از خیابان های 
عریض تر برای تسریع در رسیدن مأمورین آتش نشانی، به مراتب کمتر 
درختی  و  غیرمستقیم  معابر  سامانه های  که  است  بوده  زیان هایی  از 
به خاطر مشكل ایجاد دسترسي  سریع به محل حادثه، به وجود آورده 
است. با در نظر داشتن تراکم کلی پایین این منظرهای شهری، منابع 
فواصل کوتاه  آتش نشانی در  ایستگاه های  برای ساخت  مالیاتی کافی 
از تمامی خانه ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، در یک منطقه ی شهر 
تراموائی، حوزه ی خدمات رسانی یک ایستگاه آتش نشانی برای دو هزار 
باشد.  مربع(  نیم کیلومتر  و  )دو  مربع  مایل  است یک  سكنه، ممكن 

1- Neotraditional
 Standard of the Division of Transportation, Salt Lake City :2- منبع
Community Development

بیست  به  شاید  حوزه ای  چنین  وسعت  شهر،  در حومه ی  درحالی که 
آتش نشانی  ایستگاه  ترتیب،  این  به  و  برسد،  نیز  مساحت  این  برابر 
امر،  این  پیدا می کند.  از خانه های مسكونی  بیشتری  بسیار  فاصله ی 
ناپایدار ما می افزاید.  بیماری مناطق کالن شهری  به نشانه های  البته، 
مقامات رسمی آتش نشانی عموماً درمورد عرض و طراحی معابر مورد 
سوال قرار می گیرند. در حالیكه به ندرت،  از ایشان در باره ی مسایل 
بزرگ تِر میزان تراکم و چگونگی اتصال راه ها به یكدیگر سوال می شود 
– مسایلی که برای انجام مأموریت آنها، با در نظر گرفتن عملكرد کل 

سامانه ی شهر، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خیابان های نوبتی 
پس از بررسی همه ی مسایل و شواهد، به نظر می رسد که خیابان 
مسكونِی بیست و شش تا بیست و هشت فوتی )هشت تا هشت و نیم 
متری( در یک سامانه ی متصل به یكدیگر، در کل ایده بهتري است. 
این نوع خیابان در حال حاضر خیابان "نوبتی" نامیده می شود، اسمی 
که قدری اشتباه است و سعی آن القای این معنی است که هر خودرو 
عموماً برای راه دادن به خودرویی که از مقابل اش می آید، برای گرفتن 
نوبت رد شدن، به داخل یک پارکینگ خالی در کنار معبر می پیچد، تا 
آن خودرو اول بتواند رد شود. یک خیابان نوبتی به دلیل وجود بلوک های 
ساختمانی کوچک و عالیم راهنمایِي ایست فراوان، راه بردی مؤثرتر برای 
کنترل سرعت ترافیک، نسبت به ایجاد موانع فیزیكی تقلیل سرعت، 
است. این نوع معبر نه تنها سبب صرفه جویی در سطح آسفالت می شود، 
بلكه موجب پیدایش منظر خیابانی با مقیاس بسیار مناسب تر و جذاب تر، 
و دوست دار پیاده نیز می گردد. مقطع توصیه شده برای حریم یک خیابان 
نوبتی پایدار، که ظرفیت سفرهای متعددي، که با سرعت امنیت عابر 
پیاده و دوچرخه سوار نیز انطباق دارد، به این قرار است: شش فوت )1 
متر و هشتاد و دو سانتی متر( پیاده رو، ده فوت )سه متر( فضای سبز با 
درخت، هفت فوت )دو متر و سیزده سانتی متر( نوار پارکینگ، چهارده 
فوت )چهار متر و بیست و شش سانتی متر( معبر سواره، هفت فوت 
نوار پارکینگ، ده فوت فضای سبز با درخت و شش فوت پیاده رو. تمام 
اینها در یک عرض شصت فوتی )هجده متر و سی سانتی متری( جای 
بخش های مسكونی  در  معبر  معمول ترین عرض حریم  که  می گیرند، 
شهر تراموائی است. توسعه دهندگان، به منظور افزایش نسبت زمین های 

شعاع 3/05 متر
10' R

شعاع 10/66 متر
35' R

6/1020 متر
'

6/10 متر
20'

خیابان )19/50 متر(

پیاده رو 1/67 متر

1/37 متر

عبر
م م

حری
تر(

2 م
6/6

0(

4½ 5½
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قابل فروش در مقایسه با زمین های اختصاص داده شده به حریم راه های 
عمومی، اغلب مایل هستند عرض معبر را حتی کمتر از این مقدار کنند. 
با کاهش عرض فضای سبز درخت کاری شده و پیاده رو، می توان به حریم 
امر توصیه نمی شود.  این  البته  کلی زیر شصت فوت دست یافت، که 
پیاده روهای عریض در دو طرف معبر نقشی حیاتی را برای محله های 

ایجاد  و/یا  شده اند  حفظ  مقصدها  که  این  فرض  )با  قابل پیاده روی 
گشته اند( ایفا می کنند، و در عین حال فضاهای سبز درخت کاری شده، 
فضای  و  کرده  ایجاد  پیاده ها  برای  خوبی  حفاظ  بودن،  زیبا  بر  عالوه 
مناسبی نیز جهت استقرار زیرساخت ها در اختیار می گذارند )در فصل 7 

به طور مفصل توضیح داده شده است(.

شکل 3-24 مدت زمان  پاسخ گویی به موارد اورژانسطقه ی کالن شهری بوستون1.  

Boston Globe analysis of National Fire Incident Reporting :1- منبع

ظرف  که  آتش سوزي  سوانح  درصد 
مدت 6 دقیقه از اولین تماس تلفني، 

به آنها امدادرساني شده است 
)1999-2002(

کمتر از 60 درصد
60 تا 69 درصد
70 تا 79 درصد
80 تا 89 درصد
90 تا 94 درصد

95 درصد یا بیشتر
اطالعات آن موجود نیست
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نبش
بسیار  نیز  تقاطع  عناصر طراحی خیابان، طراحی  تمامی  همانند 
پیچیده تر و بحث برانگیزتر از آن است که در ابتدا  تصور مي شود. اما 
در اینجا، می توان چنین گفت که چالش اصلی این است که بر مشكل 
عبور و مروِر خودروهای بزرگ در نبش ها همراه با لزوم گذشتن حاشیه 
دو  این  پیداست  که  همان طور  آییم.  فائق  تقاطع ها  از  پیاده ها  امِن 
امر با یكدیگر در تضاد هستند. خودروهای آتش نشانی و اتوبوس های 
حرکت های  برای  استانداردها  تعیین  در  اوقات  اغلب  که  مدرسه، 
جلو  چرخ های  بین  زیادی  فاصله ی  می گیرند،  قرار  نظر  مد  گردشی 
و عقب خود دارند و درنتیجه هنگام گردش، در نبش هایی که شعاع 
شعاع  با  منحنی های  وجود  ولی  می پیچند.  آسان تر  است،  زیاد  آنها 
بزرگ در نبش ها سبب باریک کردن پیاده روها، دقیقاً در همان جایی 
و  ایستادن  برای  از هرجای دیگری،  بیش  پیاده  عابرین  می شوند که 
نگاه کردن به معبر، قبل از گذشتن از آن، احتیاج دارند. اکثر مقامات 
براساس  را،  الزم  استانداردهای  حداقل  قانون گذار،  و  تصمیم گیرنده 
شعاع  برای  مدرسه  اتوبوس های  و  آتش نشانی  احتیاجات خودروهای 
گردش، به جای در نظر گرفتن احتیاجات عابرین پیاده برای عبور امن 
از تقاطع، به کار می گیرند. همان گونه که در مورد هر استاندارد دیگری 
نیز مصداق دارد، الزامات مربوط به شعاع گردش به ندرت مطلق هستند، 
داشته اند.  قانونی  پایه ی  انگار  که  شده اند  ارایه  چنان  اغلب  هرچند 
کنند  تعیین  را  استانداردهای خودشان  که  هستند  آزاد  شهرداری ها 
اکثریت شهرداری های دیگر منافات داشته  با استاندادهای  اگر  حتی 

باشد، البته اگر منطق قابل دفاعی داشته باشند و تصمیم شان در جوی 
از احتیاط و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر، اتخاذ شده باشد.

یک راه بسیار مؤثر برای پاسخ گویی به احتیاجات گردش خودروی 
آتش نشانی و امنیت پیاده ها، استفاده از "گردنی"1 در تقاطع ها است، 
که در آن پیاده روها وسیع تر شده و بخشی از سطح خیابان را اشغال 
پارکینگ  نوار  فضای  از  بخشی  اشغال  با  معموالً  کار  این  می کنند، 
بَِر خیابان صورت می گیرد. از آنجا که خودروها همیشه با  موجد در 
ممنوعیت پارک در نزدیكی تقاطع ها روبرو هستند، این فضا می تواند 
به پیاده رو یا فضای سبز اختصاص یابد. جدول ها به سمت محور خیابان 
امتداد یافته، باعث حذف نوارهای پارکینگ می شوند و فاصله ی لبه ی 
جدول تا لبه ی جدول به بیست فوت )شش متر( کاهش می یابد، که 
تماماً به عنوان یک مسیر دوطرفه  مورد استفاده قرار می گیرد. تبدیل 
خیابان نوبتی چهارده فوتی )چهار متر و بیست و هفت سانتی متری( 
کافی  فضایی  دادن  اختصاص  مستلزم  باریک،  و  دوطرفه  مسیری  به 
احتماالً  که  جلوی خودرویی،  از  بتوانند  تا خودروها  است  تقاطع  در 
انتظار است، گردش کنند  ایست در حال  تابلوی راهنمای  در مقابل 
یا مستقیم به مسیرشان ادامه دهند. درنتیجه، مقطع توصیه شده در 
گردنی عبارت است از شش فوت )یک متر و هشتاد و دو سانتی متر( 
پیاده رو، چهارده فوت )چهار متر و بیست و هفت سانتی متر( فضای 
سبز، بیست فوت )شش متر( معبر سواره، چهارده فوت فضای سبز، و 
شش فوت پیاده رو، مجموعاً شصت فوت )هجده متر و سی سانتی متر(. 
این فضای سبِز بسیار عریض تر، زمین بیشتری را برای تأمیِن شعاع 
در  مدرسه  اتوبوس های  یا  آتش نشانی  خودروهای  برای  الزم  گردش 
اختیار می گذارد. به این ترتیب،  منطقه ی امن عابرین پیاده به سوی 
برای  باید  ایشان  که  را  فاصله ای  و  یافته  افزایش  نیز  خیابان  محور 

گذشتن از تقاطع طی کنند، کاهش می دهد.
است.  گردني  فاقد  خیابان  از  گران تر  گردنی،  دارای  خیابان  
موارد  اکثر  در  و  شوند(  گذاشته  کار  )اگر  بیشتر  جدول  گذاشتن 
سطحی  آب های  جمع آوری  جهت  الزم  ورودی های  شدن  دوبرابر 
باعث تحمیل هزینه اي اضافه تر مي شود. در صورت عدم بهره گیری از 
گردنی، حامیان طراحی پایدار باید از این امر اطمینان حاصل کنند 

1- Neck downs

شکل 3-25 مثالی از یک خیابان نوبتی با پارکینگ بَِر خیابان و نوار عبوری 
باریک.
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داشته  خود  خاطر  در  را  پارکینگ  نوار  وجود  مربوطه  مهندسین  که 
ابتدای معبر  از  لبه ی جدول،  از  به جای  اندازه گیری شعاع گردش،  و 
سواره انجام شده است. شكل 3-26 نشان دهنده ی یک نوع از طراحی 
معمول است برای خیابان مسكونی دارای گردنی، با شعاع گردشی که 
برای طویل ترین اتوبوس مدرسه با حداکثر فاصله بین چرخ  های جلو 
نشانه ی  هم  مدرسه،  اتوبوس های  البته  است.  شده  محاسبه  وعقب، 
به مدرسه نمی رود( و  پیاده  )این که هیچ کسی  وجود مشكل هستند 
هم ملزومات هندسی مسئله را سخت تر می کنند )چراکه هر چیزی 
باید در انطباق با تناسبات غول پیكر آنها طراحی شود(. ولی در اینجا، 
تنها به گفتن این امر بسنده می شود که مسئله ی اتوبوس مدرسه فقط 
یكي از موارد است که نشان مي دهد چگونه تمامی عناصر موجود با 
پیچیدگی فراوان برای ناسالم ساختن مناطق شهری جدید ما، دست 

در دست یكدیگر داده اند.

شکل 3-26 یک نقشه ی مهندسی مربوط به پروژه ی توسعه ی پرینِگل کریک 
که "گردنی ها" را نشان می دهد.1 

نوارهای عبوری و کوچه ها
و   1840 سال های  بین  در  که  شمالی  آمریكای  شهرهای  اکثر 
1950 ساخته شده اند دارای بلوک هایی هستند که مجهز به نوارهای 
عبوری پشتی است )اصطالح نوار عبوری به این خاطر استفاده مي شود 
که هم به معنی نوارهای عبوری پشتی و هم به معنی چیزی است که 

 .WH Pacific Inc :1- منبع

از  اداری آن را به نام کوچه می شناسند(. پس  اکثر مقامات رسمی و 
به  متر(  )ده  فوت  سه  و  سی  از  قطعه  بَِر  که  هنگامی   ،1950 سال 
افزایش  یا بیشتر  پنجاه فوت )پانزده متر و بیست و پنج سانتی متر( 
یافت، دیگر نیازی به نوارهای عبوری نبود. با وجود عرض پنجاه فوتی، 
بَِر این قطعات برای ورود خودرو به آنها و هم چنین  فضای کافی در 
فضایی برای نمای خانه در دست بود. پس از سال 1950، خریداران، 
وجود نوارهای عبوری را نمی پسندیدند، و توسعه دهندگان نیز به طور 
قابل درکی تمایلی به هزینه کردن بیشتر برای ایجاد دو راه دسترسي  
عمومی – خیابان و نوار عبوری – برای هر قطعه زمین نداشتند. بعضی 
از مقامات رسمی، به خصوص در کالگاری2، همچنان خواستار نوارهای 
که  هنگامی  )حتی  بودند  در حومه ی شهر  مدرن  مناطق  در  عبوری 
خیابان ها  به  خانه ها  به  دسترسی  راه  و  بودند  عریض  زمین  قطعات 
متصل بود، نه به نوارهای عبوری( تا دسترسي  آتش نشانی و تأسیسات 
شهری محفوظ بماند، ولی اکثر مقامات مربوطه در جاهای دیگر چنین 

درخواستی نداشتند.
به تازگي، منطق وجود نوارهای عبوری تا حد زیادي تقویت شده 
است. پس از گذشت حدود چهار دهه از افزایش پیوسته ی اندازه های 
قطعات زمین، از شروع دهه ی هشتاد، این اندازه ها شروع به کاهش 
مناطقی  در  زمین  قطعه  اندازه ی  متوسط  دهه،  دو  طول  در  کردند. 
که طبقه ی متوسط مردم در آن ساکن بود، به طور پیوسته در حال 
کوچک تر شدن به سوی قطعه ی استاندارد اصلِی 3600 فوت مربعی 
)335 متر مربعی( بوده است. به موازات کوچک تر شدن قطعات، نوار 
عبوری پشتی دوباره معنی پیدا می کند. هنگامی که قطعات زمین به 
این اندازه کوچک می شوند، تنها دو گزینه وجود دارد. آنها می توانند 
و 71  متر  از 45 فوت )13  بیش  بِرهایی  با  و کم عمق شوند  عریض 
 25 و  متر   22( فوت   73 حدود  تنها  عمق هایی  با  ولی  متر(  سانتی 
گاراژ  یک  برای  نما  در  فضایي  ایجاد  به  منجر  امر،  این  سانتی متر(. 
کمی  ارزش  پشتی  حیاط  برای  ولی  می شود  دو-خودرویی  یا  یک- 
خواهد داشت، چراکه باعث می شود پنجره های پشتی در فاصله ی 40 
از یكدیگر قرار گیرند. مشكل دیگر  فوت )12 متر و 20 سانتی متر( 
این است که قطع شدگی جدول راه دسترسي  در هر 40 فوت بوده و 

2- Calgary
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حدود 20 فوت )6 متر و 10 سانتی متر( عرض خواهد داشت، و این امر 
به این معنی است که 50 درصد فضای حیاط جلویی و لبه ی خیابان 
توسط راه دسترسي گرفته شده و سبب می گردد که تقریباً نیمی از 
پوشیده  آب  برای  قابل نفوذ  غیر  سطوح  توسط  جلویی  حیاط  فضای 
شود1 و تعداد فضای پارکینگ های نواری بَِر خیابان نیز حدوداً به نصف 

تقلیل یابد.

تلقی  منفی  بسیار  امری  آب،  برای  قابل نفوذ  غیر  سطوح  ایجاد  پایدار،  طراحی  در   -1
می گردد، چراکه از طرفی از جذب آب های سطحی و تغذیه ی سفره های آب زیرزمینی 
پیش گیری می کند و سبب روان گشتن آنها و ازدیاد خطر سیالب می گردد، و از طرف 
این  به  از سطح فضای سبز کاسته و  افزایش داده،  را  دیگر میزان جذب حرارت آفتاب 
که یكی از علت های اصلي  ترتیب احتمال ایجاد پدیده ی جزیره ی حرارت شهری را – 

ایجاد و افزایش آلودگی هواست – باال می برد. م. 

گزینه ی دیگر، قطعه زمین باریک و عمیق همراه با یک نوار عبور 
سواره است. یک زمین با بَِر 33 فوت )10 متر( و مساحت 3600 فوت 
مربع )334 متر مربع(، 110 فوت )33 متر و پنجاه سانتی متر( عمق 
دارد. این قطعه زمین برای اجتناب از ایجاد تأثیر "خانه ی پوزه دار"، که 
سبب به وجود آمدن خیابانی می شود که فقط از درب  گاراژها و بدون 
هیچ گونه نمایی تشكیل شده، به یک نوار سواره احتیاج دارد. تعبیه ی 
را  بلوک  از میان  نوار سواره، 20 فوت )6 متر و 10 سانتی متر(  این 
دسترسي   راه  هرگونه  حذف  سبب  درعوض،  البته  ولی  می کند،  کم 
الزم  آسفالت  کل  سطح  ازدیاد  باعث  درنتیجه  و  گردیده  قطعات  به 
برای هر بلوک، نمی گردد. متأسفانه، این امر سبب افزایش هزینه های 
توسعه دهنده می شود. عموماً، زیرساخت خیابان توسط توسعه دهنده ی 
"افقی" انجام می شود، یعنی کسی که زمین را خریداری می کند، آن را 
تقسیم بندی می نماید، و قطعات زمین را به توسعه دهنده ی "عمودی"، 
یا سازنده ی خانه، می فروشد. اگر نوارهای سواره اجرا شوند، هزینه ی 
وجود  سواره ای  نوار  اگر  است.  افقی  توسعه دهنده ی  دوش  بر  آن 
نداشته باشد، هزینه ی ایجاد راه های دسترسي  به قطعات، به عهده ی 

توسعه دهنده ی عمودی است.
هندسه،  به  مربوط  عوامل  درمورد  تصمیم گیری  علت،  این  به 
مشكل  خیلی  می تواند  عبوری  نوارهای  رفاهی  تجهیزات  و  هزینه، 
باشد. ترس از بروز جرم و جنایت یكي از دالیل اجتناب از نوارهای 
عبوری ذکر شده است، هرچند در شهر ونكوور رابطه اي بین میزان 
بُروِز بزه کاری و بود و نبود نوارهای سواره پیدا نشده است. شهرداری ها 
نیز اغلب، به خاطر هزینه ی نگهداري، با ایجاد نوارهای سواره مخالف 
هستند، چراکه احساس می کنند مراقبت از خیابان های موجود، بدون 
هستند،  عموم  به  متعلق  که  سواره،  نوارهای  مسئولیت  شدن  اضافه 
به اندازه ی کافی سخت است. به این دلیل، بسیاری از توسعه دهندگان 
که جذابیت این نوارها را می دانند ولی در جنگ با شهرداری ها برای 
خورده اند،  شكست  شهر  عمومی  زمین  به عنوان  معابر  این  قبوالندن 
از  معموالً  شهر  مقامات  مي شوند.  روبرو  خصوصی سازی  گزینه ی  با 
پذیرفتن مالكیت این نوارها خودداری می کنند، ولی اگر مسئولیت آنها 
به عهده ی بخش خصوصی باشد، و توسط یک انجمن محله مدیریت و 
مراقبت گردند، ممكن است ساختِن آنها را تصویب کند. انجمن های 
در  فزاینده ای  به طور  استان ها  و  ایالت ها  از  بسیاری  در  که  محله ای، 

شکل 3-27 عکس هوایی گرفته شده در ساری، واقع در بریتیش کلمبیا، 
)a( نشان دهنده ی قطعات زمین کم عمق با بَرهای بزرگ است که توسط 
هوایی  عکس  درحالی که  شده اند،  اشغال  خانه  به  دسترسي   راه های 
نشان دهنده ی   )b( کلمبیا،  بریتیش  در  واقع  گرفته شده در کیتسیالنو، 

قطعات زمین عمیق و باریک با نوار دسترسي پشتی است.

)a(

)b(
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دارند  را  محله  مقیاس  در  مالیات  اخذ  قدرت  هستند،  افزایش  حال 
آن،  پرداخت  ضمانت  که  انجمن،  اجباری  عضویت  حق  قالب  )در 
زیرساخت های  کل  نگهداري  مسئولیت  و  است(  ملک  رهن بودن  در 
مشترک را به عهده می گیرند. وجود یک تمایل سیاسی، به خصوص در 
از مالیات های شهروندانی که واجد رأی  آمریكا، در جهت کم کردن 
دادن هستند، شهرداری ها را بر آن داشته است تا پرداخت هزینه های 
مربوط به شهر را، تا حد ممكن، از دوش خود بردارند. عموماً، هرگونه 
انحراف از استانداردهای طراحی خیابان ها، فرصتی برای شهرداری ها 
توسعه دهندگان،  توسط  پیشنهاد خصوصی سازی خیابان ها  در جهت 
ایجاد می کند، تا هزینه ی نگهداري مدام این معابر به عهده ی مالكین 

خانه ها گذاشته شود.
شهر،  عمومی  قلمروی  زیرساخت های  خصوصی سازی  آیا  این که 
ایده ی خوب یا بدی است، خارج از حیطه ی این کتاب است. نكته ی 
مهم در اینجا این است که هر بحثی درمورد نوارهای سواره در حوزه ی 
نمی دهند،  را  آنها  ایجاد  اجازه ی  حاضر  حال  در  که  شهرداری هایی 
می تواند احتمال انجام حرکتی برای خصوصی سازی سامانه ی خیابانِی 
امر  این  برای  باید  توسعه دهندگان  و  شهروندان  و  آورد  به وجود  را 
آمادگی داشته باشند. تمایل مقامات رسمی شهرها برای واگذاری معابر 
به بخش خصوصی در هر پیشنهادی که برای ارتقای پایداری خیابان ها 
هزینه های  پرداخت  از  اجتناب  برای  فرصتی  به عنوان  می شود،  ارایه 
مربوطه به نگهداري آن، مانعی بزرگ برای ایجاد زیرساخت های شهری 
از موارد مهم در فهرست بسیار  سالم تر است و هم چنین یكی دیگر 

مفصل موانع فرهنگی موجود بر سر راه تغییر سالم به شمار می رود.

گازهای گل خانه ای و الگوی خیابان ها
سرانه ی  تولید  افزایش  با  غیرقابل انكاری  به طور  خیابان ها  الگوی 
گاز های گل خانه ای ارتباط مستقیم دارد.1 سامانه ی خیابان های متصل 
به یكدیگر ذاتاً سبب کاهش طول سفر می شود، چراکه تمامی سفرها 
به طور  و  دارند،  یكدیگر  به  فراوان  اتصاالت  خیابانی  سامانه های  در 
در  امر،  این  می پذیرند.  انجام  ممكن  مسیر  کوتاه ترین  توسط  اصولي 
ترکیب با تراکم مسكونی حداقل ده واحد مسكونی در هر جریب، و 

1- Burchell et al., 2005; Ewing et al., 2007; Litman, 2001; Mezza 
and Fodor, 2000

توزیع ریزدانه ی کاربری ها در مناطق تجاری و  بسامد باالی استفاده 
از وسایل حمل ونقل همگاني، و قرارگیری آنها در فاصله ی پنج دقیقه 
درصد   40 حداقل  را  گل خانه ای  گازهای  سرانه ی  تولید  پیاده روی، 
کاهش خواهد داد. البته این امر که محله های با خیابان های متصل به 
یكدیگر و کاربری های مناسب، به خودِی خود، قابل پیاده روی هستند 
برای  تدریجی  تغییری  باشد  قرار  اگر  دارد.  توجهي  قابل  اهمیت  نیز 
"پتانسیل  مناطق  این  انجام شود،  از حمل ونقل خودرو-محور  دوری 

پیاده روی" را دارند.
خیابان های  الگوی  که  بخش هایی  در  تغییری  چنین  تحقق  اما 
درختی  دارند )که در حال حاضر بیش از 60 درصد فضای شهری را 
در آمریكای شمالی می پوشانند( و کاربری ها در آنها با فواصل بسیار 
زیاد توزیع  شده است، به نظر غیرممكن می رسد. در طول دوره هایی 
شاهد   ،2007 سال  مانند  یافت،  افزایش  به سرعت  بنزین  بهای  که 
مناطق  این  در  خودروی شخصی  از  استفاده  در  سریعی  کاهش های 
بودیم، ولی حتی در این دوره ها نیز از وابستگی به خودروی شخصی 
کاسته نشد. درحالی که ساکنین مناطقی که از امكانات سرویس سریع 
به طرز  بودند،  قابل پیاده روی  که  مناطقي  یا  بودند،  بهره مند  اتوبوس 
چشم گیری از استفاده از خودروی شخصی دوری جستند. اما متأسفانه 
انتخاب  برای  کمتری  گزینه های  خودرو-محور  بخش های  ساکنین 
پیِش رو داشتند. در آن بخش ها، کاهش  استفاده از خودروی شخصی، 
به سر  مشارکتی  به صورت  غیرضروری،  رفتن های  بیرون  از  امتناع  با 
کار رفتن2، و کنار گذاشتن سفرهای خانوادگی آخر هفته، حاصل شد. 
چنان چه قیمت های سوخت به صورت چشم گیری باال روند، همان طور 
بخش های  ساکنین  دارد،  وجود  آینده  ده سال  در  آن  احتمال  که 

حومه ی شهر با مشكالت فراوانی برای رفت وآمد روبرو خواهند شد.
ایجاد  برای  شهر  حومه ی  در  وسیعی  مناطق  خوشبختانه،  اما، 
زمین ها  این  اکثر  ما هستند.  اختیار  در  و خودکفا،  کامل  محله هایی 
یكدیگر  به  را  منظرها  این  که  فراوان  خودرو-محور  شریان های  کنار 
بازارهای  در  اخیر  اختالل های چشم گیر  دارند.  قرار  متصل می کنند، 
بنیادهای  از  بسیاری  سقوط  به  منجر  مستقالت  و  امالک  جهانی 

2-  Carpooling to workتوسط کار،  محل  آمد  و  رفت  انجام  از  است  عبارت    
تک-سرنشین سفرهای  از  ترتیب  این  به  نوبتی،  به طور  هم مسیر  همكاراِن   خودروهای 
 جلوگیری شده و از میزان استفاده از خودروی شخصی کاسته می شود. م.
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تجاری  توسعه های  اقتصادی  وضع  از  شد،  شهرها  حومه ی  در  مالی 
نواری1 گرفته تا ارزش َمک َمنِشن ها2. مطمئناً، راحت ترین هدف ها در 
مكان های حومه ی شهر، صدها کیلومتر شریانی تجاری نواری است، 
که در آنها پروژه های تجاری به سرعت در حال رسیدن به پایان عمر 
طبق  که  قطعات،  این  شده اند.  متروک  عموماً  و  هستند  خود  مفید 
یک راه برد، مكان یابی شده اند، و نزدیک به وسایل حمل ونقل همگانی 
قرار داشته و به طور بالقوه قابل پیاده روی هستند، مكان هایی منطقی 
برای افزایش تراکم هستند. شریان های حومه ی شهر معموالً هنوز هم 
با فواصلی بین نیم تا یک  به شكل شبكه، و غالباً شبكه ی متعامد، و 

مایل )0/8 کیلومتر تا 1/6 کیلومتر( طراحی می شوند.
منطقي،  به طور  مناطق،  این  در  سرمایه گذاری  هرگونه   
نظر  از  و  دارند  خوبی  قابلیت  دسترسي   که  شریان ها  این  در  باید 
با  انجام گردد، به خصوص  به خوبی مكان یابی شده اند،  نیز  جغرافیایی 
در نظر داشتن پیش بینی های جمعیتی برای اکثر مناطق کالن شهری 
که نشان گر تقاضای گسترده جدیدی برای مسكن شهروندان مسن تر 
به طور  حاضر  حال  در  که  شریانی هایی  در  "میان سازی"4  است.3 
خیابان های  به  آنها  تبدیل  و  نگرفته اند  قرار  بهره برداری  مورد  کامل 
این  برای  مسكن  و  مختلط  کاربری  همگانی،  نقلیه ی  وسایل  دارای 
از سرمایه ای  برای استفاده  راه ممكن  تنها  به نظر  جمعیت روزافزون، 
که قباًل هزینه شده، پاسخ گویی به نیازهای مسكن و کاهش گازهای 
گل خانه ای است. افزایش تراکم در این مكان ها، که در گذشته تجاری 
افزایش دهد،  دوبرابر  تا  را  کاربری ها  فعالیت  بوده اند، می تواند سطح 
شغل های  برای  شود،  محلی  خدمات  برای  مشتری ها  ازدیاد  سبب 
همگانی  حمل ونقل  وسایل  برای  و  کند،  مهیا  انسانی  نیروی  جدید 
مسافران بیشتری جذب کند. با کمک این راه برد، عناصر کاربری زمین 
در شهر تراموائی می توانند در جای خود قرار گیرند، با انتظار داشتن 

1-Strip commercial developments
َمک  دونالد  از  )برگرفته  َمک  پیشوند  با  که  است  کلماتی  ازجمله   McMansion  -2
خوب  نه چندان  کیفیت  انبوه،  تولید  با  که  آمریكا،  زنجیره ای  رستوران   ،McDonald
و سرعت باال مشهور است(، در اوایل دهه ی 1980ساخته شد و به ساختما های بزرگ، 
آمریكا  در حومه ی شهرهای  به سرعت  که  اطالق می شود  عجیب غریبی  نسبتاً  و  لوکس 

ساخته شدند و با بستر و معماری محل خود هم خوانی و انطباقی ندارند. م. 
3- Berlin, Ramlo, and Baxter, 2006
4- میان سازی یا میان افزایی )infill( به ساختن بناهای جدید در قطعات یا زمین های 

خالی بین ساختمان های موجود اطالق می شود. م.

یک هم افزایی احتمالی بین کاربری های زمین و گزینه های حمل ونقل 
همگانی )همان طور که در فصل 2 توصیف شد(. هم اکنون، در عمل، 
بیست  قرن  دهه ی  نخستین  طول  در  است.  شده  تأیید  تمایل  این 
برای  بازار  از دهه ی 1940،  زمان دیگری پس  به هر  نسبت  یكم،  و 
خانه های نزدیک تر به وسایل حمل ونقل همگانی و در مكان های قابل 
نزدیكی حلقه ی  در  واقع  مناطق مسكونِی  به  نسبت  پیاده روی شهر، 

احاطه کننده ی شهر، بسیار قوی تر بوده است.5
اینكه خیابان های متصل به یكدیگر، خوب؛ و خیابان های درختی، 
بد هستند، ایده ی ساده ای است. چیزی که مسئله را پیچیده می کند، 
به  منطقی  بازگشتی  برای  که  است  عادت هایی  تمامی  کردِن  تَرک 
دنیاهای متصل به یكدیگر، و سالمت محله، الزامي مي باشد. سامانه ی 
خیابانی متصل به یكدیگر، دقیقاً حكِم یک آرماتور را برای منظر شهرِی 
سالم دارد. حفظ اتصاالِت داخلی در مناطقی که چنین اتصاالتی دارند، 
که  مناطقی  در  اتصاالت  این گونه  ایجاد  برای  راه هایی  کردن  پیدا  و 
تاکنون در ایجاد آن ناکام مانده اند، همیشه باید بخشی از روش درمان 
شهرهای بیمار باشد. در توسعه های جدید حومه ی شهر که مساحتی 
برابر با چهل جریب )شانزده هكتار( یا بیشتر دارند، اتصال معابر سواره 
به  یكدیگر باید اصل اول باشد، حتی اگر این امر منتج به ایجاد جزیره ای 
کوچک از اتصاالت در دریایی بزرگ از توسعه ی درختی شود. بسیاری 
از پروژه های منطبق با شهرسازی نو6 برای این اصل اهمیت فراوانی 
بستری  چنین  در  داخلی  اتصاالت  ارزش  اگر  حتی  و  هستند  قائل 
محدود باشد، باز هم برای آنها خوب و مثبت است. ولی یک منطقه ی 
چهل، شصت یا حتی دویست جریبی )شانزده، بیست و چهار یا حتی 
به یكدیگر، کمک  با سامانه های خیابان های متصل  هشتاد هكتاری( 
اندکی به کاهش مسافت سواره ی پیموده شده  7 می کنند، درصورتي که 
درختی  راه  های  سلسله مراتب  توسط  هم چنان  آن  اطراف  منطقه ی 

5- Leinberger, 2008; Dunham-Jones and Williamson, 2008
New urbanism -6 سبک یا حرکت جدیدی در طراحی شهری است که در اوایل دهه ی 
1980 در آمریكا به وجود آمد و حامی محالِت قابل پیاده روِی با انواع گوناگونی از خانه ها 
و مشاغل است. شهرسازی نو تأثیر فراوانی از استانداردهای طراحی شهری گرفته است، 
که تا قبل از ظهور خودرو یعنی اواسط قرن بیستم وجود داشته است . این مكتب طراحی 
 Traditional Neighborhood Design,( شهری، پشتیبان طراحی سنتی محله ها
 Transit-Oriented Development,( حمل ونقل-محور  توسعه ی  و   )TND
TOD( است و هم چنین هم سو با منطقه گرایی )Regionalism(، حفاظت از محیط 

زیست و مفهوم وسیع تر رشد هوشمند )Smart Growth( است. م.
7- Vehicle Miles Traveled (VMT)
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پوشیده شده باشد. هنگامی که به لبه ی دنیای قابل پیاده روی  می رسید، 
هم چنان گیر می افتید و نیازمند خودرو هستید. بنابراین، خواست و 
اراده ی توسعه دهندگان برای ایجاد محله های قابل پیاده روی بی نتیجه 
است، مگر این که سیاست گذارانی که مسئول منظر شهری در مقیاسی 
بزرگ تر هستند، قوانین حاکم بر توسعه ی الگوی حمل ونقل وسیع تر 
را مد نظر قرار داده و راه حل هایي برای اطمینان از این که سامانه ی 

خیابانی منطقه، متصل به یكدیگر پایدار بماند، پیدا کنند.
پورتلند، واقع در اُِرگان، مثال خوبی برای چگونگی انجام این کار 
ارایه می کند. شورای برنامه ریزی متروی پورتلند سخت در تالش است 
تا استانداردی برای اتصاالت بین خیابان ها اعمال کند که در آن حداقل 
در هر ششصد فوت )صد و هشتاد و سه متر( یک خیابان عبوری و 
است.  آن  سادگی  استاندارد،  این  ویژگي  باشد.  داشته  وجود  متصل 
بخش  برای  معقول  و  اندازه گیری  قابل  الزامی  بیان گر  استاندارد  این 
عمومی است، و هدف آن اطمینان از این است که منفعت عموم، بدون 
آن که جلوی اَعمال الزم در محله ی توسعه را بگیرد، حفظ شود. به طور 
غیرقابل اجتنابی، این استاندارد منجر به ایجاد مجموعه ای از الگوها 
می شود، که از عملكرد  بلوک 640 در 320 فوتی )195 متر در 97/5 
متری( آمریكای شمالی و بخش های شهر تراموائی پیروی می  کند. در 
نهایت، این استاندارد سیاستی را به وجود می آورد که پروژه های منفرد 
به  متصل  کلیِت  یک  با  می توانند  متصل،  داخلی  سامانه های  دارای 
یكدیگر، یک انسجام منطقي ایجاد کنند، و به این ترتیب به پروژه های 
جدید اجازه دهند تا بخش های الحاقی یک سامانه ی ازقبل تعیین شده 

باشند، تا این که فقط زیر بخش هایی از قطعات مجزای زمین.
سامانه ی  ایجاد  کتاب،  این  در  مطرح شده  چالش های  تمامی  از 
خیابانی احتماالً هراس ناک ترین چالش است. هنگامی که خیابانی در 
جایی ساخته می شود، تغییر دادِن آن تقریباً غیرممكن است. ُرم، واقع 
در ایتالیا، مثالی درخشان در این مورد است، که در آن ساختمان ها 
بارها و بارها تخریب و مجدداً در همان قطعه زمین ساخته شده اند، 
هرچند  مانده اند.  باقی  خود  نخستین  به صورت  خیابان ها  درحالی که 
توسعه ی  برای  معقول تر  استانداردی  به کارگیری  برای  وقت  هنوز 
اما مناطق حومه ی شهر که تحت تسلط  جدیِد ضروری وجود دارد، 
سامانه های خیابانی درختی هستند، همواره موانعی بر سر راه کاهش 
استفاده از خودرو، و گاز های گل خانه ای خواهند بود. هرکجا که مناطق 

وسیع و خیابان های درختی دارد، باید با بهره گیری از ظرفیت نهفته در 
خیابان های شریانی با نوار تجاری، راه هایی برای تعدیل شكست های 
آن پیدا کرد. هرکجا که خیابان های متصل به یكدیگر دارد، باید از آنها 
محافظت کرد و با افزایش سطح فعالیت در آنها به تقویت آنها پرداخت. 
را  آنها  باید  دارد،  سبز"1  سایت  "توسعه ی  برای  فرصت هایی  هرکجا 
همراه باخیابان های متصل به یكدیگر طراحی کرد، با داشتن نیم نگاهی 
به  گذشته  در  که  تراموائی  شهر  شكل  بازآفرینی  به منظور  قدیم  به 

شكلي مفید به ما خدمت رسانی کرده است.

تاکنون  که  می شود  اطالق  زمینی  توسعه ی  به   Greenfield Development  -1
 Brownfield( قهوه ای  سایت  توسعه ی  درمقابل،  است.  نشده  ساخت وسازی  آن  در 
Development(، در زمینی انجام می شود که قباًل مورد توسعه ی دیگری قرار گرفته 

است. م.
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استقرار خدمات تجاری، وسایل فصل4
 حمل ونقل همگانی سریع و مدارس 

در فاصله ی پنچ دقیقه پیاده روی

بسیاری از افراد بر این باورند که خودروهای برقی و آسیاب های 
بادی، بحران تغییر آب وهوا را، بدون نیاز به تغییری اساسی در شکل 
شهر، از بین خواهند برد. این اعتقاد تقاضاهای فوق العاده بزرگی که در 
پِی گسترش بی رویه و روزافزون الگوی کالن شهری برای انرژی و مصالح 
از  ریس1  ویلیام  پروفسور  می گیرد.  نادیده  به کلی  را  می آید،  به وجود 
دانشگاه بریتیش کامبیا، که یکی از ُمبدعیِن مفهوم جای پاِی اکولوژیک2 
است، چنین بیان می کند که ما، به  عنوان نوِع بشر، هم اکنون در حالت 
"مصرِف بیش ازاندازه ی اکولوژیکی"3 قرار داریم. مصرِف بیش ازاندازه ی 
اکولوژیکی به نقطه ای اطالق می شود که در آن فعالیت های بشر سبب 
استخراج منابع سیاره ی زمین به میزانی بیش از مقداری است که این 
سیاره توان جایگزین کردن ِ مجدِد آن را داشته باشد. طبق برآورد ریس، 
ما هم اکنون در حال "استخراج بیش ازاندازه ی" "سرمایه ی" سیاره مان 
که  است  این  می دارد  بیان  او  که  ناراحت کننده تری  موضوع  هستیم. 
اگر هریک از افردی که هم اکنون بر روی این سیاره زندگی می کند، 
این  منابع  از  شمالی،  آمریکای  شهروند  یک  مصرف  به همان  اندازه ی 
سیاره بهره مند می شد، برای جبران آن شش کره ی زمین الزم بود. تازه 

1- William Rees
Ecological Footprint -2 به بیانی، همه گیرترین متر و یا مؤثرترین واحد اندازه گیری 
اکولوژیک،  ردپاي  یا  است. جای پا  از محیط زیست  به حفاظت  مربوط  مباحث  در  اصلی 
میزان تقاضایي است که انسان از اکوسیستم هاي کره زمین دارد و درواقع نشان دهنده ی 
مقدار زمین و دریایي است که قادر به بازسازي منابعي مي باشد که انسان مصرف مي کند 
و همچنین مي تواند ضایعاتي را که انسان تولید مي کند را جذب و بي خطر سازد. به کمک 
ردپاي اکولوژیکي مي توان محاسبه کرد که چقدر زمین )یا چند کره ی زمین( براي بقاي 
سالمت آمیز بشریت الزم است. به عنوان مثال، در سال 2007 میزان کل ردپاي بشریت 
1/5 کره زمین برآورد گردید. به عبارت دیگر، انسان ها منابع/خدمات اکولوژیکي زمین را 

1/5 برابر سریع تر از مقداري که این کره قادر به تجدید آن است، مصرف مي کردند. م.

3- Ecological Overshoot

در این محاسبات حتی عواقب ازدیاد گازهای گل خانه ای در اتمسفر، و 
میزانی که تغییر آب وهوا سبب استخراج بیشتِر منابع "سرمایه ای" این 
قادر به عرضه ی  این سیاره  اکولوژیکی که  سیاره می شوند و خدمات 
این  پذیرفتن  در صورت  است.  نشده  گرفته  نظر  در  است،  آن  مجدد 
چراکه  می گردد،  ضروری  ریشه ای تری  ساختار  تجدید  محاسبات، 
فناوری و تولید کارخانه ای قادر به نجات ما نیست. درواقع، خوِد این ها 

مسبب اصلِی ایجاد این مشکل بوده اند.

برای  می کنند  زندگی  آن  در  مردم  که  جایی  به  مقصدها  نزدیکی  شکل 1-4 
آفرینش محله های قابل پیاده روی مهم است. این نمودار نشان دهنده ی فواصل 

پنج و ده دقیقه پیاده روی در امتداد یک کوریدور اصلی است.

تعادلی  یافتن  درصدِد  ما  اگر  نیست.  قابل گریز  نتیجه گیری  این 
را  انرژی  و  مواد  مصرف  سرانه ی  باید  هستیم  سیاره  این  توانایی  با 
اهالی  درصد   80 که  آنجا  از  دهیم.  کاهش  چشم گیری  به صورت 



70

آمریکای شمالی در حال حاضر ساکن شهرها هستند، می توان نتیجه 
گرفت که شکل و عملکرد  شهر، همراه با میزان مواد و منابع غذایی، 
باید به گونه ای اساسی تغییر یابند. با در نظر داشتن این که حمل ونقل 
پیاده روی  اینکه  و  است،  مشکل  این  درصد  تا 40  مسئول  به تنهایی 
نقطه ی خوبی  پیاده روی،  به  ویژه  توجه  جایگزینی کربن-صفر است، 

برای شروع به نظر می رسد.
در شرایط فعلی، که خودروی شخصی همیشه در دسترس است، 
خواهند  ترجیح  را  پیاده روي  درصورتی  تنها  شمالی  آمریکای  اهالی 
داد که آسان تر از رانندگی باشد. حد نهایی زمان برای سفرهای پیاده 
حدود  یا  مایل،  یک چهارم  طی  برای  که  می رسد،  دقیقه  پنج  به نظر 
چهار صد متر، مدت زمانی کافی است. اکثر مردم فکر می کنند که پنج 
دقیقه پیاده روی آسان تر از روشن کردن خودرو، از پارکینگ در آوردن 
آن، دست وپنجه نرم کردن با خیابان ها، یافتن جایی برای پارک کردن 
سواره  یا  پیاده  انتخاب  براي  انسان ها  است.  فرمان  پشِت  و خستگي 
رفتن، به طور غیرقابِل باوری نسبت به فواید کوچک و هزینه های اندک 
حساس هستند، بدون در نظر گرفتن این که سفر مربوطه چقدر کوتاه 
انتخاب  را  طوالنی تری  پیاده روی های  افراد  از  برخی  طبیعتاً،  است. 
اگر  حتی  را،  خود  خودروی  از  استفاده  برخي  درحالی که  می کنند، 
مقدار این پیاده روی به طور خنده آوری کوتاه باشد، برمی گزینند؛ ولی 

آستانه ی متوسط برای پیاده روی، پنج دقیقه است.
البته اگر مقصدی برای پیاده رفتن وجود نداشته باشد، پنج دقیقه 
پیاده روی بی معنی است. بسیاری از توسعه های جدید در حومه ی شهر 
دارای مسیرهای ویژه پیاده روی نیز هستند، هرچند این مسیرها ممکن 
است توسط افرادی که عادت به پیاده روی و آهسته دویدن1، به عنوان 
فرِد  یک  ولی  گیرند،  قرار  روزانه  استفاده ی  مورد  دارند،  ورزش  یک 
متوسط به مراتب کمتر از این مسیرها به طور منظم بهره می گیرد. برای 
یک فرِد متوسط جذاب ترین مقصد برای پیاده روی، مغازه ی سِرنبش 
محله اش است. چنان چه مغازه ی مناسبی در فاصله ی زیر پنج دقیقه 
پیاده روی از خانه وجود داشته باشد، فرد متوسط بارها و بارها در طول 
شیر،  تخم مرغ،  نان،  خرید  برای  می رود،  راه  پیاده  آن  به سوی  هفته 
از اقالم دیگر، که در اغلب موارد برای خرید آنها  روزنامه و بسیاری 

1- Jogging 

از قبل هم برنامه ریزی نکرده است. در مناطق حومه ی شهر که رشد 
حاکم  پنج دقیقه ای  قانون  از  متفاوتی  نوع  داشته اند،  افقی  بی رویه ی 
است. در آنجا معموالً فروشگاه های "بنزین بزنید و بروید" را می یابید 
که به طور منظم در سراسر ماتریس حومه ی شهر پخش شده اند، اما در 
فاصله ی پنج دقیقه رانندگی؛ این فروشگاه ها از طریق پیاده روی قابل 
دسترس نیستند و باعث ایجاد وابستگی بیشتر به خودروی شخصی و 

وخیم تر کردن عوارض آن، در این منظرهای شهری می شوند.
دادِن  مانند محل کرایه  مغازه، مکان هایي  این  چنان چه در کنار 
فیلم ویدئو، یک آرایشگاه، یک مرکز تفریحي، و یک رستوران وجود 
زندگِی  از  بخشی  به  پیاده روی  شدن  تبدیل  احتمال  باشد،  داشته 
در  ایده آل،  شرایط  در  است.  بیشتر  بسیار  آن،  به  نزدیک  ساکنان 
مجاورت این فروشگاه ها، فعالیت های دیگری نیز شامل کافی شاپ ها، 
خواربارفروشِی  و  دندان پزشکی ها،  حساب داری،  دفاتر  ابزارفروشی ها، 
محل وجود دارند. هنگامی که اکثر نیازهای تجاری روزانه ی ساکنین 
در فاصله ی قابِل پیاده روی برطرف شود، نه تنها منجر به پیاده روی 
بیشتر آنها می شود، بلکه استفاده از خودروی شخصی ایشان نیز تا حد 
رفع  به  قادر  ونکوور، که  مثال، ساکنین  برای  زیادی کاهش مي یابد. 
تراموائِی نزدیک  محل  نیازهای تجاری روزانه ی خود در شریانی های 
واقع  ساری/النگلی2،  ساوت  ساکنین  به  نسبت  هستند،  سکونت شان 
بریتیش کلمبیا، که محلي خودرو-محور است، حدود 30 درصد  در 
کمتر از خودروی خود، استفاده می کنند. ساکنین ونکوور خودروهای 
کمتری نیز دارند، 1/25 خودرو برای هر خانواده، در مقایسه با 1/7 
به نظر  کلمبیا.  بریتیش  در  واقع  ساری،  در  خانواده  هر  برای  خودرو 
می رسد که دسترسي  به خدمات تجاری و وسایل حمل ونقل همگانِی 
باشند، چراکه درآمد متوسط خانواده  در  این اختالف ها  سریع، علت 

این دو شهر کمابیش با یکدیگر برابر است.
در بین قوانین طراحی شهری پایدار، قانون پیاده روی پنج دقیقه ای 
فاصله  این  وجود،  این  با  است.  شده  قاعده  بدیهی ترین  به  تبدیل 
به عنوان شعاع یک دایره که کانونی تجاری در مرکز آن قرار دارد، تصور 
و استفاده می شود. درواقع این امر در صورتی مصداق دارد که فقط یک 
کانون متمرکز تجاری کوچک، آن هم تنها با یک یا دو فروشگاه، وجود 

2- South Surrey/Langley
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داشته باشد، ولی در ونکوور و دیگر شهرهای پُرجنب وجوِش تراموائی، 
شریان  مجاورت  در  کیلومتر  چندین  به طول  تجاری  فعالیت های 
پنج دقیقه ای  پیاده روِی  یافته اند. در چنین حالتی،  تراموائی گسترش 
طی کردن شعاع یک دایره نیست، بلکه درعوض، پیمودِن نواری ممتد 
است که به طول یک چهارم مایل )400 متر( عمود بر شریان تراموائی 
دارند.  جای  تجاری  فعالیت های  شریان  این  دوطرف  هر  در  و  است 
تراموائی  شریان های  از  شبکه ای  تراموائی،  شهرهای  بنیادی  الگوی 
کنید(.  رجوع   3 فصل  )به  متری  یا 800  نیم-مایلی  فواصل  با  است 
فاصله ی  در  باشد،  که  هرکجا  در  فرد،  که  است  آن  امر  این  معنی 
پنج دقیقه ای یا یک چهارم مایلی )400 متری( از یک شریان تراموائی 

خواهد بود، و در اغلب موارد، قادر به انتخاب بین دو شریان تراموائی 
نیز هست. کریدورهای تجاری خطی و طوالنی دربردارنده ی انبوهی 
از فضاهای بخش عمومی شهر در شهرهای تراموائی است. این بخش 
عمومِی خطی، که ویژگی اصلی اکثر شهرهای کانادا و آمریکا است، 
یعنی "حِس  پیچیدگی هایی برای درک ما از ابعاد کّمِی آنها دارد – 

مکان" در آنها.

حس مکان در کریدورها
تمرکز  شد،  اشاره   2 فصل  در  مختصر  به طور  که  هما ن طور 
شهری  گره های  روی  همواره  شهری  نظریه پردازان  و  برنامه ریزان 
و  بی همتا  ویژگی  تراموائی،  کریدورهای شهر  که  است، هرچند  بوده 
مي آید،  نظر  به  چنانچه  است.  شمالی  آمریکای  شهر  متمایزکننده ی 
کریدورهای  حفظ  که  شده  سبب  ایشان  ُحسن نیت های  و  آموزش ها 
خطِی به ظاهر یکسان و یکنواخت مشکل گردد، کریدورهایی که تنها 
یادگار کوچک و همه جاحاضر از تجارب اکثر شهرهای آمریکا و کانادا 
است. عدم توجه به معنی و ارزش این گونه کریدورها، به احتمال قوي 
ناشی از مطالعه ی دقیق شهرهای قدیمی تر اروپا و ساحل شرقی است، 
یا  تقاطع ها  بر  به طور معمول  آنها  شهرهایی که شبکه ی خیابان های 
میادین "پنج-نبشی" متمرکز بود، همان طور که کوین لینچ در مورد 

)a( در  مغازه ی سِرنبِش محله  زیاد،  تراکم جمعیتی  با  مناطق  در  شکل 2-4 
در  دیگر،  طرف  از   ،)b( بنزین  پمپ  دارد.  قرار  پیاده روی  دقیقه  پنج  فاصله ی 

فاصله ی پنج دقیقه رانندگی در بخش کم تراکم و خودرو-محور، مستقر است. 

شکل 4-3 در این نقشه، فاصله ی پنج دقیقه پیاده روی از خط قدیمی تراموا در 
خیابان چهارم ونکوور، واقع در بریتیش کلمبیا، نشان داده شده است.

)a(

)b(

ونکوور بزرگ
بریتیش کلمبیا
راه هاي تراموا

رشد شبکه ي تراموا در طول دهه ها

کمیسیون برنامه ریزي
شهري ونکوور

1928
راهنما:

راه هاي تراموائي ساخته شده در دوره  ي

1899-1889    26 کیلومتر
1909-1900    60 کیلومتر
1919-1910    81 کیلومتر
1928-1920     17کیلومتر 3000    1500   0فاصله  ي 5 دقیقه پیاده روي

متر
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بوستون گفته است1.
شهر  تجاری  کریدور  در  یکسان  فروشگاهِی  نواِر  کیلومترها 
که  برای کسانی  اما  است  افراد چیز عجیبي  بسیاري  براي  تراموائی، 
به طور روزمره از این کریدورها استفاده می کنند، امر بسیار متفاوتی 
است. استفاده کنندگان محلی، همه ی کیلومترهای طول این کریدور 
را تجربه نمی کنند، بلکه تنها چیزی که تجربه می کنند گذار از بلوک 
نیز، ممکن  راه خود  است. در طول  فعال تر  به شریانی  مسکونی شان 
است از کنار مدرسه ی محل، تعدادی باغ، و برخی خانه های لوکس تِر 
به  سپس  و  بگذرند،  کریدور،  این  به  نزدیک تر  بلوک های  در  شهری 
خوِد شریان تراموائی برسند. هنگامی که به شریانی می رسند، یا نود 
درجه به راست یا نود درجه به چپ می پیچند و برای بهره مند شدن از 
خدمات تجاری، دو یا سه بلوک را طی می کنند. بنابر این، حس مکان 
ایشان توسط پیاده روی به سوی این شریان و میزان آشنایی احتمالی 
آنها با این بلوک های نزدیک در هر دو جهت، تعیین می گردد. کسانی 
زندگی می کنند،  دو جهت  از  یک  هر  در  دورتر  بلوک  یا سه  دو  که 
تجربه ای مشابه و هم پوش، اما نه یکسان، خواهند داشت. براي مثال، 
برخی فروشگاه ها یا افرادی را که می بینند تکراری خواهند بود، ولی 

نه همه ی آنها.
با  و  هستند  یگانه  و  بی همتا  فضاهایی  کریدورها  ترتیب،  این  به 
مشترک  تجربه های  اجازه ی  کریدورها  دارند.  تفاوت  گره های شهری 
در  شما  این که  به  نسبت  که،  تجربه هایی  ولی  می دهند،  را  مشابه  و 
کجای این کریدور ساکن هستید، به تدریج تغییر می یابند. خیابان های 
هستند،  غنی  بسیار  تجربه ها  طیف  نظر  از  پُرجنب وجوش  تراموائی 
چراکه در فواصل چند دقیقه ای، اتوبوس ها و ترامواها می رسند و راه 
مي کنند،  جارو  و  آب پاشي  را  پیاده روها  آشنا  مغازه داران  می افتند، 
مراجعین باشگاه های اجتماعی و قومی در جلوی درب ورودی به بحث 
به شعبه ی محلی  راِه رفتن  و گفتگو نشسته اند، بچه های مدرسه در 
هستند.  خودنمایی  و  گردش  مشغول  نوجوانان  و  مي باشند  کتابخانه 
این کریدورها ارایه گِر ارتباط بی همتایي هستند بین آزادی عمل، که 
به یاری طول زیاد این کریدور به دست آمده، و آشنایی از نزدیک، که 

بهترین ویژگی محیط های روستایی است.

1- Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge, MA: MIT 
Press, 1960).

شکل 4-4 تصاویر )a( و )b( دو نمونه از تنوع تجربه ی فضا در امتداد خیابان 
چهارم، که شریانی تراموائی در ونکوور، واقع در بریتیش کلمبیا، است.2 

شایان ذکر است که باید درباره ی کیفیت  تجربی این فضاها، که 
تاکنون برای آنها  ارزش کمی قائل شده اند و به گونه ای مورد چشم پوشی 
در  ما  اهداف  برای  اما  کرد.  صحبت  این  از  بیش  قرارگرفته شده اند، 
اینجا، تنها به این امر بسنده مي کنیم که دالیل کیفی مناسب بودن 
آنها را به دالیل عملی بودن آنها اضافه کنیم، چراکه اصل شهر تراموائی 

)Kari Dow( 2- عکس ها از: کاری داو

)a(

)b(
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باید هم از نظر عملی و هم از نظر تجربی با ارزش باشد. بحِث ارزش 
باارزشی که  تجربی کریدور، به قصد نفی کردن مطالب و تعریف های 
منسوب به گره های شهری است، و انتساب آنها به کریدورها، نیست. 
کریستوفر  و   )1980( نوربرگ-شولتز1  کریستین  استدالل های  اکثر 
درمورد  می توانند  گره ها،  ارزش های  مورد  در   )1977( الکسانِدر2 
بینش ها،  این  کنار  در  درصورتیکه  شوند،  به کارگرفته  نیز  کریدورها 
چه حس مکان   – ایجاد حس مکان  برای  این کریدورها  زیاد  ارزش 
شخصی و چه حس مکان اشتراکی – را نیز در نظر بگیریم. این حس، 
از این نظر شخصي است که ارتباط مستقیم با اینکه شخص در کدام 
طرف خیابان زندگی می کند دارد. به عبارتي دیگر، این امر براساس 
براي  فردی  تجربه ای  کریدور،  این  از  و  به  افراد  روزمره ی  سفرهای 
است که حس  اشتراکی  نظر  این  از  این حس  و  ساکنان می آفریند؛ 
مکان مشترکی را برای هزاران ساکنی می آفریند که از بخشی از یک 
کریدور یا تمامی آن، که کیلومترها طول دارد، به طور مشترک استفاده 

می کنند.

حمل ونقل، تراکم، و پیاده روی پنج دقیقه ای
حمل ونقل، رابطه ای هم افزا با خدمات تجارِی وابسته به پیاده روی 
هم  باشد،  مغازه  یک  جلوی  در  اتوبوس  ایستگاه  یک  چنان چه  دارد. 
مغازه و هم خط اتوبوس، ارتقا پیدا می کنند. مغازه به این خاطر ارتقا 
می یابد که مسافران اتوبوس قبل از سوار شدن، برای خرید، به آن مغازه 
جذاب تر  استفاده کنندگان  برای  هم  اتوبوس  می زنند. خط  َسری  نیز 
می شود، به این دلیل که مسافران حاال می توانند از سفر به ایستگاه 
مثل رفتن به سر کار و  اتوبوس، به بیش از یک هدف نایل شوند – 
خرید روزنامه، یا برگشتن از کار و خرید شیر. هرچه تعداد عملکرد های 
تجاری در یک ایستگاه بیشتر باشد، امکان تحقق"زنجیره ی سفر" نیز 
بیشتر می شود، به این معنی که تعداد کارهای بیشتری در طول یک 

سفر انجام می شود.
آسان تر  حتی  سفر  زنجیره ی  انجام  تراموائی،  شریان های  در 
است. مسافران می توانند برای خرید از داروخانه، اسباب بازی فروشی، 

1- Christian Norberg-Schulz
2- Christopher Alexander

فروشگاه وسایل الکترونیکی، یا سوپر مارکت، از اتوبوس یا تراموا پیاده 
شده، و پس از خرید خود، برای رفتن به خانه، دوباره سوار آن شوند. به 
این طریق، مغازه هایی که در کنار کریدورهای تراموائِی با عملکرد  باال 
قرار گرفته اند، هم از مسافرانی که در طول کریدور سفر مي کنند و هم 
از پیاده هایی که از خانه های نزدیک می آیند، مشتري جذب مي کنند. 
به  که  می شوند  توسعه هایی  ازدیاد  سبب  هم افزایی ها  این  از  برخی 
توسعه های حمل ونقل-محور3 مشهورند، هرچند همان طور که پیش از 
این اشاره شد، افرادي که در فاصله ای بیش از پنج یا حداکثر ده دقیقه 
پیاده روی از مرکز توسعه ی حمل ونقل-محور زندگی می کنند، از این 
امتیازها برخوردار نخواهند بود. این امتیازات، تنها از طریق زنجیره ای 
از توسعه های حمل ونقل-محور در یک الگو، می توانند به گونه ای برابر 
در دسترس همگان قرار گیرند. برای متصل ساختن دانه های زنجیِر 
توسعه های حمل ونقل-محور در الگویی که به طور یکسان در دسترس 

همه باشد، کریدور شهر تراموائی ساده ترین راه است.

طراحی برای اتوبوس یا تراموا
هنگامی که فاصله ی رسیدن دو اتوبوس یک خط به یک ایستگاه 
هفت دقیقه یا کمتر است، استفاده کنندگان نیازی به مراجعه کردن 
به برنامه ی زمانی خط را ندارند. ایشان می دانند که زمان انتظارشان 
اوقات کمتر، گاهی  گاهی   – بود  دقیقه خواهد  متوسط چهار  به طور 
اوقات بیشتر – ولی هرگز بیش از هفت دقیقه نخواهد بود. این مدت 
انتظار، در ذهن اکثر مسافران بی اهمیت است، و احتمال بهره گیری 
ایشان از وسایل حمل ونقل همگانی را افزایش مي دهد. به همین دلیل، 
مقامات  از  بسیاری  برای  دقیقه ای،  هفت  زمانی  فواصل  به  رسیدن 

حمل ونقل همگانی، هدف غایی محسوب می شود.
در مناطق حومه ی شهر ونکوور، مقامات حمل ونقل همگانی تقریباً 
دسترسي  تمام خانه ها به اتوبوس را در چهار صد متری مهیا کرده اند 
چهار  به  را  آنها  که  راه هایی  و  کشاورزی  شبکه ی  میراث  برکت  )به 
اغلب  فاصله  این  البته  تقسیم کرده است(.  مایل،  نیم  قسمت در هر 

Transit-Oriented Development (TOD)i -3 در برنامه ریزی و طراحی شهری 
به نوعی از الگوی کاربری اراضی اطالق می شود که در آن ایستگاه)های( حمل ونقل، کانون 
طراحی قرار گرفته و اطراف آن تا شعاع 400 یا 800 متر )پنج یا ده دقیقه پیاده روی( 
تراکم،  از میزان  و  باال شکل می گیرند  تراکم  با  یا تجاری  کاربری های مختلط مسکونی 

نسبت به دور شدن بیشتر از این کانون، کاسته می شود. م. 
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به صورت خط مستقیم در نظر گرفته شده، و طی این فاصله از طریق 
راه های موجود، مستلزم طی کردن مسافت بیشتری است. اما سامانه ی 
و آب نبات چوبی ها"1 در داخل  "حلقه ها  از  خیابانی درختِی متشکل 
اَبَربلوک های نیم مایلی، اغلب ده دقیقه پیاده روی را مي طلبد. با درنظر 
گرفتن تعداد کم مسافر، که ویژگی مشترک منظرهای حومه ی شهر 
است، مقامات حمل ونقل منطقه ای قادر به توجیه کاهش زمان انتظار 
به هفت دقیقه نیستند. بسامِد آمدن وسایل حمل ونقل همگانی در این 
مناطق سی دقیقه، و در برخی موارد یک ساعت، است. در منظرهای 
کم تراکم شهری، که در آنها الگوی درختی حاکم است، رفتن به هر 
مقصد به طور معمول مستلزم یک یا دو بار تعویض وسیله ی حمل ونقل 
است، که از رفتن با خودروی شخصی، به مراتب بیشتر طول می کشد. 
به عالوه، ایست های مربوط به عمومی ترین مقصدها در حومه ی شهر، 
مانند گردش بازارها2، گزینه مطلوبی برای مسافران وسایل حمل ونقل 
همگانی نیست. با وجود این همه نکات منفی درمورد وسایل حمل ونقل 
که  نیست  تعجب  جای  شهر،  حومه ی  درختی  سامانه ی  در  همگانی 
رفت وآمد از طریق آنها تنها چند درصد از کل آمدوشدها را در این 
منظرهای شهری تشکیل می دهد. اگر تغییری در بهبودبخشی اساسی 
و تدریجی شهر انجام نشود، تنها چیزی که می تواند تغییری در این 

روند ایجاد کند، بنزیِن گالنی 10 دالر است.

دوربرگردان  به  منتهی  بن بست های  و  حلقوی  راه های   Loops and lollipops  -1 
)که شکل آن شبیه به آب نبات چوبی است(. م.

دیگر،  گوناگون  دارای خدمات  بزرگ که  بسیار  مراکز خرید    Shopping malls  -2
مانند خدمات ورزشی، فرهنگی، تفریحی و ... هستند و مراجعین ضمن گردش خود در 

آنها، می توانند خریدهای الزم را نیز انجام دهند. م.

در چنین منظرهای شهری و با این تعداد اندک مسافر در هر مایل 
مربع، مقامات رسمی وسایل حمل ونقل همگانی، امکان ارایه ی بسامد 
کوتاه برای آمدن وسایل حمل ونقل به ایستگاه را ندارند. با چنین مدت 
طویلی برای زمان انتظار وسایل حمل ونقل همگانی، استفاده کنندگان 
برای  تنها  نه  اتوبوس،  زمانی  برنامه ی  طبق  را  روزشان  تمام  باید 
تنظیم کنند.  به خانه،  بازگشت  برای  بلکه هم چنین  به مقصد  رفتن 
فواصل طوالنی بین آمدن دو وسیله ی حمل ونقل، همراه با سفرهای 
همچنین  و  پی درپی،  به صورت  حمل ونقل  وسیله ی  چند  با  طوالنی 
مقصدهایی که قابل پیاده روي نیستند، باعث مي شود افراد خودروي 
شخصي را به وسایل حمل ونقل همگانی ترجیح دهند. اکثریت مطلق 
استفاده کنندگان از وسایل حمل ونقل همگانی در مناطق حومه ی شهر 
را، افراد ناتوان، جوانان و افرادي تشکیل می دهند که به خاطر فقر و 

ناتواني جسمي، نمی توانند خودروی شخصی داشته باشند.
در مقابل، در شهرهای تراموائی، این نوع آنتروپی3، که به شکست 
ویژگی های  شهر ها،  این  در  است.  شده  معکوس  می شود،  منتهی 
را  مردم  تا  می دهند  یکدیگر  دست  به  دست  شهری  منظر  گوناگون 
به پیاده روي و استفاده از وسایل حمل ونقل همگانی تشویق کند. این 
تالش نه تنها سبب افزایش انتخاب وسایل حمل ونقل همگانی، به خاطر 
برای  بیشتر  بازدهی  با  سامانه ای  بلکه  می شود  آنها،  ارزانی  و  راحتی 
حمل ونقل به وجود می آید که منفعت بیشتری برای آژانس گرداننده ی 
وسایل حمل ونقل همگانی دربرداشته، و توجیه قوی تری جهت کاهش 
بیشتر زمان انتظار برای وسایل حمل ونقل همگانی در کریدور به همراه 
دارد. عامل کلیدی در این موفقیت، تراکم است. هم اکنون این نکته 
منطقه ی خدمات رسان  در یک  تراکم  است که هرقدر  پذیرفته شده 
بیشتر باشد، احتمال این که ساکنین آن منطقه از وسایل حمل ونقل 
امر، تجزیه و تحلیل  این  بیشتر است. شاهد  استفاده کنند،  همگانی 
مکان هاي واقعی است. به عنوان نمونه، تقریباً تمامی ساکنین مانهاتان، 
که تراکم باالیي دارد، از وسایل حمل ونقل همگانی استفاده می کنند، 
رشد  دارای  که  فونیکس،  ساکنین  از  یک  هیچ  تقریباً  مقابل،  در  و 
وسایل  از  است،  برخوردار  پایینی  تراکم  از  و  بوده،  بی رویه  افقی 

Entropy -3   درگاشت یا اندرگاشت، اصطالحی در ترمودینامیک، که در این جا به طور 
مجازی به معنی فقدان نظم و سازمان در یک سامانه، و کاهش در بازدهی آن به کار رفته 

است. م.

شکل 4-5 ایستگاه اتوبوس خلوت در توسعه ای خودرو-محور واقع در حومه ی 
شهر.
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در هر  واحد مسکونی  ده  تراکم  نمی گیرند.  بهره  حمل ونقل همگانی 
ناخالص،  جریب  هر  در  ساکن  نفر  پنج  و  بیست  یا  ناخالص،  جریب 
حداقل استاندارد معمول برای ایجاد خط اتوبوس با بسامد باالی آمدن 
اتوبوس به ایستگاه است. این راه کار از ارقام مربوط به مسافران وسایل 
حمل ونقل همگانی منطقه ی ونکوور، که متوسط تراکم آن بین ده تا 
پانزده واحد مسکونی در هر جریب مي باشد، به دست آمده است. در 
این جا، کمتر از پنجاه درصد مسافران برای رفتن به محل کار خود، از 
خودروی شخصی تک سرنشین استفاده می کنند. در مقابل، در مناطق 
بریتیش  در  واقع  کاکیتالم1،  مانند  شهر،  حومه ی  در  سوم  حلقه ی 
کلمبیا، که تراکم ناخالص آن کمتر از پنج واحد مسکونی در جریب 
سریع السیر،  اتوبوس های  بودن  دسترس  در  علی رغم  است،  ناخالص 
بیش از نود درصد افراد برای رفتن به سر کار خود از خودروی شخصی 

تک سرنشین استفاده می کنند.
وسایل  از  استفاده  در  مؤثر  عامل  مهم ترین  تراکم  درحالی که 
حمل ونقل همگانی است، عوامل ظریف تری نیز در این امر دخالت دارند. 
شبکه ی خیابانی متصل به یکدیگر، که برای رساندن استفاده کنندگان 
یکنواخت  توزیع  می رود؛  به شمار  کمکی  عامل  یک  اتوبوس ها  به 
را  سفر  زنجیره ی  که  تراموائی  شریان های  طول  در  تجاری  خدمات 
این کریدور مستقر  تعداد کثیر شغل هایی که در  میسر می سازند؛ و 

می شوند، همه و همه نقشی اساسی در این زمینه بازی می کنند. 
مثال،  به عنوان   - وسیع  خیلی  منطقه ی  یک  متوسط  تراکم  اگر 
باالتر از ده واحد مسکونی در هر جریب یا بیشتر باشد - و اگر این 
منطقه به طور متوسط به ازای هر خانوار یک فرصت شغلي داشته باشد، 
به کالن شهری   رفتن  برای  مناسب  وسایل حمل ونقل همگانی  اگر  و 
در  تجاری  از خدمات  کاملی  اگر طیف  و  باشد،  داشته  آن وجود  در 
به  همگانی  حمل ونقل  وسایل  آنگاه  باشد،  دسترس  قابل  بخش  این 
خودروي شخصي ترجیح داده مي شود. بنابراین، اگرهای بسیاری در 
این زمینه وجود دارد. خوشبختانه، بسیاری از مناطق شهر تراموائی 
هم اکنون این معیارها را دارند، و بسیاری از مناطق حومه ی شهر نیز، 
به موازات بالغ شدن شان، در حال رسیدن به این آستانه ها هستند. در 
اکثر حومه های شهر آمریکا و کانادا،  متوسط تراکم در ابتداي پیدایش، 

1- Coquitlam

تراکم  ناخالص است.  واحد مسکونی در هر جریب  تا چهار  بین یک 
متوسط مناطق جدیدتر حومه ی شهر در بسیاری از بخش های کشور 
– برای مثال، الس وگاس – باالتر است، حدود شش واحد مسکونی 
در هر جریب ناخالص. مناطق کالن شهری دیگر، در صدد هستند تا 
تراکم مناطقی که در گذشته با تراکم پایین ساخته شده اند، را افزایش 
دهند. برای مثال، ونکوور و پورتلند، تالش مي کنند تا تراکم و تعداد 
امکان پذیر  را  بوده اند  به خودرو  وابسته  قباًل  که  مناطقی  در  مشاغل 
افزایش خدمات حمل ونقل  دارند  سعي  شهر  دو  این  مقامات  سازند. 
اکثریت  از  پیاده روی  قابل  فاصله ی  در  تجاری  خدمات  پیش بینی  و 
خانه ها، در جاهایی که در گذشته امکان آن نبوده است، را میسر کنند.
ده واحد مسکونی در هر جریب، رقم پذیرفته شده ای برای ارایه ی 
به  اتوبوس  بین آمدن  فواصل کوتاه  با  اتوبوس رانی  اقتصادی خدمات 
پذیرفته شده  رقم  برقی،  اتوبوس های  یا  ترامواها  برای  است.  ایستگاه 
پنج  و  بیست  تا  هفده  تراکم های  است.  عدد  این  برابر  دو  به  نزدیک 
واحد مسکونی در جریب ناخالص در شهرهای تراموائی، غیرمعمول، 
نیست.  حصول  غیرقابل  شهری،  طراحی  جدید  توسعه های  در  و 
غیر  بسیاری  دالیل  شد،  بحث   2 فصل  در  که  همان طور  هم چنین، 
که  دارد،  وجود  تراموا  در  سرمایه گذاری  برای  مسافران،  تعداد  از 
ممکن است تراموا را به راه بردی اقتصادی برای توسعه ی هوشمند در 
تراکم های بین ده و بیست واحد مسکونی در جریب ناخالص، تبدیل 
ترامواهای  و  برقی  اتوبوس های  عملکرد   و  راه اندازی  هزینه ی  کند. 
شود،  گرفته  نظر  در  سی ساله  استهالک  هزینه های  چنان چه  مدرن، 
اتوبوس های برقی، بدون در نظر  اتوبوس های معمولی کمتر است.  از 
گرفتن منبع نیروی آنها، تنها کسری از گاز های گل خانه ای را به ازای 
تولید  دیزلی،  اتوبوس های  به  نسبت  مسافر،  یک  جابجایی  مایل  هر 

می کنند.2 
امتداد کریدورهای تجاری نواری، بزرگ ترین فرصت برای پایدارتر 
ساختن حومه ی شهرها است. درحالی که تغییرات در مقیاس کل بافت 
موجود تک خانواری در اکثر محله های حومه ی شهر امکان پذیر نیست، 
افزایش تدریجی تراکم نوارهای تجاری کم-تراکم ممکن به نظر مي رسد. 
صفر به  نزدیک  مسکونی  تراکم  دارای  عموماً  که  وسیع،  مناطق   این 

2- Condon and Dow, 2009
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بریتیش  واقع در  شکل 4-6 طرح و شکل وضع موجود مرکز شهر ِسمیامو1، 
کلمبیا، در سال 2009.

هستند، به راحتی می توانند پذیرای توسعه ی مجدد با تراکم مسکونی 
چهل واحد مسکونی یا بیشتر در هر جریب ناخالص باشند. تبدیل هایي 
از این نوع، هم اکنون در منطقه ی ونکوور و بسیاری از مناطق شهری 
در  توسعه ها  این  آن جاکه  از  است.  شده  فرا گیر  آمریکا  سراسر  در 
امتداد نوارهای حومه ی شهرها گسترش می یابند، نشان گر ویژگی های 
فاصله ی  در  باالتر  .تراکم های  هستند  تراموائی  شریان های  مشخص 
و  مشاغل  یکنواخت  توزیع  تجاری،  ممتد  نوارهای  پیاده روی،  قابل 
خدمات در طول کریدور، منجر به توجیه منطقي کاهش زمان انتظار 
مسافران برای وسایل نقلیه ی همگانی مي شود. مناطق تجاری نواری، 

1- Semiahmoo

را در حومه ی شهرها  از زمین توسعه داده  بین 8 و 15 درصد  اغلب 
اشغال می کنند. در صورتی که 10 درصد از این زمین با تراکم چهل 
واحد مسکونی در جریب ناخالص توسعه یابد، می تواند باعث تغییری 
شود که به متوسط تراکم های مسکونی ناخالص از شش تا ده واحد 
مسکونی منجر گردد. در این صورت به احتمال زیاد،  بازده بیشتری 
همگانی،  حمل ونقل  وسایل  و  پیاده روی  از  بهره گیری  افزایش  براي 
فراهم مي شود، چراکه  ایجاب می کند،  این رقم  به چیزی که  نسبت 
خدمات  از  دقیقه ای  دو  تا  یک  فاصله ی  در  جدید  ساکنین  تمامی 

تجاری و یک ایستگاه اتوبوس مستقر خواهند بود.

پیاده رفتن به مدرسه
مرکز  یک  از  محله،   مدرسه ی  شهر،  حومه ها ی  از  بسیاری  در 
یک طبقه  ساختمان  یک  به صورت  چراکه  است؛  غیرقابل تمایز  خرید 
پیاده کردن  برای  راهی حلقوی  و  پارکینگ  در پشت محوطه ی یک 
شریانی  به  بن بست  یک  ساقه ی  وسط  از  که  دارد،  قرار  محصلین 
متصل شده است. با تعداد بیشتر و بیشتر کودکانی که با اتوبوس به 
مدرسه می روند، ضرورت هم مقیاس کردن مدارس با جمعیت موجود 
در دایره ای که طول شعاع آن قابل پیاده روی باشد، که در گذشته ده 
دقیقه یا کمتر فرض می شد، از بین رفته است. هم اکنون چندین دهه 
است که استانداردهای تک بُعدنگری برای تعیین اندازه ی قطعه زمین 
مدرسه، که توسط شورای برنامه ریزان تجهیزات آموزشی2 در "راهنمای 
مساحت  حداقل  است،  شده  منتشر  آموزشی"  تجهیزات  برنامه ریزی 
"قابل توصیه ی" زمین جهت برپا کردن مدارس را مشخص کرده است - 
به عنوان مثال، چهل جریب )شانزده هکتار( برای مدرسه ی متوسطه، یا 
شصت جریب )بیست و چهار هکتار( برای دبیرستان. هرچند این ارقام 
تحت عنوان "توصیه" ارایه شده اند، ولی بسیاری از ایالت ها و استان ها 
حداقل  برای  استانداردهایی  چنین  کرده اند.  الزام  به  تبدیل  را  آنها 
نگه داشتِن مدارس کوچک در  یا  اندازه ی زمین مدرسه، ساخته شدن 
فاصله ی قابل پیاده روی را غیرممکن ساخته است. به این ترتیب درواقع 
رفتن به مدرسه، دو بار سفر در روز با وسایل حمل ونقلیه ی موتوری را 
الزامی کرده است. اگر همین استانداردها برای اندازه های مدارس، در 

2- Council of Educational Facility Planners (CEFPI)
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زمانی که طرح شهرهای تراموائی ریخته می شد، اعمال شده بود، بیش 
از 25 درصد کل زمین توسعه، تنها توسط زمین های مدارس اشغال 
توسعه  زمین  کل  از  درصد   5 از  کمتر  درواقع  در صورتی که  می شد، 

توسط مدارس مورد استفاده قرار گرفته است.

حومه ی  در  که  است  جدید  مدرسه ی  یک  از  هوایی  عکس  این   7-4 شکل 
به بویس1، واقع در آیداهو، ساخته  افقی، نزدیک  شهرِی دارای رشد بی رویه ی 
شده است. محوطه ی این مدرسه بیش از چهل جریب )شانزده هکتار( زمین را 

اشغال کرده است.

نیم مایل )800 متر( و  با ضلع  برای هر مربع  تراموائی،  در شهر 
مساحت 160 جریب )65 هکتار(، یک مدرسه اختصاص داده شده، و 
هر مربع توسط شریان های تراموائی احاطه شده است. مدرسه تقریباً 
همیشه در وسط این مربع قرار داشت، به این معنی که هیچ کودکی 
بیش از شش دقیقه پیاده روی از مدرسه فاصله نداشت، و تعداد بسیار 
اندکی از کودکان برای رسیدن به مدرسه باید از شریانی می گذشتند. 
با تراکم مسکونی حداقل ده واحد مسکونی در هر جریب )و بُعدهای 
خانوار بزرگ تر نسبت به اکنون(، 1600 واحد مسکونی، معموالً آن قدر 
بچه داشتند که دو کالس را در هر یک از سال های یکم تا هفتم پُر کنند. 
این امر به این معنی بود که هر یک از این مدرسه ها حدود چهارصد 
محصل داشت، مدارسی که اکنون "کوچک" تلقی می شوند، ولی بنیاد 
مدارس کوچک2 آنها را ایده آل می داند. مدیر مدرسه ی بِی ویو3 در بخش 

1- Boise
2- Small Schools Foundation
3- Bayview School

چهارصد  تمامی  اسامی  من"،  "پسر  مدرسه ی  ونکوور،  کیتسیالنوی 
تمامی هم مدرسه ای های  اسم  تقریباً  نیز  بچه ها  و  را می داند،  محصل 
خود را می دانند. هنگامی که اندازه ی مدرسه به قدری بزرگ شود که 
داشتن  شود،  محصل  چهارصد  از  بیش  به مراتب  آن  محصلین  تعداد 
مدرسه ای محلی که آشنایی ها در حد "به اسم کوچک شناختن" باشد، 
محصل،  چهارصد  برای  مدرسه ای  می شود.  مشکل تر  و  مشکل  امری 
جای  هکتاری(   1/6( جریبی  چهار  بلوک  یک  در  ایده آل  به صورت 
می گیرد. این امر به این معنی است که چنین مدرسه ای باید بیش تر 
مرتفع باشد تا افقی و گسترده. مدارس سنتی سه طبقه و دارای پلکان 
بودند. این شکل، هنوز هم فرمی با بازدهی خوب است. هزینه ی ایجاد 
چنین مدرسه ای همراه با آسانسورهایی برای محصلین با محدودیت 
حرکت فیزیکی، به مراتب کمتر از هزینه ی ساخت، و زمین الزم جهت 
برپایِي مدارس یک طبقه ی بزرگ است. بنای یک مدرسه ی سه طبقه 
برای چهار صد محصل، مساحتي کمتر از یک جریب )4046 مترمربع( 
خواهد بود، به این ترتیب، سه جریب )12140 متر مربع( از زمین آن 
برای گذران اوقات فراغت محصلین باقی می ماند که برای ایجاد یک 
زمین بازی بزرگ و یک زمین فوتبال کافی است. هر تعداد پارکینگ 
هم که الزم است، می تواند در خیابان های اطراف این بلوک در نظر 
اندازه ی  از  فضایی بیش  بلوک معموالً  این  گرفته شود. محیط کامل 

الزم براي تأمین این تعداد پارکینگ دارد.

شکل 4-8 این نمودار نشان دهنده ی مثالی از حوزه ی نفوذ مدارس کوچک تر 
در ونکوور، واقع در بریتیش کلمبیا، است. دایره ها نشان گر شعاع 700 متری قابل 
پیاده روی است. محوطه ی هر یک از این گونه مدارس زمینی کم تر از 3 جریب 

)1/2 هکتار( را اشغال می کند.
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در اکثر بخش ها، فروش یک زمین چهار جریبی به مدارس کار 
ساخت  برای  بزرگ  زمین های  داشتن  به  عادت  است.  سختی  بسیار 
مدارس، آن قدر قوی است که به سختی می توان بر آن غلبه کرد. یک 
راه حل، زمین دو-بلوکی با مساحت هشت جریب است. ولی جنبه منفی 
اتصال خیابان ها  از  زمین دو-بلوکی آن است که به طور ضمنی مانع 
به یکدیگر می شود و با فرض این که گنجایش این مدارس زیر آستانه ی 
چهارصد محصل باقی می ماند، سبب حذف 2 تا 4 درصد زمین اضافی 
یا  مسکن  ساخت  برای  می توانست  صورت  این  غیر  در  که  می شود، 
پیاده روی  قرار گیرد که در شعاع پنج دقیقه  استفاده  خدماتی مورد 
بود. به این ترتیب، این راه حل در نهایت رسیدن به تراکم های پایدار 
و ارایه ی فرم های مسکن به صورت خانه های مجزا، که در بسیاری از 
مناطق کالن شهری دارای محبوبیت زیادی است را مشکل تر مي کند.

حل این مشکل معموالً مستلزم اقدامی در سطح ایالت یا استان 
است، که اختصاص  امکانات مالی برای ساخت و استانداردهای حاکم بر 
چگونگی ساخت از آن سرچشمه می گیرد. این امر در مورد مینه سوتا1 
تا سال 2009 استانداردهای ِسفپی2 قدرت قانونی  مصداق دارد، که 
بزرگ  بیش ازاندازه  مدرسه ی  چند  ساخت  باعث  درواقع  و  داشت، 
نسبت به تعداد محصلین آنها، و بسته شدن مدارس محلی قدیمی تر، 
هنگامی که زمان نوسازی آنها فرامی رسید، گردید. برای حِل چیزی 
که اصاًل نباید تبدیل به مشکل می شد، الزم شد تا قانونی جدید، یعنی 
قانون چندگانه ی تعلیم وتربیت مینه سوتا )HF 2(3، توسط فرمان دار 
برای  قانون  این  برسد.  امضاء  به   2009 جون  ماه  در  پاولِنتی4  تیم 
حذف حداقل مساحت الزم برای مدارس و از بین بردن سوی گیری 
علیه نوسازی مدارس درمقابل بازسازی آنها، تبصره هایی دارد. حذِف 
زمین  توصیه "  قابل  "حداقل  اندازه ی  همانند  مدرسه سازی،  الزامات 
برای نوسازی مدارس موجود یا ساخت مدارس جدید، تنها یک گام 
کوچک از گام های بسیاري است که باید برای نیل به طراحی شهری 

َکم-کربُن در شهرهای جدید یا موجود، برداشته شوند.
از وسایل حمل ونقل  استفاده  و  پیاده روي  نتوانیم  در صورتي که 

1- Minnesota
2- CEFPI
3- Minnesota Education Omnibus Law (HF 2)
4- Tim Pawlenty

همگان را نسبت به رانندگي خودروي شخصي آسان تر سازیم، تمامي 
تالش هاي ما براي کاهش گازهاي گل خانه اي پایدار، محکوم به شکست 
خواهد بود. این امر ممکن نخواهد بود مگر این که مکان هایي که هر 
روز می خواهیم و الزم داریم، در فاصله ی پنج دقیقه پیاده روی از ما 
این پیاده روی پنج دقیقه ای ما را به مناطقی  اگر  باشند.  قرار داشته 
آن گاه  دارد،  وجود  آن  در  فراوانی  ترامواهای  و  اتوبوس ها  که  برساند 
سوار و پیاده شدن های پی درپی از آنها نیز تبدیل به امری خوشایند و 
مناسب می شود، آن قدر که پس از مدتي احساس مي کنیم که زندگی 
بدون خودروی شخصی، ایده ی بهتري است. اما عدم وجود تعادل بین 
میزان تراکم، نوع شبکه ی خیابانی، فاصله ی کوتاه بین آمدن اتوبوس ها 
و ترامواها به ایستگاه، و مکان هایی معقول برای مدارس، نیل به این 
هدف را ناممکن خواهد ساخت. چنان چه هر یک از این عناصر در نظر 
گرفته نشود، تمامی آنها به خطر می افتند. مدل های شهرهای تراموائی، 
ما را بر آن می دارند که از ویژگی هاي آن در منظرهای شهری، در هر 

جایی که مورد تهدید قرار گرفته  است، محافظت کنیم.
ایجاد منظرهای شهری جدید، یا بهبود منظرهای شهری موجود، 
برابر  در  گزینه هایی  ارایه ی  و  آنها  کردن  پیاده روی  قابل  جهت  در 
استفاده از خودروی شخصی، چالش زمان ما خواهد بود. منشأ تمامی 
نشانه های مشخص و متعدد بیماری شهرها که در فصل 1 مشخص 
"برای خرید  نتیجه ی یک تصمیم ساده است.  به نظر می رسد  شدند، 
نان، باید با خودروی شخصی به نانوایی بروم، یا می توانم این کار را 
پیاده انجام دهم؟" نتایج پاسخ مثبت به این سؤال ساده، که توسط 
ترافیک  با  آزادراه هایی  به  است  شده  تکرار  و  تقویت  نفر  میلیون ها 
فوق العاده سنگین و الگوهایی برای جابجایی، که به طور مضحکی گران 
ناپایدار هستند، منجر گردیده است. بازسازی منظرهای شهری بر  و 
بازگرداندن  فرایند  در  کلیدی  بخش  پنج دقیقه ای،  پیاده روی  اساس 

سالمتی به آنها است.
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تولید  از کل  فزاینده ی  عامل سهم  از خودروی شخصی  استفاده 
سال های  در  سهم  این  است.  کانادا  و  آمریکا  گل خانه ای  گازهای 
طرفی  از  چراکه  داد،  خواهد  ادامه  خود  افزایشی  روند  به  نیز  آینده 
افزایش سریع در میزان بازدهی ناوگان حمل ونقل ناممکن است، و از 
بهتر،  باطری های  فناوری ساخت  در  پیشرفتی چشم گیر  دیگر  طرف 

غیرمحتمل به نظر می رسد.

افزایش  این مقدار کاهش ها دربرابر میزان  اما  در حال کاهش است. 
سرانه ی مسافت سواره ی پیموده شده1 به ازای هر فرد در هر روز، کمتر 
است، چرا که نرخ این افزایش به طرز حیرت انگیزی از دهه ی 1940 
کوتاهی  انقطاع های  با  تنها  و  داشته،  وجود  پیوسته  طور  به  تاکنون 
به خاطر شوِک نفتی دهه ی 1970 و افزایش ناگهانی قیمت سوخت در 

سال 2008 به 4 دالر برای هر گالن، روبرو شده است.2

همان طور که در فصل 1 بیان شد، ساخت سامانه ی بزرگ راهی 
بین ایالتی، و احاطه شدن مناطق کالن شهری با یک، دو، یا سه آزادراه 

1- Vehicle-Miles Traveled (VMT)
2- Federal Highway Administration, 2009; Valdez, 2009

استقرار شغل های خوب در نزدیکی فصل5
خانه های ارزان 

بیشترین  است.  مشاغل  توزیع  نحوه ی  نشان دهنده ی  نمودار  این    1-5 شکل 
تمرکز مشاغل در امتداد کریدور، و در فاصله ای از وسایل حمل ونقل همگانی قرار 

دارند، که به راحتی قابل پیاده روی هستند.

 W-10 بین ایالتی  آزادراه  طول  در  سرعت  نشان گر  نمودار  این   2-5 شکل 
در لس آنجلس در ساعت اوج ترافیک صبح گاهی است. متوسط سرعت در این 
آزادراه، که برای هشتاد مایل در ساعت طراحی شده است، کم تر از سی مایل در 
ساعت– و حتی کم تر از بیست مایل در ساعت در طول بسیاری از قسمت هاي 
از سرعت های موجود در شریان های هم سطح  بیشتر  این سرعت ها  است.  آن– 
نیست. آشکار است که وجود راه بندان به میزان چشم گیری از بازدهی سامانه ی 

آزادراهی می کاهد.

گازهای  تولید  در  بخش ها  دیگر  نسبِی  سهم  دیگر،  سوی  از 
گل خانه ای، به ویژه بخش صنعت، رو به کاهش است، زیرا صنعت موفق 
میزان مصرف  و  تولید  روند  قابل توجهی در  بازدهی  به  براي رسیدن 
انرژی برای تولید هر واحد خروجی محصول شده است. سطح مصرف 
انرژی برای هر متر مربع ساختمان، به  خصوص در بخش مسکن، نیز 

ساعت 7:30 روز 14 سپتامبر 2000 )جریان ترافیک از چپ به راست(
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متوسط  در  چشم گیری  افزایش  سبب  تنها  نه  بین ایالتی،  حلقوی 
فواصل قابل آمدوشد گردید، بلکه لزوم ارتباط نزدیک بین محل خانه 
رانندگی  به  فرد حاضر  اگر  واقع،  در  بي معنا کرد.  نیز  را  کار  و محل 
نقطه ی  هر  از  منطقه  کل  در  نقطه ای  هر  بود،  ساعت  یک  حدود  تا 
دیگر در این منطقه قابل دسترسی بود– حداقل، تا زمانی که افزایش 
این  گنجایش  پیموده شده،  غیرقابل اجتناب سرانه ی مسافت سواره ی 
لُس  ساخت.  روبرو  مشکل  با  را  آزادراهی  عریض وطویل  سامانه ی 
اوج  ساعات  هنگام  اکنون،  شد.  پدیده  این  قربانی  نخستین  آنجلس، 
دوازده  آنجلس،  لس  آزادراه های  متوسط سرعت شلوغ ترین  ترافیک، 
مایل در ساعت )نوزده کیلومتر در ساعت( است – سرعتی خنده آور 
کیلومتر  و سی  )صد  ساعت  در  مایل  هشتاد  برای  که  جاده ای  برای 
در  رانندگان  از  بسیاری  هم اکنون  است.  شده  طراحی  ساعت(  در 
خود  روزانه ی  آمدوشدهای  برای  هم سطح  شریانی های  از  شهر  این 
استفاده می کنند، زیرا از رانندگی های طوالنی و آهسته در آزادراه های 
درمی یابند  افراد  این جا،  در  آمده اند.  به ستوه  سخت،  راه بندان های  با 
و  است  قدرت مند  تراموائی، هم چنان  سابق شریان های  سامانه ی  که 
علی رغم وجود چراغ های راه نمایی متعدد، آنها را در زمان کوتاه تری به 

محل کارشان می رساند.

حمل ونقل  وسایل  در  سرمایه گذاری  که  می شود  ادعا  اغلب 
همگانی، راه حلی بلندمدت برای بحران حمل ونقل است. تغییرات اخیر 
برابری در  )قانون  آمریکا  فدرال  برای حمل ونقل  اعتبار  اختصاص  در 
کاربران1،  برای  میراثی  مؤثر:  و  منعطف،  پاسخ گو،  ایمن،  حمل ونقل 
که در سال 2005 امضا شد و حاکم گردید( اجازه ی صرف قسمتي 
از"مالیات سوخت" برای سرمایه گذاري در بخش حمل ونقل همگانی، 
برای  اصل  در  که  اعتباراتی  است،  داده  را  ایالت ها  تمایل  درصورت 
راه سازی بوده است. درنتیجه ی این قانون، حتی مناطق کالن شهری 
به  را  خود  حمل ونقلی  اعتبارات  از  بخشی  تگزاس،  و  داالس  مانند 
تمامی  درواقع  ولی  داده اند.  اختصاص  ریلی سُبک جدید  سامانه های 
ویژگی  یک  دارای  همگانی  حمل ونقل  گران قیمت  سامانه های  این 
برای  که  هستند  توپی-و-پره ای  سامانه های  آنها  هستند.  مشترک 
در   – به مرکز آن طراحی شده اند  این منطقه  لبه ی  از  مردم  انتقال 
اشتباه  فرضی  اساس  بر  الگو  این  کمتر.  یا  دقیقه  چهل  مدت  ظرف 
طراحي شده است: این که مردم در لبه ی این منطقه زندگی می کنند 
و برای رفتن به محل کار، هر روز به مرکز منطقه می روند. همان طور 
که در فصل 2 بحث شد، این فرض شاید بین سال های 1960 و 1985 
در بسیاری از مناطق کالن شهری آمریکا و کانادا درست بوده است، 

ولی دیگر چنین نیست.

1- Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity 
Act: A Legacy for Users, or SAFETEA LU.

شکل 5-3 نقشه ی سامانه ی ریلی موجود و پیشنهادی داالس، واقع در تگزاس، 
توسعه های  مشترک  ویژگی  که  است  "توپی-و-پره"  نوع  سامانه ی  نشان گر 

حمل ونقل همگانی جدید در سراسر آمریکای شمالی است.

در  کسب وکار  پارک های  تجمع  نشان دهنده ی  هوایی  عکس  این   4-5 شکل 
اطراف تقاطعی آزادراهی در داالس، واقع در تگزاس، است. 
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از عواقب ساختن بیش ازاندازه ی آزادراه ها، کاهش قدرت و  یکی 
جذبه ی مراکز شهری قدیمی تر در منطقه بوده است. درحالی که ممکن 
است مشاغلی هم چنان به رشد خود در شهرهای مرکزی ادامه دهند، 
اما درصد آنها نسبت به کل شغل های جدید در منطقه، رو به کاهش 
است. اکثر مشاغل جدید، در فواصلی دور از مراکز  شهری قرار دارند، 
و به طور معمول حول تقاطع های موجود در آزادراه کمربندی تجمع 
می یابند. درحالی که خطوط ریلی حمل ونقل شاید فاصله ی معقول و 
معموالً  ولی  باشند،  داشته  مبدأهای مسکونی  از  بسیاری  به  نزدیکی 
از اکثر مکان هایي که مشاغل جدید در آنجا شکل می گیرند، فاصله 
بسیاري دارند. به این ترتیب، تشویق مردم به عدم استفاده از خودروی 
شخصی تاثیر چنداني ندارند. بین سال های 1990 و 2000، در داالس 
با 22 درصد  نقلیه ی همگانی به محل کار  با وسایل  بازار سفر  سهم 
مسافران شبکه ی  تعداد  که  کنون،  تا  کاهش  این  شد.  روبرو  کاهش 
داشته  ادامه  یافت،  افزایش  داالس1  منطقه ی  سریع السیر  حمل ونقل 
است. بین دسامبر 2007 و دسامبر 2008، تعداد مسافران اتوبوس ها 
درمورد  افزایش  این  درصد  درحالی که  داشت،  افزایش  درصد   3/4

مسافران قطارها 8 درصد بوده است.2 
وسیع  شهری3  تجمع های  و  فونیکس  مانند  جدیدتر،  شهرهای 
فلوریدا، به گونه ای سازمان یافته اند که بهبود شبکه حمل ونقل همگانی 
حمل ونقل  مسئول  مقامات  است.  شده  مشکل  فوق العاده  آنها  در 
همگانی سعی مي کنند ارایه ی خدمات به منظرهای شهری خودرو-
تقاضاها،  به  بنا  و  دهند  ارتقا  را  ناتوان  و  فقیر  ساکنان  برای  محور 
سرویس های محلی رفت وآمد به فروشگاه ها را ایجاد کنند – البته با 
هزینه ای بسیار سنگین برای انجام هر سفر. هزینه ی ارایه ی خدمات 
حمل ونقل همگانی در مناطق شهری، که به طور فزاینده ای در حال 
خودروی  هواخواهان  که  شده  سبب  هستند،  شدن  خودرو-محور 
باور  این  انستیتوی کاتو4 به  فانِدیِشن و  شخصی در دموگرافیا، ریِزن 
برسند که خرید یک خودروي ساده  برای هرکسی که در آمریکا وابسته 
تلخ  بود. حقیقت  ارزان تر خواهد  فقرا(،  اکثراً  اتوبوس است )یعنی  به 

1- Dallas Area Rapid Transit (DART)
2- Public Purpose, 2002; Dallas Area Rapid Transit, 2009
3- Conurbations
4- Demographia, the Reason Foundation, and the Cato Institute

این است که، با در نظر گرفتن عدم امکان ارایه ی وسایل حمل ونقل 
همگانی مؤثر در اکثر مناطق جدید، بعید نیست که حق با ایشان باشد.

رابطه ی تاریخی بین محل کار و خانه
حتی اگر خودرو های برقی اي، که هیچ گونه گاز گل خانه ای تولید 
نمی کنند و قادر به طی مسافت های طوالنی هستند، به طور گسترده 
برای  الزم  منابع  استخراج  هم  باز  مي گرفتند،  قرار  عموم  اختیار  در 
سال–که  در  شخصی  خودروی  میلیون   60 از  بیش  تولید  ادامه ی 
به طور متوسط کمتر از ده سال عمر مفید دارند– سبب تحلیل رفتن 
افزایش  عواقب  و  هزینه  باید  این،  بر  افزون  مي شد.  سیاره ما  منابع 
از  استفاده  به خاطر  برق  نیروی  حداقل 25 درصدي سرانه ی مصرف 
نظر  در  نیز  را  جدید  برقی  نقلیه ی  وسایل  این  سوخت  به عنوان  آن 
بگیریم. هنگامی که ارزیابی کاملي از عواقب انتشار گازهای گل خانه ای 
در  الزم  بتن  تهیه ی  خودروها؛  از  استفاده  و  تولید  فرآیند  از  حاصل 
ساخت راه های سواره  رو؛ استخراج مواد گوناگون و نفت الزم از معادن 
و پردازش و توزیع آنها صورت گیرد، متوجه مي شویم که هزینه های 
واقعی گازهاي گل خانه اي به مراتب بیشتر از میزان انتشار مستقیم آن 

از لوله های اگزوز وسایل نقلیه است

شکل 5-5 تمایالت موجود در سطح جهان برای داشتن خودروی شخصی

خیلی  به یکدیگر  خانه ها  و  شغل ها  کانادا  و  آمریکا  در  زمانی، 
نزدیک تر بودند. با فواصل حمل ونقلی که توسط فواصل قابل پیاده روی 
و، بعدها، توسط پوشش تراموا، محدود می شد، گزینه ی دیگری وجود 
نداشت. نخستین الگوهای مشاغل و خانه ها در آمریکای شمالی تفاوت 
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زیادی با الگوهای ِونیز، واقع در ایتالیا داشت، که هر محله تحت تسلط 
از ساکنین در همان   بود. برخی  "صنف"  یا یک  صاحبین یک حرفه 
ساختمانی که زندگی می کرند، کار نیز می کردند، ولی اکثراً فاصله ی 
بین محل زندگی و کار، دو دقیقه پیاده روی بود. بعدها در انگلستان، 
و  طراحی  کامل  و  صنعتی  محله هایی  صنعتی،  انقالب  اوج  زمان  در 
لیِورپول،  نزدیک  سان الیت1  پورت  آنها،  میان  در  که   – شد  ساخته 
قابل توجه است؛ در این مورد، شهر در اطراف کارخانه ی عظیم شرکت 

لیِور2 سازمان یافت.

در  انگلستان،  در  واقع  چه ِشر3،  در  دهکده ای  سان الیت،  پورت   6-5 شکل 
کارگران  برای  صابون،  تولیدکننده ی  لیِور،  ِهسِکث  ویلیام  توسط   1889 سال 
کارخانه اش ساخته شد. در واکنش به زاغه های بدمنظر، که در پِی انقالب صنعتی 
به وجود آمده بودند، لیور خواهان ایجاد محیطی سالم برای زندگی و کار کارگران 

خود بود.4 

رابطه ی نزدیک بین زندگی و کار، به تدریج، وارد آمریکای شمالی 
ماساچوست،  واقع در  لوِول5،  آن،  مثال  صنعتی شد، که مشهورترین 
شهری صنعتی در کنار رودخانه ی ِمری َمک6، بود. ُکِل لوِول به یک باره، 
شامل فضاهای صنعتی، تجاری، شهری، مذهبی و مسکونی، طراحی 

و ساخته شد.
آمریکای  در  طراحی شده  صنعتی  شهری  مناطق  دیگر  و  لوول 
شهری  مناطق  اما  گرفته اند،  قرار  مفصلی  بررسی های  مورد  شمالی 

1- Port Sunlight
2- Lever Corporation
3- Cheshire

Thomas Mawson, Civic Art (1911)l :4- منبع
5- Lowell
6- Merrimack River

صنعتی دیگری نیز وجود دارند، که کمتر به صورت رسمی برنامه ریزی 
و طراحی شده اند ولی دارای همین ویژگی ها هستند. براکتون7، واقع 
در ماساچوست، زادگاه مؤلف کتاب حاضر، یکی از این مثال ها در شرق 
آمریکا است، که در آن، فضاهای تجاری، مسکونی و صنعتی به گونه ای 
پیاده روی و  از یکدیگر جهت  اُرگانیک و طبیعی در فواصلی مناسب 
کلمه،  واقعِی  به معنی  براکتون،  در  یافتند.  تراموا، سازمان  از  استفاده 
صدها کارگاه و کارخانه از ارایه ی بخش های مختلفی از زنجیره ی مواد 
و ماشین آالت الزم برای تولید کفش، منفعت بردند. طیف این مغازه ها، 
از مغازه های کوچک ماشین ابزار و قالب گیری با تنها چند کارگر گرفته، 
تا دباغ خانه های با اندازه ی متوسط و سازندگان نهایی کفش، و باالخره 
تا کارخانجات عظیم کفش با هزاران نیروی کار، گسترده بود. در داخل 
و  با مغازه ها  این شهر، یک محیط سرمایه داری وجود داشت، همراه 
بزرگ تر،  تولیدکنندگان  به  خود  کار  عرضه ی  برای  که  کارخانجاتی 
با یکدیگر بودند، و تولیدکنندگان بزرگ تر نیز  مرتب در حال رقابت 
به نوبه ی خود در مقیاس کل قاره از طریق یک شبکه ی جدید ریلی 

ساحل-به-ساحل مشغول رقابت بودند.

7- Brokcton

شکل 5-7 نقشه ی لوِول، واقع در ماساچوست، در سال 1852 نشان دهنده ی 
کارگاه ها و بخش مسکونی شرکت تولیدی ِمری َمک است.
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این محیط صنعتی و محله ای با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و 
از بین رفت.  ساخته شدن سامانه ی بزرگ راهی بین ایالتی در پِی آن، 
مناطق اقتصادی محیط های صنعتی، مانند آنهایی که در براکتون یافت 
از بین رفتند. دسترسي  به کارخانجات بزرگ تر که  می شد، کم کم  
در گذشته عرضه کنندگان دوردستی به شمار می آمدند، ولی به یک باره 
بودند،  حرکت  در  قاره  سراسر  در  به سرعت  که  کامیون هایی  توسط 
قابل دسترس شدند، یکي از دالیل عمده از بین رفتن این مناطق بود. 
گرایشی ملی و سپس بین المللی به سوی اقتصادی صنعتی، که دیگر 
در بند تأثیرات منتج از نزدیکی مکانی نبود، دلیل دیگر از بین رفتن 
این مناطق بود،که در نهایت سبب ورشکست شدن حتی بزرگ ترین 
تولیدکنندگان داخلی پوشاک در بقیه ی نقاط آمریکا و کانادا گردید. 
اکنون در براکتون، همان طور که در شهرهای مشابه  آن نیز مصداق 
دارد، درواقع هیچ یک از صنایعی که زمانی سبب ساخته شدن این 
شهرهای بسیار موفق شدند، دیگر فعال نیستند )آخرین شرکت کفش 

براکتون در سال 2009 بسته شد(.
از بین رفتن محیط های صنعتی مکان محور، یک پی آمِد دیگر نیز 
به همراه داشت. تأثیر فراوانی در پي چیدمان کالن شهر در انطباق با 
پدیده ی "تا جایی که پولش را دارید، برانید" به وجود آمد )به فصل 1 
مراجعه کنید(. اما بُعد دوم همین پدیده، "تا پیدا کردن جایی برای 
خواب، برانید" نامیده شد که بنابر آن، خانواده های فقیر برای سکنی 
یافتن، به سوی هر جایی که توان مالی پرداخت آن را دارند حرکت 
می کنند، و مهم هم نیست که محل کار ایشان چقدر دور یا نزدیک 
باشد. این افراد ممکن است برای رفتن به محل کارشان ساعت های 
طوالنی را در بزرگ راه های با راه بندان سنگین بگذرانند. تفاوت ایشان 
با بقیه این است که سوار بر خودروهایی قدیمی تر، غیرقابل اعتمادتر 
هستند. این پدیده در ماساچوست بسیار چشم گیر است. خانواده های 
فقیر به طور غیرمتناسب و فراوانی در شهرهای صنعتی که زمانی بسیار 
موفق بوده اند، مانند براکتون، مستقر شده اند که مشاغل از آنجا رفته اند 
انتخاب  زندگی  برای  را  آنجا  آنها  مانده اند.  برجای  هنوز  خانه ها  ولی 
به  بلکه  به محل کارشان است،  نزدیک  این دلیل که  به  نه  می کنند 
این خاطر که توانایی پرداخت هزینه هاي آن را دارند. مکان هایی که 
تجمع شغل در آنها زیاد است، نزدیک به تقاطع های آزادراه است که 
با وسایل  براکتون  از  براکتون بسیار دور است و دسترسي  به آن  از 

حمل ونقل همگانی میسر نیست، و در نتیجه هزینه های زیادی به خاطر 
داشتن خودرو، به ایشان تحمیل می شود.

در ماساچوست و دیگر مکان هاي مشابه آن، این خانواده ها که از 
نظر اقتصادی تحت فشار هستند، به احتمال بسیار قوی در دام وام های 
با بهره ی باال نیز گرفتار شده اند. درصد فروختن وثیقه وام به علت عدم 
برابر  پنج  تا  آن  اطراف  مناطق  به  نسبت  براکتون  در  وام  بازپرداخت 

شکل 5-7 نقشه ی لوِول، واقع در ماساچوست، در سال 1852 نشان دهنده ی 
کارگاه ها و بخش مسکونی شرکت تولیدی ِمری َمک است.

)a(

)b(
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باالترین درصد فروختن وثیقه  براکتون،  بیشتر است. در حال حاضر 
وام به علت عدم بازپرداخت وام در ایالت را دارد.  

شکل 5-9 درصد فروختن وثیقه وام به علت عدم بازپرداخت وام در سال 2007 .1

خانه ها،  و  مشاغل  بین  تعادل  عدم  تصحیح  برای  ماساچوست 
نیز در پي داشته  ایده خوبي را در پیش گرفته که موفقیت فراوانی 
است. این امر از طریق قانونی میسر شد که حدود چهل سال پیش 
تصویب شد: فصل 40ب، قانون مجوز جامع2. تحت لوای این قانون، 
به  را دارند  قوانین منطقه بندی محل  از  توسعه دهندگان حق تخطی 
شرطي که بتوانند نشان دهند که یک محله دارای کمتر از 10 درصد 
مسکن نیروی کار "ارزان قیمت" است و این که از نظر منطقه بندی نیز 
استثناء به حساب آمده است. برای مثال، فصل 40ب به لینُکلن، واقع 
در ماساچوست، کمک کرده تا 10 درصد به هدف مسکن ارزان قیمت 
برسد. ولی هنوز برای این که این گونه خانه ها در بخش هایی کامل 
در  طوالنی  راهی  شوند،  داده  استقرار  پیاده روی  قابل  و  خودکفا  و 
نزدیکی  در  فصل 40ب  پروژه های جدید  اکثر  متأسفانه  است.  پیش 
مرزهای حوزه ی شهری یا در مجاورت تقاطع های آزادراه )یا هر دو( 
ساخته می شوند، که این امر باعث می شود ساکنین پروژه های 40ب 
به اندازه ی، یا حتی بیشتر از، هر یک از ساکنان دیگر حومه ی شهر، به 
خودرو وابسته شوند. محله های ثروت مند همچنان با جنجال فراوان با 
پروژه های 40ب مخالفت می کنند، و به این ترتیب به چیزی اعتراض 
می کنند که به عنوان نسخ"قانونی داخلی" که از اصول قدیمی و ریشه دار 
ماساچوست است، تلقی می شود. در اغلب اوقات، ایشان در مخالفت 

Federal Reserve Bank of Boston :1- منبع
2- Chapter 40B, the Comprehensive Permit Law

خود، موفق می شوند. با این نرخ پیش رفت، قرن ها طول خواهد کشید 
تا جداسازی درآمدی و طبقه ای درحومه های ماساچوست از بین برود، 

اما قانون 40ب تا اندازه ای امیدبخش است.

راه حل ها
آشکارا، هر تالش مستمری در جهت آفرینش اقتصادهاي پایدارتر، 
که ایمنی ما را با کاهش وابستگی  به نفت خارجی ارتقا بخشد، و تولید 
با  باید  کند،  کم  سال 2050  تا  درصد   80 تا  را  گل خانه ای  گازهای 
مسئله ی آمدوشد بین محل کار و مسکن به چالش بپردازد. در واقع، 
آسیب پذیر  بسیار  موقعیتی  در  که  باشیم  داشته  یاد  به  را  این  باید 
قرار داریم. متاسفانه در گذشته اشتباه وحشتناکی در تغییر ساختار 
این  بر اساس فرض هایی غلط، مرتکب شده ایم:  مناطق کالن شهری، 
که مقدار سوخت بی نهایت است و استفاده از آن فاقد هرگونه عوارض 
زیست محیطی است، و این که همواره قادر خواهیم بود برای از بین 
بردن راه بندان ها، راه های جدید و مکفی بسازیم، اشتباهي بسیار بزرگ 
بوده است. زمان ثابت کرد که هیچ یک از این فرض ها صحیح نیستند. 
متاسفانه، تنها برای سرپانگه داشتن این منظر شهری پُراشتها و پُرخور 
و غیرمنصف، گنجینه ی فرزندان خود را به خطر انداخته ایم. سیاره ای 
به تاراج رفته، میراثی خواهد بود که به دست نسل هاي بعد ما می رسد. 
ابزارهای  از  مجموعه ای  مستمر  به کارگیری  مستلزم  این مشکل  حل 
 – است  این مشکل  با خود  برابر  قدرتی  و  نیرو  با  قدرتمند،  سیاسی 
ابزارهایی که در تمامی سطوح دولت کارآیی داشته باشند. راه حل هایی 

که در زیر ارایه می شوند، بخشی از چنین مجموعه ای است.

چارچوب های قانونی ایالتی و استانی
نتیجه،  در  و  عمل  حوزه ی  آن که  با  ماساچوست،  40ب  قانون 
تأثیر آن محدود است، ولی یک ابزار سیاسی است که برای حل این 
مشکل مي تواند موثر باشد. به کارگیری شدیدتر این قانون، یا روایت 
قدرت مندتری از قانونی مشابه آن، که در هر ایالت و استان آمریکای 
شمالی به تصویب برسد، می تواند یک آغاز خوب تلقی شود. این قانون 
و قوانین مشابه دیگر، )مثل الیحه ی 100 سنای "قانون کاربری زمین" 
در اُِرگان، که حدوداً در همان زمان تصویب فصل 40ب ماساچوست 
تصویب شد( از چالش های قانونی متفاوت، یکی پس از دیگری جان 

براكتون
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سالم به در بُرده اند. محله ها و مالکین اراضی، دیگر حق این را ندارند 
دقیقاً  بزنند،  درآمد  یا  طبقه  براساس  مردم  جداسازی  به  دست  که 

همان طور که حق انجام چنین کاری را براساس نژاد ندارند.

سرمایه گذاری های زیرساخت های ملی، ایالتی و استانی 
خوشبختانه، بستر سیاسی این مسئله به تدریج رو به تغییر است. 
با انتخابات رییس جمهوری سال 2008 امریکا، تغییرات قابل توجهی 
نخستین  روزولت،  تِدی  زمان  از  بعد  اوباما،  باراک  پیوست.  به وقوع 
امنیت،  اهداف  ارتقا  که  است  متحده  ایاالت  شهری"  "رییس جمهور 
انرژی، اقتصاد، و محیط زیست از طریق انتقال اعتبارات زیرساخت های 
ملی از ساخت بزرگ راه های جدید، به نگهداري زیرساخت های موجود 

و انرژی سبز، را وعده داده است.
حتی دیوید بروکس1، کارشناس و مقاله نویس محافظه کار مجله ی 
نیو یورک تایمز، که در طول چند دهه، نویسنده ای هواخواه حومه های 
در  یابد.  تغییر  باید  دارد که مدل موجود  اعتقاد  است2،  بوده  شهری 
دسامبر 2008، وی این مشکل را تشخیص داد و راه حل هایی را پیش 
برد، که تفاوت چندانی با آنچه در این کتاب ارایه شده است، ندارد. وی 
پیشنهاد کرد ما به مدلی جدید برای حومه های شهری احتیاج داریم 
که به یاری آن، از وابستگی  این محالت به خودرو کاسته شود و در عین 
حال این منظرهای شهری کامل تر شوند: "برای بهره برداری مثبت از 
باید دو  اوباما  برنامه ی  برای محله های شهری،  اشتیاق در حال رشد 
ویژگی داشته باشد. ویژگی اول این است که باید الگوهای حمل ونقلی 
جدیدی بیافریند. طراحی متروی قدیمی بر اساس سامانه ی توپی-و-
پره بود – یعنی یک سری از آزادراه هایی که در هسته ی مرکزی شهر 
مرکز  چندگانه ی  گره های  عصر  در  اما  می شوند.  نزدیک  یکدیگر  به 
شهر و مسیرهای پیچیده ی سفرها، بهتر است که شبکه ای ترکیبی از 

سامانه های جاده ای و ریلی داشته باشیم."3 
حال  در  متحده  ایاالت  دولت  تفکر  نحوه ی  در  بنیادی  تغییری 
شکل گرفتن است. نهاِد مشارکت برای محله های شهری قابل زیست4 

1- David Brooks
2- Brooks, 2004
3- Brooks, 2008
4- Livable Communities Partnership

اقدامات  متحده،  ایاالت  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  اوباما،  دولت 
آژانس محافظت از محیط زیست آمریکا، دپارتمان مسکن و توسعه ی 
شهری آمریکا، و دپارتمان حمل ونقل آمریکا را هم سو خواهد ساخت. 
تا  می شود  خواسته  دولتی  دستگاه های  از  باالخره،  ترتیب،  این  به 
فعالیت های شان را با یکدیگرهماهنگ سازند، و در جستجوی هم افزایی 
بین سیاست های شان باشند - سیاست هایی که برابری و بازدهی را در 
مورد کاربری زمین ارتقا می بخشند، برای نیل به اهداف زیست محیطی 
کمک می کنند، و سبب پیش برِد راه حل های حمل ونقلی می شوند که 
دارای بیشترین بازده و کمترین میزان تولید گازهای گل خانه ای است.
کار  است،  بحث  مورد  واشنگتن  در  هم اکنون  که  عظیمی  تغییر 
آساني نخواهد بود، ولی بازسازی مناطق کالن شهری که قباًل یک بار 
آزادراه های  بیفتد. ساخت  اتفاق  نیز  دوباره  می تواند  پیوسته،  به وقوع 
بین ایالتی و استانی در آمریکا و کانادا منجر به ایجاد منظری شهری 
شد، که در نهایت تغییر شکل داد. هزینه ی این تالش تنها در آمریکا 
سرمایه گذاری  یک  است.  شده  برآورد  دالر  میلیارد   600 حدود  در 
چشم گیر مشابه، که هدف آن نوع متفاوتی از زیرساخت است، احتماالً 

نتایج چشم گیر مشابهی به همراه خواهد داشت.

مقیاس کالن شهر و محله
با وجودي که تصور بازسازی منظرهای شهری درجهِت برابری شغلی، 
بدون حمایت های مالی و سیاسی که در باال ذکر شد، سخت است، اما در 
صورت وجود چنین حمایت هایی، هر چیزی می تواند امکان پذیر باشد. 
در این صورت، مسئولیت و قدرت برای محَقق ساختن این تغییرات در 
طول پنج دهه ی آینده، به دستان شهروندان و مقامات رسمی مناطق 
می افتد. در این مقیاس، در این امر خطیر، مقامات رسمی برنامه ریزی، 
توسعه دهندگان، شهروندان، و مقامات رسمی منتخب، به طور فزاینده ای 
اهمیت پیدا می کنند. چه قوانینی می توانند هدایت کننده ی چنین تالشی 
برای برنامه ریزی منطقه ای و شهری باشند؟ در زیر، برخی از این قوانین، 
که دارای سابقه ی طوالنی نیز هستند، برای توسعه ی محوطه  های جدید 

جهت ایجاد مشاغل، عنوان می گردد.
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قانون 1: در نظر داشته باشید كه اكثر مشاغل جدید اثر بدی 
ندارند

تولیدات  در  مشاغل  رشد  سرعت  گذشته،  دهه ی  پنج  طول  در 
سنگین آمریکا و کانادا بسیار ُکند شده است، و صنعت خودرو فقط 
جدیدترین تلفات در این زمینه بوده است. ممکن است چنین استدالل 
کاالهای  تمامی  تقریباً  تولید  است، چراکه  نامانا  تمایل  این  که  شود 
فیزیکی ما به کشورهای خارجی برون سپاری می شود. تمایل بلندمدت 
هرچه که باشد، این امر قطعی است که تمایالت فعلی به احتمال زیاد 
در طول چند دهه ی آینده نیز باقی خواهد ماند، همان دهه هایی که 
پذیرد.  انجام  باید  نیز  کالن شهری  مناطق  بهبودبخشی  آنها  طی  در 
مشاغل  رشد  درصد  با 14  تنها  پورتلند  منطقه ی  دهه ی 1990،  در 
 40 آن  غیرتولیدی  مشاغل  درحالی که  بود،  روبرو  تولید  با  مرتبط 
تولیدی حتی مأیوس کننده تر  آینده ی مشاغل  افزایش داشت.  درصد 
 ،2010 و   1990 سال های  بین  در  می رود  انتظار  می رسد.   به نظر 
مشاغل تولیدی پورتلند 6/3 درصد کاهش داشته باشند، درحالی که 
مشاغل غیرتولیدی 54/6 درصد افزایش خواهند داشت1. تمام مشاغل 
غیرتولیدی قابل جایگزین شدن در محالت شهری هستند، بدون این 
که تهدیدی برای تولید سروصدا، دود، یا آلودگی باشند. این نکته ی 
بسیار مهمی است، زیرا در سراسر آمریکا و کانادا، قوانین منطقه بندی 
براساس این پیش فرض بوده است که بخش اعظم محوطه های مربوط 
به شغل های منطقه ی "صنعتی" باید از دیگر مناطق جداسازی شود، 
نزدیک به آزادراه ها، و نه  و فقط در مناطقی مجزا و منزوی، معموالً 
هیچ چیز دیگری، استقرار داده شوند. این رسم و عادت منطقه بندی، 
مشاغل  است.  نداده  مطابقت  مشاغل  تغییرپذیر  طبیعِت  با  را  خود 
بَدبو، خطرآفرین، پُرسروصدا، و دارای مقیاس صنعتی، درواقع همان 
به  رو  روزبه روز  مناطق صنعتی مستقر شوند،  در  باید  که  شغل هایی 
کاهش هستند. اکثر مشاغل جدید، پاک، بدون سروصدا، و اَمن هستند، 
و درنتیجه به آسانی می توانند در طبقه ی دوم یا باالتر ساختمان های 
برای  که  استقرار  یابند. طرحی  تراموائی  شهر  شریان های  به  نزدیک 
اُِرگان،  در  واقع  پورتلند،  نزدیکی  در  )دمشق(  داماسکوس  منطقه ی 

1-Yee, 2009

شارِت2  یک  در  طرح  این  است.  اصل  این  نشان دهنده ی  شده،  تهیه 
مشارکتی و با حضور تعداد کثیری از ذی نفعان پروژه تهیه شد، شارتی 
که یکی از اهداف اصلی آن بررسی این مسئله بود که چگونه می توان 
صد هزار نفر را در یک توسعه  ی شهری با مساحت هجده هزار جریب 
)7285 هکتار( اسکان داد، و در عین حال از اکولوژی محل محافظت 
و  کرد،  ارایه  خودروی شخصی  از  استفاده  به جای  گزینه هایی  نمود، 
فرصت های شغلی جدیدی در نزدیکی خانه ها آفرید. این اقدام مهم در 
از  نیرومند  به وقوع پیوست که مجموعه ای  سال 2002 در منطقه ای 
ابزارهای سیاستی، بستری بسیار مناسب را برای برنامه ریزی به وجود 
آورده بود. یکی از این ابزارهای سیاستی مهم و مشهور برنامه ی 2040 
برنامه ای  بود،  پورتلند  کالن شهری  برنامه ریزی  بخش  برای  پورتلند3 
که برای نخستین بار پتانسیل منطقه را برای مشاغل، چه در امتداد 
نمود.  مشخص  مختلط،  کاربری  دارای  گره های  در  چه  و  کریدورها 
کارگاه طراحی  از  برنامه ای که  راه کارهای عمومی،  این  با  انطباق  در 
شغل  هزار  صد  برای  کاری  فضای  شد،  منتج  داماسکوس  منطقه ی 
بخش  این  کارکنان  و  کارگران  تمامی  برای  که  کرد،  ایجاد  جدید 
ساکنین  برای  اضافه  مشاغل   – بود  کفایت  حد  از  بیشتر  و  کافی 
بود.  شده  گرفته  نظر  در  کالکاماس4  استان  در  هم سایه،  بخش های 
دستورالعمل های این کارگاه طراحی بر اساس این فرض بود که 15 
درصد از کل مشاغل جدید متعلق به خدمات، مونتاژهای سُبک، امور 
است  کارهایی  دیگر  و  دولت،  تجارت،  بهداشت،  تعلیم وتربیت،  مالی، 
که احتیاجی به جداسازی آنها وجود ندارد. درواقع، این گونه مشاغل 
باید تا حد ممکن در دِل کاربری های مختلط مستقر شوند تا از ایجاد 
هم افزایی بین آنها و مسکن و حمل ونقل اطمینان حاصل شود. طرح 
داماسکوس نشان دهنده ی این امر است که چگونه این هشتاد و پنج 
هزار شغل در امتداد شریان های تراموائی و بلوک های شهری مجاور 

Charrette -2  مأخوذ از زبان فرانسوی به معنی گاری دستی است. در مدارس معماری 
که  دانشجویانی  می شد،  گاری دستی حمل  توسط  که  پروژه،  تحویل  هنگام  کشور،  این 
کارشان هنوز تکمیل نشده بود، همچنان مشغول تمام کردن آن بودند. به این خاطر، کار 
با عجله و در واپسین روزهای تحویل را کار در شارت می گویند. شارتی که در اینجا ذکر 
آن آمد، جلسه یا جلسه هایی است که در ابتدای هر پروژه، در روش جدید طراحی منسجم 
)Integrated Design(، گذاشته می شود و در آن تمامی ذی نفعان و دست اندکاران 
پروژه، از قبیل مالک، طراح، شهرداری، ناظر، مجری، و ... حضور دارند و چارچوب اصلی 
طرح با پذیرش تمامی آنها مورد قبول واقع می شود تا به این ترتیب از آغاز پروژه، از بروز 

اشتباهات بزرگ در آن پیش گیری شود.
3- Portland 2040 Plan
4- Clackamas County
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این طرح استقرار داده شد.
الگوی انسجام مشاغل/مسکن که در طرح داماسکوس به نمایش 
گذاشته شد، جدید نیست؛ تا قبل از سال 1950 این الگو یک قاعده 
انواع  از  بسیاری  حتی   – اکثر مشاغل  زمان،  آن  در  استثناء.  نه  بود، 
تولیدی ها – در بافت شهر تنیده شده بود. بدون بازگشتی تدریجی به 
این الگوی تاریخی، تصور یک منطقه که در آن حتی امکان دسترسي  
به محل کار، بدون خودروی شخصی میسر باشد، مشکل است. اما با 

ایجاد چنین انسجامی، ممکن است هنوز شانسی وجود داشته باشد.

قانون 2: از به وجود آمدن محوطه های فضابر جهت مشاغل 
جلوگیری كنید

بلوک های  از  مشاغل  حرکت  موازات  به   ،1950 سال  از  پس 
تراموائی به محوطه های جداسازی شده و دور،  شهری و شریان های 
در  یافت.  کاهش  محوطه ها  این  در  نیز  هر جریب  در  مشاغل  تراکم 
بود،  نیز  که خودرومحور  در حومه ی شهر،  افقی  بی رویه ی  توسعه ی 
ساختمان های چندطبقه برای تولید، انبار و توزیع کاالها از ُمد افتادند. 

بناهای یک طبقه برای تمامی کاربری ها تبدیل به یک قاعده شد. از 
آنجا که اکنون دیگر همه باید برای رفتن به محل کار خود، رانندگی 
می کردند، محوطه های بیش ازاندازه وسیع پارکینگ ها، درصد زیادی 
از محوطه ی اداره ها را اشغال می کردند. فضای سبز حایل اطراف این 
محوطه ها نیز، که با نیت خوبی برای زیباسازی سایت اجرا می شدند، 
این پی آمد منفی را در بر داشت که تراکم تعداد مشاغل در هر جریب 
را حتی کم تر نیز می ساختند. به خاطر این دالیل،تراکم شغل ها در هر 

جریب در طی تنها چند دهه بیش از 80 درصد کاهش یافت.
در مطالعات داماسکوس، در نهایت، تراکم متوسط پانزده تا بیست 
شغل در هر جریب، تعیین شد. این ارقام، هدفی جاه طلبانه محسوب 
برنامه ریزان  از  بسیاری  که  است  چیزی  دوبرابر  حدود  چراکه  شد، 
محوطه های شغلی فرض می کنند و نیز بیشتر از اهداف بلندپروازانه ی 
نمایان گر  درحالی که  عدد،  این  است.  برنامه ی 2040  در  تعیین شده 
پیشرفت در تراکم فزاینده ی شغل در سایت ها است، هم چنان متأثر از 
فرضیات کاربری زمین به صورت توسعه ی افقی و بی رویه است. این در 
حالي است که مشاغل صنعتی عمومی و "منعطف" به طور متوسط تنها 

شکل 5-10 بسیاری از مشاغل تولیدی در پرتلند، واقع در اُِرگان، در قدیم در بافت شهر تنیده شده و با آن در 
نیز در  یافته بود و شهر  این جا، در شرق رودخانه ی ویالِمت1، صنعت در کنار رودخانه استقرار  انسجام بودند. در 

اطراف آن بنا گردید.

1- Willamette River
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به پانصد فوت مربع )46 متر مربع( فضای داخلی به ازای هر شغل، 
را  خود  محوطه ی  درصد   100 ساختمانی  چنین  اگر  دارند.  احتیاج 
بپوشاند، و حتی اگر یک طبقه هم باشد، در هر جریب می توان هشتصد 
بحران  با  که   - مشاغل  برای  مناسب تری  تراکم  داد!  جای  را  شغل 
گاز های گل خانه ای که ما هم اکنون در آن قرار داریم، متناسب است 
- تراکمی است که در طرح جدیدتر کربن خنثِی شهر ونکوور شمالی 

در نظر گرفته شده و برابر با بیش از پنجاه شغل در هر جریب است.

قانون 3: مشاغل را به شریان های تراموائی متصل كنید
حمل ونقل  ایستگاه های  به  به ندرت  مشاغل  جدید  محوطه های 
همگانی متصل است. در موارد نادری، وسایل حمل ونقل همگانی برای 
رسیدن به مراکز بالغ تر مشاغل در "شهر لبه ای1"، گسترش یافته اند، 
به  ویرجینیا  در  کورنِر2  تایسونز  اتصال  برای  فعلی  پیشنهادات  مانند 
اما  است.  معروف  مترو  به  که  واشنگتن  سریع  حمل ونقل  سامانه ی 
تنها  قبلی،  توسعه ی  انجام  از  پس  بهبودبخشی  از  نوع  این  ارایه ی 
می تواند تا حدودی موفقیت  آمیز باشد، و حصول به آن نیز مستلزم 
صرف هزینه ی فوق العاده زیاد به ازای خدمات رسانی به هر کارگر یا 
کارکن است. در مواردی به خصوص، شرکت های خوش فکر، با کمک 
مقامات مسئول محلی، به گونه ای موفقیت آمیز محوطه های مشاغل در 
منطقه ای  همگانی  حمل ونقل  سامانه های  به  را  مختلط  کاربری های 
متصل ساخته اند، یک نمونه ی خوب در این زمینه، ایستگاه آتالنتیک 
در آتالنتا است. این تالش های قابل تحسین، طلیعه ی فرصت جدیدی 
سامانه ای  بعدی،  گام  شود.  سامان دهی  باید  که  فرصتی  اما  هستند، 
منطقه ای از شریان های تراموائی نزدیک به تمامی بخش ها است، که 
نیز هستند، می توانند  غیرآالینده  آن  85 درصد کل مشاغل، که  در 
به گونه ای مفید مستقر گردند. سیاست موجود و جدید ایالتی و استانی 
در  تا محوطه های مشاغل  ملزم سازد  را  باید شهرداری ها  و  می تواند 
حمل ونقل  کریدورهای  نزدیکی  در  بیش تر  را،  مختلط  کاربری های 
همگانی شهر تراموائی، در محدوده ی یک شبکه ی خیابانی متصل به 

Edge City -1 محل تمرکز فعالیت های مربوط به کسب وکار، خرید، و تفریح در بیرون 
از محدوده ی منطقه ی شهر سنتی، که محالت مسکونی نیمه روستایی یا حومه ی شهری 

در اطراف آنها شکل می گیرد. م.
2- Tyson’s Corner

یکدیگر، مستقر سازند، تا در اطراف تقاطع های غیرهم سطح آزادراهی.
خیابانی  سامانه ی  یک  به  دست یابی  برای  امیدی  هیچ  چنان چه 
متصل به یکدیگر و الگوی شهر تراموائی، که در فصل 2 مورد بحث 
قرار گرفت، وجود نداشته باشد، در این صورت دسترسي  به مشاغل 
باید حداقل توسط اتوبوس امکان پذیر باشد. متأسفانه، پیکره بندی اکثر 
محوطه های جدید مشاغل به گونه ای است که رساندن خدمات اتوبوس 
بر  آنها  آنها دشوار است.  به  از حمل ونقل همگانی  نوع دیگری  یا هر 
سر راه هیچ مقصد دیگری قرا ندارند، و نحوه ی طراحی راه های داخلی 
آنها به صورت غیرمستقیم و پیچ درپیچ است و رانندگان اتوبوس ها را 
برای خدمات رسانی به تعداد معدودی از کارگران یا کارکناِن مسافر، به 
سفرهای طوالنی و مارپیچی وادار می سازد. حتی در منطقه ی متروی 
پورتلند، که در غیر این صورت پیش گام بود، جاذبه ی سیاسی چنین 
محوطه های شغلی، هرگونه مالحظه ی دیگری را فاقد اهمیت ساخته 
است )همان طور که در شکل 5-12 دیده می شود، در تقاطع بزرگ راه 

سان ِست و جاده ی نورث وست کورنِلیوس پاس3، در غرب پورتلند(.
در شکل 5-13 پیکره بندی جایگزین بسیار پایدارتری نشان داده 
شده است، که برگرفته از پروژه ی کارگاه طراحی محله ی داماسکوس 
را می دهد  برای مشاغل  ایجاد گره ای  اجازه ی  پیکره بندی  این  است. 
که در بلوک ها و الگوی خیابانی محله ی اطراف تنیده شده و همراه با 

3- Sunset Highway and Northwest Cornelius Pass Road

شکل 5-11 تایسونز کورنِر، واقع در ویرجینیا، مثالی از یک مرکز مشاغل است 
که در مجاورت تقاطع دو آزادراه واقع شده و عموماً فقط توسط خودروی شخصی 

قابل دسترسي  است.
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بلوک هایی پُر از مشاغل گوناگون است که یا در کنار یک کریدور اصلی 
حمل ونقل همگانی قرار دارند یا تنها یک بلوک از آن فاصله دارند. در 
مقایسه با پیکره بندی یک پارک اداری معمولی، این طرح، دسترسي  
آسانی را به خطوط حمل ونقل همگانی ارایه می کند، که هم به این 
کاربری های  دیگر  به  هم  می کند  مشاغل خدمات رسانی  محوطه های 

موجود در امتداد این خط.

بلوک ها  در  به خوبی  مشاغل  كه  باشید  مطمئن   :4 قانون 
مستقر می شوند – واقعًا این طور است!

برخی می گویند که محوطه های جدید مشاغل نمی توانند به خوبی 
در بلوک ها و الگوهای خیابانی سنتی مستقر شوند. این امر حقیقت 
 640 در   320 استاندارِد  کمابیش  اندازه ی  گرفتن  نظر  در  با  ندارد. 
فوت )97/5 در 195 متر( بلوک در آمریکای شمالی، می توان نشان 
اکنون  انواعی که  اداري، حتی  با کاربري  اکثر ساختمان های  داد که 
جریِب  چهار  در  به راحتی  می شوند،  استفاده  اداری  پارک های  در 
که  قلیلی  ساختمان های  می گیرند.  جای  دراختیارگذاشته شده، 
بزرگ تر هستند، می توانند در ترکیب دو بلوک، که بلوکی ده جریبی 
متر(   195 در   195( فوت   640 در   640 ابعاد  به  )چهارهکتاری( 
محله  یک  که  درصورتی  باألخره،  و  شوند.  مستقر  می آورند،  به وجود 
باشد  ساختمان هایی  یا  ساختمان  داشتن  برای  خوبی  شرایط  دارای 
که به سایت های وسیع تری احتیاج داشته باشند، بلوک هایی را با ابعاد 

تا 640 در 1280 فوت )195 در 390 متر( با مساحت بیست جریب 
)هشت هکتار( می توان ایجاد کرد، بدون آن که به خیابان های اطراف 

آنها بار ترافیکی بیش ازحد و چشم گیری تحمیل گردد.
 

در  كاملی1  صددرصد   موفقیت  هیچ  كه  بپذیرید   :5 قانون 
پیش نیست

در  مانع  سخت ترین  اغلب  که  هستیم  روبرو  امري  با  اینجا  در 
برابر انسجام معقول مشاغل در درون محله ها است. این مانع، رسمی 
داشتن  امید  از  است  عبارت  و  است،  محله ها  از  بسیاری  در  معمول 
برای "موفقیت صددرصد کامل مشاغل". محله ها عموماً از سایت های 
بسیار بزرگ حمایت خواهند کرد، از طریق منطقه بندی برای کاربری 
صنعتی و قرار دادن محدودیت های ایجاد حداقل اندازه ی قطعه زمین 
با این  در زمین هایی که برای این منظور اختصاص داده شده است، 
 امید که کارخانه ی غول پیکر اینِتل2 یا چیزی شبیه به آن، در آن جا

home run -1   اصطالحی در بازی بِیس بال که به طور مجازی در زمینه های دیگر به 
معنی "موفقیت )صددرصد( کامل" استفاده می شود.

2- Intel

شکل 5-12 پارک کسب وکار سان ِست، نزدیک پورتلند، واقع در اُِرگان، مثالی 
از یک مرکز اشتغال با شبکه ی راه های داخلی غیرمستقیم و پیچ درپیچ است.

شکل 5-13 نقشه ی محوطه ی پروژه ی داماسکوس )دمشق(
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ایجاد شود. این امر به قدر کافی برای برانگیختن انگیزه مقامات رسمی 
برای خریداران دایمی  شهری و منطقه ای کافي است )که روش آن 
سروصدای  با  ایشان  درنتیجه،  نیست(.  ناآشنا  بخت آزمایی  بلیط های 
و  یکدیگر  به  متصل  خیابانی  شبکه های  طرح های  برابر  در  فراوان 
از  با مقیاس شهری مقاومت می کنند. ضمناً، بیش  بلوک های سنتی 
اشغال می کنند،  را  بسیار کوچک تری  95 درصد مشاغل، سایت های 
)دو،  بیست جریب  یا  ده  پنج،  در  به آسانی  می توانند  که  سایت هایی 

چهار یا هشت هکتار( جای داده شوند.

قانون 6: بدانید كه نوارهای تجاری دوست شما هستند 
در نهایت، واقعیت این است که در اکثر محله های واقع در حلقه ی 
اول و دوم حومه ی شهر، تمام زمین ها استفاده شده اند. بنابر این در 
دارای ضریب شغل بَرِی  تسهیالت  برای  زمین  می توان  محله ها  کدام 
باال پیدا کرد؟ اراضی قهوه ای1 یک گزینه اند، ولی به ندرت در مناطق 
حومه ی شهر یافت می شوند، و حداکثر 1 درصد از کل اراضی شهری 
را تشکیل می دهند. اما یک نوع زمین وجود دارد که به مراتب بیشتر 
مناسب تر  گوناگون،  اشکال  به  توسعه ی مجدد  برای  و  یافت می شود 
 ،1950 دهه های  از  میراثی  کم تراکم،  و  نواری  تجاری  مناطق  است. 
بازار، سودآوری کمی  1960 و 1970 هستند، که در شرایط کنونی 
که  هستند  بین شهری  یا  تراموائی  کریدورهای  یا  نوارها،  این  دارند. 
روی  بر  آزادراه محور  توسعه ی  محصول  یا  تحلیل رفته اند،  به شکلی 
درصد   10 سایت هایی  چنین  هستند.  قبلی  روستایی  جاده های 
خود  به  را  دوم  و  اول  حلقه ی  در  شهر  حومه ی  اراضی  از  بیشتر  یا 
اختصاص داده اند، اراضی ای که برای توسعه ی مجدد مناسب و رسیده 
هستند و موقعیت مکانی ممتازي در منطقه  دارند. این اراضی، به طور 
تعداد  این که  از  فارق  دارند،  قرار  کریدورهای حمل ونقلی  در  معمول 
مسافران فعلی آنها چقدر کم است، و نوعاً مکان هایی بسیار مناسب 
هستند برای این که در درون آنها شکل شهر تراموائی، که در فصل 2 

توسعه ی  که  می شود،  اطالق  متروکه  پروژه های  اراضی  به   Brownfield sites  -1
مجدد آنها مستلزم صرف هزینه هایی ازجمله برای رفِع آلودگی های موجود در آنها است؛ 
دربرابِر Greenfield sites )اراضی سبز(، که به اراضِی بِکر که قباًل مورد توسعه قرار 
نگرفته اند، گفته می شود. اصطالح جدیدتری که در این زمینه ها مورد استفاده قرار گرفته، 
Greyfield site/land )اراضی خاکستری( است، که برای توسعه ی مجدد، نسبت به 
اراضی قهوه ای، به صرف هزینه ی کم تری احتیاج دارند، چرا که فاقد آلودگی های جدی 

بوده و بعضاً دارای زیرساخت های قابل استفاده ای نیز هستند. م.

شکل 5-14 این نوار تجاری در تولسا2، واقع در اوکالهوما، بر روی چیزی مستقر 
است. ساختمان های  بوده  پیاده  دوست دار  تجاری  کریدور  یک  زمانی  که  شده 
دارای مقیاس کوچک و روبه خیابان، توسط فروشگاه های فوق العاده بزرگ که در 

مقابل شان پارکینگ های وسیع قرار گرفته، جایگزین شده اند.

مورد بحث قرار گرفت، مجدداً ایجاد گردد.
از میان تمامِی روابطی که سبب استفاده ی بیش از حد از انرژی 
و  آشفته  رابطه ی  می شود،  گل خانه ای  گازهای  تولید  درنتیجه،  و 
آنها  مرتبط ساختن  امکان  و عدم  و مسکن،  بین مشاغل  مشکل زای 
الگوی  این که  البته  است.  مورد  بدترین  منطقی،  و  معقول  به گونه ای 
کارگران/ همه ی  برای  زندگی  محل  به  کار  محل  نزدیکی  تاریخی 
را در  امر  این  باید  ولی  است.  احیا شود، غیر ممکن  کارکنان دوباره 
نظر داشته باشیم که هیچ پیشرفت واقعی در جهت پایداري حاصل 
نمي شود مگراین که مانع اجراي سیاست هایي شویم که اجازه می دهند 
کانادا  و  آمریکا  در  کارگران/کارکنان  کل  از  درصد   5 از  کمتر  تنها 
به راحتی بتوانند با وسایل حمل ونقل همگانی به محل کار خود بروند؛ 
مگراین که  کند  حل  را  مشکل  این  نمی تواند  سرمایه گذاری  هیچ  
مشاغل  از  عادالنه تری  توزیع  با  را  خود  بتواند  کالن شهری  ماتریس 
و خانه ها، منطبق سازد. هیچ عاملي نمی تواند کارگران/گارکنان را به 

2- Tulsa
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اینکه ستون فقرات  مگر  سوی وسایل حمل ونقل همگانی جذب کند 
شهری  منظرهای  و  آزادراه،  همان  منطقه  حمل ونقلی  زیرساخت 
سطح  در  تالشي  هیچ   شوند.  خارج  انحصاری  حالت  از  تک منظوره، 
ارتقا  را  انسجام  که  سیاسی  بستری  مگر  شد،  نخواهد  موفق  محلی 
بخشد، نه اینکه مانع آن گردد و در نهایت، به موفق شدن هیچ یک از 
اعتبارات  این که  مگر  داشت  امیدی  نمی توان  پیشنهادی  قوانین  این 
منطقه   دستگاه  بنیادی  پایدار سازي  صرف  استانی  و  ایالتی  فدرالی، 

کالن شهری – یعنی زیرساخت حمل ونقل همگانی و ترابری – شود.
خوشبختانه، ابزارهاي ساده و قانونی برای روبرو شدن موفقیت آمیز 
با این چالش وجود دارد. قوانین برنامه ریزی منطقه ای که فراهم کننده ی 
بلکه حقیقت است.  نیست؛  رؤیا  باشند یک  برابری مسکن و مشاغل 
قانون کاربری اراضی اُِرگان، پس از سی سال مبارزه، تهدید و پیشرفت، 
بهترین مثال موجود آمریکا برای ایجاد هماهنگی بین راه برد مشاغل، 
مسکن و حمل ونقل است. منطقه ی پورتلند، تا حدود زیادی به خاطر 
وجود همین قانون، تنها منطقه ی آمریکای شمالی است که در مسیر 
صحیح برای نیل به اهدف خود در ارتباط با پروتوکل کیوتو در جهت 
بزرگ  تغییری  ایجاد  انتظار  دارد1.  قرار  گل خانه ای  گازهای  کاهش 
برای  فدرالی  دالرهای  تخصیص  جهت  ضوابط  و  معیارها  در  مهم  و 
زیرساخت ها دیگر امري ساده لوحانه نیست؛ چنین تغییری هم اکنون 
منطقه ی  راه بردی  طرح  کانادا،  مقیاس  در  است.  وقوع  حال  در 
خود،  کاستی های  و  تنازعات  تمام  با  ونکوور،  قلمروی  قابل زندگِی2 
باعث به وجود آمدن منطقه ای شده، که در آن به راحتی بیش از نیمی 
مناطقی  در  و  ساخته شده اند  باال  تراکم  با  جدید  خانه های  تمامی  از 

استقرار یافته اند که دوست دار حمل ونقل همگانی است.
نه تنها در  ایجاد وسیع تر این ساختارهای سیاستی و مالی –  با 
برنامه ریزان،  ایالت و استان -  بلکه در هر  اُِرگان،  نه تنها در  ونکوور، 
توسعه دهندگان، و طراحان محلی از پشتیبانی الزم برای درمان این 
بیماری برخوردار خواهند شد. این امر در ده سال اتفاق نخواهد افتاد؛ 
حتی در بیست سال هم اتفاق نخواهد افتاد. ایجاد تغییرات در شهرها 
از این ها احتیاج دارد. ولی آیا در پنجاه سال امکان  به زمانی بیشتر 

1- Condon, 2008
2- Livable Region Strategic Plan (LRSP)

وقوع آن هست؟ آری. قباًل چنین اتفاقی در چنین بازه ی زمانی به وقوع 
ابزارهای  شود.  محقق  می تواند  نیز  دوباره  بنابراین،  است؛  پیوسته 
سیاستی که هم اکنون وجود دارند، چنان چه تقویت شوند، می توانند 
برابر و مساوات، و مولِد  از  باعث به وجود آوردن محله هایی برخوردار 
و  مسکن  که   محله هایی  شوند.  گل خانه ای  گازهای  اساسي  کاهش 
مشاغل را به گونه ای متعادل  ارایه مي کنند، گزینه هایی معقول به جای 
استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به محل کار فراهم مي کنند 
از  شبکه ای  درون  در  منسجم  و  هماهنگ  به گونه ای  را  مشاغل  و 
محله های کامل و خودکفا جای می دهند. شش قانونی که در باال برای 
یا غایت هایی دیگر که در همین اصول ریشه  این غایت،  به  رسیدن 
بیماری مناطق  را در درمان  راهی منطقی و عملی  ارایه شد،  دارند، 
انرژی مردم را  پیش رو مي گذارند. این یک بیماری است که پول و 
هدر مي دهد، و در عین حال، به جداسازی و تبعیضی دامن می زند که 

اصول مردم ساالری را مخدوش می سازد.
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محل زندگي، وجه دیگر رابطه ی بین مشاغل و مسکن است، آنچه 
در فصل 5 مورد بحث قرار گرفت. در این فصل، نگاهی دقیق تر به این 
می اندازیم که انواع خانه هایی که در آنها زندگی می کنیم، و نحوه ی 
قرارگیری و چیدمان آنها در قطعه زمین، بلوک و بخش، چگونه بر روی 
پایداری منطقه و به خصوص میزان سرانه ی  تولید گازهای گل خانه ای 

تأثیر می گذارد.

را،  سهم  بیش ترین  ساختمان ها  کانادا،  در  هم  و  آمریکا  در  هم 
نسبت به هر بخش دیگری، در تولید گاز های گل خانه ای دارند – حتي 
بیش تر از بخش حمل ونقل، و بیش تر از بخش صنعت. با این وجود، 
سهم نسبی ساختمان ها در رابطه با کل گازهای گل خانه ای تولیدشده 
در منطقه، در قسمت های گوناگون آمریکای شمالی، متفاوت است. این 

امر به  چند عامل بنیادی بستگي دارد: )1( حاکم بودن استانداردهای 
کمابیش سخت و دقیق ساخت وساز در برخی نقاط، )2( منبع انرژی 
مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش ساختما ن ها، و )3( نوع اقلیم. 
آنها  به نسبت سختی دارند و در  اقلیم  ایالت ها و استان هایی که  در 
برای تولید انرژی الکتریکی از زغال سنگ استفاده می شود، و سوخت 
کوره های غیرالکتریکی شان عموماً نفت است، تولید گازهای گل خانه ای 
به ا زای هر متر مربع فضای ساخته شده، به نسبت باال خواهد بود. در 
آمریکا، ایالت اوهایو نمونه ای از این موارد است. در این ایالت، منبع 
انرژی مورد نیاز ساختمان  ها برای تولید گرمایش، نفت است و برای 

تولید برق نیز از ذغال سنگ استفاده مي شود.
در اقلیم های مالیم تر، که انرژی برق از آب، یا نیروی هسته ای، و 
انرژی الزم جهت گرمایش از برق یا گاز طبیعی تهیه مي شود، تولید 
گازهای گل خانه ای به ازای هر متر مربع فضای ساخته شده، به مراتب 
کمتر خواهد بود. مثال های برجسته در این مورد، بخش غربی کانادا و 
بخش شمال غربی پاسیفیک آمریکا است. به دلیل دسترسي آسان به 
نیروی برق آبی و گاز طبیعی، تولید گاز های گل خانه ای به ازای هر متر 
در سیاتل،  درنتیجه،  است.  پایین  نسبت  به  فضای ساخته شده  مربع 
پورتلند، و ونکوور، حمل ونقل نسبت به ساختمان ها درصد بیشتری از 

کل گازهای گل خانه ای منطقه ی شهری را سبب می شود.
از مناطق مختلف چگونه بر چالش کاهش تولید  این که هر یک 
گازهای گل خانه ای تأثیر خواهد گذاشت، بسیار متفاوت است. اولویت 
دیگر،  برخي  برای  در حالي که  هستند؛  ساختمان ها  مناطق،  برخی 
حمل ونقل اهمیت بیش تري دارد. در هر یک از این دو حالت، چیدمان 
رفت وآمد  آنها  بین  مردم  چگونه  این که  و  زمین،  در  ساختمان ها 

ارایه ی طیف متنوعی از انواع فصل6
خانه های مسکونی

شکل 6-1 این نمودار تنوع مسکن را در امتداد یک کریدور اصلی در یک شهر 
تراموائی نشان می دهد.
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می کنند، نقطه ی آغاز تعیین کننده ای برای تجزیه وتحلیل خواهد بود. 
کاربری های مسکونی بین 70 تا 85 درصد از کل اراضی توسعه داده شده 
را در مناطق شهری آمریکای شمالی به خود اختصاص می دهند. این که 
احتماالً  می یابند  شکل  و  مي شوند  بهره برداری  اراضی،  این  چگونه 
و  اقتصادی  اجتماعی،  پایداری  تعیین  برای  فیزیکی  عامل  مؤثرترین 
زیست محیطی منطقه است. نتیجه ی عملی سیاست های جاری مغایر 
با اهداف بنیادین پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوده 

است.
به وجود  با  بسیاري،  موارد  در   – ما  منظرهای مسکونی  هم گونی 
در  را  شهری  مناطق  تمامی  که  مسکونی  تک کاشت1  یک  آوردن 
برمی گیرد – به دو طریق به پایداری اکولوژیک ضربه زده است. اول، 
همان طور که در فصل 5 بحث شد، قوانین منطقه بندی و تقسیم بندی 
باعث مشکل تر ساختن عرضه ی خانه های ارزان قیمت در نزدیکی محل 
کار می شود. دوم، قوانین منطقه بندی و تقسیم بندی از یک سو سبب 
ساختمان ها  توسط  گل خانه ای  گازهای  تولید  بیش ازاندازه ی  ازدیاد 
می شود )با حمایت کردن از ساختمان هایی که گرم و سرد کردن آنها 
بهای زیادی را می طلبد(، و از سوی دیگر چیدمانی را به وجود می آورد 
واحدهای  دیگر  به  نزدیکی  بالقوه ی  فواید  از  هیچ یک  آن  توسط  که 

مسکونی به دست نمی آید.

Monoculture -1 در کشاورزی و زراعت به کاشت تنها یک نوع گیاه در زمین به طور 
نیز  آن  بیشتر  ازدیاد محصول، سبب صدمه پذیری  عین  در  )که  اطالق می شود  مستمر 

می گردد(. م.

برای  ابزاری  به عنوان  ناخودآگاه،  یا  آگاه  منطقه بندی، 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  پایداری  مخدوش ساختن 
تحمیل نابرابری اجتماعی، یکي از خصوصیات بارز منطقه بندی است. 
قوانین منطقه بندی سبب می شوند تا بخش های وسیعی توسط قطعاِت 
یک اندازه ی مسکونی پوشیده شوند و فقط یک صاحب داشته باشند. 
انحصارطلب  اساساً  می آیند  به وجود  ترتیب  این  به  که  محله هایی 
بوده و درنتیجه بنیادی ترین تعریف یک جامعه ی پایدار را زیر سؤال 
می برد. سیاست های بازدارنده ی منطقه بندی منجر به ایجاد محله هایی 
سن،  از  باریکی  طیف  با  مردم،  از  باریکی  طیف  توسط  که  می شود، 

درآمد و نوع خانوار اشغال می گردند.
مخدوش  نیز  را  اقتصادی  پایداری  تک کاشتی،  محله های  چنین 
می سازند؛ برای انطباق با شرایط متغیر آینده با مشکل روبرو هستند، 
اگر این امر برای شان ناممکن نباشد. اکثر مناطق شهری بخش عمده ای 
از اراضی خود را به مسکِن گروهی از مردم اختصاص داده اند که درواقع 
در حال ناپدید شدن است: خانواده های متشکل از پدر و مادر و بیش 
از دو بچه. در بسیاری از مناطق حلقه ی اول و دوم حومه ی شهرها، 
خانه های دارای سه و چهار اطاق خواب، اکنون به طور فزاینده ای در 
که  هستند  مسنی  والدین  اغلب  که   – است  نفر  دو  یا  یک  اشغال 
فرزندان شان از خانه ی ایشان رفته اند و حاال بیش از یک اطاق خواب 
خالی در اختیار دارند. درعین حال، از آنجا که افراد و زوج های جوان 
در جستجوی جایی برای زندگی هستند که مناسب و ارزان باشد، بازار 
چنین مسکنی بسیار رقابتی شده، درحالی که تمامی این اطاق خواب ها 
بالاستفاده مانده اند. قوانین ما حامی این عدم تعادل هستند و، از آن جا 
که تغییر دادن منطقه بندی پس از اعمال آن، بسیار مشکل است، رفع 

این مسئله تقریباً ناممکن است.
معکوس  نتیجه ی  جاری  سیاست های  این که  داشتن  نظر  در  با 
سیاست های  با  متضاد  مجموعه سیاستی  به کارگیری  شاید  دارند، 
جاری، معقول باشد. جایی که در گذشته بر یک شکل بودن قطعه زمین 
اندازه ی قطعات زمین اصرار ورزد تا  باید بر تنوع  اصرار داشت، حاال 
منجر  انواع خانه ها  از  ایجاد طیف وسیعی  به  غیرقابل اجتنابی  به طور 
شود. افزون بر این، جایی که تا پیش از این، بر داشتن یک نوع ساکن 
و مالک تمرکز داشت، حاال باید بر انواع متفاوت ساکن و مالک در هر 
بلوک اصرار کند. جایی که زمانی ایجاد هرگونه واحدهای استیجاری 

شکل 6-2 انتشار دی اکسید کربن در آمریکا به تفکیک بخش، 1950-2000
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برای  سیاستی ای  ابزارهای  باید  اکنون  می کرد،  ممنوع  محله  در  را 
نقض آنها بیابد. راه بردهایی که برای ساخت وساز و چیدمان خانه های 
آوردن چنین  به وجود  برای  نقطه ی شروعی  می آیند  ادامه  در  پایدار 
مجموعه ای از ابزارهای سیاستی در اختیار شهروندان و مقامات رسمی 

می گذارند.

تأثیر نوع ساختمان بر تولید گازهای گل خانه ای
ساده سازی  خطر  از  آگاهی  با  و  فصل،  این  اهداف  به  نیل  برای 
وجود  مسکونی  ساختمان  نوع  سه  که  گفت  می توان  بیش ازاندازه، 
ساختمان های  طبقه،  سی  تا  ده  بین  بلندمرتبه ی  برج های  دارد: 
که  مجزا،  زمین گرای  بناهای  و  طبقه،  نه  تا  چهار  بین  میان مرتبه ی 
اکثراً خانه های تک خانواری و دارای سه طبقه یا کم تر هستند. هر یک 
از این سه نوع ساختمان، در ارتباط با مقدار بازدهی انرژی، و درنتیجه 
خود  خاص  عملکردی  خصوصیات  گل خانه ای،  گازهای  تولید  میزان 
از 70  تا بیش  تولید گازهای گل خانه ای  را دارند. درحالی که کاهش 
شیشه های  از  استفاده  )با  است  ممکن  ساختمان  نوع  هر  در  درصد 
برخی  در  غیره(،  و  حرارتی  پمپ های  بیش تر،  عایق بندی  مخصوص، 
از انواع آنها این امر مشکل تر و درنتیجه گران تر از دیگر ساختمان ها 
به  به خاطر طراحی شان، نسبت  برج های مسکونی،  مثال،  برای  است. 
از  بیشتری  حرارت  جذب  و  دفع  معرض  در  ساختمان ها  دیگر  انواع 
برج مسکونی  مدرن  موج  پیش آهنگ  ونکوور  اقلیمی هستند.  عوامل 
در آمریکای شمالی بوده است، که به خاطر باریک بودن زیاد آن، "برج 
نقطه ای" نامیده شده است، و معموالً هر طبقه ی آن کم تر از هشت 
تنها دارای چهار واحد مسکونی  و  هزار فوت مربع )743 متر مربع( 
واحد  یکصد  از  بیش  عموماً  نوع ساختمان  این  ناخالص  تراکم  است. 
مسکونی در هر جریب )حدود 4047 متر مربع( است. بین سال های 
ونکوور  1990 و 2000، جمعیت ساکن در شبه جزیره ی مرکز شهر 
دوبرابر شد، با افزایش دفعی از چهل هزار نفر به هشتاد هزار نفر تنها 
در طول ده سال. درواقع تمامی ساکنان جدید در برج های نقطه ای 
اسکان داده شدند. با الهام گرفتن از ونکوور، شهرهای دیگری، مانند 
تورنتو، کالگاری، سان فرانسیسکو، پورتلند و سیاتل، در این جهت در 

حرکت اند.
انواع ساختمان ها بیشتر در معرض جذب  به دیگر  برج ها نسبت 

باد،  باد هستند. سرعت های  ناخواسته ی گرما توسط آفتاب و  و دفع 
حتی در مناطق دارای باد کم مانند سیاتل و ونکوور، با افزایش ارتفاع، 
افزایش  سهمی  به صورت  باد  توسط  حرارت  دفع  می گردد.  بیش تر 
زیاد  به صورت خطی  باد  وزش  سرعت  که  هنگامی  می یابد، خصوصا 

می شود.
گرمای تابشی که توسط خورشید ایجاد می شود نیز یک مشکل 
برج  دیوارهای  توسط  آفتاب  میزان جذب گرمای  تابستان،  در  است. 
غربی  و  شرقی  دیوارهای  در  به خصوص  باشد،  زیاد  بسیار  می تواند 
و  زود  آفتاب در صبح  تابش  زیادی در معرض  )که در طول ساعات 
اواخر بعدازظهر هستند(. هیچ ساختمان یا درختی نمی تواند بر روی 
برج های بلندمرتبه سایه اندازی کند، بنابر این حفاظی در برابر تابش 
به خاطر ترجیح خریدار  خورشید وجود ندارد. برج های مدرن معموالً 
و سهولت ساخت، پوسته ی شیشه ای دارند. پوشش شیشه ای معموالً 
به  تعدیل جذب حرارت  برای  راهی  و  بوده  تاحدودی منعکس کننده 
در  می کند. حتی  نفوذ  آن  به  هم چنان  گرما  اما  است،  پوسته  درون 
برج ها  ونکوور،  و  سیاتل  مانند  پیوسته خنک هستند،  که  اقلیم هایی 
به دستگاه های تهویه ی مطبوع هوا احتیاج دارند. آمار رسمی بریتیش 
کلمبیا بیان گر این است که، به طور متوسط، برج های بلندمرتبه نسبت 
هر  به ازای  بیشتری  انرژی  درصد   50 میان مرتبه  ساختمان های  به 
مترمربع زیربنای مسکونی مصرف می کنند، هرچند قوانین مربوط به 

انرژی نسبت به این نوع از ساختمان سخت گیرانه تر است.
در انتهای دیگر طیف تراکم، خانه ی تک خانوارِی مجزا قرار دارد 
که در قطعه زمین مختص خود است. طیف تراکم این نوع ساختمان 
بسیار وسیع است، اما عموماً نمی تواند بیش از هشت واحد مسکونی در 
جریب ناخالص باشد )بدون دوبلکس ها و سوییت های ثانوی(، و به طور 

معمول  بین یک و چهار واحد مسکونی در هر جریب ناخالص است.
در طول پنجاه سال پس از کنار گذاشتن ترامواها، مساحت داخلی 
این  است.  دوبرابر شده  متوسط  به طور  آمریکا  تک خانواری  خانه های 
بُعد  شدن  کوچک  با  هم زمان  که   – ساختمان  داخلی  حجم  ازدیاد 
خانوار متوسط اتفاق افتاده است – سبب کاهش چشم گیر بازدهی این 
نوع خانه شده است. درنتیجه، ساکنین این نوع خانه به طور مستمر 
سرانه ی تولید گازهای گل خانه ای خود را به موازات بزرگ شدن اندازه ی 

خانه شان، افزایش داده اند.
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با این وجود، این تنها بُعد مشکل تولید گاز های گل خانه ای توسط 
فضای  سرانه ی  میزان  اگر  نیست.  تک خانواری  مسکونی  خانه های 
داخلی خانه های مردم به حد قبل از دهه ی 1940 نیز برسد، باز هم 
بیش تر از سهم مجازشان گازهای گل خانه ای ایجاد خواهند کرد. چرا 
چنین است؟ زیرا خانه  های تک خانواری همان نقایص فیزیکی برج ها را 
دارند؛ فقط در مقیاسی کوچک تر. از دیدگاه انرژی، خانه ی تک خانواری 

کم بازده ترین راه برای اسکان یک خانواده است. پوسته ی خارجی آن 
عوامل  معرض  در  بیشتر  ساختمان ها،  از  دیگری  نوع  هر  به  نسبت 
اقلیمی است. حتی ساختمان های دوبلکس دارای یک دیوار مشترک 
هستند، دیواری که در معرض عوامل اقلیمی نیست. خانه های ردیفی 
حداکثر  و  چهار  حداقل  آپارتمان ها  دارند.  مشترک  دیوار  دو  حداقل 
خانه های  به  نسبت  آپارتمان ها  درنتیجه،  دارند.  مشترک  دیوار  پنج 

تک خانواری تا 80 درصد کم تر در معرض عوامل اقلیمی هستند.
در میان این طیف تراکمی، بهترین نوع ساختمان از نظر تولید کم 
گازهای گل خانه ای، ساختمان های کم ارتفاع با تراکم متوسط تا زیاد 
هستند. معموالً تراکم این نوع ساختمان ها بین بیست تا شصت و پنج 
تأثیر  پارکینگ ها  به  مربوط  )الزامات  است  در جریب  واحد مسکونی 
فراوانی بر تراکم این نوع ساختمان دارد(. دالیل بازدهی باالی این نوع 

ساختمان ها به شرح زیر است: 
سایه اندازی  امکان  مشترک،  دیوارهای  ممکن  تعداد  بیش ترین 
بودن  ارزان تر  و  آسان تر  دیگر،  ساختمان های  و  درختان  توسط 
برج های  به  نسبت  سرمایشی  و  گرمایشی  سامانه های  و  آسانسورها 

نقطه ای.
در منطقه ی ونکوور، خانه های واقع در تراکم های باالی بیست و 
خانه های  کل  از  نیمی  خالص، حدود  در جریب  مسکونی  واحد  پنج 
تازه ساخت را تشکیل می دهند. سیاتل و پورتلند نیز تمایالت مشابهی 
دارند، ولی نه به این شدت. دالیل این امر متفاوت است، اما تغییرات 
جمعیتی علت عمده این امر است. در منطقه ی شهری ونکوور، درصد 

)a(

)b(

)c(
شکل 6-3 خانه ی تک خانواری مجزا و بزرگ )a( از نظر بازدهی مصرف انرژی، 
به خاطر سطح بسیار زیاد آن به ازای هر واحد، ناکارآ محسوب می شود، درحالی که 
برج بلندمرتبه )b( نیز به دلیل عملکرد  ضعیف شیشه به عنوان یک عایق در برابر 
جذب و دفع گرما، با مشکل روبرو است. خانه های ردیفی دارای تراکم متوسط 

)c( بهترین بازدهی مصرف انرژی را دارند. 

میان دوره ای، چهارماِه چهارم  گزارش  منطقه ای،  آمار چهارماهه ی  شکل 4-6 
2008: بخش منطقه ی ونکوور بزرگ، وزارت کار و خدمات شهروندان.1 
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و سنی  خانواری  گروه های  دیگر  به  نسبت  فرزندي  یک  خانواده های 
درحال کاهش یافتن است. گروه های دیگر، که به سرعت درحال رشد 
افراد  و  دارند  سن  سال  پنجاه  باالی  که  آنهایی  به خصوص  هستند، 
مجرد یا زوج های جوان تر بدون فرزند، تمایل به گزینه هایی در مناطق 
با تراکم باالتر را دارند که نسبت به خانه های تک خانوارِی دارای زمین 

مستقل، به خدمات شهری نزدیک تر باشند. 
مسکن  نوع  این  با  دیگر  ونکوور  بازار  که  است  جای خوش وقتی 
خانه ی  به  نسبت  مسکنی  چنین  چراکه  ندارد،  مخالفتی  تراکم  و 
تک خانواری، از نظر تولید گازهای گل خانه ای بازدهی بهتری دارد. اما، 
متأسفانه، چیدمان و تشکل ساختمان های جدید، اغلب قوانین ساده – 
رعایت  را   – بوده اند  مؤثر  ثابت شده  نیز در عمل  زمان  که در طول 
پارکینگ  محوطه های  اطراف  در  ساختمان ها  این  عموماً،  نمی کنند. 
یکدیگر سایه اندازی  روی  نمی توانند  رو  این  از  و  جای داده می شوند، 
کنند، و چیدمان آنها به گونه ای است که پیاده روی و دوچرخه سواری 
را مشکل می سازد. چنین چیدمان هایی سبب تقویت خودرو-محوری 
در  بن بست  انتهای کوچه های  توسط کسانی که ساکن  که  می گردد 

حومه ی شهر هستند نیز تجربه شده است.
تولید گازهای گل خانه ای ساختمان های مسکونِی با تراکم متوسط 
می تواند توسط جای دهی آنها در یک الگوی بلوک و خیاباِن با بازده 
که  یکدیگر  به  نزدیک  خیلی  بلوک های شهری  گردد.  تعدیل  خوب، 
گرما  دفع  کاهش  نیستند، سبب  پارکینگ  محوطه های  تسلط  تحت 
از  ساختمان ها  چراکه  می گردند،  حرارت  و جذب  هم رفتی  طریق  از 
یکدیگر در برابر باد و آفتاب محافظت می کنند. درختان بلوارها همیشه 
عملکرد  سایه اندازی بر روی ساختمان ها، به ویژه در برابر آفتاب مایل 
صبح و بعدازظهر، را دارند. درخت ها این حفاظت را به گونه ای ظریف تر 
و ارزان تر نسبت به هر جزئیات پُرکار دیوار و "ماسماسک های سبز" 
انجام می دهند. بخشی از این امر به خاطر این است که درختان به جای 
منعکس کردن انرژی گرمایی، آن را جذب می کنند و به این ترتیب از 
انرژی خورشید برای تولید شکرها استفاده می کنند و باعث خنک تر 
شدن هوای اطراف خود، بین پنج تا هفت درجه، می گردند. در اکثر 
مناطق آمریکای شمالی درختان خیابان در شرایط مناسب در طول 
هرچه  که،  است  )واضح  می رسند  ارتفاع  فوت  چهل  به  سال  بیست 
می کنند(.  رشد  سریع تر  درختان  باشد،  بیشتر  رطوبت  و  گرم تر  هوا 

به کار  شهری  طراحی  و  سایت  برنامه ریزی  راهبرد هاي  این  چنان چه 
گرفته شوند، میزان صرفه جویی در مصرف انرژی بیش از 30 درصد، 
یا  پوسته ی ساختمان  در  تغییری  بدون هرگونه  یا حتی 50 درصد، 

سامانه های گرمایشی و سرمایشی، خواهد بود.

)a(

)b(
شکل 6-5 عکس )a( انواع ساختمان های با تراکم متوسط را در یک شبکه ی 
خیابانی متعامد، متراکم و دارای کاربری مختلط در شهر ونکوور شمالی نشان 
انواع  همین   )b( عکس  است.  قابل پیاده روی  محله های  حامی  که  می دهد 
ساختمانی را در یک بخش خودرو-محور از حومه ی شهر ساری، واقع در بریتیش 

کلمبیا، نشان می دهد.

خانه ی تک خانوارِی پایدار
به  نسبت  ذاتاً  است  ممکن  میان مرتبه  ساختمان های  هرچند 
گازهای  کم تر  تولید  نظر  از  تک خانواری  مسکونی  ساختمان های 
امر باعث تغییر این  این  اما  گل خانه ای دارای بازدهی بهتری باشند، 
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واقعیت نمی شود که در حال حاضر اکثر خانه ها،  تک خانواری هستند 
و این نوع مسکن هنوز در اکثریت مناطق شهری تسلط زیادی دارد.

بودن  مجزا  از  قدیمی  و  جدید  تک خانواری  خانه های  خریداران 
خانه های  که  باورند  این  بر  عمیقاً  و  می برند  لذت  خانه ها  دیگر  از 
تک خانواری ارزش شان را بهتر از دیگر انواع خانه ها حفظ می کنند. در 
هر صورت، خانه های تک خانواری می توانند به روشی طراحی و چیدمان 
شوند که از نظر اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی پایدارتر از چیزی که 

در حال حاضر هستند، باشند.
واحد  چهار  تقریباً  ایجاد  شهر،  حومه ی  بر  حاکم  تقسیم بندی 
مسکونی در هر جریب را میسر می سازد، حتی در قطعات زمینی که 
آنقدر کوچک هستند که فضای بسیار اندکی را برای حیاط های پشتی 
خانه های  تولید  برای  سامانه  یک  به گونه ای  ما  می گذارند.  اختیار  در 
تراکم  فواید  از  هیچ یک  که  آورده ایم  به وجود  مجزا  تک خانواری 
تراکم  فواید  از  هیچ کدام  و  سبز(  فضاهای  بزرگ،  )حیاط های  پایین 
را  پیاده روی، فروشگاه ها، حمل ونقل همگانی(  )قابلیت  تراموائی  شهر 
در اختیار ما نمی گذارد. خانه های مجزا در اکثر حومه های شهرهای 
تراموائی دارای امتیازات خانه ی تک خوانواری هستند، بدون از دست 
دادن حداقل ده واحد مسکونی در هر جریب، که برای ایجاد محله های 
کم-کربن  و  همگانی  حمل ونقل  دوست دار  پیاده روی،  قابل  پایدار، 
به خاطر  ذاتاً  تراموائی  شهرهای  حومه های  اکثریت  است.  ضروری 
قرار  بحث  مورد   4 فصل  در  آن  دالیل  )که  تراکم  و  بلوک  اندازه ی 

گرفت( کم کربن هستند.
نکته مهم تر این است که خانه های تک خانواری شهرهای تراموائی 
اندازه  به  تک خانواری  زندگی  مزایای  که  هستند  این  نشان دهنده ی 
آپارتمان ها و خانه هاي دوبلکس است. راه حل های  مزایاي زندگي در 
معمارانه ی فراوانی وجود دارد که اسکان چندخانواری در یک قطعه 
زمین در ساختمان هایی که "حس" تک خانواری بودن را حفظ می کند، 
را میسر مي سازد. سبک های متنوع دوبلکس و حتی تریپلکس برای 
این قطعات کوچک و عمیق مناسب است. خانه های نواری راحت ترین 
راه برای اضافه کردن یک واحد اضافی است، اما ایجاد یک ساختمان 
با زبان  با دو ورودی به گونه ای که هم خوشایند صاحبین آنها و هم 
خیابان هم خوانی داشته باشد، راه دیگری است. در هر دو مورد، فضای 
به گونه ای  می تواند  پُشتی  و  جلویی  حیاط های  در  قطعه زمین  سبز 

تقسیم گردد که هر یک از خانواده ها دارای باغچه ی اختصاصی برای 
کاشتن گل و گیاه و بازی کردن باشند.

تمامی سنین  برای  انطباق دادن محله ها  و  ساختن 
و درآمدها

در شهرهای آمریکا و کانادا، منطقه بندی به عنوان ابزاری برای مجزا 
کردن استفاده شده است تا برای منسجم ساختن. از دیدگاه اجتماعی، 
تراکم ها  مذموم است، چراکه سبب جداسازی  براساس  منطقه بندی 
براساس طبقه می گردد.  درنتیجه  و  درآمد  برحسب سطح  خانواده ها 
اطالعات مربوط به سرشماری تأییدکننده ی رابطه ی تقریباً یک به یک 
بین اختصاص یک منطقه بندی به خصوص برای بخشی خاص و طیف 
باریکی از درآمدهای خانواده هایی است که در آن زندگی می کنند و 
مناطق  برای  جدید  منطقه بندی  روند  در  تبعیض آمیزي  گرایش های 
خانه ها، دوست  مالکین  از  بسیاری  که  ترتیب  این  به  دارند.  هم جوار 
ندارند منطقه ی نزدیک شان طوری منطقه بندی شود که خانواده های 

کم درآمدتر قادر به خرید خانه در آن هستند.
نوع  یک  از  بیش  دارای  نوعاً  بخش ها   ،1940 دهه ی  از  قبل  تا 
خیابان  بود.  زیاد  فوق العاده  آنها  تنوع  موارد  برخی  در  و  بودند  خانه 
از  باالیی  سطح  آن چنان  ماساچوست،  در  واقع  کمبریج،  در  ِمیِپل1 
اختیار داشتن آن داشت  نحوه ی در  و  نوع خانه  میزان درآمد،  تنوع 
که از تمامی محله هایی که پس از جنگ جهانی دوم ساخته شدند، 
به کلی رخت بر بست )به شکل 6 و 7 نگاه کنید(. در خیابان میپل، 
هنوز هم می توانید یک آپارتمان یک، دو، یا سه اطاق خوابه پیدا کنید 
طبقه  چهار  در  شانزده اطاق خوابه  خانه ی  یک  مي توانید  هم چنین  و 
و  است  وسیع  فوق العاده  خیابان  این  ساکنین  درآمدی  بیابید. طیف 
وجود  آن  در  درآمدی  و  گروه سنی  هر  برای  مناسب  محل سکونت 
بخش وجود  این  در  که  را  آن می  توانند شغل هایی  و ساکنین  دارد، 
دارند، درصورت تمایل، انتخاب کنند. اما موفقیت خیابان ِمیِپل نباید 
بیش ازاندازه ساده گرفته شود. این خیابان نه تنها دارای تنوع زیادی 
که  دارد  ساختمان هایی  هم چنین  بلکه  است،  خانه  نوع  نحوه ی  در 
علی رغم همه ی تفاوت های شان، دارای مجموعه ویژگی های مشترکی 

1- Maple Avenue
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از نظر معماری تالش زیادی می کند. مکان های موفق باید هم از نظر 
اجاره ،  تعداد،  خانه،  داشتن  اختیار  در  نحوه ی  گوناگون  )انواع  کمی 
اندازه ( موفق باشند و هم از نظر کیفی )جزئیات معماری، توده گذاری، 

مواد و مصالح، حساسیت نسبت به بستر تاریخی(.
تغییراتی  است  الزم  خانه ها،  انواع  از  وسیعی  طیف  داشتن  براي 
در سیاست های موجود داده شود. این سیاست ها باید از قانون فصل 
40ب ماساچوست فراتر روند، چرا که این قانون تنها خواستار ایجاد 
مسکن ارزان قیمت در جایی از شهر است و موقعیت آن را مشخص 
نمی کند. تغییرات جدید در سیاست ها باید موجد سیاست های طراحی 

شهری ای باشد که در مقیاس کوچک تر محله قابل استفاده هستند.

یک  این جا،  در  ماساچوست.  در  واقع  کمبریج،  در  ِمیِپل1  خیابان  شکل 7-6 
خانه ی تک خانواری بزرگ سه طبقه ی در کنار یک دوبلکس 2/5طبقه قرار گرفته 
است. با فاصله ای از آنها، یک ساختمان آجری بزرگ با سه واحد مسکونی قرار 

دارد.2 

ونکوور دو مدل خوب برای افزودن تنوع نوع اسکان به بخش های 
ساختمان های  ساخت  طریق  از   )1( می کند:  ارایه  موجود،  مسکونی 
کم تراکم  محله  با  قابل انطباق  که  کوتاه مرتبه  و  باال  تراکم  با  جدید 
هستند، و )2( با تبدیل خانه های تک خانواری موجود به ساختمان های 
مسکونی چندخانواری. بین سال هاي 1990 و 2000، چهل هزار ساکن 

1- Maple Avenue
Alanna Mallon :2- منبع

شکل 6-6 الگوی سنتی محله )a( ده تا پانزده واحد مسکونی را در هر جریب 
جای می دهد، درحالی که الگوی فعلی محله )b( تنها چهار واحد مسکونی را در 

هر جریب جای می دهد.

نیز برخوردارند.  از تنوع بصری  نیز هستند که در عین هم سان بودن  
ایوان ها و پیش آمدگی لبه ی بام ها بسیار به چشم می خورد، نماهای با 
قطعات  در  ساختمان ها  کف  ارتفاع  است،  زیاد  افقی  چوبی  صفحات 
مجاور یکی است، و هر خانه برای احترام گذاشتن به اهمیت خیابان 

)a(

)b(
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جدید در محله های مسکونی قدیمی تر که تک خانواری و کوتاه مرتبه 
برج های  در  که  تعدادی  همان  با  برابر  یعنی  یافتند،  اسکان  بودند، 
و  معماران  دوره،  این  طول  در  گزیدند.  سکني  شهر  مرکز  نقطه ای 
با حس  آنقدر که  متوجه شدند که ساکنین  ونکوور  طراحان شهری 
افزایش  خوِد  با  باشند  داشته  مخالفت  است  ممکن  تراکم  ظاهر  و 
تراکم مخالفت نمی ورزند. به منظور اجتناب از به وجود آوردن مقاومت 
غیرالزم، معمارها یادگرفتند چگونه ساختمان ها را طراحی کنند که 
ظاهرشان مانند ساختمان های کم تراکم کنار آنها باشد. نماهای بزرگ 
به قطعاتی با مقیاس بام، پنجره ی زیر شیروانی، پنجره، و اشکال نمای 
بام های ساختمان های جدید  خانه ی کناری شکسته شدند. شیروانی 
دارای شیب تند و تقسیم بندی زیادی بود تا ارتفاع های چهارطبقه را 
تعدیل کند. به همین دلیل، جلوی ساختمان ها، حداکثر تعداد ممکن 
ورودی های جداگانه داشت. این مثال ثابت می کند که پاسخ های نیمبی1 
و  ازبین بردن کیفیت های متحدکننده  دربرابر  قابل درکی  واکنش های 

راحتی بخش بسیاری از مناطق خوب خانه های تک خانواری است.

واحد   25 از  )بیش  متوسط  تراکم  با  شهری  مسکونی  خانه های   8-6 شکل 
مسکونی در هر جریب(، که توسط معماران َرمزی وورِدن2 طراحی شده، از نظر 
به طور  محله  را  آن که شخصیت  بدون  دارد،  انطباق  نزدیک  خانه های  با  بصری 
اساسی تغییر دهد. بسیاری از این واحدها زمین محور باقی مانده، و تعداد زیاد 

ورودی ها و پنجره های ُمشرف، باعث سرزندگی محیط خیابان می شود.3 

نه!"  "در حیاط خانه ی من،  انگلیسی، مخفف عبارت  نیمبی )NIMBY(، در زبان   -1
)!Not In My Back Yard( است و نیمبی ایسم، به هرگونه نهضت مردمی که برای 
مقابله با اجرای پروژه های مزاحمت آمیز در نزدیکی محل زندگی ساکنان به وجود می آید، 

اطالق می شود. م.
2- Ramsay Worden Architects

  Ramsay Worden Architects :3- منبع

واحد  چندین  با  ساختمان هایی  به  تک خانواری  خانه های  تبدیل 
مناطق  به  تراکم  تدریجی  افزایش  برای  مؤثر  دوم  راه برد  مسکونی، 
موجود خانه های تک خانواری است. همان طور که پیش تر در این فصل 
ذکر شد، به خاطر روشي که شهرهای آمریکای شمالی از طریق آن رشد 
کردند، و به خصوص با در نظر داشتن تأثیر جمعیتی اوج بچه دارشدن، 
اکثر مناطق شهری آمریکا و کانادا دارای تعداد بیش ازاندازه ای خانه های 
اما  شدند  ساخته  بزرگ  خانواده های  برای  که  هستند  تک خانواری 
اکنون در اشغال تنها یک یا دو نفر هستند. در حالي که ونکوور استثناء 

نیست ولی راهی برای اشغال اطاق خواب های خالی پیدا کرده است.
گران  فزاینده ای  به طور  ونکوور  در  مسکن   ،1970 دهه ی  از 
مالکین  تصمیم  از  برخی  افزایش،  اجاره های در حال  با  است.  شده 
اجاره دهند.  را  از خانه خود  ایجاد درآمد، قسمتي  به منظور  گرفتند 
خانه  نوع  شایع ترین  زیرزمین های  در  غیرقانونی"،  "سوئیت های  این 
در ونکوور، یعنی بنگله4، قرار داشتند. بنگله های ونکوور یک ویژگی 
خانه  تاوه ی5  ارتفاع  خاک،  غیرمعمول  رطوبت  به دلیل  دارند.  خاص 
خیلی کم عمق است و باعث می شود که کف زیرزمین تنها دو یا سه 
ده ها  درنتیجه،  باشد.  زمین  سطح  زیر  سانتی متر(   90 یا   60( فوت 
دارند  زیرزمینی  کف  و  کامل  پنجره های  ونکوور  در  زیرزمین  هزار 
با رفتن چند پله به پایین،  یا تنها  با سطح زمین اند  که یا هم سطح 
می توان از بیرون به آنها دسترسي  داشت. این واحدهای استیجاری 
نحوه ی اجرای  بدون هرگونه بازرسی قانونی ساخته شدند، و نتیجتاً 

آنها بسیار متنوع بود.
ساکنین این مناطق، و درنتیجه مقامات رسمی منتخب و مأمورین 
به جای  اما  داشتند.  اطالع  فعالیت  این  از  ساخت وساز  قوانین  اجرای 
بستن این واحدها، که انتظار آن را در شهرهای آمریکا می توان داشت، 
درحال  تمایل  این  درقبال  کانادایی  ویژگی  با  پاسخی  ونکوور  شهر 
برای بحث در  غیرقانونی  به کار گرفت. مسئله ی سوئیت های  افزایش 
صاحب خانه  هر  قبال  در  اما  شدند،  مطرح  شورا  در  بسیاری  موارد 
دادن خانه ها،  اجاره   یا وکیل شرکت  که شکایت می کرد، یک موجر 
مسکن  بحران  بردن  ازبین  برای  واحدها  این  که  می کرد  استدالل 

4- Bungalow
5- Slab elevation
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ضروری است. بنابراین، هیچ اقدامی انجام نشد، ولی این مباحثه، ظاهراً 
به گونه ای بی نهایت، ادامه یافت.

خانه هایی  الگوی  نوعاً  کلمبیا،  بریتیش  در  واقع  ونکوور،  خانه های  شکل 9-6 
است که در بخش های شهری شهر تراموائی قبل از جنگ جهانی دوم در سراسر 
آمریکای شمالی ساخته شدند. در اصل آنها برای یک خانواده ی بزرگ طراحی 
شده بودند، اما در طول زمان با نوسازی های انجام شده دارای حداقل یک سوئیت 

اضافی گردیدند )و گاهی اوقات دو یا سه سوئیت اضافی(.1 

از  هزار  ده ها  این که  تا  کرد  رشد  به تدریج  واحدها  این  عرضه ی 
آنها به وجود آمدند. در طول همین دوره ی زمانی، هزینه ی خانه های 
شد.  برابر  سه  از  بیش  عوامل،  تمامی  گرفتن  نظر  در  با  تک خانواری 
به طوری که  گردید،  خانواده ها  و  افراد  رفتار  در  تغییر  باعث  امر  این 
به جای اجاره کردن یک جا، به دنبال خریک یک جا بودند. از آن جا که 
درآمد متوسط خانواده کمابیش در طول این دهه ها راکد مانده بود، 
خانه های تک خانواری، که زمانی برای طبقه ی متوسط قابل خریداري 
این که یک درآمد  مگر   – بود  ایشان  مالی  توان  از  اکنون خارج  بود، 
مستمر دیگر برای کمک کردن به ایشان برای بازپرداخت قسط های 
وام دردسترس قرار می گرفت. این درآمد مستمر، سوئیت غیرقانونی 
اجاره  با  به راحتی  را می شد  وام  ماهانه ی  اقساط  بود. یک سوم  ثانوی 
دادن این سوئیت پرداخت، و این امر دست کم معلم مدرسه، تاجر، یا 

راننده ی اتوبوس را قادر می ساخت تا صاحب یک خانه ی مجزا شود.

Kari Dow :1- عکس از

به این ترتیب، روند کل بازار تغییر کرد. مشاورین امالک خانه ای 
یا  موجود  سوئیت  یک  به  را  مشتری  توجه  و   می دادند  نشان  را 
جلب  بود،  مناسب  سوئیت  یک  به  شدن  تبدیل  برای  که  فضایی 
کمکی  چه  پول  این  که  می فهماندند  خریداران  به  و  می کردند 
دهه ی  در  بکند.  وام شان  ماهانه ی  اقساط  بازپرداخت  برای  می تواند 
که  بودند  خانه هایی  به دنبال  خانه  خریداران  قاطع  اکثریت   ،1990
سبب موجر شدن آنها نیز می شد. در طول دهه های 1980 و 1990، 
مي شد.  مطرح  گاه گاه  سوئیت ها  این  ساختن  قانونی  پیشنهادهای 
بودند  یافته  این منطقه سکنی  برای مدت مدیدی در  ساکنینی که 
را  مالی  فشارهای  از  درنتیجه هیچ یک  و  بودند،  و صاحِب خانه شان 
احساس  را  می کرد  سنگینی  خانه  جوان  خریداران  شانه های  بر  که 
بنابراین،  پیشنهادها مخالفت می ورزیدند.  این  با  نمی کردند، معموالً 
پیشنهادهای قانونی ساختن سوئیت های ثانوی در طول این دهه ها 
بي نتیجه ماند. تنها در نخستین دهه ی هزاره ی جدید بود که اعطای 
کمک هزینه ای کلی برای تمام سطح شهر برای ساختن سوئیت های 
تا  ثانوی در خانه های تک خانواری توسط شورای شهر تصویب شد. 
به منازل  از خانه های تک خانواری، تبدیل  از نیمی  این زمان، بیش 
با  دوواحدی شده بودند. درنتیجه، رأی دهندگان صاحِب خانه دیگر 
آن  به  وابسته  دیگر  چراکه  نداشتند،  مخالفتی  جدید  سیاست  این 

بودند.
ونکوور توسط واحدهای ثانوی، در جهت بهبود، تغییر کرده است. 
یک  و  است،  آمده  به وجود  ارزان قیمت  استیجاری  واحد  هزار  ده ها 
هم افزایی بین خانواده ی طبقه ی متوسط و متوسِط باال و خانواده های 
طبقه ی متوسط پایین، کارگران، و بخش خدماتی به وجود آمده است: 
اقتصادی در قطعه زمین، که درآن نه صاحب خانه و نه  یک اکولوژی 

مستأجر می توانند از نظر مالی بدون یکدیگر زندگی کنند.
ایجاد این سوئیت ها قانونی شد، همان طور که  در زمان مناسب، 
تقسیم خانه های تک خانواری به دو واحد به موقع انجام شد، و سبب 
ایجاد ساختمان دوبلکس قانونی  شد که هر طرف آن قابل خریداری 
بود. در برخی از مناطق، قوانین اجازه ی این را می دهند که بنگله های 
تک خانواری به بنایی سه واحدی تبدیل شوند، به شرط این که ساختمان 
اولیه حفظ شود و کیفیت معماری بخش های الحاقی، از نظر معماری، 

با بنای اصلی انطباق داشته باشند.
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در  جدید  مسکونی  واحدهای  ارگانیک  و  آرام  انسجام  به دنبال 
از نتایج آن، دیگر نقاط بریتیش کلمبیا قادر  ونکوور، و رضایت کلی 
بسیار کم.  با مخالفت سیاسی  بوده اند،  اخذ سیاست های مشابهی  به 
اکنون، به معنی واقعی کلمه تمامی شهرداری های مهم موجود در این 
منطقه ی شهری، ازجمله جاهایی که از نظر شکل بسیار شبیه حومه ی 

شهر هستند، اجازه ی ایجاد قانونی سوئیت های ثانوی را می دهند.

همین منطق برای توسعه های جدید مسکونی نیز وجود دارد. با 
الزم  هزینه ی  می توان  جدید،  خانه های  در  ثانوی  سوئیت های  ایجاد 
برای خرید یک خانه ی جدید، حتی هنگامی که هزینه های زمین بیش 
میزان  طیف  به  است،  بکر  زمین  جریب  هر  برای  دالر  هزار  از 400 
امکان پذیری برای بیش از 50 درصد مزد/حقوق بگیران را کاهش دهد. 
درآمد حاصل از سوئیت های استیجاری می تواند اندک و درعین حال 

نوع اسکان

)تمامی مبالغ به دالر(

فضای 
داخلی )متر 

مربع(

تراکم مسکونی

 تعداد واحد 
مسکونی در هر 
جریب )ناخالص 

شامل حریم خیابان(

قیمت واحد 
مسکونی

ارزش زمین 
مورد توسعه

هزینه ی 
توسعه 
برای هر 

واحد

ارزش 
مانده ی هر 

واحد

قسط بازپرداخت 
وام یا اجاره در 
هر ماه که برای 
مستهلک کردن 
هزینه الزم است

تک خانواری مجزا

3.2003.5500.000100.00047.00047.0003.200خانه های ایالتی1

قطعه ی متوسط )418 متر 
2.1507.3280.00056.00022.00022.0002.000مربع(

قطعه ی کوچک )325 متر 
1.7008.4220.00044.00020.000مربع(

-2.000
1.500 با 
سوئیت 

استیجاری  

1.550-1.050 با 
سوئیت استیجاری  

تک خانواری متصل

1.10018.2150.00030.00012.50017.5001.050خانه ی شهری

1.30019.9180.00036.00012.50023.000خانه ی ردیفی
1.300 – 800 با با 
سوئیت استیجاری 
با شکل “خانه ی 
شهری پشته ای”

1.200-700 با 1.75015.8170.00034.00010.50023.520دوبلکس
سوئیت هم کف

واحدهای استیجاری در آپارتمان

70030.380.00016.8005.80011.000780آپارتمان 2-1 اطاق خوابه

80027.690.00018.0006.50011.500875آپارتمان 3-2 اطاق خوابه

500در 25 % تمام قطعات800-600سوئیت ثانوی در خانه ی مجزا

شکل 6-10 هزینه ی واقعاي زندگی در آن جا – یک تجزیه و تحلیل الزامات اجاره ی ماهیانه ی "پشِت پاکت" از کارگاه طراحی منطقه  ی داماسکوس.1

Rudy kedlub, Costa Pacific Homes, Oregan :1- منبع محاسبات
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ضامن پرداخت های اقساط وام باشد، به طوری که تمامی خانواده ها در 
منطقه ی پورتلند، غیر از 12 درصد از پایین ترین آنها، قادر به اجاره 
کردن واحدهای اجاره ای با نرخ بازار باشند بدون نیاز به یارانه دولتي. 
خانه ای  آن جا  در  می توانند  البته،  نیز،  دارند  نیاز  یارانه  به  آنهایی که 
نقدی  یارانه ی  یا  این که فیش تضمین شده1  به شرط  اجاره کنند،  را 

داشته باشند. 
هرچند شهرهای به خصوصی، مانند ونکوور، موفق به کسب درجه ی 
نسبتاً باالیی از تنوع شد، اما چنین شرایطی اغلب از اوضاع و احوالی 
اتفاقی و شانسی سربرمی آورد تا از ره یافتی نظام مند2. براي برنامه ریزی 
آگاهانه جهت ایجاد تنوع در محله های جدید، یک متدولوژی قوی و 

نظام مند الزم است.
استفاده کردن مستقیم از میزان درآمد و اطالعات جمعیتی نوع 
خانواده ی یک منطقه ی به خصوص برای ایجاد طیف مناسبی از انواع 
ساختمان و نحوه ی اشغال آنها برای هر یک از محله های مورد نظر، 
یک روش آگاهانه است که می تواند در مقیاس پروژه انجام شود. بخش 
به راحتی  می تواند  و جمعیت(،  درآمد  به  مربوط  )آمار  کار  این  کّمِی 
اطالعات می تواند  این  آید.  به دست  ارقام سرشماری ها  و  اطالعات  از 
باشد،  آنها  اشغال  نحوه ی  و  انواع ساختمان ها  انتخاب  در  مهم  عامل 
کار،  این  انجام  برای  به خصوص.  محله ی  یک  توسعه ی  برای  به ویژه 
باشد، که  بزرگ تر  الگوی جمعیتی  نمود فیزیکِی  پروژه می تواند یک 

مختص به منطقه ای به خصوص است.
از  مثال  یک  اُِرگان،  در  واقع  سالِم،  در  کریک3  پرینِگل  محله ی 
انجام  پایدار4  این پروژه، که توسط شرکت توسعه ی  این مورد است. 
شده است، ریشه در مجموعه ای از اصول راهنما دارد که به گونه ای 
منسجم شامل ساخت وساز سبز، بازدهی انرژی، و مسئولیت در قبال 

محیط زیست است.
یک هدف مهم، شبیه به سالِم کردن پرینگل کریک بود که شامل 
تمام انواع خانواده هایی مي شد که در آن شهر وجود داشت. برای این 
منظور، تیم های طراحی، تحلیلی عمیق از الگوهای جمعیتی منطقه ی 

1- Voucher
2- Systematic approach
3- Pringle Creek
4- Sustainable Development Inc.

سالِم به عمل آوردند. این امر مستلزم درک صحیحی از انواع خانوارها در 
منطقه بود - خانواده های تک والد، خانواده های گسترده، خانواده های 
دو فرزندی و غیره – و متوسط درآمدها و فضاهای موردنیاز هر یک 
نیاز و  با در نظر داشتن رابطه ی مستقیم بین فضاهای مورد  از آنها. 
هزینه های ساخت، اطالعات مربوط به آنها توسط اطالعات قابل استناد 
در رابطه با مسکن و ساختمان تکمیل گشت. این اطالعات قابل استناد 
شامل قیمت متوسط خانه ها در سراسر سالِم و هزینه های الزم برای 
ساخت هر متر مربع از هر یک از انواع ساختمان های مورد نظر بود. 
این امر به تیم طراحی کمک کرد تا به درک بهتری از بستر اقتصادی، 
اجتماعی، و ساخت وساز نائل شوند، و به این ترتیب به طور نظام مندی 
تمامی عناصری را کنار هم  آوردند که برای اخذ تصمیمات در انطباق 

با هدف تنوع اسکان آنها الزم بود.
با در دست داشتن این اطالعات، تیم طراحی این محله را به عنوان 
محلي کوچک در محلي بزرگ5 وسیع تر سالِم سازمان دهی کرد. تعداد 
و نوع واحدهای مسکونی انتخاب شده، هم بستگی مستقیمی با الگوهای 
جمعیتی تحلیل شده داشتند – هر خانه از نظر اندازه و هزینه ها مطابق 
با درآمد هر یک از انواع خانواری بود که قرار بود در آن اسکان یابد. 
نتیجه، موزاییکی از مردم و فضاهایی در خانه ها است که از نظر مالی 

و احتیاجات فضائِي خانواده، مناسب ایشان است. 

بناهایی با نمایی دوستانه/مناسب به طرف خیابان
ایده ی متمایز ساختن الیه هایی از فضا بین فضای کاماًل خصوصی 
)داخل خانه( و فضای کاماًل عمومی )خیابان( به بهترین نحو ممکن 
توسط جین جاکوبز6 در کتاب نافذش مرگ و زندگی شهرهای بزرگ 
آمریکا )1961( توصیف شده است. در این کتاب، او به  تنهایی در برابر 
شهری  طراحی  قوانین  محکم ترین  زمان،  آن  در  که،  ایستاد  چیزی 
محسوب می شد، یعنی قوانین لو کوربوزیه7 که در طرح های او برای 
چشم انداز  شده است.  ارایه   )Le Corbusier. 1964( تابان8  شهر 
از خیابان ها  که  بود  آپارتمان های عظیم  و  برج ها  عمودی  او خطوط 

5- A microcosm in the macrocosm
6- Jane Jacobs
7- Le Corbusier
8- Radiant City
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ترتیب  این  به  و  می شدند،  شروع  پیلوت ها  روی  از  و  گرفته  فاصله 
هرگونه ارتباط صوری ساختمان ها را با زمین حذف می کردند و سبب 
فضاهای  بین  و  خیابان ها،  و  ابنیه  بین  تمایزی  هرگونه  کردن  محو 
تا خوِد  منظر  درنتیجه، کل  می شدند.  فضاهای خصوصی،  و  عمومی 
درب آپارتمان متعلق به عموم بود، و تنها وسیله ی کنترل از ورای این 
الیه، روزنه ی دیِد نصب شده بر روی درب بود. تا زمان ِجین جاکوبز، 
چند تن از ناظرین حساس تر مقامات شهری از خطرات اجتماعی این 
شکل  از طراحی آگاه شدند. افزایش بی قانونی هنگامی که همسایه ها 
ادعاهای  برخالف  بود،  قابل مشاهده  گرفتند  خو  جدید  شکل  این  به 

هواداران آنها.

شکل 6-11 پروئیت-آیگو1 یک مجتمع مسکونی مدرن بود که در سال 1955 
در سنت لوئیس، واقع در میسوری، بنا گردید و برنده ی جایزه نیز شد. پس از 
گذشت مدت زمان کوتاهی، شرایط زندگی در آن رو به زوال گذاشت، و تا سال 
دولت  تا  باعث شد  آن  بین ساکنان  نژادی  تبعیض  و  ُجرم،  فقر،  1972 شدت 
فدرال نخستین ساختمان از این مجموعه ی سی و سه ساختمانی را تخریب کند. 
هنگامی که نظر آخرین ساکنین این پروژه ی مسکونی در همایشی برای تعیین 
برخاست:  ایشان  از  ندا  این  بالفاصله  شد،  پرسیده  ساختمان ها  این  سرنوشت 

"منفجرش کنید! منفجرش کنید!" 

این که چه اتفاقي افتاده بود، توسط جاکوبز توضیح داده شد. انواع 
بین  کوتاه  فاصله ی  که  بودند  شده  ساخته  به نحوی  خانه ها  پیشین 
پیاده رو )که کاماًل عمومی است( و درب جلویی منازل دربردارنده ی 
باید قبل از وارد  سه یا چهار الیه ی متمایز از فضا بود که مراجعین 
شدن به خانه ها، از آنها می گذشتند. در هر یک از این الیه ها، ساکنین 

1- Pruitt-Igoe

بتوان گفت اجباِر( سوال کالسیِک  این ساختمان ها فرصت )یا شاید 
کنم؟”،  کمک  شما  به  می توانم  “آیا  یعنی  شرایط،  این گونه  مختص 
را داشتند. مراجعینی که ساکن یا میهمان ساکنان این ساختمان ها 
چرا.  بقیه  ولی  نمی افتادند،  به هراس  سوال  این  دربرابر  البته،  بودند، 
نکته ی کلیدی در این جا این است که معماری این فضاها باعث ایجاد 
بودند. در  آنها  به کنترل  قادر  به راحتی  منطقه هایی شد که ساکنین 
عمومی  فضاهای  بود.  رفته  بین  از  این ها  تمامی  تابان،  شهر  طراحی 
زیر این ساختمان ها، نه تنها برخالف ادعای هواداران آنها، در اختیار 
غیرممکن  نیز  آنها  مؤثر  کنترل  حتی  بلکه  نبود،  ساکنین  همه ی 
آن  در  را  که شب  بود  اختیار کسانی  در  و  متروک  درنتیجه،  و  بود، 
از  که  مجرمینی  فقط  و  شایع شد،  بسیار  ُجرم  ارتکاب  می گذراندند. 
آن  در  می کردند،  استفاده  متروک  چمن کاری شده ی  مکان های  این 

احساس آرامش می  کردند.
چیزی که در این میان به کلی از یاد رفته بود، این بود که مهم ترین 
قرار  خیابان  برابر  در  که  است  آن  از  قسمتی   ساختمان،  هر  بخش 
دارد: یعنی صورت یا نمای آن. درصورتی که خیابان ها ناپیدا باشند و 
ساختمان ها در فضا شناور باشند، یک مشکل به وجود می آید: صورتی 
وجود نخواهد داشت. بدون یک صورت، و الیه بندی مربوطه ی فضای 
دست  از  خوش رفتاری  آن  به دنبال  و  کنترل  خیابان،  و  صورت  بین 
با  ارتباط  در  یک ساختمان،  اصلی چهره ی جلوی  عملکرد   می رود. 
دیگر  "صورت های"  ارزش محله است، درحالی که  به  افزودن  و  محله 
ساختمان در ارتباط با خیابان و کمک به ارتقای خیابان است. هر صورت 
ارایه شده، از نظر اجتماعی می تواند یا دعوت کننده و خوش آمدگو باشد، 
یا غیرجذاب و دارای دافعه. بهترین ساختمان ها، ظاهری دعوت کننده 
نیز  اجتماعی  از مرزبندی های  دارند، در عین حال که  و خوش آمدگو 
برخوردارند. این مرزبندی ها خیلی شبیه به مرزبندی های انسان هاست، 
که یک لبخند خوش آمدگو در آن می تواند به سرعت ناپدید گردد اگر 
طرف مقابل بخواهد بیش از حد نزدیک شود، و به این ترتیب به فضای 
فضایی که، هرچند آشکار و هویدا نیست،  شخصی ما هجوم آورد – 

ولی با این وجود همه ی  ما با قدرت از آن محفاظت می کنیم.
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نماهای  از  بارزی  مثال  نشان گر  پوزه دار"،  "خانه های  ردیِف  این   12-6 شکل 
غیردوستانه ی رو به خیابان خانه هایی است که درب گاراژ بر آنها مسلط است.

بیرون می آیند  از درب جلوی خانه  با دنده عقب  خودرو هایی که 
و پیاده رو را قطع می کنند به راحتی می توانند سبب جراحت یا حتی 
به  والدین  می شود  باعث  امر  این  و  شوند،  کوچک  بچه های  کشتن 
بچه های شان اجازه ی بازی در جلوی خانه را ندهند – جایی که ممکن 
بود فرزندان ایشان از روی خوش اقبالی بچه ی همسایه را ببینند و در 
امنیت کامل شروع به بازی کردن کنند. حضور درب گاراژها در طرف 
مغایرت  خیابان"  به  رو  دوستانه  "چهره ی  قانون  با  هم چنین  خیابان 
دارد، چراکه درب گاراژ در نما آن چنان فضای زیادی را اشغال می کند 
که فضای باقی مانده برای انسان ها مقدار ناچیزی خواهد بود. با اندازه ی 
ایده آل فقط سی و سه فوتی )ده متری( عرض قطعه زمین، یک درب 
گاراژ، حتی فقط برای یک خودرو، بیش از نیمی از نمای جلویی را 
داشته  وجود  گاراژ  درب  دو  که  هنگامی  می دهد.  اختصاص  خود  به 
این نوع خانه سازی،  باقی نمی ماند.  از نمای خانه  باشد، دیگر چیزی 
که در بسیاری از حوزه های قضایی به "خانه ی پوزه دار" معروف شده 
غیرقابل باوری  به طرز  و  است  نامساعد  نماهای  از  نوع  بدترین  است، 
برای عابرین پیاده، به خصوص عابرین کوچک، خطرناک است. بهترین 
انتقال پارکینگ خودرو از جلوی خانه  راه حل برای حل این مشکل، 
به پشت آن است، که دسترسي  به آن نیز از طریق یک نوار عبوری 
سواره در میانه ی بلوک میسر باشد. با حذف کردن خودرو از جلوی 
با  باشد.  خیابان  به  رو  انسانی  چهره ی  یک  می تواند  آن  نمای  خانه، 
انتقال خودرو به پشت خانه، پیاده روی جلوی آن می تواند محلی کاماًل 

محافظت شده در برابر خطرات احتمالی خودروها باشد.

خانه سازی/سکونت در آمریکای شمالی به نقطه ای بحرانی رسیده 
است، به طوری که در محله های همگن برای خریداران به جای تبعیض 
نژادی، تبعیض درآمدی وجود دارد )که در برخی مناطق منطبق بر 
تبعیض نژادی نیز می شود(. از دیدگاه برابری اجتماعی، گزافه نیست 
و  جوان مردانه  بازی  اصِل  عامدانه ی  و  آشکار  نقض  این  بگوییم  اگر 
فرصت برابر برای همه بوده، و ننگ بزرگی است که نباید به آن اجازه ی 
بقا داد. از نقطه نظر عملی نیز، این امری کراهت آور است. جداسازی 
افراطی شهرها و شهرک ها بر اساس طبقه، که اغلب منجر به اختصاص 
درآمدی  گروه  یک  انحصاری  استفاده ی  و  سکونت  برای  شهرها  کل 
برای  دوردست ها  در  دیگر  شهری  تخصیص  و  می شود،  به خصوص 
که  می شود  باعث  هستند،  پایین تر  درآمدی  گروه های  از  که  افرادي 
مشکالت و نگرانی های حمل ونقلی ما به طور پایان ناپذیری ادامه یابند. 
قوانینی مانند فصل 40ب ماساچوست، گامی بزرگ در جهت تصحیح 

این روال نا عادالنه است. 
انجام شوند. فصل 40ب، و  باید  اقدامات بسیار دیگري نیز  البته 
محله ها  انسجام  باعث  هنوز  محدود،  اجراشده ی  مشابه  سیاست های 
سیاست ها  این  نشده اند.  همه جانبه  و  کل گرا  و  ارگانیک  به طریقی 
و  پیاده روی  برای  شهری   منظرهای  مناسب سازي  به  کوچکی  کمک 
اسکان  در صورتي که  می کند،  همگانی  وسایل حمل ونقل  از  استفاده 
کارگران هم چنان در نقاطي باشد که فقط با خودروی شخصی قابل 
تردد هستند. خوشبختانه، مدل ها و ابزار هاي مدرن برای برنامه ریزی 
و طراحی محله های شهر و حومه، بیش تر از گذشته به عامل برقراري 
 130 آینده  سال  سی  تا  آمار ها،  اساس  بر  مي دهند.  اهمیت  تساوی 
با نرخی  افزوده خواهد شد. کانادا نیز  میلیون نفر به ساکنان آمریکا 
کجا  جدید  جمعیت  این  بود.  خواهد  روبرو  سکنه اش  رشد  با  مشابه 
صحیح  راهبرد هاي  از  استفاده  با  شد؟  خواهد  داده  اسکان  چطور  و 
محلی و منطقه ای، خانواده های جدید می توانند ابزار و انگیزه اي برای 
ایجاد یک منظر شهری بسیار مساوات طلبانه تر، مفیدتر و کم کربن تر 
باشند. این حجم ساختمان سازی کالن برای ایجاد هزاران مرکز جدید 
قابل پیاده روی، یا برای اصالح کریدورهای نواری تجاری که در حال 
این  از  حاضر خودرومحور هستند، توجیه پذیر است. براي بهره گیري 
رشد، به طور راه بردی و به روشي منسجم، هیچ فرصت جدیدی نباید 

هدر داده شود. یک لحظه را هم نباید از دست داد.
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این فصل را با ارایه ی اصل اوِل طراحی اکولوژیک شروع می کنیم: 
رابطه ی سایت به منطقه، مانند رابطه ی سلول به بدن است؛ همان طور 
دارد،  ارتباط  انسان  بدن  با سالمتی  کاماًل  انسان  سلول  که سالمتی 
عملكرد  اکولوژیک یک سایت منفرد نیز با سالمت اکولوژیک منطقه ی 
آن ارتباط کامل دارد. عناصر در سطح مقیاس سایت، هنگامی که در 
مناطق وسیع شهری در چندین هزار یا چندین میلیون  ضرب شوند، 
تأثیری به مراتب بیشتر از اثرگذاری صرف بر سامانه های زیست محیطی 
می آورند.  به وجود  را  منطقه  سامانه  های  واقع  در  آنها  دارند؛  منطقه 
آن  آب خیز  منطقه،  زیست محیطی  سامانه ی  مهم ترین  و  آشكارترین 
محیط  عملكردهای  بر  شهر  گوناگون  تأثیرات  تمامی  بین  از  است. 

زیست، عمیق ترین تأثیر شهرسازی بر عملكرد آب خیز محل است.

شکل 7-1 یک سامانه ی به هم پیوسته از پارک ها و فضای باز در بافت شهری

ایجاد سامانه ای پیوسته از مناطق فصل7
طبیعی و پارک ها

اگر سایت ها سلول های بدِن منطقه باشند، نهرها و رودخانه ها حكم 
رگ ها را دارند. چنان چه بخواهیم این تشبیه را در سطح گسترده تري 
و  عبوری  نوارهای  خانه ها،  ورودی  راه های  بام ها،  سطح  کنیم،  بیان 
هستند.  سامانه  این  مویرگ های  شهری،  منظر  در  موجود  جاده های 
مویرگ ها از طریق سلسله مراتبی از کانال های بزرگ و بزرگ تر، آب را 
به رگ ها و شاه رگ ها می رسانند تا در نهایت این آب به دریا برسد. این 
مویرگ ها، رگ ها و شاه رگ ها شبكه ای درخت گون را تشكیل می دهند 
که در تمامی منظرهای شهری وجود دارند، چه این منظرها بیابانی 

باشند، چه جنگل بارانی1.
از زمان رومي  ها2، این شبكه ی جوی بارها، نهرها و رودخانه ها در 
البته هنوز هم در آن زیر قرار دارند؛  زیر شهرهای مان دفن شده اند. 
و  زشت،  گران،  راه برد  یک  این  گشته اند.  مخفی  لوله ها  درون  فقط 
مضر است. فضای سبز شهری ارزش مندتر از آن است که آن را پنهان 
سازیم. تجربه نشان داده که در نبود فضای سبز، بچه هایی که در این 
بخش ها بزرگ می شوند، کم انرژی هستند. هنگامی که تمامی ردپاهای 
طبیعت از محله ها پاک می شوند، درواقع ارتباط حیاتِی مابین طبیعت 
که  به صورتی  را  شبكه  این  در صورتي که  مي شود.  قطع  شهروندان  و 
وجود دارد، نگه داریم و از آن به عنوان زیرساخت بهره ببریم، نتیجه اي 
بسیار ارزان تر، زیباتر، و سالمت بخش تر حاصل خواهد شد. این شبكه 
باید آشكار گردد و به عنوان سامانه ای که با طبیعت کار می کند، و نه 

Rainforest -1  به جنگل های پُربارانی اطالق می شود که میزان حداقل بارش ساالنه ی 
باران در آنها بین 1750 و 2000 میلی متر است. م. 

Romans -2 اهالی شهر رم )753 پ. م.( یا امپراتوری روم )27پ. م. تا 476 م.( که 
مرکز آن این شهر بوده است. م.
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علیه آن، مورد بهره برداری قرار گیرد.
و خیابان،  پیاده رو  و  تا حیاط  گرفته  بام  از سطح  عناصر شهری 
مجراهای  و  جنگل  خاک های  آنها،  زیر  گیاهان  درختان،  مانند  باید 
آب، عمل کنند. از نوار عبوری تا خیابان، حیاط مدرسه، پارک، مناطق 
طبیعی  مناطق  از  باید  شهری  مناطق  تمام  و  حفاظت شده،  طبیعِی 
پارک ها شبیه  نهرهای میانی،  پیروی کنند - جوی ها شبیه  تقلید و 
تاالب، زمین هاي بازی شبیه دشت سیالبی1، و مسیرهای سبز شبیه 
به گونه ای  عملكردی  نظر  از  باید  عناصر  این  طبیعی.  رودخانه  های 
سامانه ای  یعنی   – شوند  متصل  یكدیگر  به  زنجیروار  و  اکولوژیک 

پیوسته از مناطق طبیعی و پارک ها باشند.
مناطق طبیعی و پارک های پیوسته باعث کاهش انتشار گازهای 
جنگلی  حائل  و  نهرها،  از  متشكل  سامانه های  می شوند.  گل خانه ای 
امر  این  بكاهند.  حرارتی  جزیره ی  تأثیرات  از  می توانند  آنها،  اطراف 
ایجاد  سامانه ها  این  که  سایه ای  توسط  جدید،   محله های  در  حتی 
می کنند و باعث خنک کردن هوا می گردد، مصداق دارد. جنگل های 
نیز می شوند،  کربن  باعث جداسازی  آب راهه  اطراف  محافظت شده ی 
که مزیت مهمي است، هرچند برای جداسازی مقدار کربنی که به طور 
پنج  و  بیست  به  می کند  تولید  سال  در  آمریكایی  فرد  یک  متوسط 

جریب )ده هكتار( زمین درخت کاری شده نیاز است.
این است که  ولی آنچه برای شهرهای ما اهمیت بیشتری دارد، 
با  را  شهری  بخش های  می توانند  پیوسته  طبیعی  مناطق  و  پارک ها 
به طور  آب راهه ای  سامانه های  کنند.  متصل  به یكدیگر  انسانی  اهداف 
با نوِک شاخه هایی  غیرقابل اجتنابی درختی یا "درخت گون" هستند، 
که به هر گوشه ی آب خیز می رسند. یک سامانه ی عبوری یا حرکتی 
که در اطراف سامانه ی آب راهه ای سازمان می یابد، در عمل به عابرین 
پیاده و دوچرخه سواران اجازه ی رسیدن به هر قسمت از بخش های شهر 
را بدون استفاده از خیابان ها می دهد. چنین مسیرهایی می توانند راهی 
راحت و سایه اندازی شده برای طی مسافت های طوالنی پیاده یا توسط 
و  کنند،  ارایه  برقی(  اسكوترهای  )مانند  ُخردچرخ  وسایل حمل ونقل 
و دوچرخه سواری  پیاده روی  برای  ارگانیک  و  منطقی  راهی  درنتیجه 
فراهم کنند که نسبت به راندن خودرو  دل چسب تر و مناسب تر است. 

1- Floodplain

این ایده ها جدید نیستند. ما از دیرباز شاهد طراحی هاي شهري 
در اطراف یک سامانه  ی متشكل از پارک ها و مناطق طبیعی بوده ایم.

فردریک الو اولمسِتد2 و مناطق طبیعی و پارک های 
پیوسته

نهضت طراحی شهرها در اطراف یک سامانه ی پیوسته از مناطق 
طبیعی و پارک ها با فِردریک الو اولمسِتد )1902-1822( شروع شد. 
در  پراسِپكت3  و  سنترال  پارک های  زمینه،  این  در  او  آثار  مهم ترین 

نیویورک و اِِمرالد نِكلِس4 )گردن بنِد ُزمرد( در بوستون است.
شمالی  آمریكای  در  تعالی گرائی5  نهضت  از  محصولی  اولمستد 
ثورو6  دیوید  هنری  و  اِمرسون  والدو  رالف  توسط  که  نهضتی  بود، 
رمانتیک7  نهضت  از  بخشی  خود  به نوبه ی  تعالی گرایی  آمد.  به وجود 
تعالی گرایی  بود.  تعالی گرایی  حرکت  از  جهانی تر  و  وسیع تر  که  بود 
تأثیر عمیقي بر هنرهای زمان خود داشت. تأثیر آن بر معماری منظر، 
البته به دور از هرگونه تعجبی، بسیار قدرت مند و شاخص بود. حرفه ی 
معماری منظر، که توسط خوِد اولمستد آغاز شد، شاید بدون تأثیری 

که تعالی گرایی به وجود آورد، پا بر عرصه ی وجود نمی گذاشت. 
الهام گرفتن از قوانین تعالی گرایی، اولمستد پارک های متصل  با 
ساخت:  و  کرد  طراحی  هدف  یک  داشتِن  نظر  در  با  را  یكدیگر  به 
علی رغم شهرتی  استفاده کنندگان.  روح  تغذیه   برای  فضایی  آفرینش 
طبیعت  از  تقلید  و  تكرار  خواهان  اولمستد  که  این  بر  مبنی  کاذب 
بود؛ او هدفی فراتر از این داشت. وی در پی خلق محیط هایی بود که 
سبب تجلی و تعالی معنویات در روح استفاده کننده شود. وی از مواد 
و عناصر طبیعت نه برای تقلید از طبیعت، بلكه برای خلق آثار هنری 

قدرت مند بهره برده است.
خود  معنوی  اهداف  با  نیز  را  دیگری  عملی  اهداف  اولمستد  اما 
هم گام ساخت. او مهارتی بی سابقه را در برنامه ریزی حمل ونقل، احیای 
سامانه های اکولوژیكی، توسعه ی امالک و مستغالت، و طراحی فضاهایی 

2- Fredrick Law Olmsted
3- Central & Prospect Parks
4- Emerald Necklace Park
5- Transcendentalism
6- Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau
7- Romantic Movement
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برای گذراندن اوقات فراغت، در کار خود پدید آورد. درخشان ترین مثال 
از کارهای این نابغه، پروژه ی اِِمرالد نِكلِس در بوستون است.

اِِمرالد نِكلِس نخستین شبكه ی پیوسته ی مناطق طبیعی و پارک ها 
در آمریكای شمالی است که با گسترشی به طول بیش از شش مایل 
)نه کیلومتر(،  دارای ویژگی های مثبت فراوانی است: این پروژه شامل 
از راه های سواره  گرفته  بود،  برای جابجا شدن مردم  راه های فراوانی 
تا مسیرهای دارای کف سازی چوبی؛ وی آرماتور یا ستون فقراتی از 
آن  اطراف  و مستغالت در  امالک  توسعه ی  برای  را  عرصه ی عمومی 
به وجود آورد، که سبب ارزش مندتر ساختن مناطق توسعه داده شده ی 
جدید در هر دو طرف این سامانه گردید؛ افزون بر این، این هنرمند 
باعث ابداع یک راه برد در طراحی شهری شد که بر اساس آن، به جای 
ساختمان های عمومی یا میدان های سنتی شهری، طبیعت در مرکز 
زندگی شهری قرار می گرفت؛ و در نهایت او موفق شد تعداد فراوانی از 
مشكالت اکولوژیكی را توسط مهندسِی مجدد و ریشه اِی کِل منظر در 

جهت ارتقای عملكرد  اکولوژیكی، حل کند.
این نكته ی آخر شایسته ی تأکید بیشتر است. استفاده کنندگان این 
پروژه همواره بااطمینان فكر می کنند که این نهرها و حوض چه های 
که،  صورتی  در  داشته اند.  وجود  آن جا  در  همیشه  نِكلِس  اِِمرالد 
عكس های زمان ساخت این پروژه، داستان متفاوتی را تعریف می کنند. 
این  انجام  و در  اساسی دگرگون ساخت  به گونه ای  را  اولمستد منظر 
مهم، درواقع کاری بیش از احیای صرِف عملكرد  اکولوژیكی آن انجام 
داد، و حقیقتاً آن را در ذهن خود به گونه ای دیگر تصور کرد. به خاطر 
تأثیرات فراوان پروژه های اولمستد بر طبیعت و دگرگون کردن شكل 
رابرت اسمیتسان1، هنرمند زمینی2 و خالق اسكله ی مارپیچ در  آن، 

اوتا3، اولمستد را "نخستین هنرمند زمینی دنیا"4 خوانده است.5 

1- Robert Smithson
2- Earth artistهنر زمینی ترکیبی از منظرسازی و خلق اثری هنری است که در آن  
 از مواد طبیعی مانند خاک، صخره، انواع سنگ، چوب درختان و آب، همراه با بتون، فلز
و/یا آسفالت، استفاده می شود. م.

Spiral Jetty in Utah -3  این اثر که کار رابرت اسمیتسان در سال 1970 
در ایالت یوتای آمریكا است، هنوز وجود دارد، هرچند اغلب اوقات زیر سطح آب 
دریاچه است و دیده نمی شود. در ساخت این کار زمینی حدود 6500 تن بازالت، 

خاک و نمک استفاده شده است. م.

4- Earthwork
5- Smithson, 1979

شکل 7-2 عكس )a( در طول ساخت اِِمرالد نِكلِس )حدود 1895-1850( در    
اطراف بوستون گرفته شده و نشان گر میزان دخالت انسان در این ساخت وساز 

.)b(است که پس از اجرای آن منظری بسیار طبیعت گرا پدیدار گشته است

تأثیرات اولمستد با مرگ او به اتمام نرسید. پسر او، فرزندخوانده ی 
او، و چارلز اِلیوت6 راه او را با طرح هایی که در شرکت معماری منظر 
عظیم ترین  و  پُرابهت ترین  دادند.  ادامه  شد،  ارایه  الیوت،  و  اولمستد 
پارک  کمیسون  برای  الیوت  چارلز   1893 سال  طرح  طرح ها،  این 
شهری بوستون7 بود. برای نخستین بار در آمریكای شمالی، گروهی از 
شهرداری های مستقل برای ایجاد سامانه ای پیوسته از مناطق طبیعی 
و پارک ها با یكدیگر همكاری کردند و سامانه ای را به وجود آوردند که 
بیش از بیست شهر و شهرک را به یكدیگر متصل می ساخت و به طور 

6- Charles Eliot
7- Boston’s Metropolitan Park Commission

)a(

)b(
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و  نهرها  رودخانه ها،  سامانه ی  از  آرماتوری  اطراف  در  هوشمندانه ای 
تاالب ها سازمان داده شده بود. این طرح، که اکنون اجرا شده است، 
کاری بیش از حفاظت از عملكرد  طبیعی و ایجاد شهری در حال رشد 
با فضای مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت انجام داد؛ این طرح، تا 
را آن چیزی کرده است، که در حال  بوستون  زیادی، منطقه ی  حد 
با  شهری  مناطق  دیگر  از  را  بوستون  که  مكانی  هست. حس  حاضر 
اندازه ای مشابه آن در ساحل شرقی متمایز می سازد، نتیجه ی راه برد 

طراحی منظر برای ایجاد مناطق طبیعی و پارک های پیوسته است.

یان مک هارگ1 و احیای سبزراهه
اما، تا آغاز قرن بیستم، مسایل تغییر بسیاري کرده بودند. آمریكا 
درحال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی بود، و تعالی گرایی2 جایگزین 
بیستم،  قرن  و سوم  دوم  در دهه ی  بود.  آمریكایی شده  عمل گرایِی3 
هنرها از بند قوانین دوران رومانتیک آزاد شدند تا راه های مدرن تری 
را برای بیان خود جستجو کنند. طبیعت، که تا پیش از آن برای تمامی 
هنرها دغدغه ای انگیزه بخش بود، جای خود را به مفاهیم انتزاعی تری 

از ادراک و تجربه داده بود.

1- Ian McHarg 
2- Transcendentalism
3- Pragmatism 

الیوت برای سامانه ی به هم پیوسته ی مناطق طبیعی و پارک ها. بخش اعظم این طرح اجرا شده است و  شکل 7-3 طرح چارلز 
امروزه نیز همچنان در آن خدمات تفریحی و اکولوژیک ارایه مي شود. این سامانه در آفرینش حس مكان این شهر و منطقه نقشی 
حیاتی دارد. مناطقی که با خاکستری کم رنگ نشان داده شده است، فضاهای پیشنهادی جدید برای اضافه شدن به این سامانه است؛ 
مناطقی که با خاکستری پُررنگ نمایش داده شده، پارک های موجود است. خطوط ضخیم نشان گر سامانه های پارک راهی پیشنهادی 

است، که بسیاری از آنها اجرا شده اند.
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یان مگ هارگ، تنها ضِد-فرهنگ1 دهه ی 1960 بود که توانست 
موجب احیای مجدد مفهوم شفابخشی طبیعت گردد و آن را مجدداً 
یان  پروفسور  کند.  ارایه  شهر  معنوی  فقر  برای  پادزهری  به عنوان 
پنسیلوانیا  دانشگاه  منظر  معماری  استاد   )1920-2001( مک هارگ 
نسبت به این احیای فرهنگی تمایل بسیاري پیدا کرد. وی به احتمال 
قوی نخستین چهره ای بود که اصالت طبیعت را در طراحی شهری و 
منطقه ای به آن بازگرداند. بدون شک وی مشهورترین طراح شهری 
و منطقه ای بود، که استادیوم ها برای شنیدن سخنان او پُر می شد و 
کتاب معروفش تحت عنوان طراحی با طبیعت2 در بیش از 250 هزار 

نسخه در سال 1969 به فروش رفت.
زمین3  روز  نخستین  برگزاری  از  قبل  کمی  طبیعت  با  طراحی 
حاوی  کتاب  این  گردید.  منتشر  شد،  برگزار   1970 سال  در  که 
گسترده ای  به طور  که  بود  مشكلی  برای  به جا  و  به موقع  راه حل های 
بود.  شده  شناخته  زیست محیطی  قریب الوقوع  بحران  عنوان  تحت 
علمی  قطع  به طور  که  چیزی  یا   – علمی  متدولوژی ای  مک هارگ 
برای  راه هایی  او  کرد.  ابداع  اراضی  التیام  برای  را   – می رسید  به نظر 
ترسیم تک تک اجزای منظر به صورت مجزا، و سپس قرار دادن آنها بر 
روی یكدیگر توسط نقشه های نیمه شفاف را ابداع کرد. با بهره گیری 
از منظر که  مناطقی  امكان مشخص کردن  نقشه های شفاف،  این  از 
از همه حساس تر بودند، وجود داشت، و درنتیجه این گونه مناطق از 
محدوده ی ساخت وساز شهری خارج می شد، و مناطقی که کم ترین 
صدمه را با توسعه ی شهری می دیدند، برای ساخت وساز شهری انتخاب 

می شدند.
توسط  اراضی  کردن  غربال  روش  که  نقشه برداری،  نوع  این 
گوناگون،  صافی های  از  استفاده  با  )چراکه  می شد  نامیده  نقشه ها4 
حذف  شهری  قابل توسعه ی  مناطق  از  طبیعت  حساس  تِر  اراضی 
می شدند(، هم اکنون نیز در مقیاس وسیعی استفاده مي شود. سامانه ی 
که  می کرد  بیان  را  چیزی  مستدل  و  منطقی  به گونه ای  مک هارگ 
اولمستد آن را به صورتی شاعرانه پیش برده بود: این  که حساس ترین 

1- Counterculture
2- Design with Nature
3- Earth Day
4- Sieve Mapping

عناصر منظر، نهرها، کریدورهای رودخانه ای، دریاچه ها، و تاالب های 
معماری  به دست آمده،  نهایی  نقشه های  روی  بر  درنتیجه،  است.  آن 
منطقِی  ارزیابی  به خاطر  تنها  منطقه،  مقیاس  در  سبزراهه  سامانه ی 
به طور  آن،  اکولوژیكی  ظرفیت های  و  منظر  تشكیل دهنده ی  مواد 

غیرقابل اجتنابی خودنمایی می کند.
که  چیزی  دارد.  وجود  مورد  این  در  نقصان  یا  محدودیت  چند 
که  است  امر  این  شناخت  مي باشد،  آن  فاقد  مک هارگ  متدولوژی 
طبیعی  به گونه ای  باید  ماندن،  سالم  برای  رودخانه ای،  سامانه های 
در  رودخانه  خود  که  مناطقی  تنها  نه  یعنی  باشند،  داشته  عملكرد  
دیدگاه، کل  این  از  آن.  بلكه هم چنین کل آب خیز  است،  آن جاری 
آب خیز ارزشمند است، نه فقط جریان اصلی و شاه رگ های رودخانه ای 
آن. نكته دیگری که در این فرایند فراموش شده است )هرچند خود 
آن  به  به وضوح  نوشته هایش  در  و  داشته،  نظر  در  آن را  مک هارگ 
پرداخته است(، راهی بود که توسط آن ارزش معنوی طبیعت مدنظر 
قرار گیرد، ارزشی که پیش از آن در چارچوب مفهومی که اولمستد 

ارایه کرده بود، نقشی کانونی داشت.

تولید  سبب  نقشه ها،  روی هم گذاشتن  بر  مبتنی  مک هارگ  روش   4-7 شکل 
ممكن  پروژه  جانمایی  برای  را  گزینه  هایی  تعیین  که  می شد  ترکیبی  نقشه ای 

می ساخت که کم ترین تأثیرات مخرب را بر روی محیط زیست داشتند.

خاک حاصلخیزدشت سیالبي

شیب زیاد
شیب مالیممسطح

کشاورزي
درجه 2

کشاورزي
درجه 1

شهري
درجه 1

شهري
درجه 2

فضاي سبز
/ تفریحي
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پروژه ی  در  بار  نخستین  برای  را  ابداعی اش  روش  مک هارگ 
پروژه  این  برد.  به کار  تگزاس،  در  واقع  در شمال هوستون،  وودلَندز1 
مثالی درخشان در مورد کار در راستاي طبیعت – در مقابل کار در 
زیرزمینی،  آب های  باالی  سطح  است.   – طبیعی  سامانه های  خالف 
مسطح بودن زیاد اراضی، این سایت را بسیار حساس و با روش های 
معمول تقریباً غیرقابل توسعه کرده بود. راه حل مک هارگ این بود که 
خودشان،  جای  در  طبیعی  سامانه های  استخوان بندی  حفظ  با  باید 
راهی برای استقرار خانه ها و معابر جست که کمترین آسیب را برای 
هم  استخوان بندی  این  ترتیب،  این  به  باشد.  داشته  سامانه ها  این 
قرار  استفاده  مورد  سطحی  آب های  جمع آوری  زیرساخت  به عنوان 

می گرفت و هم برای حس مكان وودلندز هویتی بی همتا می آفرید.
به خاطر  فوق العاده ای  اهمیت  از  که  درعین حال  وودلندز، 
خطرهای  نشان دهنده ی  هم چنین  است،  برخوردار  دست آوردهایش 
طبیعت  حساسیت  و  عملكرد   از  انحصاری  استفاده ی  با  عجین شده 
به عنوان راه نمای طراحی است. تفاوت سامانه ی تاالبی طبیعتاً منجر 
به سامانه ی معابر سواره ی درختی می شود که عملكرد  ترافیكی آن از 
بدترین بخش های موجود در توسعه های افقی بی رویه، بهتر نیست.2  

چگونه  که  می دهد  نشان  به خوبی  وودلندز  هوایی  عكس  این   5-7 شکل 
توسعه   آن، شكل  آبراهه های  اول  درجه ی  در  و  سایت،  محدودیت های طبیعی 

را تعیین کرده اند.

1- Woodlands
2- Girling and Kelletr, 2005

پیشرفت های بعدی
شد،  آشكارتر  مک هارگ  فرایند  محدودیت های  که  هنگامی 
عنوان  تحت  را  خود  کتاب   )1934-1998( الیل3  جان  پروفسور 
طراحی برای اکوسیستم های انسانی4 در سال 1985 منتشر ساخت. 
در این کتاب الیل به این بحث پرداخت که شهر یک اکوسیستم است 
و انسان ها نیز بخشی از این سامانه هستند. وی به دنبال چیزی فراتر از 
روش غرباِل اراضی مک هارگ بود. به سان اولمستد، الیوت و مک هارگ 
در گذشته، الیل نیز منعكس کننده ی زمانه ی خود بود. دهه ی 1980 
قرار  از جبهه های گوناگون مورد حمله  بود که قطعیت علمی  زماني 
گرفت. معماراِن ساختمان ها، تحت تأثیر ایده های فراساختاری5 که در 
آن زمان حاکم بود، از خلوص مستحكِم مدرنیته دور گشته، و جذب 
شكل هایی شدند که شكسته تر و گسیخته تر بودند. معنی این امر برای 
الیل، عدم تمایز بین مقوله های انسان و طبیعت، و عدم تضاد میان 

خالقیت و عقالنیت بود.
شد.  مطرح  فابوس6  جولیوس  پروفسور  طرح های  الیل،  از  پس 
فابوس زندگی کار جالب خود را با تألیف کتاب فردریک الو اولمستد: 
خالق معماری منظر در آمریكا7 شروع کرد که در سال 1968 منتشر 
شد. هرچند امروزه باور کردن این امر سخت است، اما تا سال 1960 
هنگام  آن  در  بود.  شده  سپرده  فراموشی  دست  به  تقریباً  اولمستد 
فابوس هنوز مردی جوان بود، و اعتقاد داشت که میراث اولمستد، و 
روشي که خلق کرده بود، توسط خلق اسطوره ای درباره ی زندگی و 
واقعیت  به عنوان  امروزه  اسطوره ای که  احیا است،  قابل  اولمستد  کار 
پذیرفته شده است. فابوس در اوج زندگی حرفه ای اش بر این مفهوم 
سامانه های  با  هوشمندانه اي  رابطه ای  است  قادر  بشر  که  کرد  تأکید 
سامانه ای  راه کار،  این  اصلی  کانون  و  کند،  ایجاد  منطقه اش  طبیعی 
به هم پیوسته در مقیاس منطقه از پارک ها و مناطق طبیعی است. او 
در سال  بین المللی8  نهضتی  آغاز  عنوان سبزراهه ها:  تحت  کتابی  در 

3- John Lyle
4- Design for Human Ecosystems
5- Poststructuralist ideas
6- Julius Fabos
7- Frederick Law Olmsted, Sr.: Founder of Landscape 
Architecture in America
8- Greenways: The beginning of an International Movement
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1995 به استدالل این مفهوم پرداخت. این کتاب بر اساس کار او در 
اجرای سیاست های مربوط به سبزراهه در مقیاسی به بزرگی ایاالت 

نیو اینگلند نگاشته شده بود.
ولی، تصویری کامل از این که چگونه عملكرد های شهری می توانند 
با عملكرد های طبیعی انسجام پیدا کنند، تنها در زمان اخیر پدیدار 
شده است. نخستین اثر منتشرشده که به طور صریح، در این مورد به 
بحث می پردازد، کتاب خیابان های تنگ و محله های سرسبز1 نوشته ی 
دو پروفسور در دانشگاه بریتیش کلمبیا، به نام های سینتیا گیرلینگ 
پروژه ی  مانند  سبز،  محله هایی  کتاب  این  در  است.  ِکلِت2  رونالد  و 
اُِرگان،  در  ویلبویس3  و  ایندیانا،  در  کریک  کافی  ِدنِور،  در  اِسِتِپلتون 
مستندسازی شده است. ویژگی اصلی هر سه ی این موارد مطالعاتی، 
زیرساخت سبز آنها است که هم شكل و ظاهر محله و هم عملكرد های 
آن را در تمامی مقیاس ها تا حد قطعه زمین، تحت تأثیر قرار داده است. 
نمایشی  پروژه های  از  پایداری  راهبرد هاي  این  فزاینده ای،  به طور 
منفرد، در حال تبدیل شدن به سیاست های اجرایی در سطح وسیع 
توسعه   استانداردهای  عنوان  تحت  که  استانداردهایی  به ویژه  هستند. 
در  اولیمپیا  آیین نامه های  و  احكام  در  کم4  زیست محیطِی  اثرات  با 
واشنگتن گسترش یافته اند. مقررات توسعه ی با اثرات زیست محیطِی 
کریدورهایی  از  به حفاظت  اصرار   )1( دارند:  اصلی  دغدغه ی  دو  کم، 
که نهر یا رودخانه ای در آنها جاری است )اغلب با حریمی بیش از 60 
متر(، و )2( اطمینان از این که سامانه های جمع آوری آب های سطحی 
خیابان ها و قطعات زمین در نحوه ی عملكرد خود، از فرایندهای طبیعت 
پیروی کنند. این آیین نامه ها می توانند در طول زمان سبب شكل گیری 
محله هایی در اطراف سامانه ی زیرساخت سبز سالم و منسجمی شوند 
ارایه ی خدمات  که باعث ارزشمند شدن فزاینده ی این سامانه جهت 
نِكلِس5  گرین  اولمستد،  پروژه ی  که  همان طور   – و  گردد  تفریحی 
برای  به راهی شود  تبدیل   – )گردن بند سبز( در بوستون، نشان داد 
باال بردن ارزش امالکی که در محله های مجاور این سامانه قرار دارند.

1- Skinny Streets and Green Neighborhoods
2- Cynthia Girling & Ronald Kellet
3- Stapleton, Coffee Creek and Villebois
4- Low-impact development standards
5- Green Necklace

پیشرفت در عمل
در آمریكای شمالی نمونه های جدیدی برای مقایسه با کارهایی که 
اولمستد و الیوت در بوستون انجام داده اند وجود ندارد، اما برنامه هایی 
در حال بررسي است که می تواند، به موقع، نتایج حتی مفید تری داشته 
در  است.  زمینه  این  در  نمونه  یک  اُِرگان،  در  واقع  پورتلند،  باشند. 
سال 1973، الیحه ی 100 سنا در پورتلند به تصویب رسید که تحت 
بود،  ارگان نخستین مورد  معروف شد.  "قانون کاربری زمین"  عنوان 
و تا اکنون نیز تنها ایالت آمریكا است که قانونی را به تصویب رسانده 
توسط  قابل اتخاذ  تصمیمات  فوق  قدرتی  ایالتی  مقامات  به  که  است 
مقامات محلی در مورد کاربری زمین می دهد. شهرت اصلی این قانون 
به خاطر وجود ابزاری در آن به نام "مرز رشد شهری"6 است، و درواقع 
آن  به تبع  و  ایالت،  این  در  بسیاری  درگیری های  موضوع  عنصر  این 
انتشار اخبار فراوانی، شده است. اهداف اصلی این الیحه، یعنی اهدافی 
که حاکم بر اقدامات مقامات مسئول ایالت، و هم چنین منطقه است، 
از اهداف روالی  نوزده هدف وجود دارد،  بیان شده اند. در کل،  کم تر 
مانند "هدف 1، درگیرشدن شهروند" تا اهداف عملكردی مانند "هدف 
12، حمل ونقل". اهداف 5، 6 و 7 درباره ی سامانه های آبی است اما نه 
به گونه ای منسجم، بلكه با تفكیک آنها به زیست گاه )هدف 5(، کیفیت 
آب )هدف 6(، و خطرات طبیعی )شامل دشت های سیالبی، هدف 7(.

در دهه های اول، به این اهداف به گونه ای محدود پرداخته می شد، 
بدون درنظر گرفتن این که این منطقه باید آب راهه ها و مناطق طبیعی 
از  مجموعه ای  نه  ببیند،  منسجم  و  واحد  سامانه ی  یک  به عنوان  را 
عناصر منفک و غیرمرتبط به یكدیگر. چیزی که تا پیش از این فقط 
عملكرد   و  شكل  با  رابطه  در  مشكلی  به  تبدیل  بود،  قانونی  مشكلی 
منسجم شهر شد. مایک هاوک7، که در حال حاضر مدیر موسسه ی 
به  که  بود  کسی  نخستین  است،  پورتلند  در  شهری8  سبز  فضاهای 
دفاع از ره یافت برنامه ریزی منسجم برای چیزی که او "سبزساخت"9 
هم اکنون  که  چیزی  برخواست.  می نامید،  پورتلند  سبز(  )زیرساخت 
به عنوان تیتر 13 برنامه ی زیست گاه ماهیان و حیات وحش )پارک های 

6- Urban Growth Boundary (UGB)
7- Mike Houck
8- Urban Greenspaces Institute
9- Greenfrastracture
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معمولی و منتظم( و "فضای سبز متصل کننده" )طرح جامع پارک های 
شده  شناخته  طبیعی(  مناطق  و  پیاده روی،  مسیرهای  غیرمنتظم، 
اسناد  جزو  موارد  این  هردوی  است.  انسجام  این  نشان گر  است، 
هستند  پورتلند  شهری  منطقه ی  شورای  منطقه ای  حكومت  رسمی 
با شورای  و همكارانش  آمدند که هاوک  به وجود  و در طول دوره ای 
مشاوره ای  خدمات  آن  به  و  می کردند  کار  پورتلند  شهری  منطقه ی 
ارایه می کردند. چشم انداز کلی، زماني که کامل شود، سامانه ای دوگانه 
باز،  پیاده روی، فضاهای  از مناطق طبیعی، مسیرهای  به هم پیوسته  و 
تمام  که  مي آفریند  منطقه ای  پارک های  و  محله،  همسایگی،  واحد 

منطقه ی شهری را به یكدیگر وصل خواهد کرد.

کارگاه  منطقه ای:  مقیاس  در  مطالعاتی  مورد  یک 
طراحی داماسکوس

طرح منطقه ی پورتلند که ممكن است، در زمان خود، از تمامی 
قدرت بالقوه ی یک سامانه ی به هم پیوسته از پارک ها و مناطق طبیعی 
در عمل استفاده کند، طرح کارگاه طراحی منطقه ی داماسكوس است. 
در این پروژه، سازمان دهندگان آن برای نشان دادن چگونگِی ایجاد 
به خصوص  سنا،   100 الیحه ی  اهداف  گرفتن  نظر  در  با  محله  یک 

اهداف اکولوژیكی آن، به کار پرداختند.
مدیریت  حال  در  اکنون  پورتلند  شهری  منطقه ی  شورای 
است:  پورتلند  منطقه ی  در  شهری  سبز  مرز  توسعه ی  عظیم ترین 
منطقه ای به وسعت بیست هزار جریب )هشت هزار و نود چهار هكتار( 
تمامی مناطق دیگر  ربِع جنوب غربی منطقه ی شهری. علی رغم  در 
منطقه ی  شورای  یعنی  پورتلند،  منطقه ی  منتخب  حكومت  آمریكا، 
شهری پورتلند، باید طرح های توسعه و خدماتی محله را تصویب کند 
تصویب  را  پروژه ها  این  بتوانند  مربوطه  آن که شهرداری های  از  قبل 

کنند.
هنگامی که توسعه ی مرز سبز شهری بیست هزار جریبی )8094 
هكتاری( برای اولین بار پیشنهاد شد، باعث برانگیخته شدن سواالت 
ذی نفع  شهروندی  گروه های  و  منطقه  رسمی  مقامات  برای  زیادی 
گردید. اساسی ترین پرسش این بود که: آیا چنین منطقه ی وسیعی 
می تواند به گونه ای پایدار مورد توسعه قرار گیرد؟ برای  پاسخ به این 
پرسش، دو گروه عام المنفعه – یعنی 1000 دوست دار اُِرگان و ائتالف 

برای آینده ای قابل زندگی1 - در شارتی در مقیاس منطقه به همكاری 
با یكدیگر پرداختند.

این شارت هدفی ساده داشت: نشان دادن این که اگر یک محله 
ایجاد  اُِرگان  سنای   100 معروف  الیحه ی  هدف  نوزده  طبق  دقیقاً 
گردد، چطور خواهد بود. آیا تمامی این اهداف قابل حصول هستند؟ 
از  محافظت  هدف  آیا  غیرقابل حصول اند؟  عمل  در  آنها  از  برخی  یا 
محیط زیست با هدف حمل ونقل مغایرت ندارد؟ با هدف ارزان بودن 
مورد  اهداف  آن  در  که  عملی،  تجربه ی  یک  طریق  از  فقط  چطور؟ 
نظر آشكارا در طراحی به کارگرفته می شدند، پاسخ گویی به این گونه 

سواالت ممكن بود.
دست یابی به طرحی که هم از مناطق طبیعی محافظت می کرد 
برای  چالش  مهم ترین  و  مشكل ترین  بود،  عملی  آن  ساختن  هم  و 
این تیم شارت بود. آیا انجام این کار عملی بود؟ پاسخ این است که: 
آری، عملی بود اگر ایشان رجعتی داشتند به بسیاری از راه کارهایی 
اِِمرالد نِكلِِس اولمستد را موفق ساخته است. در آن پروژه،  که طرح 
اولمستد ثابت کرد که سه عامِل طبیعت، ارزش امالک و مستغالت، 
و حمل ونقل احتیاجی ندارند که بر علیه یكدیگر به رقابت بپردازند. 
می توانند  شود،  پرداخته  عوامل  این  به  صحیح  به طور  چنانچه 
به گونه ای هم افزا با یكدیگر انسجام یابند. چند درس اساسی می توان 
از پروژه ی اِِمرالد نِكلِِس گرفت: )1( استفاده از طراحی رو به طبیعت، 
و نه پشت به آن؛ )2( بهره گیری از آب راهه مابین طبیعت و شهر برای 
انواع مختلف حمل ونقل؛ )3( ایجاد انسجام بین سامانه های طبیعی و 
غیرمنتظم، و بافت شامل مناطق تفریحی و فضاهای شهری شكیل تر 
و منظم تر؛ )4( توسعه ی این سامانه در ابعاد مختلف در طول زمان و 
ارایه ی یک سامانه ی جایگزین برای جابجا شدن  برای همیشه؛ )5( 
استفاده  قابل  نیز  دیگر  پروژه های  در  عموماً  که  این درس ها،  مردم. 

هستند، در زیر تشریح می گردند.

1-1000  Friends of Oregan and Coalition for a Livable Future
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پنج  نشان گر  مقیاِس بخش،  در  داماسكوس  شکل 7-6 طرح جامع منطقه ی 
اصِل یک سامانه ی پیوسته  از مناطق طبیعی و پارک هاست: 1( رو به طبیعت 
 )3 ساختن،  محفوظ  و  محصور  برای  طبیعی  مناطق  از  بهره گیری   )2 داشتن، 

سبزراهه ی اکولوژیكی، 4( گسترش نامحدود، 5( سامانه ی حرکتِی جایگزین.

راه برد 1 پارک های به هم پیوسته: طراحی رو به طبیعت، نه 
پشت به آن

مقررات فعلی از توسعه دهنگان انتظار دارد تا مسیرهای آب راهه ها 
را حفظ کنند. اما این مسیرها معموال" در لبه های راه های همگانی قرار 
ندارند بلكه در امتداد خطوط پشتی امالک هستند. بنابراین، این کار به 
معناي هدر دادِن یک امكان رفاهی باارزش است. چنین آب راهه هایی 
برای  مناسبی  جای  و  سرگردان   چرخ دستی های  برای  مقصدی  به 
تخلیه ی پسماندهای ساختمانی تبدیل می شوند. پژوهش ها نشان داده 
است که اگر از طبیعت محافظت و مراقبت شود، ارزش متوسط امالک 

تا چندین بلوک بعد از آن افزایش مي یابد، البته درصورتی که طراحی 
به گونه ای باشد که این طبیعت قابل دید و قبل دسترس باشد. تنها راه 
برای تبدیل کردن واقعی سامانه های طبیعی به مكاني رفاهی قابل دید 
و دسترس  برای همگان، استقرار آنها در برابر "درب جلویی" محله 
است، نه در پشت آن – یعنی مجاور حریم راه های عمومی و پارک ها، 

نه خطوط پشتی قطعات زمین.
به گونه ای  سواره  معابر  از  بهره گیری  معنی  به  امر  این  عمل،  در 
است که طبیعت در یک طرف خیابان و درب های جلویی ساختمان ها 
در طرف دیگر آن قرار گیرند. بسیاری از توسعه دهندگان که قطعات 
زمین کنار کریدورهای آب راهه ای محافظت شده را توسعه می دهند، 
قراردادن طبیعت در یک  ایشان،  نظر  از  ندارند.  اصل  این  به  تمایلي 
طرف جاده ها، و استقرار خانه ها در طرف دیگر آنها،  هدر دادن پول 
است، چراکه چنین خیابان هایی "یک طرف مصرف"اند و تنها به نیمی 
"دوطرف مصرف"،  به خیابان های  قابل فروش، نسبت  از قطعات زمین 
گرفته  نادیده  اولمستد  درس  رویكرد،  این  با  اما  می دهند.  دسترسي 
از کیفیت  استفاده نمی شود،  امكانات تسهیالتی همگانی  از  می شود، 
توسعه کاسته می شود، و طبیعت از دیدها پنهان می گردد. در فقدان 
خودش،  که  می شود  یافت  توسعه دهنده ای  به ندرت  الزاماتی،  چنین 

به منظور پیش گیري، در این راه قدم گذارد. 
قانون احیاشده ی "رو به طبیعت" در پیشنهاد تكمیلی داماسكوس 
لبه ی پشتی  این طرح، طبیعت در  است. در هیچ موردی در  آشكار 
لبه ی یک  در  موارد، طبیعت  تمامی  در  است.  نگشته  پنهان  قطعات 
دوچرخه  مسیرهای  با  همراه  عبوری،  نوار  دو  با  پارک راهی1  جاده ی 
حریم  کریدور  بعد،  به  آن  از  است.  گرفته  قرار  مربوطه،  پیاده ی  و 
شهری  فضاهای  خاصی،  کلیدی  مناطق  در  می شود.  شروع  رودخانه 
سبزراهه  این  طبیعی  بافت  در  محله  مدارس  و  تفریحی  منتظم  و 
که  است  مهم  جهت  این  از  به خصوص  امر،  این  است.  شده  تعبیه 
مناطق طبیعی مانند زندان هایی برای طبیعت و تحت  عنوان مناطق 
پیاده  مسیرهای  ایجاد  حتی  طوري که  نگردند،  طراحی  حفاظت شده 
ایجاد  با  به حق،  محیط زیستی،  مدیران  باشد.  ممنوع  آنها  در  هم 
می کنند،  مخالفت  حفاظت شده  مناطق  در  تفریحی  کاربری  هرگونه 

1- Parkway road

بخش بزرگ نمایي شده
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در  اما  ضربه پذیرند.  و  شكننده  نادر،  بسیار  مناطقی  چنین  که  چرا 
دارد،  وجود  زیادی  بسیار  حفاظت شده ی  مناطق  آن  در  که  طرحی 
مانند این نمونه، این منطق جاری نیست. برای مدتی بسیار طوالنی، 
قانون گذاران محیط زیستی دیدی نزدیک بین نسبت به مسئولیت شان 
باشد،  با طبیعت وجود نداشته  ارتباط مستقیمی  داشته اند. چنان چه 
طبیعی  حامیان   - مالیات  پرداخت  طریق  از   – که  محله،  ساکنان 
کردن  مراقبت  در  را  عالقه ای  هرگونه  هستند،  حفاظت شده  مناطق 
از  آنها از دست می دهند. به عالوه، اغلب در مورد صدمات واردشده 
به سامانه های آب راهه ای توسط کاربران تفریحی، مبالغه شده است، 
به ویژه هنگامی که میزان این صدمات با صدماتی که توسط انسان ها 
به آب راهه های شهری "پنهان" وارد می گردد، مقایسه شود، که نوعاً 
پُر از پسماندهای ساختمانی و چرخ دستی های فروشگاهی هستند، که 

به صورت غیرقانونی درآنها ریخته شده است.
مناطق قابل توسعه با مساحتی برابر با بیست هزار جریب )8094 
هكتار( که در نزدیكی یک شهر مهم باشند، به ندرت یافت می شوند. 
یک  مالكیت  در  که  است  مساحت  این  با  سایت هایی  آن  از  نایاب تر 
مالک باشد. هنگامی که مناطق قابل توسعه در مالكیت چندین مالک 
هستند، یكي از مسئولیت هاي مقامات شهری و برنامه ریزی منطقه ای، 
اصرار و تالش جهت "رو به طبیعت بودن" می گردد. چنان چه یک مقام 
برنامه ریزی کاری بیش از درخواست "رو به طبیعت بودن و نه پشت به 
آن بودن" را برای مناطق طبیعی انجام ندهد، همراه با درخواست این 
که حد اکثر فاصله بین تقاطع های جاده ی عبوری شش صد فوت )183 
متر( باشد، اکثر مزایایي که در این بخش توصیف شد حاصل مي شود. 
همگانی  پارک راه های  از  احاطه کننده ای  بافت  سال ها،  گذشت  با 
به وجود می آید، مانند چیزی که در مینه آپولیس اتفاق افتاد، که در آن 
زنجیره یی دریاچه های دبل یو. اِچ. اِس کلیولَند1 در طول چندین دهه 
تكمیل گردید. چنین سامانه ای به احساس دل بستگی ساکنین منطقه 
ارزش  نقشه های  که  همان طور  می کند،  کمک  بسیار  محله شان  به 
ارزش های  است.  واقعیت  این  گویاي  به وضوح  مینه آپولیس  مالیاتی 
پارک راه  لبه ی  در  مشابه  قطعاتی  در  مشابه،  خانه هایی  برای  امالک 
دارای باالترین قیمت هاست اما تا چند بلوک دورتر از آن نیز قیمت ها 

1- W. H. S Cleveland’s Ring of Lakes

به صورتی متمایز باالتر هستند. این تأکید بر ارزش امالک بیان گر این 
پولی  ارزش  دارای  فقط  قابل دسترس  طبیعِی  سامانه های  که  نیست 
هستند؛ بلكه، نشان دهنده ی ارزش کیفی زندگی نیز هست که به طور 
طبیعی در محبوب شدن این منطقه منعكس شده است و درنتیجه 
در ارزش مالی خانه های موجود در این بخش نیز آشكار می گردد - 
به ویژه هنگامی که با بخش های دیگری که تا این اندازه از موهبت های 

طبیعت برخوردار نیستند، مقایسه  شود.

شهر مینه آپولیس2
ارزش واحدهاي مسكوني در بازار به دالر

)زمین و بنا(

به  بودن  نزدیک  مثبت  تأثیر  به وضوح  مالیاتی  ارزش  نقشه ی  این   7-7 شکل 
سامانه ی "زنجیره ی دریاچه های" اِچ. دبلیو. اِس. کلیولَند را نشان می دهد.3 

2- Minneapolis
3- منبع: شهرداری مینه آپولیس و پروفسور ویلیام مارش، دانشكده ی طراحی پارسونز

پارک ها و فضاي باز
بیش از 60 هزار دالر
کمتر از 60 هزار دالر
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برای  پیوسته: سامانه های طبیعی  به هم  پارک های   2 راه برد 
تعیین حد و حفاظت از محله ها

سامانه های قابل دسترس مناطق طبیعی و پارک ها البته می توانند 
با همین میزان می توانند نقش یک  باشند، ولی  کانون زندگی محله 
لبه ی احاطه کننده را داشته باشند. پارک ها و مناطق طبیعی پیوسته 
به طور خودکار مرزهای مستحكمی برای محالت به وجود می آورند، از 
آنها محافظت مي کنند و درواقع آنها را تعریف می کنند. در بخش هایی از 
شهر تراموائی، که مناطق طبیعی مشخص کننده ی محدوده ی محالت 
امكان پذیر  واقعی  ارزش  ایجاد  می کنند،  محافظت  آنها  از  و  هستند 
است. سامانه های طبیعی نه تنها باعث انقطاع نظم هندسی موجود در 
شبكه می شوند، بلكه سبب متمایز شدن یک قسمت از بافت شهری 
را  مفهوم  این  اولمستد  می گردند.  نیز  آن  قسمت های  بقیه ی  نسبت 
درک کرده بود و شكل های شهری او به شبكه ی احاطه کننده ی شهر 

تراموائی به طریقی پاسخ می داد که باعث تقویت هردوی آنها شود. 
بزرگ  بسیار  مقیاس  در  را  اصل  این  کاربرد  داماسكوس  طرح 
این طرح، ثابت می شود  به  با نیم نگاهی  شهری نشان می دهد. حتی 
که هرچند راه برد خیابان های متصل به یكدیگر در تمامی نقاط به کار 
گرفته شده است، اما هر بخش در رابطه ی متمایزی با سامانه ی طبیعی 
مستقر شده که آن را احاطه و محافظت می کند. درواقع این دیالوگی 
درباره  درختی،  شاخه های  و  متصل   خیابان های  شبكه ی  بین  است 
محل هاي طبیعي که"مكان" را به وجود مي آورند. هر نگرانی در مورد 
این که شبكه های خیابان های متصل شهری فاقد مكان هستند، باید 
کاهش یابد. نقطه ی اتصال بین سامانه ی خیابانی و سامانه ی سبزراهی 
می تواند بیان گر یک لبه ی محله، یا یک مرکز محله، یا حتی هردوی 

این ها باشد: یک مرکز طبیعی، یک لبه ی شهری.
بسیاری از طراحان شهری معاصر از این فرصت برای خلق مكان 
به منظور  شعاعی  خیابانی  سامانه های  ایجاد  با  نمی کنند.  استفاده 
آفرینش نقاط کانونی، سبب به وجود آمدن مشكل در رفت وآمد جریان 
ترافیكی می شوند. اغلب برای این گونه کانون های حیاتی ساختمان های 
خدمات شهری پیشنهاد می شود، تا حس مكان توسط ایجاد مرکزی 
شهری برای بخش آفریده شود. درحالی که این راه برد تناقضی با آن چه 
در اینجا ارایه شد ندارد، این طراحان قدرت سامانه های سبزراهه ای در 
آفرینش مكان های متمایز در مقیاسی وسیع، را تا حدود زیادی نادیده 

گرفته اند. پروژه ی داماسكوس مدارک فراوانی برای این پتانسیل ارایه 
می کند، و اِِمرالد نِكلِِس اولمستد  بیان گر این است که چنین امری در 

شكل ساخته شده اش چگونه به نظر می رسد.

سبزراهه ی  طراحی  پیوسته:  به هم  پارک های   3 راه برد 
اکولوژیک

یک ویژگی مهم سبزراهه ی اولمستد ، بلوار است. بلوارهای عریض 
فراوانی  بزرگ  درختان  و  شدند  طراحی  به زیبایی  او  توسط  بسیاري 
در آنها کاشته شد، درختانی که اکنون به رشد و هیبت کامل خود 
رسیده اند. اما با وجود این که بلوارهای او سبز بودند، هیچ گونه نقش 
اکولوژیكی نداشتند. این بلوارها به صورت معمول زه کشی شده بودند، 
یعنی مانند سامانه های ُمضر دفع آب های سطحی که در فصل 8 بحث 
خواهند شد. با در نظر گرفتن درک جدیدتری که از نحوه ی عملكرد  
مفصل تری  نقش  می توانند  شهری  بلوارهای  آمده،  به دست  آب خیز 
داشته باشند و فضاهای سبز زیاد آنها قادر به انجام خدمات اکولوژیک 
بی شماری هستند. فضای سبز میانی معابر سواره می توانند به گونه ای 
طراحی شوند که سبب تزریق آب های سطحی به درون زمین گردند 
)همان طور که در فصل 8 نشان داده شده است(، و در عین حال، برای 
مدتی کوتاه نشان دهنده ی هدایای اخیر طبیعت به شكل استخرهای 
آب  های  فرورفتن  و  حفظ  سبب  که  باشند  منعكس کننده  معاصر 
سطحی به درون زمین می شوند. ساختن شهری بدون هر گونه لوله، و 
فاقد لوله های دفنِی برای دفع آب های سطحی، آسان است اما مستلزم 

تفكر بیشتر و به کارگیری چند راه حل جدید است. 

تا  سامانه  این  توسعه ی  پیوسته:  به هم  پارک های   4 راه برد 
بی نهایت

یكی دیگر از ویژگی های باارزش سامانه ی خیابان ها و سبزراهه های 
توسعه  قابل  بی نهایت  تا  که  است  این  یكدیگر،  به  متصل  طبیعی 
هستند. شهرهای تراموائی از قواعد ساده ای پیروی می کردند. در بخش 
نخست قرن بیستم، تنها چیزی که برنامه ریزی می شد، خیابان ها بود. 
مهندسین شهر می دانستند که خیابان هفتم تا جایی که زمین وجود 
دارد در جهت غرب به پیش می رود، همین طور خیابان پنجاه و یكم 
که به سمت جنوب می رفت. چهار بلوک در میان، حریم راه، برای گذر 
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احتمالِی معبری شریانی، سی فوت )ده متر( عریض تر بود، و نه چیزی 
بیشتر از این. نقشه های منطقه بندی وجود نداشتند و الزم هم نبودند. 
کاربری های تجاری، معابر شریانی تراموائی را پُر می ساختند و همین.

تعیین کردن  از پیش  یعنی قدرت   – بنیادی  برنامه ریزی  قدرت 
سبک  به  توسعه   که  گذشته،  سال  پنجاه  در   – خیابانی  شبكه های 
"غالف" تقریباً همه گیر بود، به دست فراموشی سپرده شده بود، و باید 

طبیعی  سامانه های  که   – دوقسمتی  راه برد  یک  مي شد.  احیا  دوباره 
محافظت شوند و به شكل مناطق طبیعی و پارک های پیوسته درآیند، 
و سپس با خیابان های متصل منطقی الیه بندی یا منطبق گردند – 
بسیار ساده است. ولی تنوع مكان، که نتیجه ی خودکار آشكارساختن 
در  بصری  جذابیتی  ایجاد  برای  پتانسیلی  است،  طبیعی  سامانه ی 
مقیاس بزرگ در کل منظرهای شهری در اختیار می گذارد. در یک 

کالم، تقریباً خود سامانه ی طبیعی طراحی را انجام می دهد.

راه برد 5 پارک های به هم پیوسته: به وجود آوردن سامانه ای 
جایگزین برای حرکت

باید  طبیعت شان،  به خاطر  پیوسته،  طبیعی  مناطق  و  پارک ها 
در طرح  سازند.  مرتبط  یكدیگر  به  را  بخش  یک  قسمت های  تمامی 
معابری  طبیعی،  مناطق  و  پارک ها  پیوسته ی  شبكه ی  داماسكوس، 
دوچرخه  مسیرهای  از  دارند،  حمل ونقل  وسایل  مختلف  انواع  جهت 
خودروهای  "مختص  سبزراهه های  و  پیاده،  مسیرهای  تا  گرفته 
ایجاد  پیاده روی در طبیعت که سبب  و  مسیرهای سخت  تفریحی" 
نزدیک ترین ارتباط بین استفاده کنندگان و طبیعت ناب می شوند. این 
مهیا می سازد  استفاده کنندگان  برای  را  امكان  این  پیوسته  سامانه ی 
قسمت های  تمامی  به  معمول  خیابان های  از  بهره گیری  بدون  که 
تا  می تواند  ثانویه ای  سامانه ی  چنین  باشند.  داشته  دسترسي  بخش 
حدود قابل مالحظه ای از وابستگی به خودروی شخصی بكاهد و بافتی 
منعطف، مانا و ارتباط دهنده ایجاد کند که قادر به پشتیبانی از نحوه ی 
حرکت در دهه های آینده باشد، فارغ از هزینه های روز افزون سوخت یا 

محدودیت های آتی برای استفاده از خودروهای شخصی.

یک مورد مطالعاتی در مقیاس محله: توسعه ی پایدار ِفروییو 
و محله ی پرینِگل کریک، در سالِم، واقع در ایالت اُِرگان

منظر  مقیاس  در  راه برد  این  اساس  بر  که  مدرنی  نمونه های 
که  مكان هایی  از  برخی  اما  ندارد.  وجود  هنوز  باشند،  ساخته شده 
هم اکنون در حال توسعه هستند، می توانند حال وهوای چنین منطقه ای 

را القا کنند، به ویژه پروژه ی پرینِگل کریک در سالِم.

شکل 7-8 طرح جامع محله ی پرینگل کریک، پنج اصل یک سامانه ی پیوسته  
از مناطق طبیعی و پارک ها را رعایت کرده است.

طرح پرینِگل کریک در مقیاس ُخرد دربردارنده ی پنج اصل مربوط به یک 
سامانه ی پیوسته از مناطق طبیعی و پارک ها است:

از خیابان ها  نیستند.  به طبیعت  1- در هیچ موردی، ساختمان ها پشت 
برای جدا سازي خانه ها از طبیعت بهره گیری شده است، تا از رو به طبیعت 

بودن بناها اطمینان حاصل گردد.
2- مناطق طبیعی محافظت شده عملكرد های متعددی دارند، که یكی از 

آنها محصور ساختن و محفوظ کردن محله هاست.
هستند که محمل هایی طبیعی  اکولوژیكی"  "سبزراهه های  3- خیابان ها 
اختیار  در  آنها  طبیعی  دفع  نقاط  به  سنگین  بارندگی های  انتقال  برای 

می گذارند.
4- سامانه ی متشكل از بلوک ها و سامانه های طبیعی به طور نامحدود قابل 
گسترش هستند، چراکه در آنها یک شبكه ی خیابانی متصل به یكدیگر 

در تعامل و گفتگو با سامانه های طبیعِی درخت گون است.
طبیعی  مناطق  و  نهر  سامانه ی  در  جایگزین  حرکتِی  سامانه ی  یک   -5
استقرار داده شده است، و به این ترتیب اکثر قسمت های این سایت بدون 

استفاده از جاده های معمول نیز قابل دسترس  هستند.
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مساحت،  )هكتار(  جریب  سی  حدود  با  کریک  پرینِگل  محله ی 
از دویست جریب  با مساحتی بیش  از طرحی بسیار بزرگ تر  بخشی 
که  محله،  این  است.  فِروییو  بخش  پایدار  توسعه ی  برای  )هكتار( 
است،   رسیده  تصویب  به  سالِم  شهر  مقامات  توسط  آن  جامع  طرح 
ویژگی هایي دارد که در باال بحث شد: یک سامانه ی خیابانی متصل و 
یک سامانه ی سبز زیرساخت که، در این مورد، حداقل به یک انتهای 
هر بلوک می رسد. عملكرد  طبیعی آب یک عامل تعیین کننده ی شكل 
شهری بود، همراه با شش قانون دیگر که در این کتاب مورد بحث قرار 
گرفته اند. این طرح اجازه می دهد که همه آب، به صورت طبیعی، از 
میان سایت جریان پیدا کند، بدون هرگونه لوله ی دفنی برای هدایت 

آب های سطحی.

شکل 7-9 محله ی پرینِگل کریک، که با رنگ تیره مشخص شده است، قسمتی 
از بخش پایدار فِروییو است، که با رنگ روشن نشان داده شده است.

سایت فِروییو شبیه یک دست بزرگ برافراشته است که فضاهای 
بین "انگشتان" آن سراشیبی های تندی است که در آنها آب به صورت 
طبیعی جاری است. در کف این دست مرکز محله قرار دارد، که طبیعتاً 
کانونی آب خیز ختم می شوند. عملكرد  فضای  نقطه ی  این  به  راه ها 

واقع  اِسكاتس ِدیل1،  در  پارکی  فضاهای  روش  همان  به  مرکزی  سبز 
در آریزونا، به دلیل ذخیره و تزریق آب به درون زمین در روزهای با 
بارندگی زیاد، سبب دوبرابر شدن فضای سبز می شود. تمامی آب های 

دیگر توسط قطعات زمین یا مقطع عرضی خیابان جذب می شوند.
محله ی پرینِگل کریک هم اکنون وسیع ترین منطقه در آمریكای 
آب،  برای  قابل نفوذ  یا  تراوا،  خیابان های  از  آن  در  که  است  شمالی 
آب  ندارد.  وجود  لوله ای  هیچ  طرح  این  در  است.  شده  بهره گیری 
دو  از  باالتر  کمی  فقط  که  سایت،  مرکزی  خط  از  طبیعی  به صورت 
جذب  خیابان ها  توسط  آب  اعظم  بخش  می شود.  منتقل  است،  لبه 
می شود، ولی در برخي روز ها، هنگامی که ظرفیت این خیابان ها اشباع 
شده است، یا در شرایط بسیای غیرمعمول، وقتی که سطح آب های 
زسرزمینی به اندازه ی چند اینچ از سطح زمین باالتر بیاید، مجموعه ای 
به کار می کنند  تعبیه شده در کنار جاده ها شروع  روباز  از جوی های 
به صورتی طبیعی  تاالب های مصنوعی که  و  نهرها  از طریق  را  و آب 
دورادور سایت ساخته شده اند، به خود پرینِگل منتقل می سازند. این 
تاالب ها و نهرها فقط به مدت بسیار کوتاهی و تنها پس از باران های 
سیل آسا عمل مي کنند، و سبب کمک به سایت در پاسخ به پدیده های 
اقلیمی می شوند. حتی در این سایت کوچک، اصل "رو به طبیعت بودن 
درب های ورودی" رعایت شده، و درنتیجه درصد زیادی از طول خیابان 
"یک طرف مصرف" است. بنابر این تمامی مناطق طبیعی به وضوح در 
قلمروی عموم قرار دارند. درحالی که خیابان ها به اندازه ی کافی برای 
قدم زدن خوشایند هستند، و تمامی خیابان ها در دو طرف شان پیاده رو 
دارند، این سایت هم چنین دارای سامانه ای از راه های پیاده است که 
به خاطر داشتن سایه ی بیشتر جهت پیاده روی و رفتن به مرکز محله 
مناسب است. مرکز تجاری در فاصله ی مناسب پنج دقیقه ای از تمامی 
در  دیگر  خانه ی  دویست  که  زمانی  تا  احتماالً  هرچند  خانه هاست، 

جنوب سایت بزرگ تر فِروییو ساخته نشود، خود-مانا نخواهد بود.
میدان  این  دارد.  وجود  میدان شكیل تر  یک  محله  این  مرکز  در 
نقش یک ذخیره کننده ی آب را نیز بر عهده دارد، و قادر است پس 
 7/6( اینچ  سه  ارتفاع  تا  خود  سطح  کل  در  عظیم  بارندگی های  از 
موقتی  استخری  به  تبدیل  و  داشته  نگه  خود  در  را  آب  سانتی متر( 

1- Scottsdale

کریدور پرینگل کریکپردیس گرزنت

فضاي سبز مرکزي
مرکز دهكده

مدرسه ي ابتدایي

ورودي اصلي

محله ي پرینگل کریک

جنگل

پارک برج آب

کریدورهاي سبز
باغ هاي میوه
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استخر  این  استقرار  زمین.  درون  به  آب  کامل  تزریق  از  پیش  شود، 
منعكس کننده ی موقت در قلب محله ی پرینِگل کریک، البته، عمدی 
فرای کنترل سیالب است. آب در  این کار  انگیزه ی  و  بوده و دالیل 
قلب این طرح محله ی پایدار قرار داشته، و دور ساختن آن از کانون 

اصلی اشتباه می بود.
از  که  آبی   – دارد  قرار  آب  سالم  شهری  منطقه ی  یک  قلب  در 
میان رگ ها و شاه رگ های آب خیز شهری حرکت می کند. از آن جا که 
در حال حاضر مبارزه برای کاهش اثر گاز های گل خانه ای از حداکثر 
اولویت برخوردار است، کاهش ردپای آب نیز حیاتی است. دقیقاً مانند 
َجو، خود هوا، ممكن است از حیات انسان بدان گونه که ما می شناسیم 
حمایت نكند، مگر این که نقش خود را در از بین بردن آن قبول کنیم: 
از  دیگر  سامانه ای  آب،  بازگشت ناپذیر  ازبین بردن  آستانه ی  در  ما 
و  مناطق طبیعی  پیوسته ی  داریم. سامانه ی  قرار  حامیاِن سیاره مان، 
پارک ها بدون شک از نظر میزان صرف هزینه بابازده ترین و مؤثرترین 
ابزار برای معكوس ساختن اثرات مخرب شهرها در سامانه های طبیعی 

است.
استفاده از راه برد مناطق طبیعی و پارک ها برای مدیریت عوارض 
زیست محیطی ساخت شهر، یک فصل مشترک با کیفیت محله دارد، 
یعنی حس مكان آن. محله هایی که توسط طبیعت محصور و حفاظت 
اختیار  در  طبیعی  مناطق  به سوی  را  آماده ای  دسترسي   می شوند، 
با دنیاي خارج آشنا شوند،  اینكه  برای  را  راه  کودکان می گذارند که 
باز می گذارد. این امكانی است که قیمتی نمی توان برای آن گذاشت. 
یک سامانه ی پیوسته ی مناطق طبیعی و پارک ها نه تنها طبیعت را 
به درب خانه ی ما می آورد، بلكه محملی سبز برای  حرکت در منظر را 

در اختیارمان می گذارد – راهی اَمن و لذت بخش برای جابجا شدن.
فواید  پارک ها  و  طبیعی  مناطق  پیوسته ی  سامانه ی  بنابراین، 
تمرکز  پایداری،  به  مربوط  تمامی مسایل  اما، همانند  دارد.  متعددي 
کردن بر یک قطعه از این پازل به قیمت بقیه ی آنها، اشتباهی مهلک 
راز موفقیت در طراحی، در نظر گرفتن تمامی مسایل مرتبط  است. 
نیاز  اجتماعی  بنیادی  تغییر  یک  است.  هم زمان  به طور  پایداری  با 
است، تغییری که باعث شود کاِر به صورت تعاونی و همكاری و کل نگر 
همه گیر شود تا دیگر مجبور نباشیم خود را در چارچوب های محدود 
فنی، زیست  محیطی، یا اقتصادی محصور کنیم. هنگامی که این اتفاق 

روی دهد، و محله به طریق منسجم طراحی شود، آب به طور غیرقابل 
و  همكاری  این  که  زمانی  بود.  خواهد  مستقر  آن  قلب  در  اجتنابی 
تعاون اتفاق بیفتد، در شكل فیزیكی خود، به صورت سامانه ای پیوسته 
در  این سنت طراحی  نمود.  پارک ها رخ خواهد  و  مناطق طبیعی  از 
است،  بوده  زوال  به  رو  مدید  مدت های  برای  که  شمالی،  آمریكای 
فواید  این  گرفتن  نادیده  حاضر  حال  در  شود.  احیا  باید  و  می تواند 
بی شمار – اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی – اشتباه محض است.
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در فصل 7، نگاهی به شریان ها یا شاه رگ های آب خیز انداختیم 
طرح  اصلی  استخوان بندی  یا  آرماتور  به  می توانند  چگونه  که  این  و 
شهر تبدیل شوند. در این جا، به نوک شاخه های درجه سه ی آب خیز 
قرار  آنها  مجاورت  در  که  زمینی  قطعات  و  خیابان ها  یعنی  شهری، 
دارند، نگاهی می اندازیم. زیرساخت راه و دفع آب های سطحی اغلب 
هزینه ی  و  است  آن  حامی  که  می گردد  زمینی  رفتن  بین  از  سبب 
و  خانه  خریداران  دوش  بر  باری  آنها،  تعویض  و  نگهداري  و  ساخت 
مالیات پردازها مي گذارد. از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، هزینه های 
ساخت، نگهداري و تعویض زیرساخت ها )که در این جا به عنوان نمود 
مایعات در سطح  و  انرژی،  برای جابجا کردن مردم، کاالها،  فیزیكی 
شهر تعریف می شود( برای هر واحد مسكونی، بنابر برخی برآوردها، تا 

نزدیک به 400 درصد افزایش داشته است. 

شکل 8-1 این نمودار نشان دهنده ی زیرساخت  های راه و تأسیساتی است که با 
سامانه های طبیعی کار می کنند تا عملكرد سالم اکوسیستم را خدشه دار نگردانند.

بخش اعظم این افزایش سرانه در نتیجه ی استانداردهای مهندسی 
ساخت جاده های الزم برای منازل مسكونی است که به طور روزافزونی 
تدریجی  افزایش  با  همراه  مي طلبد،  را  باالتری  و  باال  کیفیت های 
سال  تا  حداقل  )یا  اخیر  دهه های  در  تقاضا  مورد  زمین  سرانه ی 
2000(، که یكی از تبعات الگوهای توسعه ی بی رویه ی افقی شهری 
است که در سراسر آمریكا و کانادا انجام شده است. هزینه های اولیه ی 
استانداردهای مهندسی که هر روز بیش تر مورد تنفر واقع می شوند، و 
مقررات منطقه بندی که هر روز هزینه ی بیشتری را تحمیل می کنند، 
هزینه های  بطن  در  چراکه  بوده،  پنهان  مالیات پردازها  نظر  از  اغلب 
دو  از  بعد  هزینه ها  این  اما  است.  داشته  قرار  خانه  خرید  به  مربوط 
به  مربوط  هزینه های  زیرا  شد،  آشكارتر  مالیات پردازها  برای  نسل 
تعویض زیرساخت ها نه توسط خریدار خانه بلكه توسط تمامی کسانی 
حومه های  می گردد.  پرداخت  می پردازند،  مالیات  ملک شان  برای  که 
شهری حلقه ی اول که در طول دهه های 1950 و 1960ساخته شد 
اکنون با هزینه های زیادی برای تعمیرات اساسی سامانه ی بیش ازاندازه 
گسترش یافته ی جاده ها و لوله ها مواجه هستند؛ به دلیل توسعه ی کم-
تراکم، تعداد مالیات پرداز ها به اندازه اي نیست که از پِس این هزینه ها 
برآیند. ساکنین حومه های شهری مربوط به حلقه ی اول و دوم، پس 
خدمات  سطح  و  امالک  روبه افزایش  مالیات های  با  شدن  روبرو  از 
روبه کاهش، خیلی ساده منصرف شده و از این محله ها به زمین های 
سرسبزتر حلقه ی سوم و چهارم حومه ی شهر، یا حتی نواحی وسیع 
خارج شهر، نقل مكان کردند. زیرساخت بیش ازاندازه بزرگ و در حال 
زوال نیازمند تعویض است و این امر انگیزه ی اقتصادی نیرومندی برای 
ساکنین ایجاد مي کند تا از هسته ی جغرافیایِي منطقه دورتر گردند و 

سرمایه گذاری برای زیرساختی فصل8
سبک تر، سبزتر، ارزان تر و هوش مندتر 
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در عیِن حال از محل کار و خدمات فاصله ی بیشتری پیدا کنند.

شکل 8-2 این نمودار نشان گر اثر حفره ی-دونات در نتیجه ی حرکت جمعیت 
از مرکز شهر سنت لوئیس، واقع در میسوری، به حومه های آن است.1 

"زیرساخت سبز"– عنوان این فصل کتاب -  برای جاده ها و زه کشی 
یک گزینه قابل تامل برای این زیرساخت کهنه، گران، و سنگین است. 
و  جاده ها  سامانه های  از  نوعی  به عنوان  سبز  زیرساخت  این جا  در 
زه کشی تعریف می شود که در جهت سامانه های طبیعی باشند، و نه بر 
ضِد آنها. نمود این زیرساخت، مجموعه ای از استانداردهای مهندسی 
و ساخت است که سبب می شود زیرساخت جاده و زه کشی سبک تر، 

سبزتر، ارزان تر، و هوش مندتر گردد.
می شود،  صرف  خیابان ها  پوشش  ساخت  برای  که  دالری  هر 
عوارض زیست محیطی قابل اندازه گیری در پي دارد. پوشش خیابان ها 
به طور اساسی مسیر آب باران را تغییر می دهد. آبی که می بایست به 
و  می شود،  هدایت  لوله ها  درون  به  درعوض  کند،  نفوذ  زمین  درون 
به کلی باعث تغییر عملكرد  آب خیز می شود. درمان بیماری آب خیزها، 

1- منبع: دفتر سرشماری وزارت بازرگانی آمریكا، سرشماری نفوس و مسكن 
]STF3, 2000 SF3 1990[؛ تهیه شده توسط دفتر تحلیل اطالعات 

اجتماعی و اقتصادی

برای  کردن  هزینه  کم تر  آمده،  به وجود  شهری  توسعه ی  اثر  در  که 
پوشش  دیگر،  عبارتي  به   – هزینه کردن  بیشتر  نه  است،  زیرساخت 
کم تر خیابان ها، لوله های کم تر، دریچه های ورودی کم تر و جوی های 
از  کم تر  هزینه اش  که  دارد  وجود  زیرساختی  است.  کار  عالج  کم تر 
چیزی است که هم اکنون برای آن می پردازیم و عملكرد  آن نیز در 
از  که  زیرساخت  این  آنها.  علیه  نه  است،  طبیعی  سامانه های  جهت 
خدمات طبیعت بهره می گیرد، وزن، حدود و هزینه ی "سخت منظر"– 
یعنی مسیرهای خیابان ها، نوارهای عبوری، پیاده روها، و زه کشی سایت 
- را به حداقل می رساند. زیرساخت سبز قادر است سطح هزینه ها را 
تاحدود زیادی کاهش داده و درعین حال از تأثیرات مخرب بر محیط 

زیست به طور چشم گیری بكاهد.

عملکرد  آب خیز
آمد، شروع  اکولوژیک که در فصل 7  اول طراحی  اصل  تكرار  با 
با اندکی تغییر: نقش سایت برای منطقه مانند نقش  البته  می کنیم، 
بدن  اعظم سلول های  بخش  که  همان طور  و  بدن.  برای  است  سلول 
از آب تشكیل شده اند، مهم ترین عنصر اکولوژیک هر سایتی نیز آب 

است.
در اکثر مناظر طبیعی آمریكای شمالی، بخش اعظم آب باران یا به 
درون زمین نفوذ می کند، یا توسط گیاهان جذب می شود. ریشه های 
گیاه آب را از خاک های کم عمق گرفته و از طریق برگ هایش آن را 
به سوی آسمان باز می فرستد )نام این فرایند تعرق یا فراتراوش2 است(. 
آبی را که گیاهان احتیاج ندارند یا نمی توانند جذب کنند، یا از میان 
خاک جریان یافته، یا در سفره ی آب های زیرزمینی ذخیره می شود، 
و یا توسط نهری در نزدیكی آن جذب می شود. میزان آب تعرق شده 
نسبت به آب جذب شده، در جاهای مختلف و فصول گوناگون، تفاوت 
مرغزاری  منظرهای  در  خشک  فصل  طول  در  نمونه،  برای  دارد. 
از  که  هستند  آبی  مقدار  تعرق  به  قادر  عموماً  گیاهان  به خصوصی، 
میزان آبی که دریافت می کنند بیشتر است. درنتیجه، این گیاهان نه 
تنها از آب بارندگی جدید، بلكه هم چنین از رطوبت موجود درخاک 

در طول زمستان و اوایل بهار، آب جذب می کنند.

2- Transpiration

تغییرجمعیت کل
طبق سرشماري محله ها 2000-1990

تغییر جمعیت

مرکز شهر 
سنت لوئیس

از 5328 - تا 0
از 1 تا 5

از 501 تا 1000
از 1001 تا 5000

از 5001 تا 14378
محدوده ي محله

مرز ایالت ها
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شکل 8-3 کل بارش و تبّرق )تبخیر و تعّرق( ساالنه ی آب خیز عموماً جنگلی 
تبّرق  مقدار  از  بیش تر  باران  بارش  میزان  این جا،  در  آرام.  اقیانوس  شمال غرب 
به صورت  می بارد  در جنگل  مورد،  این  در  که  آبی  بیش تر  این وصف،  با  است؛ 
آب راهه از سایت خارج نمی شود بلكه به صورت بخار آب به اتمسفر باز می گردد.1 

برعكس، در جنگل های بارانی معتدل در نواحی ساحلی شمال غرب 
تعرق در  و  تبخیر  به صورت  بارانی که  پاسیفیک، متوسط درصد آب 
طول سال به َجو بازمی گردد حدود 45 درصد است، درحالی که بقیه ی 
آن به درون زمین نفوذ می کند. با این وجود، در طول زمستان، یعنی 
هنگامی که بیش ترین میزان باران می بارد، هوا به میزانی سرد است که 
از مقدار فتوسنتز و درنتیجه تعرق بسیار کاسته می شود. درنتیجه، در 
طول زمستان تقریباً 100 درصد باران زمستانی که بر زمین جنگل 
می بارد، توسط بازمانده ها و خاروخاشاِک درختان و خاک زیرین جذب 
و  می شوند  اشباع  آب  از  خاک ها  بیشتر،  بارش  صورت  در  می شود. 
نشت  زیرزمینی عمیق  آب  به درون سفره های  اضافی  آب  از  بخشی 
نامحدود،  تقریباً  یا  نامشخص،  برای مدت زمانی  می کند، و در آن جا 
چند  اضافی  آب  این  اعظم  بخش  توصیف،  این  با  می گردد؛  ذخیره 
تا توسط خاکی  به زیر سطح زمین نشت می یابد  یا چند فوت  اینچ 
که  شود،  محبوس  یخچالی2  یا  منجمد  به نام سخت پهنه ی  سخت تر، 
نقاط  اکثر  و  کانادا  تمامی  که  یخ بندان هاست  از  دوره  آخرین  میراث 
آمریكا را توسط الیه ای از یخ به ضخامت چندین مایل پوشانده است. 
آبی که زیر این الیه محبوس می شود، به صورت افقی جریان می یابد، 
و در نهایت از کرانه ی یک نهر نزدیک آن بیرون می آید، نام این فرایند 

جریاِن زیرسطحی یا جریان میانی3 است.

Amatya and Tretin, 2007 :1- منبع
2- Glacial hardpan
3- Interflow

و بخش های  کانادا  تمام  پیش، یخچال های طبیعی  ده هزار سال  شکل 4-8 
بسیاری از آمریكا را پوشانده بود. این ورقه ی ضخیم یخ سبب مخلوط کردن و 
متراکم کردن خاک ها و تبدیل آن ها به الیه ای بدون قشربندی و مستحكم از 
نامیده می شود. ویژگی منظرهایی که در دوره های  صخره شد که سخت پهنه4 
اخیر از یخ پوشانده شده اند، شبكه ی ریزبافتی از آب راهه هاست؛ جانوران آبزی که 

ساکن آن ها شدند خود را با این چارچوب آب شناختی انطباق دادند. 

خاک های قسمت های جنوب قاره که از این یخچال دورتر هستند، 
حاصل  آنها  از  برخی  هستند،  کهن تری  و  پیچیده تر  منشأ  دارای 
فعالیت های آتش فشانی بسیار قوی و قدیمی هستند که زمان وقوع 
این  با  است.  بوده  دیروز  انگار  آنها،  زمان  با  مقایسه  در  یخبندان ها 
وصف، نفوذ آب به درون این خاک ها اغلب به طور مشابهی با مقاومت 
روبروست، و سبب ایجاد ویژگی های مشابهی از نظر نحوه ی عملكرد  

آب خیز می شوند.
مراحل  طول  در  یخچال  غیرقابل پیش بینِی  تأثیرات  به دلیل 
ذوب شدن و پیش روی کردن، یک جریب از زمین می تواند تبدیل به 
مكان توده ای از شن/ماسه شود که در اثر نوع به خصوصی از شسته شدن 
سطح صفحه ی یخی درحال ذوب به جا مانده، درحالی که در یک جریب 

4- hardpan
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تقریباً  می توانند  خاک ها  قراردارد،  آن  کنار  دقیقاً  که  زمین  از  دیگر 
به صورت کامل غیرقابل نفوذ باشند – یعنی توده ای از خاک های رسی 

بسیار سنگین باشند که حالت بتونی پیداکرده اند.

شکل 8-5 رودخانه ی کویاهوگا در کلیولَند، واقع در اوهایو، چندین بار دچار 
در سال های 1936، 1952 )که در این تصویر نشان  آتش سوزی شده است – 

داده شده(، و 1969 .1 

گیاهان  شد،  اشاره  مختصر  به صورت   7 فصل  در  که  همان طور 
تثبیت آن  باعث  و  نگاه داشته  را در جای خود  کنار آب راهه ها خاک 
گرم شدن  از  می کنند،  حفظ  کانال  این  در  را  مغذی  مواد  می شوند، 
بیش از حد آب به خاطر در معرض تابش آفتاب قرار گرفتن جلوگیری 
می کنند، و متضمن منبع غذایی متشكل از حشرات و بقایای جنگلی 
برای ماهیان هستند. بسیاری از سایت های توسعه های جدید، اگر نه 
اکثریت آنها، که بیش از شصت جریب ) هكتار( مساحت دارند، مناطق 
کناررودخانه اِی با این نوع ارزش زیستگاهی دارند، که سزاوار محافظت 
هستند. مطالعات نشان مي دهند، براي اینكه کریدور رودکناری بتواند 
سالمت خود را حفظ کند، حداقل صد فوت )سی متر( از گیاهان کنار 
آب راهه، در هر دو طرف آن، برای هر آب راهه ای الزم است. برخی از 

مطالعات نیز سی صد فوت )تقریباً صد متر( را ذکر کرده اند.
سایه اندازی چنین پوشش گیاهی بر روی آب راهه ها، به سرد نگاه 
گیاهی  پوشش  این  ساکن  که  حشراتی  می کند.  کمک  آب  داشتن 

United Press International :1- منبع

می شوند نیز منبع غذایی ثابتی برای ماهیان به شمار می آیند. درخت ها 
و شاخه هایی که در آب راهه مي افتند مكان های خنكی برای استراحت 
ماهیان به وجود آورده، و از آنها در برابر شكارچیان   محافظت مي کنند. 
ریشه  ی درختان و درخت های سقوط کرده در آب باعث کاهش انرژی 
جریان آب می شوند، که این امر به نوبه ی خود به تثبیت جریان نهر 
تثبیت  سبب  آبراهه ها  کنار  گیاهان  می کند.  کمک  آن  کرانه های  و 
به دام  را  درحال حرکت  رسوبی  مواد  و  شده  خود  جای  در  خاک ها 
می اندازند، و به این طریق سبب متراکم ساختن خاک و کاهش میزان 
فرسایش آن می گردند. در زمان های باالآمدن سطح آب در اثر سیالب، 
گیاهان کنار آب راهه حكم صافی را برای روان آب داشته و باعث آهسته 
شدن جریان سیالب می گردند. درنتیجه آب که حاال سرعت کمتری 
دارد، زمان بیشتری برای نفوذ در خاک می یابد. در آب خیزهایی که 
به طور صحیح مدیریت می شوند، آب ذخیره شده در زیر زمین در مواقع 
خشكی آب وهوا به درون آب راهه باز می گردد تا به نگه  داشتن حداقل 

جریان پایه ی آن کمک کند. 

کیفیت و کمیت آب
در سراسر آمریكای شمالی، هرگاه که صحبت از سالمتی آب خیز 
یعنی   – آب  کیفیت  افراطی  به گونه ای  توجه  کانون  مي شود،  مطرح 
درجه ی آلودگی آبی که وارد آب راهه ها می شود – بوده است در مقابل 
و  نرخ  در  تغییر  باعث  شهری شدن  که  درجه ای  یعنی   – آب  کمیت 
امر میراثی  این  مقدار آبی می گردد که به آب راهه ها ریخته می شود. 
اثر  در  که  شمالی،  آمریكای  زیست محیطی  نهضت  نخستین  از  است 
آن نگرانی های مربوط به آب آلوده )که در پِی تعداد بسیار زیادی از 
به وجودآمده بودند(،  کویاهوگا  رودخانه ی  آتش سوزی  ازجمله  حوادث، 
آمریكا را بر آن داشت تا قانون آب پاِک سال 1972 را به تصویب برساند.
کیفیت  بر  حاکم  قاعده ی  تنها  هم چنان  پاک  آب  قانون  امروزه، 
آب در آمریكاست و تمامی پنجاه ایالت، کمابیش، سیاست های خود 
آشكار  به گونه ای  اصل  در  قانون  این  داده اند.  وفق  آن  اساس  بر  را 
ایالت ها و سطوح پایین تر حكومتی را وادار به محافظت از آب راهه های 
نه  قابل ماهی گیری"، اگر  و  قابل شنا  "آب  آن  آمریكا می کند، و هدف 
قابل نوشیدن، براي تمامی آب های آمریكاست. اما این قانون در مورد 
صدمات ناشی از تغییرات در کمیت آبی که در هزاران آب راهه ی آن 
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ایجاد می شود، سكوت کرده است. هنگامی که این قانون به تصویب 
رسید، اطالعات بسیار اندکی، در مورد اینكه ابعاد تغییرات در جریان 
آبراهه ها چقدر می تواند باشد، وجود داشت. در طول دهه هایی که از 
تصویب اصل این قانون می گذرد، قاعده ی "حداکثر کل بار روزانه"ی 
میزان  تعیین  به  قادر  که  است،  شده  اضافه  آن  به  معلق  جامد  مواد 
ازبین رفتن توسط مشخص کردن مقدار الی زایی است. اما کانون اصلی 
توجه این قانون هرگز از "کیفیت آب" برداشته نشد، و در اصل تبدیل 
به ابزاری بسیار دست وپاگیر و بوروکراتیک برای تنظیم کیفیت آب شد.

کانادا،  آرام  اقیانوس  در  و  آمریكا  آرام  اقیانوس  شمال غرب  در 
تغییراتی که در نتیجه ی توسعه ی شهری در کیفیت آب ایجاد شد، 
باعث پیدایش یک بحران گردید. تا سال 1999، حیات وحش آمریكا، 
در راستای ملزومات قانون انواع در خطر انقراض 1973، فهرست پنج 
انقراض"  "درخطر  عنوان  تحت  را  آرام  اقیانوس  سالمون  ماهی  نوع 
ایالت های  قضایی  مقامات  تا  گشت  سبب  امر  این  ساخت.  منتشر 
کالیفرنیا، آیداهو، اُِرگان، و واشنگتن الزاماتی را ایجاد کنند تا جلوی 
صدمات بیشتر گرفته شود. متأسفانه، در فهرست فعالیت های آسیب زا 
برای ماهیان، توسعه ی شهری تنها پس از جنگل داری، مقام دوم را 

به  خود اختصاص داده بود. 
چگونه است که یک کاربری زمین که کم تر از 10 درصد از سطح 
این ایالت ها را می پوشاند، می تواند چنین آسیب زا باشد؟ یک علت این 
است که هنگامی که می خواهیم شهرها را بسازیم، دقیقاً همان جایی 
را انتخاب می کنیم که ماهی های سالمون برای تخم ریزی و پرورش از 
آن استفاده مي کنند. تخم ریزی و پرورش آنها در بخش هایی از آب راهه 
انجام می شود که شیب آن ها بین 1 تا 5 درصد است. چنین بخش های 
با شیب کم و اندک، ولی نه کاماًل صاف، در منظرهایی وجود دارند که 
شیب آنها مالیم است ولی صفر نیست – یعنی همان منظرهایی که 
برای ساختن شهرها مناسب هستند. علت دوم این است که شهرسازی، 
بسیار  تغییرات  باعث  شهر،  حومه ی  در  موجود  تراکم های  در  حتی 
تحت  منطقه  یک  که  هنگامی  می شود.  آب خیز  عملكرد   در  زیادی 
توسعه ی شهری قرار می گیرد، روش های معموِل جمع آوری آب های 
سطحی، مستلزم به کارگیری زیرساخت جمع آوری آب های سطحی در 
سطح وسیعی از زیستگاه ماهی سالمون است. زیرساخت جمع آوری 
آب های سطحی به روشی کار می کند که 180 درجه با نحوه ی عملكرد  

طبیعی منظر تفاوت دارد. به جای نگاه داشتن آب در خاک، که سبب 
نهرها در طول  به  از طریق جریان میانِی آب، و ریختن  تمیز شدن، 
هفته ها یا حتی ماه ها شود، شبكه ای از لوله ها کارگذاشته می شوند که 
همان مقدار آبی که در جریان یک بارندگی می بارد در طی تنها چند 
ساعت، یا حتی چند دقیقه، به نهر ریخته شود. بنابر این، آبی که قباًل 
توسط جذب خاک کم تر می شد – و تمیز می گشت و حرارتی مناسب 
برای ماهیان داشت – حاال با سرعتی آن چنان زیاد سرازیر می شود که 
می تواند باعث جاری شدن ده ها یا حتی صدها برابر گالُن آب بیشتر 

در دقیقه گردد، نسبت به مقادیر قبل از انجام توسعه.

شکل 8-6 هیدرولوژی )بررسی آب های سطحی( پیش از انجام توسعه. در یک 
آب خیز شمال غرب اقیانوس آرام، که به گونه ی طبیعی عمل مي کند، 45 درصد 
آب باران به صورت تبّرق از دست می رود، و 55 درصد آن در خاک نفوذ می کند 
و از طریق جریان میانی زیرسطحی و پُر ساختن مجدد سفره ی آب زیرزمینی 

عمیق تر، سبب تغذیه ی آب راهه ها می شود. در اصل، روان آبی وجود ندارد.

شکل 8-7 هیدرولوژی )بررسی آب های سطحی( پس از انجام توسعه به روش 
معمول. در این جا، مقدار روان آب به طور فوق العاده ای از حدود صفر درصد به 35 
درصد افزایش پیدا می کند، درحالی که تبّرق از 45 درصد به 20 تا 30 درصد 
و  آب راهه ها  مجدد  پُرساختن  برای  باران  آب  درصد   35 فقط  می یابد.  کاهش 

آب های زیرزمینی عمیق تر، به درون خاک نفوذ می یابند.

سطح صفر درصد 
غیر قابل نفوذ

%45

0 % روان آب

40 % جريان ميانی آب
15 %  آب زيرزمينی عميق

سطح 30 تا 75 درصد 
غیر قابل نفوذ

30% جريان ميانی آب

35% روان آب

5%  آب زيرزمينی عميق

%20-30
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شکل 8.8 هیدرولوژی )بررسی آب های سطحی( پس از انجام توسعه به روش 
نسبت  سازد،  محدود  را  نفوذناپذیر  سطوح  مساحت  که  توسعه ای  جایگزین. 
می گردد.  خاک  در  آب  نفوذ  میزان  بیشتر  افزایش  باعث  معمولی،  توسعه ی 
همراه  فضای سبز  ایجاد  مساحت کوچک تر ساختمان ها،  باریک تر،  خیابان های 
با پوشش درخت کاری پیوسته در کنار رودخانه ها، همگی با یكدیگر به تقلید و 
پیروی از هیدرولوژی طبیعی سایت، کمک می کنند. مقدار روان آب به 10 درصد 

از کل آب باران محدود می گردد.1 

بروز  سبب  شهری شده،  منظر  در  آب  شدن  سرازیر  زیاد  سرعت 
عواقب جدی فراوانی می شود. تخریب کرانه های رودخانه آسیب زاترین 
عارضه ی سیالب های ناگهانی و غیرمعمول است. کرانه ی آبراهه ها که 
در طول ده ها هزار سال از زمان ازبین رفتن یخچال تثبیت شده اند، 
اکنون به یک باره باید پذیرای ده، بیست، یا حتی صد برابر آب بیشتر 
کانال  فرسایش  قابل منتظره ای،  به طور  نتیجه،  باشند.  دقیقه  هر  در 
آب راهه است، و تجمع گل والی های ایجادشده در قسمت های پایینِی 
تجمع  همان مكان هایی  در  گل والی ها  این  عموماً  متأسفانه،  آب خیز. 
می کنند که برای تخم گذاری و پرورش ماهی سالمون مناسب است 
تا 5  بین 1  از آب راهه که شیبی  در بخش هایي  بسترهایی شنی   –

درصد دارد.
توانایی  که  است  این  آب خیزها،  شهری کردن  عوارض  از  یكی 
تمامی سامانه های آب راهی گرفته شده  از  ماهیان  و حفظ  نگهداري 
است. براي نمونه در شهر ونكوور، فقط دو آب راهه از شصت آب راهه ای 
که دارای ماهی سالمون بودند، هنوز زیستگاه این نوع ماهی هستند. 
برای منقرض شدن یک  تهدیدی  نه تنها  این سامانه ها،  بین رفتن  از 
بلكه  است  وحشی-  سالمون   - شمال غربی  سمبل  و  حیاتی  گونه ی 

Condon et al., 2003 :1- منبع

شهر  ساکنین  تجربیات  کاهش  راستاي  در  جدي  خطري  هم چنین 
با طبیعت، است. چیزی که زمانی محیط  رابطه  به ویژه کودکان، در 
زیستی عمیق و آرام و سرشار از حیات و بیان گر ریتم طبیعت بود، 

اکنون به کلی از صحنه ی طبیعت پاک شده است. 

سطوح نفوذناپذیر و لوله ها
هر  در  مسكونی  واحد  چهار  با  کم تراکم  توسعه های  در  حتی 
جریب، بیش از 50 درصد تمامی سطوح می تواند غیرقابل نفوذ باشد. 
از همه  و  پیاده روها،  پاسیوها،  راه های دسترسی سواره،  بام ها،  سطح 
مهم تر، خیابان ها درصد غیرقابل انتظاری از این محله ها را می پوشاند. 
نوعاً، دست کم 35 درصد از آب باراني که بر چنین سایت کم تراکمی 
می بارد، به عنوان "روان آب" مستقیماً و سریع به سوی آب راهه ها جاری 
سامانه های جمع آوری  به  اتصاالت سخت-لوله ها  طریق  )از  می شوند 
آب های سطحی(. روان آب نوعی از آب های سطحی است که حتی در 
منظرهای جنگلی طبیعی وجود ندارد. به موازات شهری شدن مناطق، 
روان آب ناگهان تبدیل به روِش حاکِم خارج شدن آب از سایت می گردد. 
نرخ های تبرق2 )تبخیروتعرق(، هرچند هم چنان زیاد هستند، از بیش 
درصد  تا 30  به 20  توسعه  انجام  از  پیش  منظرها  در  درصد  از 40 
از  زمین  درون  به   نفوذ  و  میانی  جریان  درحالی که  می یابند،  کاهش 
بیش از 50 درصد در جنگل به 30 درصد کاهش پیدا می کند. این 
تغییر در ظاهر امر زیاد به نظر نمي رسد، اما باید بدانیم که تمام 35 
درصد از کل بارانی که به صورت روان آب زه کشی می گردد فوراً ظرف 
دو یا سه ساعت پس از بارش باران به درون آب راهه هدایت می شوند.

مقدار  تنها  ساختن  پوشش دار  چشم گیر،  تغییرات  این  به دلیل 
شمال  غرب  در  است.  کافی  ماهیان  کشتن  برای  آب خیز،  از  اندکی 
آشكار  شهری  آبراهه های  از  کثیری  تعداد  تجزیه وتحلیل  پاسیفیک، 
پوشش دار  با  تنها  شهری  آب راهه های  در  ماهیان  تعداد  که  ساخت 
ساختن 10 درصد از سطح آب خیز شهری توسط خیابان ها و بام ها، 
به  نفوذناپذیر  سطح  میزان  که  هنگامی  می کند.  کم شدن  به  شروع 
 30 درصد و بیشتر از آن می رسد – حداقل میزان پوشش قابل تصور

2- Evapotranspiration (Evaporation & Transpiration)

30 درصد سطح 
غیر قابل نفوذ مؤثر

35 تا 45 % جريان ميانی آب

10% روان آب

  آب زيرزمينی عميق

%35
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شکل 8-9 یک دهانه ی خروجی معمول برای آب های سطحی که در این عكس 
در زمان جریان کم دیده می شود. هنگام بارش های شدید، آب این خروجی ها 

آنقدر زیاد مي شود که مي تواند تخته سنگ ها را حرکت دهد.1 

کرانه های  بر  شهری  توسعه ی  عوارض  نشان دهنده ی  عكس  این   10-8 شکل 
بارش های شدید در طول  از  بالفاصله پس  است. حجم عظیم آب که  آب راهه 
چندین ساعت وارد آب راهه ها می شوند، قادر به ازبین بردن کرانه های آب راهه 
بوده و سبب عقیم گشتن اکولوژی آب راهه می شوند. مثالی از این نوع تخریب 
ِمری لَند،  در  واقع  ِجِفرسون2،  بخش  در  کریک  ِشیكس  لیِتل  در  این جا،  در 

قابل مشاهده است.3 

1- منبع: شهرداری آبینگتون، واقع در پِنسیلوانیا
2- Little Shakes Creek in Jefferson County

3- منبع: منابع طبیعی، بخش ِمری لَند

نتیجه ی چنین تالشی صفر است. بر اساس این کار، در سطوح با 50 
درصد نفوذناپذیری هیچ ماهی ای بقا نیافته است. 

توسعه ی  به خاطر  آب راهه  جریان  اوج  تغییرات  شماتیک  نمایش  شکل 11-8 
تغییرات  به خاطر  می تواند،  جریان  اوج  و  باران  بارش  بین  زمان  مدت  شهری. 
شهری،  توسعه ی  انجام  درنتیجه ی  آب خیز  روان آب  ویژگی های  در  ایجادشده 

به طور بسیار زیادی کاهش یابد.4 

شکل 8-12 این جدول نشان دهنده ی عواملی است که باعث محدود ساختن 
ارزش های اکولوژیكی آب راهه های شهری می شوند. تغییرات در حجم و میزان 
اکوسیستم  ارزش های  تخریب  عامل  مهم ترین  اینكه  عالوه بر  روان آب سطحی، 
سفره ی آب زیرزمینی است، به طور قابل توجهی نیز به تخریب زیست گاه آبزیان 

و کاهش کیفیت آب، کمک می کند.5 

حتی در توسعه ی کم تراکم در حومه ی شهر – نتیجه حتی بدتر نیز 
می شود. با این میزان، در اکثریت موارد جمعیت ماهیان از بین رفته و 
سالمون ها منقرض گشته اند. در تراکم های شهر تراموائی با ده تا بیست 
واحد مسكونی در هر جریب ناخالص، تا 50 درصد از سایت می تواند، 
با تالشی اساسی، نفوذپذیر نگه داشته شود؛ اما این آمار می گویند که 

بارش باران

پاسخ آبریزي که تحت توسعه ي شهري 
قرار گرفته است

پاسخ آبریزي که تحت توسعه ي شهري 
قرار نگرفته است

مدت 
زمان 
جدید

مدت زمان قدیم

زمان

تغییرات در حجم و نرخ
روان آب سطحي

اختالل پیدا کردن و/ یا از بین رفتن
کریدورهاي رودخانه اي

اضمحالل و/ یا از بین رفتن
زیستگاه آبي

روبه زوال گذاشتن
کیفیت آب

فرآیندهاي
فرسایش و

رسوب گذاري

افزایش میزان
رسوبات، آلوده کننده ها

در روان آب
+ حرارت آب

ت
می

اه
ي 

جه 
در

J. David Rogers, 1997 :4- منبع
Booth, 2000 :5- منبع
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شکل 8-13 این نمودار نشان دهنده ی بخشی از اطالعات بیولوژیکی آب خیزهای 
پیوِجت لُولَند1 است. الگوی کاهش فزاینده آبزیان با بیشتر شدن نفوذناپذیری، 
گواهی بر عوارض زیان بار ناشی از اختالل هایی است که انسان در هر سطحی 
به وجود می آورد )همان طور که توسط پوشش نفوذناپذیر اندازه گیری شده است(. 

)Booth, 2000(

البته مواد آالینده ی درون آب راهه سبب کشتن ماهیان نمی شوند. 
 50 از  بیش  تا  نفوذناپذیر  سطوح  در  آبراهه ها  در  شیمیایی  آلودگی 
درصد آب خیز، تبدیل به مشکلی جدی می شوند. در این سطح، آنقدر 
مواد شیمیایی و ذره ای وارد آبراهه می شوند که حتي مي تواند آبشش 
درواقع،  البته،  کند.  مسموم  و  مسدود  نیز  را  کوهو2  سخت جان ترین 
رفته اند- سال ها قبل، زماني که  بین  از  این موجودات مدت ها پیش 
عوارض توسعه سبب تغییر کمیت ها، درجه حرارت ها و نرخ های جریان 
این جانداران کافی  آب خیز شد که در نهایت برای تخریب زیستگاه 
بود. ولی پوشش دار ساختن سطوح باعث کشتن ماهیان نمی شود؛ بلکه 
لوله هایی که زه کشی سطوح پوشش دار را انجام می دهند عامل اصلي 

این واقعه هستند. 

سامانه  ی جمع آوری آب های سطحی
از چهار هزار سال  باران  پایه ی سامانه های زه کشی آب  معماری 
مفرغ،  عصر  تمدن  دوران  در  کرت،  جزیره ی  اهالی  که  زمانی  پیش، 
نخستین سامانه را ساختند، تغییری نکرده است. در تمام طول این 
تاریخ، غیر از هفتاد سال اخیر، سامانه های جمع آوری آب های سطحی، 

1- Puget Lowland watersheds
بومي  که   kisutch Oncorhynchus آزاد کوچك ماهي  یا  ماهي کوهو   Coho -2

شمال اقیانوس آرام است و به آن salmon coho )کوهوی سالمون( هم مي گویند.

هم آب باران و هم فاضالب توالت ها را )که به آن آب سیاه نیز گفته 
می شود( را توسط یك لوله ی واحد هدایت می کردند. برخورد با آب 
باران به عنوان چیزی "بیهوده و هرز" و برابر با فاضالب انسانی سبب 
گشت  فناوری   ای  ابداع  به  منجر  که  شد  فرهنگی  و  رسوم  پیدایش 
این  کامل تر  و  سریع تر  هرچه  ازبین بردن  آن  توجه  اصلی  کانون  که 
عامل "خطرناک" بود. با یکی ساختن آب باران و فاضالب سرویس های 
بهداشتی در یك لوله ی واحد، این آب های مخلوط شده بایکدیگر بسیار 
شوند.  داشته  نگاه  دور  انسان ها  از  تا  بود  الزم  و  مي شدند  خطرناک 
تنها در هفتاد سال اخیر بوده است که آب باران از آب سرویس های 
این دو  توانسته ایم که  به تازگي  بنابراین  و  بهداشتی جدا شده است، 
سامانه  و آبی را که حمل می کنند، را به طور صحیحی مورد مالحظه 

قرار دهیم.
راه های محاسبه ی اندازه ی لوله ها در بیش از یك صد سال گذشته، 
گرفت،  قرار  عموم  استفاده ی  مورد  نفرات  فرمول  که  زمانی  از  یعنی 
تغییری نکرده است. این فرمول مقدار آبی را حساب می کند که ممکن 
است به بخش های مختلف منطقه ی زه کشی شده وارد شود و این که چه 
مدتی طول می کشد تا به نقطه ی تخلیه برسد. حجم درنظرگرفته شده 
نوعاً  که  بیفتد،  اتفاق  است  ممکن  که  است  بارشی  براساس حداکثر 
در طول بازه ی زمانی پنج ساله در نظر گرفته می شود و به آن بسامد 
بازگشت بارش طرح3 گفته می شود. در بسیاری از بخش های آمریکای 
نظر گرفته می شود که در  بارانی در  این منظور عموماً  برای  شمالی 
 25 )حدود  اینچ  ده  اندازه ی  به  آبی  بارش  سبب  ساعت   24 طول 
سانتی متر( در یك سایت گردد. در برخی از حوزه ها الزامات به مراتب 
محافظه کارانه تری مورد استفاده قرار می گیرد، و بسامد بازگشت باران 
نوعاً  – که  گرفته می شود  به کار  زمانی یك صد سال  بازه ی  در  طرح 
چند اینچ از باران بازگشت طرح پنج ساله بیشتر است. این امر، البته، 
آب های  سریع  هدایت  برای  فقط  که  سامانه هایی  که  مي شود  سبب 
سایت  بیرون  آب راهه های  به  فاجعه بار  و  شدید  باران های  از  منتج 
طراحی شده اند، آب های منتج از باران های مالیم تر، و پُربسامدتر را به 
آب راهه هایی هدایت کنند که سرعتی برابر یا بیشتر از آنها دارند، به 

همراه صدمات بیشتر به این آب راهه ها.

3- Design storm return frequency
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شکل 8-14 نحوه ی توزیع معمول حجم باران ساالنه. این نمودار نشان می دهد 
که هرچند مقدار کل باران در این دو نمونه بسیار متفاوت است – یك نمونه 
مربوط به منطقه ی جنگل بارانی ساحلی )در بارنابی، واقع در بریتیش کلمبیا(، 
)در  َکسِکیدز  کوه های  بسیار خشك تر  به شیب شرقی  مربوط  دیگر  نمونه ی  و 
کلوونا، واقع در بریتیش کلمبیا( است – ولی توزیع نسبی بارش های کوچك تا 

بزرگ ثابت می ماند.

از  را  ما  شدید،  باران های  به  انحصاری  توجه  سال  هزار  چهار 
ماهیان،  نقطه نظر  از  بازمی دارد.  چیست  واقعاً  مشکل  که  این  یافتن 
این باران های شدید نیستند که اهمیت دارند؛ بلکه باران های مالیم 
مهم  اند. باران های سیل آسای کم یاب باعث انقراض ماهی ها نمی شوند؛ 
مالیم  باران های  آب  با  برخورد  روش  اثر  در  که  روزمره ای  اختالل 
به وجود می آید، آنها را می کشد. در تمام بخش های آمریکای شمالی، 
غیر از چند بخش، بیش تر باران ها مالیم هستند، عموماً کم تر از یك 
اینچ )حدود 2/5  زیر یك  باران های  اکثر منطقه ها،  روز. در  اینچ در 
 70 حداقل  ساعت(  در  میلی متر  یك  )یا  ساعت   24 در  سانتی متر( 
درصد از کل بارانی را که در سال می بارد، تشکیل می دهند. عوارض 
خوبی  به  آب راهه  سالمتی  برای  زه کشی  سامانه های  نابودکننده ی 
باشد،  باران سیل آسا  بر  ما،  تمرکز وسواس آمیز1  به  می تواند معطوف 
و طراحی سامانه های ما به طور کلي بر اساس آن بارش هاي نادر است.

حوضچه های نگهداري
در  درست  را  نگهداري  حوضچه های  ساخت  حوزه ها،  از  برخی 
امید  این  به  کرده اند،  الزامی  آب راهه ها  در  تخلیه  نقاط  باالدست 
در  که  را  سطحی  آب های  جمع آوری  سامانه های  آثار  بدترین  که 

1- Fixation

کنند.  تلطیف  می افتند،  اتفاق  آنها  دریافت کننده ی  آب راهه های 
حوضچه های نگهداري در اصل برای آرام ساختن سیل های بالقوه ای که 
در اثر توسعه های شهری ممکن است اتفاق بیفتند، الزامی گردیدند. در 
اجراي الزام حوضچه ها تنها تاحدودی موفق بوده اند، و در برخی موارد، 
چنانچه این کار به موقع انجام نشود، حتي سبب بدتر کردن سیل ها 
نیز می شوند ) با آزاد ساختن آب ها در طول دوره های خیزاب2(. از نظر 
رفع آلودگی، بازدهی آنها بسیار محدود است. عموماً تصور می شود که 
حوضچه های نگهداري 50 درصد از آالینده ها را از بین می برند، که در 
غیر این صورت وارد آب راهه می شدند. حذف 50 درصد از آالینده ها 
مانند این است که شما مقدار سمی که می خواهید بخورید را نصف 
به صورتی  و  مي شود  آهسته تر  شما  ُمردن،  هم اکنون  درعوض  کنید: 
موارد  از  برخی  در  که  می دهند  نشان  پژوهش ها  می میرید.  دردناک 
حوضچه های نگهداري حتی می توانند میزان آلودگی آب های سطحی 
را افزایش دهند، به گونه ای که آب پایین دست حوضچه آلوده تر از آب 
باالدست آن است )راز این امر عجیب این است که ایجاد تالطم در 
حوضچه سبب به هم زدن و باال آوردِن آالینده هایی می شود که قباًل در 

آن ته نشین شده اند(.
کاری  هیچ  نگهداري  حوضچه های  که  است  این  مهم تر  مطلب 
برای بهبود تزریق آب به درون زمین انجام نمی دهند و درنتیجه کمك 
بسیار اندکی به آرام ساختن اغتشاشات واردشده به آب نگار3 آب راهه 
می کنند. این امر به این علت است که از نظر فیزیکی داشتن حوضچه ی 
باران  آب  آهسته ی  و  تدریجی  آزادسازی  برای  که  بزرگ  نگهداري  
کافی باشد، ناممکن )یا اگر نه ناممکن، بسیار هزینه بر و فضابر( است، 
در  ماندن  زمان  حداکثر  نوعاً  )که  ساعت  و هشت  چهل  طول  در  نه 
حوضچه ی نگهداري است( بلکه در طول هفته ها و حتی ماه هایی که 
برای تقلید از نرخ طبیعی تخلیه ی خاک های محل الزم است. حتی اگر 
یك حوضچه آن قدر بزرگ ساخته شود، هم چنان نیازمند سازوکاری 
نیز پیروی  از عملکرد  پاک سازی خاک ها  تا  برای تصفیه کردن است 
کند. افزون بر این، برای خنك کردن آب های سطحی که در معرض 

Crest -2 هنگامی که آب رودخانه با باالترین حد خود )در زمان سیالب نسبت به سطح 
زمین( می رسد. م.

نقطه ی  یك  از  که  است  آبی  میزان  نشان دهنده ی  که  نموداری   Hydrograph  -3
بخصوص آب راهه در زمان های گوناگون می گذرد. م.

توجه:
متوسط ساالنه  ي روان آب کوه بارنابي - 70 میلي متر

متوسط ساالنه ي روان آب کلوونا  - 20 میلي متر
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تابش آفتاب هستند، به یك یخچالی نیازمند است تا درجه حرارت آن 
را تا حدی برای انواع جانداران آبی آب راهه پایین بیاورد.

"سطح کامالً نفوذناپذير" در مقابل "سطح نفوذناپذير مؤثر"

ارتباط مستقیم بین مقدار سطوح نفوذناپذیر در آب خیز و از بین 
است،  شده  واقع  توجه  مورد  اخیراً  که  آب راهه ها،  در  ماهیان  رفتن 
مهم و درعین حال بسیار ناراحت کننده است. متأسفانه، این امر به طور 
پژوهش گران،  از  برخی  سمت  از  واکنش هایي  ارایه ی  سبب  معمول 
که  شده  سیاست گذار  کارشناسان  و  زیست،  محیط  متخصصین 
است.  شده  بیشتر  افقی بی رویه ی  ساز  و  ساخت  به  منجر  نهایت  در 
که  آب خیز،  سطح  کل  از  نفوذناپذیر  سطوح  درصدی   10 آستانه ی 
باعث  مي شود،  آغاز  ماهیان  رفتن  بین  از  خطر  آن،  شدن  بیش تر  با 
شده که بسیاری از افراد به این باور برسند که سطوح نفوذناپذیر در 
توسعه های جدید شهری نباید بیش از 10 درصد کل آب خیز باشند. 
نتیجه ی این امر تراکم حداکثر تقریباً یك واحد مسکونی در هر دو 
جریب یا کم  تر از آن است )درصورت وجود مناطق تجاری و راه های 
اصلی در آب خیز، این عدد حتي به مراتب کم تر نیز مي شود(. برخی 
افراد، شامل تام هولز1 از لِیسی، واقع در واشنگتن، حتی آن قدر پیش 
رفته اند که اعتقاد دارند در تراکم های باالتر از یك واحد مسکونی در 
هر پنج جریب با دسترسي  جاده ای شنی، همراه با تراکم جدید براي 
کم  تأثیرات  و  همگانی  حمل ونقل  خطوط  با  منفرد  و  بلند  برج های 
قرار  تصویب  مورد  نباید  تك خانواری  منطقه ی  هیچ  زیست محیطی، 
گیرد. در مواجهه با چنین راه حل های افراطی، بسیاری از افراد چنین 
و  قابل پیاده روی  محله های  با  سالم  آب خیزهای  که  کردند  استنتاج 
ارزان قیمت قابل انطباق نیستند. هنگامی که انتخاب در این شرایط بد 
انجام می شود، به طور حتم ماهیان بازنده هستند. خوشبختانه، این امر 

غیرقابل اجتناب نیست.

تأسف بار  نتیجه گیری های  این  به  که  پژوهش هایی  از  بسیاری 
منجر شده اند، در آب خیزهایی انجام گرفته است که آب های سطحی 
جمع  آوری شده از سطوح خیابان  و بام ها توسط لوله و به طور مستقیم 

1- Tom Holz

به داخل آب  راهه ها ریخته می شد. ولی داشتن پوشش با عوارض اندک 
یا فاقد هرگونه عارضه برای آب های آبراهه ها، غیرممکن نیست. برای 
مربع  فوت  هزار  مساحت  با  پشتی  حیاط  یك  شما  چنان چه  مثال، 
 9/3( مربع  فوت  با 100  برابر  پوشش داری  با سطح  مربع(  متر   93(
مترمربع( داشته باشید، بخش نفوذناپذیر حیاط شما 10 درصد کل آن 
است. این نسبت سخت فضا به نرم فضا "سطح کل نفوذناپذیر" نامیده 
می شود، که به درصد بیان می گردد. به جرأت می توان گفت که، این 
بخش پوشش دار حیاط، با دیگر راه ها، بام ها و مسیرهای سواره ی ورود 
نابود ساختن آب خیز سهم  در  و  ترکیب شده،  منطقه  در  به خانه  ها 

مهمي ایفا مي کند. 
پوشش دار  سطح  این  بر  که  آبی  اگر  می افتد  اتفاقی  چه  ولی 
به اندازه ای  خاک  این  و  شود،  منتقل  آن  مجاور  خاک  به  می ریزد، 
نفوذپذیر باشد که همیشه آب را جذب کند؟ در این صورت، تأثیر این 
بخش پوشش دار بر آب خیز صفر است. چنان چه برعکس باشد، چطور؟ 
برای زه کشِی آب  این بخش پوشش دار، مجرایی  اگر در وسط  یعنی 
ریخته شده بر روی آن باشد که آن را، چه توسط اتصالی با لوله های 
سخت، یا توسط کانالی که به جدول مسیر سواره ی ورود به خانه  ختم 
صورت،  این  در  سازد.  متصل  خیابان  زه کشی  سامانه ی  به  می شود، 
سطح پوشش دار "از نظر آب شناسی" به سامانه ی جمع آوری آب های 
سطحی متصل است. این امر سبب می گردد که تأثیر منفی این سطح 

پوشش دار بر آب خیز به حداکثر خود برسد.
پوشش دار  سطح  مانند  که  را  سطوحی  می توانیم  چگونه  پس 
و  می شود  جذب  کناري  باغچه ی  به  آن  آب  که  هنگامی  حیاط، 
حیاط،  پوشش دار  سطح  از  را  نمی آید،  به شمار  آب خیز  برای  ضرری 
هنگامی که آب آن در سامانه ی جمع آوری آب های سطحی خیابان 
تخلیه می شود، تشخیص دهیم؟ این کار توسط تمایز بین سطح کل 
نفوذناپذیر2 و سطح مؤثر نفوذناپذیر3 یك سایت انجام می شود. در هر 
دو موردی که در باال توصیف شد، سطح کل نفوذناپذیر حیاط یکسان 
اندازه گیری کف سازی و  است: 10 درصد )سطح کل نفوذناپذیر یك 
بام هاست و تمایزی به جهت روش زه کشی قائل نمی شود(. اما سطح 

2- Total Impervious Area (TIA)
3- Effective Impervious Area (EIA)
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پوشش داری که آب آن به باغچه ی مجاور می ریزد تأثیری در آب خیز 
ندارد. درنتیجه سطح مؤثر نفوذناپذیر آن صفر است. اگر تمامی آب 
این سطح پوشش دار به درون زمین وارد شود، تا جایی که به ماهیان 
مربوط می شود، کف سازي وجود ندارد. این وضعیتی است که همه ما 
می توانیم و باید به دنبال آن باشیم. چهار قانونی که در زیر می آید، ابزار 

انجام این امر را مهیا می سازد.

 ،)a( شکل 8-15 هنگامی که روان آب بر روی چمن نفوذپذیر هدایت می شود
هنگامی که  اما  است،  درصد  صفر  کف سازی شده  بخش  نفوذناپذیر  مؤثر  سطح 
بخش  نفوذناپذیر  مؤثر  سطح   ،)b( گردد  هدایت  لوله ای  سامانه ای  به  روان آب 

کف سازی شده 100 درصد است. 

چهار قانون برای تزریق آب به زمین
قانون 1: تزريق، تزريق، تزريق

همانند کسب وکار امالک و مستغالت، که تنها از سه واژه شامل 
مکان، مکان، مکان، تشکیل شده است، درمورد توسعه ی شهری جدید 
یا بهبودبخشی شهر موجود براساس کاهش تأثیرات مضر بر آب راهه ها، 

نیز فقط سه کلمه وجود دارد: تزریق، تزریق، تزریق.
اگر تمامی باران یا اکثر آبی که بر سایت می بارد بتواند به درون 
زمین نفوذ کند، در این صورت آب نگار1 موجود پیش از توسعه، مورد 
قوی  راه برد  یك  توسط  امر  این  چنان چه  است.  گرفته  قرار  تقلید 
به خصوصی،  تراکم های  در  و  حیاط ها،  خیابان ها،  برای  درخت کاری 
می تواند  توسعه  از  قبل  آب نگار  حالت  این  در  گردد،  تقویت  بام ها، 
حفظ گردد. هرچه از اهمیت درختان در منظر شهری گفته شود، کم 
است؛ درختان از تخلیه ی آب سایت به روش های بسیاری می کاهند، 

1- Hydrograph 

از نگهداري مقدار فراوانی از آب در برگ ها گرفته )درختان همیشه سبز 
به ویژه برای این منظور مناسب هستند( تا نگهداري مقادیر زیادی از 

آب در سامانه های گسترده ی ریشه ی خود.
سطح  این که  از  فارغ  طبیعی،  آب نگارهای  به  شدن  نزدیك 
نفودناپذیر چقدر است، غیر ممکن نیست. برای مثال، می توان منظری 
را طراحی کرد که عوارض آن صفر باشد و در عین حال 100 درصد 
سطح آن توسط پیاده روها، خیابان ها، و بام ها پوشیده شده باشد. سطح 
کل نفوذناپذیر چنین سایتی 100 درصد خواهد بود ولی سطح مؤثر 
نفوذناپذیر آن می تواند صفر باشد! این امر توسط نگهداري آب بر روی 
قابل انجام  خیابان ها  مقطع  و  پی ها  زیر  به  آن  تزریق  سپس  و  بام ها 
پُرهزینه خواهد بود، چراکه مستلزم وجود  این آب  است. تزریق کل 
اطاقك های تزریق فراوان در زیر همه ی خیابان ها و پیاده روها، و وجود 
بام های سبز برفراز تمامی ساختمان ها خواهد بود، ولی این امور عملی 
کل  سطح  که  سایت هایی  در  آب  تزریق  البته،  هستند.  قابل انجام  و 
بخش های  است.  آسان تر  باشد  درصد   100 از  کم تر  آنها  نفوذناپذیر 
شهر تراموائی، که دارای تراکمی بین ده تا بیست واحد مسکونی در 
این  به  و  نفوذپذیرند،  درصد   50 هم چنان  اغلب  هستند،  جریب  هر 
می گذارند.  اختیار  در  کردن  کار  برای  را  زیادی  نرم  سطوح  ترتیب 
و  حیاط ها  منظرسازی شده ی  سطوح  و  چمن  اکثراً  نرم  قسمت های 

بلوارهای درخت کاری شده  هستند.2 

قانون 2: طراحی برای تزريق يک اينچ آب در روز 
اگر  مسلماً،  شود؟  تزریق  زمین  به  باید  باران  آب  از  چقدر  ولی 
بخواهیم کاماًل از نحوه ی عملکرد  سایت قبل از توسعه پیروی و تقلید 
در  متأسفانه،  دهیم.  قرار  هدف  باید  را  باران  آب  کل  تزریق  کنیم، 
برخی از بخش های آمریکای شمالی امکان جاری شدن سیل با بارش 
بازه ی  در طول  زمین  روی  بر  آب  سانتی متر(   25( اینچ  ده  از  بیش 
سیالب  به  که  سیل ها  این  دارد.  وجود  ساعت  چهار  و  بیست  زمانی 
صدساله معروف هستند، پایه ی طراحی سامانه های جمع آوری آب های 
سطحی هستند، ولی آیا باید اساس طراحی سامانه های تزریق باشند؟ 
اگر خاک ها توانایی جذب و تزریق این مقدار آب را در طول بیست 

2- Condon and Teed, 1998

)a()b(
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اما خاک های کمی  است،  مثبت  پاسخ  باشند،  داشته  و چهار ساعت 
دارای چنین قابلیتی هستند. خوشبختانه، انواع گوناگون آبزیان قادر 

به مقابله با چنین سیل های عظیم و اندکي هستند. 
مشکل واقعی سیل عظیم نیست، که در محیط های طبیعی نیز 
به ندرت اتفاق می افتد. مشکل بزرگ تر این است که توسعه ی شهری 
چگونه سبب تغییر رفتار آب راهه ها تحت شرایط معمولی تر می گردد. 
از آن جاکه پژوهش ها نشان می دهند، هنگامی که سطح نفوذناپذیر به 
آستانه ی 10 درصد سطح کل نفوذناپذیر می رسد، آب خیزها شروع به 
ازبین رفتن می کنند، بنابراین چه اتفاقی می افتد اگر بخواهیم منظری 
با، به عنوان مثال، سطح کل نفوذناپذیر 50 درصد طراحی  شهری را 
کنیم، طوري که انگار تنها 10 درصد آنها پوشش دار است؟ چه اتفاقی 
کل  سطح  که  کنیم  طراحی  به گونه ای  را  آنها  بخواهیم  اگر  می افتد 
نفوذناپذیر 50 درصد باشد ولی سطح مؤثر نفوذناپذیر 10 درصد باشد؟ 
باریده  آب  درصد  بتوانید 90  اگر  که  استنتاج می شود  چنین  منطقاً 
شده بر سایت را جذب کنید، از نحوه ی عملکرد  سایت هایی با سطح 
کل نفوذناپذیر 10 درصد تقلید و پیروی کرده اید. چنان چه هدف شما 
جمع آوری اکثر آب بارانی است که بر روی سایت می بارد، و نه همه ی 
که  است  این  بکنید  می توانید  که  کاری  بهترین  این صورت  در  آن، 
سنگین ترین بارش هایی که مهار کردن شان سخت است را رها کرده، و 
بقیه ی بارش ها را مهار و به زمین تزریق کنید. اما برای انجام این کار، 
آستانه ی اندازه ی بارش هایی که همیشه باید مهار شوند کدام است؟ 
جواب این سوال برای اکثر منظرهای موجود در آمریکای شمالی این 
است که: برای مهار کردن 90 درصد کل آب باریده شده بر سایت، 
باید تمامی بارش های زیر یك اینچ )2/5 سانتی متر( و نخستین اینِچ 

هر بارش بزرگ تر از آن مهار گردد. 
در کمال شگفتی، این مقدار در سراسر نقاط آمریکا و کانادا تفاوت 
توفان های  آن  در  که  است  فلوریدا  استثناء  مورد  )تنها  ندارد  چندانی 
شدید همراه با آذرخش وجود دارد(. تحلیلی سریع از منظرهای غرب 
میانه، شمال شرق، جنوب غرب و َکسِکیدز1 )از نواحی ساحلی بریتیش 
کلمبیا تا سواحل شمالی کالیفرنیا(، نشان می دهد که طیفی بین 0/85 

1- َکسِکیدز یا رشته کوه کسکیدز )به انگلیسی: Cascades( رشته کوهی دندانه دار واقع 
در ایاالت اُرگان، واشینگتن، و بریتیش کلمبیا در آمریکای شمالی می باشد. قله اصلی آن، 

کوه رینر به ارتفاع 4392 متر می باشد. م.

و 1/25 اینچ )22 و 32 میلی متر( در روز، به رقم مورد نظر 90 درصد 
نفوذ در زمین منجر خواهد شد. در ابتدا ممکن است عجیب به نظر برسد 
که یك استاندارد برای شمال غرب باران خیز تقریباً همانی باشد که برای 
جنوب غرب خشك است، ولی چیزی که در این جا مهم است، مقدار کل 
باران در طول یك سال نیست، بلکه درصد کل مقدار بارش ساالنه ی 
برابر  بارش های کوچك، در  به خصوص است که توسط  یك منطقه ی 
بارش های بزرگ، انجام شده است. در تمامی بخش های این قاره، به جز 
آب راهه های  به  در آب رسانی  بارش های کوچك  آن، سهم  یك بخش 

مربوطه بیشتر از سهم بارش های بزرگ بیش از یك اینچ در روز است.
قانون "یك اینچ در روز" مهم ترین قانون در بین قوانین فهرست شده 
است. بحث های مرتبط با اهداف نحوه ی عملکرد  جمع آوری آب های 
غرق  سیویل  مهندسی  اسرارآمیز  و  مشکل  زبان  در  اغلب  سطحی، 
می شود، و در بیش تر موارد منعکس کننده ی این نقطه نظر هستند که 
آب باران چیز بی فایده ای است و ارزش نگهداري ندارد و باید از شر 
آن خالص شد. برای بازگرداندن آب به درون زمین، نه به نرخ جریان 
همان جا  در  باران  آب  است.  نیاز  لوله ها  اندازه ی  محاسبات  به  نه  و 
در  اینچ  "یك  قانون  ارزش  از  بخشی  درنتیجه،  می ماند.  می بارد،  که 
روز"، سادگی فوق العاده ی آن است. این قانون به راحتی در یاد می ماند، 

به کارگیری اش آسان است، و مهم تر از همه، صحیح است.

قانون 3: آب در همه جا به زمين نفوذ کند
قانون "یك اینچ در روز" تنها در صورتی نتیجه می دهد که بتوان 
آب را در هر سانتی متر از سایت نفوذ داد. ولی هر سایت توسعه یافته 
نفوذ  برای  آن  به دیگر بخش های  نسبت  است که  دارای بخش هایی 
آب در زمین، کم تر مناسب هستند. در مثال حومه ی شهر تراموائی 
ما، کل نفوذ آب باید در زمین های چمن و بلوارها اتفاق بیفتد، که 50 
درصد از سطح سایت را به خود اختصاص می دهند. اگر این زمین های 
چمن بتوانند یك اینچ آبی را که در روز بر روی آنها می بارد به زمین 
نفوذ دهند، و بتوانند آبی را که از سطوح پوشش دار اطراف آنها جاری 
درون  به  را  می دهد،  تشکیل  را  سایت  دیگر  درصد  که 50  می شود، 
زمین نفوذ دهند، در این صورت به هدف خود رسیده ایم. بسیاری از 
خاک ها بدون هرگونه مشکلی قادر به نفوذ دادن دو اینچ آب در روز 
هستند. اگر روان آب را به فضاهای محدود هدایت کنیم، کار سخت تر 
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باریده شده بر 50 درصد نفوذناپذیر سایت را  می شود. چنان چه آب 
جمع آوری کرده و به هر دلیلی آن را به درون "باغ بارانی" )منطقه ای 
شده  طراحی  آب  فراوان  مقادیر  جذب  به  منظور  که  گیاه کاری شده 
است( هدایت کنیم، که تنها 5 درصد سایت را می پوشانند، این باغ 
بارانی باید هم یك اینچی را که بر آن می بارد در خاک نفوذ دهد، و هم 
ده اینچ اضافی دیگر را. یازده اینچ، مقدار بسیار زیادی است. خاک های 
بسیار اندکی وجود دارند که بدون هرگونه اصالحی قادر به نفوذ دادن 
این مقدار آب باشند. به این علت، باید آب را در هرکجا که مي توان 
نفوذ داد – در هر حیاط و حاشیه ی هر راه – و هیچ فرصتی را به این 

منظور از دست نداد.

آب های سطحی سطح  اُِرگان،  در  کریك  پرینِگل  پایدار  محله ی  شکل 16-8 
خیابان ها، بلوارها، و حیاط ها را در زمین نفوذ می دهد. در این جا پوشش دار کردن 

یك خیابان خودکفا با آسفالت نفوذپذیر دیده می  شود. 

طیف رسانائی هیدرولیکی معمولنوع خاک

)sands & gravels( بیش از 50 میلی متر در ساعتشن و ماسه

)sandy loams( 10 تا 50 میلی متر در ساعتخاک های ماسه ای

)silty loams( 5 تا 40 میلی متر در ساعتخاک های سیلتی

)clay loams( 2 تا 6 میلی متر در ساعتخاک های ُرسی

)clays( کم تر از 2 میلی متر در ساعتُرس

شکل 8-17 )مثلث بافت خاک1(2 

1- Soil texture triangle
2- منبع: حساب گر ویژگی های هیدرولیکی، دانشگاه ایالت واشنگتن،

http://hydrolab.arsusda.gov/soilwater/index.htm

قانون 4: خاک های سنگين خاک های خوبی هستند
مختلفی  قابلیت های  آب،  نفوذ پذیري  نظر  از  متفاوت،  خاک های 
در  میلی متر  یك  دادن  نفوذ  قابیت  خاک ها  تمامی  تقریباً  اما  دارند، 
ساعت یا یك اینچ در روز را دارند. این نکته یك عامل کلیدی است. 
بیش تر مهندسین سیویل اطالعات فراوانی درمورد نفوذپذیری خاک 
دارند، اما هنگامی که نحوه ی عملکرد  مطرح می شود، فرض های بسیار 
متفاوتی در ذهن خود دارند. برای اکثر مهندسین، خاک های دارای 
نفوذپذیری زیر 10 یا حتی 20 میلی متر در ساعت، خاک نفوذناپذیر، 
هنگامی که  مهندسی  جامعه ی  می شود.  محسوب  "ُرسی"  خاک  یا 
میزان نفوذپذیری آب در طیف صدها میلی متر در ساعت یا بیشتر قرار 

داشته باشد، آن را خاک متخلخل می شمارند. 
فراگیر  آهسته ی  نفوذپذیری  ارزش  بین  مشترک  درک  فقدان 
برای سالمت آب راهه و فرض جامعه ی مهندسی، که نفوذپذیری تنها 
باشند،  زیاد  بسیار  تخلخل  دارای  خاک ها  که  است  میسر  درصورتی 
این  بر  آمدن  فائق  برای  مي شود.  بسیاري  اجرایی  موانع  ایجاد  باعث 
است.  الزام  یك  چارچوب  در  دقیق  و  مفصل  بحثی  معموالً  موانع، 
این  نگران  باید  زمین  درون  به  آب  دادن  نفوذ  راهبرد هاي  حامیان 
برای  الزم  شرایط  حداقل  درک  نحوه ی  در  تفاوت  و  زبانی  اختالف 
خاک جهت نفوذپذیری آن باشند. از دیدگاه مهندسی، فقط خاک های 
شنی قادر به نفوذ دادن آب باران هستند. از دیدگاه فراگیرتِر پایداری، 
تقریباً تمامی خاک ها قادر به نفوذ دادن آب هستند، حتی خاک های 
سنگین. عملکرد  آب خیز، فارغ از اینکه چه خاکی سطح آن را پوشانده 
باشد، بستگی به قابلیت خاک آن برای جذب و نگه داشتن آب دارد. 
چنان چه خاک یك آب خیز، سنگین باشد، منجر به رژیم بسیار دقیق و 
خاصی از جریان میانی می شود که طی آن: آب ها نسبت به خاک های 
شنی مدت بسیار طوالنی تری در خاک های سنگین نگه داشته خواهند 
در  و  می شوند،  تمیز  بهتر  به مراتب  شنی  خاک های  به  نسبت  شد،  
آب خیزهای  به  نسبت  که  مي گردند  منظری  پیدایش  سبب  نهایت 
شنی توسط آب راهه های کوچك و مولد بیشتری تکه تکه شده است. 
به طور خالصه، ویژگی هایی که در اذهان بسیاری از مهندسین سبب 
مشکل ساز بودن خاک های سنگین می شوند، دقیقاً همان هایی هستند 

که باعث غنی شدن آب خیزها از نظر بیولوژیك می شوند.
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زیرساخت سبز برای قطعات زمین
قطعات زمین می توانند هر اندازه ای باشند، که معموالً کوچك اند، 
از یك  اندازه ی آن ها کم تر  یافت مي شوند و متوسط  اکثر مناطق  در 
آنها همگانی است، مانند مدارس  اوقات، مالکیت  جریب است. گاهي 
و پارک ها. برای محافظت از آب خیز، قطعات زمین برای نگهداري آب 
باید هماهنگ با چهار قانونی که در باال آمد، طراحی شوند. در صورتي که 
40 تا 60 درصد سایت هنوز نرم باشد، این کار بسیار ساده مي شود. 
در منظرهای مسکونی، این قسمت نرم معموالً بخش چمن کاری شده 
است. در تراکم های تراموائِی بین ده تا بیست واحد مسکونی در جریب، 
مرتفع  ساختمان ها  در صورتي که  البته  است،  دست یابی  قابل  امر  این 
باشند )برای مثال، مثل خانه ای سه طبقه با مساحت 25 در 35 فوت، 
برابر با 7/5 در 10/5 متر( درعوض ساختمان های کم ارتفاع و گسترده 
فوت،  در 75  با مساحت 35  مزرعه  در  مانند یك خانه   مثال،  )برای 
دادن  نفوذ  ما  توجه  کانون  این جا، که  متر(. در  با 10/5 در 23  برابر 
آب در زمین است، ساختمان مرتفع با مساحت کوچك اجازه  می دهد 
خانه های مسکونی با تراکم متوسط قابل انطباق باشند )با حفظ فضای 
حیاط برای بازی، برای باغچه ها، و برای نفوذ دادن آب به درون زمین(. 

بام ها
در تراکم های تراموائی، سطح بام ها می توانند بیش از 25 درصد 
می توانند  بام ها  بپوشانند.  را  توسعه  مورد  سایت  ناخالص  مساحت  از 
به گونه ای طراحی شوند تا آب را در خود نگاه داشته و با تبخیر آن  را 
به جو بازگردانند و به این ترتیب در تابستان سبب محافظت از بنا در 
برابر حرارت زیاد و خراب شدن پیشرس مصالح بام و عایق آن می شوند. 
بام های دارای الیه ای از گیاهان، بام سبز نامیده می شوند، چه ساده 
باشند، چه پیچیده. اطالعات فوق العاده زیادی در مورد مبحث ساخت 
این جا  در  آن  فنی  ارایه ی جزئیات  از  این  بنابر  دارد،  وجود  بام سبز 

خودداری می شود.
چیزی که در این جا الزم است، قراردادن راهبرد هاي بام سبز در 
رابطه ای صحیح با راهبرد هاي مربوط به قطعه زمین و خیابان مي باشد، 
چیزی که اگر تاکنون اصاًل انجام شده باشد، به ندرت بوده است. آب 
گردد،  تبخیر  بام ها  روی  بر  و  شود  نگهداري  بام ها  روی  بر  می تواند 
به  آب  مقدار  که  هنگامی  کند.  نفوذ  بام ها  درون  به  نمی تواند  ولی 

اندازه ای زیاد شود که نتواند در بام نگهداري و تبخیر گردد، باید به 
درون زمین زه کشی شود. در طول فصول بارانی، مانند زمستان شمال 
بام سبز می بارد به نحوی  بارانی که بر روی  اقیانوس آرام، اکثر  غرب 
بارانی  زمستان های  در  مي کند.  نفوذ  زمین  داخل  روان آب  به صورت 
است،  زمین  درون  به  آب  انتقال یافتن  آهسته  سبز،  بام های  فایده ی 
اما این تنها فایده ی مهم آن ها در چنین اقلیمی است. در اقلیم های 
گرم تر و در اقلیم هایی که بارش باران به نحو متعادل تری در طول سال 
توزیع می شود، بام های سبز، فواید بیش تري دارند. در آمریکا، بام های 
سبز احتماالً در مناطق سواحل خلیج و فلوریدا، که هوا گرم است و 
باران به نحو متعادلی در سراسر سال توزیع شده است، بیشترین فایده 
را دارند. درنتیجه، در این مناطق برای حفظ فواید تبخیر کردن آب 
با  نیست.  آبیاری  به  نیازي  هوا،  ساختن  خنك  برای  گیاهان  توسط 
حرکت از ساحل خلیج و فلوریدا به سوی شمال و غرب، ارزش ذاتی 

بام های سبز کم می شود ولی از بین نمی رود.

آن  در  که  واشنگتن،  در  واقع  در سیاتل،  منطقه ی صنعتی  شکل 8-18 یك 
جاده های  نیز  را  سایت  بقیه ی  و  پوشانده،  را  سایت  مساحت  اکثر  با م ها  سطح 

پوشش دارشده اشغال کرده اند.

ساختمان  توسط  پوشش  سطح  میزان  که  هنگامی  این وجود،  با 
مهم تر  باران  آب  کنترل  برای  سبز  بام های  نقش  می یابد  افزایش 
 70 از  بیش  می توانند  بام ها  خاصی،  صنعتی  بخش های  در  می شود. 
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توسط  سطح  )بقیه ی  بپوشانند  را  منطقه  ناخالص  سطح  از  درصد 
جاده ها پوشیده می شود(. با فقدان مناطق دارای پوشش گیاهی برای 
قوی ای  و  عملکرد  خوب  بتوانند  که  بام های سبزی  آب،  دادن  نفوذ 
اگر در  به ویژه  باشند -  باشند، می توانند نقشی حیاتی داشته  داشته 

آب خیزهای حساسی قرار داشته باشند.
ادعاهای بیش ازاندازه  با  مقابله  برای  تنها  نکات اخطاردهنده  این 
اشتیاق آمیز بسیاری از حامیان بام سبز در این جا مطرح شده است. 
بام های سبز به خودی خود از ارزش محدودی برخوردارند، مگر این که 
جمع آوری  برای  سبز  زیرساخت  سامانه ی  یك  از  منسجم  بخشی 
سامانه  یك  از  منسجم  بخشی  که  هنگامی  باشند.  سطحی  آب های 
و  هزینه ها  برابر  در  باید  بام های سبز  نسبی  فواید  و  هزینه ها  باشند، 
فواید راهبرد هاي قابل اعمال در قطعه زمین، خیابان، یا دیگر مناطق 
همگانی داخل سایت یا محله ی مورد توسعه، قرار داده شوند. چنین 
برخوردی با بستر راه برد بام سبز به ندرت انجام شده است. در برخی از 
بخش های کشور، پوشش گیاهی برای بام ها الزامی است، درصورتی که 
مناطق  از  حاصل  روان آب  مقدار  تقلیل  راهبرد هاي  برای  الزامی 
کف سازی شده ی قطعات زمین وجود ندارد. این امر باعث شکستی در 
سطح سیاست گذاری شده است و در نتیجه درک این که چگونه کل 
سامانه ی آب خیز شهری عمل مي کند و کجا راهبرد هاي تقلیل دهنده 
می توانند بیشترین بازدهی را نسبت به هزینه ی مصرف شده داشته 

باشند، ناملموس تر مي شود.

زمين
کوتاه ترین  در  باید  می رسد،  پایین  به  بام  از  آب  که  هنگامی 
زمان ممکن در سطوح نرم پخش شود. در مورد اکثر ساختمان های 
درقبال  باران1  آب روهای  حذف کردن  با  می تواند  کار  این  مسکونی، 
)به طور  شود  انجام  کم،  هزینه اي  با  بام،  طویل  جلوآمدگی های 
به  مربوط  الزامات  توسط  بام،  جلوآمدگی های  از  اغلب  ناکارآمدي، 
جلوآمدگی ها  معمول  به طور  می آید.  به عمل  ممانعت  عقب نشینی، 
– که  بنا محسوب می شود  از حجم مجاز در سایت  به عنوان بخشی 

Gutter -1  که در لبه ی بام برای جمع آوری آب باران بام و هدایت آن نصب می شود. م.

معموالً توسط نسبت فوت مربع بنا به مساحت سایت2، یا نسبت زیربنا/
سطح – سبب غیراقتصادی کردن ساختمان می شود(. یك الیه سنگ 
خاک  و  چمن  در  آب  تا  کرد  خواهد  کمك  ریزش  در خط  شکسته 

زیرین پخش گردد.
ایجاد  دارد.  به سزایی  اهمیت  نیز  زمین  قطعه  ساختن  شیب دار 
به  آب  بازگشت  از  ترس  به خاطر  چمن  زمین  قطعات  در  تند  شیب 
درون زیرزمین، تبدیل به یك روش سنتي شده است. اما، شیب های 
بیش از 2 درصد، بسته به نوع بارندگی و شرایط خاک، می توانند آب را 
با سرعتی زیاد از روی چمن عبور دهند. بنابر این، شیب های بین 1 و 2 
درصد یا حتی تورفتگی های صاف بسیار توصیه مي شوند. حیاط ها باید 
شیب دار باشند تا از جریان کانالیزه اجتناب شود ولی باید جریان آب 
را تا حد ممکن در تمامی فضای حیاط پخش کند. هدف آشکارا این 
است که آبی که از بام به پایین می ریزد، حداکثر شانس ممکن برای 
برقراري تماس پایدار با سطوح چمن و منظرسازی شده و خاک های 

جاذب زیرین آنها را داشته باشد.
نحوه ی معمول انجام توسعه ی سایت، ظرفیت خاک های سایت را 
برای نفوذ دادن آب از بین می برد. چنان چه سایت های مورد توسعه 
خاک فوقانی خوبی داشته باشند، اغلب هنگام عملیات خاکی زمین، 
برداشت شده و فروخته مي شوند. یك سال بعد، یا هنگامی که عملیات 
ساختمانی به پایان رسیده است، مقدار بسیار کم تری خاک به سایت 
آورده می شود و الیه ای نازک از آن بر روی خاک زیرین محل پخش 
می گردد که تا حد زیادی توسط یك سال رفت وآمد ماشین آالت سنگین 
در سایت کوبیده شده است. فشردگی زیاد خاک سبب از بین رفتن 
فضاهای خالی در خاک اصلی شده و نفوذ آب را غیرممکن می سازد. 
افزون بر این، قابلیت این خاک ها را برای رشد ریشه ی گیاهان از بین 
می شوند  ایجاد  خاک هایی  چنین  روی  بر  که  می برد. سطوح چمنی 
اکثر آب  باران های شدید،  از  نیستند، و پس  نفوذ دادن آب  به  قادر 
باران را به عنوان روان آب به خیابان های اطراف می فرستند، و درنتیجه 

کارکردشان نسبت به سطح بتونی مجاورشان تنها اندکی بهتر است.
تشکیل  بخش  دو  از  که  است  آسان  راهی  انجام  ما،  پیشنهاد 
می شود. اول، اطمینان حاصل شود که خاک های اطراف ساختمان ها 

2- Surface/floor ratio (SFR)
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کوبیده نمی شوند، و سپس هنگامی که ساختمان سازی به پایان رسید، 
رسیدگی الزم برای کاشت گیاهان انجام شود. دوم، حداقل همان قدر 
خاک سطحی که از سایت خارج شده، یا حتي بیشتر، در آخر به سایت 
برگردانده شود. همان طور که در باال گفته شد، پس از اتمام عملیات 
ساختمانی، حدود 50 درصد از خاک سایت نرم باقی خواهد  ماند. اگر 
سایت، پیش از آغاز عملیات ساختمانی، شش اینچ خاک خوب داشته 
باشد، درنتیجه این مقدار خاک باید حاوی خاک کافی برای بازگرداندن 
یك فوت خاک به تمامی قسمت های نرم سایت باشد. برای بسیاری 
کار  این  انجام  است،  سنگین  آن ها  زیرین  خاک های  که  سایت ها  از 
احتماالً مؤثرترین راه برد است. چنین الیه ی ضخیمی از خاک، از نظر 
مواد ارگانیك دارای منافذ فراوان و غنی بوده و مانند اسفنجی آیده آل 
 برای جذب و دفع تدریجی آب به خاک اصلی زیرین عمل مي کند.

شکل 8-19 خاک سطحی سایت که از عملیات خاکی اولیه جمع آوری و حفظ 
گشته است، در حال برگرداندن به قطعات مسکونی در توسعه ی کالیتون شرقی1 

در ساری، واقع در بریتیش کلمبیا، است.

در پروژه ی کالیتون شرقی در ساری، واقع در بریتیش کلمبیا، برای 
مثال، الیه های بسیار ضخیم خاک سطحی، عملکردی به مراتب بیش از 
حد انتظار از خود نشان داد. الزام دوبرابر کردن خاکریزی بخش های 
نرم سایت تا عمق دوازده تا شانزده اینچ، بسیار مؤثرتر و معقول تر از 

1- East Clayton

الزام بام سبز در بسیاری از جاهاست. یك فوت خاک سطحی، بافرض 
خشك بودن مکفی آن، قادر به جذب تقریباً سه اینچ کامل آب باران 
است، بیش از دو اینِچ الزم )به یاد داشته باشیم که هدف کلی، یك 
اینچ در روز است ولی از آن جا که فقط نیمی از سطح سایت نفوذپذیر 
است، درنتیجه هر بخش نرم آن باید دو اینچ از آب باران را در بیست 

و چهار ساعت جذب کند(.

راه های پياده
به  بام  آب  هدایت  شمالی،  آمریکای  قسمت های  از  بسیاری  در 
زمین های  بودن  گل والی آمیز  شرایط  معنی  به  چمن  زمین های 
امر مانع  این  از سال است.  گیاه کاری شده در طول هفته های زیادی 
دیگر  راه حل  مي شود.  بخش ها  از  برخي  در  توصیه ها  این  اجرای  از 
شامل بهره گیری از پیاده روها در جاهای الزم است. متأسفانه، این امر 
می تواند منجر به افزایش سطح کل نفوذناپذیر، و احتماالً سطح مؤثر 
نفوذناپذیر نیز شود. استفاده از سنگ های زیِر پا برای حیاط های پشتی 
که زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرند، راه حل مؤثري است که عوارض 
کم تري در پي دارد. سنگ های زیِر پا، مانند کف سازی بخشی از حیاط 
که قباًل به عنوان یك راه حل مورد بحث قرار گرفت، طبق تعریف آنها، 
توسط مناطق نفوذپذیر نرم، احاطه شده اند. در اکثر خاک ها، صفر بودن 
سطح مؤثر نفوذناپذیر سنگ های زیر پا محتمل است. سنگ های زیر 
شکسته ی  سنگ های  با  پوشیده  بسترهای  یا  چمن  با  هم سطح  پای 
اطراف آن ها، طبق قانون آمریکاییان براي افراد معلول2، قابل دسترسي  

محسوب می شوند.
برای راه های پیاده ای که بیش تر استفاده  مي شوند، مانند مسیرهای 
پشتی  درب  بین  مسیر  یا  پیاده رو،  تا  ساختمان  جلویی  درب  بین 
و  باید سطحی کف سازی شده  الزاماً  نوار سواره،  یا  گاراژ  تا  ساختمان 
پیوسته وجود داشته باشد. کف سازی نفوذپذیر راهی مفید در کاهش 
سطح مؤثر نفوذناپذیر به صفر برای این سطوح است، اما اغلب شیب 
عرضی )کمی شیب به یك طرف( بتون نفوذناپذیر یا آسفالت به طرف 
است.  مؤثر  اندازه  همان  به  نیز  آن  کنار  چمن کاری  یا  شمشادکاری 
کمی  با  و  باشند  داشته  اندکي  تقعر  می توانند  حیاط  کناری  مناطق 

2- Americans with Disabilities Act (ADA)
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فرورفتگی قادر به نگهداري آب باران شوند، و در نتیجه باعث ایجاد 
بارش های  از  پس  کوتاه  زمانی  دوره های  برای  کوچکی  مانداب های 
شدید باران گردند. این پدیده ی زودگذر روشی بسیار مؤثر برای نفوذ 
دادن آب به درون زمین است و درضمن سبب ایجاد جاذبه ی بصری 
روی چمن ها  بر  راکد"  "آب  وجود  متأسفانه،  می شود.  نیز  حیاط  در 
حتی برای چند ساعت، با اکثر آیین نامه های موجود، مغایرت دارد و راه 
موجهی برای نگهداري آب باران در سایت محسوب نمي شود؛ به عبارت 
دیگر، ما از برکه هایی که پس از باران به وجود می آیند، هراس داریم. 
درنتیجه به کارگیری این راه برد بدون هزینه اغلب با مشکل روبروست.

در  تك خانواری  مسکونی  خانه ی  یك  برای  منظر  طراحی   20-8 شکل 
پسماند  و  کالیفرنیا، که در جهت چرخه های طبیعی آب  در  واقع  لُس آنجلس، 

کار می کند، نه علیه آنها.

این است که چگونه بستر فیلترکننده  این تصویر نشان دهنده ی  شکل 21-8 
و آب گیر زیرسطحِی نفوذدهنده ی آب، برای تصفیه و نگهداري روان آب حاصل 

از بارش  بر روی سطح وسیع و نفوذناپذیر پارکینگ، با یکدیگر کار می کنند.1 
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پارکينگ و تعميرگاه
شهر  جریب  هر  در  مسکونی  واحد  بیست  تا  ده  تراکم های  در 
پروژه های  تمام  باشد.  الزامی  نباید  پارکینگ  محوطه های  تراموائی، 
اخیر شهر ونکوور، تجاری های بخش خصوصی، و پروژه های مسکونی 
جریب  در  مسکونی  واحد  پنج  و  بیست  از  بیش  ناخالص  تراکم  که 
دارند، دارای پارکینگ زیرزمینی هستند )این امر بعضی اوقات الزامی 
است اما در اغلب اوقات نتیجه ی بازار هم اکنون خوب منطقه ی ونکوور 
برای مسکن با تراکم باالتر است، که در آن خریداران اصرار بر داشتن 
روباز  پارکینگ  محوطه های  منظر  از  و  دارند  سرپوشیده  پارکینگ 
خیابان ها،  در  پارکینگ  پایین تر،  تراکم های  در  نمی آید(.  خوش شان 
امر  این  پی آمدهای  از  یکی  دارد.  قرار  گاراژها  در  یا  نوارهای خطی، 
این است که عموماً نیازی به محوطه های باز پارکینگ در سطح زمین 

وجود ندارد.
با این وجود، در صورت موجود بودن، محوطه های باز پارکینگ هم 
می توانند 10 درصد مورد نظر سطح مؤثر نفوذناپذیر را به روش های 
نفوذپذیر  یا آسفالت  بتون  از  تأمین کنند. کف سازی ها می توانند  زیر 
باشند، همان طور که در ادامه در بخش مربوط به راه های سواره توضیح 
داده شده است. آب باریده شده بر روی محوطه های باز پارکینگ نیز 
لبه های  در  که  باران،  جذب  مخصوص  باغچه های  درون  به  می تواند 
شده اند،  طراحی  پارکینگ  شانه های  بین  در  یا  پارکینگ  محوطه ی 
هدایت شود. راه برد دوم مستلزم وجود خاک های فوق العاده نفوذپذیر 
است، چرا که این گونه باغچه های مخصوص جذب آب باران احتماالً 
درنتیجه  و  می پوشانند،  را  محوطه  کل  از سطح  درصد   10 از  کم تر 
باید آبی به اندازه ی ده اینچ یا بیشتر در روز نفوذ دهند تا بتوانند به 
اگر  نایل شوند.  برای کل سایت  اینچ در روز"  "یك  نفوذ  هدف کلی 
شرایط خاک تا این اندازه پذیرای آب نباشد، یا اهداف نحوه ی عملکرد  
بسیار باال در نظر گرفته شده باشند، ممکن است نفوذدادن آب به زیر 
محفظه های  نصب  یا  زه کشی  مخصوص  کف سازی  طریق  از  محوطه 
نفوذ دادن آب، انجام شود. این راه برد اخیر به خصوص هنگامی مؤثر 
است که با باغچه های جذب باران ترکیب گردد، چراکه باعث حذف 
به کف سازی مخصوص  آن  ورود  از  قبل  آب  کردن  تمیز  و  گل والی 
زه کشی می شود. متأسفانه و آشکارا، این راه برد، در بین سه راه بردی 

که مورد بحث قرار گرفت، گران قیمت ترین راه برد است.

چاه خشك در مسیر اتومبیل

زمین هاي گود چمن

آب باران بام در مخزن آب 
جمع مي شود

زه کش هاي گیاه کاري شده
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حريم راه
قابل دسترس  یا  به عموم  اراضی متعلق  تمامی  راه شامل  حریم 
توسط عموم است. در آمریکا و کانادا، حریم راه تقریباً شامل تمامی 

خیابان ها و بزرگ راه ها است.

شکل 8-22 عکس یکی از خیابان های سنتی نوبتی در ونکوور، واقع در بریتیش 
کلمبیا: پارک کردن خودرو در هر دوطرف سطح پوشش دارخیابان که 27 فوت 
)8/2 متر( عرض دارد، مجاز است. این امر سبب می شود هنگامی که خودرویی 
از جلو مي آید، برای گذشتن از کنار خودرویی که از روبروی آن می آید، به کنار 
رفته و برای رد شدن"نوبت بگیرد". پیاده روها در هر دوطرف خیابان قرار دارند 
از آن  بلواری به عرض 7/5 فوت )2/3 متر( و دارای چمن و درخت،  و توسط 

جدا شده اند.1 

حریم راه یك خیابان معموالً شامل خیابان کف سازی شده همراه 
شامل  معمول  به طور  حاشیه  مناطق  است.  آن  حاشیه ی  مناطق  با 
ترکیبی از پیاده روها، بلوارهای درخت کاری شده، و شانه ی جاده است. 
حریم راه ها اغلب بسیار عریض تر از بخش کف سازی شده برای عبور 
سواره است. برای مثال، حریم راه یك خیابان واقع در بخش مسکونی 
شهر تراموائی سنتی، شصت فوت )بیش از هجده متر( است. از این 
فوت  هشت  و  بیست  تقریباً  یا  آن،  نصف  از  بیش  راه،  حریم  مقدار 
)هشت و نیم متر(، توسط بخش سواره  ی خیابان اشغال می شود، که 
و  متر  )نه  فوت  دو  و  سی  می شود.  اندازه گیری  جدول  تا  جدول  از 
هفتاد و پنج سانتی متر( باقی مانده، در اغلب قریب به اتفاق موارد به 
پیاده روها و بلوارهای درخت کاری شده ی دو طرف آن اختصاص داده 
شده است. در اکثر مناطق شهری، حریم راه خیابان بین 25 تا 40 
درصد کل زمین را اشغال می کند )بسته به نوع شبکه ی خیابان های 
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بخش مربوطه، وجود یا عدم وجود نوارهای عبوری سواره ی در پشت 
قطعات، و کاربری اراضی(، که این امر آن را به وسیع ترین و شایع ترین 
نوع کاربری از بین تمامی کاربری های عمومی شهر، تبدیل می کند. 
با این مقدار زیاد از مساحت سایت که توسط حریم را ه های عمومی 
اشغال شده است، حدود 40 تا 50 درصد، یا حتی بیشتر از کل میزان 
به  نفوذناپذیر  سطوح  از  مربوطه  بخش  محدوده ی  در  که  بارانی  آب 

آبراهه های موجود هدایت می شود، توسط آنها تولید می گردد.

نفوذپذیر یا نفوذناپذیر
آب خیزها  نجات  پی  در  اگر  شد،  بحث  پیش تر  که  همان طور 
هستیم، کلید اصلی، قطع وابستگی مان به لوله ها برای هدایت آب از 
سطوح جاده ها، و در عوض آن، پیدا کردن راه هایی برای نفوذ دادن 
آب به درون زمین در نزدیکی یا زیر جاده است. دو راه بنیادی برای 
به صورت  جاده  کف سازی  کل  انجام   )1( دارد:  وجود  کار  این  انجام 
نفوذپذیر به گونه ای که آب به طور مستقیم از ورای آن گذشته و وارد 
زمین گردد، یا )2( پیدا کردن راهی برای نفوذ دادن آب در سطوح نرم 

حاشیه ی جاده یا بلوار درخت کاری شده ی کنار آن.

کف سازی نفوذپذير
ابهامات فراواني درباره ی کف سازی های نفوذپذیر وجود دارد. برای 
درخواست های آمریکای شمالی، درواقع تنها دو گزینه ی سخت سطح 
باشد و هم مؤثر: آسفالت نفوذپذیر و بتون  ارزان  وجود دارد که هم 
نفوذ دادن 100 درصد آِب حتی  به  قادر  این کف سازی ها  نفوذپذیر. 
شدیدترین باران ها به درون بخش ساختاری زیرین خود هستند. در 
زمان نگارش این نوشتار، بهترین مثال هردو مورد آسفالت نفوذپذیر 
و بتون نفوذپذیر در مقیاس محله، محله ی پرینِگل کریك در سالِم، 
اُِرگان است. این پروژه در فصل 7 برای سامانه ی پیوسته ی  واقع در 
مناطق طبیعی و پارک هایش مورد بحث قرار گرفت و در این جا برای 

استفاده اش از کف سازی های نفوذپذیر مورد بحث قرار می گیرد.
برای  اوقات، قطعات نفوذناپذیر کف سازی به عنوان راه حلی  اغلب 
کف سازی نفوذناپذیر فروخته می شود، که احتماالً تنها مجاری نفوذ در 
آنها، درز بین قطعات است که برای اکثر کاربری ها این گونه قطعات 
توصیه نمی شوند. قیمت آنها چندین برابر آسفالت یا بتون نفوذپذیر 
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برای  قطعات  مابین  درزهای  بین  در  فضای محدود  به خاطر  و  است، 
مسدود  و  پُر  گل والی  با  می توانند  به راحتی  فضاها  این  آب،  نفوذ 
شوند )این امر به طور معمول اتفاق می افتد، مگر این که خود قطعات 
کف سازی نیز نفوذپذیر باشند یا درزهای بین آن ها بسیار بسیار عریض 
باشند(. متأسفانه، صنعت ساخت قطعات کف سازی نفوذپذیر به خوبی 
سازمان یافته است و برای محصوالتش در حد وسیعی توسط ادعاهای 
شبهه بر انگیز بازاریابی می کند، درحالی که هیچ صنعتی وجود ندارد تا 
را  نفوذپذیر که ساده تر هستند  بتون  و  نفوذپذیر  از آسفالت  استفاده 

تبلیغ کند و توسعه دهد.

شکل 8-23 آسفالت نفوذپذیر )a( و بتون نفوذپذیر )b( که در این جا با یك 
مقیاس نشان داده شده اند )مربع شطرنجی یك اینچ است(، از قطعات کف سازی 
ارزان تر و مؤثر تر هستند، و از طریق منافذی که به خاطر عدم استفاده از ریزدانه 

در آن ها به وجود آمده، آب را به درون زمین نفوذ می دهند. 

این دو نوع کف سازی، آسفالت نفوذپذیر و بتون نفوذپذیر، بسیار 
و  آسفالت  همانند  کف سازی ها  این  دوی  هر  هستند.  یکدیگر  شبیه 
بتون معمولی هستند، غیر از این که دانه بندی کوچك تر "شن ها" )به 
اصطالح عامیانه( و ماسه، که بخش زیادی از مخلوط های مورد استفاده 
در کف سازی های نفوذناپذیر را تشکیل می دهند، در آن ها وجود ندارد. 
اندازه ی شن ها در کف سازی های نفوذپذیر معموالً سه چهارم اینچ )دو 
سانتی متر( است. در فقدان دانه های ریزتر و ماسه، چسِب مایع قیر در 
آسفالت یا چسِب مایع سیمان در قطعات بتونی، شن های درشت را 
به یکدیگر می چسباند، و به این ترتیب فضای خالی فراوانی در بین 

شن های دو سانتی  برای جریان یافتن آب باقی می ماند.
از آن جاکه آسفالت و بتون نفوذپذیر و نفوذناپذیر درواقع یکسان 
هستند، هزینه و فناوری الزم برای به کارگیری آنها نیز مشابه است. 
ولی  دارند  تاحدی خشن تر  نفوذپذیر، ظاهری  بصری، سطوح  نظر  از 
همواری آنها به اندازه ی همواری قطعات کف سازی نفوذپذیر، یا حتی 
ایجاد  معلولین  برای  خطری  یا  مانع  درنتیجه  و  آن هاست  از  بیشتر 
از آسفالت  استفاده  به  قادر  به طور خالصه، در هرجایی که  نمی کند. 
یا بتون نفوذناپذیر هستید، می توانید از آسفالت یا بتون نفوذپذیر، با 

همان قیمت، یا قیمتی نزدیك به آن، استفاده کنید.
کف سازی  قطعات  عملکرد   این که  از  اطمینان  وجود،  این  با 
است.  دیگری  موضوع  دارد،  نیز  زیادی  دوام  و  است  نفوذپذیر خوب 
نفوذ  برای  باید  کف سازی شده  سطح  زیر  در  جاده  مقطع  جزئیات 
هرچه بهتر آب، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در ضمن، در طول ساخت 
بایددقت الزم انجام شود تا منافذ نفوذ آب گرفته نشوند. هر جاده – یا 
هر سطح کف سازی شده، از این نظر – دارای دو قسمت است: سطح 
سخت یا کف سازی شده، و زمین یا خاک زیر آن که نگاه دارنده ی آن 
با  تمامی جاده های  را تحمل می کند.  بار آن  نظر سازه ای  از  و  است 
مهندسی و اجرای خوب به خاک و زمینی احتیاج دارند که در طول 
زمان باثبات باقی بماند و از نظر سازه ای قادر به تحمل بار کف سازی 
باشد. البته مي دانیم که همه ی خاک ها قادر به این کار نیستند. براي 
چرخه های  طول  در  شکل  تغییر  به  تمایل  ُرسی  خاک های  نمونه، 
یخبندان-آب شدن- را دارند و درنتیجه در زیرسازی کف سازی ها مورد 
استفاده قرار نمی گیرند. به جای آن معموالً از "مخلوط شنی" استفاده 
اندازه ی  با  و سنگ هایی  و درشت شن  ریز  ذرات  که حاوی  می شود 

)a(

)b(
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کوچك تا متوسط است. این مخلوط، برخالف خاک ُرس، نه تنها در اثر 
وارد آمدن بار از باال، تغییر شکل نمی دهد و روان نمی گردد، بلکه آب 
را هم برای مدت کافی پس از باران در خود نگه نمی دارد و در نتیجه 
در اثر یخ زدن آن، سبب باالرفتن و ایجاد تَرک در کف سازی باالی 
آن نمی شود. این خاک های سازه ای یا باربر در کاربری های کف سازی 
ویژگی  یك  زیرا  هستند  نفوذناپذیر  کاربری های  از  مهم تر  نفوذپذیر 
و  منتقل  ذخیره،  خود  درون  را  باران  آب  باید  آنها  دارند:  نیز  دیگر 

هدایت کنند.
برای  ظرفیت  از  میزانی  باربر،  یا  سازه ای  خاک های  همه ی 
ذخیره سازی و نفوذ دادن آب دارند، و ظرفیت برخی از آن ها نسبت 
به بقیه بیشتر است. معموالً مخلوط شنی دارای فضاهای خالی مابین 
را  خود  حجم  کل  از  درصد   15 تا   10 می تواند  و  بوده  خود  ذرات 
کردن  برای ذخیره  بنابراین،  دهد.  اختصاص  آب  کردن  برای ذخیره  
1 اینچ آب در این مخلوط شنی، به مقطعی به ارتفاع کل 7/5 تا 10 
بار،  تحمل  و  سازه ای  نظر  از  مناسب  مواد  دیگر  است.  احتیاج  اینچ 

حتی فضای خالی بیشتری نیز دارند. مخلوط متشکل ازسنگ بازالت 
شکسته با اندازه های یکسان، نیز می تواند به عنوان زیرسازی سازه ای 
یا باربر استفاده شود. سنگ های درجه بندی شده و شسته شده عموماً 
بین 0/5 تا 1/5 اینچ )1/27 تا 3/80 سانتی متر( هستند و چنان چه 
به جای شن در مخلوط به کار روند، دارای 30 تا 35 درصد فضای خالی 
زیرسازی  یك  در  آب  اینچ   1 ذخیره ی  برای  درنتیجه،  بود.  خواهند 
ساختاری یا باربر که متشکل از بازالت شکسته شده باشد، تنها به 3 

اینچ عمق احتیاج است.

شکل 8-25 کف سازی نفوذپذیر مورد استفاده در محله ی پرینِگل کریك در 
بهره  سازه ای  زیرساخت  به عنوان  شکسته شده  بازالت  از  اُِرگان،  در  واقع  سالِم، 

می گیرد که برای ذخیره سازی آب نیز عملکرد دارد.

اگر خاک های اطراف تا حد زیادی متخلخل باشند، ذخیره سازی 
الزامی نباشد. در چنین  اینچ آب در زیرسازی، مي تواند  یك یا چند 
مواردی، آب فوراً به درون خاک های اصلی یا منشأ جریان می یابد، و 
الزامی برای زمان ماندگاری و وجود عملکرد  ذخیره سازی در زیرسازی 
یافت می شوند. در  به ندرت  این توصیف، چنین خاک هایی  با  نیست. 
مقطع  در  مشخصی  زمان  برای  باران  آب  است  الزم  مواقع،  بیش تر 
جاده نگه داشته شود، تا به مرور اجازه ی نشت آب به خاک های اصلی 
باشند،  اطراف سنگین تر  اطراف داده شود. هرچه خاک های  یا منشأ 
به همان میزان این عمل به زمان بیشتری احتیاج دارد، و فضای الزم 

برای ذخیره سازی نیز ممکن است بزرگ تر گردد. 

شکل 8-24 یك مقطع از خیابان متخلخل1

Pringlecreek.com :1- منبع

خيابان سبز چيست؟

15/5 مترخط پروژه

پارکینگپارکینگ نوار عبور سواره

مقطع متخلخل خيابان
11/5 سانتي متر آسفالت متخلخل
2/5 سانتي متر شن و ماسه ي شسته شده
25/5 سانتي متر خرده سنگ براي زه کشي

20 سانتي متر  سنگ شکسته بر روي 
زیرسازي یا بتون بازیافتي خرد شده
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جريان يافتن در مقطع
مقاطع ساختاری بسیار نفوذپذیر، این امکان را نیز میسر مي کنند 
تا آبی که در مخزن نگاه داری شده، در مقطع زیر کف سازی جریان 
یابد. این امر می تواند نتیجه خوبی در پي داشته باشد، چرا که به آب 
نهر  یك  به عنوان  کف سازی  زیر  باربر  مقطع  از  می دهد  اجازه  باران 
فصلی استفاده کند و سبب تسهیل توزیع آب در سایت گردد، برای 
انتقال آن از زمین های اشباع شده به زمین هایی که دارای خاک های 
زیرزمینی هستند.  نظر سطح آب های  از  مناسب تری  یا شرایط  بهتر 
اگر خیابان ها شیب تند داشته باشند، این جریان می تواند بیش ازاندازه 
پُرسرعت باشد، و سبب کاهش فرصت برای نفوذ آب باران به درون 
خاک های اطراف  گردد. در چنین مواردی، کارهای گوناگونی می توان 
انجام داد، مانند نصب زیرسازی باربِر کم تر نفوذپذیر به طور متناوب در 
طول خیابان یا به طور ساده استفاده از قطعات نفوذناپذیر کف سازی 
برای بخش هایی از سایت که دارای جاده های با شیب زیاد است، تا به 
این ترتیب آب به شیب های کم تر جاده در قسمت پایین هدایت شود.

شکل 8-26 آب راکدی که در این جا دیده می شود درواقع سطح فوقانی آب 
از  اینچ  تنها چند  تمام شده ی خیابان  است. سطح  زمستان  در طول  زیرزمینی 
و  خیابان  مقطع  از  آب  می ماند، چراکه  باقی  اما خشك  است،  باالتر  آن  سطح 
آب راهه ی  کرانه های  در  و  می گذرد،  میانی  جریان  طریق  از  اطراف  خاک های 
کنار  در  و  عکس  این  در  دور  فاصله ی  در  که  می آورد،  در  سر  کریك  پرینگل 
پایین تر  از  اینچ  دو  یا  یك  فقط  آب راهه  این  است. سطح  رؤیت  قابل  درختان 
در  مانعی  اگر   – اختالف  ولی همین قدر  است  زیرزمینی  این آب های  از سطح 
راه جریان میانی وجود نداشته باشد – برای انتقال یافتن آب به درون آب راهه 

کافی است.

چه چيزی مشکل نيست
متاسفانه، در رابطه با موارد مرتبط با محله های پایدار، درحالی که 
با  اصول  این  به کارگیری مشخص  پذیرفته می شوند،  به راحتی  اصول 
ابهامات زیادی روبروست. هنوز هیچ اتفاق نظری در جامعه ی مهندسی 
درباره ی قابلیت به کارگیری و دوام قطعات کف سازی نفوذپذیر وجود 
و  سرد  زمستان های  که  قاره  از  بخش هایی  در  نگرانی ها  این  ندارد. 
بیش تر  البته  می شود.  احساس  بیشتر  دارند،  زیادی  یخ بندان های 
از  با ارزشي  مجموعه ی  راستا،  این  در  است.  بی اساس  نگرانی ها  این 
تحت  فِرگوسون1  بروس  همیشه تازه ی  و  جامع  کتاب  در  پژوهش ها 
تنها  این جا  در  دارد.  وجود   )2005( متخلخل2  عنوان کف سازی های 
چنان چه  نفوذپذیر،  کف سازی های  که  می شود  بسنده  این  گفتن  به 
صحیح نصب شوند، ُخرد و خراب نمی شوند و ایمن هستند. نخستین 
دارای  هم چنان  و  شدند  اجرا  قبل  سال  سی  از  بیش  کف سازی ها 
عملکرد  خوبی هستند، حتی در نیو اینگلند3 که زمستان های سردی 
دارد. چیزی که سبب جلوگیری از به کارگیري آن ها می شود، نیروی 
به وجود آمده و ترسی  ماندی است که در صنعت کف سازی جاده ها 
هنجارهای  از  تغییرات  قبال  در  تعهد  و  مسئولیت  پذیرش  از  که 

پذیرفته شده، وجود دارد.
از  بهتر  را  شهر  محیط  آلودگی هاي  نفوذپذیر،  کف سازی های 
در  موجود  آلودگی های  بیش تر  می کنند.  پاک  لوله ای  سامانه های 
محیط شهری جذب ذرات غبار شده و در الیه های زیرسازی کف سازی 
به دام می افتند. در سامانه های لوله ای، تمامی این آلودگی ها جمع آوری 
اختالف  قدری  دوباره،  این جا،  در  می شوند.  ماهیان  خوراک  و  شده 
نظر وجود دارد، چراکه بخش های گوناگون کشور، به ویژه در آمریکا، 
سامانه های نفوذپذیر کف سازی را در مقوله ی "چاه های تزریقی" قرار 
می دهند. طبق مقررات آمریکا، با چاه های تزریقی - سامانه هایی که 
 – می کنند  تزریق  عمیق  زیرزمینی  مخازن  درون  به  را  آب سطحی 
مانند مقررات حاکم بر آب ُشرب برخورد می شود. این مقررات نسبت 
به مقررات حاکم بر آب راهه ها بسیار سخت گیرانه تر هستند. قانون هایي 
که به اشتباه تمامی سامانه های نفوذ دادن آب را در مقوله ی چاه های 

1- Bruce Ferguson
2- Porous Pavements (2005) 
3- New England
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تزریقی قرار می دهند، می توانند مانعي براي دادن جواز شوند.
بخش کیفیت محیط ایالت اُِرگان و شهر پورتلند بر این محدودیت 
هر  که  کرده اند  مشخص  کلی،  قانونی  به عنوان  ایشان،  آمدند.  فائق 
سامانه ی نفوذ دادن آب که فقط با نیروی جاذبه کار می کند و بیش 
از بیست و چهار اینچ در زیر سطح زمین نمی رود نمی تواند به عنوان 
یك سامانه ی تزریقی طراحی گردد. بنابراین، سامانه های خیابانی در 
محله ی پرینگل کریك در نهایت از مقوله ی چاه تزریقی خارج شمرده 

شدند و درنتیجه برای ساخت مورد تصویب قرار گرفتند.

هستند،  کثیفی  مکان های  ساخت وساز  درحال  سایت های   27-8 شکل 
در  که  شوند  سرمایه هایی  رفتن  بین  از  سبب  به سرعت  می توانند  آشغال ها  و 
جهت نفوذپذیربودن کف  سازی ها مصرف شده است. در پروژه ی پرینِگل کریك، 
توسط  نفوذپذیر  دیده می شود، سطح خیابان های  این عکس  در  که  همان طور 

پوششی موقتی تا تکمیل نهایی پروژه محافظت گردید. 

محافظت در طول ساخت
دارد.  وجود  جدی  بسیار  بالقوه ی  نقطه ضعف  یك  وجود،  این  با 
چنان چه مقادیر حجیمی از خاک های سنگین بر روی این کف سازی ها 
ریخته شود، سبب پر شدن تخلخل های موجود در کف سازی شده و از 
جریان یافتن آب باران از میان آن جلوگیری مي شود و به این ترتیب، 
سناریوها،  نوع  بدترین  در  شود.  گرفته  است  ممکن  آن ها  مجاری 
خاک های سنگین سبب گرفتگی منافذ در زیرسازی سازه ای شده و 
عملکرد  ذخیره کردن و نفوذ دادن آب مخزن زیرین را هم به مخاطره 

می اندازند. مقدار الزم خاک برای محقق ساختن این شکست فاجعه آمیز 
آن قدر زیاد است که احتمال وقوع آن را بسیار کاهش می دهد، البته 
غیر از یك بازه ی زمانی خاص: دوران ساخت. در طول دوران ساخت، 
سایت های توسعه های جدید بسیار کثیف هستند، چراکه هزارها کیلو 
گرم گل و الی، در اثر کار بر روی منظر، در سطح آن پخش می شوند. 
چنان چه این گل  و الی ها به مقاطع کف سازِی نفوذپذیر جدید راه پیدا 
افتاد.  خواهد  به مخاطره  باران  آب  زه کشی  سامانه ی  عملکرد   کنند، 
زمان ساخت  در  دقتی مضاعف  عوارض،  این  بروز  از  برای جلوگیری 
الزم است. این دقت مضاعف به معنی ساعات کاری بیشتر کارگران، و 
درنتیجه، صرف هزینه ی بیشتر است. در محله ی پرینِگل کریك، در 
ارگان، واقع در سالِم، پیمان کاران – که از نظر قراردادی مسئول تمیز 
نگاه داشتن کف سازی نفوذپذیر در طول دوران ساخت شده بودند – 
تصمیم گرفته شد تا کل سطوح خیابان های تکمیل شده را با پوششی 
موقتی و غیرقابل نفوذ در طول دوران ساخت بپوشانند، و فقط پس 
از پایان فعالیت های آلودگی زای کار، پوشش مربوطه را بردارند – که 

درواقع انجام این پیشنهاد به قیمت زیادی تمام شد.

شکل 8-28 این نمودار از یك چاه تزریقی در فلوریدا، نشان دهنده ی چگونگی 
تزریق آب های سطحی به سمت آب های زیرزمینی است. آشکارا، چنین تمهیدی 
به سرعت می تواند به آب نوشیدنی صدمه وارد سازد، البته در صورتي که از مقررات 
موجود در این زمینه پیروی نشود. مشکل هنگامی بروز می کند که خیابان های 
نفوذدهنده طبق استانداردهایی باشند که برای این نوع سامانه ی تزریق مناسب 

است.

سفره ي آب زیرزمیني بیسکین )آب شیرین(

الیه هاي فشارزا

آب بارندگي هاي 
شدید

پمپ

آب شیرین تزریق شده سفره ي آب زیرزمیني 
فلوریدا )آب شور(
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دو عامل وجود دارند که این افزایِش زمان و هزینه را قابل قبول 
می سازند: )1( در هر صورت، توسعه دهندگان به طور روزافزونی ملزم 
به پاک نگاه داشتن سایت از گل و الی حاصل از ساخت وساز هستند، 
بنابراین هزینه های مربوط به مهار کردن گل و الی هم اکنون نیز بسیار 
برای  نیاز  حذف  سبب  باید  نفوذپذیر  سامانه های   )2( و  است؛  زیاد 
باران،  هر گونه عناصر گران قیمت سامانه های معمولی جمع آوری آب 
با صرفه جویِی  گردند.  و جداول  لوله ها،  ورودی،  مانند حوض چه های 
از  بیش  رقمی  به  می توان  عناصر،  این  به کارگیری  عدم  از  حاصل 
هزینه ی کافی برای اعمال دقت بیشتر الزم در دوران ساخت، دست 

یافت.

شکل 8-29 عکسی از پروژه ی اَمِبل گرین در ساری، واقع در بریتیش کلمبیا. 
بلوار  به  آن ها  طول  کل  در  آب باران  تا  اجازه می دهند  بدون جدول  خیابان های 
کناری که در سطحی پایین تر است، جاری گردد. درمورد اکثر بارش ها نفوذ آب 
در این بلوارهای عریض اتفاق می افتد، که عملکرد شان توسط کانال هایی نامرئی 

در زیر آنها ارتقا داده شده است. 

انتقال
سامانه های  به  نیاز  نفوذپذیر  کف سازی های  موارد،  اکثر  در 
انتقال دهنده ی آب را از بین نمی برند. در بیش تر قسمت های آمریکای 
طول  در  باشد،  روز  در  آب  اینچ  یك  دادن  نفوذ  هدف  اگر  شمالی، 
این  از  بیش  بارش  که  داشت  خواهد  وجود  روز  بیست  تا  ده  سال 
اندازه خواهد بود. در چنین روزهایی، آب اضافی ای که نمی تواند به طور 
مستقیم از طریق مقطع کف سازی نفوذپذیر جذب گردد باید به محلی 
برای دریافت آن منتقل شود. دو راه برای انجام این کار وجود دارد، 
یکی گران است، و دیگری ارزان. راه گران به کارگیری سامانه ای برای 
ورودی آب سطحی در بلوار یا لبه های خیابان جهت دریافت و تحویل 

این جریان ها است. گزینه ی ارزان، به کارگیري جریان های فصلی برای 
پرینِگل  است. در محله ی سی جریبی  از روی زمین سایت  گذشتن 
کریك، هیچ گونه لوله  ای برای جمع آوری آب های سطحی وجود ندارد. 
سپس  می شوند،  منتقل  کف سازی ها  لبه های  به  شدید  جریان های 
مانداب های  به  را  راه شان  نهایت  در  و  می گذرند،  تقاطع ها  سطح  از 
روی  از  اندک،  بسیار  موارد  در  و  می کنند،  پیدا  سایت  در  مصنوعی 

سایت می گذرند و به آب راهه ها می ریزند.

خیابان های نفوذدهنده با کف سازی غیرقابل نفوذ
در جاده های مسافرتی می توان کف سازی غیرقابل نفوذ داشت که 
هم چنان معابری نفوذپذیر باشند؛ در این موارد، آب باران به حاشیه های 
خیابان هایي هدایت می شود که ویژه ی دریافت و نفوذ دادن آب باران 
و  دارد،  ترفند وجود  این  انجام  برای  زیادی  راه های  طراحی شده اند. 

چهار نمونه ی زیر نشان دهنده ی طیف وسیع این گزینه هاست.

اَمِبل  محله ی  نفوذناپذير:  و  سبز  خيابان های   -1 نمونه ی 
گرين1 در ساری، واقع در بريتيش کلمبيا

اکثرخیابان های موجود در بخش مسکونی، آب را بین دو جدول 
به جای  شده،  مهار  طریق  این  به  که  آبی  می اندازند.  به دام  عمودی 
آن که در زمین نفوذ یابد، توسط آب روها جمع آوری شده و به پایین 
که  برسد  سطحی  آب های  ورودی  یك  به  تا  می یابد  جریان  تپه 
منتهی به یك لوله می شود. آن لوله به لوله ای بزرگ تر، و در نهایت، 
آب راهه ی  یك  درون  به  است،  داغ شده  و  کثیف  کاماًل  که  هنگامی 
اگر  بین می رود.  از  این مشکل  برداشتن جداول،  با  طبیعی می ریزد. 
باشد،  نداشته  وجود  آب  طبیعی  حرکت  از  جلوگیری  برای  جدولی 
باران می تواند از سطح کف سازی شده ی خیابان به حاشیه ی چمن، یا 
سنگ های شکسته یا بلوارهای مجاور وارد گردد. جاده های روستایی 
هنوز هم به این طریق ساخته می شوند، البته نه به این دلیل که از 
راه  ارزان ترین  اینکه  به خاطر  بلکه  کنند،  محافظت  آب خیز  عملکرد  
برای ساخت یك جاده هستند. با حذف جدول ها و پایین آوردن بلوار 
گیاه کاری شده و/یا درخت  کاری شده، فضاهای وسیعی برای نفوذ دادن 

1- Amble Greene
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آب به درون زمین ایجاد مي شود. چنان چه این حاشیه ها به اندازه ی 
از امتیازات کافی برخوردار باشد،  کافی وسیع باشند و شرایط خاک 
می توان به هدف نفوذ دادن یك اینچ آب در روز، بدون ارتقای خاک 
یا مهندسی خاص، دست یافت. در این سامانه، حاشیه ها باید دو عمل 
انجام دهند، نفوذ دادن هر آبی که بر روی آنها می ریزد، و  با هم  را 
هم چنین نفوذ دادن آبی که از آب خیز توسط جاده های نزدیك می آید. 
فزاینده ای چالش آمیز  به طور  امر  این  بارانی،  باغ چه های  با  ارتباط  در 
اختصاص  نرم  سطوح  به  که  راه  حریم  از  درصدی  چراکه  می شود، 
نفوذ دادن آب  برای  اگر 20 درصد سایت  داده شده، کاهش می یابد. 
در دسترس باشد، به این معنی خواهد بود که هر فوت مربع بخش 
حاشیه ی راه نه یك اینچ، بلکه پنج اینچ آب را در طول بیست و چهار 
ساعت باید به درون زمین نفوذ دهد. برای بسیاری از خاک ها، این کار 
ممکن نیست مگر این که مهندسی خاص نفوذ دادن آب به کار گرفته 

شود یا خاک ها ارتقا داده شوند.
بریتیش  در  واقع  ساری،  در  گرین  اَمِبل   1974 سال  پروژه ی 
کلمبیا، نمونه ای خوب و با دوام را از این راه برد در اختیار می گذارد. 
روی  بر  که  را  آبی  درصِد   100 پروژه  این  جدول  بدون  خیابان های 
آن ها می بارد، به درون زمین نفوذ می دهند. شرایط خاک تقریباً خوب  
است، ولی به هیچ عنوان ایده آل نیست. با این وصف، این پروژه نه تنها 
هدف ما را که نفوذ یك اینچ آب در روز است، بلکه چهار اینچ در روز 
سیل  در  است  ممکن  که  آبی  میزان  یعنی   – دهد  نفوذ  می تواند  را 
صدساله در این شهر ببارد. از دست اندرکاران این پروژه خواسته شده 
بود تا تمامی آب بارانی که در این سایت می بارد را به درون زمین نفوذ 
نامناسب  سایت  این  از  خارج  در  زه کشی شهر  دهند، چراکه شرایط 
بود. بلوارهای وسیع گیاه کاری شده که مابین پیاده روها و خیابان های 
بدون جدول قرار دارند، اکثر آب باران را جذب می کنند، درحالی که 
زیر  در  که  فرانسوی"،  "زه کشی  به روش  آب  دادن  نفوذ  اطاقك های 
نفوذدهی اضافی کمك می کنند.  انجام  نیز در  زمین مخفی شده اند، 
اغلب  که  وسیعی  مناطق   – "آبی-سبز"  نفوذدهی  تقعرهای  تعدادی 
در میان بخش انتهایی و پیازی شکل بن بست ها1 قرار دارند و قادر به 
نگهداري مقادیر زیادی آب برای مدت زمان کافی جهت نفوذ دادن 

1- Cul-de-sac bulbs

برای  – شیرهای اطمینانی  به خاک های زیرین هستند  تدریجی آن 
این پروژه به حساب می آیند.

همان گونه که این پروژه نشان می دهد، خیابان های بدون جدول 
با هزینه ی کم تر همان کار را انجام می دهند، اما به نظر بسیاری، یك 
به  ورود خودروها  مانع  بدون جدول، چه چیزی  دارد.  وجود  مشکل 
فضای سبز کنار معبر می شود؟ در اَمِبل گرین، در بیش تر موارد، چنین 
مشکلی وجود ندارد، ولی در چند موردی که این مسئله وجود دارد، 
مالکین راه بردی ساده را در پیش گرفته اند. سنگ هایی که با دست در 
لبه ی خیابان گذاشته اند به اندازه ی کافی جلوی خودروها را گرفته است.

شکل 8-30 خیابان تراچ در ونکوور، واقع در بریتیش کلمبیا، نمونه ی بارزی 
از اکثر خیابان هایی است که در این شهر تا قبل از سال 1950 ساخته شدند.

نمونه ی 2- خيابان های سبز و نفوذناپذير: خيابان تراچ2 در 
ونکوور، واقع در بريتيش کلمبيا

هرچند این خیابان به طور ویژه به عنوان یك خیابان سبز طراحی 
اقتصادی تر و  اَمِبل گرین راه حلی به مراتب  به  اما نسبت  نشده است، 
ظریف تر برای حل این مشکل به شمار می رود. صدها خیابان قدیمی تر 
در بسیاری از شهرهای تراموائی، به ویژه در منطقه ی ونکوور، بر طبق 
این استاندارد ساخته شدند. اکثر آن ها هنوز هم وجود دارند. درنتیجه، 
در  که  است،  موجود  خیابان  نوع  این  از  نمونه  صدها  ارزیابی،  برای 
طول بیش از هفتاد سال عملکرد  مناسبي داشته اند. این خیابان های 

2- Trutch Street
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فوق العاده ارزان قیمت، خیابان های نوبتی هستند )که در فصل 3 مورد 
بحث قرار گرفتند(. عرض این خیابان ها از لبه ی بیرونی پارکینگ تا 
متر(  پارکینِگ طرف دیگر معبر حدود 28 فوت )8/5  بیرونی  لبه ی 
است، و از دو پارکینگ 6/5 فوتی )2 متری( با سنگ های شکسته، و 
یك معبر عبوری کف سازی شده به عرض 15 فوت )4/6 متر( تشکیل 
نه  با سنگ های شکسته ساخته شده اند،  پارکینگ ها که  این  شده اند. 
تنها ارزان بلکه بسیار نفوذپذیر هستند. نفوذ آب به درون زمین، در 
زیر خودروها اتفاق می افتد؛ درنتیجه، بلوارهای درخت کاری شده نیازی 
نیست تا برای پذیرش آب، دارای تقعر و گودی باشند، بلکه می توانند 

از سطح جاده و پارکینگ ها باالتر باشند.
این شکل ظریف از سیمای زمین، هم متضمن راحتی و امنیت 
درون  به  خودروها  شدن  داخل  از  هم  و  است،  پیاده  عابرین  برای 
پیکره بندی،  نوع  این  می کند.  جلوگیری  معبر  حاشیه ی  سبز  فضای 
طرحی بسیار زیباست که باید به طور وسیعی مورد استفاده قرار گیرد. 
متأسفانه، تمامی نمونه های موجود از این نوع خیابان، میراثی از زمان 
در  واقع  سالِم،  در  کریك  پرینِگل  محله ی  است. خیابان های  گذشته 
اُِرگان، بسیار شبیه به این نوع خیابان هستند، و تنها تفاوت شان در این 
است که به جای نفوذ دادن آب در زیر خودروهای پارک شده، دارای 
نفوذپذیر  کف سازی  که  هستند  لبه ها  در  باریك تری  بسیار  نوارهای 

دارند و کار نفوذ دادن آب به درون زمین بر عهده ی آن هاست. 

نمونه ی 3- خيابان های سبز و نفوذناپذير: کاليتون شرقی1 
در ساری، واقع در بريتيش کلمبيا

طرح محله ی پایدار کالیتون شرقی محصول یك شارت طراحی 
است که در بهار سال 1998 توسط دانشگاه کلمبیا و شهرداری ساری 
برگزار شد. مقاطع خیابان سبز که در این شارت مورد توافق قرار گرفتند 
فاقد جدول بودند و از نظر عملکرد  و شکل شبیه به خیابان های اَمِبل 
گرین بودند، که آن ها نیز در ساری قرار دارند. نگرانی های به وجودآمده 
پس از این شارت، منجر به ایجاد یك تغییر در این طرح ها شد. جداول 
به خیابان ها افزوده شدند. برای میسر ساختن نفوذ دادن طبیعی آب 
به درون زمین، شکاف هایی در جداول تعبیه شدند تا آب کانالیزه شده 

1- East Clayton

را از آبروهای کنار کف سازی جاده به درون بلوارهای درخت کاری شده، 
که در سطح پایین تری قرار داده شده بودند، هدایت کنند. بلوارهای 
از  قبل  اضافه  آب  کردن  تمیز  و  دادن  نفوذ  سبب  درخت کاری شده 
وارد شدن آن به درون اطاقك های نفوذ تدریجی می شوند - از طریق 
شده اند.  نصب  زمین  زیر  در  که    - آن ها  باالی  ورودی  دریچه های 
زیرزمینی  سامانه ای  به  خود  به نوبه ی  تدریجی  نفوذ  اطاقك های  این 
متصل بودند که متشکل از لوله  هایی بود که اندازه ی آنها، در این مورد 
ترکیبی حاصل  سامانه ی  بود.  گشته  تعیین  اساس سیل صدساله  بر 
راه برد خیابان  با  راه برد خیابان سبز  از  ترکیبی  کلمه  واقعی  به معنی 
خاکستری معمولی است. هدِف نفوذ دادن یك اینچ آب در روز توسط 
نفوذدادن آب در همه ی نقاط بلوارهای درخت کاری شده، به دست آمده 
است. درصورت عدم نیل به این هدف، از جداول و سامانه ی زیرزمینی 
گرفته  بهره  مي کنند،  عمل  معمولی  به صورت  که  لوله ها،  از  وسیعی 

شده است.

شکل 8-31 سامانه های نفوذ دادن آب در حیاط برای پروژه ی کالیتون شرقی. 
بسیار  و  شکسته  سنگ های  از  متشکل  الیه ای  به  بام  از  سرازیرشده  آب های 
نفوذپذیر هدایت می شوند. آب باریده شده بر رور سطح سواره رو نیز بر روی چمن 
و سپس به درون حوضچه ی نفوذ تدریجی هدایت می گردد،که در زیر دهانه ی 

ورودی که در این جا نشان داده شده است، قرار دارد.

از نظر حامیان، این رویکرد ریسك هاي موجود را کاهش مي دهد. 
سامانه های معمول که به عنوان بخشی از این طرح ارایه شده بودند، 
احساس  به خوبی  عملکرد شان  و  بوده،  مستحکم  کافی  به اندازه ی 
می شد، و در نتیجه عامالن تصویب کننده خیال شان از بابت موفقیت 
طرح در بدترین شرایط نیز راحت بود. جنبه ی منفی طرح این بود که 
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این سامانه ، به طرز چشم گیری هم از خیابان معمولی و هم از خیابان 
بدون جدول گران تر بود، مانند خیابان های اَمِبل گرین. طبق برآورد 
از  دالر  زمین 5000  قطعه  هر  در  سامانه  این  هزینه ی  پیمان کاران، 
سامانه های معمولی خیابان بیش تر بود، یا به عبارتي دیگر 200 دالر 

بیش تر در هر فوِت بَِر آنها. 

شکل 8-32 خیابان های جلویی در این تصویر، نوارهای سواره ی واقع در پشت 
ساختمان ها برای توسعه ی آینده  پرینگل کریك است. نوار سواره ی آنش نشانی 
به عرض سیزده فوت )چهار متر( با آسفالت نفوذپذیر کف سازی شده و در کنار 
آن حاشیه ای برای نفوذ دادن بیشتر آب از سنگ شکسته شده قرار دارد. الیه ی 
صافی، که در لبه ها دیده می شود، دربردارنده ی زیرساخت سنگ شکسته است، 

تا از حرکت ذرات ریز خاک به درون مخزن آب پیش گیری کند.

شکل 8-33 یك نوار عبوری سنتی در ونکوور، واقع در بریتیش کلمبیا، که 
چرخ  که  بخشی  از  خارج  سطوح  در  است.  شده  کف سازی  شکسته  سنگ  با 
خودروها قرار می گیرند، گیاهانی سبز شده و مناطق مناسبی برای رشد گیاهان 

و نفوذدهی آب هم راه آن، به وجود آمده است. 

تأسيسات  بخش  نفوذناپذير:  و  نمونه ی 4- خيابان های سبز 
همگانی شهر سياتِل، برنامه ی شبکه ی سبز برودوييو1

شهر سیاتل مدت مدیدی است که در زیرساخت سبز و خیابان های 
سبز، پیش گام شهرهای آمریکا بوده است. انگیزه ی اصلی مسئوالن این 
شهر، کاهش نگرانی هاي مردم به خاطر از بین رفتن ماهی های سالمون 
منفی  تأثیرات  برای  فدرال  و  ایالتی  عوامل  سوی  از  فزاینده  فشار  و 
است.  بوده  آب  دریافت کننده ی  آب راهه های  بر  خیابانی  سامانه های 
برنامه ی شبکه ی سبز برودوییو یك نمونه از پروژه های زیاد سیاتل از 
این نوع است. همانند الگوی نمایش پروژه ی گزینه های لبه ی خیابان2، 
این پروژه )شامل چهار بلوک و تمامی خیابان های اطراف آنها(، سعي 
دارد به طور اساسی صدمه ای که قباًل به پایِپرز کریك3 وارد شده است 

را جبران کند. هدف این پروژه، کل آب هاي باران شهری است.
برای  پُرتکاپوی آن  نمونه ها، روش  با دیگر  پروژه  این  تمایز  وجه 
پیکره بندی مجدد لبه های خیابان است، که در عمل سبب آفرینش 
غنی  بسیار  طراحی ها  این  می گردد.  خیابان  از  جدیدی  کاماًل  نوع 
موارد  برخی  ادوات مهندسی که در  از  با مجموعه ای  هستند، همراه 
گاهي  می دارند.  نگاه  را  آن  موارد  برخی  در  و  می دهند  نفوذ  را  آب 
اوقات، آب را برای استفاده ی ریشه گیاهان نگه می دارند، و گاهي اوقات 
نیز آن را برای حوضچه های موقت، نگهداري می کنند تا به تدریج در 
بدون جدول  نفوذناپذیر  این خیابان های  یابد.  نفوذ  زیرین  خاک های 
هستند و اجازه می دهند تا آب به صورت طبیعی از لبه های کف سازی 
خیابان به حاشیه ی آن، که پایین تر از سطح آن است، جریان یابد. 
این حاشیه ها، بسته به نوع طراحی حاشیه و میزان آب بارانی که در 
هر بارش می بارد، گاهی اوقات آب را هدایت می کنند و گاهی آن را 
به درون زمین نفوذ می دهند. بُعد منفی پروژه های تأسیسات عمومی 
سیاتل، گران قیمت تر بودن ساخت آن ها نسبت به خیابان های معمول 
و  ارزان تر  سبز تر،  قانون سبك تر،  "ارزان تِر"  قسمت  درنتیجه  و  است 

هوشمندتر را شامل نمی شود.

1- Broadview
2- Street Edge Alternatives (SEA)
3- Pipers Creek
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نفوذ آب در نوارهای عبور سواره و کوچه ها
و  سواره  عبور  نوارهای  برای  می توانند  فوق  راهبرد هاي  تمامی 
کوچه ها مورد استفاده قرار گیرند، و از آن جا که میزان تقاضاهای سفر 
اوقات  گاهی  خیابان هاست،  از  کم تر  معموالً  سواره  عبور  نوارهای  در 
راحت ترین مکان ها برای شروع هستند. این نکته هم در مورد ونکوور 
مصداق دارد و هم در مورد شیکاگو، چراکه در هردوی آن ها پروژه هایی 
برای سبز کردن نوارهای عبور سواره وجود دارد ولی برای خیابان ها 

هنوز چنین پروژه هایی موجود نیست.
عبور سواره  نوارهای  در  دارد که می تواند  راه برد وجود  ولی یك 
به کار رود که به مراتب از چهار شهر نمونه ی فوق الذکر جلوتر می رود. 
خیلی ساده می توان نوار عبوری سواره را کف سازی نکرد. در ونکوور، 
مانند بسیاری از شهرهای تراموائی آمریکای شمالی، نوارهای عبوری 
سواره در اصل کف سازی نشدند. آن ها به سادگی با ماده ای دانه ای و 
مناسب برای تحمل بار، معمواٌل بازالت یا گرانیت شکسته شده، ساخته 
می شدند. بسته به حداقل اندازه ی ریزدانه ها و نحوه ی نگهداري، این 
ساخته  شکسته شده  بازالت  یا  گرانیت  با  که  سواری  عبور  نوارهای 
می شوند، راهبردی بسیار ارزان و بابازده برای نفوذدادن آب هستند. 
تاکنون این ارزان قیمت ترین گزینه و یکی از مؤثرترین گزینه ها است. 
به نظر نگارنده ی این سطور، زیباترین گزینه نیز هست. موانع اجرایی 
در  که  است  ترس هایی  شامل  ارزان قیمت،  راه حل  این  راه  سر  بر 
افزون  دارد.  وجود  این سنگ ها  با  کودکان  بازي هاي خطرناک  مورد 
به کارگیري روش های جدید نگهداري توسط شهرداری  لزوم  این،  بر 
از سنگ های  عبور سواره ی متشکل  نوارهای  و تسطیح  تجدید  برای 

شکسته شده نیز از دیگر نگراني هاي مربوط به این طرح است .
به طور قطع، باالخره باید یك جایي هزینه کردن بیشتر و بیشتر 
برای ساختن مقدار راه  به ازای هر خانواده، به پایان برسد. زیرساخت 
حال  در  هم اکنون  توسعه داده شده،  بیش ازحد  و  زیاد  بیش ازاندازه 
محله های  ترتیب  این  به  و  است،  محالت  برخی  کردن  ورشکست 
ملی،  مقیاس  در  حتی  شد.  خواهند  مواجه  شکست  با  هم  دیگری 
مشکالتی وجود دارد، چراکه برآورد تقاضاهای مربوط به بهبودبخشی 
برای  که  است  دالر  بیلیون  صدها  بر  بالغ  آمریکا  بزرگراه  زیرساخت 
اگر  این که  تصور  از  ذهن  نیست؛  موجود  بودجه ای  آن ها  انجام 
زیرساخت محلی نیز اضافه می شد، این رقم چه می بود، ناتوان می ماند. 

منظری  الگوی  مطمئناً،  شود.  دالر  تریلیون ها  بر  بالغ  باید  رقم  این 
که بیش ازاندازه درخدمت خودرو است، و خدمت چندانی به وسایل 
حمل ونقل همگانی، دوچرخه، و عابرین پیاده نمی کند، ریشه ی مشکل 
است. تمایل به ساختن زیرساختی که در چالش با رفتارهای سامانه ی 
طبیعی باشد یك میل بیمارگون و بیماری زا است. سامانه های خیابانی 
فرایندهای  گرفتن  نادیده  به منظور  عمداً  که  می رسند  به نظر  موجود 

طبیعی طراحی شده است.
زیرساخت  دارد.  را  شدن  تصحیح  قابلیت  امر  این  خوشبختانه، 
درواقع  و  است،  قابل حصول  هوش مندتر  و  ارزان تر،  سبزتر،  سبك تر، 
آمریکای شمالی  در سراسر  آن  از  متنوعی  انواع  هرچند  دارد.  وجود 
وجود دارد، ولی چهار قانون اصلی زیرساخت سبز به قدر کافی ساده اند: 
)1( نفوذ دادن آب به جای زه کشی کردن آن، )2( نفوذ دادن آب در 
همه جا، )3( نفوذ دادن یك اینچ آب در روز، )4( و این که خاک های 
این  با  نیستند؛  پیچیده  راه حل ها  هستند.  خوبی  خاک های  سنگین، 
مشکالت  این  حل  بود.  خواهد  پیچیده  رفتارها  دادن  تغییر  وصف 
که  است  کسانی  وضع برخورِد  و  روش  در  اساسی  تغییراتی  نیازمند 
درمورد  همه جانبه  به گونه ای  باید  تصمیم گیران  دارند.  قرار  راس  در 
بسیاری از مسائل که در ارتباط با زیرساخت خیابان است، تامل کنند، 
باران.  نه فقط راجع به تأمین رفت وآمد خودروها و دور ساختن آب 
چالش  پذیرای  بخواهیم  که  می شود  هراس آمیرتر  هنگامی  امر  این 
بهبودبخشی به میلیون ها کیلومتر مربع از زیرساخت های خیابان های 
موجود گردیم. خوشبختانه، زمان، انرژی و منابع کافي نیز برای این 

بهبودبخشی در اختیار داریم. 
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نتیجه گیری
آخرین قانونی که در فصل 1 ارایه شد این است که اگر یکی از 
این قوانین را دوست دارید، همه ی آنها را دوست داشته باشید. جوهر 
یك محله ی پایدار در سامانه های منسجم یافت می شود. اگر شبکه ی 
باشند و قادر به جابجایی  خیابان ها تنها متکی به خودروی شخصی 
بدون  نزدیکی خانه  بنابراین وجود مشاغل در  نباشند،  مناسب مردم 
فایده خواهد بود. وجود خدمات تجاری و وسایل حمل ونقل همگانی 
در فاصله ی پنج دقیقه پیاده  روی، بدون ادامه ی این سامانه در مقیاس 
بزرگ تر و وجود مقاصد قابل پیاده روی در مدتی قابل قبول در انتهای 
دیگر سفر، فایده ای نخواهد داشت. داشتن سامانه ای پیوسته از مناطق 
تفریحی و پارک ها، اگر روان آب زمین های اطراف آن کنترل نشده و 
باعث تخریب آن گردد، مفید نخواهد بود. هفت قانون ارایه شده در این 
کتاب تالشی است برای ساده تر کردن امري که ممکن است پیچیده 
به نظر آید: طبیعت هم پوشاننده و به هم پیوسته ی کالبد جهان و این که 

ما چطور می توانیم آن را شفا دهیم.
از  ما  و  است،  کربن  جهان،  کالبد  در  بیماری  ولی سرطانی ترین 
دوران کربن زایی، عزم خود را جزم کرده ایم تا هر جزء از کربنی که 
در زمین محبوس بوده را جذب کنیم و آن را به درون نوار ده مایلی 
اتمسفرمان انتقال دهیم. برای مقابله با این امر، هیچ برنامه ریز، معمار، 
از  نمی تواند  مسئولی  توسعه دهنده ی  یا  سیاست مدار،  منظر،  معمار 

ضرورت اخالقی تغییر روش فعلی انجام بگریزد.
بازدهي ساختمان ها؟ سوخت  باید تغییر داد؟  را  ولی چه چیزی 
خودروها؟ روش هاي تولید انرژي؟ آری، همه ی این موارد را باید تغییر 
داد، ولی این ها کافی نیست. فناوری، هرقدر هوشمند و پیشرفته، باز 
ما  انرژی  مصرف  سرانه ی  اگر  کند  را حل  مشکل  این  نمی تواند  هم 
از خودروی  استفاده  سرانه ی  اگر  دهد،  ادامه  رشد خود  به  هم چنان 
ناخالص  از تولید  باشد، اگر درصدی  افزایش  شخصی همچنان رو به 
ملی ما که به تمامی انواع سامانه های حمل ونقلی )نه تنها خودروهای 
شخصی( تعلق دارد به ازدیاد خود ادامه دهد، و اگر راهی که بنابر آن 
محله های جدیدمان را می سازیم، قوانین اساسی طراحی شهری پایدار 
را نادیده بگیرد. حتی بدون وجود مشکل تغییر آب وهوا، روشی که ما 
که  است. همان طور  ناپایدار  را می سازیم  آن، شهرهای مان  اساس  بر 
ویلیام ریس می گوید، اگر همه ی ساکنان سیاره ی زمین مانند اهالی 

آمریکای شمالی زندگی می کردند، برای جواب گویی به نیاز های آن ها 
به شش عدد سیاره ی زمین احتیاج بود – و تازه این امر حتی بدون 

در نظر داشتن مشکل کربن است.
می کنند،  تصور  را  شهرها  از  جدیدی  بسیار  اشکال  که  افرادي 
آسمان خراش ها،  در  غذا  کشت  هستند:  کوته بین  اندازه  به همین  نیز 
از  مونوریل های بدون کربن که به هر خانه ای متصل اند، بهره برداری 
اقیانوس ها برای دست یابی به غذا و مواد و مصالح، اَبَرساختمان هایی 
چنین   .... و  نفر  میلیون ها  اسکان  برای  بتونی  َکندوهای  بساِن 
پیشنهاددهندگانی هزینه های مادی فوق العاده زیاد اجرای پیشنهادهای 
جسارت آمیز خود را نادیده می گیرند. خیلی ساده، ُکره ی زمین قادر 
به عرضه ی این همه مواد و مصالح و جذب نخاله های حاصل از چنین 
تغییرشکل شهری در مقیاس کره نیست. بتون به تنهایی اتمسفر ما را 
توسط کربن اشباع خواهد کرد. فارغ از این که در کجای کره ی زمین 
هستیم، انتخابی غیر از کار کردن با چیزهایی که در اختیارمان هست، 
نداریم، و باید آن ها را برای این حالت اورژانس جدید مورد بازنگری 
کار، شهر  این  انجام  برای  من  پیشنهادی  راه  دهیم.  قرار  بازسازی  و 

تراموائی است.
آمریکای  شهر  که  می دانیم  اطمینان  با  باشد،  که  هرچه  راه حل 
هیئت  نظر  بنابر  دارد.  احتیاج  اساسی  بهبودبخشی  یك  به  شمالی 
بین دولتی سازمان ملل متحد برای تغییرات آب وهوایی1، تنها پنجاه 
سال برای انجام این کار فرصت داریم – اما به احتمال زیاد، این بازه ی 
پنجاه  پیام است. در  این  امیدوارکننده ترین بخش  پنجاه ساله،  زمانی 
سال بین 1950 و 2000، سازوکار شهر آمریکای شمالی به کلی تغییر 
کرد. رانندگی جایگزین راه رفتن شد، اتوبوس ها و خودروهای شخصی 
در  کلیدی  تقاطع های  از  محله ها  مراکز  شدند،  ترامواها  جایگزین 
شبکه ای که پیاده روی بر آن حاکم بود، تبدیل شدند به گردش بازارهای2 
سربسته در مرکز یك زیرساخت درخت گون که لب ریز از خودرو است. 
با  شهر  ابعاد  همه ی  در  تبدیل ها  این  که  است  غیرقابل تصور  به نظر 
چنین سرعت زیادی اتفاق افتاده باشد، ولی این چنین بوده است؛ و اگر 
ما همه ی این ها را در طول پنجاه سال انجام داده ایم، پس قادر به ایجاد 

1- United Nation’s Intergogernmental Panel on Climate Change
2- Malls 
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تغییری مشابه آن در پنجاه سال آینده نیز هستیم. اما اگر باید 80 
درصد از کل تولید کربن مان کم کنیم، بهتر است از هم اکنون شروع 
به این کار کنیم. توسعه های جدید حدود ده سال طول می کشد تا از 
مرحله ی پیشنهاد به مرحله ی اسکان برسند، اجرای طرح های شهری 
می تواند چند دهه به طول انجامد، طرح های حمل ونقل منطقه ای نوعاً 
دارای افق زمانی سی ساله هستند، و سامانه های طبیعی می توانند در 

طول پنجاه سال یا بیشتر سالمت خود را بازیابند.
در نهایت، در رابطه با تمام این ها یك ایده ی ضمنی وجود دارد، 
که در مورد آن در جای جای این کتاب اشاره شده ولی به طور محوری 
مورد بحث قرار نگرفته است. این هفت قانون فقط به عنوان راه حل هایی 
عملی برای مقابله با بحرانی که با آن روبرو هستیم، ارایه شده است، 
می توانند  شوند،  گرفته  نظر  در  باهم دیگر  آن ها  تمام  چنان چه  ولی 
دنیایی بیافرینند که مطمئناً خود را به صورت عملی به معرض نمایش 
پدیده ی  به عنوان  من،  باور  طبق  دنیایی،  چنین  کیفیت  می گذارد. 
از  بررسی اش  در  آن را  جاکوبز1  ِجین  که  می نماید  رو  مثبتی  بسیار 
اُرگانیك  نیویورک )1961( تبیین ساخته است: خانه ها به روش هایی 
)اندام وار و طبیعی( با عرصه ی همگانی آمیخته اند، خیابان ها تبدیل به 
محیطی برای تعامل اجتماعی می گردند، گروه های مختلف جمعیتی و 
فرهنگی با یکدیگر می آمیزند، حرکت در سطح شهر با وسایل نقلیه ی 
همگانی انجام می شود، و طبیعت همیشه به راحتی در دسترس قرار 
در حال شکوفا شدن هستند  تازه  پایدار  و  محله های کم کربن  دارد. 
و برهانی قاطع مي گوید که کیفیتي که ِجین جاکوبز مشخص کرده 
است، می توانند خودبه خود در ذات یك محله ی پایدار خوش-ساخت و 
هوش مندانه طراحی شده ، وجود داشته باشد. اما توضیح اینکه پدیده ی 
کیفی آینده ی کم کربن چه خواهد بود، خود به کتابی دیگر احتیاج 

دارد، و کتاب حاضر در این جا به پایان می رسد.

1- Jane jacobs
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