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مقدمهي ناشر

پديدهي گرمشدن زمين 1و لزوم مقابله با آن ،دانشمندان و

بسيار زيادي در كاهش گازهاي گلخانهاي در سطح جهان داشته

نهادهاي بينالمللي – ازجمله سازمان ملل متحد  -را بر آن داشته

باشد و محيطي بهمراتب سالمتر را براي زندگي نسلهاي آتي فراهم

كه تنها راه مقابله با اين پديده“ ،توسعهي پايدار” 2است .سه ركن

آورد.

اساسي پايداري ،يعني پايداري اجتماعي ،پايداري اقتصادي و پايداري

جورج برنارد شاو ،)1856-1950( 3نمايشنامهنويس ايرلندي،

زيستمحيطي ،تبديل به معياري براي سنجش ميزان پايداري در هر

جملهای معروف دارد که در زبان انگلیسی تبدیل به ضربالمثل شده

زمينهاي شده است .معماري و شهرسازي نيز از مهمترين زمينههايي

است و در راهنما و کتاب جیبی فرد انقالبی 4که درواقع پیوست

هستند كه رعايت اصول و اركان پايداري در آنها تأثير بهسزايي در

-58صفحهای نمایشنامهی انسان و اَبَرانسان 5او است ،ذکر گردیده:

در مورد معماري پايدار يا معماري سبز ،كتابها و مقاالت بسيار

میکند" .6پروفسور پاتريك کاندون ،نویسندهی کتاب حاضر ،مصداق

زيادي تاكنون بهرشتهي تحرير در آمده است ،درحاليكه ادبيات

این مطلب را با کار عملی و تدریس نظری توأماناش ،بهچالش

موجود دربارهي طراحي شهري پايدار يا شهرسازي سبز بهمراتب كمتر

كشيده است؛ چرا که طراحی شهری سبز را بهطور موفقيتآميزي هم

از آن مورد توجه قرار گرفته و تعداد زيادي از آنها نيز تنها جنبهي

انجام میدهد ،هم تدریس میکند! وی که استاد طراحی شهری در

نظري و برنامهريزي داشتهاند .اما خوشبختانه كتاب حاضر ،عالوه

دانشکدهی معماری دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا است ،در بسیاری

بر پايههاي تئوري ،تكيهي زيادي بر تجارب واقعي و عملي داشته و

از پروژههای طراحی شهری نیز بهعنوان طراح شرکت داشته است،

بهعنوان راهنماي آسان ميتواند به تمامي دستاندكاران برنامهريزي

بهویژه در شهر ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیای کانادا.

نجات كرهي زمين از اين مشكل بزرگ و خطرناك دارد.

"آنکه میتواند ،انجامش میدهد؛ آنکه نمیتواند ،تدریساش

و طراحي شهرها يا حتي شهروندان معمولي و عالقهمند به مباحث

این کتاب که دستآورد تجربیات وی در زمینههای نظری و عملی

مربوط به طراحي شهري پايدار ،اطالعات و تجربيات بسيار گرانبهايي

است ،با زبانی ساده مسايل و مشکالت طراحی شهری را در جهان

را منتقل سازد .بهجرأت ميتوان گفت كه بهكارگيري قوانين تدوين

حاضر مطرح میسازد ،و بهگونهای نظاممند راهکارها و راهحلهای

شده در اين كتاب در طراحي شهرهاي موجود و جديد ،ميتواند تأثير
3- George Bernard Shaw
4- The Revolutionist’s Handbook and Pocket Companion
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1- Global Warming

5- Man and Superman

2- Sustainable Development

6- He who can, does. He who cannot, teaches.

مواجه شدن با آنها را نیز پیشنهاد میکند .اميد است ترجمهي

اختصاص به آمریکا و کانادا دارد ،ترجمه نشده است؛ با این وصف،

فارسي اين كتاب ارزشمند و انتشار آن – كه بههمت گروه بينالمللي

پانویسهای دیگر ،که برای خوانندهی ایرانی الزم بهنظر میرسید ،در

رهشهر ميسر گرديده است – سهمي در پايدارسازي شهرهاي اين

ترجمه اضافه گردید که با گذاشتن “م( ”.مخفف مترجم) در آخر آنها،

مرزوبوم داشته باشد ،كشوري كه در معماري و شهرسازي سنتي و

از پانویسهای نویسندهی کتاب متمایز گشته است.

چند هزارسالهي خود ،بسياري از اصول پايداري را در نظر داشته است
و مهد نوآوريهاي محيطدوستانهي فراواني مانند كاريز و بادگير بوده

گروه بينالمللي رهشهر

است.
بسياري از نشريات و كتابهايي كه گروه بينالمللي رهشهر
تاكنون منتشر ساخته است 1در ارتباط با مباحث پايداري در
زمينههاي گوناگون است .كتاب حاضر اختصاصاً به تشريح ابعاد
پايداري در طراحي شهري ميپردازد و حاوي مطالب بسيار آموزنده و
راهنماييكننده در اين زمينه است.
همچنين ،گروه بينالمللي رهشهر بر خود الزم ميداند از همهي
عزيزاني كه بهنحوي در ارايهي اين اثر همكاري كردهاند ،صميمانه
تشكر و قدرداني كند ،بهويژه جناب آقاي احمدرضا ممدوحي كه
ترجمه ،سركار خانم رايا خليلي كه ويرايش و سركار خانم آوا ذاكري
كه امور گرافيكي و صفحهبندي اين كتاب را بر عهده داشتند.
در پايان خاطرنشان ميگردد :از آنجا كه بخش اعظم پانویسهای
نویسنده ،تنها نقش پشتیبان و مستندسازی متن را داشته و اکثرا ً

 -1متن كامل تمامي اين نشريات ،كه در حال حاضر بالغ بر  140عدد است ،از سايت زير بهرايگان
قبل داونلود كردن است:
http://www.rah-shahr.net/bulletins/
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هماکنون ،هم در واشنگتن دی .سی ،.و هم در اوتاوا ،1كاهش 80

بهصورت غیرمتمرکز یا پراکنده ،و خودرو-محور است ،سهم بهسزايی

درصدي گازهای گلخانهای ،یک سیاست دولتی و رسمی است که

در تبدیل ساکنان آمریکای شمالی به بزرگترین مولدین گازهای

ایاالت متحدهی آمریکا و کانادا باید تا سال  2050آن را عملي كنند.

گلخانهای ،از نظر سرانهی جهانی ،داشته است .به این دلیل ،رفتن

تاکنون ،بحثهای عمومی درمورد راهبردهای رسیدن به این هدف،

بهسوی الگوهای توسعهای که سبب مصرف انرژی کمتری شوند،

بر برنامههای محدودسازی و تجارت کربن برای کاهش آلودگیهای

نقشی حیاتی در کاهش میزان تولید کل کربن خواهد داشت .در واقع،

نیروگاههای برق متمرکز بوده است .راهبردهای دیگر ،ارتقای

این شهرها و مناطق هستند که نقش اصلی در حصول به این اهداف

فناوریهای مربوط به انرژیهای جایگزین است :چنین گفته میشود

را بازی خواهند کرد ،نه دولتهای ملی .این کتاب گوياي این موضوع

که تنها با ساخت مزارع بادي ،مجموعههای وسیع فتوولتائیک ،یا

است که چگونه تغییر در نحوهی طراحی شهرها و مناطق شهری،

خودروهای جدید با بازدهی باالی انرژی است که همه چیز خوب

میتواند باعث کاهش چشمگیر انتشارات کربن شود و در عين حال

خواهد شد .اما ،با در نظر گرفتن  150میلیون نفر که تا سال 2050

به بهبود کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابتی آنها نیز کمک كرده

به جمعیت ایاالت متحدهی آمریکا اضافه خواهد شد – یعنی یک سوم

و در نهايت منجر به کاهش هزینهی ساخت و نگهداري سامانههای

جمعیت کنونی آن – حتی این نوآوریها نیز ،فقط میتوانند باعث

زیربنايی نيز شود.

کند شدن نرخ رشد تولید گازهای گلخانهای شوند.
به همین دلیل است که باید اقدامات مهمی نیز در جهت تبدیل

بهعنوان يك آزمایشگاه واقعی برای نشان دادن طراحیهای سبز

شهرها و مناطق کالنشهری آمریکای شمالی به مکانهايی که تعادلی

جدید ساختمانها ،محلهها ،زیرساختها ،و شبکههای حملونقل

جدید بین انسانهای ساکن و سامانههای هوا و آب این سیاره برقرار

استفاده کرده است ،که به بلوکهای ساختوساز ،برای حصول به

میسازند ،انجام شود .این امر مستلزم ساخت مناطقی با تراکم بیشتر،

اهداف ملی و جهانی آبوهوا ،تبدیل خواهند شد .او در این کتاب،

با بازدهی باالتر انرژی ،و با مسیرهای بهتر برای عابرین پیاده و

به توصیف این موارد و دیگر مداخالت مشابه در شهرهای آمریکای

سامانهی حملونقل کاراتر است – و البته همهی اینها باید همراه

شمالی ،و این که این تجربیات چگونه میتوانند در مقیاس بزرگتر

با ساخت همزمان سامانههای زیربنايی سبز ،که سبب کاهش مصرف

محقق شوند ،میپردازد.

منابع طبیعی و تولید هرگونه آلودگی میگردد ،باشد.
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بیش از یک دهه است که پروفسور کاندون 2از شهر خود ،ونکوور،

طرحهای کاندون درک جدیدی از شهر و اینکه چگونه میتوان با

در حال حاضر ،هشتاد درصد آمریکايیها و کانادايیها در مناطق

بازدهی بیشتری عمل کرد را به نمایش گذاشته است .از زمان ابداع

شهری زندگی میکنند .الگوهای موجود توسعه در این دو کشور ،که

تراموا تاکنون ما چنین نوآوریای نداشتهایم .این نسل از طراحان،

چهارمين شهر بزرگ و پايتخت كشور كاناد 1- Ottawa:

2- Condon

برنامهریزان ،مقامات رسمی منتخب و مهمتر از همه ،شهروندان باید
اقدام كنند – و هر چه زودتر – مناطق شهری ما را از روند در حال
افزایش میزان تقاضا برای مواد و انرژی دور ساخته و بهسمت چیزی
نزدیکتر به آنچه کرهی زمین قادر به پاسخگويی به آن است ،سوق
دهند.
این کتاب سعی دارد با زبانی ساده به توصیف این بپردازد که
چنین دنیايی چگونه خواهد بود و چطور میتوان از دل آنچه که
هماکنون داریم ،دنيايي اُرگانیک و طبیعی بسازيم .کتاب حاضر تالشی
است برای درک معماری بنیادی شهرها و پیشنهاد مجموعهای از
قوانین با هدف آمادهسازي آنها برای آیندهای کم-کربن .این کتاب
هفت قانون ساده را مطرح میسازد که در تمامی مقیاسها ،از یک
قطعه زمین گرفته تا یک منطقه ،قابل اجرا هستند .پروفسور کاندون
در این کتاب مهم ،چشمانداری از آیندهای سبز و پایدار برای شهرها
و مناطق و درواقع کل سیارهی زمين ،را ارايه میکند ،و به جزئیات
گامهايی میپردازد که بايد برای رسیدن به اين هدف برداشته شوند.
رابرت دی .یارو

1

ريیس انجمن برنامهریزی منطقهای ،2و استاد دانشگاه پنسیلوانیا

1- Robert D. Yaro
 -2این انجمن ،سازمانی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال  1922تاسیس شده
و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی و قدرت رقابت کردن منطقهی شهری نیویورک،
ی تاریخدان
نیوجرسی و کانهتیکات است .بنیاد فکری این انجمن ،فلسفهی برنامهریز 
آمریکائی ،رابرت فیشمن تحت عنوان ”متروپولیتنیسم“ (مکتب اصالت مناطق شهری)
است که با مکتب شیکاگو در جامعهشناسی تداعی میگردد .بنابر این نقطهنظر ،ارتقای
مراکز بزرگ و صنعتی ،و متمرکز ساختن جمعیت ،مرجح بر توسعهی غیرمتمرکز و
پراکنده است .م.
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فصل

1

مقدمه

در سال  ،2002دانشمندان زنگ خطر بزرگی در مورد از بین

دانشمندان چنین پیشبینی کردند که اگر هیچ اقدامی برای

رفتن یخها در قطب شمال را بهصدا درآوردند .گرم شدن زمین داشت

کاهش میزان گازهای گلخانهای که به درون اتمسفر رها میشوند،

بر آبوهوای قطب شمال ،سریعتر از آنچه هر کسی تا آن زمان

صورت نگیرد ،احتمال دارد که تا سال  2050هیچ یخی در تابستان در

پیشبینی کرده بود ،تاثیر میگذاشت.

سطح آبهای قطب شمال وجود نداشته باشد .در اوايل سال ،2009
ایشان در پیشبینی خود تجديد نظر كردند .با در نظر گرفتن مقدار
تازهی آبشدن یخها ،تاریخ جدیدی که تا آن زمان دایرهی قطبی
شمال 3یا مدار قطب شمال فاقد هرگونه یخی خواهد بود ،میتواند
به سال  2012تقليل يابد .از بین رفتن یخها عواقب دیگری نيز در
پي دارد ،که هیچیک از آنها خوب نیست .یخهاي سفیدی که زمانی
میتوانست اشعههای گرمکنندهی تابش خورشید را منعکس سازد،
دیگر وجود نخواهد داشت .در عوض ،آب آبی اعماق اقیانوس جای
آن را گرفته و با جذب این اشعهها ،سبب گرم شدن آب و به تبع آن
گرم کردن این سیاره میشود .چیزهای بد ،سهتا سهتا اتفاق میافتند.4
گرمای اضافه شده همچنین منجر به آزاد شدن گاز متان ،که تا قبل از
آن در زیر یخهای قطبی محبوس مانده بود ،میگردد .گاز متان ،مانند
دیاکسید کربن ،باعث به تله انداختن گرما در اتمسفر زمین میشود،
ولی هر مولکول آن بهمراتب آسیبرسانتر از دیاکسید کربن است.
عوارض زنجیرهای تغییر آبوهوا ،که قبال برای آیندهای دور پیشبینی
شده بود ،هماکنون در حال وقوع است.

شکل  1-1کوههای یخی شناور در دریاچهی جوکولسارلون 1در ایسلند.2
صد سال پیش ،این دریاچه وجود نداشت؛ در آن زمان اين دريچه در زیر 30
متر یخ قرار داشت.

1- Jokulsalron
2- Iceland

 Arctic Circle -3یکی از پنج مدار مهم کرهی زمین است که در اغلب نقشهها نشان
داده میشود .محدودهی شمالی این مدار ،شمالگان یا ناحیهی پیرامون قطب شمال
است .محدودهی جنوبی این مدار ،تا مدار رأسالسرطان ،منطقهی معتدل شمالی نامیده
میشود .م.
 -4ضربالمثل انگلیسی ،شبیه به "تا سه نشه ،بازی نشه" در فارسی .م.
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بوهوايی
تمامی کارشناسان هیئت بیندولتی تغییرات آ 

1

سازمان ملل متحد اتفاق نظر دارند که ازدیاد دو درجه-سلسیوس
در درجهحرارت زمین ،که بهاصطالح سطح "اَمن" 2گرمایشی ناميده
ميشود ،و حتی كاهش انتشار گازهای گلخانهای تا  80درصد،
افزایشی غیرقابلاجتناب است .هیئت بیندولتی تغییرات آبوهوايی
پیشبینی میکند که حتی با این افزایش حرارت "اَمن" ،تا  50درصد
از انواع گیاهی و جانوری کرهی زمین از بین خواهند رفت .اما در حال
حاضر ما در مسیری قرار داریم که گازهای گلخانهای تولیدشده در
اثر سوزاندن سوختهای فسیلی نه تنها در حال کاهش نیست ،بلکه
از افزایش سریعی نیز برخوردار است .با افزایش پنج-درجهای ،تعداد
بسیار بیشتری از انواع حیاتی کرهی زمین از بین خواهند رفت .اَل

شکل  2-1رشد بیرویهی افقی شهر در بیرون کالگاری در آلبِرتا

4

گور ،3معاون سابق ريیس جمهور آمریکا ،هنگامی که در ژانویهی سال

معموالً ،میزان تولید گازهای گلخانهای بهصورت بخشی توصیف

 2009در حال گزارش دادن به سنای آمریکا در مورد تغییر آبوهوا

میشود .اغلب میخوانیم که ساختمانها باعث ایجاد نیمی از کل

بود ،با این سوال روبرو شد که آیا اگر درجهحرارت جهان با افزایش

گازهای گلخانهای تولیدشده است؛ حمل و نقل  25درصد آن را

پنج-درجهای روبرو شود ،سبب از بین رفتن حیات ،بهصورتی که ما آن

تولید میکند؛ و صنعت ،مولد اکثریت باقیماندهی آن است .5اما این

را میشناسیم ،خواهد شد؟ ال گور در پاسخ چنین گفت" :نه ،سناتور.

تقسیمبندی یک نکتهی اساسی را پنهان میسازد :شهرها مسئول

مردم به نوعي زنده خواهند ماند ،اما به احتمال قوی تمامی نهادهای

تولید  80درصد تمامی گازهای گلخانهای هستند – که بهخاطر

ما از بین خواهند رفت و میلیاردها نفر خواهند ُمرد".

نحوهای که ما ساختمانها را میسازیم و کنار یکدیگر میچینیم،

اما تمامی این سناریوهای تیره و تاریک چه ارتباطی با این کتاب،

تمامی عناصري که درون آنها مستقر میسازیم ،و اینکه چگونه از یک

که درمورد طراحی شهر است ،دارد؟ ارتباطي بسيار قوي .چنانچه

ساختمان به ساختمانی دیگر میرویم ،بهوجود میآیند .از آنجا که این

ما روش ساخت و بهبود شهرها را تغییر دهیم ،قادر به پیشگیری

مشکل توسط شهرها ايجاد شده است ،راهحل آن را نیز باید در آنها

از تحقق سیاهترین سناریوهای کابوسوار خواهیم بود و میتوانیم

جستجو کرد.6

شرایطی را برای میسر ساختن یک زندگی خوب برای فرزندان و

شهروندان و مقامات رسمی منتخب ایشان در شناختن ارتباط

نوههایمان ایجاد کنیم .این یک گفتهی دور از ذهن نیست که بتوانيم

بین گازهای گلخانهای و شکل شهرُ ،کند عمل كردهاند .شاید این

زندگی آنها را نجات بخشیم.

کتاب بتواند باعث تغییری در این روند شود .این کتاب برای طراحان،
سیاستگزاران ،توسعهدهندگان ،ناظرین و شهروندان معمولی نگاشته

 -4منبعMicycle, Flickr.com :

 -5آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا:
"U.S. Greenhouse Gas Inventory Report (1990-2007)" (2009),
http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html
(accessed July 20, 2009).
5- Intergovernmental Panel on Climate Change
2- Safe
 -3جایزهی صلح نوبل در سال  2007بهطور مشترک به ال گور و هیئت بیندولتی
تغییرات آبوهوايی اهدا شد .م.
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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).

شده ،با این امید که به درک ایشان از راههايی که باعث از بين رفتن

و مربوط به قبل از جنگ همچنان دارای مسافران وسایل حملونقل

شهرها میشوند ،کمک کند و برای مقابله و عالج آنها ،اقدامات کام ً
ال

عمومی سالمی بودند ،اما میزان استفاده از وسایل حملونقل عمومی

مشخصی را پيشنهاد كند.

در مناطق جدید ،چیزی نزدیک به صفر بود.

چگونه شهرها چنین بیمار شدند؟

3

لونقل
بهموازات استفاده از خودروهای شخصی بهجای وسایل حم 
عمومی توسط ساکنان آمریکای شمالی ،سرانهی تولید گازهای

در ابتدای هر سفر جدیدی ،نگاهی به عقب انداختن و دیدن

گلخانهای ایشان نیز شروع به افزایش کرد .البته ،در آنزمان

مكاني که قب ً
ال در آن بودیم ،بسيار موثر است .در این مقوله ،نقاط

هیچکسی نگران این مسئله نبود .در آن دوره تولید گازهای گلخانهای

آغازین مختلفی میتوانند مورد بررسی قرار گیرند .اما پایان جنگ

از اهمیتی برخوردار نبود ،چراکه مشکالت ناشی از این افزایش هنوز

جهانی دوم زمانی است که پس از آن ،شهرها با بیشترین تغییرات

بهصورت گسترده شناخته نشده بود و تقریباً به هیچعنوان قابل درك

روبرو شدند .دالیل قوی متعددي سبب انتخاب اين زمان شده است؛

نبود .خرید سوخت هم برای خودروی خانوادگی مشکلی نبود ،زیرا

که مهمترین آنها در درجهی اول ،احتیاج به مکانی برای بقا بود.

قیمتها در آن زمان پايین بود 4.آزادراههای جدید و پرسرعت ،آزادی

پس از جنگ جهانی دوم ،اعطای مشوقهای گوناگون باعث توزیع

حرکت را بهگونهای که تا قبل از آن قابلتصور نبود ،فراهم میساختند،

جمعیت در سراسر چشماندازهای اطراف مناطق شهری شدند .در

و به این طریق مردم میتوانستند در محلهايي کار کنند که  25مایل

ایاالت متحده ،کسورات مالیات بر درآمد بهرهی رهن ،وامهای کمبهره،

( 40کیلومتر) یا حتی بیشتر ،از خانهشان فاصله داشت 5.این امر تغییر

محدودسازیهای جدید وامها توسط "خطکشی قرمز" 1بانکها در

بزرگی بود که بهطور اساسی سبب دگرگونی قلمروی شهرها شد .در

اطراف مناطق مسکونی قدیمی ،و قانون بزرگراههای ملی بینایالتی

سال  ،1950منطقهی شهری بوستون فقط  345مایل مربع (894

و دفاعی سال  ،1956که بودجه الزم برای ساخت سامانهی بزرگراهی

کیلومتر مربع) مساحت داشت .تا سال  ،2000مساحت این منطقه

بینایالتی را تامين كرد ،مهمترین این مشوقها بودند 2.با انگیزهای که

حدود  1736مایل مربع ( 4496کیلومتر مربع) شده بود ،یعنی تنها

این مشوقها بهوجود آوردند ،خانوادههای طبقهی متوسط و طبقهی

در طول پنج دهه ،به پنجبرابر افزایش یافته بود.6

کارگر ،که بهطور سنتی در محلههای متراکمتر با فواصل کوتاه و

در طول این دورهی گسترش فوقالعادهی منطقهی شهری ،قیمت

قابلپیادهروی و دارای خدمات حملونقل همگانی ،ساکن بودند،

زمین در حومهی شهرها پايینتر بود .این امر باعث ساخت و توسعهی

به حومهی شهر که تراکم آن بسیار کمتر ،و زندگیکردن در آنها

مناطق مسکونی در نقاط دورتر از مراکز شهرها شد ،به این ترتیب

وابستگی بسیار بیشتری به خودروی شخصی داشت ،هجوم آوردند.

که بهای خانههای تکخانواری هرچه از مرکز دورتر بودند ،ارزانتر

در تمامی مناطق شهری آمریکای شمالی ،متوسط تراکمها شروع به

میشد .این کاهش قیمت خانههای هممرکز سبب اشاعهی جملهی

سقوط کردند ،در حالی که درصد مسافران وسایل حملونقل عمومی
نسبت به کل سفرها نیز ،همراه با آن سقوط کرد .مناطق شهری قدیمی

 -1با اینگونه خطکشیها ،بانکها مناطقی را که اقشار کمدرآمد در آن ساکن بودند ،از
دریافت وامهای بانکی محروم میساختند (اکثر این مناطق سیاهپوستنشین بودند) .م.

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

 -3تعداد مسافران وسایل حملونقل عمومی در حومهی شهرها در پايینترین حد است،
و در نتیجه بهخاطر پايین بودن تراکم جمعیت ،ایجاد خدمات مناسب و قابلاطمینان در
این مکانها با مشکل روبروست.

 -4در آمریکا ،در سال  1918متوسط هزینهی خانوادهها برای حملونقل  3/1درصد کل
هزینههایشان بود؛ تا سال  1950این رقم به  13/8درصد افزایش یافت (Johnson and
 .)Tan, 2001در سال  ،2001خانوادههای آمریکائی  21درصد از کل هزینههایشان را
برای حملونقل خرج میکردند
(.)U.S. Department of Transportation, 2003

 -5هم در شهرهای آمریکا و هم در شهرهای کانادا ،فاصلهی بین منزل و محل کار افراد
در حال افزایش یافتن است .این فاصله در آمریکا در بین سالهای  1969و  2001از
 9/4مایل ( 15/12کیلوکتر) به  12/11مایل ( 19/48کیلومتر) افزایش یافت ،در کانادا
نیز مقدار این فاصله ،تنها در بین سالهای  1996و  2001از  4/34مایل ( 7کیلومتر) به
 4/47مایل ( 7/2کیلومتر) افزایش پیدا کرد (.)Statics Canada, 2003
6- U.S. Census Bureau, 2000a
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"تا جايی که پولش را دارید ،برانید" شد ،به این معنی که هرکسی باید

نه تنها قیمت ،بلکه کیفیت مدرسه هم تاثیر بهسزايی در

آنقدر از مرکز شهر دور شود تا واجد شرایط گرفتن وام مسکن ،بنابر

تصمیمگیری انتخاب مکان داشت .در اینجا ،محلههای جدید ،امتیاز

میزان درآمد خود ،شود.

متمایزی نسبت به محلههای قدیمیتر داشت .مناطق شکلیافتهی

با این آزادی بیسابقه در قدرت تحرک در اراضی بکر حومهی

جدید ،مدارس نو داشت ،درحالی که مناطق قدیمی مدارس قدیمی

شهر ،قیمت خانه از محل آن اهمیت بسیار بیشتری یافت .محل کاری
که در دوردست بود ،بهراحتی قابلدسترس بود ،و بهزودی مراکز

داشتند که پُر از بچههايی از خانوادههايی بودند که قدرت اقتصادی

کافی برای این مهاجرت را نداشتند .البته ،این مدارس جدید در

خریدی برای خدمتدهی به میلیونها کوچنشین اتومبیلسوار پدیدار

حال رشد در ساختمانهای یکطبقه و بزرگي احداث ميشدند

شد .درنهایت ،گسترههای وسیع اراضی اطراف شهرها بهطور کامل به

که دسترسی به آنها بهصورت پیاده غیرممکن بود ،و بهرهگیری از

اتومبیل وابستگي پيدا كردند ،افراد و خانوادهها مجبور به گذراندن

اتوبوسهای گرانقیمت تولیدکنندهی کربن برای اياب و ذهاب بچهها

زمان بیشتر و بیشتری در پشت فرمان شدند و مسافت سوارهی

را اجتنابناپذیر میکرد.
چ شکی نیست ،که این الگوی جدید توسعه ،با تراکم
جای هی 

پیمودهشدهی 1ایشان بهطور مستمر افزايش يافت.
خانههای تکخانوار جدید ،نه تنها به خودروی شخصی وابسته

پايین ،و وابسته به خودروی شخصی ،منجر به عرضهی میلیونها واحد

بودند ،بلکه بهخاطر شکل و شرایط جوی ،برای گرم شدن نيز مشكالت

مسکونی جدید با قیمتی که برای اهالی آمریکای شمالی مناسب بود،

بيشتري داشتند .اکنون ما میدانیم که تولید سرانهی گازهای

شد .این موفقیت باعث شد که بسیاری ادعا کنند که مناطق شهری

گلخانهای در این نوع خانهها ،نسبت به خانههايی که در مرکز قدیمی

در حال رشد در حومهی شهرها ،ارزانتر از مناطق مرکزی شهرها
با كنترل رشد مادر شهري است .برای مثال ،در طول چندین دهه

شهرها وجود داشتند ،چهار برابر بیشتر است.

2

گروههای البیکنندهای که از نظر اقتصادی خوب پشتیبانی میشوند،
کنترلهايی که در برابر رشد ا ُ ِرگان ،5از سال  ،1974وجود داشته است
را بر این اساس ،مورد حمله قرار دادهاند .هرچند هزینههای مسکن
پورتلند پايینتر از مسكن در دیگر نقاط غرب آمریکا ،مانند سان دیاگو،
سیاتل ،سان فرانسیسکو ،و ساکرامنتو است – که تمامی آنها مناطقی
شهری و فاقد چنین قوانینی هستند .در نتیجه ،این ادعا که تراکم
کم ،ارزانتر از تراکم زیاد است ،نمیتواند قابل قبول باشد 6.این امر
بهویژه هنگامی که هزینههای حملونقل مورد نظر قرار میگیرند،
مصداق دارد .هرچه رشد افقی منطقهی شهری بیشتر باشد ،درصدی از
شکل  3-1تصوير هوايی ل ِویتاون 3در نیو یورک ،در سال  ،1948بهفاصلهی
4
کوتاهی پس از تکمیل آن

هزینهی خانوار که برای استفاده از خودروی شخصی اختصاص مییابد،
بیشتر است .هنگامی که هزینههای اضافی نیز در محاسبات دخیل
میشوند ،مسکن "ارزانقیمت" در حلقهی (کمربندی) سوم حومهی

)1- Vehicle-Miles Traveled (VMT
2- Jonathan Norman, Heather L. McLean, and Christopher A.
Kennedy, “Comparing High and low Residential Density: Lifecycle Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions”,
Journal of Urban Planning and Development (March 2006):
10-21.
 -4منبعAssociated Press:
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3- Levittown

ايالتي در شمال غربي اياالت متحده آمريكا 5- Oregon
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.

شهر دیگر آنقدرها ارزانقیمت نیست ،این واقعیتی است که متاسفانه
در سال  2008با گران شدن فوقالعادهی قیمتهای سوخت و شکست

جداسازی براساس طبقه و میزان درآمد

حلقههای هممرکز با قیمت رو به افزايش ،كه در باال بحث شد،

دفعی وامهای مسکن ،که منجر به متروک گشتن واقعی بسیاری از

بیانگر کل ماجرا نیست .پس از جنگ جهانی دوم ،تمایز دومی ،که

بخشها در حلقهی (کمربندی) سوم حومهی شهرها شد ،آشکار گردید.

از ظرافت بیشتری برخوردار بود ،سربرآورد ،بهویژه در اراضی اطراف

توسعهی کمتراکم ،نسبت به توسعهی پُرتراکم ،از نظر هزینهی

شهرهايي مانند بوستون كه از محلههايي که قب ً
ال روستايی بودند،

خدمات نسبت به تعداد واحد مسکونی نیز بهصرفه نیست .اختصاص

تشکیل میشد .چه بهصورت اتفاقی یا عمدي ،شهرکهای روستايی

قطعات  2800تا  3300فوتمربعی ( 260تا  307مترمربعی) به

سابق که حاال بخشی از حلقهی کمربندی حومهی بوستون بودند،

واحدهای مسکونی تکخانواری و دوبلکس ،باعث کاهش هزینههای

سیاستهای منطقهبندی را اتخاذ کردندکه منجر به كاهش طیف

مربوط به خدمات بهمیزان  75درصد ،نسبت به خانههای تکخانواری

درآمد ساکنان جدید شد.

در قطعات بزرگتر  8000تا  9000فوتمربعی ( 743تا 836
مترمربعی) ،میشود .هزینهی ایجاد خیابانها و خدمات شهری (مانند
آب و برق و  )...برای یک خانهی جدید میتواند بسيار باال باشد .هر
خانه احتیاج به مقدار مشخصی از سطح خیابان ،شبکهی دفع آبهای
سطحی ،و آب و برق و  ...دارد ،که پیش از شروع استفاده از آن ،باید
مهیا شده باشند .هزینهی ایجاد این خیابانها و خدمات بهازای هر
واحد مسکونی بیش از  100هزار دالر است 1.خریداران خانه اغلب
از این هزینه ،که همیشه در قیمت خرید خانه بهحساب آمده است،
بیاطالع هستند ،و درنتیجه نمیدانند که خیابانها و لولهها میتوانند
بیش از  20درصد از قیمت خرید خانه را تشکیل دهند .این هزینه

شکل  4-1نقشهی بستر منطقهی بوستون

میتواند اختالف شگرفي در قيمت ایجاد کند ،طوريكه يك خانهی
ارزانقیمت به گرانقیمت تبدیل شود .هنگامی که خانهها با تراکم

شهرهايی که اجازهی ایجاد بلوکهايی متشکل از قطعاتی به

بیشتری ساخته میشوند ،به يكديگر نزدیکتر هستند .بنابراین ،طول

اندازهی یکهشتم ،یکچهارم ،یا یکدوم جریب را داشتند ،خریداران

خیابان و لولهها و سیمها در بین خانهها ،بهخاطر کوچکتر شدن

خانه از طبقهی متوسط و متوسط رو به پايین بسياري را جذب كردند.

قطعات زمین ،کمتر میشود .اگر در هر قطعه زمین ،دو واحد مسکونی

شهرهايی که تنها اجازهی ايجاد قطعات بزرگ دو ،چهار یا پنج جریبی

ايجاد شود ،هزینهیرساندن خدمات شهری به هر واحد ،دوباره نصف

را برای ساخت هر واحد مسکونی داشتند ،فقط خریدارانی را جذب

میگردد .بهای زمین خانه نیز بهنسبت افزایش تراکم ،کمتر میشود،

كردند که درآمد بااليی داشتند .زمین در شهرهايی که قطعات بزرگي

چرا که هزینهی یک جریب ( 4047مترمربع) 2از زمین میتواند از

داشت ،بهسرعت مورد استفاده قرار گرفت و تمام شد (با ساخت یک

فروش تعداد خانههای بیشتری برگشت داده شود.

خانه در هر پنج جریب ،برای استفاده از یک مایل مربع زمین ،فقط
 122خانه الزم است) .منطقهبندی انحصاری باعث افزایش مقدار

 -1خانههايی که با تراکم یک واحد مسکونی در  5جریب ( 20234مترمربع یا  2هکتار)
ساخته میشوند ،به بیش از  200فوت ( 61متر) خیابان برای دسترسی خود احتیاج
دارند .با درنظر گرفتن زیرساختهای استاندارد حومهی شهرها ،که شامل رساندن تمامی
تاسیسات شهری (آب ،برق )... ،به صورت زیرزمینی است ،و جوی و جدول کنار معابر که
برای جمعآوری آبهای سطحی ،با احتساب میزان سیل صدساله است ،هزینههای الزم
برای هر قطعه زمین بهراحتی از این مقدار بیشتر میشود.
 -2هر جريب برابر است با ۴,۰۴۶,۸۷۲۶۱ :متر مربع و  ۰,۴۰۴۶۸۷۲۶۱هکتار

متوسط مسافت سوارهی پیمودهشده 3شد ،چراکه خریداران خانه ،که
قدرت خرید خانه در محلههای کمتراکم نزدیک به محل کار خود را

)3-Vehicle-miles traveled (VMT
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سوخت ،پس از آنکه اوپک 2جریان نفت را به غرب قطع کرد ،به
خوبی احساس شد .گذراندن ساعتهای متمادی در صف بنزین،
ضعف اقتصاد را نمایان ساخت .در ابتدا ،این انگیزه ايجاد شد تا
برای صرفهجويی در مصرف سوخت ،از خودروهای بزرگ و پُرمصرف

خودداري شده ،و سرعت مجاز در معابر کاهش داده شود .اما در طول
زمان این درسها فراموش شد .وابستگی به سوخت وارداتی بهطور
چشمگیری در دهههای بعدی افزایش پیدا کرد ،و سرانهی مصرف
سوخت بهمیزان زیادی و در مدت مدیدی درحال افزايش بود ،و تنها
در سال  2007مقدار آن تثبیت شد .نکتهی تأسف انگیز دیگر این بود
كه دانشمندانی که در این زمان با صدای بلند شروع به اخطار دادن
درمورد گرمشدن کرهی زمین کرده بودند ،اکثرا ً مورد بیاعتنايی قرار
میگرفتند ،و با انتخاب رونالد ریگان بهعنوان ريیسجمهور آمریکا،
کسی که هیچ عالقهای به مسايل مرتبط با محافظت از انرژی نداشت.
در طول دهههای  80و  90میالدی ،توسعهی کمتراکم حومهی شهرها،
آمریکا را ،از کشوری که اکثریت محلههايش قب ً
ال تراموا و دیگر وسايل
حم 
لونقل عمومي داشت ،به جايی تبدیل کرد که اکثریت محلههاي
آن کام ً
ال وابسته به خودروی شخصی بودند.
شکل ِ 5-1وستون ،1در ماساچوسِ ت ،كه دسترسی عالی به آزادراهها و راهآهن
دارد ،اما تراکم جمعیتی آن پايین است.

نداشتند ،تنها میتوانستند خانههايی در محلههای دور خریداری کنند
و مجبور به رفتوآمدهای روزانهی طوالنی بودند .در بسیاری از موارد،
محلههای کمتراکم آنقدر پیش رفتند که فاقد هرگونه توسعهی جدید
تجاری برای خدماتدهی به ساکنان بودند ،و به این جهت وابسته به
سوپرمارکتهای محلههای همسایه شدند ،که این نیز بهنوبهی خود
سبب ایجاد سفر بیشتری میشد.

ظهور مشكالت

مشكالت این سامانه پس از "شوک نفتی"  1974شروع به

خودنمايی کردند ،هنگامی که محدودیت و خطر در ارايهی منابع

1- Weston
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ی در حاشیهی بیرونی شهر در
شکل  6-1رشد بیرویهی شهری بهصورت افق 
شمال آتالنتا باعث تغییر جادههای روستايی به شریانهای خطرناک میشود.

 -2سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت

بهجای برگزیدن سیاستهای ملی ،ایالتی و منطقهای برای
معکوس یا حداقل تعدیل کردن مصرف سرانهی سوخت برای

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

خودروهای تکسرنشین ،که در حال افزايش روزافزون بود ،سياستي

عکسهای هوايی يك محله در دیترویت ،که زمانی مکانی

دقیقاً برعکس اتخاذ شد .در دهههای  70تا  90میالدی ،اليحههاي

متشکل از خانههای تکخانواری جذاب بود ،نشاندهندهی از بین

قانونی مرتبط با حملونقل آمریکا ،در جهت توسعه آزادراههای

رفتن بلوکهای شهری با تمامی خانهها ،بهجز یک یا دو واحد ،است

بینایالتی و تغذیهکننده برای تسهیل ارتباطات بود؛ هيچ راه حلي براي

(تصویر  .)7-1جمعیتی که زمانی در اين محل زندگی میکرد ،در

دسترسی پیاده به وسايل حملونقل همگانی و ارايهی خدمات تجاری

اراضی اطراف شهر که چهار برابر آنجا است ،پخش شدهاند .در حال

در بخشهای جدید شهرها بهصورت جدی ارايه نشد .کانادا بهگونهای

حاضر ،جمعیت شهری که قبل از جنگ جهانی دوم تقریباً بهصورت

بهتر عمل کرد .دولت فدرال کانادا از كسب درآمد چشمگير مالیات

کامل در محلههايی مستقر بود که قابل پیادهروی ،و استفاده از وسايل

سوخت خوشحال بود ،ولی برخالف دولت آمریکا ،برای برگرداندن آن

حملونقل عمومی بود ،در بخشهايی ساکن است که وابسته به

به استانها بهشکل کمک مالی برای بزرگراهها ،تحت هيچگونه فشار

خودروی شخصی است و از تراکم پايینی برخوردار است.

یا اجباری نبود .بنابراین ،شهرهای کانادا دارای سرانهی بسیار کمتری
از طول آزادراه ،نسبت به میزان آن در آمریکا ،هستند.

وابستگی به خودروی شخصی در حال افزایشی بیپایان

بهدليل فقدان سیاستهای ملی ،ایالتی و استانی ،متوسط

تمامی این عوامل دست به دست هم دادند تا اراضی اطراف شهرهای

تراکمها در مناطق حومهی شهرها به سقوط خود حداقل تا سال

آمریکا و کانادا را کام ً
ال تغییر دهند .بسیاری چنین استدالل میکردند

 2000ادامه داد .موارد استثناء اندک بودند :ونکوور ،بریتیش کلمبیا،

که وجود این اراضی فرصت مناسبي است چراکه خانوادهها ميتوانند

پورتلند و ا ُ ِرگان استثناءهای قابل توجه بودند .مثالهای برجستهتر،

خانهاي خريداري كنند که دارای حیاطی برای بازی بچههاست ،و در

موارد افراطی نیروهای گریز از مرکز بودند که سبب راندن مردم به

ضمن ميتوانند محلهی زندگی خود را نيز انتخاب کنند .این استداللی

نواحی پیرامونی میشدند ،تحت اجبار هزینههای آزادراههای وسیع،

قوی است ،اما تنها در صورتی مصداق دارد که بخواهیم برای ابد

حتی در محلهايي که جمعیت منطقه ثابت بود .دیترویت و سنت

درصدی از ثروت ملی را به ساخت بزرگراهها اختصاصدهیم ،مقدار

لوئیس دو مثال آموزنده در اين مقوله هستند .آزادراهسازی بالانقطاع

قابل توجهي از درآمد شخصیمان را در پمپ بنزینها خرج کنیم و

حتی با فقدان افزایش چشمگیر جمعیت ،سبب متروک ساختن واقعی

میزان کربنی که وارد اتمسفر ميشود را افزایش دهیم.

بسیاری از محلههای واقع در شهرهای مرکزی قدیمی سنت لوئیس و

گرایشات موجود امیدوارکننده نیستند .سرانهی رانندگی بهطور
مخاطرهآمیزی در طول دهههای متمادی افزایش یافته است ،و تا
سال  ،2008هنگامی که قیمت سوخت مختصر جهشی یافت و بهای
هر گالن بیش از چهار دالر شد ،بهطور اجتنابناپذيري تغییرناپذیر
بود (یعنی در برابر عاليم دریافتی از بازار ،مثل افزایش بهای سوخت،
واکنشی از خود نشان نمیداد) .رانندگی کردن برای اکثریت مردم،
دیگر هزینهای اختیاری محسوب نمیشود .ایشان درواقع در این
اراضی ،که وابستگی به خودروی شخصی در آنها وجود دارد ،قادر
به انتخاب پیادهروی یا استفاده از وسایل حملنقل همگانی نیستند؛

شکل  7-1این بلوکهای شهری در دیترویت ،زمانی پُر از خانههای مسکونی
بود .اکنون بیش از دوسوم آن خانهها تخریب شدهاند.

چراکه اصوالً پیادهرويی برای پیاده رفتن وجود ندارد ،هیچ مقصدی
در فاصلهی قابل پیاده رفتن قرار ندارد ،و برای هیچ منظور و هدفی
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اتوبوسی برای سوار شدن وجود ندارد .با فقدان راهی عملی برای عدم

کودکان و بچهها به مهدکودک و مدرسههايی ،که بدون خودروی

استفاده از خودروی شخصی ،ساکنان این اراضی که محكوم به استفاده

شخصی ،تردد به آنها غیرممکن است ،داشتن خودروی شخصی را

از خودروی شخصی هستند ،تنها با حذف سفرهای اختیاری میتوانند

حتی واجبتر میسازد.

از هزینههای مربوط به آمدوشد بکاهند .بسياري از خانوادهها مجبورند

ولی این تنها "نانآوران" نیستند که به خودروی شخصی

فعالیتهای تفریحی و اجتماعی ،که زمانی میتوانستند از آنها لذت

احتیاج دارند .هرکسی که به سن گرفتن گواهینامهی رانندگی

ببرند ،را حذف كرده تا از پس هزينه گرانقیمت سوخت برای رفتن

میرسد ،به اتومبیل احتیاج دارد .زندگی کردن در این اراضی بدون

به سر کار استفاده کنند .به نظر میرسد که کاهش مسافت سوارهی

خودرو ،به معنی زندانی بودن در خانه است ،که منتج به اشتیاق

پیمودهشده 1در سال  ،2008جزو عوارض چنین انتخابهای غمانگیز

بیشازاندازه برای بهدست آوردن یک خودرو و فرار از منزل میشود.

است.
اثرات سوء بر تندرستی
در محلهای که پیادهروی در آن غیرممکن است ،از پاها فقط
برای رفتن از روی مبل به طرف یخچال و از درب منزل تا وسیلهی
نقلیه استفاده میشود .ساکنان حومهی شهر که وابسته به خودروی
شخصی هستند ،نسبت به کسانی که در محلههاي قابل پیادهروی
زندگي ميكنند ،کمتر راه میروند و وزن بیشتری دارند .در حالی که
نشان دادن علت این امر بهصورت قطعی مشکل است ،شواهد موجود
دال بر این امر هستند .بدن انسان در اصل برای پیادهروی طراحی
شکل  8-1چگونگی رشد بیرویهی شهری در اینتِراِستِیت 285 2و جورجیا
روت 400 3در شمال آتالنتا .تمامی سفرها حداقل شامل یک شریان میشود ،و
راه پیاده در کنار طوالنیترین مسیرهای ممکن قرار دارد.

شده است .چنانچه پیادهروی بهطور خودكار توسط محیط زندگی
انسان ،حذف شود ،مسلما پیامدهای خوبی نخواهد داشت .بسیاری از
پژوهشها نشاندهندهی این امر است که چاقی در نوجوانان ،حداقل
تا حدودی ،بهخاطر تاثیرات زندگی در محلهايي است که وابسته به

استفاده از خودروی شخصی ،خانوادهها را مجبور ساخته تا سهم
بیشتری از درآمد خود را به حملونقل اختصاص دهند ،سهمی که در

داشتن خودروی شخصی است ،چرا که به احتمال قوي ساکنان این
نواحی از نظر فیزیکی فعاليت چنداني ندارند.

عصر کنونی ،برای نخستین بار در تاریخ ،به سهمی که برای پرداختن
هزینهی مسکن است ،نزدیک میشود .در حالی که در سال 1965

خرج کردن و خرج کردن برای ماندن در یک جا

اکثریت خانوادهها دارای یک خودرو بودند ،اما اکنون داشتن دو

با در نظر گرفتن تمامی این شواهد ،سامانهای كه سی سال قبل

خودرو امري بسيار رايج است .افزایش تعداد کارکنان در خانواده به

ظرفیت پاسخگويی به سفرهای توسط خودروی خانواده را داشت،

دو نفر ،تاثیر زیادی در ایجاد این تمایل دارد .دو درآمدی که برای

زماني که تعداد این سفرها نصف مقدار کنونی آنها بود ،در حال حاضر

بازپرداخت وام مسکن الزم است ،در حالی قابلحصول است که هر دو

بهکلی ناتوان است .سامانهی بزرگراهی با دسترسی محدود و تبعات

کارکن دارای خودروی شخصی برای رفتن به سر کار باشند .رساندن

آن ،یعنی توسعهی افقی وابسته به خودرو ،سبب ایجاد تقاضای سفر
روزافزون میشود .خانوادهها دوبرابر رانندگی میکنند ،نه به اين خاطر

)1- Vehicle-miles traveled (VMT
2- Interstate
3- Georgia Rout
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که این کار را دوست دارند ،بلکه تنها به این دلیل که مجبور به انجام
این کار هستند .این "تقاضای القايی یا تشویقی" (رابطهی علت-و-

معلولی بین اضافه کردن ظرفیت بزرگراه و ایجاد تغییرات در رفتار

حفظ این سامانه جهت کارآيی آن الزم است نیز بهطور مدام در حال

راننده و کاربریهای اراضی که بهسرعت توسط آن ظرفیت بلعیده

افزایش حتی باالتر از  35درصد ميباشد ،که نامعقول است .بسیاری

میشود) بهطور اجتنابناپذیری منجر به راهبندانهای فلجکننده

از مناطق حومهشهرها در خطر بلعیده شدن توسط معابر سواره و

میشود .ما باید فرارسیدن این شکست را میدیدیم .بازگرداندن

پارکینگها هستند ،و این در حالی است که از تعداد مقاصد ارزشمند

این سامانه ،حتی بهصورت موقتی ،به میزان بازدهی سی سال قبل،

برای رفتن به آنها با اتومبیل ،روز به روز کاسته میشود.

مستلزم دوبرابر ساختن طول نوارهای بزرگراه در هر مایل مربع در
اکثریت مناطق شهری است ،پیشنهادی که اکثر قریب به اتفاق مناطق
شهری بهحق با آن مخالفت کردهاند.

تغییر آبوهوا
سی درصد تولید دیاکسید کربن محصول آمریکا و کانادا است ،در
حالی که تنها  6درصد جمعیت دنیا در این دو کشور زندگی میکنند.
از این مقدار ،حدود یکچهارم بهطور مستقیم توسط سامانهی
حملونقل تولید میشود – و بخش بزرگی از این میزان حاصل

.

تردد خودروهای تکسرنشین است .این رقم شامل دیاکسیدی که
توسط زیرساختهای عظیم تولید خودرو و خدمات پشتیبانی آن و یا
دیاکسیدی که توسط ساخت معابر و بزرگراههايی که این خودروها
به آن احتیاج دارند ،نمیشود (تولید بتون بزرگترین صنعت واحد
تولیدکنندهی گازهايی است که سبب تغییر آبوهوا میشوند ،و تازه
بیشترین مقدار این بتون در آمریکای شمالی صرف ساختن بزرگراهها
شکل  9-1این عکس نشاندهندهی میزان سطح کفسازیشده در اکثر نقاط
لُس آنجلس در کالیفرنیا است.

و پلها میگردد) .چنانچه این عوامل نیز بهحساب آیند ،سهم تولید
دیاکسید کربن توسط بخش حملونقل به  40درصد نزدیک میشود.2
ملل جهان باالخره در حال توافق بر سر این موضوع هستند
که ذوب شدن سیاره ما تنها در صورتی قابلاجتناب است که تولید

ولی حتی اگر ما قادر به دو برابر ساختن بودجهی ملی اختصاص

گازهايی که مسبب تغییر آبوهوا هستند را تا سال  2050به میزان

داده شده به چنین کار خطیری باشیم ،این رویا باز هم نمیتواند

 80درصد کاهش دهیم .آمریکا و کانادا که تاکنون بيميلترين اعضای

محقق شود .فضای الزم برای خودروهای شخصی بهقدری زیاد است

ملل  G83درمورد پذیرفتن این بحران بودند ،نيز اکنون این موضوع

که در بسیاری از مناطق شهری اطراف شهرها ده پارکینگ برای هر

را پذیرفتهاند .در طول دورهای که  130میلیون نفر فقط به جمعیت

خودرو در منطقه بهصورت پراکنده وجود دارد .مساحت این تعداد

آمریکا اضافه خواهد شد ،این دیوانگی است که بخواهیم فرض کنیم

پارکینگ برای هر پانزده خودرو یک جریب ( 4000متر مربع) است ،و

 85تا  90درصد کاهش سرانه قابلحصول است ،بدون اینکه گرایش

تازه این بدون احتساب جادهها ،گاراژها ،راههای دسترسی و آزادراهها

بهسوی وابسته شدن به استفاده از خودروی شخصی را برعکس کنیم.

است .در شهر ساکرامنتو ،1کالیفرنیا ،برای مثال ،بیش از  35درصد

اميد واهي به راهحلهای ارايه شده توسط فناوری ،مثل خودروهای

کل سطح شهر برای خودروها کفسازی شده است .بهموازات افزایش

هیدروژنی ،برقی ،یا مصرف اتانول بهجای سوختهای معمول ،کمکی

وابستگی به استفاده از اتومبیلهای شخصی ،درصد زمینی که برای
2- Gagnon, 2006
1- Sacramento

3- The Group of Eight
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به ما نخواهد کرد .استفاده از منابع انرژی جایگزین هیچ تاثیری در

تراکم کاربری افزایش مییابد ،گزینهی استفاده از خودروی شخصی

انتروپی اساسی گزینههای حملونقلی ما ندارد؛ بسیاری از این منابع،

کمرنگتر میگردد ،چرا که در چنین بافتی استفاده از وسایل

مستلزم صرف انرژی فوقالعاده زیادی برای راهاندازی هستند ،که این

حملونقل همگانی ،پیادهروی ،و دوچرخهسواری نیز ممکن میشود.

خود منجر به بحران و کمبود غذا در کشورهای در حال توسعه خواهد

این امر به این معنی است که بهبودبخشیدن و متراکم ساختن بافت

شد و درصورت استفاده از اتانولی که از کشت ذرت بهدست میآید،

حومهی شهرهای آمریکای شمالی هم قابلیت اجرای زیاد دارد ،و

در واقع بنزین بیشتری بهدستآمده از اتانول باید صرف تهیهی کود

هم فرصتی است برای مقابله با سه مشکل اساسی شهرها در ارتباط

شیمیايی ،ماشینآالت کشاورزی و کامیونها برای جابجايی مواد خام

با مبحث پایداری :چرخهی معیوب استفادهی روزافزون از خودروی

شود.

شخصی ،هزینههای سرسامآور و روزافزون نگهداری زیرساختها ،و
بحران عظیم و جهانی تغییر آبوهوا.3

داليلی برای امیدوار بودن

خوشبختانه ،در بسیاری از مناطق ،اینگونه میانسازی هماکنون

در این مرحله ،ممکن است این مشکل بیش از اندازه بزرگ ،بهنظر

در حال اجرا است .بر اساس آمار ادارهی سرشماری آمریکا ،4سال

غير قابلحل باشد .اما هنوز روزنههاي اميدي باقي است .همانطور

 2000برای نخستین بار در پنجاه سال اخیر ،متوسط تراکم مناطق

که رابرت یارو ،1ريیس انجمن برنامهریزی منطقهای نیویورک،

حومهشهرها افزایش یافت .این امر تنها بهدلیل مهاجرت متخصصین

میگوید" :خبر بد این است که ما سامانهی آزادراهی را بیشازاندازه

جوان به بخشهای پرتراکم انبارداری نیست؛ این تغییر بسیار با   قاعدهتر

بزرگ ساختهایم .خبر خوب این است که ما سامانهی آزادراهی را

از آن است .یک خانهی یکطبقهی پنجاطاقهی در دههی  ،1950که

بیشازاندازه بزرگ ساختهایم ".منظور وی از جملهی اول ،این است

ساختمانی با  1200فوت مربع ( 111متر مربع) مساحت در قطعه

که آمریکا بیشازاندازه در سامانهای سرمایهگذاری کرده است که،

زمینی بهمساحت  20000فوت مربع ( 1858متر مربع) بود ،دیگر

بهخاطر عدم وجود هرگونه کنترلی در برنامهریزی کاربری اراضی،

وجود خارجی ندارد .اکنون خانهای  3500فوت مربعی ( 325متر

سبب بهوجود آمدن بخش جدیدی از شهرها بهصورت افقی شده که

مربع) در زمینی  5000فوت مربعی ( 465متر مربع) بسیار معمولتر

از بازدهی بسیار کمی برخوردار است ،چراکه تقاضاهای فوقالعاده

است .تمايالت منفي نسبت به خانههای بزرگتر در داخل زمینهای

زیاد حملونقل که این زیرساخت ایجاد میکند ،غیرقابل پاسخگويي

کوچکتر ،نشاندهندهی تغییری عظیم در بازار در جهت تراکمی

است .منظور وی از جملهی دوم این است که دقیقاً همین سامانه،

است که دستکم بهگونهای امکانپذیر با محلههای قابلپیادهروی و

که این نیروها/اجبارها را ایجاد کرده است ،بهاندازهی کافی بزرگ و

استفاده از وسایل حملونقل همگانی انطباقپذیر است .این تمایل

2

بیش از هرجايی در ناحیهی ونکوور قابلمشاهده است ،که در بین

یا ساختوساز در جاهای خالی موجود است .چنانچه بتوان راهی

سالهای  1986و  2001درصد ساکنان محلههای دوستدار وسایل

برای افزایش تراکم این کاربری زمین در تمامی بخشهای داخل

حملونقل همگانی از  46درصد به  62درصد افزایش یافت .همچنین،

منطقهی خدماتی آزادراه برای دوبرابر یا سهبرابر کردن سطح فعلی

شهر ونکوور در حال حاضر موفقترین مثال در آمریکای شمالی در

آنها یافت (كه با در نظر داشتن سطح پوشش پايین ساختمانها،

زمینهی متراکمسازی مرکز شهر است .در طول ده سال ،بین سالهاي

چنین چیزی بهراحتی مقدور است) ،در این صورت سرانهی تقاضای

 1990و  ،2000جمعیت شبهجزیرهی مرکز شهر از چهل هزار نفر

سفرهای مسیرهای طوالنی نیز باید به تدریج کم شود .هنگامی که

به هشتاد هزار نفر افزایش یافت .در طول همین مدت ،تعداد کل

وسیع برای جایدادن این رشد جمعیت فراوان ،از طریق میانسازی

1- Robert Yaro
 -2میانسازی یا میانافزائی ( )infillبه ساختن بناهای جدید در قطعات یا زمینهای
خالی بین ساختمانهای موجود اطالق میشود .م.
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3- Nelson, 2004
4- U.S. Census Bureau

سفرهای از/به مرکز شهر در واقع کاسته شد ،در حالی که از مدت
زمان الزم برای رسیدن به مقصد در این ناحیه شش دقیقه کسر شد
(ونکوور تنها شهر در کانادا بود که در آن ،زمان رسیدن به مقصد در
این دورهی زمانی کم شد ،دورهای که در طول آن شبکهی آزادراهی
هیچ رشدی نداشت ،ولی در طی آن بیش از  20درصد به جمعیت
آن اضافه شد).
البته موضوع به اینجا ختم نمیشود .پروژههای میانسازی در
مرکز شهر در این دهه بسیار موفقیتآمیز بود ،بهویژه در بخش
رل 1در پورتلند .سه دههای که صرف حفظ و نگهداری منطقهی
پِ ِ
متراکم شهری پورتلند شد ،شهري که اغلب در برابر فشارهای زیاد
مخالفین سیاسی و صنعتی بود ،به جلوگيري از تغيير مهلک ارزش
امالک از مرکز شهر به حومههای در حال رشد افقی بدون رویه،

بخش پِرل در پورتلند واقع در ا ُ ِرگان
شکل 10-1
ِ

كمك شاياني كرد ،تغییری که باعث از بین رفتن شهرهايی مانند
دیترویت و سنت لوئیس شده است .با کنترل كردن مقدار زمینی از

تکمیل ،و بازشهریساختن اراضی اطراف شهرها ممکن است و در واقع

حومهی شهر که برای توسعه در درسترس است و با محدود کردن

با تقاضای بازار فعلی همسو ميباشد.

ساخت آزادراه ،پورتلند بهطور موفقیتآمیزی از ارزشهای امالک

بنابراین ،درحالیکه نشانههای این بیماری بهطور يقين

مرکز شهر محافظت کرده است ،و به این طریق سرمایهگذاری مجدد

تضعیفکننده و تهدیدی جدي براي زندگی است ،اما عاليمی وجود

در محدودهی انبارداری آن شهر را میسر ساخته است .چیزی که،

دارد که نشان میدهد بیمار قادر به پاسخگويی است .در واقع ،اولین

متاسفانه ،در حال حاضر در دیترویت یا سنت لوئیس غیرقابلتصور

شرط بهبود ،میل به تغییر است ،تمايلي كه در حال حاضر بسيار

است در پورتلند یک واقعیت پذیرفتهشده است :بازار بسیار خوبی

بارز است .نخستین گام در توانیابی ،پذیرفتن وجود مشكل و در پی

برای مسکن پُرتراکم شهر مرکزی ،حتی در شهرهای نسبتاً کوچک

آن ،قبول مسئولیت برای اعمال تغییر است .اما برای بازیابی سالمت

وجود دارد .متخصصین جوان ،راغب به سرمایهگذاری تا  500دالر در

ی الزم است که امتحان
ازدسترفتهی یک منطقه ،روشهای درمان 

هر فوت مربع برای یک سبک زندگی شهری هستند ،اگر تصمیمات و

خود را پس داده باشند .شهروندان بهطور قابلتوجیهی در مورد اینکه

اقدامات گذشته چیزی از زندگی شهری باقی گذاشته باشد .علیرغم

چهچیزی و چگونه باید تغییر کند ،احساس عدم امنیت دارند .تغییر

سقوط بازار جهانی در سال  ،2008در مقایسه با اُفتهای شدیدتری

روش در ساختن مناطق ،مانند ایجاد تغییر در هر رفتار عادتی دیگر

که در حومههای جدیدتر شهر در حلقهی دوم و سوم در مناطق اطراف

است .رفتارهای عادتی یا اعتیادگونه ،مانند اعتیاد به الکل ،سیگار،

شهر که رشد افقی بیرویهی بیشتری داشتند ،اين ارزشها نسبتاً به

یا مصرف مواد مخدر ،باعث از دست دادن آگاهی در کوتاهمدت

قوت خود باقی ماندهاند.

میگردد ،اما منجر به مشکالت بزرگتری در طوالنیمدت میشوند.

موفقیت ونکوور ،که بعدا ً توسط پورتلند و بهصورت

2

ساختن مناطق پایدار نیز از همين قاعده پيروي ميكند .نیمبیایسم

فزایندهای در دیگر شهرها ،مانند سان فرانسیسکو ،واشنگتن دی.

در مخالفت با طرحهای پیشنهادی برای توسعهی با تراکم باال ،برای

سی ،.و تورنتو انعکاس یافت ،نشان داد كه تالش برای میانسازی،

1- Pearl District

 -2نیمبی ( ،)NIMBYدر زبان انگلیسی ،مخفف عبارت "در حیاط خانهی من ،نه!"
(! )Not In My Back Yardاست و نیمبیایسم ،به هرگونه نهضت مردمی که برای
مقابله با اجرای پروژههای مزاحمتآمیز در نزدیکی محل زندگی ساکنان بهوجود میآید،
اطالق میشود .م.

21

شهروندانی که احساس میکنند با اعتراض خود ،از محلهشان محافظت
کردهاند ،بسيار راضيكننده است .اما تاثیر بلندمدت این اعمال ،که در
هزاران اقدامات عادتی یا اعتیادگونهی دیگر ضرب میشود ،وخیمتر
کردن بیماری است .مجموعهای از اصول – که در صورت تمایل،
میتوانید آنها را قوانین مداوای شهرها بنامید – ابزاری الزم برای
توانیابی و معالجه است.
در طول سالها ،افراد زیاد دیگری نیز اين مسئله را تشخيص
دادهاند .فهرست قوانینی ساده ،یا "گامهايی برای مداوا" ،که اساس
این کتاب را تشکیل میدهد ،چیز جدیدي نیست .اصلي که این کتاب
برای اولین بار ارايه میکند ،تالش براي آسان ساختن و مرتب کردن
مجموعهای منسجم از روشهای درمانی طراحی شهری برای مداوای
چشمانداز شهری است .امید است که این کتاب چارچوبی باورپذیر
برای اقدامات الزم را در اختیار شهروندان و رهبران بخشهای عمومی
و خصوصی قرار دهد .فهرست زیر شامل این قوانین و توضیحی کوتاه
در مورد هفت فصل بعدی ،که بهطور مفصل به تکتک آنها میپردازد،
است.

شکل  11-1این دو عکس نشاندهندهی تغییر چشمگیر در خطِ
آسمان ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،مابین سالهای ( 1978 )aو ( 2003 )bاست.
ِ
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هفت قانون برای طراحی شهری پایدار و کم-کر ُبن
 -1احیای شهر تراموائی

شهر آمریکای شمالی ،یک شهر تراموائی بوده و هست .از ویژگیهای
اصلی شهرهای تراموائی میتوان به دسترسی آسان به وسايل
حملونقل عمومی ،طیف وسیع و متنوعی از خانههای مسکونی ،و
مجموعههای خدماتی و محل کار نزدیک – یعنی دقیقاً عناصر شاخص
و الزم یک شهر پایدار – اشاره كرد .این واقعیت را بسيار نادیده
گرفتهایم .باید دوباره آن را کشف کنیم.
 -2طراحی سامانهی معابر سواره بهصورت پیوسته و متصل.
شبکههای ریزدانه و مرتبط معابر سواره ،متضمن کوتاهی تمامی
سفرها تا حد ممکن است ،راهبندان را به حداقل میرساند ،و همسو با
پیادهروی ،دوچرخهسواری و وسایل حملو نقل عمومی است.
 -3استقرار خدمات ،وسایل حملونقل همگانی و مدارس در

فاصلهی پنج-دقیقه پیادهروي.

اگر پیادهرويی وجود داشته باشد ،مردم پیادهروی میکنند .مهمترین
مقصدها برای پیاده رفتن ،مغازهها و فروشگاههای محلی و ایستگاه
وسایل حملونقل همگانی است .برای انجام این امر ،حداقل تراکم
خالص ،ده واحد مسکونی در هر جریب (حدود  4000متر مربع) است.
 -4استقرار شغلهای خوب در نزدیکی خانههای ارزانقیمت.
تمایل موجود براي ازدیاد فاصله بین محل زندگي کارکنان و محل
کارشان ،باید معکوس شود" .شغلهای خوب در نزدیکی خانه" یک
الزام اساسی است .اکثریت قریب بهاتفاق شغلها در آمریکا و کانادا
همسو با بخشهای دارای محالت کامل و خودکفا است.
 -5ارايهی طیف متنوعی از انواع خانههای مسکونی.
قوانین منطقهبندی در جهت جداسازی محلهها بر اساس سطح
درآمدی ساکنان بودهاست .محلههايی که تنها برای یک سطح درآمد
خاص طراحی شدهاند ،نمیتوانند کامل باشند و هنگامی که در سطح
منطقه تکرار شوند ،سبب ازدیاد مشکالت حملونقلی نیز میگردند.
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 -6بهوجود آوردن سامانهای پیوسته و متصل از مناطق طبیعی
و پارکها.

تمیز نگاهداشتن آبها و سالم نگهداشتن نهرها و رودخانهها مستلزم
تجدید نظر و تفکر دوباره دربارهی سامانههای جمعآوری آبهای
سطحی ،و راهکارهای محافظت از آبراهههاست .حفظ انسجام بین
این سامانهها باید نخستین حرکت در طراحی ،هنگام برنامهریزی
برای مناطق جدید شهری باشد .عالوه بر حفاظت از این سامانهها،
باید از آنها بهعنوان اسكلت فضاهای عمومی مناطق شهری جدید یا
بازسازیشده ،بهره گرفت.
 -7سرمایهگذاری برای زیرساختهای سبکتر ،سبزتر،
ارزانتر ،و هوشمندتر.

زیرساختهای خانههای حومهی شهر دستکم چهار برابر بیشتر از
زیرساختهای خانههای موجود در محلههای قابلپیادهروی و دارای
تراموای شهری است .استانداردهای افراطی شهرداری برای راهها و
خدمات شهری به صرف هزینههای سرسامآور برای ساخت و نگهداری
احتیاج دارد ،و عملکرد آبخیز را نیز از بین میبرد .راهبردهای
هوشمندتر ،ارزانتر ،و سبزتر الزم هستند.
قانون آخر :اگر یک قانون را دوست دارید ،همهی آنها را دوست

داشته باشید.

این اصول نمایندهی اجزای یک کل هستند .دستيابي به یکی از
اين اصول بدون بقیهی آنها  -بهخصوص اگر به قیمت بقیه تمام
شود – ارزش محدودی خواهد داشت و میتواند نتیجهی معکوس
داشته باشد.
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فصل

2

احیای شهر تراموائی

آن دسته از شهرهای آمریکا و کانادا که در بین سالهای 1880

فروپاشی شرايط حاكم در آن زمان ،ضرر بزرگی محسوب میشد،

و  1945ساخته شدند ،شهرهای تراموائی بودند .این دوره ،زمانی

چراکه توسعهی شهری آن براساس شکل شهر تراموائی الگويی بود

بود بسیار کوتاه که در طی آن مردم ،زیاد پیادهروی میکردند و

که به طبقهی متوسط در حال رشد ،اجازه ميداد در خانههای

میتوانستند با استفادهی پیدرپی از خطوط ترامواها ،فواصل طوالنی

تکخانواری زندگی کنند و در عین حال توسعهای پایدار بود .شهرهای

را در زمانی اندک طی کنند .تا سال  ،1950این سامانه بهطور کامل

تراموائی با قابليت پیادهروی ،دسترسی خوبي به وسایل حملونقل

منسوخ ،و بهخاطر نفوذ بازار اتومبیل شخصی ،متروک گشت .از آن

عمومی داشتند ،به معناي واقعي فاقد آلودگی بودند ،و در عین حال،

پس ،پیادهروی و استفاده از وسایل حملونقل همگانی بهشدت سقوط

فاصلهای که شهروندان میتوانستند در طول روز طی کنند را بهطور

کرد و تا سال  1990در بسیاری از مناطق جدید اطراف شهرها ،که به

چشمگیری افزایش میدادند.

سرعت در حال رشد بودند ،بهکلی ناپدید شد.

در ادبیات برنامهریزی ،گاهي به الگوی شهر تراموائی اشاره
میشود .اما بهندرت از آن بهعنوان عاملی برای بهبود بخشیدن به
رفاه انسان ،یا دورهای که سرانهی مصرف انرژی در بخش حملونقل
کسری کوچک از مقدار امروز بود ،ياد ميشود .این امری غمانگیز
است ،زیرا تراموا بنیانگذار شکل اکثریت شهرهای آمریکا و کانادا بود.
آن الگو هنوز هم تشکیلدهندهی استخوانبندی بسياري از شهرها
است – حتی اکنون ،که اکثر ترامواها از آنها حذف شدهاند .نادیده
گرفتن این معماریِ بنیادی ،هنگام بهبود بخشیدن به مناطق شهری
در جهت آیندهای پایدارتر ،سبب شکست ما خواهد شد .این امر مانند
این است که انتظار داشته باشیم خوکها بهپرواز درآیند ،یا خاکی
بد ،باعث رشد محصولی خوب و فراوان شود .پذیرفتن این فرضيه ،به
بررسی نیروهايی که بذر الگوی شهری متمایز را ریختند و همچنين

شکل  1-2نمودار فوق نشاندهندهی این است که چگونه در یک شهر تراموائی،
عناصر متعدد در یک منظر شهری پایدار ،با یکدیگر کار میکنند.

فهم اینکه کدامیک از این نیروها هنوز وجود دارند ،كمك شاياني
زندگی  ،"...که در ادامه میآید،
خواهد كرد .داستان "یک روز از
ِ
این تكوين را آشكار كرده و به ما كمك میکند با وضوح بیشتری به
مطالعهی چیزی که از این آرماتور شهری باقی مانده ،بپردازیم.
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یک روز از زندگی

سال  1922است و آقای َکمبِل 1بهدنبال خرید خانه است .وی

در شرکت کشتیرانی غرب بریتانیا در ونکوور مشغول به کار شده،
لیورپول 2انگلستان به اینجا نقل مکان کنند .او
و خانوادهاش باید از
ِ
میخواهد با تراموای جدید از هتلی در مرکز شهر ،که در آن اقامت
دارد ،از چند محلهی جدید که در حال ساخت هستند ،ديدن کند.
نگاهی کوتاه به نقشه ،به او میگوید که بخش جدید کیتسیالنو

3

در جنوب غربی مرکز شهر ،میتواند محل خوبی باشد .فاصلهی
آن با تراموا از دفتر جدیدش در خیابان چهارم فقط پانزده دقیقه
است و به ساحل دریا نیز بسیار نزدیک است ،که خود این امر نیز
امتیازی برای خانوادهی جوان او محسوب میشود .هنگامی که به

شکل  2-2عکسی از خط تراموای خیابان چهارم ونکوور بالفاصله پس از
راهاندازی آن .ترامواها قبل از ساخت جادهها یا قطعهبندی زمین برای ساختن
خانهها ،بهعنوان پیششرطی ضروری برای توسعه ،افتتاح میشدند .این صحنه
متعلق به چند سال قبل از زمانی است که ساختوسازهای دیگر شهری انجام
شوند.

کیتسیالنو میرسد ،همهجا در حال ساخت و ساز است .نجارها مشغول
برپا ساختن ساختمانهای تجاری در کنار خط تراموا و همچنین
ساختمانهايی بسیار شبیه به بنگله 4در بلوکهای پشت آنها هستند.
همینطور که آقای کمبل با تراموا در این بخش بهپیش میرود،
ساختمانهای موجود و محوطههايی که در آن در حال ساختوساز
است ،کمکم جای خود را به جنگل میدهد ،و راه کفسازی شده نیز
تبدیل به راهی شنی میشود .بهزودی تنها ساختوسازی که به چشم
میخورد ریل خود ترامواست که مستقیماً روی بستری کار گذاشته
ن خام باشد .خط تراموا ظاهرا ً خارج از جای
شده که بهنظر میرسد ش 
خود بهنظر میرسد ،چرا که در وسط بیابان قرار دارد .آقای کمبل،

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

که از دیدن این منظرهی عجیب ،متحیر شده است ،از تراموا پیاده
میشود و تابلويی را میبیند که تبلیغ ساختوساز جدیدی در خیابان
کالینگوود است .در اینجا شواهد امیدوارکنندهتری وجود دارد ،زیرا
کارگران مشغول ساختن پیادهروهای جدید بتونی و آسفالت کردن
معابر سواره هستند .هنگامی که وارد خانهی نمایشی پروژه میشود،
بالفاصله با انبوهی از افراد مواجه ميشود.

1- Campbell

شکل  4-2عکسی از خیابان آربوتروس در ونکوور در سال  .1925این تراموا
نمونهای از وسیلهی حملونقل بینشهری است که برای سفرهای طوالنیتر و
در بین مراکز روستايی در بخشهای پايینی سرزمین اصلی 5مورد استفاده قرار
میگرفت.

2- Liverpool
3- Kitsilano
4- Bungalow
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5- Lower Mainland

نجارها و ناظرین آقای کمبل را به صرف قهوه دعوت كرده و

پنج طبقه مستحکمی احاطه شود که باعث افتخار خواهد بود .لیورپول

بروشورهای مربوط به خانههای جدید را نيز به او نشان ميدهند.

هیچچیزی بیشتر از ما نخواهد داشت! در هر کجا که ساکن باشید ،با

همهی خانهها در قطعهزمینی یکاندازهای قرار دارند و اکثریت آنها

چند دقیقه پیادهروی به مركز تفريحي محلتان میرسید .به هر چیز

بهصورت بنگلههای چهارطرف آزاد و خانههای تکخانواری طراحی

دیگری هم که احتیاج داشته باشید ،سریعاً میتوانید با سوار شدن به

شده است.

تراموا به آن برسید".

آقای کمبل سواالت فراوانی دارد ،اما رفتوآمد روزانه به محل کار
مهمترین نگرانی اوست.
بنابراين ،ميپرسد كه چطور میتواند از رسیدن بهموقع به محل
کارش،که در مرکز شهر است ،مطمئن شود؟
مسئول فروش همراه با لبخندی پاسخ میدهد" :خب ،چون ،خط
تراموا متعلق به خود ماست! طبیعتاً ما پیش از ساختن خانهها باید
تراموا را راهاندازی میکردیم ،هرچند هزینهی این کار کم هم نبوده
است .چرا که هیچکسی حاضر به خریدن خانهای نیست که نتواند به
آن برسد ،اینطور نیست؟ باید بتوان با حداکثر پنج دقیقه پیادهروی از
هر خانه به خطوط تراموا رسید ،در غیر این صورت ،قادر به فروش آنها
نخواهیم بود .ولی ما از فروش خانهها سود کافی ،برای توانايی پرداخت

شکل  5-2ساختمانهای تجاری یکطبقه در اوايل دههی  1900در خیابان
چهارم در ونکوور.

این هزینه ،نصیبمان میشود .اگر اینطور نبود ،در کسبوکار خود
شکست خورده بودیم .اما باید در نظر داشت که برای موفقیت مالی

آقای کمبل خانهاش را خرید .او بیش از اندازه خوشحال بود که

پروژه ،تعداد خانهها در هر متر مربع باید به اندازهی کافی زیاد باشد .ما

توانسته است خانهای مستقل برای خانوادهاش خریداری کند ،چیزی

به فرمول این مسئله رسیدهایم .هشت خانه در هر جریب ،سود کافی

که در لیورپول تنها آدمهای خیلی ثروتمند قادر به انجام آن هستند.

برای تقبل هزینهی تراموا ،و تعداد کافی مسافر در نزدیکی خط آن،

تمامی قولها و وعدههای این فروشنده ظرف مدت زمانی کمتر از

بهمنظور سودآور ساختن تراموا نیز ،در پي خواهد داشت .به همین

آنچه آقای کمبل تصور میکرد ،انجام شد .تنها استثناء ،ساختمانهای

علت است که قطعهزمین تمامی خانهها ،علیرغم تفاوت خانهها،

چهارطبقه در کنار خیابان تجاری اصلی بود .محقق شدن این امر

یکاندازه است .من مطمئن هستم که شما این را بهراحتی درک

بهجای ده سال ،محتاج به گذشت هشتاد سال دیگر بود .علل این

میکنید ،چون خودتان در دنیای کسبوکار هستید ،اینطور نیست؟"

تاخیر طوالنی ،نخست رکود بزرگي بود که سبب ضربهای عظیم

آقای کمبل با لحنی کمی رسمی میپرسد" :اما ،آقای محترم،

به فعالیتهای اقتصادی شد؛ و پس از آن ،جنگ جهانی دوم که

فضاهای تجاری چه؟ از کجا میتوانیم اغذیه و وسایل و پوشاکمان را

فعالیتهای اقتصادی را به سوي اقدامات جنگی سوق داد .تا سالهای

خريداري كنيم؟"

دههی  ،1950پاندول اقتصادی بهطرف توسعهی حومهی شهر ،که

"اوه ،نگران نباشید آقا ،همهی اینها در کنار خیابان چهارم ،خواهد

سبب آن افزایش تعداد دارندگان خودرو بود ،حرکت کرده بود .تا

بود .سال بعد در همین موقع ،تمامی جبهههای این خیابان را مغازهها

دههی  ،1990که دورهی شدیدترین متراکمسازی در ونکوور بود،

و فروشگاهها تشکیل خواهند داد .فروشگاههای یکطبقه در ابتدا،

ساختمانهای چهارطبقهی دو طرف خیابان چهارم کیتسیالنو نیز به

برای ایجاد اطمینان ،اما هنگامی که این محله بهطور کامل توسعه

واقعیت نپیوست.

یافت ،ما انتظار داریم که خیابان چهارم توسط ساختمانهای چهار و
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از خطوط موازی ،با خیابانهايی که عموماً در جهت محورهای اصلی
است ،شکل گرفتهاند .شبكه شهري فعلي با تقسيمبندي قطعه
زمينهاي زراعي به مساحت  40جريب و طبق مطالعات آييننامه
اراضي در سال  1795به بلوكهاي شهري ،شكل گرفتهاند .مقامات
رسمی هم در آمریکا و هم در کانادا تمامی ایالتها و استانها را
به مربعهای کامل یک مایلی به مساحت  640جریب در طول این
زمان ،تقسیمبندی کردند .اکثر این مربعهای یک مایلی هر یک به
شانزده مربع مساوی بهمساحت یکچهارم مایل مربع ،یعنی قطعات
 40جریبی تقسیم میشدند .هنگامی که شهرهای قرن نوزدهم و اوايل
شکل  6-2ساختمانهای چهارطبقه با کاربری مختلط هماکنون بلوک پس
از بلوک اطراف خیابان چهارم را در بخش کیتسیالنوی ونکوور احاطه کرده
است .ساختمانهايی با این مقیاس در اصل برای دههی  ،1920یعنی هنگامی
که این محله ساخته شد ،پیشبینی شده بود ،اما شرایط اقتصادی برای برپايی
این نوع ساختمانها تنها در دههی  1990مناسب گشت .تمامی ساختمانهای
چهارطبقهای که در این عکس دیده میشود ،پس از  1990ساخته شدهاست.

قرن بیستم از این پارچهی  40جریبی چهلتکه بریده شدند ،هر مربع
 40جریبی معموالً به هشت مستطیل مساوی که هر یک بهمساحت
 5جریب بودند ،و "بلوک" نامیده شدند ،تقسیم شد ،که ضلعهاي آنها
تقریباً  660فوت در  330فوت بود.

شهر تراموائی بهعنوان اصلی اتحادبخش

اصل شهر تراموائی راجع به خود تراموا نیست؛ بلکه راجع به

سامانهای است که تراموا بخشی از آن است .این اصل دربارهی رابطهی
پایدار بین کاربری زمین ،پیادهروی ،و حملونقل است که شهرهای
تراموائی ضامن آن هستند .اصل شهر تراموائی دستکم چهار قانون
که در این بخشها بهطور مفصل به آنها پرداخته شده را با يكدیگر
ترکیب میکند )1( :سامانهی معابر سوارهی پیوسته و متصل)2( ،
طیف متنوعی از خانه های مسکونی )3( ،استقرار خدمات تجاری
و وسايل حملونقل همگانی با پنج-دقیقه پیادهروي ،و ( )4ايجاد
شغلهای خوب در نزدیکی خانههای ارزانقیمت .این اصل بهعنوان
"فوققانون" برای طراحی شهری پایدار و کم-
نخستین قانون و یک
ِ
کربن ارايه شده است.
ساختار بنیادی شهر تراموائی
شهرهای تراموائی در آمریکای شمالی دارای ویژگیهای
منحصربهفردی هستند که در اروپا یا حتی در بخشهای قدیمی
شهرهای آمریکای شمالی ،مانند بوستون و مونترآل ،بهچشم
نمیخورند .شهرهای تراموائی کالسیک ،مانند دِیتون ،مینهآپولیس،
سیاتل ،لس آنجلس ،ا ِدمونتون و ونکوور ،همگی بهصورت شبکهای
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شکل  7-2با قراردادن یک شبکه بر روی عکس هوايی ،آشکار میگردد که
شکل بلوکهای شهری از الگوی اصلی کشاورزی گرفتهشده است .الگوی
دستنخوردهی کشاورزی در ریچموند ،واقع در بریتیش کلمبیا ،که در نزدیکی
قسمت پايین عکس نشان داده شده است ،هنوز این الگوی اصلی را حفظ کرده
است.

فرمان نقشهبرداری زمین هم اهداف سیاسی داشت و هم اهداف

تراموائی را اشغال میکنند.

عملی .توماس جفرسون 1معتقد بود که تقسیمبندی و نشان دادن

در شهرهای اروپايی یا شهرهای اولیهی آمریکا ،زندگی شهری در

قارهی وسیع آمریکا بهصورت مربعهای همشکل ،زمینه را برای

گرههايی اطراف تقاطعهای کلیدی ،مانند "میدانهای" 2پنجگوشهی

دموکراسی روستايی ،که وی اعتقاد عمیقی به آن داشت را ،بهگونهای

بوستون ،یا اطراف مراکز شهری متمایز ،مثل مراکز عمومی نیو

ایدهآل آماده میکند .برخالف روستاهای فئودالی اروپا ،که اطراف

اینگلند ،اتفاق میافتد .اما ،در جهت کام ً
ال مخالف با آن ،زندگی شهری

خانهی اربابها سازمان گرفتند ،یا شهرکهای اولیهی نیو اینگلند،

در شهرهای تراموائی ،در امتداد کل خط این شریان حضور دارد و

که اطراف کلیساها استقرار یافتند ،در این شبکهبندی روستايی ،هیچ

بهاینخاطر محیطی اجتماعی ایجاد میکند که بیهمتا است .این

نقطهای بر نقطهای دیگر تفوق و برتری ندارد .درعینحال ،تمامی

امر این سوال را بهوجود میآورد که :آیا این نوع فضای خطی از نظر

زمینها بهگونهای برابر برای ساخت بناهای متمایز و به نمایش

اجتماعی نسبت به فضاهای کانونی شهری ،ضعیفتر است؟ فضاهايی

گذاشتن تالشهای فردی ،در اختیار مالکان هستند .درنتیجه ،این نوع

مانند میدان راکفلر در شهر نیویورک و مرکز عمومی بوستون در

شبکهبندی ،از نظر دموکراسی ضد-اشرافی ،از نظر فردی کارآفرین و

بوستون.

از نظر مذهبی بیطرف بود .فقدان سلسلهمراتب ،با بخشهای شهری،
که از این نقش روستايی دموکراتیک بُریده شدهاند ،نیز همخوانی
دارد .در این شبکهی شهری ،هیچ خیابانی به یک قصر ،کلیسا ،کاخ
دادگستری ،یا منزل مقامات بلندپایه منتهی نمیشود .دید تمامی
معابر بهسوی چشمانداز عمومی است که در فاصلهی بسیار دور قرار
دارد  -بهطرف نمای بیرون خود شهر .شهرهای تراموائی در اطراف
تارهای اصلی این شبکه سازمان یافتهاند و ساختار غیرسلسلهمراتبی
آنها نیز گویای این خواست دموکراتیک است.
زندگی "...
هماهنگ با اقتصاد عملی که در داستان "یک روز از
ِ
شرح داده شد ،شهرهای تراموائی با تراکم یکدست مابین هفت تا
چهارده واحد مسکونی 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 ،فاصلهی بین اکثریت خانهها
را تا نزدیکترین ایستگاه تراموا به آن ،در عرض پنج دقیقه پیاده
میتوان پیمود (حدود یکچهارم مایل ،یا  400متر) .امتداد این

شکل  8-2مسیرهای تاریخی تراموا در لس آنجلس.

ایستگاهها تشکیل دهندهی "شریانهای تراموائی" است .اگر قرار است
که اکثریت ساکنین ظرف پنج دقیقه پیاده به یک شریان تراموائی

نه ،اینطور نیست .شریانهای تراموائی میتوانند از نظر حس

برسند ،فاصلهی بین آنها نباید بیشتر از نیم مایل باشد (با حداکثر

مکان و زندگی شهری ،بهگونهای شگفتآور غنی باشند .بهمعنی واقعی

یکچهارم مایل فاصله از نزدیکترین شریان) .خدمات تجاری ،طبقهی

کلمه ،تمامی مکانهای اجتماعی و غنی شهر ونکوور در شریانهای

همکف اکثر ساختمانهای مستقر در جبهههای دو طرف شریان

تراموائی آن قرار دارند .هرچند محلههای ونکوور بهحق مشهور

1- Thomas Jefferson

 -2واژهی  squareدر زبان انگلیسی هم بهمعنی میدان است ،هم به معنی مربع .م.
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شکل  9-2یک روز یکشنبهی معمولی در براد ِوی ،واقع در بخش کیتسیالنوی
ونکوور .تراکم مسکونی در خیابانهای اطراف ،حدود پانزده واحد مسکونی در هر
جریب (تقریباً  4000متر مربع) ناخالص است.

شکل " 10-2خانههای شهری" اصیل در بوستون ،واقع در ماساچوست ،که نوع
غالب شهرهای قابلپیادهروی است ،که پیش از استفادهی همهگیر از تراموا،
1
ساخته میشدند.

هستند ،اما هنوز تقریباً کل زندگی خیابانی غنی هستهی مرکزی شهر

علیرغم تغییرات عظیم در فناوری حملونقل بین سالهای

در امتداد شریانهای تراموائی گرانویل ،رابسون ،دِنمان ،و دِیوی اتفاق

 1800و  ،2000بهنظر میرسد که آمریکايیها همیشه بهطور متوسط

میافتد .فرای این هستهی مرکزی ،کیلومترها شریان تراموائی بسیار

حدود بیست دقیقه را صرف رسیدن به محل کار خود میکردند –

فعال قرار دارد .این خیابانها عموماً بهقدری از ازدحام عابرین پیاده

چه هنگامی که پیاده میرفتند ،از تراموا استفاده میکردند ،یا از

برخوردارند ،که با مناطق دارای تراکم بسیار باالتر در شهر نیو یورک،

خودروهای مدرن بهرهمند شدند .برای مثال ،ساکنین بوستون ،قبل

رقابت میکنند.

از آنکه وسايل حملنقل همگانی شود ،در شهری زندگی میکردند

شکل شهر و الگوی پیاده و سواره

که پیاده میتوانستند طول آن را در نیم ساعت طی کنند ،چراکه
اکثر سطح شهر در دایرهای به شعاع یک مایل محاط بود ،که آن

بخش بسیار زیادی از رویای آمریکايی و كاناداييها در ارتباط با

را در مدت بیست دقیقه میشد پیاده پیمود .لزوم استقرار همهی

اینکه هر کسی خانهای در قطعه زمین خودش ،داشته باشد بهوقوع

مقصدها در فاصلهای یکمایلی که بتوان آن را پیاده طی کرد ،سبب

پیوسته است .این رویا احتماالً پس از جنگ جهانی دوم ،هنگام تولد

ایجاد شهرهای متراکمتری ،طبق استانداردهای مدرن ،تا قبل از

حومهی شهر ،که زندگیکردن در آن وابسته به داشتن خودروی

پیدایش تراموا شده بود ،که تراکم جمعیت آنها در هر مایل مربع

شخصی بود ،به حقیقت پیوست .اما در شهر تراموائی این رویا درواقع

بیش از دهبرابر شهرهای تراموائی آینده بود ،و نسبت به بخشهای

دو نسل قبل از آن بهحقیقت پیوسته بود .با پیدایش تراموا ،شعاعی که

مسکونی تحت تسلط خودروهای شخصی بعدی بهمراتب از تراکم

ساکنین آمریکا و کانادا در آن قادر به حرکت و فعالیت بودند ،بهطور

باالتری برخوردار بودند .ب ِیکن هیل 2در بوستون مثال خوبی است از

چشمگیری افزایش پیدا کرد .پیش از تراموا ،شعاع فعالیتهای یک

تراکم خیلی باال با محلههای چهار و پنج طبقه ،که ویژگی محلهها در

فرد متوسط توسط فاصلهای منطقی که قابلپیادهروی بود ،مشخص

این زمان است .این محلهها بسیار شبیه به شهرهای حتی قدیمیتر،

میشد.
 -1منبعGaithre Limehouse Pratt :
2- Beacon Hill
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شامل رم باستان ،که خود آن با داشتن تعداد فراوانی از انواع خانهها و
تراکمها بیشباهت به بوستون هیل نیست.

این الگوی تراکم و کاربری زمین ،که در مقیاس بزرگتر توسط
خطوط تراموا بههمدیگر بافته شده ،توانست تا فواصل طوالنی بسط یابد.

با ظهور تراموا ،مسافت طیشده در بیست دقیقه از یک مایل

بنابر این ،شهر تراموائی امكان بهوجود آمدن خانههای مجزا از یکدیگر

به چهار مایل افزایش یافت (با فرض سرعت متوسط ده مایل در

را در فاصلهای که توسط پیادهروی قابل حصول بود ،و همچنين امكان

ساعت با احتساب توقفها و زمانهای انتظار در تقاطعها) .این افزایش

کوتاه شدن فاصله بین مشاغل و خدمات در مناطق بسیار وسیع در

چهاربرابری ،درواقع بسیار بیشتر از چیزی است که بهنظر میآید:

مقیاس منطقهی شهری را میسر میسازد ،و همهی اینها همراه است

هنگامی که در نظر بگیریم که اين امر ،مساحتي كه يك شخص

با صرف انرژی بسیار پايین و حفظ انواع خانههای مسکونی سنتی.

ميتواند در بيست دقيقه بپيمايد را تا  16برابر افزايش ميدهد.

اگر پایدارتر ساختن شهرهای آمریکای شمالی و کاهش تقاضای

بنابراین ،همان شصتهزار نفر جمعیتی که در یک مایل مربع به

انرژی و تولید گازهای گلخانهای ،بدون فراموش کردن جذابیت زیاد

صورت فشرده قرار داشتند ،حال میتوانستند در شانزده مایل مربع

خانههای یکطبقه و مجزا از یکدیگر برای اکثریت خریداران خانه،

پخش شوند (که سبب پايین آوردن تراکم به چهار هزار نفر در مایل

چالش محسوب ميشوند ،در این صورت شهر تراموائی نمونهای است

مربع میشد) .اين امر ،خانهسازی با تراکم بسیار پايینتری را میسر

که آزمایش خود را به خوبي پس داده و بهطرز بیهمتايی با شرایط

ساخت ،در حالی که همچنان برای کارکنان دسترسی آسانی به

فرهنگی آمریکا و کانادا هماهنگ است.

منطقهی خدماتی وجود داشت .با کم شدن نسبی این فشار زیاد برای
متمرکز ساختن ،خانهها توانستند پراکنده شوند و طبقهی متوسط

هنوز چهل درصد مردم در آنجا زندگی میکنند

شهری توانايی خرید خانههای مستقل را پیدا کرد .درنتیجه ،اکثریت

نزدیک به نیمی از ساکنان آمریکا و کانادا در بخشهايی زندگی

بخشهای مسکونی شهر تراموائی جدید تشکیل شده بود از تعداد

میکنند که زمانی از تراموا بهرهمند بود .در این محلهها ،هنوز

بسیار زیادی خانهی تکخانواری که در قطعات زمین نسبتاً کوچک

جایگزینهايی برای خودروی شخصی وجود دارد و ساختمانها ذاتاً

مستقر بودند و سبک مسلط آنها بنگله بود.

دارای بازدهی بیشتر انرژی هستند (بهخاطر دیوارهای مشترک،
محافظت در برابر باد ،و اندازهی متوسط کوچکتر واحدهای مسکونی).
اکثر این بخشها هنوز هم دوستدار عابرین پیاده و وسايل حملونقل
همگانی هستند ،هرچند استثناءهایي وجود دارند که در آنها خطوط
ترامواها و راهآهن بینشهری ،که زمانی به آنها خدمات میدادند،
جمعآوری شده است (تورنتو مثالی است نادر از شهری که خطوط
تراموای آن تا حد بسیار زیادی دستنخورده باقیمانده است) .درحالیکه
بحثهاي زیادی دربارهی اینکه چهچیزی سبب تسریع از بین رفتن
تراموا و سامانههای بینشهری شد ،وجود دارد ،یک چیز مشخص
است .در سال  ،1949دادگاههای آمریکا نشنال سیتی الینز –1که یک
شرکت "حملونقلی" و متعلق به جنرال موتورز ،فایرستون ،و فیلیپس
پترولیوم بود – را بهخاطر بهدست گرفتن سامانههای ترامواهای آمریکا

شکل  11-2دایرهی کوچکتر که دورادور مرکزشهر بوستون ترسیم شده،
نمایانگر فاصلهای است که شخص میتوانست آن را پیاده در طول بیست دقیقه
طی کند .دایرهی بزرگتر نشانگر فاصلهای است که شخص میتوانست با سوار
شدن به تراموا آن را طی کند.

بهمنظور ایجاد بازارهای وابستگیزا برای اتوبوسهای موتوردار آن ،و

1- National City Lines
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بهخاطر توطئه کردن برای انحصاری ساختن بازار اتوبوس در آمریکا،
متهم کردند .نشنال سیتی الینز براي اتهام دوم محکوم شد .هرچند
ممکن است امروز تصور این امر غیرممکن باشد ،اما لس آنجلس زمانی
بزرگترین و وسیعترین سامانهی تراموا و خطوط بینشهری را در
دنیا داشت .در مدت کوتاه چند سال ،این سامانه توسط نشنال سیتی
الینز بهکلی تخریب شد ،در همان زمانی که تالش فوقالعاده زیادی
برای ساختوساز بیحدوحصر آزادراهها در منطقهی لس آنجلس در
حال انجام بود .امروزه ،کمترین اثری از این بافت اصیل تراموائی باقی
نمانده است .تنها با بررسی عکسهای قدیمی میتوان حد و حدود
این تخریب را احساس کرد .اکنون ،پس از گذشت حدود شصت سال،
اجزای این سامانه بهطور دردناکی و با هزینهی زیادی در حال تعویض
شدن است .سامانهی "مترولینک" 1منطقهی لس آنجلس ،برخی از
خطوط بینشهری تاریخی را احیا میکند ،درحالیکه خطوط ریلی
سبک رویزمینی درونشهری جایگزین بخش کوچکی از سامانهی
تراموای قبلی شدهاند.
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عمومی خطی آن است .در بهترین حالت ،این واقعیت آشکار،

مركز شهرها

نادیده گرفته شده و در بدترین حالت ،مورد تمسخر قرار میگیرد.
اکثریت کارشناسان برنامهریزی ،طراحی شهری ،و توسعهی اقتصادی،

44.6
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شکل  13-2جیمز تراولی 2مشغول دادن یک چک به فِ ِرد اوسانا ،3رئیس
شرکت "توئين سيتي َرپيد ترانزيت" ،4است درحالیکه در پشت سر
آنها یک تراموا در حال سوختن است .ناشنال سیتی الینز قراردادهای
پُرمنفعتی را با آژانسهای حملونقلی در سراسر قاره منعقد میکرد و
بهعنوان یک پیششرط از آنها میخواست تا زیرساختهای ریلی خود
را ،در برابر اخذ امتیازات مالی جذاب ،از بین ببرند .در سال ،1960
فِ ِرد اوسانا بهخاطر فعالیتهای حیلهآمیز خود در جهت تبدیل ترامواهای
5
مینهآپولیس به اتوبوسهای جِ نِرال موتورز ،محکوم گردید.

30.8

1930

28.4
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کریدورها را بر کانونهای گسسته و متمایز ،که در برنامهریزی به آنها
"گره" اطالق میشود ،ترجیح میدهند .طرحهای ایشان اغلب اوقات

21.2

متمرکز بر "مرکز شهری" باهویت یا یک مرکز حملونقل کلیدی

1910 1920

است ،درحالیکه هزارها مایل از شریانهای تراموائی اوايل قرن بیستم

24.8

شکل  12-2این نمودار نشاندهندهی درصد کل جمعیت ساکن در مناطق
کالنشهری ،و مراکز شهرها و حومهی شهرها از سال  1910تا سال 2000
است( .منبع :ادارهی سرشماری آمریکا ،آمار سرشماری دهسالهی جمعیت از
 1910تا )2000

یا بهصورت متروکه رها شدند ،یا در بهترین حالت ،قربانی پارکینگها
گشتند .هنوز هم تعداد بسیار اندکی از ما آنقدر نزدیک به یک "گره"
زندگی میکنیم تا بتوانیم پیاده به آن برویم ،درصورتیکه اکثر ما با
پیادهروی قابلقبولی از یک کریدور ساکن هستیم ،هرچند در حال

2- James Trowley
3- Fred Ossana
4- Twin City Rapid Transit
1- Metrolink
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 -5منبع :مجموعهی مینهآپولیس.M3857 ،

حاضر ممکن است این امر وحشتانگيزي باشد .شهر ونکوور ،با همهی

گرههای مرکز شهر منطقهای بر روی نقشهی طرح راهبردی

موفقیتهای قابلتوجهاش ،از این عادت برنامهریزی مصون نمانده

منطقهی قابلسكونت ،به شكل گرههای کوچک مشخص شده بود و

است .چشمانداز اجتماعی منطقهی ونکوور ،طرح راهبردی منطقهی

در متن بهعنوان محلهايی تعریف شده بود که در آن مشاغل ،خانهها،

قابلسكونت ،1که در سال  1995تصويب شد ،چندین هدف کلیدی

و خدمات تجاری باید با تراکم و فشردگیهای دهها برابر بیشتر از

دارد که همهی آنها قابلتحسین هستند .دو هدف ،از مهمترين اهداف

بخشهای اطراف ،ايجاد ميشدند .این طرح نقش بخشهای بین مراکز

اين طرح ،ایجاد محلههايی کامل در سرتاسر گرههای "مرکز شهر

شهر منطقهای ،که بیش از  80درصد منظر شهری را تشکیل می داد،

منطقهای" است ،جايي نزدیک به خانهها ،که مردم بتوانند در آنها

ناديده گرفته بود .بخشهای بین مراکز شهر منطقهای ،مناطقی بوده

به راحتي زندگی ،تفریح و کار کنند و از طريق وسايل حملونقل

و هستند که بیشترین سفرها با وسايل نقلیهی همگانی از آنجا شروع

پُرسرعت با یکدیگر ارتباط برقرار كنند.

میشود ،اکثر مشاغل در آن جای دارند ،و بیشترین خدمات تجاری

شکل  14-2با خطچین کردن مسیرهای اصلی تراموا در بخش ویتییر هایتس ، 2واقع در سیاتل ،طبیعت خطی یک شهر تراموائی بهخوبی قابل رؤیت است.

)1- Livable Region Strategic Plan (LRSP
2- Whittier Heights
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در آن ارايه میشوند .تاکید بیشازاندازه بر گرهها ،منجر به انتخاب

فالکون" ،2راهحلي برای تصحیح این طرح شکستخورده است" .این

1

وزیر ،تا حدودی ،این پروژه را اينگونه توجيه كرد كه اهداف مربوط

(که درواقع یک سامانهی متروی تضعیفشده بود) ،که برای متصل

به ايجاد مشاغل در این گرههای مرکز شهر منطقهای محقق نشدند و

كردن گرههای مرکز شهری مشخص خیلی مناسب بود ،ولی برای

رشد مشاغل در خارج از این مراکز سرعت بيشتري داشته ،و درنتیجه

خدماترسانی به مناطق بینابینی شهر تراموائی به هيچ عنوان مناسب

توسط این سامانهی جدید حملونقل همگانی قابل دسترسی نيست.

نبود .اکنون ،پس از گذشت بیست و پنج سال از هنگامی که این طرح

بنابراين ،برای خدماترسانی به این توزیع احتماالً تصادفی مشاغل،

برای نخستین بار مورد بحث قرار گرفت ،و پس از گذشت پانزده سال

الزم بود طول نوارهای عبوری و پلهای آزادراهها افزايش يابند .اکنون،

از زمانی که بهطور رسمی تصويب شد ،چند نتیجهی بسيار واضح از

این منطقه میلیاردها دالر برای سامانهای سرمایهگذاری کرده است که

اين طرح حاصل شده است .درحالیکه ساختمانهاي پُرتراکم و بلند

قادر به انسجام کامل با آرماتور و استخوانبندی اصلی منطقه ،یعنی

ترنهوايی
فناوریای در حملونقل شد ،سامانهی غیرهمسطح
ِ

توسط برخی از گرههای مرکز شهر منطقهای جذب شده است ،اما

شریانهای تراموائی آن ،نیست؛ و گرههای مرکز شهری هم دارای

ايجاد مشاغل در اين مناطق بسیار مشکلتر بوده است .درنتیجه این

قوهی جاذبهی کافی برای جذب مشاغلی که در امتداد این شریانها

طرح ازنظر بسیاری از مقامات منطقه یک شکست محسوب ميشود.

قرار دارند ،نیستند .اما ،این مشاغل از این منطقه نگریختهاند؛ آنها تنها

در حال حاضر این استان به فكر سرمایهگذاری برای توسعهی بحثانگیز

به نزدیکی همان کریدورهای سابق تراموا و بینشهری ،که توسط این

آزادراهی است که بهنظر وزیر سابق حملونقل بریتیش کلمبیاِ ،کنِت

طرح نادیده گرفته شده بود ،منتقل شدند.

شکل  15-2طرح راهبردی منطقهی قابلسكونت ونکوور بزرگ :سامانههای حملونقل و مرکز شهرها

1- Skytrain
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2- Kenneth Falcon

ونکوور از اين اشتباه لطمه بزرگي خورد ،اما اشتباهاتی که

دِن ِور در دام این توپی-و-پره گرفتار شدهاند .این مناطق کالنشهری

در مناطق دیگر اتفاق افتاد ،صدمات بسیار بیشتری در بر داشت.

میلیاردها دالر صرف سامانههای "سبک" ریلی همسطح و غیرهمسطح

دستکم ونکوور اینقدر خردمند بود تا بیش از یک گرهی مرکزی

کردهاند که تنها قادر به انتقال مسافران به مرکزشهرهای سنتی است

در این منطقه در نظر بگیرد .بقیهی مناطق آمریکای شمالی اینقدر

و نمیتواند آنان را در هیچ جهت دیگری جابجا کند .درعینحال،

خوشاقبال نبودند .مقامات رسمی در اکثر مناطق کالنشهری دیگر،

عملکرد جادههای حلقوی آزادراهی متعدد در این مکانها بسیار شبیه

منابع حملونقل بسيار زيادي را برای انتقال مردم از لبههای منطقه،

به شبکههای قدیم بینشهری و تراموا است ،و به صاحبان اتومبیل

که طبق فرض ایشان همه در آنجا سکنی داشتند ،به یک مرکز شهر

امكان دسترسی به هر جهتی را ميسر ميكند ،چيزي که برای

واحد ،که طبق فرض ایشان همه در آنجا کار میکنند ،اختصاص

استفادهکنندگان وسایل حملونقل ریلی غيرممكن بود.

دادهاند.

از آنجا كه مشاغل نمیتوانند ،یا احتماالً نباید ،محدود به گرههای

تجربه ثابت كرده كه هیچیک از این فرضیات صحیح نیست .بیش

شهری منفرد یا حتی چندگانهی با تراکم باال باشند ،بنابراین ارايه

از یک قرن است که مرکز شهرهای سنتی در حال از دست دادن سهم

راهبردی منطقهای و مناسب برای حملونقل ،الزم است .حملنقل

درصدی خود از کل مشاغل منطقهی کالنشهری بودهاند .از زمانی

تراموائی و بینشهری که در گذشته مناسب و پاسخگو بود ،و هنوز هم

که تراموا تقویت شد ،مشاغل از گرههای مرکزشهر سنتی به دیگر

در اکثر مناطق دارای مترو باقی مانده و منجر به ايجاد الگوهای کاربری

بخشهای منطقهی شهری منتقل شدند ،با هدف ایجاد تعادل بین

زمین و نحوهی حرکت شده ،راهبردی مناسب در اين زمينه است .هنوز

مشاغل موجود در مرکز منطقه و مشاغل موجود در بخشهای بیرونی

هم میتوان نوعي از حملونقل و نحوهی استفاده از اراضی را انتخاب

(به فصل  4رجوع کنید) .اما بحث حمايت از محل مركزشهر سنتي

كرد که منجر به ارتقای محلهها در پهنهی وسیع منظر شهری شود،

و تالش نهچندان موفق براي كاهش استفاده از خودروهاي شخصي

بدون آن که نيازي به رانندگي و یا طی مسافتهای بسیار طوالنی با

توسط مسافران روزمره حومه ،مقامات مسئول حملونقل را متقاعد

وسايل حملونقل همگانی باشد .هیچ راهبرد پایداری ،با فرض اینکه

كرده است كه قسمت اعظم منابع توسعه سرمايه را بهطور مستمر براي

همهی مردم برای انجام کسبوکار روزمرهشان باید روزی دوبار از

ساخت سامانههای توپی-و-پره 1هزينه كنند تا مشكل ايجاد مشاغل

تمامی مناطق عبور کنند ،نميتواند عملي باشد .یکی از ویژگیهای

نيز در اين مناطق حل شود .در افراطیترین موارد ،که تعدادشان

اصلی شهرهای تراموائی سنتی قدرت تحرک باالی ساکنین آن بود،

نیز بسیار زیاد است ،این امر منجر به ایجاد سامانهای توپی-و-پرهای

نه قدرت تحرک محدود .آمار همچنان بر این داللت دارند که متوسط

برای حملونقل میشود که انحصاری و عمیقاً سلسلهمراتبی است و با

طول سفرهايی که توسط اتوبوس و تراموا انجام میشود ،هم در آمریکا

شبکهی تراموائی اولیه و همگون (بدون مرکز ،بدون لبهها) آمریکای

و هم در کانادا ،کوتاه است .علت این امر ،این است که اتوبوسها و

شمالی ،در تضاد كامل است .سامانههای توپی-و-پره ،همانطور که

ترامواها بيشتر به مناطقی خدمات ميدهند که فواصل کوتاه است

از اسمشان پيداست ،یک قطب یا توپی دارد که همیشه همان گرهی

و امكانات مورد نیاز َد ِمدست است .یک سفر هشت-کیلومتری با

مرکزشهر سنتی است و توسط مجموعهای از خطوط "پرهای" تغذیه

تراموائی با سرعت بیست و چهار کیلومتر در ساعت ،نسبت به سفری

میشود که از بخشهای حلقهی نخست تراموای سابق به حومههای

چهل کیلومتری با وسیلهی حملونقلی ریلی سنگین با سرعت شصت

شهر در حلقههای دوم و سوم امتداد مییابند.

و پنج کیلومتر در ساعت است ،به زمان بسیار کوتاهتری احتیاج دارد.

مناطق کالنشهری با تفاوتی مانند مینهآپولیس ،هوستون ،و

بنابراین شکایتی عمومی مبنی بر اینکه ترامواها و اتوبوسها
نمیتوانند از میان خیابانهای شهری باسرعت حرکت کنند ،درواقع

 -1توپی-و-پره ( ،)hub-and-spokeبا تشبیه به شکل چرخ دوچرخه  -که دارای یک
توپی در وسط ،و پرههای فراوان شعاعی گرداگرد آن است  -برای توصیف سامانهای بهکار
میرود که در آن کاالها یا مردم از نقاط مختلف محلی بهصورت شعاعی (پرهها) به کانونی
اصلی (توپی) آورده میشوند ،که از آنجا میتوانند به مقصدهای دور گسیل داده شوند .م.

خلطِ مبحث است .مسئله این نیست که شما با چه سرعتی حرکت
میکنید ،بلکه این است که چهمقدار مسافت را میخواهید طی کنید.
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ایدهی تراموای شهری ،در مناطق کالنشهری ،که متوسط مسافت

نمیتوانست امیدبخش باشد .در پورتلند ،مشاغل ،خانهها ،باشگاهها ،و

سفر کوتاه است ،خوب جواب میدهد .متوسط مسافت سوارهی

خدمات تجاری در حال نزدیکتر شدن به يكديگر و درنتیجه کاهش

پیمودهشد ه 1در طول دهههای اخیر همواره در حال افزایش بوده

فزایندهی سرانهی تقاضای سفر هستند .یک سفر ده-دقیقهای با

است .این روند باید معکوس شود .هیچ راهکار منطقهای پایداری ،که

تراموای پورتلند ،شما را به جايی که میخواهید ،میرساند .سرعت آن

فرض آن افزایش نامحدود میزان تقاضا برای متوسط حملونقل روزان ه

در بین این نقاط تفاوتی در این امر ایجاد نمیکند.

باشد ،صرف نظر از اینکه نوع وسیلهی نقلیه چیست ،هرگز نمیتواند

مناطق دیگر نيز باید از پورتلند پیروی کنند .هرجايی که هنوز

موفق شود .چنانچه لزوم کاستن از متوسط مسافت طیشده ،که در

بافت اولیهی شهر تراموائی باقی مانده است ،باید با سرمایهگذاری در

طول دههها در حال افزایش بوده ،مورد پذیرش قرار گیرد ،منطق

وسايل حملونقل همگانی تقویت شود .شهروندان و مقامات رسمی

شهر تراموائی حتی محکمتر نیز میشود .سفرهايی که توسط وسايل

در اکثر شهرهای آمریکا و کانادا تنها با رجوع کردن به بایگانیها

نقلیهی همگانی انجام میشود ،رایگان نیست .هر کیلومتر طی شدهی

میتوانند نقشههای قدیمی را یافته و ببینند که این سامانهها دقیقاً

یک مسافر بهوسیلهی یک اتوبوس دیزلی متوسط ،که سرنشینان

در کجا وجود داشتهاند ،و چقدر وسیع و شگفتآور بودهاند .بنابراین،

آن کامل باشد ،هزینهی بیشتری و تولید کربن/مسافر برابر با یک

سرمایهگذاری در وسايل حملونقل عمومی باید به سوی سامانههای

پریوس ،2دارد .وادار ساختن مردم به استفاده از وسايل نقلیهی

مدرن تراموا بازگردد و از مسیرهای ترامواهای سابق ،بهجای ،یا

همگانی ،روش مناسبي براي حل مشكل گرمشدن كره زمین نيست،

دستکم عالوه بر ،سامانههای فوقالعاده گرانقیمت و با طول بسیار

مگر آنکه بتوانیم راهی برای کاهش اساسی تقاضای روزانهی متوسط

زیاد و غیرهمسطح ،استفاده شود .سرمایهگذاری تدریجی در این

برای سفرهای موتوری از هر نوع و تولید گازهای گلخانهای منتج از

خطوط سنتی سبب ایجاد انگیزهای قوي برای نوعی سرمایهگذاری

آن بهازای هر کیلومتر در هر سفر ،بیابیم .محلههای کامل و خودکفا

مجدد شهری در کاربریهای مختلط خواهد شد که بهصورت کامل

که سفرهای بلند را کم کرده و سفرهای کوتاه را کافی میسازد ،بهنظر

و موفقآميزي در پورتلند اجرا شده است .این امر همچنین باعث

گامي بلند در اين راستا برداشتهاند .وسايل نقلیهی همگانی ارزان و

احیای سامانهی منطقهای با دسترسی مناسب برای همه خواهد شد.

صفر-کربن ،برای طی مسافتهای کوتاه ،مانند اتوبوسهای برقی و

داشتن سامانههاي غیرسلسلهمراتبی و مردمساالرانه از ویژگی اصلی

بهخصوص ترامواها ،راهحل محتمل آینده برای پايین آوردن تقاضای

شهرهای آمریکايی و کانادايی است ،خصوصیتی که متأسفانه كمتر

سفر و کاهش مصرف انرژی است.

ديده ميشود ولی هنوز برای بازگرداندن آن خیلی دیر نیست.

چند شهر مهم ،از اين نظريه براي رسيدن به اهداف مذكور بهره

شهروندان و مقامات رسمی در حومههای شهری جدیدتر ،باید

بردند .پورتلند ،مجدداً ،تجربهاي استثنايی در اين زمينه كسب كرده

ساختار اصلی خیابانهای شریانی خود را مورد بررسی قرار دهند ،که

است .پورتلند تنها شهر آمریکا است که تالشی جد برای احیای

تقریباً همیشه شبکهای متعامد است با فواصل  800الی  1600متری،

سامانهی تراموائیاش کرده است .نتایج این تالش بیش از این

ميراثي از نقشهبرداری اراضی ،3كه باید از سامانهای از حملونقل
همگانی پشتیبانی کنند و به بهترین وجه سفرهای محلی در طول

)1-Vehicle-Miles Traveled (VMT
 -2تویوتا پریوس ( )Toyota Priusخودرویی است که از سال  ۱۹۹۷تاکنون تولید
شدهاست .پریوس نخستین خودروی ترکیبی در جهان است که تولید انبوه شد .این
خودرو یک خودرو برقی دوگانه (یعنی میتواند تنها بر باتری ،یا تنها بر موتور و یا هر
دو متکی باشد) ،موتورجلو-محورجلو ،اندازهی متوسط ( )Mid-size carهاچبک و فول
است که پیشتر یک خودرو کامپکت سدان بوده که توسط شرکت تویوتا تولید شده و
سپس توسعهی بیشتر یافته است .آژانس محافظت از محیط زیست ( )EPAآمریکا
و هیئت منابع هوایی کالیفرنیا ( )California Air Resources Boardخودروی
پریوس را بر از نظر میزان سهم آن در انتشار مهدود ،در میان پاکترین خودروهایی که
در ایاالت متحده فروخته میشود رتبهبندی کردهاند.
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این خطوط را پوششدهند .هر کاری غیر از این ،بهمثابه این است که
دقیقاً برخالف منافع محل زندگی خود اقدام میکنند .این امر اهميت
بيشتري نيز مییابد ،در صورتي كه قبول کنیم "محلههای کامل و
خودکفا" باید یک سيماي مناسب برای هر منطقهی شهری پایدار

3- Land Ordinance Survey

باشد .محلههای کامل و خودکفا ،محلههايی هستند که در آنها

که در آن زمان در مورد سامانههای تراموائی ارايه شد ،امروزه نيز

متوسط طول سفر روزانه بسیار کمتر از استانداردی است که در حال

مصداق دارد .گفته شده که ترامواها فاقد انعطاف هستند .آنها روي

حاضر وجود دارد؛ اين نوع محلهها ،شهرهايی را بهجود میآورند که

ریل حرکت میکنند ،پس اگر یکی از آنها گیر کند ،کل سامانه گیر

بهطور چشمگیری روند فعلی را ،که افزایش مستمر تقاضای حملونقل

میکند .ترامواها گرانتر از اتوبوسها هستند .اتوبوسها برای حرکت

است ،معکوس میکند.

کردن احتیاجی به سیمهايی بر فراز خود ندارند .اتوبوسها همان کار
ترامواها را انجام میدهند ،اما فوايد دیگری نیز دارند .معموالً این
استداللها برای خاتمه دادن به بحث کافی است .اما اجازه دهید از
زاویهی دیگری به این مسئله نگاه کنیم .درواقع ،مسئلهی اتوبوسها
در مقابل ترامواها نیست .از آنجا که اکثر مناطق دارای مترو در صدد
سرمایهگذاری براي نوعی از وسايل حملونقل ریلی هستند ،مسئله
این است که کدام شکل از حملونقل ریلی مناسبترین است :تراموای
ترین
سبکوزن ،حملونقل ریلی سبک 4با وزن متوسط ،یا ا ِسکای
ِ

5

سنگین ،یا فناوری متروی زیرزمینی.
اكثر كارشناسان اعتقاد دارند که سامانه ریلی گزينه مناسبي
است و باید بخش اعظمی از هزینهی حملونقل هر منطقه را به خود
اختصاص دهد .اما تا همین اواخر ،بودجههای ریلی تنها میتوانست
برای سامانههای سنتی حملونقل از نوع توپی-و-پره ،و با بهرهگیری
از فناوری حملونقل ریلی سبک غیرهمسطح ،هزينه شود" .سبک"
نامیدن این سامانهها کار اشتباهی است .آنها سامانههايی سریعالسیر
و سنگین هستند که میلیاردها دالر پول صرف ساختشان میشود.
سامانهی حملونقلی توپی-و-پرهای منطقهای پورتلند ،یعنی خط
شکل  16-2نقشهی خطوط تاریخی تراموای ونکوور ( )aبا مسیرهای حملونقلی
1
موجود در ونکوور ( )bهمخوانی مناسبي دارد.

اتوبوس ،تراموا ،حملونقل ریلی سبک ،و مترو

سریعالسیر منطقهی کالنشهری ،6در مرکزشهر مانند یک تراموای
بزرگ كار ميكند و در خیابانهای شلوغ با سرعتهای پايینتر حركت
میکند .اما هنگامی که در بیرون از منطقهی کوچک مرکز شهر
است ،همانند یک سامانهی غیرمسطح با حق تقدم ،با ایستگاههای

هنگامی که نشنال سیتی الینز (خطوط ملی شهر) 2سامانههای

با فاصلهی زیاد از يكديگر ،و سرعتهايی تا  95کیلومتر در ساعت،

تراموائی لس آنجلس را برچید ،استداللهای قوی بهنفع اتوبوسهای

شبیه به بسیاری از دیگر سامانههای حملونقل ریلی توپی-و-پرهای،

چرخ-الستیکی داشت .3يكي از اين استداللها اين بود كه هزینههای

کار میکند.

اولیه برای ترامواها بهمراتب بیشتر است ،هزینهی گرداندن اتوبوسها در
آن زمان نصف هزینهی گرداندن ترامواها بود .بسیاری از استداللهايی
 -1منبعNorth Vancouver: Whitecap Books, 1986; Translink 2008 :

)4- Light Rail Transit (LRT

2- National City Lines

5- Skytrain

3- Bauer, 1939

)6- Metropolitan Area Express (MAX
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پورتلند شروع شود و قبل از متصل شدن از میان رودخانهی کلمبیا به
شهر ونکوور در واشنگتن ،به بخش شمالی شهر پورتلند خدمترسانی
کند .برای تخصیص سهم چشمگیر از سرمايه محلی برای هزینهی
این پروژه ،تصویب رأیدهندگان در یک رفنراندوم الزم بود .با اختالف
اندکی ،رأی الزم بهدست نیامد و به این ترتیب یک عقبنشینی
بزرگ در ارتباط با حملونقل در این منطقه صورت پذیرفت .مقامات
رسمی پورتلند در ابتدا تصميم داشتند تسلیم شوند ،اما در نهايت
چنین نکردند .آنها همچنان به سامانهای احتیاج داشتند که به بخش
شمال غربی شهر خدمترسانی کند ،بنابراین به جستجوی گزینههای
ارزانقیمتتری پرداختند.
چیزی که آنها یافتند فناوری تراموای مدرن بود .اروپا هیچگاه
ترامواها را کنار نگذاشت ،و بسیاری از شرکتها هنوز در آنجا مشغول
ونقل ا ِسکودا ،3قادر
تولید تراموا هستند .یک شرکت ِچک ،بهنام حمل ِ
به ارايهی اجزای سامانهای بود که همراه با نصب و ترنها ،برای هر
 1/6کیلومتر ( 1مایل) مسیر دوطرفه  20میلیون دالر  -فقط یکپنجم
هزینهی فناوری َمکس ،یکدهم هزینهی ا ِسکای ت ِ ِرین بود .علت این
ارزانی چه بود؟ اندازهی ترنها همانند ا ِسکای ت ِ ِرین بود ،پس علت
این نبود .دلیل ارزانی زیاد این سامانه این است که درحالیکه قادر به
شکل  17-2عکس ( )aیک وسیلهی حملونقل ریلی "سبک" َمکس در پورتلند
را که مانند یک تراموا كار ميكند ،در پیشزمینه ،با یک تراموای ریلی واقعاً
سبک در پسزمینه ،نشان میدهد .عکس ( )bخط مِکس پورتلند را در خارج از
مرکز شهر ،جايی که مسافتهای طوالنی را میپیماید ،که معموالً یک سامانهی
1
ریلی سبک آن را طی میکند ،نشان میدهد.

توانايی حرکت در مسیر خیابانهای موجود را نیز دارد .این سامانه
میتواند یا از نوارهای عبوری خودروها استفاده کند ،مانند چیزی که
در پورتلند اتفاق میافتد ،یا با سرعت بیشتری در نوارهای عبوری ویژه

با این تقاضاهای سرعت ،فناوری خط سریعالسیر منطقهی

در مرکزشهر حرکت کند ،مانند چیزی که در گرین الین 4در بوستون

کالنشهری از نوع پورتلند هزینهی فراوانی ميطلبد ،حدود 50

اتفاق میافتد .ترنهای آن آنقدر سبک هستند که نیازی نیست برای

میلیون دالر برای ساخت هر مایل ( 1/6کیلومتر) از مسیر دوطرفه.

تحمل کردن آنها ،خیابانها و پلها مورد بازسازی و استحکامبخشی

هزینهی ساخت سامانههای کام ً
ال غیرهمسطح ،مانند سامانهی ا ِسکای

قرار گیرند .در خیابانهای معمولی ،تنها کافی است یک صفحهی

ِرین ونکوور ،چهار برابر آن است 200 :میلیون دالر یا بیشتر ،برای
ت ِ

بتونی به ضخامت  30سانتیمتر برای نصب ریلها ساخته شود .غیر از

2

ساخت این صفحه ،خیابانهاي موردنظر و کسبوکارهاي اطراف آن با

ساخت هر مایل از مسیر دوطرفه .در اواسط دههی  ،1990تریمِت

یک خط َمکس شمالی-جنوبی را بهمنظور کامل ساختن این سامانهی
بنیادی توپی-و-پره طراحی کرد .این خط جدید قرار بود از مرکزشهر

 -1منبعCreative Commons Attribution 2.5 License :
)2- Tri-Country Metropolitan Transportation District (TriMet
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حرکت در مسیر ویژهی خود با سرعت  80کیلومتر در ساعت است،

هیچ اختاللی روبرو نمیشوند.
در اروپا ،سامانههای تراموای شهری و واگنهای برقی ،نسبت به

3- Skoda Transportation
4- Green Line

سامانههای ریلی سنگینتر ،با سرعت بسیار بیشتری در حال گسترش
هستند و بهتدریج جايگزين اتوبوسها در شریانهای شهری خیلی

تراموا بهعنوان یک سرمایهگذاری شهری

اکثر بحثهای مرتبط با تراموا فقط حول مسايل حملونقلی است،

شلوغ میشوند .سرویسی که این سامانهها ،نسبت به اتوبوسها ،به

اما پیچیدگیها بسیار فراتر از این هستند .ترامواها انگیزهای برای

افراد مسن ارايه میکند ،بسیار مناسبتر است .با ترکیب جمعیتی

سرمایهگذاری هستند ،درحالیکه اتوبوسها چنین جاذبهاي ندارند.

که افراد باالی شصت و پنج سال در آن بهزودی بیش از  33درصد

این امر در پورتلند ،که در آن ورود خط تراموای مدرن سبب تسریع

مردم را تشکیل خواهد داد ،یعنی  200درصد افزایش نسبت به امروز،
این امر عاملی کلیدی محسوب میشود .حفظ تعادل بدن با باال رفتن

در شکلگیری توسعهی پُرتراکم شد و آن نیز بهنوبهی خود به شهر

پورتلند کمک کرد تا هزینههای ساخت را از طریق افزایش چشمگیر

سن مشکلتر میگردد .سوار شدن و سوار بودن بر وسايل نقلیهی

مالیاتهای دریافتی جبران نماید ،به وضوح ديده ميشود .بین

چرخ-الستیکی و اتوبوسها که کف آنها ارتفاع زیادی از زمین دارد

سالهای  1997و  ،2005تراکم توسعهی مجاور خط جدید تراموا،

و مدام در معرض تکانهای مختلف هستند ،پس از پنجاه و پنج

بهطرز بیسابقهای افزایش یافت .در دو بلوک اطراف خط تراموا2/28 ،

سالگی سخت و سختتر میشود ،و پس از هفتاد و پنج سالگی تقریباً

میلیارد دالر سرمایهگذاری شد ،که شامل  7200واحد مسکونی جدید

غیرممکن میگردد .در حالیکه کف ترامواها ارتفاع کمی از زمین دارد

و  427هزار متر مربع فضای تجاری دیگر بود؛ و حتی مهمتر از آن،

و بهراحتی میتوان سوار آن شد ،و در ضمن فاقد هرگونه تکانهای

توسعهی جدید فقط در فاصلهی یک بلوک از خط تراموا 55 ،درصد از

طولی یا عرضی است.

کل توسعه در هستهی مرکزی شهر را تشکیل میداد .برای مقایسهی

ترامواها همیشه برقی هستند و سبب انتشار مستقیم هیچ

بهتر ،باید بدانیم که پیش از ساخت این خط تراموا ،زمینی که به

گاز گلخانهای نمیشوند و میزان گازهای گلخانهای که بهطور

فاصلهی یک بلوک از مسیر پیشنهادی بود ،فقط  19درصد از کل

غیرمستقیم توسط آنها تولید میگردد ،بسیار اندک است .باالخره ،و

توسعه را به خود جذب کرده بود.

مهمتر از همه ،هنگامی که همهی هزینههای این سامانهها در طول

اکثراً ،این افزایش چشمگیر در میزان سرمایهگذاری را به حضور

عمر مفیدشان درنظر گرفته شود ،از اتوبوسها ارزانتر هستند .در

خط تراموا نسبت میدهند .توسعهدهندگان توسعهای جدید در ساوت

طول چرخهی حیات ،هزینهی سامانههای تراموائی بهازای هر مسافر

واترفرانت 1واقع در انتهای دیگر مرکزشهر ،در بخش پِرل ،2تا زمانی که

بر مایل ( 1/6کیلومتر)  1/23دالر ،در مقایسه با  1/62دالر بهازای هر

مقامات شهر امتداد دادن خط تراموا را تا آنجا تضمین نکرده بودند،

مسافر بر مایل برای اتوبوسهای دیزلی است .چنانچه میزان تولید

کار توسعهی خود را شروع نکردند .این توسعهدهندگاني که بخش

گازهای گلخانهای درنظر گرفته شود ،اختالف بسیار فاحشتر خواهد

پرل را با دسترسی کامل به خط تراموا و با موفقیت تمام بهوجود

بود .اتوبوسهای دیزلی بهطور تقريبي  200گرم دیاکسید کربن

آورده بودند ،از روی تجربه ،وجود تراموا را برای نیل به موفقیت خود

بهازای هر مسافر بر مایل تولید میکنند ،در حالی که ترامواهای مدرن

ضروري میدانستند .اگر نظام بازار آزاد چیزی برای گفتن در این

سبب تولید تنها  0/45تا  23/4گرم (بسته به اینکه منبع تولید برق

مورد داشته باشد ،این است که اقتصاد تراموا ،هنگامی که ارزش

مورد نیاز آنها چیست) میشوند .جزئیات بیشتر در مورد رابطه بین

سرمایهگذاریهای جدید در کنار آن نیز در نظر گرفته شود ،بسیار

این هزینهها و انرژی در ادامه میآید.

با بازدهتر از سرمایهگذاری در اتوبوسهای دیزلی چرخ-الستیکی یا
وسايل حملونقل همگانی سنگین است.

1- South Waterfront
2- Pearl
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خودرو ،اتوبوس ،تراموا ،یا وسايل حملونقل ریلی

برادوی 1در ونکوور
سنگین؟ بررسی موردی کریدور
ِ

براد ِوی کریدور شرقی-غربی موجود در ونکوور است ،که از مرز

شرقی آن در خیابان باوندری 2شروع شده و تا مرز غربی آن در پردیس

هم تراموا جايگزين آنها نشود ،مشکل خیلی بزرگی بهوجود نخواهد
آمد .اما این کریدور ،بهخاطر تعداد زیاد عابران سوارهی آن ،نامزد
سرمایهگذاریهای اساسی جدید برای وسايل حملونقل همگانی است.
استفاده از مقدار نسبتاً کمی از منابع مالی پیشنهادی ،برای احیای

دانشگاه بریتیش کلمبیا ادامه مییابد .برادوی همیشه خیابان خوبی

ترامواها در براد ِوی ،منطقی به نظر میرسد .ترامواها باعث کاهش

برای حملونقل همگانی بوده ،حتی هنگامی که ترامواها از آن حذف

آلودگی میشوند ،برای استفادهی افراد مسن و ناتوان مناسبترند،

شدند .تمامی ویژگیهای مربوط به دسترسی و تراکم ،که پیشتر

ظرفیت بیشتری دارند ،برای همه سفر راحتتری را بهارمغان میآورند،

در این فصل کتاب بررسي شد ،در آن یافت میشود .این کریدور

در بلندمدت بهازای مسافر-کیلومتر ارزانتر از وضعیت موجود خواهند

دارار نواری ممتد از فضاهای تجاری در طول خود است که در فاصله

بود ،و سبب جذب سرمایهگذاری در جايی میگردند ،که از هر جای

کوتاهی از مناطق مسکونی با تراکمهای باالتر از پانزده واحد مسکونی

دیگری برای سرمایهگذاری مناسبتر است.

در هر جریب (حدود  4000متر مربع) قرار دارد ،تا از وجود رفتوآمد
افراد سواره و پیاده در آن بهصورت مستمر اطمینان حاصل شود.

سامانهی بهینه برای حملونقل همگانی کدام است؟

ساکنانی که در نزدیکی براد ِوی زندگی میکنند ،بدون خودرو نیز

چه داليلي وجود دارد که در بلندمدت ،ترامواها نسبت به

میتوانند امورات زندگی خود را بگذرانند .بسیاری از ساکنان اطراف

اتوبوسهای سریعالسیر ،یا وسايلحملونقل همگانی "سریع" سنگینتر،

این کریدور ،دانشجویان دانشگاه بریتیش کلمبیا هستند ،که همیشه

مانند ا ِسکای ت ِ ِرین ،که برای این کریدور پیشنهاد شده است ،بازدهی

با یک اتوبوس به دانشگاه ميرسند – اتوبوسی که هر سه تا پنج

اقتصادی بیشتری دارند؟ برای رسيدن به پاسخي مفيد بايد پرسشهاي

دقیقه در ایستگاه حاضر ميشود .درحال حاضر بیش از نیمی از تمامی

ديگر را نيز پاسخ داد .پرسشهايي نظير :بازدهی اقتصادی بیشتر در

سفرها در این کریدور ،با بیش از شصت هزار سفر در روز ،با اتوبوس

چه؟ در طول چه فاصلهای؟ برای خدمترساني به کدام کاربریها؟

انجام میشود .بسامد بسیار باالی آمدوشد اتوبوسها ،حتی بدون وجود

به این ترتیب این سوال ساده ،بهسرعت به پرسشی پیچیده تبدیل

تراموا ،سبب تقویت عملکرد کریدور براد ِوی شده است .اتوبوسها ،هم

میگردد .اگر با این سوال آغاز کنیم که رابطهی بهینه بین کاربری زمین

سریعالسیر هستند و هم یک بلوک در میان ایستگاه دارند ،فاصلهی

و وسايل حملونقل همگانی کدام است ،و اینکه کدام نوع از وسايل

ایستگاههای آنها از يكديگر بین یک تا دو مایل ( 1/6تا  3/2کیلومتر)

حملونقل همگانی به بهترین وجه در خدمت این حالت بهینه خواهد

است .این خیابان دارای نوارهای عبوری ویژهی اتوبوس نیست ،هرچند

بود ،کمک زیادی به یافتن پاسخ مناسب خواهد شد .به همین ترتیب،

در برخی از قسمتهای آن ،نوارهای عبوری مجاور پیادهرو ،در طول

بايد بررسي شود كه تأثیر عواملی مانند عرضهی غیرمطمئن بنزین ،و يا

ساعات اوج ،به رفتوآمد وسايل حملونقل همگانی اختصاص دارد.

انتشار گازهای گلخانهای بر برنامهریزی بلندمدت حملونقلی چیست؟

بخشهای قابل پیادهروی ،تراکم کافی ،آمدن اتوبوسها در هر سه

تصمیمات اتخاذ شده در ونکوور و جاهای دیگر در مورد سرمایهگذاری

دقیقه ،دسترسي سریع به خدمات تجاری ،و پنج دقیقه پیادهروی تا

در ده سال آینده مشخصکنندهی الگوهای نحوهی استفاده از اراضی و

مقصد در هر دو انتهای سفر ،همه و همه بهگونهای همافزا به بهبود

حملونقلي خواهد بود ،که تا صد سال بعدی دوام خواهند داشت .چگونه

عملكرد این کریدور کمک میکنند.

میتوانیم سامانهای را انتخاب کنیم که بهنوعی به كاهش انرژی ،هزینه

اتوبوسهای براد ِوی خیلی خوب کار میکنند؛ اگر هیچ وقت

و انتشار گازهای گلخانهای ،که آینده خواستار آن است ،کمک كنيم؟
یک بولتن پژوهشی که توسط مرکز طراحی برای پایداری 3در

1- Broadway Corridor
2- Boundary Street
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3- Design Center for Sustainability

دانشگاه بریتیش کلمبیا تهیه شده ،اطالعات الزم برای پاسخگويی

درحالیکه هم اتوبوسها و هم ترامواها راههای مؤثری برای

به این سواالت را تدوین كرده است .نتایج حاصله در چارچوب سه

تکمیل کردن سفرهای پیاده هستند ،بازدهی انرژی ترامواها ،نسبت

اصل بنیادی پایداری سازماندهی شده است )1( :سفرهای کوتاه از

به اتوبوسهای دیزلی و حتی از اتوبوسهای برقی دیرکدار نیز بسيار

سفرهای بلند بهترند )2( ،کربن کمتر بهتر از کربن بیشتر است ،و ()3

بهتر است .خودروهايی که نیروی محرکهی آنها برق است ،امکان

چیزی را انتخاب کنید که در بلند مدت از همه ارزانتر است.

استفاده از منابع "سبز" انرژی را دارند :برق تولیدشده از آب ،باد ،یا

ابتدا ،سفرهای کوتاهتر .اگر بهجای استفاده از خودروی شخصی،

نیروی خورشیدی که ،بهطرز ایدهآلی ،میتوانند تولید کربن توسط

از وسايل حملونقل همگانی استفاده كنيم ،و در اين صورت ميانگين

بخش حملونقل را بهکلی حذف کنند .ولی حتی ترامواها که انرژی

سفرهای كوتاه با وسايل حملونقل همگانی در طول زمان بيشتر شود،

خود را از نیروگاههای تولید برق ،که در آنها ذغالسنگ سوزانده

ی که در کاهش
نتيجه رضايتبخش نخواهد بود .در نهایت ،صرفهجوي 

میشود ،تأمین میکنند ،از اتوبوسهای دیزلی مقدار بسیار کمتری

استفاده از انرژی و منابع میشود ،توسط افزایش مسافت سوارهی

گازهای گلخانهای به ازای هر مسافر-کیلومتر ،تولید میکنند ،چرا که

پیمودهشدهی هر فرد 1با وسايل حملونقل همگانی جدید ،خنثی

وسايل نقلیهی برقی نسبت به موتورهای احتراقی درونسوز ،در تبدیل

خواهد شد .اگر سفرهای کوتاهتر با وسايل حملونقل ،هدف بلندمدت

انرژی کربن به نیروی محرکه ،بازدهی بسیار بیشتری دارند.

است ،در اینصورت بهترین گزینه برای نیل به این هدف کدام است؟
در محلههای سنتی دارای تراموا ،اتوبوسهای محلی و ترامواها مکمل
سفر پیاده هستند ،به این ترتیب که سواره و پیادهشدنهای پیاپی تغییر

23.59

دياكسيدكربن از
وسائل نقليه

سفر را میسر میسازند ،و در مقایسه با انواع دیگر وسايل حملونقل،
سفرهای کوتاه به محل کار یا خرید ،ميسر ميشود .بنابراین ،سفر

106.8

دياكسيدكربن از
ساختو ساز ،مواد و نگهداري

156.3
51.6

پیاده در محلههای دارای تراموا ،نوع حاکم نحوهی جابجايی است ،که

بي آر تي
اتوبوس ديزلي

201.4

در آن ،خود تراموا نقشی مانند شتابدهنده به عابر پیادهرو را دارد و
بُرد دسترسي سفر پیاده را افزایش میدهد.

ترامواي مدرن
اتوبوس برقي
ترن هوائي
ا ِل آر تي

270.1

تويوتا پريوس

261.9

فورد ا ِكسپلو ِرر

578.6
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معادل گرم دياكسيدكربن  /مسافر-مايل

ترامواي مدرن
اتوبوس برقي
ترن هوائي
ا ِل آر تي

2.5
1.6
4.7
4.6

بي آر تي
اتوبوس ديزلي

5.0
3.9

تويوتا پريوس

9.9

فورد ا ِكسپلو ِرر

9.9
12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

فاصله (مايل=  1.6كيلومتر)

2.0

0

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

تعيين ميزان سرمايه الزم برای انواعی از وسايل حملونقل ،مانند
تراموا ،ا ِل آر تی ،و ا ِسکای ت ِ ِرین بهآسانی قابل برآورد است ،چراکه
سرمایهگذاری بزرگ اولیه برای ساختن زیرساختها (ریلها ،سکوها،
ایستگاهها ،و غیره) عموماً بستگی مستقیم با پروژه دارد .اما ،تعیین

شکل  18-2متوسط مسافت پیمودهشده توسط وسیلهی حملونقل.

2

1- Vehicle-miles traveled per person

 -2منابعAPTA, 2009; Buehler et al., 2009; IBI Group, 2003 :

بسیاری از هزینههای مرتبط با استفاده از خودروهای شخصی ،سرویس
اتوبوس محلی ،و تا حدي بی.آر.تی و اتوبوسهای برقی ،مشکلتر
 -3منابعStrickland, 2008; U.S. Environmental Protection Agency, :
2005; Spadro, Langlois, and Hamilton, 2000
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است ،چرا که این وسايل نقلیه بر روی جادههای موجود رفتوآمد

تولید میشوند و برآورد آنها بسیار مشکل است) ،تویوتا پریوس بهترین

میکنند ،که هزینهی ساخت و نگهداري آنها در اکثر محاسبات مربوط

امتیاز را از نظر مسافر-کیلومتر ،با هزینهی کل  1,09دالر ،و پس از آن

به هزینهها ،برای این نوع از وسايل نقلیه ملحوظ نشده است .به این

تراموا با  1,23دالر ،كسب كرده است .حتی با هزینههای قابل اغماض

دلیل ،هزینههای خارجی که در ارزشگذاری زمین و منابعی که به

انرژی ،سامانهی ا ِسکای ت ِرین منطقهی ونکوور با تفاوت زیادی ،یعنی

زیرساختهای اتومبیل اختصاص داده شده ،تاثير دارند ،برای محاسبه

 2,66دالر ،گرانترین گزینه است.

دقیق هزینههای واقعی این سامانه ،الزم هستند .برآوردهای مربوط به

نتایج نشانداده شده در شکل  21-2نشاندهنده هزینهی

سرمایه و هزینههای خارجی بهازای مسافر-کیلومتر برای هر یک از

جابجا شدن یک نفر بهاندازهی یک مایل ( 1/6کیلومتر) است .این

انواع حملونقل در شکل  20-2نشان داده شده است.

نوع محاسبه ،انواعی از حملونقل که عموماً فواصل طوالنیتری را
طی میکنند را حمايت ميكند .اما از آنجا که سفرهای کوتاهتر ،در
چارچوب این بحث ،پایدارتر هستند ،توجه کردن به هزینهی هر سفر

هزينههاي سرمايهاي اوليه
هزينههاي خارجي كامل

ترامواي مدرن
اتوبوس برقي
ترن هوائي
ا ِل آر تي

0.71دالر
 0.56دالر

(بدون احتساب آلودگي)

 2.34دالر
 1.27دالر

بي آر تي
اتوبوس ديزلي

 1.12دالر
 0.31دالر

تويوتا پريوس

 0.77دالر

فورد ا ِكسپلو ِرر

 1.02دالر
 2.50دالر

 2.00دالر

 1.50دالر

 1.00دالر

 0.50دالر

0

دالر آمريكا در سال  / 2009مسافر-مايل

شکل  20-2کل هزینهی سرمایهای بهازای مسافر-مایل .هزینههای سرمایهای
با استفاده از هزینههای ساخت و/یا هزینههای وسیلهی حملونقل که در طول
حیات موردانتظار این سامانه مستهلک شده ،محاسبه شده است .هزینهی سالیانه
سپس به مسافر-مایل سالیانه که برای هر یک از انواع وسايل نقلیه گزارش شده،
1
تقسیم گردیده است.

متوسط نیز سودمند است .متوسط فاصلهی سفر كمتر نشاندهنده
پايداري بيشتر است ،چراکه رابطهی بین نوع حملونقل و کاربری
زمین ،بهینه شده است .برعکس ،هزینههای پايین بهازای هر مایل
هیچ منفعتی برای ما نخواهد داشت اگر رابطهی بین نوع حملونقل
و کاربری زمین به نحوی باشد که تمامی سفرها بهطور غیرالزمی
طوالنی گردند.
هزینهی هر سفر متوسط برای هر یک از انواع حملونقل در شکل
 22-2نشان داده شده است .در این سناریو ،انواعی از حملونقل که
ترغیبکنندهی کاربریهايی هستند که از سفرهای کوتاهتر پشتیبانی
میکنند (اتوبوس برقی و تراموا) ،نسبت به انواعی از حملونقل که
تسهیلگر الگوهايی از کاربری زمین هستند که بهصورت پراکنده
ميباشند (انواعی از حملونقل که برای سفرهای با سرعت باال و

مالحظهی بعدی ،هزینهی عملكرد و نگهداري مداوم است .شکل
 21-2نشاندهندهی این مخارج ،همراه با هزینههای مربوط به سرمایه

مسافت طوالنی طراحی شدهاند) ،بهطور چشمگیری بازدهی اقتصادی
بیشتری دارند.

و هزینههای خارجی است .مخارج مربوط به انرژی بهصورت مجزا از

توجه به این که منافع توسعهی شهر تراموائی تنها از ساخت

هزینههای مربوط به عملكرد نشان داده شده است ،هزینههای انرژی

خود سامانهی تراموا بهدست نمیآید ،نكته بسيار كليدي است .شهر

هر یک از انواع حملونقل و همچنین افزایش آیندهی هزینههای انرژی

تراموائی مفهومي نظاممند دارد كه مستلزم شکلگیری منسجم

که میتواند بهعلت کمیابتر شدن سوختهای تجدیدناپذیر ،مانند

ساختار شهر و تقاضاهای حرکت است .ترامواهای مدرن ،که در حومهی

نفت محتمل باشد .با استفاده از هزینههای خارجی کامل (بدون در

شهر با تراکم پايين و بدون راهبردی جامع برای میانسازی شهری،

نظر گرفتن هزینههای مرتبط با آلودگی هوا و آب که توسط حملونقل

ِ
برگشت آرام سرمايه
استفاده میشوند ،محکوم به داشتن مسافر کم و
هستند 2.بنابراین اصل شهر تراموائی چیزی فراتر از فقط خودرو ،و راه

 -1منابعAmerican Automobile Assosiation, 2009; Translink, 2008; :
TTC, 2007; IBI Group, 2003; National Transit Database, 19982007; Portland Bureau of Transportation and Portland Streetcar
Inc., 2008; Buchnan, 2008
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2- Gormick, 2004

است .این اصل در ارتباط با تعادلی بین تراکم ،کاربری زمین ،نحوهی

ترامواي مدرن
اتوبوس برقي
ترن هوائي
ا ِل آر تي

اتصاالت ،وسايل حملونقل همگانی ،و قلمروی عمومی است .مفهوم
شهر تراموائی با محلههای تکخانواری قابلانطباق است که هنوز
قابليت استفاده از وسايل حملونقل همگانی در آنها امكانپذير است.

بي آر تي
اتوبوس ديزلي

این امر سبب میشود که پیادهروی بخشی از تجربهی روزانهی اکثر

تويوتا پريوس

ساکنان شود ،و درضمن امکان حرکت برای استفادهکنندگان ناتوان
نیز میسر ميشود .آمار نشان داده است كه اين طرح میتواند بهطور
امکانپذیری در نواحی حومهی شهر بهکار گرفته شود و تغییراتی
اساسی در جهت كاهش استفاده از اتومبیلهای شخصی و افزايش
استفاده از وسايل حملونقل همگانی ايجاد كند .افزون بر اين ،میتواند
بهطرز چشمگيري باعث افزایش سرمایهگذاری شوند ،بهنحوی که نه

فورد ا ِكسپلو ِرر
 14.00دالر  12.00دالر  10.00دالر  8.00دالر

 6.00دالر  4.00دالر

دالر آمريكا در سال  / 2009مسافر-مايل

 2.00دالر

0

شکل  22-2کل هزینه بهازای هر سفر .کل هزینه بهازای هر سفر ،با ضرب
کردن هزینه بهازای هر مسافر-مایل ،در متوسط طول سفر با هر یک از وسايل
نقلیه محاسبه شده است.

اتوبوسها و نه خطوط متروی زیرزمینی گرانقیمت ،قادر به انجام آن
اصل شهر تراموائی ،چه با و چه بي خودروهای چرخ-فوالدی،

نیستند.

شکلی مانا و با سابقهی طوالنی و موفق است که باید تا سال 2050
مناطق شهری پایدارتری ايجاد كند .مفاهيم ديگر شهر پایدار که
هزينههاي سرمايهاي عملياتي و خارجي بدون احتساب آلودگي
هزينهي انرژي در حال حاضر
افزايش هزينهي انرژي در آينده

فرض ميشود مناطق شهري بسيار پرتراكم هستند كه به سامانههای
ترامواي مدرن
اتوبوس برقي
ترن هوائي
ا ِل آر تي

1.23دالر
 1.64دالر
 2.66دالر
 1.68دالر

بي آر تي
اتوبوس ديزلي

 2.02دالر
 1.62دالر

تويوتا پريوس

 1.09دالر

فورد ا ِكسپلو ِرر

 1.54دالر
 2.50دالر

 2.00دالر

 1.50دالر

 1.00دالر

 0.50دالر

0

دالر آمريكا در سال  / 2009مسافر-مايل

شکل  21-2کل هزینه به ازای مسافر-مایل .کل هزینه به ازای مسافر-مایل با
اضافه کردن هزینههای سرمایهای ،خارجی ،عملیاتی ،و انرژی برای هر یک از
انواع وسايل نقلیه محاسبه شده است.

زیرزمینی سریعالسیر منطقهای متصل ميباشند ،به نظر با بافت
موجود مناظر شهری قبل از جنگ و بعد از جنگ در تضاد است و برای
ما بیش از حد گران تمام ميشود .در منتهیالیه دیگر طیف ،با فرض
این که تحولی در فناوری ،مانند خودروی هیدروژنی ،به ما امكان
گسترش افقی شهرها تا بینهایت را دهد :ظاهرا ً حتی فريبندهتر است.
برای بهبود شهرهای بیمارمان ،باید بدنهی فیزیکی شهر را مشخص
و درمانی فیزیکی و متناسب با ظرفیت ویژهی آن را برای آیندهای
سالمتر ،شروع کنیم .بدنهی فیزیکی مناطق ما ،الگوی شهر تراموائی
بوده و هست .اصل شهر تراموائی ،مجموعهای واضح از راهبردهايی
است که خود را در طول چندین دهه به اثبات رساندهاند.
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فصل

3

طراحی یک سامانهی خیابانی متصل

محلههای که در آمریکای شمالی تا قبل از سال 1950ساخته

در انتهای دیگر این طیف ،سامانههای بنبستی وجود دارد که در

شدند از نظر میزان اتصاالت خیابانها بهيكديگر غنی بودند ،دلیل این

حومهی شهرهای بعد جنگ جهانی دوم بهوجود آمد .در اين سامانهها،

امر تعداد به نسبت زیاد تقاطع خیابانها در هر کیلومتر مربع است.

تمام خیابانها بنبست هستند و تنها یک راه از هر خانه برای رسیدن

سامانههای خیابانی متصل بهيكديگر ،برای رسیدن به خیابانهای

به شریانهای اطراف حومهی شهر ،موجود است .این سامانهی

اصلی اطراف ،بیش از یک راه ارايه میکنند .در اکثر شبکههای

بنبست-محور میتواند بهعنوان سامانهی شجری ،درختگون ،یا

خیابانی متصل به يكديگر ،دو نوع خیابان موجود است :خیابانهای

درختی ،در مقابل شبکهی موجود در سامانههای متصل به يكديگر،

باریک مسکونی و خیابانهای شریانی .در این کتاب ،به داليلی که در

تعریف ميشود .در این سامانه تمامی خیابانها از یک "تنهی" اصلی،

فصل  2توضیح داده شد ،خیابانهای شریانی در شبکههای متصل به

بهصورت شاخه بیرون میزنند ،و در شهرهای آمریکا و کانادا این

يكديگر ،شریانهای "تراموائی" ناميده شدهاند.

تنه معموالً همان آزادراه است" .شاخههای" اصلی به تنهی اصلی
ِ
کوچک
آزادراه متصل است ،که خیابانهای شریانی یا بزرگراههای
تغذیهکنندهی حومهی شهر هستند .این شاخههای بزرگ خود به
دستهی بعدی در بخش پايينتر درخت ،یعنی "شاخههای کوچک"
متصلاند ،که همان خیابانهای جمعکننده هستند .خیابانهای
جمعکننده نیز بهنوبهی خود به "ساقهها و نوک شاخههای" این
سامانه ،یعنی خیاباهای مسکونی و بنبستها ،متصلاند.
امتیازات اصلی سامانهی متصل به يكديگر این است که تمامی
سفرها را تاحد ممکن کوتاه میسازد ،به عابران پیاده و دوچرخهسواران
اجازهی رفتوآمد از میان این سامانه را میدهد ،و با ارايهی مسیرهای
جايگزين متعدد برای رسیدن به مقصدی واحد ،راهبندانها را به
حداقل میرساند .نقطهضعفهای اصلی سامانهی خیابانهای متصل به
يكديگر ،این است که هیچ خانهای در آن بهطور کامل از مزاحمتهای

شکل  1-3خیابانهای متصل به يكديگر ،بخشی حیاتی از یک شهر پایدار است.
این دیاگرام نشاندهندهی یک شبکهی متعامد /داراي مسير مستقيم است ،اما
انواع مختلف دیگری نیز وجود دارد .شبکههای قوسی ،محوری ،و غیرمنتظم
همگی عملكرد خوبی دارند.

ترافیکی شبکهی معابر شهر در امان نیست ،و مقدار طول خیابانها در
هر قطعهی شهری استاندارد بیشتر از مقدار آن در سامانهی درختی
است.
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نقطهضعفهای اصلی سامانهی درختی این است که تقریباً تمامی
سفرها در آن طوالنیتر از حالتی است که این سامانه بهصورت متصل
به يكديگر میبود ،و احتمال راهبندان در آن بیشتر است ،چراکه پس
از گذشتن از تقاطعهای اصلی ،راههای جايگزينی در اختیار سوارهها
قرار نمیدهد.
ویژگی اصلی
علیرغم این نقطهضعفها ،سامانهی درختی،
ِ
بخشهایی از شهرها شدهاست ،که از سال  1950به بعد ساخته شدهاند.
روند پیچیدهای که بهوجودآورندهی محلههای جدید است ،آنچنان
نسبت به سامانهی خیابانی درختی متعهد است ،که از هرگونه طرز
فکر دیگری جلوگیری میکند .اکثر برنامهریزان و مهندسان حملونقل
شهری و منطقهای ،تنها با زبان "سلسلهمراتب خیابانی" یا طبقهبندی
()a

مراتبی خیابانها صحبت میکنند.
سلسله
ِ

()b

شکل  2-3یک کیلومتر مربع در یک بخش معمول در حومهی شهر ( )aدر
ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،با شصت و شش تقاطع ،در مقایسه با یک
کیلومتر مربع در یک محلهی معمول خودرو-محور ( )bدر ساری ،واقع در
بریتیش کلمبیا ،با سی و هشت تقاطع.

امتیازات اصلی سامانهی درختگون یا درختی این است که برای
خانههای خوشاقبالی که در انتهای بنبستها قرار میگیرند ،مزاحمت
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شکل  3-3این مدرسهی ابتدايی در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا ،دروسط
یک اَبَربلوک ،در فاصلهی بسیار زیادی از راه شریانی و پُرترافیک که در باال
مشخص است ،قرار دارد .پیاده رفتن از درب اصلی مدرسه تا نزدیکترین ایستگاه
اتوبوس به آن ،مستلزم بیش از نیم مایل ( 800متر) راه رفتن است.

چالشهای سامانهی خیابانی درختی

ترافیک بهکلی از بین میرود ،چنانچه بهینه طراحی شده باشد

از نظر حقوقی ،شهرها مجموعهای قوانین و مقررات دارند ،با

اجازهی جریان روان خودروها را در کل این سامانه میدهد و مقدار

اين فرض که تمامی سامانههای جادهای ،درختی هستند ،كه این

طول خیابانها در هر قطعهی شهری استاندارد در آن کمتر است.

امر داشتن خیابانهای متقاطع را غیر ممکن میسازد .برای مثال،

بخش برنامهریزی سال ِم ،1واقع در ا ُ ِرگان ،از متقاضیان توسعههای

کرد تا یک "محلهی پایدار" را ،براساس اصولی مانند آنچه در این

جدید میخواهد تا قبل از آنکه پیشنهادشان مورد تصویب قرار گیرد،

کتاب آمده است ،طراحی کنند .در انتها ،یک سامانهی شبکهای متصل

سلسلهمراتب دسترسی از معابر موجود را به کلیهی خیابانهای

تعديلشده ،طراحی شد .تمامی شرکتکنندگان در شا ِرت ،4ازجمله

پیشنهادی در طرحشان مشخص نمایند .در سال  ،2003طراحان

مهندس مشاور ،متوجه منطق شبکهی متصل شدند و از آن پشتیبانی

و حامیان یک محلهی جدید پایدار در مرکز آموزشی ایالتی سابق

کردند .اما هنگامی که از این مهندس خواسته شد تا نحوهی عملكرد

فِیروییو 2در سالم چنین استدالل کردند که سامانهی خیابانی

این سامانه را مدلسازی کند ،وی میبایست بهصورتی مصنوعی یک

پیشنهادی ایشان اصوالً بدون سلسلهمراتبی براساس میزان جریان

سلسلهمراتب را به سامانهی معابر نسبت میداد ،چرا که در غیر این

ترافیک است ،و درعوض ،بهگونهای طراحی شده است که جریان

صورت ،نرمافزار جریان ترافیکی 5کار نمیکرد .بنابراین ،حتی نرمافزار

ترافیک را در کل شبکه پخش ميکند .متأسفانه مهندسان و

مدلسازی هم تنها یک نوع سامانه را میشناسد :سامانهی درختی.

برنامهریزان شهری اختیار الزم را برای پذیرش این استدالل نداشتند،

این تصمیمات ،که بهخاطر ردهبندی کام ً
ال معیوب خیابانها و

و احساس میکردند که سیاستهای اتخاذشده در نها ِد مربوطهی

تمرکز مطلق بر یک سيستم ،بهقیمت نادیده گرفتن تمامی الزامات

ایشان ،طبقهبندی سلسلهمراتبی معابر را غیرقابلاجتناب کرده است.

مربوط به یک محلهی پایدار ،صورت میگیرد ،محلههايي ايجاد كرده

اصلی"
پس از این شکست ،طراحان و حامیان این پروژه" ،خیابان
ِ

که در آن مردم مجبورند بیش از آنکه باید ،رانندگی کنند .بررسیهای

موجود در طرحشان را ،که فروشگاهها و دیگر تسهیالت محله ،مانند

انجامشده نشان میدهد که ساكنان محلههايي كه نظام درختی دارند،

کتابخانهها و مدارس ،در آن پیشنهاد شده بود را با اکراه "شریانی"

 40درصد بيشتر از ساکنین محلههای قدیمیتر شهرهای تراموائی،

نامیدند .متأسفانه ،خو ِد این تغیی ِر نام سبب شد تا مقامات بخش اعالم

رانندگی ميکنند .توليد گازهاي گلخانهاي نيز به همين نسبت در

کنند که طبق سیاستهای نها ِد ایشان ،وجود مدرسهی ابتدايی در

اين محلهها بيشتر است؛ با فرض اینکه هر خانوار در این سامانهها

آنسوی خیابانهای "شریانی" ممنوع است ،چرا که اکثر محصلین

دارای دو خودرو یا بیشتر است ،سهم تولید گازهای گلخانهای هر

برای رسیدن به مدرسه ،باید از معبری پُررفتوآمد و خطرناک بگذرند.

خانه در آنها بهآسانی دوبرابر هر خانهی متعلق به ساکنین بخشهای

رسمی مدرسه احساس کردند که قدرت و
در اینجا نیز ،مقامات
ِ

تراموائی سنتی است.

اختیار الزم را ندارند و تنها میتوانند با طرحی موافقت کنند که در
آن ،مدرسه در جايی از محوطه قرار گیرد که "آرامتر" ،و دسترسي

خیابانهای درختی :مفيد برای خودروها ،مضر برای مردم

سوارهی آن کمترافیکتر ،باشد .ایشان پیشنهاد کردند که مدرسه در

مشکل اصلی سامانهی درختی این است که تمامی سفرها در یک

انتهای یک بنبست ،با فضايی وسیع باشد تا" مادران بتوانند صبحها

نقطه جمع میشوند و آن نقطه معموالً تقاطع دو معبر شریانی در

در آنجا فرزندانشان را از اتومبیل پیاده کنند" .متأسفانه ایشان هرگز

حومهی شهر یا َرمپ ورود به آزادراه است .از آنجا که تمامی سفرها در

به این نکتهی طرح جامع توجهی نکردند که میگوید مدرسه باید "در

یک منطقه ،تنها به یک نقطه میرسند ،تعدا سفرها در تقاطع مربوطه

نقطهای کانونی قرار داشته باشد تا پیادهرفتن به آن برای همه راحت
باشد و تبدیل به نماد اصلی يك محله شود".
مثال دوم :در سال  ،1998شهر ساری در بریتیش کلمبیا ،با مرکز
طراحی پایدار 3که بخشی از دانشگاه بریتیش کلمبیا است ،همکاری

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

 Charrette -4مأخوذ از زبان فرانسوی به معنی گاریدستی است .در مدارس معماری
این کشور ،هنگام تحویل پروژه ،که توسط گاریدستی حمل میشد ،دانشجویانی که
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 میگویند .شارتی که در اینجا ذکر
آن آمد ،جلسه یا جلسههائی است که در ابتدای هر پروژه ،در روش جدید طراحی منسجم
( ،)Integrated Designگذاشته میشود و در آن تمامی ذینفعان و دستاندکاران
پروژه ،از قبیل مالک ،طراح ،شهرداری ،ناظر ،مجری ،و  ...حضور دارند و چارچوب اصلی
طرح با پذیرش تمامی آنها مورد قبول واقع میشود تا به این ترتیب از آغاز پروژه ،از بروز
اشتباهات بزرگ در آن پیشگیری شود.
5- Traffic-flow software
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تقريبا تا چهاربرابر بیش از یک تقاطع معادل آن در یک سامانهی

عبوری باریک ،و بدون نوارهای گردش ،و با دو نوار پارکینگ کار

بههممتصل ،است ( .)Allen, 1996بهخاطر تحمیل تمامی این

میکند .نوارهای پارکینگ در طول ساعات اوج بهعنوان نوار عبوری

سفرها به یک نقطهی کوچک ،وقوع راهبندان غیرقابلاجتناب است.

کار میکنند؛ بهرهبرداری دوگانه از یک نوار در محلههای قدیمی رایج

تنها با تعریض فوقالعاده زیاد این تقاطعهاست که میتوان از میزان

است ،ولی در محلههای جدید جايی ندارد .گردش بهچپ در بسیاری

وقوع این راهبندانها کاست .در حال حاضر ،صرف هزینههای هنگفت

از تقاطعها برای روان نگاهداشتن جریان ترافیک ،محدودیتهايي

برای تعریض تقاطعهای حومهی شهر ،با نه یا ده نوار عبوری 4متری،

دارد .نوارهای عبوری نسبتاً باریک و سه متری است ،و در نتیجه

و ایجاد عرضی برابر با  60متر یا بیشتر برای این تقاطعها ،تبدیل به

فاصلهی جدول تا جدول تقاطع  18/30متر ،یعنی کمتر از نصف

یک امر عادی و روزمره شده است .هرچند بسیاری از این تقاطعها به

فاصلهی جدول تا جدول یک تقاطع مشابه آن در حومهی شهر ،است.

راحتي امكان گردش یا عبور مستقیم شصت هزار خودرو یا بیشتر در

زمان اختصاص دادهشده برای عبور عابران پیاده ،حتی افراد ناتوان،

هر روز را ميسر ميكنند ،اما عبور از آنها برای پیادهها ،بهویژه افراد

جهت طی این فاصله ،کافی و منطقی است .باقیماندهی فضا توسط

پیادهی ناتوان ،تقریباً غیرممکناست.

پیادهروهای چهار و نیم متری اشغال شده است ،که در مجاورت و

آمار افراد پیادهی کشتهشده در منطقهی اُرالندو ،1نشان ميدهد

ِ
خدمت ویترینهای نوار ممتدی از مغازههاست .در مواقع راهبندان
در

كه اين مكانها خطرناكترين جا برای کشتهشدن پیادهها در این

در این تقاطع ،شبکهی خیابانهای اطراف آن ،گزینههای دیگری را

منطقه بوده است .آشکارا ،بسیاری از مشتریان بيپرواي رستورانها

برای عبور ترافیک در اختیار میگذارد ،گزینههايی که در سامانههای

برای رفتن از رستوران این سمت خیابان شریانی ،که دارای دهنوار

درختی وجود ندارند .رانندگانی که در گردش بهچپ ناکام ماندهاند،

عبوری است ،به رستوران آنطرف آن ،بهصورت پیاده اقدام كردهاند،

همیشه گزینهی استفاده از شبکهی خیابانی مجاور را داشته و با

و همین باعث از بین رفتنشان گردیده است .در اين شرايط ،اگر برای

هدایت خودروی خود به تقاطع عمودي ،میتوانند به مقصد خود

انجام این کار ،از خودروی خود استفاده میکردند ،بسيار عاقالنه و

برسند.

امنتر بود.
در سامانههای درختی ،سامانههای حملونقل همگانی نیز بهندرت

فروشگاههای بزرگ

عملكرد خوبی دارند ،چرا که نقطهی پیادهشدن مسافران هنوز صدها

یک نتیجهی دیگر سامانههای خیابانی درختی این است

متر از مقصد ایشان فاصله دارد؛ مقصدی که توسط پارکینگهای

که احتمال توسعهی فروشگاههای بزرگ را ،نسبت به توسعهی

بسيار بزرگ كه در معرض تابش تند آفتاب یا وزش باد قرار دارند ،از

فروشگاههای کوچکتر با مقیاسی نزدیکتر به مقیاس محله ،افزایش

خیابان جدا شده است.

میدهند .هنگامی که در روز ،دهها هزار سفر از میان یک تقاطع

اغلب در حومهی شهرها ،خیابانهای اصلی در سامانههای

انجام میشود ،فروشگاههای زنجیرهای بزرگ از این فرصت استفاده

خیابانی متصل به يكديگر بهگونهای متفاوت عمل ميكنند .در

میکنند .فرمول مکانیابی فروشگاههای بزرگ تقریباً بر ترکیبی از دو

کریدور متصل براد ِوی در ونکوور (که در فصل  2بحث شد) روزانه

عامل استوار است )1( :طیف درآمدی خانوادههای ساکن در حوزهی

شصت هزار سفر سواره انجام میشود .اگر قرار بود که این کریدور

نفوذ مربوطه ،که از آمار سرشماری اخذ میشود ،و ( )2تعداد سفر

طبق استانداردهای (درختی) حومهی شهر طراحی شود ،حداقل بايد

روزانه در تقاطع مجاور محوطهی مورد نظر .محاسبهی حوزهی نفوذ

نه نوار عبوری عریض ،شامل سه نوار عبوری گردش در هر تقاطع،

بر اساس فاصلهای است که مشتریهای بالقوه حاضرند براي رسيدن

ميداشت .در صورتی که در حال حاضر این کریدور تنها با چهار نوار

به آن رانندگي كنند (برای مثال ،بیست دقیقه) .واضح است که هرچه
هزینهی بیشتری صرف ايجاد ترافیکی روان ،و زیرساختی خودرو-
محور شده باشد ،طول شعاع حوزهی نفوذ فروشگاه بیشتر شده و تعداد

1- Orlando
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مشتریهای بالقوهی آن نیز بیشتر میشود ،و در نتیجه فروشگاهها هم
بزرگتر ميشوند.
به این طریق ،بین هزینهی روزافزون زیرساخت راههای حومهی
شهر و اندازهی فروشگاههای بزرگ و بزرگتر ،که درواقع از صرف
این هزینههای عمومی منتفع میگردند ،رابطهاي مستقيم وجود
دارد .بهموازات استقرار فروشگاههای بیشتر در مناطق تجاری شلوغ،
و تأثیري که این فروشگاهها بر سامانهی معابر دارند ،ایجاد راهبندان
امری اجتنابناپذیر میشود ،چراکه درنتیجهی تصمیمات اخذشده
توسط مسئوالن این فروشگاههای بزرگ ،ظرفیت این سامانه ،هر قدر
که باشد ،تماماً توسط مشتریان این فروشگاهها اشغال میشود .جالب
است که بدانیم ،شرکت هوم دیپات 1به تازگي نحوهی محاسبات
مربوط به مکانیابی و تعیین اندازهی فروشگاههای خود را تغییر داده

یگِیت ،قدیمیترین محلهی دارای دروازه در نیو یورک ،با شبکهی
شکل  5-3س 
معابر متصل و تراکم نسبتاً بااليی است.

است ،با این هدف که تعداد بیشتری از فروشگاههای کوچکتر را در
منظر شهری جای دهد .چرا؟ زیرا افزایش راهبندانها در شهرهای

محلههای دارای دروازه

آمریکا و کانادا ،سبب کوتاهتر شدن مسافتی شده است که مشتریها

عقیدهی رایج در مورد محلههای دارای دروازه هرچه که باشد،

میتوانند آن را در طول بیست دقیقه با اطمینان برانند ،و به موازات

بسیار قابل قیاس با سامانههای درختی و عموماً غیرقابل قیاس با

این کوتاه شدن مسافت ،فروشگاههای "بزرگ" هوم دیپات نیز،

سامانههای متصل به يكديگر هستند .سامانههای درختی ،بهخاطر

کوچکتر میشوند.

طبیعت خود ،توسعههايی را شکل میدهند که در یک پوستهی
محدود بهوجود میآیند ،و بهطور معمول یک نقطهی دسترسي
به خیابانهای جمعکنندهی اطراف یا راههای شریانی دارند .این
شریانیها معموالً نه جذاباند و نه پیادهدوست (به قول جیمز هووارد
کانستل ِر در کتاب جغرافیای ناکجاآباد "فاضالب خودروها" هستند.)2
نقش امنیتی دروازه ،بهمراتب کمرنگتر از نقش آن برای متمایز کردن
بیرون تهدیدآمیز و اغلب بسیار
درون متجانس و جذاب آن ،نسبت به
ِ
ناخوشایند آن است .منتقدین اجتماعی اغلب در مورد انزوا و نابرابری
موجود در محلههای دارای دروازه بسيار سخن گفتهاند ،اما بهندرت
پدیدار شدن آنها را با شبکهی خیابانی درختی ،مرتبط دانستهاند.

3

شکل  4-3محلهی آتالنتا ن َشنال ،آلفا ِرتا ،واقع در آتالنتای جورجیا

از طرف دیگر ،سامانههای متصل به يكديگر ،فضاهايی را برای
توسعه بهوجود میآورند که معموالً برای ایجاد محلههای دارای دروازه،
بیش از اندازه کوچک است .حتی پروژههای واحدی که در بلوکهای

2- Geography of Nowhere by James Howard Kunstler
1- Home Depot Corporation

3- Kunstler, 1993, 2005
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شهری پنججریبی ( 20هزار متر مربعی یا  2هکتاری) جای میگیرند

مردم ،خیابانهای بنبست را به این داليل قویاً ترجیح میدهند .از

نيز نمیتوانند دارای دروازه باشند و در نتيجه كمتر مورد انتقاد قرار

طرفي ديگر ،با در نظر داشتن محیط خشن حاکم بر خیابانهای

ميگيرند ،به نسبت پروژههای بزرگتر دارای دروازه در سامانههای

شریانی و حتی جمعکننده در سامانههای درختی ،کام ً
ال منطقی است

خیابانی درختی در حومهی شهر.

که افراد بخواهند تا سر حد امکان از عوارض اینگونه ترافیک دور
باشند .متأسفانه ،امکان طراحی مناظر شهری بهگونهای که همهی
مردم بتوانند در انتهای بنبستها زندگی کنند ،وجود ندارد .شاید
حداکثر  25درصد از مردم را بتوان در خیابانهايی اسکان داد که
به کمتر از پنجاه خانه ،و دوازده سفر با خودروی شخصی بهازای
هر خانواده در یک روز ،سرویس دهند (یعنی در مجموع ،شش صد
خودرو ،یا در هر هشتاد ثانیه یک خودرو ،از مقابل پنجرهی شما
میگذرد) .در نتیجه ،افراد بداقبالیکه مابین بنبستها و شریانیهای
شلوغ زندگي ميكنند ،باید تحمل دیدن تعداد بیشتری از خودروها
را از مقابل خانهی خود داشته باشند ،نسبت به افرادي که در یک

شکل  6-3بهآسانی میتوان دریافت که چرا افراد ساکن در یک بنبست ،آن
را به محیط شلوغ یک شریانی ،که درنتیجهی سامانهی خیابانی درختی بهوجود
آمده ،ترجیح میدهند.

سامانهی خیابانی متصل ساکن هستند .بنابراین ،بهايی که ساکنان
بداقبال در نقاط دیگر ميپردازند ،دوبرابر مزایاي در بنبست زندگی
کردن است.

چهار نوع سامانهی خیابانی متصل به يكديگر

با در نظر داشتن این که سامانههای خیابانی متصل ،مشوق

پیادهروی و استفاده از وسايل حملونقل همگانی است ،سبب
کاهش مسافت سوارهی پیمودهشده 1میشود ،و با کریدورهای "شهر
تراموائی" با مقیاس محله قابلانطباق است ،این سامانهها در طراحی
شهری رویکردی پایدار بهشمار میآيند .اکثر مردم هنگامی که به
سامانههای متصل میاندیشند ،تصویری از الگوی کالسیک شبکهی
متعامد با خیابانهايی کام ً
ال مستقیم را در ذهن خود ترسیم میکنند.
شکل  7-3از طريق اين تصوير هوايی ،بهراحتی میتوان تفاوت بین شریانیهای
پُرترافیک و بنبستهای کمترافیک را مالحظه کرد.

بهطور قطع ،این شکل ،رايجترین ُفرم آن است ،اما همهی سامانههای
خیابانی متصل به يكديگر از این الگو پیروی نمیکنند .عالوه بر
شبکهی متعامد ،دستِکم سه سامانهی متصل ديگر قابل شناسايی

بنبستها
اغلب در دفاع از سامانههای درختی گفته شده است که احساس

و تمایز است :سامانهی شعاعی ،شبکهی غیرمنتظم ،و شبکهی دارای
انحنا.

امنيت بيشتر و کاهش بسیار زیاد جریان ترافیک در مقابل خانهها
در بنبستها ،مردم را راضی و خوشنود نگاه ميدارد؛ هرچند شواهد
این ادعا جامعیت و عمومیت ندارند ،اما شکی نیست که بسیاری از
1- Vehicle-Miles Traveled
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الگوی شبکهی متعامد(شبكهاي يا شطرنجي)

عموماً ،یکچهارم یک بخش چهل جریبی ،به دو قسمت  640فوتی

همانطور که از نام این شبکه مشخص است ،الگوی شبکهی

( 195متری) در یک جهت ،و چهار قسمت  320فوتی ( 97/5متری)

متعامد ،الگويی بسیار متحدالشکل از خیابانهای مستقیم است که

در جهت دیگر ،تقسیم میشود که نهایتاً هشت بلوک پنج جریبی

عمود بر يكديگر و معموالً همراستا با محورهای اصلی هستند .این

(حدود  20000متر مربعی) را بهوجود میآورند.

الگو بیش از هر جا ،در شهرهايی که بين سالهای  1840و 1950

این الگو دو امتیاز اصلی نسبت به الگوهای دیگر دارد .نخست

در آمریکا و کانادا ساخته شدند ،بهچشم میخورد .این الگوی بلوکی،

اینکه بهصورت خودکار تمامی تقاطعها در آن همراستا بوده ،و همراه

بهبهترین نحو ،مانند زیربخشی با دانهبندی کوچکتر ،از بخشی

با رشد شهر ،در تمامی جهات تا بینهایت قابل بسط است .این الگو

بزرگتر مربوط به قطعهبندیهای کشاورزی ،با ربع بلوکهای چهل

اکثرا ً بهخاطر یکنواخت بودن و تکراری بودن مورد انتقاد قرار میگیرد،

جریبی (حدود  160000متر مربعی یا  16هکتاری) ،قابل درک است.

در حالیکه در برخی از شرایط میتواند تا حد بسیار زیادی متنوع و
شکیل باشد .مانهاتان ،ونکوور ،و سان فرانسیسکو سه مثال خوب در
این زمینهاند .جهتیابی نیز در این الگو بسیار آسان است ،چراکه دید
به اقصي نقاط شهر یا حتی خارج شهر ،در امتداد کریدورهای بصری
خیابانهای بالانقطاع ،وجود دارد.
الگوی شعاعی

الگوهای شعاعی تا حد زیادی متصل به يكديگر هستند ،اما عموماً

خیابانهای اصلی با محورهای اصلی همراستا نیستند .بلکه ،در این
سامانه ،خیابانهای اصلی عموماً از میادین مهم یا بناهای یادمانی و
عمومی بهصورت شعاعی منشعب میشوند .جهتگیری بهسوی شمال،
جنوب ،شرق یا غرب نیست ،بلکه بهطرف بناهای نشانهای 1و کلیدی
موجود در بافت شهر است .بلوکها بهصورت یکدست ،از بافت ربع
بلوکهای چهل جریبی بهدست نیامدهاند ،ولی از نظر اندازه ،نزدیک
به دانهبندی  320فوتی در  640فوتی ( 97/5متری در  195متری)
در شبکهی متعامد است .این الگو بدون شک متنوع و شکیل است و
میتواند عملكردی بهخوبی شبکهی متعامد داشته باشد .با این وجود،
بهحرکت در آوردن ترافیک سواره و پیاده از میان تقاطعهای پیچیده،
که در آنها بیش از دو شریان يكديگر را قطع میکنند ،میتواند با
مشکل روبرو شود .واشنگتن ،دی .سی ،.بهترین نمونه از این الگو در
آمریکای شمالی است.
شکل  8-3بلوکهای شهری سنتی در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمیا (عکس
باال) ،دارای همان ابعاد بلوکهای شهری در سیاتل ،واقع در واشنگتن (عکس
پايين) ،هستند.
1- Landmarks
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میشد که مکانهای کلیدی را ،با استفاده از هر زاویهای که برای
خیابان مربوطه الزم بود ،به يكديگر وصل میکردند .فضاهای بین
این اتصاالتِ مهم ،در نهایت توسط بلوکهايی عموماً متعامد ،مجددا ً
با فواصل طبیعی بین  250تا  350فوت ( 76تا  106متر) عرض ،و
 400تا  700فوت ( 122تا  213متر) طول ،پُر میشد .رفتوآمد در

چنین سامانهی از یک "میدان" شهر به میدانی دیگر است (که بهندرت
درواقع میدان هستند) .برای مثال ،در کمبریج ،واقع در ماساچوست،
اینمن به میدان هاروارد
خیابانهای اصلی ،میدان کِندال را به میدان َ
شکل  9-3بافتی با خیابانهای شعاعی در واشنگتن ،دی .سی.

الگوی شبکهی غیرمنتظم

شبکهی دارای انحنا

شبکهها نیازی ندارند که ،الزاماً متعامد و همراستا با محورهای

بوستون و کمبریج در ماساچوست ،دو نمونهی خوب از این الگو

اصلی باشند .یک شبکه میتواند دارای انحنا باشد ،بهترتیبی که

در آمریکا هستند .در نبو ِد شبکهی سازماندهندهی مربعهای چهل

خیابانها ،معموالً برای منطبق شدن با خطوط ترا ِز منظر ،بهصورت

حول شبکهای از خیابانهايی
جریبی ،شهرهای قدیمی آمریکا و کانادا
ِ

منحنی درآیند .هنگامی که شبکه به این ترتیب انحنا پیدا میکند،

سازمان مییافتند ،که روستاها و تقاطعهای کلیدی را بهيكديگر
متصل میكرد .این امر منجر به ایجاد شبکهای از خیابانهای اصلی

شکل  10-3بافتی با خیابانهای غیرمنتظم در کمبریج ،واقع در ماساچوست.
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به میدان ا ِسکالی و غیره متصل میکنند.

بلوکها طبیعتاً از نظر اندازه تنوع فراوانی خواهند یافت .شبکههای
دارای انحنا ،نسبت به شبکههای متعامد ،فرصتهای بیشتری برای

خلق مناظر متنوع شهری دارند .این شکل از شبکه معموالً با دورهی

بلوکهای بسيار کوچکتر که هر یک کمتر از سه جریب (12000

رومانتیک در طراحی شهری آمریکا ،و با فردِریک الو اُلمستِد 1متداعی

متر مربع)  ،با عرض  200فوت ( 60متر) و طول  500فوت (152

شده است .متأسفانه ،هیچکدام از شهرهای آمریکا بهصورت کامل با

متر) ،هستند و پورتلند ،با بلوکهای فوقالعاده کوچک ولی با قابليت

این روش طراحی نشده است .با این وجود ،اکثر شهرهای آمریکا

پيادهروي که مربعی با اضالع فقط  200فوت ( 19متر) ،یا مساحتی

دستِکم یک بخش دارند که با این سبک ساخته شده است ،و معموالً

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

این بخشها در دورهی بین دههی  1840و سال  ،1930زمانی که
این سبک محبوب بود ،بهوجود آمدهاند .ری ِورساید در حومهی شیگاگو،

واقع در ایلینوی ،که توسط فردِریک الو اُلمستِد و کال ِورت واکس

2

در سال  1868طراحی شده ،مشهورترین بخش شهر است که با این
سبک ساخته شده است.

شکل  12-3این اَبَر بلوک در پِمبروک پاینز ، 3واقع در فلوریدا ،با یک مایل
مربع (بیش از  2/5کیلومتر مربع) وسعت ،فقط دارای دو ورودی از خیابانهای
اطراف است.
شکل  11-3بافتی با خیابانهای شبکهای دارای انحنا در ری ِورساید ،واقع در
ایلینوی.

ِ
طیف اندازه" ،اَبَر بلوک" حومهی شهر وجود دارد،
در طرف دیگر

که بلوکی بزرگ است با خصوصیاتی که توصیف و درک آن سختتر

اندازهی بلوک

است .ابر بلوکها همیشه خیلی بزرگ هستند و اغلب چهل جریب

زمینی که مابین خیابانهای اطراف خود محصور میماند ،بلوک

(حدود  160هزار متر ،یا  16هکتار) یا بیشتر مساحت دارند .ابر

نامیده میشود .شهرهای سنتی دارای بلوکهايی حدود پنج جریب

بلوکها میتوانند به بزرگی یک مایل مربع (بیش از  2/5کیلومتر

( 20هزار متر مربع یا  2هکتار) ،با احتساب فضای خیابان و بین سه

مربع) باشند ،چیزی که در فونیکس 4و اکثر نقاط فلوریدا معمول است.

تا چهار جریب ( 12هزار متر مربع تا  16هزار متر مربع) ،اگر فقط

چه بلوکها دویست فوت ( 19متر) عرض داشته باشند و دارای مقیاس

زمین قابلتوسعه واقع در خارج از حریم خیابان را در نظر بگیریم،

شهری باشند ،و چه یکچهارم مایل ( 0/4کیلومتر) یا یک مایل کامل

است .البته استثناهای زیادی وجود دارد ،بهعنوان مثال ،مانهاتان ،با

( 1/6کیلومتر) عرض داشته باشند و دارای مقیاس ابر بلوک باشند،

1- Frederick Law Olmsted

3- Pembroke Pines

2- Calvert Vaux

4- Phoenix
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تمامی این بلوکها همچنان بهعنوان زمین محصور توسط یک راه

نیز امنتر است .یک بررسی مشهور که توسط پیتر سویفت 1در سال

سوارهی ممتد پیرامونی ،تعریف میشوند .زمین قابلتوسعهی داخل

 1998انجام شده ،مشخص کرده است که احتمال واردشدن جراحت

ابربلوکهای بزرگتر ،در اکثر قریب به اتفاق موارد ،به خیابانهايی

به عابرین پیاده در خیابانهای عریض حومهی شهر ،که بهصورت

اضافی برای دسترسي به قطعات داخلی احتیاج دارند ،که منجر به

درختی ساخته شدهاند ،نسبت به خیابانهای باریک داخل شهر ،که

ایجاد شبکههايی از راههای داخلی بنبست میشود که میتوانستند

بهصورت متصل به يكديگر ساخته شدهاند ،چهاربرابر بیشتر است

به بلوک(های) مجاور وصل شوند ،ولی متصل نشدهاند .در فونیکس،

(مسايل مربوط به عرض خیابان در ادامه مورد بحث قرار میگیرد).

تقریباً تمامی خیابانهای تشکیلدهندهی شبکهی یکمایلی ،در

و باالخره ،این امر باید پذيرفته شود که شریانها در سامانههای

خدمت انواع گوناگونی از مجموعههای دارای دروازهاند ،که داخل

خیابانی متصل به يكديگر ،نسبت به سامانههای درختی ،باید برای

مربعهای یکمایلی قرار گرفتهاند .نتیجهی این امر منجر به پيدايش

سرعتهای کمتری طراحی شوند .تقاطعهای متعدد و شریانهای

شهری شده است که خیابانها ،در این شبکهی یکمایلی ،دارای

تراموائی که به آنها سرویس میدهند ،علت اين امر است .تعدد

ترافیک سنگینیاند و به این دلیل عموماً با کاربریهای تجاریِ

تقاطعها مستلزم آن است که خیابانها برای سرعتهای متوسط

دوستدار پیاده ،قابلانطباق نیستند .خیلی ساده ،این خیابانها بار

کمتری طراحی شوند و تعداد ایستها نیز بیشتر باشد .بنابراین ،در

ترافیکی بیشازاندازهای را از اَبَر بلوکهای یکمایلی ،دریافت میکنند.

شرایط معمولی ،یک شریان در حومهی شهر ،نسبت به یک خیابان

چرا سامانهی متصل به يكديگر بهتر است؟

شریانی تراموائی سنتیتر ،رانندگان را سریعتر به مقاصدشان خواهد
رساند .ولی ،در اینجا به گفتن این بسنده میشود که سرعت متوسط

سفرهايی که در سامانهی خیابانی متصل به يكديگر انجام

کمتر در یک سامانه ،که در برابر ایجاد راهبندان مقاومت میکند و

میشوند ،نسبت به سفرهايی که در سامانههای درختی پُرپیچوخم

با کاربریهای شهری قابلانطباق است ،ايده خوبی به نظر ميرسد.

و غیرمستقیم که بهگونهای مصنوعی طوالنیاند ،بازدهی باالتري

همانطور که در باال ذکر شد ،تصمیم شرکت هوم دیپات 2برای

داشته و درضمن کوتاهتر نيز هستند .یک پیادهروی پنجدقیقهای

کوچکتر كردن فروشگاههای آن ،آموزنده است .بهموازات کمتر

در سامانههای خیابانی متصل به يكديگر سطح بیشتری از شهر را

شدن سرعت در یک سامانه ،مقیاس شرکتها نیز کوچکتر میگردد.

میپوشاند  -دوبرابر یا بیشتر– و سبب میشود که ارايهی خدمات

چنانچه هدف ما کاهش مسافتها بین نقاط مورد نظر است ،به نظر

رفاهی و تفریحی ،که دسترسي به آنها بدون استفاده از خودرو میسر

میرسد که راهبردی که سبب جریان روان ترافیک شود ،ولی الزاماً

است ،بسیار آسانتر گردد .چنانچه تقاطعی در یک سامانهی خیابانی

باعث جریان سریع ترافیک نشود ،ارزش کاربردی خوبی خواهد داشت.

متصل به يكديگر دچار راهبندان شود ،خیابانهای موازی آن اجازهی
عبور به خودروها را میدهند و به این ترتیب لزوم تعریض گرانبهای

اَبَر بلوکهايی که توسط سامانهی درختی بهوجود آمدهاند ،چند

مزيت قابل توجه دارند :فاقد ترافیک عبوری از میان بلوک هستند،

تقاطع و خرید امالک گرانقیمت اطراف آن مرتفع میشود .از آنجا

گزینههای بیشتری برای شکلگیری قطعات زمین در داخل بلوک در

که ساکنین این خیابانهای موازی از ایجاد چنین ترافیکی در خیابان

اختیار میگذارند ،و به راههای کمتری جهت سرویسدهی به قطعات،

خود راضی نیستند ،اجازهی عبور از این معابر فرعی تنها در ساعات

نسبت به شبکهی متعامد ،احتیاج دارند .از طرف دیگر ،از بین بردن

اوج راهبندان داده میشود ،سرعت خودروها در آنها محدود میگردد،

ترافیک عبوری از میان بلوک ،باعث هدایت ترافیک به شریانها و

و به این ترتیب صدمهی بسیار کمتری به کیفیت محله وارد میشود و

تحمیل رفتوآمد بیشازاندازه به تقاطعها میشود ،راههای جايگزين

اين عمل بهمراتب ارزانتر از اضافهکردن نوارهای عبوری در تقاطعهای
اصلی است .سامانههای خیابانی متصل به يكديگر برای عابرین پیاده
1- Peter Swift
2- Home Depot Corporation
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دیگری برای فرار از راهبندانها در اختیار نمیگذارد ،سفرهای پیاده

"خیابان تراموائی" تجاری فاصله ندارد) .پخش کردن ترافیک و ارايهی

را بهطرز وحشتناکی غیرمستقیم میسازد ،برای دوچرخهها گزینهای

شریانهای تراموائی بیشتر در فاصلهی قابلپیادهروی ،این شکل را با

غیر از رقابت با خودروها و کامیونها برای اشغال فضا در شریانیها

راهبردی در جهت ارتقای وسایل حملونقل همگانی ،دوچرخهسواری

باقي نمیگذارد ،و در ارتباط با کاربری تجاری دوستدار پیاده ،سبب

و پیادهروی قابلانطباقتر میسازد .برای مثال ،دوچرخهسوارانی که

کاهش ارزش قطعاتی میگردد که در کنار شریانیها قرار دارند.

دوست ندارند با ترافیک شریانها همگام شوند ،میتوانند از شبکهی
خیابانی موازی آنها برای یک دوچرخهسواری امنتر و آهستهتر ،بدون
آنکه مستقیمبودن مسیر خود را قربانی کنند ،بهره گیرند .ونکوور
دارای شبکهای بسیار موفق از خیابانهای اختصاصدادهشده به
دوچرخه است که عموماً موازی شریانهای تراموائی است.

اندازهی قطعات زمین

اندازهی بلوک ،تعیینکنندهی اندازههای ممکن برای قطعات

زمین است .در شهرهايی مانند سیاتل یا ونکوور هر کاربری منفرد
زمین بهگونهای در قطعاتی که داخل بلوکهای  660در  330فوتی
()a

( 201در  100/5متری) جایداده شدهاند ،استقرار یافته است .با در
نظر گرفتن سطح نوارهای عبوری ،این بدان معنی است که تقریباً
اندازهی تمامی قطعات زمین جهت توسعه در شهر ،کمتر از دو جریب
( 8094متر مربع) است .بنابراین ،برجهای چهلطبقه و خانههای
تکخانواری و هر چیز دیگری بین آنها ،در یک بلوک هماندازه استقرار
داده شده است .بنابر این درحالیکه اندازهی بلوک ،طیف اندازهها و
انواع قطعات زمین را محدود خواهد کرد ،این که راههای طراحی و
نحوهی بهرهبرداری از این بلوکها چقدر متفاوت و متعدد بوده است،
بسيار حيرتانگيز ميباشد.

شکل  13-3در یک اندازهی واحد بلوک ،میتوان شکلهای بسیار متفاوتی از
ساختمانها را جای داد ،همانطور که در این مثالها در ونکوور ،واقع در بریتیش
کلمبیا ، ،دیده میشود.

خيابان مكنزی

()b

خيابان بيست و دوم

هم برای رفتوآمد پیادهها ،بسيار قابلنفوذترند ،و سبب تعدد بیشتر
شریانهای "تراموائی" میشوند (برای مثال ،ونکوور بهطور متوسط
در هر نیم مایل یا  800متر دارای یک شریان تراموائی است ،و این
بدان معنی است که شخص هیچگاه بیش از پنج دقیقه پیاده ،از یک

'110

بلوکهای شهری کوچکتر سنتی ،هم برای ترافیک خودروها
'33

شکل  14-3بلوک متداول در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،شامل سی و
دو قطعه زمین با اندازهی استاندارد  33فوت در  110فوت ( 10متر در 33/5
متر) است.
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قطعات زمین برای خانههای تکخانواری

با استفاده از قطعات کوچک زمین برای خانههای منفصل،2

احتماالً مبرمترین و مهمترین مسئله در طراحی شهری پایدار،

"حس" خیابان خانهی
گزینهی حفظ خانهی تکخانواری ،و صد البته
ِ

قطعه زمین برای خانههای تکخانواری است .قطعه زمین براي

تکخانواری ،به كوچكي درکنار ایجاد محلههای پایدار ،همچنان

خانههاي تكخانواري علت بسیاری از نشانههای بیماریای است ،که

بهآسانی ممکن است .قطعات زمین برای خانهی تکخانواری2300

در فصل  1توصیف شد .برخی چنین استدالل کردهاند که خانهی

فوت مربع ( 214متر مربع) ،به شرط اینکه مساحت اشغالشده توسط

تکخانواری دشمن درجه ِ
یک پایداری است و باید بهکلی ریشهکن

خانه جديد كم باشد و ساختمان بيشتر مرتفع باشد تا عريض .این

شود .اما ،تمایل به داشتن خانههای تکخانواری همچنان قوی است،

اصل "انواع مختلف واحد مسکونی در یک
مسئله در ادامه ،تحت عنوان ِ

و بهنظر تا چند دههی آینده نیز ،علیرغم باال و پايين شدنهای بازار

خیابان" بیشتر مورد بحث قرار میگیرد.

امالک و مستغالت ،تغییر چشمگیری نخواهد كرد.
خوشبختانه ،یک راه برای تشکل قطعهی زمین برای خانهی

اندازهی ایدهآل بلوک و قطعه زمین

تکخانواری که منطبق با طراحی شهری پایدار است ،وجود دارد:

استداللهای متنوعی بهنفع "بلوک پورتلند" ،که بلوک کوچکی

استفاده از قطعات کوچک زمین .سازمان یافتن شهرهای تراموائی

است (دویست فوت در دویست فوت ،یا شصت متر در شست متر،

سنتی تا حد زیادی بر اساس قطعات کوچک زمین بود ،برای خانههای

از محور خیابان تا محور خیابان) ،ارايه شده است( بهخاطر ایجاد

تکخانواری در محلههايی که دوستدار پیاده بودند و گزینههای

فرصتهای فراوان در نبشها و قابلیت پیادهروی بیشتر در آن) .به

دیگری غیر از استفاده از خودروی شخصی در آنها وجود داشت .راز

دليل استداللهايي مشابه" ،بلوک مانهاتان" که طویلتر ولی به همان

این امر ،قطعه زمین  3000تا  4000فوت مربع ( 279تا  372متر

اندازه باریک است ،ارتقا يافته است .بااینوجود ،این دو بلوک دارای

مربع) است .تمامی قطعات زمین در ونکوور بهمعنی واقعی کلمه33 ،

قطعه زمینهای بسیار کمعمقی هستند ،که هرگز عمقشان از هشتاد

فوت در  110فوت ( 10متر در  33/5متر) است ،که هر یک مساحتی

فوت (بیست و چهار متر) تجاوز نمیکند ،و این امر سبب محدودیت

حدود  3600فوت مربع ( 335متر مربع) دارند .با وجود این ابعاد،

فراوانی در گزینههای موجود برای شکل ساختوساز میشود و ایجاد

هر بلوک حدودا ً گنجایش سی و دو قطعه زمین را دارد .درنتیجه،

نوار عبوری را در وسط بلوک برای وسايل نقلیه ،بهمنظور سرویس و

تراکم ناخالص (شامل فضای خیابان) بلوک حدود شش یا هفت قطعه

دسترسي دوم ،تقریباً غیرممکن میسازد .به این دلیل ،محلههای

زمین در هر جریب ( 4047متر مربع) است .از آنجاکه ساخت دو

مسکونی پورتلند محكوم به داشتن راههای سوارهای هستند که

واحد مسکونی در یک قطعه زمین در سراسر ونکوور مجاز است ،این

پیادهروها را در هر قطعه زمین خانه قطع میکنند ،و به این ترتیب

تراکم – هنگامی که براساس تعداد واحد مسکونی ،و نه قطعه زمین،

از امنیت و آسایش پیادهرو کاسته و باعث حذف حداقل یکسوم

حساب شود – بهطور معمول بیش از ده واحد در جریب ناخالص است.

پارکینگهای کنار خیابان نیز میشوند .در مرکز شهر پورتلند ،که

تجزیه و تحلیل ما از دو بلوک سنتی در ونکوور ،که بهنظر میرسید

با کمبود نوارهای عبوری روبرو است ،تمامی فعالیتهای مربوط به

تماماً دارای خانههای تکخانواری باشند ،نشان داد که تراکم آنها بیش

بارگیریها و تخلیهها باید در پیادهروها انجام شوند .در مانهاتان نیز

از هفده واحد در جریب ناخالص بود .علت این امر ،این بود که اکثر

وضع همین است.

ِ
سوئیت ثانویِ  1مخفی داشتند ،و حتی برخی از
خانهها درواقع یک
خانهها شامل سه واحد مسکونی میشدند.

 Secondary suite -1در برنامهریزی شهری ،به واحدی مسکونی و مجزا اطالق
میشود که در ملکی ساخته شده است که بهطور معمول تنها دارای یک واحد مسکونی
است .علت"ثانوی" بودن آن ،اصلی و احیاناً بزرگتر بودن واحد "نخست" است .م.

56

 Detached homes -2به واحدهای مسکونی که هیچیک از اضالعشان متصل به
واحد(های) مسکونی کناری نیست ،اطالق میشود .م.

نمیبود .درواقع ،در پورتلند نیز ،که هماکنون توسعههای برجی جدید
در آن پدیدار میشوند ،وجود بلوک کوچکتر ،در حال حركت به
سمت بلوکهای ساختمانی منفرد است که در آن کل بلوک توسط
یک پایهی کرسی مربعی با ضلعی حدود  200فوت ( 61متر) اشغال
شده است و معموالً يك برج كمي عريضتر ،در میان این پایه ساخته
میشود .درحالیکه ممکن است این نوع تشکل نتايج خوبي به همراه
()a

داشته باشد ،اما ترجيح به ازپیش تعیین کردن خروجیهایِ طراحی
بهصورتی قطعیتر ،نسبت به "بلوک ونکوور" که بزرگتر است ،ميباشد
و در طول زمان اين طرح منجر به شهری متشکل از ساختمانهای
منفردی میشود که توسط مربعی از خیابانها احاطه شدهاند – که
احتماالً نتيجه مطلوبي نخواهد بود.

()b
شکل  15-3پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،بهخاط اندازهی بلوک ( 260 )aفوت
در  260فوت ( 80متر در  80متر) مشهور است ،در حالیکه طول بلوکهای
مانهاتان ( ،)bسهبرابر بلوکهای پورتلند است.

برعکس ،در ونکوور و سیاتل ،که بلوکها اکثرا ً  640در 320
فوت ( 195در  98متر) هستند ،قطعات زمین ،حتی پس از کسر
 20فوت ( 6متر) برای نوار عبور سوارهی پشتی ،میتوانند  110فوت

شکل  16-3اندازهی کوچکتر بلوک در پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،ایجاد بلوکهای
تک-بنا را ترغیب میکند.

( 34متر) عمق داشته باشند .بلوکهای بزرگتر ،مساحت مناسبی
برای ازدیاد ساختمانهای بلند آپارتمانی فراهم کردهاند ،که در حال
حاضر ونکوور بهخاطر داشتن آنها مشهور است .در حالت ایدهآل ،این
برجها باید مربعی با اضالع بین  60تا  80فوت ( 18تا  24متر) باشند.
چنانچه از این مقدار کمتر باشند ،اقتصادی نیستند ،و اگر از این
مقدار بیشتر باشند ،بیش از حد عريض بوده و نور طبیعی به هستهی
مرکزی ساختمان نمیرسد (تازه اگر جنبه زيبا شناختي آن را نیز در
نظر نگیریم) .اصوالً ،برج نقطهای 1بر روی پایهی ُکرسی ،که ونکوور
پیشگام ايجاد آن بوده است ،در بلوکی کوچکتر یا بزرگتر ممکن

شکل  17-3اندازهی بزرگتر بلوک در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،اجازهی
ارايهی راهحلهای طراحی متنوعتری را میدهد.

 Point tower -1به برجهای بلند و باریک ،که آمیزهای از آسمانخراش و ساختمان
بلندمرتبهی مسکونی است ،اطالق میشود .م.
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در مناطق مسکونی ،بلوکهاي بزرگتر ونکوور امكان ایجاد نوار
عبوری سواره در پشت ساختمان را ميسر ميكند و به این ترتیب سبب
دور نگاهداشتن راههای سواره از پیادهروها و نمای جلويی میشود ،و
از ایجاد در گاراژها در جلوی ساختمانها پیشگیری میکند .زمین
باریک خانههای مسکونی امتیازات فراوانی دارد ،اما اگر نیمی یا بیشت ِر
ب ِر جلوی آنها به راههای سواره و دربگاراژها اختصاص داده شود ،اکثر
این امتیازها از بین خواهند رفت .پدیدهی "خانهی پوزهدار" ،خانهای
که تمامی نمای رو به خیابان آن را درب گاراژ پوشانده است ،در
کالیفرنیا بسیار معمول است ،جايی که قطعات کوچک زمین محبوب،
ولی نوار عبور سواره در پشت ،نامحبوب است.
و باألخره ،قطعه زمین عمیقتر ،گزینههای خالقانهی بسیاری را
برای سایت در اختیار قرار میدهد ،ازجمله دوبلکسهای روبه خیابان،
"خانههای نواری" ،1یا باغچههای بزرگ در حیاط پشتی .برای عمق
عرض بلوک چقدر باید
قطعه زمین ،محدودیتهايي وجود دارد ،ولی
ِ
باشد؟ اگر عرض بلوکها بهجای  320فوت ( 98متر) 400 ،فوت
( 122متر) بود ،فضايی برای حیاط پشتی ايجاد ميشد ،اما هیچ نمای
زمین با عرض 33
اضافهای در جلو نداشتند ،و درنتیجه ،تعداد قطعات
ِ
فوت ( 10متر) ،در هر جریب ناخالص کمتر میشد.

شکل  18-3ویژگی خانهی پوزهدار ،گارا ِژ بیرونزدهی آن است که با اشغال
کردن اکثر ب َ ِر خیابان ،حیاط جلويی را فشرده ساخته و یافتن دربِ جلويی را نیز
2
با مشکل روبرو میکند.

عرض راه

هیچیک از ویژگیهای مؤثر در طراحی شهری پایدار ،مهمتر از

در مورد طول بلوک چه میتوان گفت؟ در این مورد انعطاف

عرض راه نیست .تا قبل از سال  ،1940اکثر خیابانهای مسکونی

بیشتری وجود دارد .تقسیم کردن یکچهارم مایل ( 402متر) به دو

در آمریکا و کانادا ،عرضی کمتر از بیست و هشت فوت (هشت و نیم

قسمت مساوی  640فوتی ( 195متری) ،تا حدودي منطقی بهنظر

متر) ،از لبهی جدول تا لبهی جدول ،داشت .در اکثر این خیابانها

میرسد ،و ثابت شده است که اين فضا قابلپیادهروی است ،اما به

پارک کردن خودرو در هر دو طرف ،در نوارهايی هر یک به عرض هفت

هیچوجه همهگیر نیست .میتوان این طول را تا  400فوت ( 122متر)

فوت (دو متر و سیزده سانتیمتر) مجاز بود .به این ترتیب ،عرض نوار

بدون وارد ساختن خدشهای اساسی به بازدهی کاربری زمین کاهش

عبوری فقط چهارده فوت (دو متر و بیست و هفت سانتیمتر) بود

داد ،یا آن را تا  800فوت ( 244متر) قبل از آنکه این بلوکها تبدیل

و به عبور ترافیک دوطرفه اختصاص داشت .عرض خودروها عموماً

به مانعی خیلی جدی برای حرکت پیاده شوند یا نفوذپذیری کل

حدود شش فوت (یک متر و هشتاد و دو سانتیمتر) است ،درنتیجه

سامانه را مورد تهدید قرار دهند ،افزایش داد.

در خیابانی که در هر دو طرف آن ،خودروها پارک شدهاند ،دو خودرو
که در جهت مخالف هم ،به يكديگر نزدیک میشوند ،باید از سرعت
خود آنقدر بکاهند تا بتوانند آهسته از کنار هم بگذرند و به يكديگر
برخورد نکنند .این شرایطِ ناامن باعث تغییر در استانداردها پس از
سال  1950شد و عرض عموم خیابانها به سی و دو فوت (نه متر و

 -1ساختمانهای مسکونی کوچک که عموماً گاراژ در آنها قرار داشته یا دارد ،که در حال
حاضر ،یعنی در سال  ،2009در تمامی ونکوور قانونی است.
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 -2منبعDolores Hayden, A Field Guide to Sprawl, New York: :
Norton, 2004 / photograph by Jim Wark

هفتاد و پنج سانتیمتر) ،از لبهی جدول تا لبهی جدول ،شامل دو نوار

تمایل به تعریض راهها ،چند پیآمد منفی نیز دربرداشت.

عبوری ،هر یک به عرض ده فوت (سه متر و پنج سانتیمتر) ،و دو نوار

عجيبترین این عوارض ،این بود که این تعریضها ،که بهخاطر افزایش

پارکینگ ،هر یک به عرض هفت فوت (دو متر و سیزده سانتیمتر)،

امنیت انجامشده بود ،سبب خطرناکتر شدن این خیابانها گرديد.

رسید .این عرض ،گذشتن خودروها را از مقابل يكديگر در خیابان

بررسیای که توسط پیتر سویفت 1در سال  1998انجام شد ،نشان

دوطرفه ،بدون کاستن سرعت ،میسر ساخت .با گذشت زمان ،بسیاری

داده است که خیابانهای مسکونی عریض در حومهی شهر ،چهاربرابر

از شهرداریها تصمیم گرفتند عرض خیابانهای مسکونی را حتی

بیشتر از خیابانهای باریک سنتی شهر سبب مرگ عابرین پیاده در

بیشتر از این مقدار کنند تا فضايی وسیعتر برای پارک کردن و عبور

واحد جمعیت میشوند .این امر را چگونه میتوان توجیه کرد؟ پاسخ

خودروها ایجاد شود ،و به این ترتیب خیابانهای مسکونی با عرض

تشویق به سرعت است .احتمال مرگ عابرینی که با خودروهايی

چهل فوت ( 12متر و نوزده سانتیمتر) در حومهی شهرها ،در بسیاری

برخورد میکنند که سرعت آنها سی و پنج مایل در ساعت (پنجاه و

از قسمتهای آمریکای شمالی ،عمومیت یافت.

شش کیلومتر در ساعت) است ،نسبت به خودروهايی که سرعتشان
بیست و پنج مایل در ساعت (چهل کیلوکتر در ساعت) است ،دهبرابر
بيشتر است .خیابانهای عریضتر حومهی شهر ،که برای جریان آزاد
ترافیک دوطرفه و پارک خودروها در نوارهای پارکینگ وسیع طراحی
شدهاند ،رانندگان را تشويق ميكند تا با سرعتی بسیار بیشتر ،نسبت
به خیابانهای سنتی باریک ،رانندگي كنند.
هنگامی که نوارهای پارکینگ به ندرت در حومهی شهر استفاده
شوند ،این پدیده بسیار افراطیتر میشود ،چرا که درواقع در این بخش از
شهر نوارهای عبوری وسیعی در اختیار رانندگان قرار میگیرد .درنتیجه،
عرضی که برای تاختن در اختیار رانندگان قرار میگیرد به چهل فوت

()a

(دوازده متر و بیست سانتیمتر) میرسد .حتی هنگامی که تابلوهای
راهنمايی ،سرعت مجاز را بیست مایل (سی و دو کیلومتر) در ساعت
نشان میدهند ،كه در اغلب موارد چنین است ،برای کم کردن سرعت تا
این حد ،ارادهی زیادی الزم است ،چراکه عرض وسیع در مقیاس آزادرا ِه
معبر ،راننده را به سرعتی حداقل دوبرابر این دعوت میکند.
چند دهه طول کشید تا جامعهی مهندسان با این پدیده آشنا
شوند و اصطالح "اصطکاک جانبی" 2را ،برای توصیف آن ،ابداع کنند.
خیابانهای سنتی در شهر ،اصطکاک جانبی زیادی دارند ،چراکه
نوارهای عبوری ،برای عبو ِر باسرعت خودرو از کنار خودروهای مقابل،

()b

بیشازاندازه باریک است؛ در عین حال ،خودروهای زیادی که در هر

شکل  19-3عرض جدول-به-جدول خیابان در بسیاری از محلهها در سراسر
آمریکا و کانادا – مانند ن َشویل ( )aو کلیولَند ( – )bیکاندازه است.

دو طرف معبر پارک شدهاند ،درختان موجود در فضای سبز کنار معبر،

1- Peter Swift
2- Side Friction
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و عابرین پیاده در پیادهروها که امکان دارد بهخاطر وجود خودروها و
درختان دیده نشوند ،همهی این موارد جوی عدم اطمینان را بهوجود

دسترسي آتشنشانی

امنیت عابرین پیاده و خودروها ،تنها انگیزههای عریضتر كردن

میآورد که سبب احتیاط بیشتر رانندهها میشود .درنتیجه ،پاسخ

خیابانها نبودند .دسترسي خودروهای آتشنشانی نیز انگیزهای قوی

رانندهها آهسته راندن است ،فارغ از اینکه تابلوهای راهنمايی سرعت

بود .اندازهی متوسط خودروهای آتشنشانی در آمریکا و کانادا پیوسته

مجاز را چه نشان میدهند.

در حال افزایش بوده است .خودروهای نردباندار آتشنشانی برای

در مقابل ،خیابانهای عریضتر حومهی شهر ،اصطکاک جانبی

تثبیت بازوهای طرفین خود بر روی زمین ،عموماً به عرضی حدود

کمی دارند .نوارهای عبوری بهاندازهای وسیع هستند که بهراحتی

پانزده یا حتی بیست فوت (چهار و نیم تا شش متر) از عرض خیابان

ميتوان باسرعت از کنار خودروهای مقابل رد شد؛ خودروهای پارکشده

احتیاج دارند .نگرانیهای موجود برای بهموقع نرسیدن خودروهای

اندک هستند و رانندگان را بیشتر ترغیب به سرعت گرفتن میکنند؛

آتشنشانی به صحنهی آتشسوزی ،میتواند منجر به تقاضای سیزده

و هیچچیزی از منظر چشم راننده ،توسط درختان پنهان نشده است.

فوت (چهار متر) عرض در هر طرف خیابان ،حتی راههای بنبست که

تمامی این عوامل دست به دست يكديگر میدهند تا از نظر روانشناختی

تنها به بیست تا سی خانه دسترسي میدهند ،شود.

به راننده احساس امنیت برای تندتر راندن خودرو ،داده شود و همین امر
است که باعث افزایش صدمات جانی به عابرین پیاده میشود.
عرض معبر سواره حداقل  32فوت ( 9.75متر) ولي كمتر از  36فوت (11متر)
پارك خودرو تنها در يك طرف معبر مجاز است

پاركينگ
حداقل  8فوت
( 2.43متر)

نوار عبوري خودروي آتشنشاني
حداقل  20فوت
( 6.10متر)

پاركينگ
حداقل  8فوت
( 2.43متر)

شکل  21-3یک استاندارد متداول برای دسترسي اورژانس ،با عرض جدول-
تا-جدول سی و شش فوت ( 11متر).
(منبع)Ontario Fire Department, California :
()a

(متر )12/5
(متر )6/10
معبر بنبست
فاقد مقياس

()b
شکل  20-3خیابانهای "نوبتی" باریک ( )aشرایطی با اصطکاک جانبی بااليی
را ،در مقایسه با خیابان حومهی شهر ( )bکه دارای اصطکاک جانبی بسیار
پايينی است ،بهوجود میآورند.
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شکل  22-3یک استاندارد متداول برای دسترسي اورژانس به بنبستها تقریباً
یکششم جریب ( 672متر مربع) زمین را اشغال میکند.
(منبع)San Joaquin County, California :

شعاع  3/05متر

'20

10' R

شعاع  10/66متر

35' R

 1/37متر

برابر این مساحت نیز برسد ،و به این ترتیب ،ايستگاه آتشنشانی
فاصلهی بسیار بیشتری از خانههای مسکونی پیدا میکند .این امر،
البته ،به نشانههای بیماری مناطق کالنشهری ناپایدار ما میافزاید.

'20

 6/10متر

پيادهرو  1/67متر

حريم معبر
( 26/60متر)

 6/10متر

خيابان ( 19/50متر)

درحالیکه در حومهی شهر ،وسعت چنین حوزهای شاید به بیست

مقامات رسمی آتشنشانی عموماً درمورد عرض و طراحی معابر مورد
سوال قرار میگیرند .در حاليكه بهندرت ،از ایشان در بارهی مسايل

½4½ 5

بزرگت ِر میزان تراکم و چگونگی اتصال راهها به یکدیگر سوال میشود

شکل  23-3شعاع متداول جدول یک شریانی در یک شبکهی معابر
سلسلهمراتبی سی و پنج فوت ( 10/66متر) است ،درحالیکه شعاع یک جدول
نو-سنتی 1ده فوت ( 3/05متر) است.2

متأسفانه ،بهگونهای قابلپیشبینی ،افزایش عرض در این

– مسايلی که برای انجام مأموریت آنها ،با در نظر گرفتن عملكرد کل
سامانهی شهر ،از اهمیت بیشتری برخوردار است.

خیابانهای نوبتی

استانداردها منجر به ارتقای امنیت نشده است .بررسی پیتر

پس از بررسی همهی مسايل و شواهد ،بهنظر میرسد که خیابان

سویفت ( )1998نیز ،از نظر صدمات جانی ،بین بخشهايی که

مسکونی بیست و شش تا بیست و هشت فوتی (هشت تا هشت و نیم
ِ

دارای خیابانهای باریک و عریض بودند ،تفاوتي ايجاد نكرد .نتایج

متری) در یک سامانهی متصل به يكديگر ،در کل ايده بهتري است.

ناامیدکنندهتری از یک بررسی در مورد زمانهای رسیدن خودروهای

این نوع خیابان در حال حاضر خیابان "نوبتی" نامیده میشود ،اسمی

آتشنشانی به محل حادثه در منطقهی کالنشهری بوستون بهدست

که قدری اشتباه است و سعی آن القای این معنی است که هر خودرو

آمد .این بررسی نشان داد که با دور شدن از بخشهای قدیمی شهر

عموماً برای راه دادن به خودرويی که از مقابلاش میآید ،برای گرفتن

تراموائی ،و نزدیک شدن به حومهی شهرها ،زمان رسیدن خودروهای

نوبت رد شدن ،به داخل یک پارکینگ خالی در کنار معبر میپیچد ،تا

آتشنشانی به محل حادثه بهطرز خطرناکی طوالنیتر شده است –

آن خودرو اول بتواند رد شود .یک خیابان نوبتی بهدلیل وجود بلوکهای

دقیقاً در همان مکانهايی از حومهی شهر که خیابانها بهطور اجباری

راهنمايي ایست فراوان ،راهبردی مؤثرتر برای
ساختمانی کوچک و عاليم
ِ

عریض ساخته شده بود .به نظر میرسد که فوايد حاصله از خیابانهای

کنترل سرعت ترافیک ،نسبت به ایجاد موانع فیزیکی تقلیل سرعت،

عریضتر برای تسریع در رسیدن مأمورین آتشنشانی ،بهمراتب کمتر

است .این نوع معبر نه تنها سبب صرفهجويی در سطح آسفالت میشود،

از زیانهايی بوده است که سامانههای معابر غیرمستقیم و درختی

بلكه موجب پیدایش منظر خیابانی با مقیاس بسیار مناسبتر و جذابتر،

بهخاطر مشکل ايجاد دسترسي سریع به محل حادثه ،بهوجود آورده

و دوستدار پیاده نيز میگردد .مقطع توصیهشده برای حریم یک خیابان

است .با در نظر داشتن تراکم کلی پايين این منظرهای شهری ،منابع

نوبتی پایدار ،که ظرفیت سفرهای متعددي ،که با سرعت امنیت عابر

مالیاتی کافی برای ساخت ایستگاههای آتشنشانی در فواصل کوتاه

پیاده و دوچرخهسوار نیز انطباق دارد ،به این قرار است :شش فوت (1

از تمامی خانهها وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،در یک منطقهی شهر

متر و هشتاد و دو سانتیمتر) پیادهرو ،ده فوت (سه متر) فضای سبز با

تراموائی ،حوزهی خدماترسانی یک ايستگاه آتشنشانی برای دو هزار

درخت ،هفت فوت (دو متر و سیزده سانتیمتر) نوار پارکینگ ،چهارده

سکنه ،ممکن است یک مایل مربع (دو و نیم کیلومتر مربع) باشد.

فوت (چهار متر و بیست و شش سانتیمتر) معبر سواره ،هفت فوت
نوار پارکینگ ،ده فوت فضای سبز با درخت و شش فوت پیادهرو .تمام
اینها در یک عرض شصت فوتی (هجده متر و سی سانتیمتری) جای

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

میگیرند ،که معمولترین عرض حریم معبر در بخشهای مسکونی
شهر تراموائی است .توسعهدهندگان ،بهمنظور افزایش نسبت زمینهای
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قابلفروش در مقایسه با زمینهای اختصاص داده شده به حریم راههای

قابلپیادهروی (با فرض این که مقصدها حفظ شدهاند و/یا ایجاد

عمومی ،اغلب مايل هستند عرض معبر را حتی کمتر از این مقدار کنند.

گشتهاند) ایفا میکنند ،و در عین حال فضاهای سبز درختکاریشده،

با کاهش عرض فضای سبز درختکاریشده و پیادهرو ،میتوان به حریم

عالوه بر زیبا بودن ،حفاظ خوبی برای پیادهها ایجاد کرده و فضای

کلی زیر شصت فوت دست یافت ،كه البته این امر توصیه نمیشود.

مناسبی نیز جهت استقرار زیرساختها در اختیار میگذارند (در فصل 7

پیادهروهای عریض در دو طرف معبر نقشی حیاتی را برای محلههای

بهطور مفصل توضیح داده شده است).

درصد سوانح آتشسوزي كه ظرف
مدت  6دقيقه از اولين تماس تلفني،
به آنها امدادرساني شده است
()1999-2002
كمتر از  60درصد
 60تا  69درصد
 70تا  79درصد
 80تا  89درصد
 90تا  94درصد
 95درصد يا بيشتر
اطالعات آن موجود نيست

شکل  24-3مدت زمان پاسخگويی به موارد اورژانسطقهی کالنشهری بوستون.1
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باشد ،البته اگر منطق قابل دفاعی داشته باشند و تصمیمشان در جوی
از احتیاط و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر ،اتخاذ شده باشد.
یک راه بسیار مؤثر برای پاسخگويی به احتیاجات گردش خودروی
آتشنشانی و امنیت پیادهها ،استفاده از "گردنی" 1در تقاطعها است،
که در آن پیادهروها وسیعتر شده و بخشی از سطح خیابان را اشغال
میکنند ،این کار معموالً با اشغال بخشی از فضای نوار پارکینگ
موجد در ب َ ِر خیابان صورت میگیرد .از آنجا که خودروها همیشه با

ممنوعیت پارک در نزدیکی تقاطعها روبرو هستند ،این فضا میتواند
شکل  25-3مثالی از یک خیابان نوبتی با پارکینگ ب َ ِر خیابان و نوار عبوری
باریک.

نبش

به پیادهرو یا فضای سبز اختصاص یابد .جدولها بهسمت محور خیابان
امتداد یافته ،باعث حذف نوارهای پارکینگ میشوند و فاصلهی لبهی
جدول تا لبهی جدول به بیست فوت (شش متر) کاهش مییابد ،که
تماماً بهعنوان یک مسیر دوطرفه مورد استفاده قرار میگیرد .تبدیل

همانند تمامی عناصر طراحی خیابان ،طراحی تقاطع نیز بسیار

خیابان نوبتی چهارده فوتی (چهار متر و بیست و هفت سانتیمتری)

پیچیدهتر و بحثبرانگیزتر از آن است که در ابتدا تصور ميشود .اما

به مسیری دوطرفه و باریک ،مستلزم اختصاص دادن فضايی کافی

در اینجا ،میتوان چنین گفت که چالش اصلی این است که بر مشکل

در تقاطع است تا خودروها بتوانند از جلوی خودرويی ،که احتماالً

عبور و مرو ِر خودروهای بزرگ در نبشها همراه با لزوم گذشتن حاشيه

در مقابل تابلوی راهنمای ایست در حال انتظار است ،گردش کنند

امن پیادهها از تقاطعها فائق آيیم .همانطور كه پيداست اين دو
ِ

یا مستقیم به مسیرشان ادامه دهند .درنتیجه ،مقطع توصیهشده در

امر با يكديگر در تضاد هستند .خودروهای آتشنشانی و اتوبوسهای

گردنی عبارت است از شش فوت (یک متر و هشتاد و دو سانتیمتر)

مدرسه ،که اغلب اوقات در تعیین استانداردها برای حرکتهای

پیادهرو ،چهارده فوت (چهار متر و بیست و هفت سانتیمتر) فضای

گردشی مد نظر قرار میگیرند ،فاصلهی زیادی بین چرخهای جلو

سبز ،بیست فوت (شش متر) معبر سواره ،چهارده فوت فضای سبز ،و

و عقب خود دارند و درنتیجه هنگام گردش ،در نبشهايی که شعاع

شش فوت پیادهرو ،مجموعاً شصت فوت (هجده متر و سی سانتیمتر).

آنها زیاد است ،آسانتر میپیچند .ولی وجود منحنیهای با شعاع

تأمین شعاع
این فضای سب ِز بسیار عریضتر ،زمین بیشتری را برای
ِ

بزرگ در نبشها سبب باریک کردن پیادهروها ،دقیقاً در همانجايی

گردش الزم برای خودروهای آتشنشانی یا اتوبوسهای مدرسه در

میشوند که عابرین پیاده بیش از هرجای دیگری ،برای ایستادن و

اختیار میگذارد .به این ترتیب ،منطقهی امن عابرین پیاده بهسوی

نگاه کردن به معبر ،قبل از گذشتن از آن ،احتیاج دارند .اکثر مقامات

محور خیابان نيز افزایش یافته و فاصلهای را که ایشان باید برای

تصمیمگیرنده و قانونگذار ،حداقل استانداردهای الزم را ،براساس

گذشتن از تقاطع طی کنند ،کاهش میدهد.

احتیاجات خودروهای آتشنشانی و اتوبوسهای مدرسه برای شعاع

خیابان دارای گردنی ،گرانتر از خیابان فاقد گردني است.

گردش ،بهجای در نظر گرفتن احتیاجات عابرین پیاده برای عبور امن

گذاشتن جدول بیشتر (اگر کار گذاشته شوند) و در اکثر موارد

از تقاطع ،بهکار میگیرند .همانگونه که در مورد هر استاندارد دیگری

دوبرابر شدن ورودیهای الزم جهت جمعآوری آبهای سطحی

نیز مصداق دارد ،الزامات مربوط به شعاع گردش بهندرت مطلق هستند،

باعث تحميل هزينهاي اضافهتر ميشود .در صورت عدم بهرهگیری از

هرچند اغلب چنان ارايه شدهاند که انگار پایهی قانونی داشتهاند.

گردنی ،حامیان طراحی پایدار باید از این امر اطمینان حاصل کنند

شهرداریها آزاد هستند که استانداردهای خودشان را تعیین کنند
حتی اگر با استاندادهای اکثریت شهرداریهای دیگر منافات داشته
1- Neck downs

63

که مهندسین مربوطه وجود نوار پارکینگ را در خاطر خود داشته

اکثر مقامات رسمی و اداری آن را بهنام کوچه میشناسند) .پس از

و اندازهگیری شعاع گردش ،بهجای از لبهی جدول ،از ابتدای معبر
سواره انجام شده است .شکل  26-3نشاندهندهی یک نوع از طراحی

سال  ،1950هنگامی که ب َ ِر قطعه از سی و سه فوت (ده متر) به

پنجاه فوت (پانزده متر و بیست و پنج سانتیمتر) یا بیشتر افزایش

معمول است برای خیابان مسکونی دارای گردنی ،با شعاع گردشی که

یافت ،دیگر نیازی به نوارهای عبوری نبود .با وجود عرض پنجاه فوتی،

برای طویلترین اتوبوس مدرسه با حداکثر فاصله بین چرخهای جلو
وعقب ،محاسبه شده است .البته اتوبوسهای مدرسه ،هم نشانهی

فضای کافی در ب َ ِر این قطعات برای ورود خودرو به آنها و همچنین
فضايی برای نمای خانه در دست بود .پس از سال  ،1950خریداران،

وجود مشکل هستند (اینکه هیچکسی پیاده به مدرسه نمیرود) و

وجود نوارهای عبوری را نمیپسندیدند ،و توسعهدهندگان نیز بهطور

هم ملزومات هندسی مسئله را سختتر میکنند (چراکه هر چیزی

قابلدرکی تمایلی به هزینه کردن بیشتر برای ایجاد دو راه دسترسي

باید در انطباق با تناسبات غولپیکر آنها طراحی شود) .ولی در اینجا،

عمومی – خیابان و نوار عبوری – برای هر قطعه زمین نداشتند .بعضی

تنها به گفتن این امر بسنده میشود که مسئلهی اتوبوس مدرسه فقط

از مقامات رسمی ،بهخصوص در کالگاری ،2همچنان خواستار نوارهای

یکي از موارد است که نشان ميدهد چگونه تمامی عناصر موجود با

عبوری در مناطق مدرن در حومهی شهر بودند (حتی هنگامی که

پیچیدگی فراوان برای ناسالم ساختن مناطق شهری جدید ما ،دست

قطعات زمین عریض بودند و راه دسترسی به خانهها به خیابانها

در دست يكديگر دادهاند.

متصل بود ،نه به نوارهای عبوری) تا دسترسي آتشنشانی و تأسیسات
شهری محفوظ بماند ،ولی اکثر مقامات مربوطه در جاهای دیگر چنین
درخواستی نداشتند.
بهتازگي ،منطق وجود نوارهای عبوری تا حد زيادي تقویت شده
است .پس از گذشت حدود چهار دهه از افزایش پیوستهی اندازههای
قطعات زمین ،از شروع دههی هشتاد ،این اندازهها شروع به کاهش
کردند .در طول دو دهه ،متوسط اندازهی قطعه زمین در مناطقی
که طبقهی متوسط مردم در آن ساکن بود ،بهطور پیوسته در حال
اصلی  3600فوت مربعی
کوچکتر شدن به سوی قطعهی استاندارد
ِ
( 335متر مربعی) بوده است .بهموازات کوچکتر شدن قطعات ،نوار
عبوری پشتی دوباره معنی پیدا میکند .هنگامیکه قطعات زمین به

شکل  26-3یک نقشهی مهندسی مربوط به پروژهی توسعهی پرینگِل کریک
1
که "گردنیها" را نشان میدهد.

نوارهای عبوری و کوچهها

عریض و کمعمق شوند با ب ِرهايی بیش از  45فوت ( 13متر و 71
سانتی متر) ولی با عمقهايی تنها حدود  73فوت ( 22متر و 25
سانتیمتر) .این امر ،منجر به ايجاد فضايي در نما برای یک گاراژ

اکثر شهرهای آمریکای شمالی که در بین سالهای  1840و

یک -یا دو-خودرويی میشود ولی برای حیاط پشتی ارزش کمی

 1950ساخته شدهاند دارای بلوکهايی هستند که مجهز به نوارهای

خواهد داشت ،چراکه باعث میشود پنجرههای پشتی در فاصلهی 40

عبوری پشتی است (اصطالح نوار عبوری به این خاطر استفاده ميشود

فوت ( 12متر و  20سانتیمتر) از يكديگر قرار گیرند .مشکل دیگر

که هم بهمعنی نوارهای عبوری پشتی و هم بهمعنی چیزی است که

این است که قطعشدگی جدول راه دسترسي در هر  40فوت بوده و

 -1منبع.WH Pacific Inc :
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این اندازه کوچک میشوند ،تنها دو گزینه وجود دارد .آنها میتوانند

2- Calgary

گزینهی دیگر ،قطعه زمین باریک و عمیق همراه با یک نوار عبور
سواره است .یک زمین با ب َ ِر  33فوت ( 10متر) و مساحت  3600فوت

مربع ( 334متر مربع) 110 ،فوت ( 33متر و پنجاه سانتیمتر) عمق
دارد .این قطعه زمین برای اجتناب از ایجاد تأثیر "خانهی پوزهدار" ،که
سبب بهوجود آمدن خیابانی میشود که فقط از درب گاراژها و بدون
هیچگونه نمايی تشکیل شده ،به یک نوار سواره احتیاج دارد .تعبیهی
این نوار سواره 20 ،فوت ( 6متر و  10سانتیمتر) از میان بلوک را
کم میکند ،ولی البته درعوض ،سبب حذف هرگونه راه دسترسي
()a

به قطعات گردیده و درنتیجه باعث ازدیاد سطح کل آسفالت الزم
برای هر بلوک ،نمیگردد .متأسفانه ،این امر سبب افزایش هزینههای
توسعهدهنده میشود .عموماً ،زیرساخت خیابان توسط توسعهدهندهی
"افقی" انجام میشود ،یعنی کسی که زمین را خریداری میکند ،آن را
تقسیمبندی مینماید ،و قطعات زمین را به توسعهدهندهی "عمودی"،
یا سازندهی خانه ،میفروشد .اگر نوارهای سواره اجرا شوند ،هزینهی
آن بر دوش توسعهدهندهی افقی است .اگر نوار سوارهای وجود
نداشته باشد ،هزینهی ایجاد راههای دسترسي به قطعات ،بهعهدهی
توسعهدهندهی عمودی است.

()b

شکل  27-3عکس هوايی گرفتهشده در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا،
( )aنشاندهندهی قطعات زمین کمعمق با بَرهای بزرگ است که توسط
راههای دسترسي به خانه اشغال شدهاند ،درحالیکه عکس هوايی
گرفتهشده در کیتسیالنو ،واقع در بریتیش کلمبیا )b( ،نشاندهندهی
قطعات زمین عمیق و باریک با نوار دسترسي پشتی است.

به این علت ،تصمیمگیری درمورد عوامل مربوط به هندسه،
هزینه ،و تجهیزات رفاهی نوارهای عبوری میتواند خیلی مشکل
باشد .ترس از بروز جرم و جنایت يكي از داليل اجتناب از نوارهای
عبوری ذکر شده است ،هرچند در شهر ونکوور رابطهاي بین ميزان
بُرو ِز بزهکاری و بود و نبود نوارهای سواره پیدا نشده است .شهرداریها

نیز اغلب ،بهخاطر هزینهی نگهداري ،با ایجاد نوارهای سواره مخالف

حدود  20فوت ( 6متر و  10سانتیمتر) عرض خواهد داشت ،و این امر

هستند ،چراکه احساس میکنند مراقبت از خیابانهای موجود ،بدون

به این معنی است که  50درصد فضای حیاط جلويی و لبهی خیابان

اضافه شدن مسئولیت نوارهای سواره ،که متعلق به عموم هستند،

توسط راه دسترسي گرفته شده و سبب میگردد که تقریباً نیمی از

بهاندازهی کافی سخت است .به این دلیل ،بسیاری از توسعهدهندگان

فضای حیاط جلويی توسط سطوح غیر قابلنفوذ برای آب پوشیده

که جذابیت این نوارها را میدانند ولی در جنگ با شهرداریها برای

شود 1و تعداد فضای پارکینگهای نواری ب َ ِر خیابان نیز حدودا ً به نصف

قبوالندن این معابر بهعنوان زمین عمومی شهر شکست خوردهاند،

تقلیل یابد.

با گزینهی خصوصیسازی روبرو ميشوند .مقامات شهر معموالً از
پذیرفتن مالکیت این نوارها خودداری میکنند ،ولی اگر مسئولیت آنها

 -1در طراحی پایدار ،ایجاد سطوح غیر قابلنفوذ برای آب ،امری بسیار منفی تلقی
میگردد ،چراکه از طرفی از جذب آبهای سطحی و تغذیهی سفرههای آب زیرزمینی
پیشگیری میکند و سبب روان گشتن آنها و ازدیاد خطر سیالب میگردد ،و از طرف
دیگر میزان جذب حرارت آفتاب را افزایش داده ،از سطح فضای سبز کاسته و به این
ترتیب احتمال ایجاد پدیدهی جزیرهی حرارت شهری را – که یکی از علتهای اصلي
ایجاد و افزایش آلودگی هواست – باال میبرد .م.

بهعهدهی بخش خصوصی باشد ،و توسط یک انجمن محله مدیریت و
ساختن آنها را تصویب كند .انجمنهای
مراقبت گردند ،ممکن است
ِ
محلهای ،که در بسیاری از ایالتها و استانها بهطور فزایندهای در
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حال افزايش هستند ،قدرت اخذ مالیات در مقیاس محله را دارند

توزیع ریزدانهی کاربریها در مناطق تجاری و بسامد باالی استفاده

(در قالب حق عضویت اجباری انجمن ،که ضمانت پرداخت آن،

از وسايل حملونقل همگاني ،و قرارگیری آنها در فاصلهی پنج دقیقه

در رهنبودن ملک است) و مسئولیت نگهداري کل زیرساختهای

پیادهروی ،تولید سرانهی گازهای گلخانهای را حداقل  40درصد

مشترک را بهعهده میگیرند .وجود یک تمایل سیاسی ،بهخصوص در

کاهش خواهد داد .البته اين امر که محلههای با خیابانهای متصل به

آمریکا ،در جهت کم کردن از مالیاتهای شهروندانی که واجد رأی

يكديگر و کاربریهای مناسب ،بهخودیِ خود ،قابلپیادهروی هستند

دادن هستند ،شهرداریها را بر آن داشته است تا پرداخت هزینههای

نيز اهميت قابل توجهي دارد .اگر قرار باشد تغییری تدریجی برای

مربوط به شهر را ،تا حد ممکن ،از دوش خود بردارند .عموماً ،هرگونه

دوری از حملونقل خودرو-محور انجام شود ،این مناطق "پتانسيل

انحراف از استانداردهای طراحی خیابانها ،فرصتی برای شهرداریها

پیادهروی" را دارند.

در جهت پیشنهاد خصوصیسازی خیابانها توسط توسعهدهندگان،

اما تحقق چنین تغییری در بخشهايی که الگوی خیابانهای

ایجاد میکند ،تا هزینهی نگهداري مدام این معابر بهعهدهی مالکین

درختی دارند (که در حال حاضر بیش از  60درصد فضای شهری را

خانهها گذاشته شود.

در آمریکای شمالی میپوشانند) و کاربریها در آنها با فواصل بسیار

اینکه آیا خصوصیسازی زیرساختهای قلمروی عمومی شهر،

زیاد توزیع شده است ،بهنظر غیرممکن میرسد .در طول دورههايی

ایدهی خوب یا بدی است ،خارج از حیطهی این کتاب است .نکتهی

که بهای بنزین بهسرعت افزایش یافت ،مانند سال  ،2007شاهد

مهم در اینجا این است که هر بحثی درمورد نوارهای سواره در حوزهی

کاهشهای سریعی در استفاده از خودروی شخصی در این مناطق

شهرداریهايی که در حال حاضر اجازهی ایجاد آنها را نمیدهند،

بودیم ،ولی حتی در این دورهها نیز از وابستگی به خودروی شخصی

میتواند احتمال انجام حرکتی برای خصوصیسازی سامانهی
خیابانی
ِ

کاسته نشد .درحالیکه ساکنین مناطقی که از امكانات سرویس سریع

را بهوجود آورد و شهروندان و توسعهدهندگان باید برای این امر

اتوبوس بهرهمند بودند ،یا مناطقي كه قابلپیادهروی بودند ،بهطرز

آمادگی داشته باشند .تمایل مقامات رسمی شهرها برای واگذاری معابر

چشمگیری از استفاده از خودروی شخصی دوری جستند .اما متأسفانه

به بخش خصوصی در هر پیشنهادی که برای ارتقای پایداری خیابانها

ساکنین بخشهای خودرو-محور گزینههای کمتری برای انتخاب

ارايه میشود ،بهعنوان فرصتی برای اجتناب از پرداخت هزینههای

پیش رو داشتند .در آن بخشها ،کاهش استفاده از خودروی شخصی،
ِ

مربوطه به نگهداري آن ،مانعی بزرگ برای ایجاد زیرساختهای شهری

با امتناع از بیرون رفتنهای غیرضروری ،بهصورت مشارکتی به سر

سالمتر است و همچنین یکی دیگر از موارد مهم در فهرست بسیار

کار رفتن ،2و کنار گذاشتن سفرهای خانوادگی آخر هفته ،حاصل شد.

مفصل موانع فرهنگی موجود بر سر راه تغییر سالم بهشمار میرود.

چنانچه قیمتهای سوخت بهصورت چشمگیری باال روند ،همانطور

گازهای گلخانهای و الگوی خیابانها

که احتمال آن در دهسال آینده وجود دارد ،ساکنین بخشهای
حومهی شهر با مشکالت فراوانی برای رفتوآمد روبرو خواهند شد.

الگوی خیابانها بهطور غیرقابلانکاری با افزایش تولید سرانهی

اما ،خوشبختانه ،مناطق وسیعی در حومهی شهر برای ايجاد

گازهای گلخانهای ارتباط مستقيم دارد 1.سامانهی خیابانهای متصل

محلههايی کامل و خودکفا ،در اختیار ما هستند .اکثر این زمینها

به يكديگر ذاتاً سبب کاهش طول سفر میشود ،چراکه تمامی سفرها

کنار شریانهای خودرو-محور فراوان که این منظرها را به يكديگر

در سامانههای خیابانی اتصاالت فراوان به يكديگر دارند ،و بهطور

متصل میکنند ،قرار دارند .اختاللهای چشمگیر اخیر در بازارهای

اصولي توسط کوتاهترین مسیر ممکن انجام میپذیرند .این امر ،در

جهانی امالک و مستقالت منجر به سقوط بسیاری از بنیادهای

ترکیب با تراکم مسکونی حداقل ده واحد مسکونی در هر جریب ،و

1- Burchell et al., 2005; Ewing et al., 2007; Litman, 2001; Mezza
and Fodor, 2000
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عبارت است از انجام رفت و آمد محل کار ،توسط2- Carpooling to work
همکاران هممسیر بهطور نوبتی ،به این ترتیب از سفرهای تک-سرنشین
خودروهای
ِ
جلوگیری شده و از میزان استفاده از خودروی شخصی کاسته میشود .م.

مالی در حومهی شهرها شد ،از وضع اقتصادی توسعههای تجاری

یک همافزايی احتمالی بین کاربریهای زمین و گزینههای حملونقل

ک َمنشِ نها .2مطمئناً ،راحتترین هدفها در
نواری 1گرفته تا ارزش َم 

همگانی (همانطور که در فصل  2توصیف شد) .هماکنون ،در عمل،

مکانهای حومهی شهر ،صدها کیلومتر شریانی تجاری نواری است،

این تمایل تأیید شده است .در طول نخستین دههی قرن بیست

که در آنها پروژههای تجاری بهسرعت در حال رسیدن به پایان عمر

و یکم ،نسبت به هر زمان دیگری پس از دههی  ،1940بازار برای

مفید خود هستند و عموماً متروک شدهاند .این قطعات ،که طبق

خانههای نزدیکتر به وسايل حملونقل همگانی و در مکانهای قابل

یک راهبرد ،مکانیابی شدهاند ،و نزدیک به وسايل حملونقل همگانی

مسکونی واقع در نزدیکی حلقهی
پیادهروی شهر ،نسبت به مناطق
ِ

قرار داشته و بهطور بالقوه قابل پیادهروی هستند ،مکانهايی منطقی

احاطهکنندهی شهر ،بسیار قویتر بوده است.

5

برای افزایش تراکم هستند .شریانهای حومهی شهر معموالً هنوز هم

اينكه خیابانهای متصل به يكديگر ،خوب؛ و خیابانهای درختی،

بهشکل شبکه ،و غالباً شبکهی متعامد ،و با فواصلی بین نیم تا یک

بد هستند ،ایدهی سادهای است .چیزی که مسئله را پیچیده میکند،

مایل ( 0/8کیلومتر تا  1/6کیلومتر) طراحی میشوند.

کردن تمامی عادتهايی است که برای بازگشتی منطقی به
تَرک
ِ

هرگونه سرمایهگذاری در این مناطق ،بهطور منطقي،

دنیاهای متصل به يكديگر ،و سالمت محله ،الزامي ميباشد .سامانهی

باید در این شریانها که قابلیت دسترسي خوبی دارند و از نظر

خیابانی متصل به يكديگر ،دقیقاً
حکم یک آرماتور را برای منظر شهریِ
ِ

جغرافیايی نیز بهخوبی مکانیابی شدهاند ،انجام گردد ،بهخصوص با

سالم دارد .حفظ اتصاالتِ داخلی در مناطقی که چنین اتصاالتی دارند،

در نظر داشتن پیشبینیهای جمعیتی برای اکثر مناطق کالنشهری

و پیدا کردن راههايی برای ایجاد اینگونه اتصاالت در مناطقی که

که نشانگر تقاضای گسترده جدیدی برای مسکن شهروندان مسنتر

تاکنون در ایجاد آن ناکام ماندهاند ،همیشه باید بخشی از روش درمان

است" 3.میانسازی" 4در شریانیهايی که در حال حاضر بهطور

شهرهای بیمار باشد .در توسعههای جدید حومهی شهر که مساحتی

کامل مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند و تبدیل آنها به خیابانهای

برابر با چهل جریب (شانزده هکتار) یا بیشتر دارند ،اتصال معابر سواره

دارای وسايل نقلیهی همگانی ،کاربری مختلط و مسکن برای این

به يكدیگر باید اصل اول باشد ،حتی اگر این امر منتج به ایجاد جزیرهای

جمعیت روزافزون ،بهنظر تنها راه ممکن برای استفاده از سرمایهای

کوچک از اتصاالت در دریايی بزرگ از توسعهی درختی شود .بسیاری

که قب ً
ال هزینه شده ،پاسخگويی به نیازهای مسکن و كاهش گازهای

از پروژههای منطبق با شهرسازی نو 6برای این اصل اهمیت فراوانی

گلخانهای است .افزایش تراکم در این مکانها ،که در گذشته تجاری

قائل هستند و حتی اگر ارزش اتصاالت داخلی در چنین بستری

بودهاند ،میتواند سطح فعالیت کاربریها را تا دوبرابر افزایش دهد،

محدود باشد ،باز هم برای آنها خوب و مثبت است .ولی یک منطقهی

سبب ازدیاد مشتریها برای خدمات محلی شود ،برای شغلهای

چهل ،شصت یا حتی دویست جریبی (شانزده ،بیست و چهار یا حتی

جدید نیروی انسانی مهیا کند ،و برای وسايل حملونقل همگانی

هشتاد هکتاری) با سامانههای خیابانهای متصل به يكديگر ،کمک

مسافران بیشتری جذب كند .با كمك این راهبرد ،عناصر کاربری زمین

اندکی به کاهش مسافت سوارهی پیمودهشده 7میکنند ،درصورتيكه

در شهر تراموائی میتوانند در جای خود قرار گیرند ،با انتظار داشتن

منطقهی اطراف آن همچنان توسط سلسلهمراتب راههای درختی

1-Strip commercial developments
 McMansion -2ازجمله کلماتی است که با پیشوند َمک (برگرفته از َمکدونالد
 ،McDonaldرستوران زنجیرهای آمریکا ،که با تولید انبوه ،کیفیت نهچندان خوب
و سرعت باال مشهور است) ،در اوایل دههی 1980ساخته شد و به ساختماهای بزرگ،
لوکس و نسبتاً عجیبغریبی اطالق میشود که بهسرعت در حومهی شهرهای آمریکا
ساخته شدند و با بستر و معماری محل خود همخوانی و انطباقی ندارند .م.
3- Berlin, Ramlo, and Baxter, 2006
 -4میانسازی یا میانافزايی ( )infillبه ساختن بناهای جدید در قطعات یا زمینهای
خالی بین ساختمانهای موجود اطالق میشود .م.

5- Leinberger, 2008; Dunham-Jones and Williamson, 2008
 New urbanism -6سبک یا حرکت جدیدی در طراحی شهری است که در اوايل دههی
 1980در آمریکا بهوجود آمد و حامی محالتِ قابلپیادهرویِ با انواع گوناگونی از خانهها
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 مکتب طراحی
شهری ،پشتیبان طراحی سنتی محلهها (Traditional Neighborhood Design,
 )TNDو توسعهی حملونقل-محور (Transit-Oriented Development,
 )TODاست و همچنین همسو با منطقهگرايی ( ،)Regionalismحفاظت از محیط
زیست و مفهوم وسیعتر رشد هوشمند ( )Smart Growthاست .م.
)7- Vehicle Miles Traveled (VMT
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ی میرسید،
پوشیده شده باشد .هنگامیکه به لبهی دنیای قابلپیادهرو 

وسیع و خیابانهای درختی دارد ،باید با بهرهگیری از ظرفیت نهفته در

همچنان گیر میافتید و نیازمند خودرو هستید .بنابراین ،خواست و

خیابانهای شریانی با نوار تجاری ،راههايی برای تعدیل شکستهای

ارادهی توسعهدهندگان برای ایجاد محلههای قابل پیادهروی بینتیجه

آن پیدا کرد .هرکجا که خیابانهای متصلبه يكديگر دارد ،باید از آنها

است ،مگر اینکه سیاستگذارانی که مسئول منظر شهری در مقیاسی

محافظت کرد و با افزایش سطح فعالیت در آنها به تقویت آنها پرداخت.

بزرگتر هستند ،قوانین حاکم بر توسعهی الگوی حملونقل وسیعتر

هركجا فرصتهايی برای "توسعهی سایت سبز" 1دارد ،باید آنها را

را مد نظر قرار داده و راهحلهايي برای اطمینان از اینکه سامانهی

همراه باخیابانهای متصل به يكديگر طراحی کرد ،با داشتن نیمنگاهی

خیابانی منطقه ،متصل به یکدیگر پايدار بماند ،پیدا کنند.

به قدیم بهمنظور بازآفرینی شکل شهر تراموائی که در گذشته به

پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،مثال خوبی برای چگونگی انجام این كار

شكلي مفيد به ما خدمترسانی کرده است.

ارايه میکند .شورای برنامهریزی متروی پورتلند سخت در تالش است
تا استانداردی برای اتصاالت بین خیابانها اعمال كند كه در آن حداقل
در هر ششصد فوت (صد و هشتاد و سه متر) یک خیابان عبوری و
متصل وجود داشته باشد .ويژگي این استاندارد ،سادگی آن است.
این استاندارد بیانگر الزامی قابل اندازهگیری و معقول برای بخش
عمومی است ،و هدف آن اطمینان از این است که منفعت عموم ،بدون
آنکه جلوی اَعمال الزم در محلهی توسعه را بگیرد ،حفظ شود .بهطور
غیرقابل اجتنابی ،این استاندارد منجر به ایجاد مجموعهای از الگوها
میشود ،که از عملكرد بلوک  640در  320فوتی ( 195متر در 97/5
متری) آمریکای شمالی و بخشهای شهر تراموائی پیروی میکند .در
نهايت ،این استاندارد سیاستی را بهوجود میآورد که پروژههای منفرد
ِ
کلیت متصل به
دارای سامانههای داخلی متصل ،میتوانند با یک
يكديگر ،يك انسجام منطقي ايجاد كنند ،و به این ترتیب به پروژههای
جدید اجازه دهند تا بخشهای الحاقی یک سامانهی ازقبلتعیین شده
باشند ،تا اینکه فقط زیربخشهايی از قطعات مجزای زمین.
از تمامی چالشهای مطرحشده در این کتاب ،ايجاد سامانهی
خیابانی احتماالً هراسناکترین چالش است .هنگامی که خیابانی در
دادن آن تقریباً غیرممکن استُ .رم ،واقع
جايی ساخته میشود ،تغییر
ِ

در ایتالیا ،مثالی درخشان در این مورد است ،که در آن ساختمانها

بارها و بارها تخریب و مجددا ً در همان قطعه زمین ساخته شدهاند،
درحالیکه خیابانها بهصورت نخستین خود باقی ماندهاند .هرچند
هنوز وقت برای بهکارگیری استانداردی معقولتر برای توسعهی
جدی ِد ضروری وجود دارد ،اما مناطق حومهی شهر که تحت تسلط
سامانههای خیابانی درختی هستند ،همواره موانعی بر سر راه كاهش
استفاده از خودرو ،و گازهای گلخانهای خواهند بود .هركجا که مناطق
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 Greenfield Development -1به توسعهی زمینی اطالق میشود که تاکنون
در آن ساختوسازی نشده است .درمقابل ،توسعهی سایت قهوهای (Brownfield
 ،)Developmentدر زمینی انجام میشود که قب ً
ال مورد توسعهی دیگری قرار گرفته
است .م.

4

فصل

استقرار خدمات تجاری ،وسایل
حملونقل همگانی سریع و مدارس
در فاصلهی پنچ دقیقه پیادهروی

بسیاری از افراد بر این باورند که خودروهای برقی و آسیابهای

در این محاسبات حتی عواقب ازدیاد گازهای گلخانهای در اتمسفر ،و

بادی ،بحران تغییر آبوهوا را ،بدون نیاز به تغییری اساسی در شکل

میزانی که تغییر آبوهوا سبب استخراج بیشت ِر منابع "سرمایهای" این

شهر ،از بین خواهند برد .این اعتقاد تقاضاهای فوقالعاده بزرگی که در

سیاره میشوند و خدمات اکولوژیکی که این سیاره قادر به عرضهی

پی گسترش بیرویه و روزافزون الگوی کالنشهری برای انرژی و مصالح
ِ

مجدد آن است ،در نظر گرفته نشده است .در صورت پذیرفتن این

بهوجود میآید ،را بهکلی نادیده میگیرد .پروفسور ویلیام ریس 1از

محاسبات ،تجدید ساختار ریشهایتری ضروری میگردد ،چراکه

2

فناوری و تولید کارخانهای قادر به نجات ما نیست .درواقع ،خو ِد اینها

بدعین مفهوم جایپایِ اکولوژیک
دانشگاه بریتیش کامبیا ،که یکی از ُم
ِ

است ،چنین بیان میکند که ما ،بهعنوان نو ِع بشر ،هماکنون در حالت

اصلی ایجاد این مشکل بودهاند.
مسبب
ِ

"مصرفِ بیشازاندازهی اکولوژیکی" 3قرار داریم .مصرفِ بیشازاندازهی
اکولوژیکی به نقطهای اطالق میشود که در آن فعالیتهای بشر سبب
استخراج منابع سیارهی زمین بهمیزانی بیش از مقداری است که این
ن ِ مجد ِد آن را داشته باشد .طبق برآورد ریس،
سیاره توان جايگزين کرد 
ما هماکنون در حال "استخراج بیشازاندازهی" "سرمایهی" سیارهمان
هستیم .موضوع ناراحتکنندهتری که او بیان میدارد این است که
اگر هریک از افردی که هماکنون بر روی این سیاره زندگی میکند،
بههمان اندازهی مصرف یک شهروند آمریکای شمالی ،از منابع این
سیاره بهرهمند میشد ،برای جبران آن شش کرهی زمین الزم بود .تازه

1- William Rees
 Ecological Footprint -2بهبیانی ،همهگیرترین متر و یا مؤثرترین واحد اندازهگیری
اصلی در مباحث مربوط به حفاظت از محیطزیست است .جایپا یا ردپاي اكولوژيك،
ميزان تقاضايي است كه انسان از اكوسيستمهاي كره زمين دارد و درواقع نشاندهندهی
مقدار زمين و دريايي است كه قادر به بازسازي منابعي ميباشد كه انسان مصرف ميكند
و همچنين مي تواند ضايعاتي را كه انسان توليد ميكند را جذب و بيخطر سازد .به كمك
ردپاي اكولوژيكي ميتوان محاسبه كرد كه چقدر زمين (يا چند كرهی زمين) براي بقاي
سالمتآمیز بشريت الزم است .بهعنوان مثال ،در سال  2007ميزان كل ردپاي بشريت
 1/5كره زمين برآورد گرديد .به عبارت ديگر ،انسانها منابع/خدمات اكولوژيكي زمین را
 1/5برابر سريعتر از مقداري كه این كره قادر به تجديد آن است ،مصرف ميكردند .م.
3- Ecological Overshoot

شکل  1-4نزدیکی مقصدها به جايی که مردم در آن زندگی میکنند برای
آفرینش محلههای قابل پیادهروی مهم است .این نمودار نشاندهندهی فواصل
پنج و ده دقیقه پیادهروی در امتداد یک کوریدور اصلی است.

این نتیجهگیری قابلگریز نیست .اگر ما درصد ِد یافتن تعادلی
با توانايی این سیاره هستیم باید سرانهی مصرف مواد و انرژی را
بهصورت چشمگیری کاهش دهيم .از آنجا که  80درصد اهالی
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آمریکای شمالی در حال حاضر ساکن شهرها هستند ،میتوان نتيجه

از قبل هم برنامهریزی نکرده است .در مناطق حومهی شهر که رشد

گرفت که شکل و عملكرد شهر ،همراه با میزان مواد و منابع غذايی،

بیرویهی افقی داشتهاند ،نوع متفاوتی از قانون پنجدقیقهای حاکم

باید بهگونهای اساسی تغییر یابند .با در نظر داشتن اینکه حملونقل

است .در آنجا معموالً فروشگاههای "بنزین بزنید و بروید" را مییابید

بهتنهايی مسئول تا  40درصد این مشکل است ،و اینکه پیادهروی

که بهطور منظم در سراسر ماتریس حومهی شهر پخش شدهاند ،اما در

جايگزينی کربن-صفر است ،توجه ويژه به پیادهروی ،نقطهی خوبی

فاصلهی پنج دقیقه رانندگی؛ این فروشگاهها از طريق پیادهروی قابل

برای شروع بهنظر میرسد.

دسترس نیستند و باعث ایجاد وابستگی بیشتر به خودروی شخصی و

در شرایط فعلی ،که خودروی شخصی همیشه در دسترس است،
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وخیمتر کردن عوارض آن ،در این منظرهای شهری میشوند.

اهالی آمریکای شمالی تنها درصورتی پیادهروي را ترجيح خواهند

دادن
چنانچه در کنار این مغازه ،مكانهايي مانند محل کرایه
ِ

داد که آسانتر از رانندگی باشد .حد نهايی زمان برای سفرهای پیاده

فیلم ویدئو ،یک آرایشگاه ،یک مركز تفريحي ،و یک رستوران وجود

بهنظر پنج دقیقه میرسد ،که برای طی یکچهارم مایل ،یا حدود

زندگی
داشته باشد ،احتمال تبدیل شدن پیادهروی به بخشی از
ِ

چهار صد متر ،مدت زمانی کافی است .اکثر مردم فکر میکنند که پنج

ساکنان نزدیک به آن ،بسیار بیشتر است .در شرایط ایدهآل ،در

دقیقه پیادهروی آسانتر از روشن کردن خودرو ،از پارکینگ در آوردن

مجاورت این فروشگاهها ،فعالیتهای دیگری نیز شامل کافیشاپها،

آن ،دستوپنجه نرم کردن با خیابانها ،یافتن جايی برای پارک کردن

خواربارفروشی
ابزارفروشیها ،دفاتر حسابداری ،دندانپزشکیها ،و
ِ

ِ
پشت فرمان است .انسانها براي انتخاب پیاده یا سواره
و خستگي

محل وجود دارند .هنگامی که اکثر نیازهای تجاری روزانهی ساکنین

غیرقابل باوری نسبت به فوايد کوچک و هزینههای اندک
رفتن ،بهطور
ِ

قابل پیادهروی برطرف شود ،نه تنها منجر به پیادهروی
در فاصلهی ِ

حساس هستند ،بدون در نظر گرفتن اینکه سفر مربوطه چقدر کوتاه

بیشتر آنها میشود ،بلکه استفاده از خودروی شخصی ایشان نیز تا حد

است .طبیعتاً ،برخی از افراد پیادهرویهای طوالنیتری را انتخاب

زیادی کاهش مييابد .برای مثال ،ساکنین ونکوور ،که قادر به رفع

میکنند ،درحالیکه برخي استفاده از خودروی خود را ،حتی اگر

ک محل
تراموائی نزدی 
نیازهای تجاری روزانهی خود در شریانیهای
ِ

مقدار این پیادهروی بهطور خندهآوری کوتاه باشد ،برمیگزینند؛ ولی

سکونتشان هستند ،نسبت به ساکنین ساوت ساری/النگلی ،2واقع

آستانهی متوسط برای پیادهروی ،پنج دقیقه است.

در بریتیش کلمبیا ،که محلي خودرو-محور است ،حدود  30درصد

البته اگر مقصدی برای پیاده رفتن وجود نداشته باشد ،پنج دقیقه

کمتر از خودروی خود ،استفاده میکنند .ساکنین ونکوور خودروهای

پیادهروی بیمعنی است .بسیاری از توسعههای جدید در حومهی شهر

کمتری نیز دارند 1/25 ،خودرو برای هر خانواده ،در مقایسه با 1/7

دارای مسیرهای ويژه پیادهروی نیز هستند ،هرچند این مسیرها ممکن

خودرو برای هر خانواده در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا .بهنظر

است توسط افرادی که عادت به پیادهروی و آهسته دویدن ،1بهعنوان

همگانی
میرسد که دسترسي به خدمات تجاری و وسايل حملونقل
ِ

یک ورزش دارند ،مورد استفادهی روزانه قرار گیرند ،ولی یک فر ِد

سریع ،علت این اختالفها باشند ،چراکه درآمد متوسط خانواده در

متوسط بهمراتب کمتر از این مسیرها بهطور منظم بهره میگیرد .برای

این دو شهر كمابيش با يكديگر برابر است.

یک فر ِد متوسط جذابترین مقصد برای پیادهروی ،مغازهی س ِرنبش

در بین قوانین طراحی شهری پایدار ،قانون پیادهروی پنجدقیقهای

محلهاش است .چنانچه مغازهی مناسبی در فاصلهی زیر پنج دقیقه

تبدیل به بدیهیترین قاعده شده است .با این وجود ،این فاصله

پیادهروی از خانه وجود داشته باشد ،فرد متوسط بارها و بارها در طول

بهعنوان شعاع یک دایره که کانونی تجاری در مرکز آن قرار دارد ،تصور

هفته بهسوی آن پیاده راه میرود ،برای خرید نان ،تخممرغ ،شیر،

و استفاده میشود .درواقع این امر در صورتی مصداق دارد که فقط یک

روزنامه و بسیاری از اقالم دیگر ،که در اغلب موارد برای خرید آنها

کانون متمرکز تجاری کوچک ،آن هم تنها با یک یا دو فروشگاه ،وجود

1- Jogging

2- South Surrey/Langley

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

ونكوور بزرگ

()a

بريتيش كلمبيا
راههاي تراموا

رشد شبكهي تراموا در طول دههها

كميسيون برنامهريزي
شهري ونكوور
1928

راهنما:
راههاي تراموائي ساخته شده در دورهي

فاصلهي  5دقيقه پيادهروي

()b
نبش محله ( )aدر
شکل  2-4در مناطق با تراکم جمعیتی زیاد ،مغازهی س ِر ِ
فاصلهی پنج دقیقه پیادهروی قرار دارد .پمپ بنزین ( ،)bاز طرف دیگر ،در
فاصلهی پنج دقیقه رانندگی در بخش کمتراکم و خودرو-محور ،مستقر است.

0 1500 3000

متر

1889-1899
1900-1909
1910-1919
1920-1928

 26كيلومتر
 60كيلومتر
 81كيلومتر
17كيلومتر

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

حس مکان در کریدورها

همانطور که بهطور مختصر در فصل  2اشاره شد ،تمرکز

وجوش تراموائی،
داشته باشد ،ولی در ونکوور و دیگر شهرهای پُرجنب
ِ

برنامهریزان و نظریهپردازان شهری همواره روی گرههای شهری

فعالیتهای تجاری بهطول چندین کیلومتر در مجاورت شریان

بوده است ،هرچند که کریدورهای شهر تراموائی ،ویژگی بیهمتا و

تراموائی گسترش یافتهاند .در چنین حالتی ،پیادهرویِ پنجدقیقهای

متمایزکنندهی شهر آمریکای شمالی است .چنانچه به نظر ميآيد،

پیمودن نواری ممتد
طی کردن شعاع یک دایره نیست ،بلکه درعوض،
ِ

آموزشها و ُحسننیتهای ایشان سبب شده که حفظ کریدورهای

است که بهطول یکچهارم مایل ( 400متر) عمود بر شریان تراموائی

خطی بهظاهر یکسان و یکنواخت مشکل گردد ،کریدورهايی که تنها
ِ

است و در هر دوطرف این شریان فعالیتهای تجاری جای دارند.

یادگار کوچک و همهجاحاضر از تجارب اکثر شهرهای آمریکا و کانادا

الگوی بنیادی شهرهای تراموائی ،شبکهای از شریانهای تراموائی

است .عدم توجه به معنی و ارزش اینگونه کریدورها ،به احتمال قوي

است با فواصل نیم-مایلی یا  800متری (به فصل  3رجوع کنید).

ناشی از مطالعهی دقیق شهرهای قدیمیتر اروپا و ساحل شرقی است،

معنی این امر آن است که فرد ،در هرکجا که باشد ،در فاصلهی

شهرهايی که شبکهی خیابانهای آنها بهطور معمول بر تقاطعها یا

پنجدقیقهای یا یکچهارم مایلی ( 400متری) از یک شریان تراموائی

میادین "پنج-نبشی" متمرکز بود ،همانطور که کوین لینچ در مورد
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بوستون گفته است.1
فروشگاهی یکسان در کریدور تجاری شهر
کیلومترها نوا ِر
ِ
تراموائی ،براي بسياري افراد چيز عجيبي است اما برای کسانی که
بهطور روزمره از این کریدورها استفاده میکنند ،امر بسیار متفاوتی
است .استفادهکنندگان محلی ،همهی کیلومترهای طول این کریدور
را تجربه نمیکنند ،بلکه تنها چیزی که تجربه میکنند گذار از بلوک
مسکونیشان به شریانی فعالتر است .در طول راه خود نیز ،ممکن
است از کنار مدرسهی محل ،تعدادی باغ ،و برخی خانههای لوکست ِر
شهری در بلوکهای نزدیکتر به این کریدور ،بگذرند ،و سپس به
خو ِد شریان تراموائی برسند .هنگامی که به شریانی میرسند ،یا نود
درجه به راست یا نود درجه به چپ میپیچند و برای بهرهمند شدن از

()a

خدمات تجاری ،دو یا سه بلوک را طی میکنند .بنابر این ،حس مکان
ایشان توسط پیادهروی بهسوی این شریان و میزان آشنايی احتمالی
آنها با این بلوکهای نزدیک در هر دو جهت ،تعیین میگردد .کسانی
که دو یا سه بلوک دورتر در هر یک از دو جهت زندگی میکنند،
تجربهای مشابه و همپوش ،اما نه يكسان ،خواهند داشت .براي مثال،
برخی فروشگاهها یا افرادی را که میبینند تکراری خواهند بود ،ولی
نه همهی آنها.
به این ترتیب ،کریدورها فضاهايی بیهمتا و یگانه هستند و با
گرههای شهری تفاوت دارند .کریدورها اجازهی تجربههای مشترک
و مشابه را میدهند ،ولی تجربههايی که ،نسبت به اینکه شما در
کجای این کریدور ساکن هستید ،بهتدریج تغییر مییابند .خیابانهای
تراموائی پُرجنبوجوش از نظر طیف تجربهها بسیار غنی هستند،

()b

میافتند ،مغازهداران آشنا پیادهروها را آبپاشي و جارو ميكنند،

شکل  4-4تصاویر ( )aو ( )bدو نمونه از تنوع تجربهی فضا در امتداد خیابان
2
چهارم ،که شریانی تراموائی در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،است.

چراکه در فواصل چند دقیقهای ،اتوبوسها و ترامواها میرسند و راه
مراجعین باشگاههای اجتماعی و قومی در جلوی درب ورودی به بحث

و گفتگو نشستهاند ،بچههای مدرسه در را ِه رفتن به شعبهی محلی

شايان ذكر است كه بايد دربارهی کیفیت تجربی این فضاها ،که

کتابخانه ميباشند و نوجوانان مشغول گردش و خودنمايی هستند.

تاکنون برای آنهاارزش کمی قائل شدهاند و بهگونهای مورد چشمپوشی

این کریدورها ارايهگ ِر ارتباط بیهمتايي هستند بین آزادی عمل ،که

قرارگرفتهشدهاند ،بيش از اين صحبت کرد .اما برای اهداف ما در

بهیاری طول زیاد این کریدور بهدست آمده ،و آشنايی از نزدیک ،که

اینجا ،تنها به اين امر بسنده ميكنيم که داليل کیفی مناسب بودن

بهترین ویژگی محیطهای روستايی است.

آنها را به داليل عملیبودن آنها اضافه کنیم ،چراکه اصل شهر تراموائی

1- Kevin Lynch, The Image of the City (Cambridge, MA: MIT
Press, 1960).
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 -2عکسها از :کاری داو ()Kari Dow

ِ
بحث ارزش
باید هم از نظر عملی و هم از نظر تجربی باارزش باشد.

فروشگاه وسايل الکترونیکی ،یا سوپر ماركت ،از اتوبوس یا تراموا پیاده

تجربی کریدور ،بهقصد نفی کردن مطالب و تعریفهای باارزشی که

شده ،و پس از خرید خود ،برای رفتن به خانه ،دوباره سوار آن شوند .به

منسوب به گرههای شهری است ،و انتساب آنها به کریدورها ،نیست.

تراموائی با عملكرد باال
این طریق ،مغازههايی که در کنار کریدورهای
ِ

اکثر استداللهای کریستین نوربرگ-شولتز )1980( 1و کریستوفر

قرار گرفتهاند ،هم از مسافرانی که در طول کریدور سفر ميكنند و هم

الکساندِر )1977( 2در مورد ارزشهای گرهها ،میتوانند درمورد

از پیادههايی که از خانههای نزدیک میآیند ،مشتري جذب ميكنند.

کریدورها نیز بهکارگرفته شوند ،درصورتيكه در کنار این بینشها،

برخی از این همافزايیها سبب ازدیاد توسعههايی میشوند که به

ارزش زیاد این کریدورها برای ایجاد حس مکان – چه حس مکان

توسعههای حملونقل-محور 3مشهورند ،هرچند همانطور که پيش از

شخصی و چه حس مکان اشتراکی – را نيز در نظر بگیريم .این حس،

اين اشاره شد ،افرادي که در فاصلهای بیش از پنج یا حداکثر ده دقیقه

از اين نظر شخصي است كه ارتباط مستقيم با اينكه شخص در کدام

پیادهروی از مرکز توسعهی حملونقل-محور زندگی میکنند ،از این

طرف خیابان زندگی میکند دارد .به عبارتي ديگر ،این امر براساس

امتیازها برخوردار نخواهند بود .این امتیازات ،تنها از طریق زنجیرهای

سفرهای روزمرهی افراد به و از این کریدور ،تجربهای فردی براي

از توسعههای حملونقل-محور در یک الگو ،میتوانند بهگونهای برابر

ساكنان میآفریند؛ و اين حس از اين نظر اشتراکی است كه حس

در دسترس همگان قرار گیرند .برای متصل ساختن دانههای زنجی ِر

مکان مشترکی را برای هزاران ساکنی میآفریند که از بخشی از یک

توسعههای حملونقل-محور در الگويی که بهطور يكسان در دسترس

کریدور یا تمامی آن ،که کیلومترها طول دارد ،بهطور مشترك استفاده

همه باشد ،کریدور شهر تراموائی سادهترین راه است.

میکنند.

حملونقل ،تراکم ،و پیادهروی پنج دقیقهای

طراحی برای اتوبوس یا تراموا

هنگامیکه فاصلهی رسيدن دو اتوبوس یک خط به یک ايستگاه

حملونقل ،رابطهای همافزا با خدمات تجاریِ وابسته به پیادهروی

هفت دقیقه یا کمتر است ،استفادهکنندگان نیازی به مراجعه کردن

دارد .چنانچه یک ايستگاه اتوبوس در جلوی يك مغازه باشد ،هم

به برنامهی زمانی خط را ندارند .ایشان میدانند که زمان انتظارشان

مغازه و هم خط اتوبوس ،ارتقا پیدا میکنند .مغازه به این خاطر ارتقا

بهطور متوسط چهار دقیقه خواهد بود – گاهی اوقات کمتر ،گاهی

مییابد که مسافران اتوبوس قبل از سوار شدن ،برای خرید ،به آن مغازه

اوقات بیشتر – ولی هرگز بیش از هفت دقیقه نخواهد بود .این مدت

نیز َسری میزنند .خط اتوبوس هم برای استفادهکنندگان جذابتر

انتظار ،در ذهن اکثر مسافران بیاهمیت است ،و احتمال بهرهگیری

میشود ،به اين دليل كه مسافران حاال میتوانند از سفر به ايستگاه

ایشان از وسایل حملونقل همگانی را افزايش ميدهد .به همین دلیل،

اتوبوس ،به بیش از یک هدف نايل شوند – مثل رفتن به سر کار و

رسیدن به فواصل زمانی هفت دقیقهای ،برای بسیاری از مقامات

خرید روزنامه ،یا برگشتن از کار و خرید شیر .هرچه تعداد عملكردهای

حملونقل همگانی ،هدف غايی محسوب میشود.

تجاری در یک ايستگاه بیشتر باشد ،امکان تحقق"زنجیرهی سفر" نيز

در مناطق حومهی شهر ونکوور ،مقامات حملونقل همگانی تقریباً

بیشتر میشود ،به این معنی که تعداد کارهای بیشتری در طول یک

دسترسي تمام خانهها به اتوبوس را در چهار صد متری مهیا کردهاند

سفر انجام میشود.

(به برکت میراث شبکهی کشاورزی و راههايی که آنها را به چهار

در شریانهای تراموائی ،انجام زنجیرهی سفر حتی آسانتر

قسمت در هر نیم مایل ،تقسیم کرده است) .البته این فاصله اغلب

است .مسافران میتوانند برای خرید از داروخانه ،اسباببازیفروشی،
 Transit-Oriented Development (TOD) -3در برنامهریزی و طراحی شهری
به نوعی از الگوی کاربری اراضی اطالق میشود که در آن ایستگاه(های) حملونقل ،کانون
طراحی قرار گرفته و اطراف آن تا شعاع  400یا  800متر (پنج یا ده دقیقه پیادهروی)
کاربریهای مختلط مسکونی یا تجاری با تراکم باال شکل میگیرند و از میزان تراکم،
نسبت به دور شدن بیشتر از این کانون ،کاسته میشود .م.
i

1- Christian Norberg-Schulz
2- Christopher Alexander
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بهصورت خط مستقیم در نظر گرفته شده ،و طی این فاصله از طریق

در چنین منظرهای شهری و با این تعداد اندک مسافر در هر مایل

راههای موجود ،مستلزم طی کردن مسافت بیشتری است .اما سامانهی

مربع ،مقامات رسمی وسایل حملونقل همگانی ،امکان ارايهی بسامد

درختی متشکل از "حلقهها و آبنبات چوبیها" 1در داخل
خیابانی
ِ
اَبَربلوکهای نیممایلی ،اغلب ده دقیقه پیادهروی را ميطلبد .با درنظر

کوتاه برای آمدن وسایل حملونقل به ايستگاه را ندارند .با چنین مدت

گرفتن تعداد کم مسافر ،که ویژگی مشترک منظرهای حومهی شهر

طویلی برای زمان انتظار وسایل حملونقل همگانی ،استفادهکنندگان
باید تمام روزشان را طبق برنامهی زمانی اتوبوس ،نه تنها برای

است ،مقامات حملونقل منطقهای قادر به توجیه کاهش زمان انتظار

رفتن به مقصد بلکه همچنین برای بازگشت به خانه ،تنظیم کنند.

به هفت دقیقه نیستند .بسام ِد آمدن وسایل حملونقل همگانی در این

فواصل طوالنی بین آمدن دو وسیلهی حملونقل ،همراه با سفرهای

مناطق سی دقیقه ،و در برخی موارد یک ساعت ،است .در منظرهای

طوالنی با چند وسیلهی حملونقل بهصورت پیدرپی ،و همچنين

کمتراکم شهری ،که در آنها الگوی درختی حاکم است ،رفتن به هر

مقصدهايی که قابل پيادهروي نیستند ،باعث ميشود افراد خودروي

مقصد بهطور معمول مستلزم یک یا دو بار تعویض وسیلهی حملونقل

شخصي را به وسايل حملونقل همگانی ترجيح دهند .اکثریت مطلق

است ،كه از رفتن با خودروی شخصی ،بهمراتب بیشتر طول میکشد.

استفادهکنندگان از وسایل حملونقل همگانی در مناطق حومهی شهر

بهعالوه ،ایستهای مربوط به عمومیترین مقصدها در حومهی شهر،

را ،افراد ناتوان ،جوانان و افرادي تشکیل میدهند که بهخاطر فقر و

مانند گردشبازارها ،2گزينه مطلوبی برای مسافران وسایل حملونقل

ناتواني جسمي ،نمیتوانند خودروی شخصی داشته باشند.

همگانی نیست .با وجود این همه نکات منفی درمورد وسایل حملونقل

در مقابل ،در شهرهای تراموائی ،این نوع آنتروپی ،3که به شکست

همگانی در سامانهی درختی حومهی شهر ،جای تعجب نیست که

منتهی میشود ،معکوس شده است .در اين شهرها ،ویژگیهای

رفتوآمد از طريق آنها تنها چند درصد از کل آمدوشدها را در این

گوناگون منظر شهری دست به دست يكديگر میدهند تا مردم را

منظرهای شهری تشکیل میدهد .اگر تغییری در بهبودبخشی اساسی

به پيادهروي و استفاده از وسایل حملونقل همگانی تشويق كند .اين

و تدریجی شهر انجام نشود ،تنها چیزی که میتواند تغییری در این

تالش نه تنها سبب افزايش انتخاب وسایل حملونقل همگانی ،بهخاطر

بنزین گالنی  10دالر است.
روند ایجاد کند،
ِ

راحتی و ارزانی آنها ،میشود بلكه سامانهای با بازدهی بیشتر برای
حملونقل بهوجود میآید که منفعت بیشتری برای آژانس گردانندهی
وسایل حملونقل همگانی دربرداشته ،و توجیه قویتری جهت کاهش
بیشتر زمان انتظار برای وسایل حملونقل همگانی در کریدور بههمراه
دارد .عامل کلیدی در این موفقیت ،تراکم است .هماکنون این نکته
پذیرفته شده است که هرقدر تراکم در یک منطقهی خدماترسان
بیشتر باشد ،احتمال اینکه ساکنین آن منطقه از وسایل حملونقل
همگانی استفاده کنند ،بیشتر است .شاهد این امر ،تجزیه و تحلیل
مکانهاي واقعی است .بهعنوان نمونه ،تقریباً تمامی ساکنین مانهاتان،
که تراکم بااليي دارد ،از وسایل حملونقل همگانی استفاده میکنند،

شکل  5-4ايستگاه اتوبوس خلوت در توسعهای خودرو-محور واقع در حومهی
شهر.
 Loops and lollipops -1راههای حلقوی و بنبستهای منتهی به دوربرگردان
(که شکل آن شبیه به آبنبات چوبی است) .م.
 Shopping malls -2مراکز خرید بسیار بزرگ که دارای خدمات گوناگون دیگر،
مانند خدمات ورزشی ،فرهنگی ،تفریحی و  ...هستند و مراجعین ضمن گردش خود در
آنها ،میتوانند خریدهای الزم را نیز انجام دهند .م.
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و در مقابل ،تقریباً هیچ یک از ساکنین فونیکس ،که دارای رشد
افقی بیرویه بوده ،و از تراکم پايينی برخوردار است ،از وسایل

 Entropy -3درگاشت یا اندرگاشت ،اصطالحی در ترمودینامیک ،که در اینجا بهطور
مجازی بهمعنی فقدان نظم و سازمان در یک سامانه ،و کاهش در بازدهی آن بهکار رفته
است .م.

حملونقل همگانی بهره نمیگیرند .تراکم ده واحد مسکونی در هر

بین یک تا چهار واحد مسکونی در هر جریب ناخالص است .تراکم

جریب ناخالص ،یا بیست و پنج نفر ساکن در هر جریب ناخالص،

متوسط مناطق جدیدتر حومهی شهر در بسیاری از بخشهای کشور

حداقل استاندارد معمول برای ایجاد خط اتوبوس با بسامد باالی آمدن

– برای مثال ،الس وگاس – باالتر است ،حدود شش واحد مسکونی

اتوبوس به ايستگاه است .این راهکار از ارقام مربوط به مسافران وسایل

در هر جریب ناخالص .مناطق کالنشهری دیگر ،در صدد هستند تا

حملونقل همگانی منطقهی ونکوور ،که متوسط تراکم آن بین ده تا

تراکم مناطقی که در گذشته با تراکم پايين ساخته شدهاند ،را افزايش

پانزده واحد مسکونی در هر جریب ميباشد ،بهدست آمده است .در

دهند .برای مثال ،ونکوور و پورتلند ،تالش ميكنند تا تراکم و تعداد

اینجا ،کمتر از پنجاه درصد مسافران برای رفتن به محل کار خود ،از

مشاغل در مناطقی که قب ً
ال وابسته به خودرو بودهاند را امکانپذیر

خودروی شخصی تکسرنشین استفاده میکنند .در مقابل ،در مناطق

سازند .مقامات اين دو شهر سعي دارند افزایش خدمات حملونقل

حلقهی سوم در حومهی شهر ،مانند کاکیتالم ،1واقع در بریتیش

و پیشبینی خدمات تجاری در فاصلهی قابل پیادهروی از اکثریت

کلمبیا ،که تراکم ناخالص آن کمتر از پنج واحد مسکونی در جریب

خانهها ،در جاهايی که در گذشته امکان آن نبوده است ،را ميسر كنند.

ناخالص است ،علیرغم در دسترس بودن اتوبوسهای سریعالسیر،

ده واحد مسکونی در هر جریب ،رقم پذیرفتهشدهای برای ارايهی

بیش از نود درصد افراد برای رفتن به سر کار خود از خودروی شخصی

اقتصادی خدمات اتوبوسرانی با فواصل کوتاه بین آمدن اتوبوس به

تکسرنشین استفاده میکنند.

ايستگاه است .برای ترامواها یا اتوبوسهای برقی ،رقم پذیرفتهشده

درحالیکه تراکم مهمترین عامل مؤثر در استفاده از وسایل

نزدیک به دو برابر این عدد است .تراکمهای هفده تا بیست و پنج

حملونقل همگانی است ،عوامل ظریفتری نیز در اين امر دخالت دارند.

واحد مسکونی در جریب ناخالص در شهرهای تراموائی ،غیرمعمول،

شبکهی خیابانی متصل به يكديگر ،که برای رساندن استفادهکنندگان

و در توسعههای جدید طراحی شهری ،غیرقابل حصول نیست.

به اتوبوسها یک عامل کمکی بهشمار میرود؛ توزیع یکنواخت

همچنین ،همانطور که در فصل  2بحث شد ،داليل بسیاری غیر

خدمات تجاری در طول شریانهای تراموائی که زنجیرهی سفر را

از تعداد مسافران ،برای سرمایهگذاری در تراموا وجود دارد ،که

میسر میسازند؛ و تعداد كثير شغلهايی که در این کریدور مستقر

ممکن است تراموا را به راهبردی اقتصادی برای توسعهی هوشمند در

میشوند ،همه و همه نقشی اساسی در این زمینه بازی میکنند.

تراکمهای بین ده و بیست واحد مسکونی در جریب ناخالص ،تبدیل

اگر تراکم متوسط یک منطقهی خیلی وسیع  -بهعنوان مثال،

کند .هزینهی راهاندازی و عملكرد اتوبوسهای برقی و ترامواهای

باالتر از ده واحد مسکونی در هر جریب یا بیشتر باشد  -و اگر این

مدرن ،چنانچه هزینههای استهالک سیساله در نظر گرفته شود،

منطقه بهطور متوسط بهازای هر خانوار يك فرصت شغلي داشته باشد،

از اتوبوسهای معمولی کمتر است .اتوبوسهای برقی ،بدون در نظر

و اگر وسایل حملونقل همگانی مناسب برای رفتن به کالنشهری

گرفتن منبع نیروی آنها ،تنها کسری از گازهای گلخانهای را بهازای

در آن وجود داشته باشد ،و اگر طیف کاملی از خدمات تجاری در

هر مایل جابجايی یک مسافر ،نسبت به اتوبوسهای دیزلی ،تولید

این بخش قابل دسترس باشد ،آنگاه وسایل حملونقل همگانی به

میکنند.

2

خودروي شخصي ترجيح داده ميشود .بنابراین ،اگرهای بسیاری در

امتداد کریدورهای تجاری نواری ،بزرگترین فرصت برای پایدارتر

این زمینه وجود دارد .خوشبختانه ،بسیاری از مناطق شهر تراموائی

ساختن حومهی شهرها است .درحالیکه تغییرات در مقیاس کل بافت

هماکنون این معیارها را دارند ،و بسیاری از مناطق حومهی شهر نیز،

موجود تکخانواری در اکثر محلههای حومهی شهر امکانپذیر نیست،

بهموازات بالغشدنشان ،در حال رسیدن به این آستانهها هستند .در

افزایش تدریجی تراکم نوارهای تجاری کم-تراکم ممکن بهنظر ميرسد.

اکثر حومههای شهر آمریکا و کانادا ،متوسط تراكم در ابتداي پيدايش،

این مناطق وسیع ،که عموماً دارای تراکم مسکونی نزدیک به صفر

1- Coquitlam

2- Condon and Dow, 2009
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اغلب بین  8و  15درصد از زمین توسعهداده را در حومهی شهرها
اشغال میکنند .در صورتی که  10درصد از این زمین با تراکم چهل
واحد مسکونی در جریب ناخالص توسعه یابد ،میتواند باعث تغییری
شود که به متوسط تراکمهای مسکونی ناخالص از شش تا ده واحد
مسکونی منجر گردد .در اينصورت به احتمال زياد ،بازده بیشتری
براي افزایش بهرهگیری از پیادهروی و وسایل حملونقل همگانی،
نسبت به چیزی که این رقم ایجاب میکند ،فراهم ميشود ،چراکه
تمامی ساکنین جدید در فاصلهی یک تا دو دقیقهای از خدمات
تجاری و یک ايستگاه اتوبوس مستقر خواهند بود.

پیاده رفتن به مدرسه

در بسیاری از حومههای شهر ،مدرسهی محله ،از یک مرکز

خرید غیرقابلتمایز است؛ چراکه بهصورت یک ساختمان یکطبقه
در پشت محوطهی یک پارکینگ و راهی حلقوی برای پیاده کردن
محصلین قرار دارد ،که از وسط ساقهی یک بنبست به شریانی
متصل شده است .با تعداد بیشتر و بیشتر کودکانی که با اتوبوس به
مدرسه میروند ،ضرورت هممقیاس کردن مدارس با جمعیت موجود
در دایرهای که طول شعاع آن قابلپیادهروی باشد ،كه در گذشته ده
دقیقه یا کمتر فرض میشد ،از بین رفته است .هماکنون چندین دهه
شکل  6-4طرح و شکل وضع موجود مرکز شهر سِ میامو ،1واقع در بریتیش
کلمبیا ،در سال .2009

کبُعدنگری برای تعیین اندازهی قطعه زمین
است که استانداردهای ت 
مدرسه ،که توسط شورای برنامهریزان تجهیزات آموزشی 2در "راهنمای

برنامهریزی تجهیزات آموزشی" منتشر شده است ،حداقل مساحت
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هستند ،بهراحتی میتوانند پذیرای توسعهی مجدد با تراکم مسکونی

"قابلتوصیهی" زمین جهت برپا کردن مدارس را مشخص کرده است -

چهل واحد مسکونی یا بیشتر در هر جریب ناخالص باشند .تبدیلهايي

بهعنوان مثال ،چهل جریب (شانزده هکتار) برای مدرسهی متوسطه ،یا

از این نوع ،هماکنون در منطقهی ونکوور و بسیاری از مناطق شهری

شصت جریب (بیست و چهار هکتار) برای دبیرستان .هرچند این ارقام

در سراسر آمریکا فراگیر شده است .از آنجاکه این توسعهها در

تحت عنوان "توصیه" ارايه شدهاند ،ولی بسیاری از ایالتها و استانها

امتداد نوارهای حومهی شهرها گسترش مییابند ،نشانگر ویژگیهای

آنها را تبدیل به الزام کردهاند .چنین استانداردهايی برای حداقل

مشخص شریانهای تراموائی هستند .تراکمهای باالتر در فاصلهی

اندازهی زمین مدرسه ،ساختهشدن یا نگه
داشتن مدارس کوچک در
ِ

قابل پیادهروی ،نوارهای ممتد تجاری ،توزیع یکنواخت مشاغل و

فاصلهی قابلپیادهروی را غیرممکن ساخته است .به این ترتیب درواقع

خدمات در طول کریدور ،منجر به توجیه منطقي كاهش زمان انتظار

رفتن به مدرسه ،دو بار سفر در روز با وسایل حملونقلیهی موتوری را

مسافران برای وسایل نقلیهی همگانی ميشود .مناطق تجاری نواری،

الزامی کرده است .اگر همین استانداردها برای اندازههای مدارس ،در

1- Semiahmoo

)2- Council of Educational Facility Planners (CEFPI

زمانی که طرح شهرهای تراموائی ریخته میشد ،اعمال شده بود ،بیش

کیتسیالنوی ونکوور ،مدرسهی "پسر من" ،اسامی تمامی چهارصد

از  25درصد کل زمین توسعه ،تنها توسط زمینهای مدارس اشغال

محصل را میداند ،و بچهها نیز تقریباً اسم تمامی هممدرسهایهای

میشد ،در صورتیکه درواقع کمتر از  5درصد از کل زمین توسعه

خود را میدانند .هنگامی که اندازهی مدرسه بهقدری بزرگ شود که

توسط مدارس مورد استفاده قرار گرفته است.

تعداد محصلین آن بهمراتب بیش از چهارصد محصل شود ،داشتن
مدرسهای محلی که آشنايیها در حد "به اسم کوچک شناختن" باشد،
امری مشکل و مشکلتر میشود .مدرسهای برای چهارصد محصل،
بهصورت ایدهآل در یک بلوک چهار جریبی ( 1/6هکتاری) جای
میگیرد .این امر بهاین معنی است که چنین مدرسهای بايد بيشتر
مرتفع باشد تا افقی و گسترده .مدارس سنتی سهطبقه و دارای پلکان
بودند .این شکل ،هنوز هم فرمی با بازدهی خوب است .هزینهی ایجاد
چنین مدرسهای همراه با آسانسورهايی برای محصلین با محدودیت
حرکت فیزیکی ،بهمراتب کمتر از هزینهی ساخت ،و زمین الزم جهت
برپايي مدارس یکطبقهی بزرگ است .بنای یک مدرسهی سهطبقه
ِ
برای چهار صد محصل ،مساحتي کمتر از یک جریب ( 4046مترمربع)

شکل  7-4این عکس هوايی از یک مدرسهی جدید است که در حومهی
شهریِ دارای رشد بیرویهی افقی ،نزدیک به بویس ،1واقع در آیداهو ،ساخته
شده است .محوطهی این مدرسه بیش از چهل جریب (شانزده هکتار) زمین را
اشغال کرده است.

در شهر تراموائی ،برای هر مربع با ضلع نیم مایل ( 800متر) و
مساحت  160جریب ( 65هکتار) ،یک مدرسه اختصاص داده شده ،و

خواهد بود ،به این ترتیب ،سه جریب ( 12140متر مربع) از زمین آن
برای گذران اوقات فراغت محصلین باقی میماند که برای ایجاد یک
زمین بازی بزرگ و یک زمین فوتبال کافی است .هر تعداد پارکینگ
هم که الزم است ،میتواند در خیابانهای اطراف این بلوک در نظر
گرفته شود .محیط کامل این بلوک معموالً فضايی بیش از اندازهی
الزم براي تأمین اینتعداد پارکینگ دارد.

هر مربع توسط شریانهای تراموائی احاطه شده است .مدرسه تقریباً
همیشه در وسط این مربع قرار داشت ،به این معنی که هیچ کودکی
بیش از شش دقیقه پیادهروی از مدرسه فاصله نداشت ،و تعداد بسیار
اندکی از کودکان برای رسیدن به مدرسه باید از شریانی میگذشتند.
با تراکم مسکونی حداقل ده واحد مسکونی در هر جریب (و بُعدهای
خانوار بزرگتر نسبت به اکنون) 1600 ،واحد مسکونی ،معموالً آنقدر
بچه داشتند که دو کالس را در هر یک از سالهای یکم تا هفتم پُر کنند.
این امر به این معنی بود که هر یک از این مدرسهها حدود چهارصد

محصل داشت ،مدارسی که اکنون "کوچک" تلقی میشوند ،ولی بنیاد
مدارس کوچک 2آنها را ایدهآل میداند .مدیر مدرسهی بِیویو 3در بخش
1- Boise
2- Small Schools Foundation
3- Bayview School

شکل  8-4این نمودار نشاندهندهی مثالی از حوزهی نفوذ مدارس کوچکتر
در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،است .دایرهها نشانگر شعاع  700متری قابل
پیادهروی است .محوطهی هر یک از اینگونه مدارس زمینی کمتر از  3جریب
( 1/2هکتار) را اشغال میکند.
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در اکثر بخشها ،فروش یک زمین چهار جریبی به مدارس کار

همگان را نسبت به رانندگي خودروي شخصي آسانتر سازيم ،تمامي

بسیار سختی است .عادت به داشتن زمینهای بزرگ برای ساخت

تالشهاي ما براي كاهش گازهاي گلخانهاي پايدار ،محكوم به شكست

مدارس ،آنقدر قوی است که بهسختی میتوان بر آن غلبه کرد .یک

خواهد بود .این امر ممکن نخواهد بود مگر اینکه مكانهايي که هر

راهحل ،زمین دو-بلوکی با مساحت هشت جریب است .ولی جنبه منفی

روز میخواهیم و الزم داریم ،در فاصلهی پنج دقیقه پیادهروی از ما

زمین دو-بلوکی آن است که بهطور ضمنی مانع از اتصال خیابانها

قرار داشته باشند .اگر این پیادهروی پنج دقیقهای ما را به مناطقی

بهيكديگر میشود و با فرض اینکه گنجایش این مدارس زیر آستانهی

برساند که اتوبوسها و ترامواهای فراوانی در آن وجود دارد ،آنگاه

چهارصد محصل باقی میماند ،سبب حذف  2تا  4درصد زمین اضافی

سوار و پیاده شدنهای پیدرپی از آنها نیز تبدیل به امری خوشایند و

میشود ،که در غیر این صورت میتوانست برای ساخت مسکن یا

مناسب میشود ،آنقدر كه پس از مدتي احساس ميكنيم که زندگی

خدماتی مورد استفاده قرار گیرد که در شعاع پنج دقیقه پیادهروی

بدون خودروی شخصی ،ایدهی بهتري است .اما عدم وجود تعادل بین

بود .به این ترتیب ،اين راهحل در نهایت رسیدن به تراکمهای پایدار

میزان تراکم ،نوع شبکهی خیابانی ،فاصلهی کوتاه بین آمدن اتوبوسها

و ارايهی فرمهای مسکن بهصورت خانههای مجزا ،که در بسیاری از

و ترامواها به ايستگاه ،و مکانهايی معقول برای مدارس ،نیل به این

مناطق کالنشهری دارای محبوبیت زیادی است را مشكلتر ميكند.

هدف را ناممکن خواهد ساخت .چنانچه هر یک از این عناصر در نظر

حل این مشکل معموالً مستلزم اقدامی در سطح ایالت یا استان

گرفته نشود ،تمامی آنها بهخطر میافتند .مدلهای شهرهای تراموائی،

است ،که اختصاص امکانات مالی برای ساخت و استانداردهای حاکم بر

ما را بر آن میدارند که از ویژگیهاي آن در منظرهای شهری ،در هر

چگونگی ساخت از آن سرچشمه میگیرد .این امر در مورد مینهسوتا

1

مصداق دارد ،که تا سال  2009استانداردهای سِ فپی 2قدرت قانونی

ايجاد منظرهای شهری جدید ،یا بهبود منظرهای شهری موجود،

داشت ،و درواقع باعث ساخت چند مدرسهی بیشازاندازه بزرگ

در جهت قابل پیادهروی کردن آنها و ارايهی گزینههايی در برابر

نسبت به تعداد محصلین آنها ،و بستهشدن مدارس محلی قدیمیتر،

استفاده از خودروی شخصی ،چالش زمان ما خواهد بود .منشأ تمامی

حل چیزی
هنگامی که زمان نوسازی آنها فرامیرسید ،گردید .برای ِ

نشانههای مشخص و متعدد بیماری شهرها که در فصل  1مشخص

که اص ً
ال نباید تبديل به مشکل میشد ،الزم شد تا قانونی جدید ،یعنی

شدند ،بهنظر میرسد نتیجهی یک تصمیم ساده است" .برای خرید

قانون چندگانهی تعلیموتربیت مینهسوتا ( ،3)HF 2توسط فرماندار

نان ،باید با خودروی شخصی به نانوايی بروم ،یا میتوانم این کار را

تیم پاول ِنتی 4در ماه جون  2009به امضاء برسد .این قانون برای

پیاده انجام دهم؟" نتایج پاسخ مثبت به این سؤال ساده ،که توسط

حذف حداقل مساحت الزم برای مدارس و از بین بردن سویگیری

میلیونها نفر تقویت و تکرار شده است به آزادراههايی با ترافیک

علیه نوسازی مدارس درمقابل بازسازی آنها ،تبصرههايی دارد .حذفِ

فوقالعاده سنگین و الگوهايی برای جابجايی ،که بهطور مضحکی گران

الزامات مدرسهسازی ،همانند اندازهی "حداقل قابل توصیه" زمین

و ناپایدار هستند ،منجر گردیده است .بازسازی منظرهای شهری بر

برای نوسازی مدارس موجود یا ساخت مدارس جدید ،تنها یک گام

اساس پیادهروی پنجدقیقهای ،بخش کلیدی در فرایند بازگرداندن

کوچک از گامهای بسياري است که باید برای نیل به طراحی شهری

سالمتی به آنها است.

َکم-کربُن در شهرهای جدید یا موجود ،برداشته شوند.

در صورتي كه نتوانيم پيادهروي و استفاده از وسايل حملونقل

1- Minnesota
2- CEFPI
)3- Minnesota Education Omnibus Law (HF 2
4- Tim Pawlenty
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جايی که مورد تهدید قرار گرفته است ،محافظت کنیم.

5

فصل

استقرار شغلهای خوب در نزدیکی
خانههای ارزان

استفاده از خودروی شخصی عامل سهم فزایندهی از کل تولید

در حال کاهش است .اما این مقدار کاهشها دربرابر میزان افزایش

گازهای گلخانهای آمریکا و کانادا است .این سهم در سالهای

سرانهی مسافت سوارهی پیمودهشده 1بهازای هر فرد در هر روز ،کمتر

آینده نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد ،چراکه از طرفی

است ،چرا که نرخ این افزایش بهطرز حیرتانگیزی از دههی 1940

افزایش سریع در میزان بازدهی ناوگان حملونقل ناممکن است ،و از

تاکنون به طور پیوسته وجود داشته ،و تنها با انقطاعهای کوتاهی

طرف دیگر پیشرفتی چشمگیر در فناوری ساخت باطریهای بهتر،

ِ
شوک نفتی دههی  1970و افزایش ناگهانی قیمت سوخت در
بهخاطر

غیرمحتمل به نظر میرسد.

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

2
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شکل  1-5این نمودار نشاندهندهی نحوهی توزیع مشاغل است .بیشترین
تمرکز مشاغل در امتداد کریدور ،و در فاصلهای از وسایل حملونقل همگانی قرار
دارند ،که بهراحتی قابل پیادهروی هستند.

شکل  2-5این نمودار نشانگر سرعت در طول آزادراه بینایالتی W-10
در لسآنجلس در ساعت اوج ترافیک صبحگاهی است .متوسط سرعت در این
آزادراه ،که برای هشتاد مایل در ساعت طراحی شده است ،کمتر از سی مایل در
ساعت– و حتی کمتر از بیست مایل در ساعت در طول بسیاری از قسمتهاي
آن– است .این سرعتها بیشتر از سرعتهای موجود در شریانهای همسطح
نیست .آشکار است که وجود راهبندان بهمیزان چشمگیری از بازدهی سامانهی
آزادراهی میکاهد.

نسبی دیگر بخشها در تولید گازهای
از سوی دیگر ،سهم
ِ

همانطور که در فصل  1بیان شد ،ساخت سامانهی بزرگراهی

گلخانهای ،بهویژه بخش صنعت ،رو به کاهش است ،زیرا صنعت موفق

بینایالتی ،و احاطه شدن مناطق کالنشهری با یک ،دو ،یا سه آزادراه

براي رسيدن به بازدهی قابلتوجهی در روند تولید و میزان مصرف
انرژی برای تولید هر واحد خروجی محصول شده است .سطح مصرف
انرژی برای هر متر مربع ساختمان ،بهخصوص در بخش مسکن ،نیز

)1- Vehicle-Miles Traveled (VMT
2- Federal Highway Administration, 2009; Valdez, 2009
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حلقوی بینایالتی ،نه تنها سبب افزایش چشمگیری در متوسط

اغلب ادعا میشود که سرمایهگذاری در وسايل حملونقل

فواصل قابل آمدوشد گردید ،بلكه لزوم ارتباط نزدیک بین محل خانه

همگانی ،راهحلی بلندمدت برای بحران حملونقل است .تغییرات اخیر

و محل کار را نيز بيمعنا كرد .در واقع ،اگر فرد حاضر به رانندگی

در اختصاص اعتبار برای حملونقل فدرال آمریکا (قانون برابری در

تا حدود یک ساعت بود ،هر نقطهای در کل منطقه از هر نقطهی

حملونقل ایمن ،پاسخگو ،منعطف ،و مؤثر :میراثی برای کاربران،1

دیگر در این منطقه قابل دسترسی بود– حداقل ،تا زمانی که افزایش

که در سال  2005امضا شد و حاکم گردید) اجازهی صرف قسمتي

غیرقابلاجتناب سرانهی مسافت سوارهی پیمودهشده ،گنجایش این

از"مالیات سوخت" برای سرمايهگذاري در بخش حملونقل همگانی،

سامانهی عریضوطویل آزادراهی را با مشکل روبرو ساخت .لُس

درصورت تمایل ایالتها را داده است ،اعتباراتی که در اصل برای

آنجلس ،نخستین قربانی این پدیده شد .اکنون ،هنگام ساعات اوج

راهسازی بوده است .درنتیجهی این قانون ،حتی مناطق کالنشهری

ترافیک ،متوسط سرعت شلوغترین آزادراههای لس آنجلس ،دوازده

مانند داالس و تگزاس ،بخشی از اعتبارات حملونقلی خود را به

مایل در ساعت (نوزده کیلومتر در ساعت) است – سرعتی خندهآور

سبک جدید اختصاص دادهاند .ولی درواقع تمامی
سامانههای ریلی ُ

برای جادهای که برای هشتاد مایل در ساعت (صد و سی کیلومتر

این سامانههای گرانقیمت حملونقل همگانی دارای یک ویژگی

در ساعت) طراحی شده است .هماکنون بسیاری از رانندگان در

مشترک هستند .آنها سامانههای توپی-و-پرهای هستند که برای

این شهر از شریانیهای همسطح برای آمدوشدهای روزانهی خود

انتقال مردم از لبهی این منطقه به مرکز آن طراحی شدهاند – در

استفاده میکنند ،زیرا از رانندگیهای طوالنی و آهسته در آزادراههای

ظرف مدت چهل دقیقه یا کمتر .این الگو بر اساس فرضی اشتباه

با راهبندانهای سخت ،بهستوه آمدهاند .در اینجا ،افراد درمییابند

طراحي شده است :اینکه مردم در لبهی این منطقه زندگی میکنند

که سامانهی سابق شریانهای تراموائی ،همچنان قدرتمند است و

و برای رفتن به محل کار ،هر روز به مرکز منطقه میروند .همانطور

علیرغم وجود چراغهای راهنمايی متعدد ،آنها را در زمان کوتاهتری به

که در فصل  2بحث شد ،این فرض شاید بین سالهای  1960و 1985

محل کارشان میرساند.

در بسیاری از مناطق کالنشهری آمریکا و کانادا درست بوده است،
ولی دیگر چنین نیست.

شکل  3-5نقشهی سامانهی ریلی موجود و پیشنهادی داالس ،واقع در تگزاس،
نشانگر سامانهی نوع "توپی-و-پره" است که ویژگی مشترک توسعههای
حملونقل همگانی جدید در سراسر آمریکای شمالی است.
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شکل  4-5این عکس هوايی نشاندهندهی تجمع پارکهای کسبوکار در
اطراف تقاطعی آزادراهی در داالس ،واقع در تگزاس ،است.

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

یکی از عواقب ساختن بیشازاندازهی آزادراهها ،كاهش قدرت و

این است که ،با در نظر گرفتن عدم امکان ارايهی وسایل حملونقل

جذبهی مراکز شهری قدیمیتر در منطقه بوده است .درحالیکه ممکن

همگانی مؤثر در اکثر مناطق جدید ،بعید نیست که حق با ایشان باشد.

است مشاغلی همچنان به رشد خود در شهرهای مرکزی ادامه دهند،
اما درصد آنها نسبت به کل شغلهای جدید در منطقه ،رو به کاهش
است .اکثر مشاغل جدید ،در فواصلی دور از مراکزشهری قرار دارند،

رابطهی تاریخی بین محل کار و خانه

حتی اگر خودروهای برقیاي ،که هیچگونه گاز گلخانهای تولید

و بهطور معمول حول تقاطعهای موجود در آزادراه کمربندی تجمع

نمیکنند و قادر به طی مسافتهای طوالنی هستند ،بهطور گسترده

مییابند .درحالیکه خطوط ریلی حملونقل شاید فاصلهی معقول و

در اختيار عموم قرار ميگرفتند ،باز هم استخراج منابع الزم برای

نزدیکی به بسیاری از مبدأهای مسکونی داشته باشند ،ولی معموالً

ادامهی تولید بیش از  60میلیون خودروی شخصی در سال–که

از اکثر مكانهايي که مشاغل جدید در آنجا شکل میگیرند ،فاصله

بهطور متوسط کمتر از ده سال عمر مفيد دارند– سبب تحليل رفتن

بسياري دارند .به این ترتیب ،تشویق مردم به عدم استفاده از خودروی

منابع سیاره ما ميشد .افزون بر اين ،بايد هزینه و عواقب افزايش

شخصی تاثير چنداني ندارند .بین سالهای  1990و  ،2000در داالس

حداقل  25درصدي سرانهی مصرف نیروی برق بهخاطر استفاده از

سهم بازار سفر با وسایل نقلیهی همگانی به محل کار با  22درصد

آن بهعنوان سوخت این وسايل نقلیهی برقی جدید را نيز در نظر

کاهش روبرو شد .این کاهش تا كنون ،که تعداد مسافران شبکهی

بگيريم .هنگامیکه ارزیابی کاملي از عواقب انتشار گازهای گلخانهای

حملونقل سریعالسیر منطقهی داالس 1افزایش يافت ،ادامه داشته

حاصل از فرآيند توليد و استفاده از خودروها؛ تهیهی بتن الزم در

است .بین دسامبر  2007و دسامبر  ،2008تعداد مسافران اتوبوسها

ساخت راههای سوارهرو؛ استخراج مواد گوناگون و نفت الزم از معادن

 3/4درصد افزایش داشت ،درحالیکه درصد این افزایش درمورد

و پردازش و توزیع آنها صورت گيرد ،متوجه ميشويم كه هزینههای
واقعی گازهاي گلخانهاي بهمراتب بیشتر از میزان انتشار مستقیم آن

مسافران قطارها  8درصد بوده است.

2

شهرهای جدیدتر ،مانند فونیکس و تجمعهای شهری 3وسیع

از لولههای اگزوز وسايل نقليه است

فلوریدا ،بهگونهای سازمان یافتهاند که بهبود شبكه حملونقل همگانی
در آنها فوقالعاده مشکل شده است .مقامات مسئول حملونقل

نظم نوين جهاني
مجموعهي خودروهاي دنيا

همگانی سعی ميكنند ارايهی خدمات به منظرهای شهری خودرو-
سرویسهای محلی رفتوآمد به فروشگاهها را ایجاد كنند – البته با
هزینهای بسیار سنگین برای انجام هر سفر .هزینهی ارايهی خدمات
حملونقل همگانی در مناطق شهری ،که بهطور فزایندهای در حال
خودرو-محور شدن هستند ،سبب شده که هواخواهان خودروی
شخصی در دموگرافیا ،ری ِزن فاندِیشِ ن و انستیتوی کاتو 4به اين باور
برسند که خرید یک خودروي ساده برای هرکسی که در آمریکا وابسته

تعداد خودرو ،ميليارد

محور برای ساکنان فقیر و ناتوان را ارتقا دهند و بنا به تقاضاها،
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منبع :صندوق بينالمللي پول

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

به اتوبوس است (یعنی اکثرا ً فقرا) ،ارزانتر خواهد بود .حقیقت تلخ
زمانی ،در آمریکا و کانادا شغلها و خانهها بهيكديگر خیلی
)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

نزدیکتر بودند .با فواصل حملونقلی که توسط فواصل قابل پیادهروی
و ،بعدها ،توسط پوشش تراموا ،محدود میشد ،گزینهی دیگری وجود
نداشت .نخستین الگوهای مشاغل و خانهها در آمریکای شمالی تفاوت
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زیادی با الگوهای ِونیز ،واقع در ایتالیا داشت ،که هر محله تحت تسلط

صنعتی دیگری نیز وجود دارند ،که کمتر بهصورت رسمی برنامهریزی

صاحبین یک حرفه یا یک "صنف" بود .برخی از ساکنین در همان

و طراحی شدهاند ولی دارای همین ویژگیها هستند .براکتون ،7واقع

ساختمانی که زندگی میکرند ،کار نیز میکردند ،ولی اکثرا ً فاصلهی

در ماساچوست ،زادگاه مؤلف کتاب حاضر ،یکی از این مثالها در شرق

بین محل زندگی و کار ،دو دقیقه پیادهروی بود .بعدها در انگلستان،

آمریکا است ،که در آن ،فضاهای تجاری ،مسکونی و صنعتی بهگونهای

در زمان اوج انقالب صنعتی ،محلههايی صنعتی و کامل طراحی و

اُرگانیک و طبیعی در فواصلی مناسب از يكديگر جهت پیادهروی و

ساخته شد – که در میان آنها ،پورت سانالیت 1نزدیک لی ِورپول،

واقعی کلمه،
استفاده از تراموا ،سازمان یافتند .در براکتون ،بهمعنی
ِ

قابلتوجه است؛ در این مورد ،شهر در اطراف کارخانهی عظیم شرکت

صدها کارگاه و کارخانه از ارايهی بخشهای مختلفی از زنجیرهی مواد

لی ِور 2سازمان یافت.

و ماشینآالت الزم برای تولید کفش ،منفعت بردند .طیف این مغازهها،
از مغازههای کوچک ماشینابزار و قالبگیری با تنها چند کارگر گرفته،
تا دباغخانههای با اندازهی متوسط و سازندگان نهايی کفش ،و باالخره
تا کارخانجات عظیم کفش با هزاران نیروی کار ،گسترده بود .در داخل
این شهر ،یک محیط سرمایهداری وجود داشت ،همراه با مغازهها و
کارخانجاتی که برای عرضهی کار خود به تولیدکنندگان بزرگتر،
مرتب در حال رقابت با يكديگر بودند ،و تولیدکنندگان بزرگتر نیز
بهنوبهی خود در مقیاس کل قاره از طریق یک شبکهی جدید ریلی
ساحل-به-ساحل مشغول رقابت بودند.

شکل  6-5پورت سانالیت ،دهکدهای در چهشِ ر ،3واقع در انگلستان ،در
سال  1889توسط ویلیام هِسکِث لی ِور ،تولیدکنندهی صابون ،برای کارگران
پی انقالب صنعتی
کارخانهاش ساخته شد .در واکنش به زاغههای بدمنظر ،که در ِ
بهوجود آمده بودند ،لیور خواهان ایجاد محیطی سالم برای زندگی و کار کارگران
4
خود بود.

رابطهی نزدیک بین زندگی و کار ،به تدريج ،وارد آمریکای شمالی
صنعتی شد ،كه مشهورترین مثال آن ،لو ِول ،5واقع در ماساچوست،
شهری صنعتی در کنار رودخانهی مِری َمک ،6بودُ .ک ِل لو ِول بهیکباره،

شامل فضاهای صنعتی ،تجاری ،شهری ،مذهبی و مسکونی ،طراحی

و ساخته شد.
لوول و دیگر مناطق شهری صنعتی طراحیشده در آمریکای
شمالی مورد بررسیهای مفصلی قرار گرفتهاند ،اما مناطق شهری
1- Port Sunlight
2- Lever Corporation
3- Cheshire
 -4منبعThomas Mawson, Civic Art (1911) :

شکل  7-5نقشهی لو ِول ،واقع در ماساچوست ،در سال  1852نشاندهندهی
کارگاهها و بخش مسکونی شرکت تولیدی مِری َمک است.

l

5- Lowell
6- Merrimack River
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7- Brokcton

این محیط صنعتی و محلهای با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و
پی آن ،از بین رفت.
ساختهشدن سامانهی بزرگراهی بینایالتی در ِ
مناطق اقتصادی محیطهای صنعتی ،مانند آنهايی که در براکتون یافت
میشد ،كمكم از بین رفتند .دسترسي به کارخانجات بزرگتر که
در گذشته عرضهکنندگان دوردستی بهشمار میآمدند ،ولی بهیکباره
توسط کامیونهايی که بهسرعت در سراسر قاره در حرکت بودند،
قابل دسترس شدند ،يكي از داليل عمده از بين رفتن اين مناطق بود.
گرایشی ملی و سپس بینالمللی به سوی اقتصادی صنعتی ،که دیگر
در بند تأثیرات منتج از نزدیکی مکانی نبود ،دليل ديگر از بين رفتن
اين مناطق بود،که در نهایت سبب ورشکست شدن حتی بزرگترین
تولیدکنندگان داخلی پوشاک در بقیهی نقاط آمریکا و کانادا گردید.
اکنون در براکتون ،همانطور که در شهرهای مشابه آن نیز مصداق

()a

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  2009بسته شد).
از بین رفتن محیطهای صنعتی مکانمحور ،یک پیآم ِد ديگر نیز
بههمراه داشت .تأثیر فراوانی در پي چیدمان کالنشهر در انطباق با
پدیدهی "تا جايی که پولش را دارید ،برانید" بهوجود آمد (به فصل 1
مراجعه کنید) .اما بُعد دوم همین پدیده" ،تا پیدا کردن جايی برای
خواب ،برانید" نامیده شد که بنابر آن ،خانوادههای فقیر برای سکنی

یافتن ،بهسوی هر جايی که توان مالی پرداخت آن را دارند حرکت
میکنند ،و مهم هم نیست که محل کار ایشان چقدر دور يا نزديك
باشد .اين افراد ممکن است برای رفتن به محل کارشان ساعتهای
طوالنی را در بزرگراههای با راهبندان سنگين بگذرانند .تفاوت ایشان
با بقیه این است که سوار بر خودروهايی قدیمیتر ،غیرقابل اعتمادتر
هستند .این پدیده در ماساچوست بسيار چشمگیر است .خانوادههای

()b
شکل  7-5نقشهی لو ِول ،واقع در ماساچوست ،در سال  1852نشاندهندهی
کارگاهها و بخش مسکونی شرکت تولیدی مِری َمک است.

فقیر بهطور غیرمتناسب و فراوانی در شهرهای صنعتی که زمانی بسیار
موفق بودهاند ،مانند براکتون ،مستقر شدهاند که مشاغل از آنجا رفتهاند

حملونقل همگانی میسر نیست ،و در نتیجه هزینههای زیادی بهخاطر

ولی خانهها هنوز برجای ماندهاند .آنها آنجا را برای زندگی انتخاب

داشتن خودرو ،به ایشان تحمیل میشود.

میکنند نه به این دلیل که نزدیک به محل کارشان است ،بلکه به

در ماساچوست و دیگر مكانهاي مشابه آن ،این خانوادهها که از

این خاطر که توانايی پرداخت هزينههاي آن را دارند .مکانهايی که

نظر اقتصادی تحت فشار هستند ،به احتمال بسیار قوی در دام وامهای

تجمع شغل در آنها زیاد است ،نزدیک به تقاطعهای آزادراه است که

با بهرهی باال نیز گرفتار شدهاند .درصد فروختن وثيقه وام بهعلت عدم

از براکتون بسیار دور است و دسترسي به آن از براکتون با وسایل

بازپرداخت وام در براکتون نسبت به مناطق اطراف آن تا پنج برابر
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بیشتر است .در حال حاضر براکتون ،باالترین درصد فروختن وثيقه

خود ،موفق میشوند .با این نرخ پیشرفت ،قرنها طول خواهد کشید

وام بهعلت عدم بازپرداخت وام در ایالت را دارد.

تا جداسازی درآمدی و طبقهای درحومههای ماساچوست از بین برود،
اما قانون 40ب تا اندازهای امیدبخش است.

1. 05%
0. 75%
0. 45%
0. 25%

100%
0. 90%

راهحلها

براكتون

آشکارا ،هر تالش مستمری در جهت آفرینش اقتصادهاي پایدارتر،

0. 60%

ی به نفت خارجی ارتقا بخشد ،و تولید
که ایمنی ما را با كاهش وابستگ 

0. 30%

گازهای گلخانهای را تا  80درصد تا سال  2050کم کند ،باید با

شکل  9-5درصد فروختن وثيقه وام بهعلت عدم بازپرداخت وام در سال . 2007

1

مسئلهی آمدوشد بین محل کار و مسکن به چالش بپردازد .در واقع،
بايد اين را به ياد داشته باشيم كه در موقعیتی بسیار آسیبپذیر
قرار داریم .متاسفانه در گذشته اشتباه وحشتناکی در تغییر ساختار

ماساچوست برای تصحیح عدم تعادل بین مشاغل و خانهها،

مناطق کالنشهری ،بر اساس فرضهايی غلط ،مرتکب شدهایم :این

ايده خوبي را در پيش گرفته كه موفقیت فراوانی نيز در پي داشته

که مقدار سوخت بینهایت است و استفاده از آن فاقد هرگونه عوارض

است .این امر از طریق قانونی میسر شد که حدود چهل سال پیش

زیستمحیطی است ،و این که همواره قادر خواهیم بود برای از بین

تصویب شد :فصل 40ب ،قانون مجوز جامع .2تحت لوای این قانون،

بردن راهبندانها ،راههای جدید و مکفی بسازیم ،اشتباهي بسيار بزرگ

توسعهدهندگان حق تخطی از قوانین منطقهبندی محل را دارند به

بوده است .زمان ثابت كرد كه هیچیک از این فرضها صحیح نیستند.

شرطي كه بتوانند نشان دهند که یک محله دارای کمتر از  10درصد
مسکن نیروی کار "ارزانقیمت" است و این که از نظر منطقهبندی نیز

متاسفانه ،تنها برای سرپانگهداشتن این منظر شهری پُراشتها و پُرخور

و غیرمنصف ،گنجینهی فرزندان خود را به خطر انداختهايم .سیارهای

استثناء بهحساب آمده است .برای مثال ،فصل 40ب به لین ُکلن ،واقع

بهتاراجرفته ،میراثی خواهد بود که به دست نسلهاي بعد ما میرسد.

در ماساچوست ،کمک کرده تا  10درصد به هدف مسکن ارزانقیمت

حل این مشکل مستلزم بهکارگیری مستمر مجموعهای از ابزارهای

برسد .ولی هنوز برای این که این گونه خانهها در بخشهايی کامل

سیاسی قدرتمند ،با نیرو و قدرتی برابر با خود این مشکل است –

و خودکفا و قابل پیادهروی استقرار داده شوند ،راهی طوالنی در

ابزارهايی که در تمامی سطوح دولت کارآيی داشته باشند .راهحلهايی

پیش است .متأسفانه اکثر پروژههای جدید فصل 40ب در نزدیکی

که در زیر ارايه می شوند ،بخشی از چنین مجموعهای است.

مرزهای حوزهی شهری یا در مجاورت تقاطعهای آزادراه (یا هر دو)
ساخته میشوند ،که این امر باعث میشود ساکنین پروژههای 40ب

چارچوبهای قانونی ایالتی و استانی

بهاندازهی ،یا حتی بیشتر از ،هر یک از ساکنان دیگر حومهی شهر ،به

قانون 40ب ماساچوست ،با آنکه حوزهی عمل و در نتیجه،

خودرو وابسته شوند .محلههای ثروتمند همچنان با جنجال فراوان با

تأثیر آن محدود است ،ولی يك ابزار سیاسی است که برای حل این

پروژههای 40ب مخالفت میکنند ،و به این ترتیب به چیزی اعتراض

مشکل ميتواند موثر باشد .بهکارگیری شدیدتر این قانون ،یا روایت

میکنند که بهعنوان نسخ"قانونی داخلی" که از اصول قدیمی و ریشهدار

قدرتمندتری از قانونی مشابه آن ،که در هر ایالت و استان آمریکای

ماساچوست است ،تلقی میشود .در اغلب اوقات ،ایشان در مخالفت

شمالی به تصویب برسد ،میتواند یک آغاز خوب تلقی شود .این قانون
و قوانین مشابه دیگر( ،مثل الیحهی  100سنای "قانون کاربری زمین"
در ا ُ ِرگان ،که حدودا ً در همان زمان تصویب فصل 40ب ماساچوست

 -1منبعFederal Reserve Bank of Boston :
2- Chapter 40B, the Comprehensive Permit Law
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تصویب شد) از چالشهای قانونی متفاوت ،یکی پس از دیگری جان

سالم بهدر بُردهاند .محلهها و مالکین اراضی ،دیگر حق این را ندارند

دولت اوباما ،برای نخستین بار در تاریخ ایاالت متحده ،اقدامات

که دست به جداسازی مردم براساس طبقه یا درآمد بزنند ،دقیقاً

آژانس محافظت از محیطزیست آمریکا ،دپارتمان مسکن و توسعهی

همانطور که حق انجام چنین کاری را براساس نژاد ندارند.

شهری آمریکا ،و دپارتمان حملونقل آمریکا را همسو خواهد ساخت.
به این ترتیب ،باالخره ،از دستگاههای دولتی خواسته میشود تا

سرمایهگذاریهای زیرساختهای ملی ،ایالتی و استانی

فعالیتهایشان را با يكديگرهماهنگ سازند ،و در جستجوی همافزايی

خوشبختانه ،بستر سیاسی این مسئله به تدريج رو به تغییر است.

بین سیاستهایشان باشند  -سیاستهايی که برابری و بازدهی را در

با انتخابات ريیسجمهوری سال  2008امریکا ،تغییرات قابلتوجهی

مورد کاربری زمین ارتقا میبخشند ،برای نیل به اهداف زیستمحیطی

بهوقوع پیوست .باراک اوباما ،بعد از زمان ت ِدی روزولت ،نخستین

کمک میکنند ،و سبب پیشبر ِد راهحلهای حملونقلی میشوند که

"ريیسجمهور شهری" ایاالت متحده است که ارتقا اهداف امنیت،

دارای بیشترین بازده و کمترین میزان تولید گازهای گلخانهای است.

انرژی ،اقتصاد ،و محیطزیست از طریق انتقال اعتبارات زیرساختهای

تغییر عظیمی که هماکنون در واشنگتن مورد بحث است ،كار

ملی از ساخت بزرگراههای جدید ،به نگهداري زیرساختهای موجود

آساني نخواهد بود ،ولی بازسازی مناطق کالنشهری كه قب ً
ال یک بار

و انرژی سبز ،را وعده داده است.

بهوقوع پیوسته ،میتواند دوباره نیز اتفاق بیفتد .ساخت آزادراههای

حتی دیوید بروکس ،1کارشناس و مقالهنویس محافظهکار مجلهی

بینایالتی و استانی در آمریکا و کانادا منجر به ایجاد منظری شهری

نیو یورک تایمز ،که در طول چند دهه ،نویسندهای هواخواه حومههای

شد ،که در نهایت تغییر شکل داد .هزینهی این تالش تنها در آمریکا

شهری بوده است ،2اعتقاد دارد که مدل موجود بايد تغییر یابد .در

در حدود  600میلیارد دالر برآورد شده است .یک سرمایهگذاری

دسامبر  ،2008وی این مشکل را تشخیص داد و راهحلهايی را پیش

چشمگیر مشابه ،که هدف آن نوع متفاوتی از زیرساخت است ،احتماالً

برد ،که تفاوت چندانی با آنچه در این کتاب ارايه شده است ،ندارد .وی

نتایج چشمگیر مشابهی بههمراه خواهد داشت.

پیشنهاد کرد ما به مدلی جدید برای حومههای شهری احتیاج داریم
که بهیاری آن ،از وابستگیاین محالت به خودرو کاسته شود و در عین

مقیاس کالنشهر و محله

حال این منظرهای شهری کاملتر شوند" :برای بهرهبرداری مثبت از

ِ
درجهت برابری شغلی،
با وجوديکه تصور بازسازی منظرهای شهری

اشتیاق در حال رشد برای محلههای شهری ،برنامهی اوباما باید دو

بدون حمایتهای مالی و سیاسی که در باال ذکر شد ،سخت است ،اما در

ویژگی داشته باشد .ویژگی اول این است که باید الگوهای حملونقلی

صورت وجود چنين حمایتهايی ،هر چیزی میتواند امكانپذير باشد.

جدیدی بیافریند .طراحی متروی قدیمی بر اساس سامانهی توپی-و-

در این صورت ،مسئولیت و قدرت برای محقَق ساختن این تغییرات در

پره بود – یعنی یک سری از آزادراههايی که در هستهی مرکزی شهر

طول پنج دههی آینده ،به دستان شهروندان و مقامات رسمی مناطق

به يكديگر نزدیک میشوند .اما در عصر گرههای چندگانهی مرکز

میافتد .در این مقیاس ،در این امر خطیر ،مقامات رسمی برنامهریزی،

شهر و مسیرهای پیچیدهی سفرها ،بهتر است که شبکهای ترکیبی از

توسعهدهندگان ،شهروندان ،و مقامات رسمی منتخب ،بهطور فزایندهای
اهمیت پیدا میکنند .چه قوانینی میتوانند هدایتکنندهی چنین تالشی

سامانههای جادهای و ریلی داشته باشیم".

3

تغییری بنیادی در نحوهی تفکر دولت ایاالت متحده در حال

برای برنامهریزی منطقهای و شهری باشند؟ در زیر ،برخی از این قوانین،

4

که دارای سابقهی طوالنی نیز هستند ،برای توسعهی محوطههای جدید

شکل گرفتن است .نها ِد مشارکت برای محلههای شهری قابل زیست

جهت ایجاد مشاغل ،عنوان میگردد.
1- David Brooks
2- Brooks, 2004
3- Brooks, 2008
4- Livable Communities Partnership
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قانون  :1در نظر داشته باشید که اکثر مشاغل جدید اثر بدی
ندارند

تهیه شده ،نشاندهندهی این اصل است .این طرح در یک شارتِ

2

مشارکتی و با حضور تعداد کثیری از ذینفعان پروژه تهیه شد ،شارتی

در طول پنج دههی گذشته ،سرعت رشد مشاغل در تولیدات

که یکی از اهداف اصلی آن بررسی این مسئله بود که چگونه میتوان

سنگین آمریکا و کانادا بسیار ُکند شده است ،و صنعت خودرو فقط

صد هزار نفر را در یک توسعهی شهری با مساحت هجده هزار جریب

جدیدترین تلفات در این زمینه بوده است .ممکن است چنین استدالل

( 7285هکتار) اسکان داد ،و در عین حال از اکولوژی محل محافظت

شود که این تمایل نامانا است ،چراکه تولید تقریباً تمامی کاالهای

نمود ،گزینههايی بهجای استفاده از خودروی شخصی ارايه کرد ،و

فیزیکی ما به کشورهای خارجی برونسپاری میشود .تمایل بلندمدت

فرصتهای شغلی جدیدی در نزدیکی خانهها آفرید .این اقدام مهم در

هرچه که باشد ،این امر قطعی است که تمایالت فعلی به احتمال زیاد

سال  2002در منطقهای بهوقوع پیوست که مجموعهای نیرومند از

در طول چند دههی آینده نیز باقی خواهد ماند ،همان دهههايی که

ابزارهای سیاستی ،بستری بسیار مناسب را برای برنامهریزی بهوجود

در طی آنها بهبودبخشی مناطق کالنشهری نیز باید انجام پذیرد.

آورده بود .یکی از این ابزارهای سیاستی مهم و مشهور برنامهی 2040

در دههی  ،1990منطقهی پورتلند تنها با  14درصد رشد مشاغل

پورتلند 3برای بخش برنامهریزی کالنشهری پورتلند بود ،برنامهای

مرتبط با تولید روبرو بود ،درحالیکه مشاغل غیرتولیدی آن 40

که برای نخستین بار پتانسیل منطقه را برای مشاغل ،چه در امتداد

درصد افزایش داشت .آیندهی مشاغل تولیدی حتی مأیوسکنندهتر

کریدورها و چه در گرههای دارای کاربری مختلط ،مشخص نمود.

بهنظر میرسد .انتظار میرود در بین سالهای  1990و ،2010

در انطباق با این راهکارهای عمومی ،برنامهای که از کارگاه طراحی

مشاغل تولیدی پورتلند  6/3درصد کاهش داشته باشند ،درحالیکه

منطقهی داماسکوس منتج شد ،فضای کاری برای صد هزار شغل

مشاغل غیرتولیدی  54/6درصد افزایش خواهند داشت .1تمام مشاغل

جدید ايجاد كرد ،که برای تمامی کارگران و کارکنان این بخش

غیرتولیدی قابل جايگزين شدن در محالت شهری هستند ،بدون این

کافی و بیشتر از حد کفایت بود – مشاغل اضافه برای ساکنین

که تهدیدی برای تولید سروصدا ،دود ،یا آلودگی باشند .این نکتهی

بخشهای همسایه ،در استان کالکاماس 4در نظر گرفته شده بود.

بسیار مهمی است ،زیرا در سراسر آمریکا و کانادا ،قوانین منطقهبندی

دستورالعملهای این کارگاه طراحی بر اساس این فرض بود که 15

براساس این پیشفرض بوده است که بخش اعظم محوطههای مربوط
به شغلهای منطقهی "صنعتی" باید از دیگر مناطق جداسازی شود،

سبک ،امور
درصد از کل مشاغل جدید متعلق به خدمات ،مونتاژهای ُ

مالی ،تعلیموتربیت ،بهداشت ،تجارت ،دولت ،و دیگر کارهايی است

و فقط در مناطقی مجزا و منزوی ،معموالً نزدیک به آزادراهها ،و نه

که احتیاجی به جداسازی آنها وجود ندارد .درواقع ،اینگونه مشاغل

هیچچیز دیگری ،استقرار داده شوند .این رسم و عادت منطقهبندی،

دل کاربریهای مختلط مستقر شوند تا از ایجاد
باید تا حد ممکن در ِ

ِ
طبیعت تغییرپذیر مشاغل مطابقت نداده است .مشاغل
خود را با

همافزايی بین آنها و مسکن و حملونقل اطمینان حاصل شود .طرح

بَدبو ،خطرآفرین ،پُرسروصدا ،و دارای مقیاس صنعتی ،درواقع همان

داماسکوس نشاندهندهی این امر است که چگونه این هشتاد و پنج

شغلهايی که باید در مناطق صنعتی مستقر شوند ،روزبهروز رو به

هزار شغل در امتداد شریانهای تراموائی و بلوکهای شهری مجاور

کاهش هستند .اکثر مشاغل جدید ،پاک ،بدون سروصدا ،و اَمن هستند،
و درنتیجه بهآسانی میتوانند در طبقهی دوم یا باالتر ساختمانهای
نزدیک به شریانهای شهر تراموائی استقرار یابند .طرحی که برای
منطقهی داماسکوس (دمشق) در نزدیکی پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان،

 Charrette -2مأخوذ از زبان فرانسوی به معنی گاریدستی است .در مدارس معماری
این کشور ،هنگام تحویل پروژه ،که توسط گاریدستی حمل میشد ،دانشجویانی که
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 میگویند .شارتی که در اینجا ذکر
آن آمد ،جلسه یا جلسههايی است که در ابتدای هر پروژه ،در روش جدید طراحی منسجم
( ،)Integrated Designگذاشته میشود و در آن تمامی ذینفعان و دستاندکاران
پروژه ،از قبیل مالک ،طراح ،شهرداری ،ناظر ،مجری ،و  ...حضور دارند و چارچوب اصلی
طرح با پذیرش تمامی آنها مورد قبول واقع میشود تا به این ترتیب از آغاز پروژه ،از بروز
اشتباهات بزرگ در آن پیشگیری شود.
3- Portland 2040 Plan
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4- Clackamas County

این طرح استقرار داده شد.

بناهای یکطبقه برای تمامی کاربریها تبدیل به یک قاعده شد .از

الگوی انسجام مشاغل/مسکن که در طرح داماسکوس به نمایش

آنجا که اکنون دیگر همه باید برای رفتن به محل کار خود ،رانندگی

گذاشته شد ،جدید نیست؛ تا قبل از سال  1950این الگو یک قاعده

میکردند ،محوطههای بیشازاندازه وسیع پارکینگها ،درصد زیادی

بود ،نه استثناء .در آن زمان ،اکثر مشاغل – حتی بسیاری از انواع

از محوطهی ادارهها را اشغال میکردند .فضای سبز حايل اطراف این

تولیدیها – در بافت شهر تنیده شده بود .بدون بازگشتی تدریجی به

محوطهها نیز ،که با نیت خوبی برای زیباسازی سایت اجرا میشدند،

این الگوی تاریخی ،تصور یک منطقه که در آن حتی امکان دسترسي

این پیآمد منفی را در بر داشت که تراکم تعداد مشاغل در هر جریب

به محل کار ،بدون خودروی شخصی میسر باشد ،مشکل است .اما با

را حتی کمتر نیز میساختند .بهخاطر این دالیل،تراکم شغلها در هر

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

جریب در طی تنها چند دهه بیش از  80درصد کاهش یافت.

قانون  :2از بهوجود آمدن محوطههای فضابر جهت مشاغل
جلوگیری کنید

در مطالعات داماسکوس ،در نهایت ،تراکم متوسط پانزده تا بیست
شغل در هر جریب ،تعیین شد .این ارقام ،هدفی جاهطلبانه محسوب
شد ،چراکه حدود دوبرابر چیزی است که بسیاری از برنامهریزان

پس از سال  ،1950به موازات حرکت مشاغل از بلوکهای

محوطههای شغلی فرض میکنند و نیز بیشتر از اهداف بلندپروازانهی

شهری و شریانهای تراموائی به محوطههای جداسازی شده و دور،

تعیینشده در برنامهی  2040است .این عدد ،درحالیکه نمایانگر

تراکم مشاغل در هر جریب نیز در این محوطهها کاهش یافت .در

پیشرفت در تراکم فزایندهی شغل در سایتها است ،همچنان متأثر از

توسعهی بیرویهی افقی در حومهی شهر ،که خودرومحور نیز بود،

فرضیات کاربری زمین بهصورت توسعهی افقی و بیرویه است .اين در

ساختمانهای چندطبقه برای تولید ،انبار و توزیع کاالها از ُمد افتادند.

حالي است كه مشاغل صنعتی عمومی و "منعطف" بهطور متوسط تنها

شکل  10-5بسیاری از مشاغل تولیدی در پرتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،در قدیم در بافت شهر تنیده شده و با آن در
انسجام بودند .در اینجا ،در شرق رودخانهی ویالمِت ،1صنعت در کنار رودخانه استقرار یافته بود و شهر نیز در
اطراف آن بنا گردید.
1- Willamette River
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به پانصد فوت مربع ( 46متر مربع) فضای داخلی به ازای هر شغل،
احتیاج دارند .اگر چنین ساختمانی  100درصد محوطهی خود را
بپوشاند ،و حتی اگر یکطبقه هم باشد ،در هر جریب میتوان هشتصد
شغل را جای داد! تراکم مناسبتری برای مشاغل  -که با بحران
گازهای گلخانهای که ما هماکنون در آن قرار داریم ،متناسب است
خنثی شهر ونکوور شمالی
 تراکمی است که در طرح جدیدتر کربنِ
در نظر گرفته شده و برابر با بیش از پنجاه شغل در هر جریب است.

قانون  :3مشاغل را به شریانهای تراموائی متصل کنید
محوطههای جدید مشاغل بهندرت به ايستگاههای حملونقل
همگانی متصل است .در موارد نادری ،وسایل حملونقل همگانی برای

شکل  11-5تایسونز کورن ِر ،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.

رسیدن به مراکز بالغتر مشاغل در "شهر لبهای ،"1گسترش یافتهاند،
مانند پیشنهادات فعلی برای اتصال تایسونز کورن ِر 2در ویرجینیا به

يكديگر ،مستقر سازند ،تا در اطراف تقاطعهای غیرهمسطح آزادراهی.

سامانهی حملونقل سریع واشنگتن که به مترو معروف است .اما

چنانچه هیچ امیدی برای دستیابی به یک سامانهی خیابانی

ارايهی این نوع از بهبودبخشی پس از انجام توسعهی قبلی ،تنها

متصل به يكديگر و الگوی شهر تراموائی ،که در فصل  2مورد بحث

میتواند تا حدودی موفقیت آمیز باشد ،و حصول به آن نیز مستلزم

قرار گرفت ،وجود نداشته باشد ،در این صورت دسترسي به مشاغل

صرف هزینهی فوقالعاده زیاد به ازای خدماترسانی به هر کارگر یا

باید حداقل توسط اتوبوس امکانپذیر باشد .متأسفانه ،پیکرهبندی اکثر

کارکن است .در مواردی بهخصوص ،شرکتهای خوشفکر ،با کمک

محوطههای جدید مشاغل بهگونهای است که رساندن خدمات اتوبوس

مقامات مسئول محلی ،بهگونهای موفقیتآمیز محوطههای مشاغل در

یا هر نوع دیگری از حملونقل همگانی به آنها دشوار است .آنها بر

کاربریهای مختلط را به سامانههای حملونقل همگانی منطقهای

سر راه هیچ مقصد دیگری قرا ندارند ،و نحوهی طراحی راههای داخلی

متصل ساختهاند ،یک نمونهی خوب در این زمینه ،ايستگاه آتالنتیک

آنها بهصورت غیرمستقیم و پیچدرپیچ است و رانندگان اتوبوسها را

در آتالنتا است .این تالشهای قابلتحسین ،طلیعهی فرصت جدیدی

کارکنان مسافر ،به
برای خدماترسانی به تعداد معدودی از کارگران یا
ِ

هستند ،اما فرصتی که باید ساماندهی شود .گام بعدی ،سامانهای

سفرهای طوالنی و مارپیچی وادار میسازد .حتی در منطقهی متروی

منطقهای از شریانهای تراموائی نزدیک به تمامی بخشها است ،که

پورتلند ،که در غیر این صورت پیشگام بود ،جاذبهی سیاسی چنین

در آن  85درصد کل مشاغل ،که غیرآالینده نیز هستند ،میتوانند

محوطههای شغلی ،هرگونه مالحظهی دیگری را فاقد اهمیت ساخته

بهگونهای مفید مستقر گردند .سیاست موجود و جدید ایالتی و استانی

است (همانطور که در شکل  12-5دیده میشود ،در تقاطع بزرگراه

میتواند و باید شهرداریها را ملزم سازد تا محوطههای مشاغل در

سانسِ ت و جادهی نورثوست کورن ِلیوس پاس ،3در غرب پورتلند).

کاربریهای مختلط را ،بيشتر در نزدیکی کریدورهای حملونقل

در شکل  13-5پیکرهبندی جايگزين بسیار پایدارتری نشان داده

همگانی شهر تراموائی ،در محدودهی یک شبکهی خیابانی متصل به

شده است ،که برگرفته از پروژهی کارگاه طراحی محلهی داماسکوس
است .این پیکرهبندی اجازهی ایجاد گرهای برای مشاغل را میدهد
که در بلوکها و الگوی خیابانی محلهی اطراف تنیده شده و همراه با

 Edge City -1محل تمرکز فعالیتهای مربوط به کسبوکار ،خرید ،و تفریح در بیرون
از محدودهی منطقهی شهر سنتی ،که محالت مسکونی نیمهروستايی یا حومهیشهری
در اطراف آنها شکل میگیرد .م.
2- Tyson’s Corner
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3- Sunset Highway and Northwest Cornelius Pass Road

بلوکهايی پُر از مشاغل گوناگون است که یا در کنار یک کریدور اصلی

تا  640در  1280فوت ( 195در  390متر) با مساحت بیست جریب

حملونقل همگانی قرار دارند یا تنها یک بلوک از آن فاصله دارند .در

(هشت هکتار) میتوان ایجاد کرد ،بدون آنکه به خیابانهای اطراف

مقایسه با پیکرهبندی یک پارک اداری معمولی ،این طرح ،دسترسي

آنها بار ترافیکی بیش ازحد و چشمگیری تحمیل گردد.

آسانی را به خطوط حملونقل همگانی ارايه میکند ،که هم به این
محوطههای مشاغل خدماترسانی میکند هم به دیگر کاربریهای
موجود در امتداد این خط.

قانون  :4مطمئن باشید که مشاغل بهخوبی در بلوکها

مستقر میشوند – واقع ًا اینطور است!

قانون  :5بپذیرید که هیچ موفقیت صددرصد کاملی 1در
پیش نیست

در اینجا با امري روبرو هستیم که اغلب سختترین مانع در
برابر انسجام معقول مشاغل در درون محلهها است .این مانع ،رسمی
معمول در بسیاری از محلهها است ،و عبارت است از امید داشتن

برخی میگویند که محوطههای جدید مشاغل نمیتوانند بهخوبی

برای "موفقیت صددرصد کامل مشاغل" .محلهها عموماً از سایتهای

در بلوکها و الگوهای خیابانی سنتی مستقر شوند .این امر حقیقت

بسیار بزرگ حمایت خواهند کرد ،از طریق منطقهبندی برای کاربری

ندارد .با در نظر گرفتن اندازهی کمابیش استاندار ِد  320در 640

صنعتی و قرار دادن محدودیتهای ايجاد حداقل اندازهی قطعه زمین

فوت ( 97/5در  195متر) بلوک در آمریکای شمالی ،میتوان نشان

در زمینهايی که برای این منظور اختصاص داده شده است ،با اين

داد که اکثر ساختمانهای با كاربري اداري ،حتی انواعی که اکنون

امید كه کارخانهی غولپیکر اینتِل 2یا چیزی شبیه به آن ،در آنجا

جریب
در پارکهای اداری استفاده میشوند ،بهراحتی در چهار
ِ
دراختیارگذاشتهشده ،جای میگیرند .ساختمانهای قلیلی که
بزرگتر هستند ،میتوانند در ترکیب دو بلوک ،که بلوکی دهجریبی
(چهارهکتاری) به ابعاد  640در  640فوت ( 195در  195متر)
بهوجود میآورند ،مستقر شوند .و باألخره ،درصورتی که یک محله
دارای شرایط خوبی برای داشتن ساختمان یا ساختمانهايی باشد
که به سایتهای وسیعتری احتیاج داشته باشند ،بلوکهايی را با ابعاد

شکل  13-5نقشهی محوطهی پروژهی داماسکوس (دمشق)

شکل  12-5پارک کسبوکار سانسِ ت ،نزدیک پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،مثالی
از یک مرکز اشتغال با شبکهی راههای داخلی غیرمستقیم و پیچدرپیچ است.

 home run -1اصطالحی در بازی ب ِیسبال که بهطور مجازی در زمینههای دیگر به
معنی "موفقیت (صددرصد) کامل" استفاده میشود.
2- Intel
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ايجاد شود .این امر بهقدر کافی برای برانگیختن انگيزه مقامات رسمی
شهری و منطقهای كافي است (که روش آن برای خریداران دايمی
بلیطهای بختآزمايی ناآشنا نیست) .درنتیجه ،ایشان با سروصدای
فراوان در برابر طرحهای شبکههای خیابانی متصل به يكديگر و
بلوکهای سنتی با مقیاس شهری مقاومت میکنند .ضمناً ،بیش از
 95درصد مشاغل ،سايتهای بسیار کوچکتری را اشغال میکنند،
سایتهايی که میتوانند بهآسانی در پنج ،ده یا بیست جریب (دو،
چهار یا هشت هکتار) جایداده شوند.

قانون  :6بدانید که نوارهای تجاری دوست شما هستند
در نهايت ،واقعیت این است که در اکثر محلههای واقع در حلقهی
اول و دوم حومهی شهر ،تمام زمینها استفاده شدهاند .بنابر این در
کدام محلهها میتوان زمین برای تسهیالت دارای ضریب شغلبَریِ

باال پیدا کرد؟ اراضی قهوهای 1یک گزینهاند ،ولی بهندرت در مناطق
حومهی شهر یافت میشوند ،و حداکثر  1درصد از کل اراضی شهری
را تشکیل میدهند .اما یک نوع زمین وجود دارد که بهمراتب بیشتر

شکل  14-5این نوار تجاری در تولسا ،2واقع در اوکالهوما ،بر روی چیزی مستقر
شده که زمانی یک کریدور تجاری دوستدار پیاده بوده است .ساختمانهای
دارای مقیاس کوچک و روبهخیابان ،توسط فروشگاههای فوقالعاده بزرگ که در
مقابلشان پارکینگهای وسیع قرار گرفته ،جايگزين شدهاند.

یافت میشود و برای توسعهی مجدد به اشکال گوناگون ،مناسبتر
است .مناطق تجاری نواری و کمتراکم ،میراثی از دهههای ،1950

مورد بحث قرار گرفت ،مجددا ً ایجاد گردد.

 1960و  1970هستند ،که در شرایط کنونی بازار ،سودآوری کمی

تمامی روابطی که سبب استفادهی بیشاز حد از انرژی
از ميان
ِ

دارند .این نوارها ،یا کریدورهای تراموائی یا بینشهری هستند که

و درنتیجه ،تولید گازهای گلخانهای میشود ،رابطهی آشفته و

بهشکلی تحلیلرفتهاند ،یا محصول توسعهی آزادراهمحور بر روی

مشکلزای بین مشاغل و مسکن ،و عدم امکان مرتبط ساختن آنها

جادههای روستايی قبلی هستند .چنین سایتهايی  10درصد

بهگونهای معقول و منطقی ،بدترین مورد است .البته اینکه الگوی

یا بیشتر از اراضی حومهی شهر در حلقهی اول و دوم را به خود

تاریخی نزدیکی محل کار به محل زندگی برای همهی کارگران/

اختصاص دادهاند ،اراضیای که برای توسعهی مجدد مناسب و رسیده

کارکنان دوباره احیا شود ،غير ممكن است .ولی بايد اين امر را در

هستند و موقعیت مکانی ممتازي در منطقه دارند .این اراضی ،بهطور

نظر داشته باشيم که هیچ پیشرفت واقعی در جهت پایداري حاصل

معمول در کریدورهای حملونقلی قرار دارند ،فارق از اینکه تعداد

نميشود مگراینکه مانع اجراي سياستهايي شويم که اجازه میدهند

مسافران فعلی آنها چقدر کم است ،و نوعاً مکانهايی بسيار مناسب

تنها کمتر از  5درصد از کل کارگران/کارکنان در آمریکا و کانادا

هستند برای اینکه در درون آنها شکل شهر تراموائی ،که در فصل 2

بهراحتی بتوانند با وسایل حملونقل همگانی به محل کار خود بروند؛
هیچ سرمایهگذاری نمیتواند این مشکل را حل کند مگراینکه

 Brownfield sites -1به اراضی پروژههای متروکه اطالق میشود ،که توسعهی
رفع آلودگیهای موجود در آنها است؛
مجدد آنها مستلزم صرف هزینههايی ازجمله برای ِ
اراضی ب ِکر که قب ً
ال مورد توسعه قرار
دربراب ِر ( Greenfield sitesاراضی سبز) ،که به
ِ
نگرفتهاند ،گفته میشود .اصطالح جدیدتری که در این زمینهها مورد استفاده قرار گرفته،
( Greyfield site/landاراضی خاکستری) است ،که برای توسعهی مجدد ،نسبت به
اراضی قهوهای ،به صرف هزینهی کمتری احتیاج دارند ،چرا که فاقد آلودگیهای جدی
بوده و بعضاً دارای زیرساختهای قابلاستفادهای نیز هستند .م.
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ماتریس کالنشهری بتواند خود را با توزیع عادالنهتری از مشاغل
و خانهها ،منطبق سازد .هیچ عاملي نمیتواند کارگران/گارکنان را به

2- Tulsa

سوی وسایل حملونقل همگانی جذب كند مگر اينكه ستونفقرات

وقوع آن هست؟ آری .قب ً
ال چنین اتفاقی در چنین بازهی زمانی بهوقوع

زیرساخت حملونقلی منطقه همان آزادراه ،و منظرهای شهری

پیوسته است؛ بنابراين ،دوباره نیز میتواند محقق شود .ابزارهای

تکمنظوره ،از حالت انحصاری خارج شوند .هیچ تالشي در سطح

سیاستی كه هماکنون وجود دارند ،چنانچه تقویت شوند ،میتوانند

محلی موفق نخواهد شد ،مگر بستری سیاسی که انسجام را ارتقا

باعث بهوجود آوردن محلههايی برخوردار از برابر و مساوات ،و مول ِد

بخشد ،نهاينكه مانع آن گردد و در نهايت ،به موفق شدن هیچیک از

كاهش اساسي گازهای گلخانهای شوند .محلههايی که مسکن و

این قوانین پیشنهادی نمیتوان امیدی داشت مگر اینکه اعتبارات

مشاغل را بهگونهای متعادل ارايه ميكنند ،گزینههايی معقول بهجای

فدرالی ،ایالتی و استانی صرف پايدارسازي بنیادی دستگاه منطقه

استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به محل کار فراهم ميكنند

کالنشهری – یعنی زیرساخت حملونقل همگانی و ترابری – شود.

و مشاغل را بهگونهای هماهنگ و منسجم در درون شبکهای از

خوشبختانه ،ابزارهاي ساده و قانونی برای روبرو شدن موفقیتآمیز

محلههای کامل و خودکفا جای میدهند .شش قانونی که در باال برای

با این چالش وجود دارد .قوانین برنامهریزی منطقهای که فراهمکنندهی

رسیدن به این غایت ،یا غایتهايی دیگر که در همین اصول ریشه

برابری مسکن و مشاغل باشند یک رؤیا نیست؛ بلكه حقيقت است.

دارند ،ارايه شد ،راهی منطقی و عملی را در درمان بیماری مناطق

قانون کاربری اراضی ا ُ ِرگان ،پس از سی سال مبارزه ،تهدید و پیشرفت،

پيش رو ميگذارند .این یک بیماری است که پول و انرژی مردم را

بهترین مثال موجود آمریکا برای ایجاد هماهنگی بین راهبرد مشاغل،

هدر ميدهد ،و در عینحال ،به جداسازی و تبعیضی دامن میزند که

مسکن و حملونقل است .منطقهی پورتلند ،تا حدود زیادی بهخاطر

اصول مردمساالری را مخدوش میسازد.

وجود همین قانون ،تنها منطقهی آمریکای شمالی است که در مسیر
صحیح برای نیل به اهدف خود در ارتباط با پروتوکل کیوتو در جهت
کاهش گازهای گلخانهای قرار دارد .1انتظار ایجاد تغییری بزرگ
و مهم در معیارها و ضوابط جهت تخصیص دالرهای فدرالی برای
زیرساختها دیگر امري سادهلوحانه نیست؛ چنین تغییری هماکنون
در حال وقوع است .در مقیاس کانادا ،طرح راهبردی منطقهی
زندگی 2قلمروی ونکوور ،با تمام تنازعات و کاستیهای خود،
قابل
ِ
باعث بهوجود آمدن منطقهای شده ،که در آن بهراحتی بیش از نیمی
از تمامی خانههای جدید با تراکم باال ساختهشدهاند و در مناطقی
استقرار یافتهاند که دوستدار حملونقل همگانی است.
با ایجاد وسیعتر این ساختارهای سیاستی و مالی – نه تنها در
ونکوور ،نه تنها در ا ُ ِرگان ،بلکه در هر ایالت و استان  -برنامهریزان،
توسعهدهندگان ،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
به زمانی بیشتر از اینها احتیاج دارد .ولی آیا در پنجاه سال امکان

1- Condon, 2008
)2- Livable Region Strategic Plan (LRSP
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6

فصل

ارايهی طیف متنوعی از انواع
خانههای مسکونی

محل زندگي ،وجه دیگر رابطهی بین مشاغل و مسکن است ،آنچه

امر به چند عامل بنیادی بستگي دارد )1( :حاکم بودن استانداردهای

در فصل  5مورد بحث قرار گرفت .در این فصل ،نگاهی دقیقتر به این

کمابیش سخت و دقیق ساختوساز در برخی نقاط )2( ،منبع انرژی

میاندازیم که انواع خانههايی که در آنها زندگی میکنیم ،و نحوهی

مورد استفاده برای گرمایش و سرمایش ساختمانها ،و ( )3نوع اقلیم.

قرارگیری و چیدمان آنها در قطعهزمین ،بلوک و بخش ،چگونه بر روی

در ایالتها و استانهايی که اقلیم به نسبت سختی دارند و در آنها

پایداری منطقه و بهخصوص میزان سرانهی تولید گازهای گلخانهای

برای تولید انرژی الکتریکی از زغالسنگ استفاده میشود ،و سوخت

تأثیر میگذارد.

کورههای غیرالکتریکیشان عموماً نفت است ،تولید گازهای گلخانهای
بهازای هر متر مربع فضای ساختهشده ،به نسبت باال خواهد بود .در
آمریکا ،ایالت اوهایو نمونهای از این موارد است .در این ایالت ،منبع
انرژی مورد نیاز ساختمانها برای تولید گرمایش ،نفت است و برای
تولید برق نيز از ذغالسنگ استفاده ميشود.
در اقلیمهای مالیمتر ،که انرژی برق از آب ،یا نیروی هستهای ،و
انرژی الزم جهت گرمایش از برق یا گاز طبیعی تهيه ميشود ،تولید
گازهای گلخانهای بهازای هر متر مربع فضای ساختهشده ،بهمراتب
کمتر خواهد بود .مثالهای برجسته در این مورد ،بخش غربی کانادا و
بخش شمال غربی پاسیفیک آمریکا است .بهدليل دسترسي آسان به
نیروی برقآبی و گاز طبیعی ،تولید گازهای گلخانهای بهازای هر متر

شکل  1-6این نمودار تنوع مسکن را در امتداد یک کریدور اصلی در یک شهر
تراموائی نشان میدهد.

مربع فضای ساختهشده به نسبت پايين است .درنتیجه ،در سیاتل،
پورتلند ،و ونکوور ،حملونقل نسبت به ساختمانها درصد بیشتری از
کل گازهای گلخانهای منطقهی شهری را سبب میشود.

هم در آمریکا و هم در کانادا ،ساختمانها بيشترين سهم را،

اینکه هر یک از مناطق مختلف چگونه بر چالش كاهش تولید

نسبت به هر بخش دیگری ،در تولید گازهای گلخانهای دارند – حتي

گازهای گلخانهای تأثیر خواهد گذاشت ،بسيار متفاوت است .اولويت

بیشتر از بخش حملونقل ،و بیشتر از بخش صنعت .با این وجود،

برخی مناطق ،ساختمانها هستند؛ درحاليكه برای برخي ديگر،

سهم نسبی ساختمانها در رابطه با کل گازهای گلخانهای تولیدشده

حملونقل اهميت بيشتري دارد .در هر یک از این دو حالت ،چیدمان

در منطقه ،در قسمتهای گوناگون آمریکای شمالی ،متفاوت است .این

ساختمانها در زمین ،و اینکه چگونه مردم بین آنها رفتوآمد
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منطقهبندی ،آگاه یا ناخودآگاه ،بهعنوان ابزاری برای
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مخدوشساختن پایداری اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است.
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شکل  2-6انتشار دیاکسید کربن در آمریکا بهتفکیک بخش1950-2000 ،

قوانین منطقهبندی سبب میشوند تا بخشهای وسیعی توسط قطعاتِ
یکاندازهی مسکونی پوشیده شوند و فقط یک صاحب داشته باشند.
محلههايی که به این ترتیب بهوجود میآیند اساساً انحصارطلب
بوده و درنتیجه بنیادیترین تعریف یک جامعهی پایدار را زیر سؤال
میبرد .سیاستهای بازدارندهی منطقهبندی منجر به ایجاد محلههايی
میشود ،که توسط طیف باریکی از مردم ،با طیف باریکی از سن،
درآمد و نوع خانوار اشغال میگردند.
چنین محلههای تککاشتی ،پایداری اقتصادی را نیز مخدوش

میکنند ،نقطهی آغاز تعیینکنندهای برای تجزیهوتحلیل خواهد بود.

میسازند؛ برای انطباق با شرایط متغیر آینده با مشکل روبرو هستند،

کاربریهای مسکونی بین  70تا  85درصد از کل اراضی توسعهدادهشده

اگر این امر برایشان ناممکن نباشد .اکثر مناطق شهری بخش عمدهای

را در مناطق شهری آمریکای شمالی به خود اختصاص میدهند .اینکه

مسکن گروهی از مردم اختصاص دادهاند که درواقع
از اراضی خود را به
ِ

چگونه این اراضی ،بهرهبرداری ميشوند و شکل مییابند احتماالً

در حال ناپدید شدن است :خانوادههای متشکل از پدر و مادر و بیش

مؤثرترین عامل فیزیکی برای تعیین پایداری اجتماعی ،اقتصادی و

از دو بچه .در بسیاری از مناطق حلقهی اول و دوم حومهی شهرها،

زیستمحیطی منطقه است .نتیجهی عملی سیاستهای جاری مغایر

خانههای دارای سه و چهار اطاق خواب ،اکنون بهطور فزایندهای در

با اهداف بنیادین پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی بوده

اشغال یک یا دو نفر است – که اغلب والدین مسنی هستند که

است.

فرزندانشان از خانهی ایشان رفتهاند و حاال بیش از یک اطاق خواب

همگونی منظرهای مسکونی ما – در موارد بسياري ،با بهوجود

خالی در اختیار دارند .درعینحال ،از آنجا که افراد و زوجهای جوان

آوردن یک تککاشت 1مسکونی که تمامی مناطق شهری را در

در جستجوی جايی برای زندگی هستند که مناسب و ارزان باشد ،بازار

برمیگیرد – به دو طریق به پایداری اکولوژیک ضربه زده است .اول،

چنین مسکنی بسیار رقابتی شده ،درحالیکه تمامی این اطاقخوابها

همانطور که در فصل  5بحث شد ،قوانین منطقهبندی و تقسیمبندی

بالاستفاده ماندهاند .قوانین ما حامی این عدمتعادل هستند و ،از آنجا

باعث مشکلتر ساختن عرضهی خانههای ارزانقیمت در نزدیکی محل

که تغییر دادن منطقهبندی پس از اعمال آن ،بسیار مشکل است ،رفع

کار میشود .دوم ،قوانین منطقهبندی و تقسیمبندی از یک سو سبب

این مسئله تقریباً ناممکن است.

ازدیاد بیشازاندازهی تولید گازهای گلخانهای توسط ساختمانها

با در نظر داشتن اینکه سیاستهای جاری نتیجهی معکوس

میشود (با حمایت کردن از ساختمانهايی که گرم و سرد کردن آنها

دارند ،شاید بهکارگیری مجموعهسیاستی متضاد با سیاستهای

بهای زیادی را میطلبد) ،و از سوی دیگر چیدمانی را بهوجود میآورد

جاری ،معقول باشد .جايی که در گذشته بر یکشکل بودن قطعهزمین

که توسط آن هیچیک از فواید بالقوهی نزدیکی به دیگر واحدهای

اصرار داشت ،حاال باید بر تنوع اندازهی قطعات زمین اصرار ورزد تا

مسکونی بهدست نمیآید.

بهطور غیرقابلاجتنابی به ایجاد طیف وسیعی از انواع خانهها منجر
شود .افزون بر اين ،جايی که تا پیش از این ،بر داشتن یک نوع ساکن

 Monoculture -1در کشاورزی و زراعت به کاشت تنها یک نوع گیاه در زمین بهطور
مستمر اطالق میشود (که در عین ازدیاد محصول ،سبب صدمهپذیری بیشتر آن نیز
میگردد) .م.
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و مالک تمركز داشت ،حاال باید بر انواع متفاوت ساکن و مالک در هر
بلوک اصرار كند .جايی که زمانی ایجاد هرگونه واحدهای استیجاری

را در محله ممنوع میکرد ،اکنون باید ابزارهای سیاستیای برای

و دفع ناخواستهی گرما توسط آفتاب و باد هستند .سرعتهای باد،

نقض آنها بيابد .راهبردهايی که برای ساختوساز و چیدمان خانههای

حتی در مناطق دارای باد کم مانند سیاتل و ونکوور ،با افزایش ارتفاع،

پایدار در ادامه میآیند نقطهی شروعی برای بهوجود آوردن چنین

بیشتر میگردد .دفع حرارت توسط باد بهصورت سهمی افزایش

مجموعهای از ابزارهای سیاستی در اختیار شهروندان و مقامات رسمی

مییابد ،خصوصا هنگامی که سرعت وزش باد بهصورت خطی زیاد

میگذارند.

میشود.

تأثیر نوع ساختمان بر تولید گازهای گلخانهای

گرمای تابشی که توسط خورشید ایجاد میشود نیز یک مشکل
است .در تابستان ،میزان جذب گرمای آفتاب توسط دیوارهای برج

برای نيل به اهداف این فصل ،و با آگاهی از خطر سادهسازی

میتواند بسیار زیاد باشد ،بهخصوص در دیوارهای شرقی و غربی

بیشازاندازه ،میتوان گفت که سه نوع ساختمان مسکونی وجود

(که در طول ساعات زیادی در معرض تابش آفتاب در صبح زود و

دارد :برجهای بلندمرتبهی بین ده تا سی طبقه ،ساختمانهای

اواخر بعدازظهر هستند) .هیچ ساختمان یا درختی نمیتواند بر روی

میانمرتبهی بین چهار تا نه طبقه ،و بناهای زمینگرای مجزا ،که

برجهای بلندمرتبه سایهاندازی کند ،بنابر این حفاظی در برابر تابش

اکثرا ً خانههای تکخانواری و دارای سه طبقه یا کمتر هستند .هر یک

خورشید وجود ندارد .برجهای مدرن معموالً بهخاطر ترجیح خریدار

از این سه نوع ساختمان ،در ارتباط با مقدار بازدهی انرژی ،و درنتیجه

و سهولت ساخت ،پوستهی شیشهای دارند .پوشش شیشهای معموالً

میزان تولید گازهای گلخانهای ،خصوصیات عملكردی خاص خود

تاحدودی منعکسکننده بوده و راهی برای تعدیل جذب حرارت به

را دارند .درحالیکه کاهش تولید گازهای گلخانهای تا بیش از 70

درون پوسته است ،اما گرما همچنان به آن نفوذ میکند .حتی در

درصد در هر نوع ساختمان ممکن است (با استفاده از شیشههای

اقلیمهايی که پیوسته خنک هستند ،مانند سیاتل و ونکوور ،برجها

مخصوص ،عایقبندی بیشتر ،پمپهای حرارتی و غیره) ،در برخی

به دستگاههای تهویهی مطبوع هوا احتیاج دارند .آمار رسمی بریتیش

از انواع آنها این امر مشکلتر و درنتیجه گرانتر از دیگر ساختمانها

کلمبیا بیانگر این است که ،بهطور متوسط ،برجهای بلندمرتبه نسبت

است .برای مثال ،برجهای مسکونی ،بهخاطر طراحیشان ،نسبت به

به ساختمانهای میانمرتبه  50درصد انرژی بیشتری بهازای هر

انواع دیگر ساختمانها در معرض دفع و جذب حرارت بیشتری از

مترمربع زیربنای مسکونی مصرف میکنند ،هرچند قوانین مربوط به

عوامل اقلیمی هستند .ونکوور پیشآهنگ موج مدرن برج مسکونی

انرژی نسبت به این نوع از ساختمان سختگیرانهتر است.

در آمریکای شمالی بودهاست ،که بهخاطر باریک بودن زیاد آن" ،برج

در انتهای دیگر طیف تراکم ،خانهی تکخانواریِ مجزا قرار دارد

نقطهای" نامیده شده است ،و معموالً هر طبقهی آن کمتر از هشت

که در قطعهزمین مختص خود است .طیف تراکم این نوع ساختمان

هزار فوت مربع ( 743متر مربع) و تنها دارای چهار واحد مسکونی

بسیار وسیع است ،اما عموماً نمیتواند بیش از هشت واحد مسکونی در

است .تراکم ناخالص این نوع ساختمان عموماً بیش از یکصد واحد

جریب ناخالص باشد (بدون دوبلکسها و سويیتهای ثانوی) ،و بهطور

مسکونی در هر جریب (حدود  4047متر مربع) است .بين سالهای

معمول بین یک و چهار واحد مسکونی در هر جریب ناخالص است.

 1990و  ،2000جمعیت ساکن در شبهجزیرهی مرکز شهر ونکوور

در طول پنجاه سال پس از کنار گذاشتن ترامواها ،مساحت داخلی

دوبرابر شد ،با افزایش دفعی از چهل هزار نفر به هشتاد هزار نفر تنها

خانههای تکخانواری آمریکا بهطور متوسط دوبرابر شده است .این

در طول ده سال .درواقع تمامی ساکنان جدید در برجهای نقطهای
اسکان داده شدند .با الهام گرفتن از ونکوور ،شهرهای دیگری ،مانند

ازدیاد حجم داخلی ساختمان – که همزمان با کوچک شدن بُعد

خانوار متوسط اتفاق افتاده است – سبب کاهش چشمگیر بازدهی این

تورنتو ،کالگاری ،سان فرانسیسکو ،پورتلند و سیاتل ،در این جهت در

نوع خانه شده است .درنتیجه ،ساکنین این نوع خانه بهطور مستمر

حرکتاند.

سرانهی تولید گازهای گلخانهای خود را بهموازات بزرگشدن اندازهی

برجها نسبت به دیگر انواع ساختمانها بیشتر در معرض جذب

خانهشان ،افزایش دادهاند.
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کمبازدهترین راه برای اسکان یک خانواده است .پوستهی خارجی آن
نسبت به هر نوع دیگری از ساختمانها ،بیشتر در معرض عوامل
اقلیمی است .حتی ساختمانهای دوبلکس دارای یک دیوار مشترک
هستند ،دیواری که در معرض عوامل اقلیمی نیست .خانههای ردیفی
حداقل دو دیوار مشترک دارند .آپارتمانها حداقل چهار و حداکثر
پنج دیوار مشترک دارند .درنتیجه ،آپارتمانها نسبت به خانههای
()a

تکخانواری تا  80درصد کمتر در معرض عوامل اقلیمی هستند.
در ميان این طیف تراکمی ،بهترین نوع ساختمان از نظر تولید کم
گازهای گلخانهای ،ساختمانهای کمارتفاع با تراکم متوسط تا زیاد
هستند .معموالً تراکم این نوع ساختمانها بین بیست تا شصت و پنج
واحد مسکونی در جریب است (الزامات مربوط به پارکینگها تأثیر
فراوانی بر تراکم این نوع ساختمان دارد) .داليل بازدهی باالی این نوع
ساختمانها به شرح زير است:
بیشترین تعداد ممکن دیوارهای مشترک ،امکان سایهاندازی

()b

توسط درختان و ساختمانهای دیگر ،آسانتر و ارزانتر بودن
آسانسورها و سامانههای گرمایشی و سرمایشی نسبت به برجهای
نقطهای.
در منطقهی ونکوور ،خانههای واقع در تراکمهای باالی بیست و
پنج واحد مسکونی در جریب خالص ،حدود نیمی از کل خانههای
تازهساخت را تشکیل میدهند .سیاتل و پورتلند نيز تمایالت مشابهی
دارند ،ولی نه به این شدت .دالیل این امر متفاوت است ،اما تغییرات
جمعیتی علت عمده اين امر است .در منطقهی شهری ونکوور ،درصد

()c
شکل  3-6خانهی تکخانواری مجزا و بزرگ ( )aاز نظر بازدهی مصرف انرژی،
بهخاطر سطح بسیار زیاد آن بهازای هر واحد ،ناکارآ محسوب میشود ،درحالیکه
برج بلندمرتبه ( )bنیز بهدلیل عملكرد ضعیف شیشه بهعنوان یک عایق در برابر
جذب و دفع گرما ،با مشکل روبرو است .خانههای ردیفی دارای تراکم متوسط
( )cبهترین بازدهی مصرف انرژی را دارند.

نرخ وابستگي

سالمند

كل

بچه

با این وجود ،این تنها بُعد مشکل تولید گازهای گلخانهای توسط

خانههای مسکونی تکخانواری نیست .اگر میزان سرانهی فضای
داخلی خانههای مردم به حد قبل از دههی  1940نیز برسد ،باز هم
بیشتر از سهم مجازشان گازهای گلخانهای ایجاد خواهند کرد .چرا
چنین است؟ زیرا خانههای تکخانواری همان نقایص فیزیکی برجها را
دارند؛ فقط در مقیاسی کوچکتر .از دیدگاه انرژی ،خانهی تکخانواری
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شکل  4-6آمار چهارماههی منطقهای ،گزارش میاندورهای ،چهارما ِه چهارم
1
 :2008بخش منطقهی ونکوور بزرگ ،وزارت کار و خدمات شهروندان.

 -1منبعBC Stats, 2008 :

خانوادههای یک فرزندي نسبت به دیگر گروههای خانواری و سنی

چنانچه این راهبردهاي برنامهریزی سایت و طراحی شهری بهکار

درحال کاهش یافتن است .گروههای دیگر ،که بهسرعت درحال رشد

گرفته شوند ،میزان صرفهجويی در مصرف انرژی بیش از  30درصد،

هستند ،بهخصوص آنهايی که باالی پنجاه سال سن دارند و افراد

یا حتی  50درصد ،بدون هرگونه تغییری در پوستهی ساختمان یا

مجرد یا زوجهای جوانتر بدون فرزند ،تمایل به گزینههايی در مناطق

سامانههای گرمایشی و سرمایشی ،خواهد بود.

با تراکم باالتر را دارند که نسبت به خانههای تکخانواریِ دارای زمین
مستقل ،به خدمات شهری نزدیکتر باشند.
جای خوشوقتی است که بازار ونکوور دیگر با این نوع مسکن
و تراکم مخالفتی ندارد ،چراکه چنین مسکنی نسبت به خانهی
تکخانواری ،از نظر تولید گازهای گلخانهای بازدهی بهتری دارد .اما،
متأسفانه ،چیدمان و تشکل ساختمانهای جدید ،اغلب قوانین ساده–
که در طول زمان نیز در عمل ثابت شده مؤثر بودهاند – را رعایت
نمیکنند .عموماً ،این ساختمانها در اطراف محوطههای پارکینگ
جایداده میشوند ،و از این رو نمیتوانند روی يكديگر سایهاندازی
کنند ،و چیدمان آنها بهگونهای است که پیادهروی و دوچرخهسواری
را مشکل میسازد .چنین چیدمانهايی سبب تقویت خودرو-محوری

()a

میگردد که توسط کسانی که ساکن انتهای کوچههای بنبست در
حومهی شهر هستند نیز تجربه شده است.
مسکونی با تراکم متوسط
تولید گازهای گلخانهای ساختمانهای
ِ
خیابان با بازده
میتواند توسط جایدهی آنها در یک الگوی بلوک و
ِ
خوب ،تعدیل گردد .بلوکهای شهری خیلی نزدیک به يكديگر که
تحت تسلط محوطههای پارکینگ نیستند ،سبب کاهش دفع گرما
از طریق همرفتی و جذب حرارت میگردند ،چراکه ساختمانها از
يكديگر در برابر باد و آفتاب محافظت میکنند .درختان بلوارها همیشه
عملكرد سایهاندازی بر روی ساختمانها ،بهویژه در برابر آفتاب مایل
صبح و بعدازظهر ،را دارند .درختها این حفاظت را بهگونهای ظریفتر
و ارزانتر نسبت به هر جزئیات پُرکار دیوار و "ماسماسکهای سبز"

انجام میدهند .بخشی از این امر بهخاطر این است که درختان بهجای

منعکس کردن انرژی گرمايی ،آن را جذب میکنند و به این ترتیب از
انرژی خورشید برای تولید شکرها استفاده میکنند و باعث خنکتر
شدن هوای اطراف خود ،بین پنج تا هفت درجه ،میگردند .در اکثر

()b

شکل  5-6عکس ( )aانواع ساختمانهای با تراکم متوسط را در یک شبکهی
خیابانی متعامد ،متراکم و دارای کاربری مختلط در شهر ونکوور شمالی نشان
میدهد که حامی محلههای قابلپیادهروی است .عکس ( )bهمین انواع
ساختمانی را در یک بخش خودرو-محور از حومهی شهر ساری ،واقع در بریتیش
کلمبیا ،نشان میدهد.

خانواری پایدار
خانهی تک
ِ

مناطق آمریکای شمالی درختان خیابان در شرایط مناسب در طول

هرچند ساختمانهای میانمرتبه ممکن است ذاتاً نسبت به

بیست سال به چهل فوت ارتفاع میرسند (واضح است که ،هرچه

ساختمانهای مسکونی تکخانواری از نظر تولید کمتر گازهای

هوا گرمتر و رطوبت بیشتر باشد ،درختان سریعتر رشد میکنند).

گلخانهای دارای بازدهی بهتری باشند ،اما این امر باعث تغییر این
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واقعیت نمیشود که در حال حاضر اکثر خانهها ،تکخانواری هستند

تقسیم گردد که هر یک از خانوادهها دارای باغچهی اختصاصی برای

و این نوع مسکن هنوز در اکثریت مناطق شهری تسلط زیادی دارد.

کاشتن گل و گیاه و بازی کردن باشند.

خریداران خانههای تکخانواری جدید و قدیمی از مجزا بودن
از دیگر خانهها لذت میبرند و عمیقاً بر این باورند که خانههای
تکخانواری ارزششان را بهتر از دیگر انواع خانهها حفظ میکنند .در

ساختن و انطباق دادن محلهها برای تمامی سنین

و درآمدها

هر صورت ،خانههای تکخانواری میتوانند بهروشی طراحی و چیدمان

در شهرهای آمریکا و کانادا ،منطقهبندی بهعنوان ابزاری برای مجزا

شوند که از نظر اجتماعی ،اقتصادی و اکولوژیکی پایدارتر از چیزی که

کردن استفاده شده است تا برای منسجم ساختن .از دیدگاه اجتماعی،

در حال حاضر هستند ،باشند.

منطقهبندی براساس تراکمها مذموم است ،چراکه سبب جداسازی

تقسیمبندی حاکم بر حومهی شهر ،ایجاد تقریباً چهار واحد

خانوادهها برحسب سطح درآمد و درنتیجه براساس طبقه میگردد.

مسکونی در هر جریب را میسر میسازد ،حتی در قطعات زمینی که

اطالعات مربوط به سرشماری تأییدکنندهی رابطهی تقریباً یکبهیک

آنقدر کوچک هستند که فضای بسیار اندکی را برای حیاطهای پشتی

بین اختصاص یک منطقهبندی بهخصوص برای بخشی خاص و طیف

در اختیار میگذارند .ما بهگونهای یک سامانه برای تولید خانههای

باریکی از درآمدهای خانوادههايی است که در آن زندگی میکنند و

تکخانواری مجزا بهوجود آوردهایم که هیچیک از فوايد تراکم

گرایشهای تبعیضآمیزي در روند منطقهبندی جدید برای مناطق

پايين (حیاطهای بزرگ ،فضاهای سبز) و هیچکدام از فوايد تراکم

همجوار دارند .به این ترتیب که بسیاری از مالکین خانهها ،دوست

شهر تراموائی (قابلیت پیادهروی ،فروشگاهها ،حملونقل همگانی) را

ندارند منطقهی نزدیکشان طوری منطقهبندی شود که خانوادههای

در اختیار ما نمیگذارد .خانههای مجزا در اکثر حومههای شهرهای

کمدرآمدتر قادر به خرید خانه در آن هستند.

تراموائی دارای امتیازات خانهی تکخوانواری هستند ،بدون از دست

تا قبل از دههی  ،1940بخشها نوعاً دارای بیش از یک نوع

دادن حداقل ده واحد مسکونی در هر جریب ،که برای ایجاد محلههای

خانه بودند و در برخی موارد تنوع آنها فوقالعاده زیاد بود .خیابان

پایدار ،قابل پیادهروی ،دوستدار حملونقل همگانی و کم-کربن

مِی ِپل 1در کمبریج ،واقع در ماساچوست ،آنچنان سطح بااليی از

ضروری است .اکثریت حومههای شهرهای تراموائی ذاتاً بهخاطر

تنوع میزان درآمد ،نوع خانه و نحوهی در اختیار داشتن آن داشت

اندازهی بلوک و تراکم (که دالیل آن در فصل  4مورد بحث قرار

که از تمامی محلههايی که پس از جنگ جهانی دوم ساخته شدند،

گرفت) کمکربن هستند.

بهکلی رخت بر بست (به شکل  6و  7نگاه کنید) .در خیابان میپل،

نكته مهمتر این است که خانههای تکخانواری شهرهای تراموائی

هنوز هم میتوانید یک آپارتمان یک ،دو ،یا سهاطاقخوابه پیدا کنید

نشاندهندهی این هستند که مزایای زندگی تکخانواری به اندازه

و همچنین ميتوانيد یک خانهی شانزدهاطاقخوابه در چهار طبقه

مزاياي زندگي در آپارتمانها و خانههاي دوبلکس است .راهحلهای

بیابید .طیف درآمدی ساکنین این خیابان فوقالعاده وسیع است و

معمارانهی فراوانی وجود دارد كه اسکان چندخانواری در یک قطعه

محل سکونت مناسب برای هر گروه سنی و درآمدی در آن وجود

زمین در ساختمانهايی که "حس" تکخانواری بودن را حفظ میکند،

دارد ،و ساکنین آن میتوانند شغلهايی را که در این بخش وجود

را ميسر ميسازد .سبکهای متنوع دوبلکس و حتی تریپلکس برای

دارند ،درصورت تمایل ،انتخاب کنند .اما موفقیت خیابان مِی ِپل نباید

این قطعات کوچک و عمیق مناسب است .خانههای نواری راحتترین

بیشازاندازه ساده گرفته شود .این خیابان نه تنها دارای تنوع زیادی

راه برای اضافه کردن یک واحد اضافی است ،اما ایجاد یک ساختمان

در نحوهی نوع خانه است ،بلکه همچنین ساختمانهايی دارد که

با دو ورودی بهگونهای که هم خوشایند صاحبین آنها و هم با زبان

علیرغم همهی تفاوتهایشان ،دارای مجموعه ویژگیهای مشترکی

خیابان همخوانی داشته باشد ،راه دیگری است .در هر دو مورد ،فضای
سبز قطعهزمین در حیاطهای جلويی و پُشتی میتواند بهگونهای
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1- Maple Avenue

از نظر معماری تالش زیادی میکند .مکانهای موفق باید هم از نظر
کمی (انواع گوناگون نحوهی در اختیار داشتن خانه ،تعداد ،اجاره،
اندازه) موفق باشند و هم از نظر کیفی (جزئیات معماری ،تودهگذاری،
مواد و مصالح ،حساسیت نسبت به بستر تاریخی).
براي داشتن طیف وسیعی از انواع خانهها ،الزم است تغییراتی
در سیاستهای موجود داده شود .این سیاستها باید از قانون فصل
40ب ماساچوست فراتر روند ،چرا که این قانون تنها خواستار ایجاد
مسکن ارزانقیمت در جايی از شهر است و موقعیت آن را مشخص
نمیکند .تغییرات جدید در سیاستها باید موجد سیاستهای طراحی
شهریای باشد که در مقیاس کوچکتر محله قابل استفاده هستند.

()a

شکل  7-6خیابان مِی ِپل 1در کمبریج ،واقع در ماساچوست .در اینجا ،یک
خانهی تکخانواری بزرگ سهطبقهی در کنار یک دوبلکس 2/5طبقه قرار گرفته
است .با فاصلهای از آنها ،یک ساختمان آجری بزرگ با سه واحد مسکونی قرار
2
دارد.

()b
شکل  6-6الگوی سنتی محله ( )aده تا پانزده واحد مسکونی را در هر جریب
جای میدهد ،درحالیکه الگوی فعلی محله ( )bتنها چهار واحد مسکونی را در
هر جریب جای میدهد.

نیز هستند که در عین همسانبودن از تنوع بصری نیز برخوردارند.

ونکوور دو مدل خوب برای افزودن تنوع نوع اسکان به بخشهای
مسکونی موجود ،ارايه میکند )1( :از طریق ساخت ساختمانهای
جدید با تراکم باال و کوتاهمرتبه که قابلانطباق با محله كمتراكم
هستند ،و ( )2با تبديل خانههای تکخانواری موجود به ساختمانهای
مسکونی چندخانواری .بین سالهاي  1990و  ،2000چهل هزار ساکن

ایوانها و پیشآمدگی لبهی بامها بسیار بهچشم میخورد ،نماهای با
صفحات چوبی افقی زیاد است ،ارتفاع کف ساختمانها در قطعات
مجاور یکی است ،و هر خانه برای احترام گذاشتن به اهمیت خیابان

1- Maple Avenue
 -2منبعAlanna Mallon :
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جدید در محلههای مسکونی قدیمیتر که تکخانواری و کوتاهمرتبه

تبدیل خانههای تکخانواری به ساختمانهايی با چندین واحد

بودند ،اسکان یافتند ،یعنی برابر با همان تعدادی که در برجهای

مسکونی ،راهبرد دوم مؤثر برای افزایش تدریجی تراکم به مناطق

نقطهای مرکز شهر سكني گزيدند .در طول این دوره ،معماران و

موجود خانههای تکخانواری است .همانطور که پیشتر در این فصل

طراحان شهری ونکوور متوجه شدند که ساکنین آنقدر که با حس

ذکر شد ،بهخاطر روشي که شهرهای آمریکای شمالی از طريق آن رشد

و ظاهر تراکم ممکن است مخالفت داشته باشند با خو ِد افزایش

کردند ،و بهخصوص با در نظر داشتن تأثیر جمعیتی اوج بچهدارشدن،

تراکم مخالفت نمیورزند .بهمنظور اجتناب از بهوجود آوردن مقاومت

اکثر مناطق شهری آمریکا و کانادا دارای تعداد بیشازاندازهای خانههای

غیرالزم ،معمارها یادگرفتند چگونه ساختمانها را طراحی کنند که

تکخانواری هستند که برای خانوادههای بزرگ ساخته شدند اما

ظاهرشان مانند ساختمانهای کمتراکم کنار آنها باشد .نماهای بزرگ

اکنون در اشغال تنها یک یا دو نفر هستند .درحاليكه ونکوور استثناء

به قطعاتی با مقیاس بام ،پنجرهی زیر شیروانی ،پنجره ،و اشکال نمای

نیست ولی راهی برای اشغال اطاقخوابهای خالی پیدا کرده است.

خانهی کناری شکسته شدند .شیروانی بامهای ساختمانهای جدید

از دههی  ،1970مسکن در ونکوور بهطور فزایندهای گران

دارای شیب تند و تقسیمبندی زیادی بود تا ارتفاعهای چهارطبقه را

شده است .با اجارههای در حال افزایش ،برخی از مالکین تصمیم

تعدیل کند .به همین دلیل ،جلوی ساختمانها ،حداکثر تعداد ممکن

گرفتند بهمنظور ايجاد درآمد ،قسمتي از خانه خود را اجاره دهند.

1

این "سوئیتهای غیرقانونی" ،در زیرزمینهای شایعترین نوع خانه

واکنشهای قابلدرکی دربرابر ازبینبردن کیفیتهای متحدکننده و

در ونکوور ،یعنی بنگله ،4قرار داشتند .بنگلههای ونکوور یک ویژگی

راحتیبخش بسیاری از مناطق خوب خانههای تکخانواری است.

خاص دارند .بهدلیل رطوبت غیرمعمول خاک ،ارتفاع تاوهی 5خانه

ورودیهای جداگانه داشت .این مثال ثابت میکند که پاسخهای نیمبی

خیلی کمعمق است و باعث میشود که کف زیرزمین تنها دو یا سه
فوت ( 60یا  90سانتیمتر) زیر سطح زمین باشد .درنتیجه ،دهها
هزار زیرزمین در ونکوور پنجرههای کامل و کف زیرزمینی دارند
که یا همسطح با سطح زمیناند یا تنها با رفتن چند پله به پايين،
میتوان از بیرون به آنها دسترسي داشت .این واحدهای استیجاری
بدون هرگونه بازرسی قانونی ساخته شدند ،و نتیجتاً نحوهی اجرای
آنها بسیار متنوع بود.
ساکنین این مناطق ،و درنتیجه مقامات رسمی منتخب و مأمورین
اجرای قوانین ساختوساز از این فعاليت اطالع داشتند .اما بهجای
شکل  8-6خانههای مسکونی شهری با تراکم متوسط (بیش از  25واحد
مسکونی در هر جریب) ،که توسط معماران َرمزی ووردِن 2طراحی شده ،از نظر
بصری با خانههای نزدیک انطباق دارد ،بدون آنکه شخصیت محله را بهطور
اساسی تغییر دهد .بسیاری از این واحدها زمینمحور باقی مانده ،و تعداد زیاد
3
ورودیها و پنجرههای ُمشرف ،باعث سرزندگی محیط خیابان میشود.

 -1نیمبی ( ،)NIMBYدر زبان انگلیسی ،مخفف عبارت "در حیاط خانهی من ،نه!"
(! )Not In My Back Yardاست و نیمبیایسم ،به هرگونه نهضت مردمی که برای
مقابله با اجرای پروژههای مزاحمتآمیز در نزدیکی محل زندگی ساکنان بهوجود میآید،
اطالق میشود .م.
2- Ramsay Worden Architects
 -3منبعRamsay Worden Architects :
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بستن این واحدها ،که انتظار آن را در شهرهای آمریکا میتوان داشت،
شهر ونکوور پاسخی با ویژگی کانادايی درقبال این تمایل درحال
افزایش بهکار گرفت .مسئلهی سوئیتهای غیرقانونی برای بحث در
موارد بسیاری در شورا مطرح شدند ،اما در قبال هر صاحبخانه
که شکایت میکرد ،یک موجر یا وکیل شرکت اجار ه دادن خانهها،
استدالل میکرد که این واحدها برای ازبین بردن بحران مسکن

4- Bungalow
5- Slab elevation

ضروری است .بنابراین ،هیچ اقدامی انجام نشد ،ولی این مباحثه ،ظاهرا ً
بهگونهای بینهایت ،ادامه یافت.

به اين ترتيب ،روند کل بازار تغییر کرد .مشاورین امالک خانهای
را نشان میدادند و توجه مشتری را به یک سوئیت موجود یا
فضايی که برای تبدیل شدن به یک سوئیت مناسب بود ،جلب
میکردند و به خریداران میفهماندند که این پول چه کمکی
میتواند برای بازپرداخت اقساط ماهانهی وامشان بکند .در دههی
 ،1990اکثریت قاطع خریداران خانه بهدنبال خانههايی بودند که
سبب موجر شدن آنها نیز میشد .در طول دهههای  1980و ،1990
پیشنهادهای قانونی ساختن این سوئیتها گاهگاه مطرح ميشد.
ساکنینی که برای مدت مدیدی در این منطقه سکنی یافته بودند
صاحب خانهشان بودند ،و درنتیجه هیچیک از فشارهای مالی را
و
ِ
که بر شانههای خریداران جوان خانه سنگینی میکرد را احساس
نمیکردند ،معموالً با این پیشنهادها مخالفت میورزیدند .بنابراین،

شکل  9-6خانههای ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،نوعاً الگوی خانههايی
است که در بخشهای شهری شهر تراموائی قبل از جنگ جهانی دوم در سراسر
آمریکای شمالی ساخته شدند .در اصل آنها برای یک خانوادهی بزرگ طراحی
شده بودند ،اما در طول زمان با نوسازیهای انجامشده دارای حداقل یک سوئیت
1
اضافی گردیدند (و گاهی اوقات دو یا سه سوئیت اضافی).

پیشنهادهای قانونی ساختن سوئیتهای ثانوی در طول این دههها
بينتيجه ماند .تنها در نخستین دههی هزارهی جدید بود که اعطای
کمکهزینهای کلی برای تمام سطح شهر برای ساختن سوئیتهای
ثانوی در خانههای تکخانواری توسط شورای شهر تصويب شد .تا
این زمان ،بیش از نیمی از خانههای تکخانواری ،تبدیل به منازل
صاحب خانه دیگر با
دوواحدی شده بودند .درنتیجه ،رأیدهندگان
ِ

عرضهی این واحدها بهتدریج رشد کرد تا اینکه دهها هزار از
آنها بهوجود آمدند .در طول همین دورهی زمانی ،هزینهی خانههای

این سیاست جدید مخالفتی نداشتند ،چراکه دیگر وابسته به آن
بودند.

تکخانواری با در نظر گرفتن تمامی عوامل ،بیش از سه برابر شد.

ونکوور توسط واحدهای ثانوی ،در جهت بهبود ،تغییر کرده است.

این امر باعث تغییر در رفتار افراد و خانوادهها گردید ،بهطوریکه

دهها هزار واحد استیجاری ارزانقیمت بهوجود آمده است ،و یک

بهجای اجارهکردن یک جا ،بهدنبال خریک یک جا بودند .از آنجا که

همافزايی بین خانوادهی طبقهی متوسط و متوسطِ باال و خانوادههای

درآمد متوسط خانواده کمابیش در طول این دههها راکد مانده بود،

طبقهی متوسط پايين ،كارگران ،و بخش خدماتی بهوجود آمده است:

خانههای تکخانواری ،که زمانی برای طبقهی متوسط قابل خريداري

یک اکولوژی اقتصادی در قطعهزمین ،که درآن نه صاحبخانه و نه

بود ،اکنون خارج از توان مالی ایشان بود – مگر اینکه یک درآمد

مستأجر میتوانند از نظر مالی بدون يكديگر زندگی کنند.

مستمر دیگر برای کمک کردن به ایشان برای بازپرداخت قسطهای

در زمان مناسب ،ایجاد این سوئیتها قانونی شد ،همانطور که

وام دردسترس قرار میگرفت .این درآمد مستمر ،سوئیت غیرقانونی

تقسیم خانههای تکخانواری به دو واحد بهموقع انجام شد ،و سبب

ثانوی بود .یکسوم اقساط ماهانهی وام را میشد بهراحتی با اجاره

ایجاد ساختمان دوبلکس قانونی شد که هر طرف آن قابل خریداری

دادن این سوئیت پرداخت ،و این امر دستکم معلم مدرسه ،تاجر ،یا

بود .در برخی از مناطق ،قوانین اجازهی این را میدهند که بنگلههای

رانندهی اتوبوس را قادر میساخت تا صاحب یک خانهی مجزا شود.

تکخانواری به بنايی سهواحدی تبدیل شوند ،به شرط اینکه ساختمان
اولیه حفظ شود و کیفیت معماری بخشهای الحاقی ،از نظر معماری،

 -1عکس ازKari Dow :

با بنای اصلی انطباق داشته باشند.
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بهدنبال انسجام آرام و ارگانیک واحدهای مسکونی جدید در

همین منطق برای توسعههای جدید مسکونی نیز وجود دارد .با

ونکوور ،و رضایت کلی از نتایج آن ،دیگر نقاط بریتیش کلمبیا قادر

ایجاد سوئیتهای ثانوی در خانههای جدید ،میتوان هزینهی الزم

به اخذ سیاستهای مشابهی بودهاند ،با مخالفت سیاسی بسیار کم.

برای خرید یک خانهی جدید ،حتی هنگامیکه هزینههای زمین بیش

اکنون ،بهمعنی واقعی کلمه تمامی شهرداریهای مهم موجود در این

از  400هزار دالر برای هر جریب زمین بکر است ،به طیف میزان

منطقهی شهری ،ازجمله جاهايی که از نظر شکل بسیار شبیه حومهی

امکانپذیری برای بیش از  50درصد مزد/حقوقبگیران را کاهش دهد.

شهر هستند ،اجازهی ایجاد قانونی سوئیتهای ثانوی را میدهند.

درآمد حاصل از سوئیتهای استیجاری میتواند اندک و درعینحال

تراکم مسکونی

نوع اسکان
(تمامی مبالغ به دالر)

فضای
تعداد واحد
(متر
داخلی
مسکونی در هر
مربع)
جریب (ناخالص
شامل حریم خیابان)

قیمت واحد ارزش زمین
مسکونی مورد توسعه

هزینهی
توسعه
برای هر
واحد

ارزش
ماندهی هر
واحد

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

تکخانواری مجزا
3.200

3.5

500.000

100.000

47.000

47.000

3.200

خانههای ایالتی

قطعهی متوسط ( 418متر
مربع)

2.150

7.3

280.000

56.000

22.000

22.000

2.000

قطعهی کوچک ( 325متر
مربع)

1.700

8.4

220.000

44.000

20.000

-2.000
 1.500با
سوئیت
استیجاری

 1.050-1.550با
سوئیت استیجاری

1

تکخانواری متصل
خانهی شهری

1.100

18.2

150.000

30.000

12.500

17.500

1.050

خانهی ردیفی

1.300

19.9

180.000

36.000

12.500

23.000

 800 – 1.300با با
سوئیت استیجاری
با شکل “خانهی
شهری پشتهای”

دوبلکس

1.750

15.8

170.000

34.000

10.500

23.520

 700-1.200با
سوئیت همکف

واحدهای استیجاری در آپارتمان
آپارتمان  1-2اطاقخوابه

700

30.3

80.000

16.800

5.800

11.000

780

آپارتمان  2-3اطاقخوابه

800

27.6

90.000

18.000

6.500

11.500

875

سوئیت ثانوی در خانهی مجزا

600-800

در  % 25تمام قطعات

500

ِ
"پشت پاکت" از کارگاه طراحی منطقهی داماسکوس.
شکل  10-6هزینهی واقعاي زندگی در آنجا – یک تجزیه و تحلیل الزامات اجارهی ماهیانهی

1

 -1منبع محاسباتRudy kedlub, Costa Pacific Homes, Oregan :
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ضامن پرداختهای اقساط وام باشد ،بهطوری که تمامی خانوادهها در

سال ِم بهعمل آوردند .این امر مستلزم درک صحیحی از انواع خانوارها در

منطقهی پورتلند ،غیر از  12درصد از پايينترین آنها ،قادر به اجاره

منطقه بود  -خانوادههای تکوالد ،خانوادههای گسترده ،خانوادههای

کردن واحدهای اجارهای با نرخ بازار باشند بدون نیاز به یارانه دولتي.

دو فرزندی و غیره – و متوسط درآمدها و فضاهای موردنیاز هر یک

آنهايیکه به یارانه نیاز دارند نیز ،البته ،میتوانند در آنجا خانهای

از آنها .با در نظر داشتن رابطهی مستقیم بین فضاهای مورد نياز و

را اجاره کنند ،به شرط اینکه فیش تضمینشده 1یا یارانهی نقدی

هزینههای ساخت ،اطالعات مربوط به آنها توسط اطالعات قابلاستناد

داشته باشند.

در رابطه با مسکن و ساختمان تکمیل گشت .این اطالعات قابلاستناد

هرچند شهرهای بهخصوصی ،مانند ونکوور ،موفق به كسب درجهی

شامل قیمت متوسط خانهها در سراسر سال ِم و هزینههای الزم برای

نسبتاً بااليی از تنوع شد ،اما چنین شرایطی اغلب از اوضاع و احوالی

ساخت هر متر مربع از هر یک از انواع ساختمانهای مورد نظر بود.

اتفاقی و شانسی سربرمیآورد تا از رهیافتی نظاممند .2براي برنامهریزی

این امر به تیم طراحی کمک کرد تا به درک بهتری از بستر اقتصادی،

آگاهانه جهت ایجاد تنوع در محلههای جدید ،یک متدولوژی قوی و

اجتماعی ،و ساختوساز نائل شوند ،و به این ترتیب بهطور نظاممندی

نظاممند الزم است.

تمامی عناصری را کنار هم آوردند که برای اخذ تصمیمات در انطباق

استفاده کردن مستقیم از میزان درآمد و اطالعات جمعیتی نوع

با هدف تنوع اسکان آنها الزم بود.

خانوادهی یک منطقهی بهخصوص برای ایجاد طیف مناسبی از انواع

با در دست داشتن این اطالعات ،تیم طراحی این محله را بهعنوان

ساختمان و نحوهی اشغال آنها برای هر یک از محلههای مورد نظر،

محلي كوچك در محلي بزرگ 5وسیعتر سال ِم سازماندهی کرد .تعداد

یک روش آگاهانه است که میتواند در مقیاس پروژه انجام شود .بخش

و نوع واحدهای مسکونی انتخابشده ،همبستگی مستقیمی با الگوهای

کم ِی این کار (آمار مربوط به درآمد و جمعیت) ،میتواند بهراحتی
ّ

جمعیتی تحلیلشده داشتند – هر خانه از نظر اندازه و هزینهها مطابق

از اطالعات و ارقام سرشماریها بهدست آید .این اطالعات میتواند

با درآمد هر یک از انواع خانواری بود که قرار بود در آن اسکان یابد.

عامل مهم در انتخاب انواع ساختمانها و نحوهی اشغال آنها باشد،

نتیجه ،موزايیکی از مردم و فضاهايی در خانهها است که از نظر مالی

بهويژه برای توسعهی یک محلهی بهخصوص .برای انجام این کار،

فضائي خانواده ،مناسب ایشان است.
و احتیاجات
ِ

پروژه میتواند یک نمود
فیزیکی الگوی جمعیتی بزرگتر باشد ،که
ِ
مختص به منطقهای بهخصوص است.
محلهی پرینگِل کریک 3در سال ِم ،واقع در ا ُ ِرگان ،یک مثال از
این مورد است .این پروژه ،که توسط شرکت توسعهی پایدار 4انجام

بناهايی با نمايی دوستانه/مناسب بهطرف خیابان

ایدهی متمایز ساختن الیههايی از فضا بین فضای کام ً
ال خصوصی

(داخل خانه) و فضای کام ً
ال عمومی (خیابان) به بهترين نحو ممكن

شده است ،ریشه در مجموعهای از اصول راهنما دارد که به گونهای

توسط جین جاکوبز 6در کتاب نافذش مرگ و زندگی شهرهای بزرگ

منسجم شامل ساختوساز سبز ،بازدهی انرژی ،و مسئولیت در قبال

آمریکا ( )1961توصیف شده است .در این کتاب ،او بهتنهايی در برابر

محیطزیست است.

چیزی ایستاد که ،در آن زمان ،محكمترین قوانین طراحی شهری

یک هدف مهم ،شبیه به سال ِم کردن پرینگل کریک بود که شامل

محسوب میشد ،یعنی قوانین لو کوربوزیه 7که در طرحهای او برای

تمام انواع خانوادههايی ميشد که در آن شهر وجود داشت .برای این

شهر تابان )Le Corbusier, 1964( 8ارايه شدهاست .چشمانداز

منظور ،تیمهای طراحی ،تحلیلی عمیق از الگوهای جمعیتی منطقهی

او خطوط عمودی برجها و آپارتمانهای عظیم بود که از خیابانها

1- Voucher

5- A microcosm in the macrocosm

2- Systematic approach

6- Jane Jacobs

3- Pringle Creek

7- Le Corbusier

4- Sustainable Development Inc.

8- Radiant City
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فاصله گرفته و از روی پیلوتها شروع میشدند ،و به این ترتیب

ِ
کالسیک
این ساختمانها فرصت (یا شاید بتوان گفت اجبا ِر) سوال

هرگونه ارتباط صوری ساختمانها را با زمین حذف میکردند و سبب

مختص اینگونه شرایط ،یعنی “آیا میتوانم به شما کمک کنم؟”،

محو کردن هرگونه تمایزی بین ابنیه و خیابانها ،و بین فضاهای

را داشتند .مراجعینی که ساکن یا میهمان ساکنان این ساختمانها

عمومی و فضاهای خصوصی ،میشدند .درنتیجه ،کل منظر تا خو ِد

بودند ،البته ،دربرابر این سوال بههراس نمیافتادند ،ولی بقیه چرا.

درب آپارتمان متعلق به عموم بود ،و تنها وسیلهی کنترل از ورای این

نکتهی کلیدی در اینجا این است که معماری این فضاها باعث ایجاد

الیه ،روزنهی دی ِد نصبشده بر روی درب بود .تا زمان جِ ین جاکوبز،

منطقههايی شد که ساکنین بهراحتی قادر به کنترل آنها بودند .در

چند تن از ناظرین حساستر مقامات شهری از خطرات اجتماعی این

طراحی شهر تابان ،تمامی اینها از بین رفته بود .فضاهای عمومی

شکل از طراحی آگاه شدند .افزایش بیقانونی هنگامی که همسایهها

زیر این ساختمانها ،نهتنها برخالف ادعای هواداران آنها ،در اختیار

به این شکل جدید خو گرفتند قابلمشاهده بود ،برخالف ادعاهای

همهی ساکنین نبود ،بلکه حتی کنترل مؤثر آنها نیز غیرممکن

هواداران آنها.

بود ،و درنتیجه ،متروک و در اختیار کسانی بود که شب را در آن
میگذراندند .ارتکاب ُجرم بسیار شایع شد ،و فقط مجرمینی که از
این مکانهای چمنکاریشدهی متروک استفاده میکردند ،در آن
احساس آرامش میکردند.
چیزی که در این میان بهکلی از یاد رفته بود ،این بود که مهمترین
بخش هر ساختمان ،قسمتی از آن است که در برابر خیابان قرار
دارد :یعنی صورت یا نمای آن .درصورتی که خیابانها ناپیدا باشند و
ساختمانها در فضا شناور باشند ،یک مشکل بهوجود میآید :صورتی
وجود نخواهد داشت .بدون یک صورت ،و الیهبندی مربوطهی فضای
بین صورت و خیابان ،کنترل و بهدنبال آن خوشرفتاری از دست

شکل  11-6پروئیت-آیگو 1یک مجتمع مسکونی مدرن بود که در سال 1955
در سنت لوئیس ،واقع در میسوری ،بنا گردید و برندهی جایزه نیز شد .پس از
گذشت مدت زمان کوتاهی ،شرایط زندگی در آن رو به زوال گذاشت ،و تا سال
 1972شدت فقرُ ،جرم ،و تبعیض نژادی بین ساکنان آن باعث شد تا دولت
فدرال نخستین ساختمان از این مجموعهی سی و سه ساختمانی را تخریب کند.
هنگامی که نظر آخرین ساکنین این پروژهی مسکونی در همایشی برای تعیین
سرنوشت این ساختمانها پرسیده شد ،بالفاصله این ندا از ایشان برخاست:
"منفجرش کنید! منفجرش کنید!"

میرود .عملكرد اصلی چهرهی جلوی یک ساختمان ،در ارتباط با
محله و افزودن به ارزش محله است ،درحالیکه "صورتهای" دیگر
ساختمان در ارتباط با خیابان و کمک به ارتقای خیابان است .هر صورت
ارايهشده ،از نظر اجتماعی میتواند یا دعوتکننده و خوشآمدگو باشد،
یا غیرجذاب و دارای دافعه .بهترين ساختمانها ،ظاهری دعوتکننده
و خوشآمدگو دارند ،در عین حالکه از مرزبندیهای اجتماعی نیز
برخوردارند .این مرزبندیها خیلی شبیه به مرزبندیهای انسانهاست،

اینکه چه اتفاقي افتاده بود ،توسط جاکوبز توضیح داده شد .انواع

که یک لبخند خوشآمدگو در آن میتواند بهسرعت ناپدید گردد اگر

پیشین خانهها بهنحوی ساخته شده بودند که فاصلهی کوتاه بین

طرف مقابل بخواهد بیش از حد نزدیک شود ،و به این ترتیب به فضای

پیادهرو (که کام ً
ال عمومی است) و درب جلويی منازل دربردارندهی

شخصی ما هجوم آورد – فضايی که ،هرچند آشکار و هویدا نیست،

سه یا چهار الیهی متمایز از فضا بود که مراجعین باید قبل از وارد

ولی با این وجود همهی ما با قدرت از آن محفاظت میکنیم.

شدن به خانهها ،از آنها میگذشتند .در هر یک از این الیهها ،ساکنین

1- Pruitt-Igoe
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خانهسازی/سکونت در آمریکای شمالی به نقطهای بحرانی رسیده
است ،بهطوریکه در محلههای همگن برای خریداران بهجای تبعیض
نژادی ،تبعیض درآمدی وجود دارد (که در برخی مناطق منطبق بر
تبعیض نژادی نیز میشود) .از دیدگاه برابری اجتماعی ،گزافه نیست
اصل بازی جوانمردانه و
اگر بگويیم این نقض آشکار و عامدانهی
ِ
فرصت برابر برای همه بوده ،و ننگ بزرگی است که نباید به آن اجازهی
بقا داد .از نقطهنظر عملی نیز ،این امری کراهتآور است .جداسازی
افراطی شهرها و شهرکها بر اساس طبقه ،که اغلب منجر به اختصاص
ِ
ردیف "خانههای پوزهدار" ،نشانگر مثال بارزی از نماهای
شکل  12-6این
غیردوستانهی رو به خیابان خانههايی است که درب گاراژ بر آنها مسلط است.

کل شهرها برای سکونت و استفادهی انحصاری یک گروه درآمدی
بهخصوص میشود ،و تخصیص شهری دیگر در دوردستها برای
افرادي که از گروههای درآمدی پايينتر هستند ،باعث میشود که

خودروهايی که با دندهعقب از درب جلوی خانه بیرون میآیند

مشکالت و نگرانیهای حملونقلی ما بهطور پایانناپذیری ادامه یابند.

و پیادهرو را قطع میکنند بهراحتی میتوانند سبب جراحت یا حتی

قوانینی مانند فصل 40ب ماساچوست ،گامی بزرگ در جهت تصحيح

کشتن بچههای کوچک شوند ،و این امر باعث میشود والدین به

اين روال ناعادالنه است.

بچههایشان اجازهی بازی در جلوی خانه را ندهند – جايی که ممکن

البته اقدامات بسيار ديگري نيز باید انجام شوند .فصل 40ب ،و

بود فرزندان ایشان از روی خوشاقبالی بچهی همسایه را ببینند و در

سیاستهای مشابه اجراشدهی محدود ،هنوز باعث انسجام محلهها

امنیت کامل شروع به بازی کردن کنند .حضور درب گاراژها در طرف

بهطریقی ارگانیک و کلگرا و همهجانبه نشدهاند .این سیاستها

خیابان همچنین با قانون "چهرهی دوستانه رو به خیابان" مغایرت

کمک کوچکی به مناسبسازي منظرهای شهری برای پیادهروی و

دارد ،چراکه درب گاراژ در نما آنچنان فضای زیادی را اشغال میکند

استفاده از وسایل حملونقل همگانی میکند ،در صورتيكه اسکان

که فضای باقیمانده برای انسانها مقدار ناچیزی خواهد بود .با اندازهی

کارگران همچنان در نقاطي باشد که فقط با خودروی شخصی قابل

ایدهآل فقط سی و سه فوتی (ده متری) عرض قطعهزمین ،یک درب

تردد هستند .خوشبختانه ،مدلها و ابزارهاي مدرن برای برنامهریزی

گاراژ ،حتی فقط برای یک خودرو ،بیش از نیمی از نمای جلويی را

و طراحی محلههای شهر و حومه ،بيشتر از گذشته به عامل برقراري

به خود اختصاص میدهد .هنگامی که دو درب گاراژ وجود داشته

تساوی اهميت ميدهند .بر اساس آمارها ،تا سی سال آینده 130

باشد ،دیگر چیزی از نمای خانه باقی نمیماند .این نوع خانهسازی،

میلیون نفر به ساکنان آمریکا افزوده خواهد شد .کانادا نیز با نرخی

که در بسیاری از حوزههای قضايی به "خانهی پوزهدار" معروف شده

مشابه با رشد سکنهاش روبرو خواهد بود .این جمعیت جدید کجا

است ،بدترین نوع از نماهای نامساعد است و بهطرز غیرقابلباوری

و چطور اسکان داده خواهد شد؟ با استفاده از راهبردهاي صحیح

برای عابرین پیاده ،بهخصوص عابرین کوچک ،خطرناک است .بهترين

محلی و منطقهای ،خانوادههای جدید میتوانند ابزار و انگيزهاي برای

راهحل برای حل این مشکل ،انتقال پارکینگ خودرو از جلوی خانه

ايجاد یک منظر شهری بسیار مساواتطلبانهتر ،مفيدتر و کمکربنتر

به پشت آن است ،که دسترسي به آن نیز از طریق یک نوار عبوری

باشند .این حجم ساختمانسازی كالن برای ایجاد هزاران مرکز جدید

سواره در میانهی بلوک میسر باشد .با حذف کردن خودرو از جلوی

قابلپیادهروی ،یا برای اصالح کریدورهای نواری تجاری که در حال

خانه ،نمای آن میتواند یک چهرهی انسانی رو به خیابان باشد .با

حاضر خودرومحور هستند ،توجيهپذير است .براي بهرهگيري از این

انتقال خودرو به پشت خانه ،پیادهروی جلوی آن میتواند محلی کام ً
ال

رشد ،بهطور راهبردی و به روشي منسجم ،هیچ فرصت جدیدی نباید

محافظتشده در برابر خطرات احتمالی خودروها باشد.

هدر داده شود .یک لحظه را هم نباید از دست داد.
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فصل

7

ایجاد سامانهای پیوسته از مناطق
طبیعی و پارکها

اول طراحی اکولوژیک شروع میکنیم:
این فصل را با ارايهی اصل ِ

بدن منطقه باشند ،نهرها و رودخانهها حکم
اگر سایتها سلولهای ِ

رابطهی سایت به منطقه ،مانند رابطهی سلول به بدن است؛ همانطور

رگها را دارند .چنانچه بخواهیم این تشبیه را در سطح گستردهتري

که سالمتی سلول انسان کام ً
ال با سالمتی بدن انسان ارتباط دارد،

بيان كنيم ،سطح بامها ،راههای ورودی خانهها ،نوارهای عبوری و

عملكرد اکولوژیک یک سایت منفرد نیز با سالمت اکولوژیک منطقهی

جادههای موجود در منظر شهری ،مویرگهای این سامانه هستند.

آن ارتباط کامل دارد .عناصر در سطح مقیاس سایت ،هنگامی که در

مویرگها از طریق سلسلهمراتبی از کانالهای بزرگ و بزرگتر ،آب را

مناطق وسیع شهری در چندین هزار یا چندین میلیون ضرب شوند،

به رگها و شاهرگها میرسانند تا در نهايت این آب به دریا برسد .این

تأثیری بهمراتب بیشتر از اثرگذاری صرف بر سامانههای زیستمحیطی

مویرگها ،رگها و شاهرگها شبکهای درختگون را تشکیل میدهند

منطقه دارند؛ آنها در واقع سامانههای منطقه را بهوجود میآورند.

که در تمامی منظرهای شهری وجود دارند ،چه این منظرها بیابانی

آشکارترین و مهمترین سامانهی زیستمحیطی منطقه ،آبخیز آن

باشند ،چه جنگل بارانی.1

است .از بین تمامی تأثیرات گوناگون شهر بر عملكردهای محیط
زیست ،عمیقترین تأثیر شهرسازی بر عملكرد آبخیز محل است.

از زمان روميها ،2این شبکهی جویبارها ،نهرها و رودخانهها در
زیر شهرهایمان دفن شدهاند .البته هنوز هم در آن زیر قرار دارند؛
فقط درون لولهها مخفی گشتهاند .این یک راهبرد گران ،زشت ،و
مضر است .فضای سبز شهری ارزشمندتر از آن است که آنرا پنهان
سازیم .تجربه نشان داده که در نبود فضای سبز ،بچههايی که در این
بخشها بزرگ میشوند ،کمانرژی هستند .هنگامی که تمامی ردپاهای
حیاتی مابین طبیعت
طبیعت از محلهها پاک میشوند ،درواقع ارتباط
ِ
و شهروندان قطع ميشود .درصورتيكه این شبکه را بهصورتی که
وجود دارد ،نگه داریم و از آن بهعنوان زیرساخت بهره ببریم ،نتيجهاي
بسیار ارزانتر ،زیباتر ،و سالمتبخشتر حاصل خواهد شد .این شبکه
باید آشکار گردد و بهعنوان سامانهای که با طبیعت کار میکند ،و نه

شکل  1-7یک سامانهی بههمپیوسته از پارکها و فضای باز در بافت شهری

 Rainforest -1به جنگلهای پُربارانی اطالق میشود که میزان حداقل بارش ساالنهی
باران در آنها بین  1750و  2000میلیمتر است .م.
 Romans -2اهالی شهر رم ( 753پ .م ).یا امپراتوری روم (27پ .م .تا  476م ).که
مرکز آن این شهر بوده است .م.
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این ایدهها جدید نیستند .ما از دیرباز شاهد طراحیهاي شهري

علیه آن ،مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
عناصر شهری از سطح بام گرفته تا حیاط و پیادهرو و خیابان،
باید مانند درختان ،گیاهان زیر آنها ،خاکهای جنگل و مجراهای
آب ،عمل کنند .از نوار عبوری تا خیابان ،حیاط مدرسه ،پارک ،مناطق
طبیعی حفاظتشده ،و تمام مناطق شهری باید از مناطق طبیعی
ِ

در اطراف یک سامانهی متشکل از پارکها و مناطق طبیعی بودهایم.

فردریک الو اولمس ِتد 2و مناطق طبیعی و پارکهای

پیوسته

تقلید و پیروی کنند  -جویها شبیه نهرهای میانی ،پارکها شبیه

نهضت طراحی شهرها در اطراف یک سامانهی پیوسته از مناطق

تاالب ،زمینهاي بازی شبیه دشت سیالبی ،1و مسیرهای سبز شبیه

طبیعی و پارکها با ف ِردریک الو اولمستِد ( )1822-1902شروع شد.

رودخانههای طبیعی .این عناصر باید از نظر عملكردی بهگونهای

مهمترین آثار او در این زمینه ،پارکهای سنترال و پراس ِپکت 3در

اکولوژیک و زنجیروار به يكديگر متصل شوند – یعنی سامانهای

نیویورک و اِمِرالد ن ِکل ِس( 4گردنبن ِد ُزمرد) در بوستون است.

پیوسته از مناطق طبیعی و پارکها باشند.

اولمستد محصولی از نهضت تعالیگرائی 5در آمریکای شمالی

مناطق طبیعی و پارکهای پیوسته باعث کاهش انتشار گازهای

بود ،نهضتی که توسط رالف والدو امِرسون و هنری دیوید ثورو

گلخانهای میشوند .سامانههای متشکل از نهرها ،و حائل جنگلی

7

بهوجود آمد .تعالیگرايی بهنوبهی خود بخشی از نهضت رمانتیک

اطراف آنها ،میتوانند از تأثیرات جزیرهی حرارتی بکاهند .این امر

بود که وسیعتر و جهانیتر از حرکت تعالیگرايی بود .تعالیگرايی

حتی در محلههای جدید ،توسط سایهای که این سامانهها ایجاد

تأثیر عمیقي بر هنرهای زمان خود داشت .تأثیر آن بر معماری منظر،

میکنند و باعث خنک کردن هوا میگردد ،مصداق دارد .جنگلهای

البته بهدور از هرگونه تعجبی ،بسيار قدرتمند و شاخص بود .حرفهی

محافظتشدهی اطراف آبراهه باعث جداسازی کربن نیز میشوند،

معماری منظر ،که توسط خو ِد اولمستد آغاز شد ،شاید بدون تأثیری

که مزيت مهمي است ،هرچند برای جداسازی مقدار کربنی که بهطور

که تعالیگرايی بهوجود آورد ،پا بر عرصهی وجود نمیگذاشت.

متوسط یک فرد آمریکايی در سال تولید میکند به بیست و پنج
جریب (ده هکتار) زمین درختکاریشده نیاز است.

6

با الهام گرفتن از قوانین تعالیگرايی ،اولمستد پارکهای متصل
داشتن یک هدف طراحی کرد و ساخت:
به يكديگر را با در نظر
ِ

ولی آنچه برای شهرهای ما اهمیت بیشتری دارد ،این است که

آفرینش فضايی برای تغذیه روح استفادهکنندگان .علیرغم شهرتی

پارکها و مناطق طبیعی پیوسته میتوانند بخشهای شهری را با

کاذب مبنی بر این که اولمستد خواهان تکرار و تقلید از طبیعت

اهداف انسانی بهيكديگر متصل کنند .سامانههای آبراههای بهطور

بود؛ او هدفی فراتر از این داشت .وی در پی خلق محیطهايی بود که

غیرقابلاجتنابی درختی یا "درختگون" هستند ،با ِ
نوک شاخههايی

سبب تجلی و تعالی معنویات در روح استفادهکننده شود .وی از مواد

که به هر گوشهی آبخیز میرسند .یک سامانهی عبوری یا حرکتی

و عناصر طبیعت نه برای تقلید از طبیعت ،بلکه برای خلق آثار هنری

که در اطراف سامانهی آبراههای سازمان مییابد ،در عمل به عابرین

قدرتمند بهره برده است.

پیاده و دوچرخهسواران اجازهی رسیدن به هر قسمت از بخشهای شهر

اما اولمستد اهداف عملی دیگری را نیز با اهداف معنوی خود

را بدون استفاده از خیابانها میدهد .چنین مسیرهايی میتوانند راهی

همگام ساخت .او مهارتی بیسابقه را در برنامهریزی حملونقل ،احیای

راحت و سایهاندازیشده برای طی مسافتهای طوالنی پیاده یا توسط

سامانههای اکولوژیکی ،توسعهی امالک و مستغالت ،و طراحی فضاهايی

وسایل حملونقل ُخردچرخ (مانند اسکوترهای برقی) ارايه کنند ،و
درنتیجه راهی منطقی و ارگانیک برای پیادهروی و دوچرخهسواری

2- Fredrick Law Olmsted

فراهم كنند که نسبت به راندن خودرو دلچسبتر و مناسبتر است.

3- Central & Prospect Parks
4- Emerald Necklace Park
5- Transcendentalism
6- Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau

1- Floodplain
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7- Romantic Movement

برای گذراندن اوقات فراغت ،در کار خود پدید آورد .درخشانترین مثال
از کارهای این نابغه ،پروژهی اِمِرالد ن ِکل ِس در بوستون است.
اِمِرالد ن ِکل ِس نخستین شبکهی پیوستهی مناطق طبیعی و پارکها
در آمریکای شمالی است که با گسترشی بهطول بیش از شش مایل
(نه کیلومتر) ،دارای ویژگیهای مثبت فراوانی است :این پروژه شامل
راههای فراوانی برای جابجا شدن مردم بود ،از راههای سواره گرفته
تا مسیرهای دارای کفسازی چوبی؛ وی آرماتور یا ستون فقراتی از
عرصهی عمومی را برای توسعهی امالک و مستغالت در اطراف آن
بهوجود آورد ،که سبب ارزشمندتر ساختن مناطق توسعهدادهشدهی

()a

جدید در هر دو طرف این سامانه گردید؛ افزون بر اين ،اين هنرمند
باعث ابداع یک راهبرد در طراحی شهری شد که بر اساس آن ،بهجای
ساختمانهای عمومی یا میدانهای سنتی شهری ،طبیعت در مرکز
زندگی شهری قرار میگرفت؛ و در نهايت او موفق شد تعداد فراوانی از
کل منظر در
مشکالت اکولوژیکی را توسط
مهندسی مجدد و ریشهایِ ِ
ِ
جهت ارتقای عملكرد اکولوژیکی ،حل كند.
این نکتهی آخر شایستهی تأکید بیشتر است .استفادهکنندگان این
پروژه همواره بااطمینان فکر میکنند که این نهرها و حوضچههای
اِمِرالد ن ِکل ِس همیشه در آنجا وجود داشتهاند .در صورتی که،
عکسهای زمان ساخت این پروژه ،داستان متفاوتی را تعریف میکنند.
اولمستد منظر را بهگونهای اساسی دگرگون ساخت و در انجام این
مهم ،درواقع کاری بیش از احیای صرفِ عملكرد اکولوژیکی آن انجام

()b

شکل  2-7عکس ( )aدر طول ساخت اِمِرالد ن ِکل ِس (حدود  )1850-1895در
اطراف بوستون گرفته شده و نشانگر میزان دخالت انسان در این ساختوساز
است که پس از اجرای آن منظری بسیار طبیعتگرا پدیدار گشته است(.)b

داد ،و حقیقتاً آن را در ذهن خود بهگونهای دیگر تصور کرد .بهخاطر
تأثیرات فراوان پروژههای اولمستد بر طبیعت و دگرگون کردن شکل

تأثیرات اولمستد با مرگ او به اتمام نرسید .پسر او ،فرزندخواندهی

آن ،رابرت اسمیتسان ،1هنرمند زمینی 2و خالق اسکلهی مارپیچ در

او ،و چارلز اِلیوت 6راه او را با طرحهايی که در شرکت معماری منظر

اوتا ،3اولمستد را "نخستین هنرمند زمینی دنیا" 4خوانده است.

5

اولمستد و الیوت ،ارايه شد ،ادامه دادند .پُرابهتترین و عظیمترین

این طرحها ،طرح سال  1893چارلز الیوت برای کمیسون پارک
1- Robert Smithson
هنر زمینی ترکیبی از منظرسازی و خلق اثری هنری است که در آن2- Earth artist
از مواد طبیعی مانند خاک ،صخره ،انواع سنگ ،چوب درختان و آب ،همراه با بتون ،فلز
و/یا آسفالت ،استفاده میشود .م.

 Spiral Jetty in Utah -3این اثر که کار رابرت اسمیتسان در سال 1970
در ایالت یوتای آمریکا است ،هنوز وجود دارد ،هرچند اغلب اوقات زیر سطح آب
دریاچه است و دیده نمیشود .در ساخت این کار زمینی حدود  6500تن بازالت،
خاک و نمک استفاده شده است .م.
4- Earthwork

شهری بوستون 7بود .برای نخستین بار در آمریکای شمالی ،گروهی از
شهرداریهای مستقل برای ایجاد سامانهای پیوسته از مناطق طبیعی
و پارکها با يكديگر همکاری کردند و سامانهای را بهوجود آوردند که
بیش از بیست شهر و شهرک را بهيكديگر متصل میساخت و بهطور

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

5- Smithson, 1979
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هوشمندانهای در اطراف آرماتوری از سامانهی رودخانهها ،نهرها و
تاالبها سازمان داده شده بود .این طرح ،که اکنون اجرا شده است،

یان مکهارگ 1و احیای سبزراهه

اما ،تا آغاز قرن بیستم ،مسايل تغییر بسیاري کرده بودند .آمریکا

کاری بیش از حفاظت از عملكرد طبیعی و ايجاد شهری در حال رشد

درحال تبدیل شدن به یک قدرت جهانی بود ،و تعالیگرايی 2جايگزين

با فضای مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت انجام داد؛ این طرح ،تا

گرايی 3آمریکايی شده بود .در دههی دوم و سوم قرن بیستم،
عمل
ِ

حد زیادی ،منطقهی بوستون را آن چیزی کرده است ،که در حال

هنرها از بند قوانین دوران رومانتیک آزاد شدند تا راههای مدرنتری

حاضر هست .حس مکانی که بوستون را از دیگر مناطق شهری با

را برای بیان خود جستجو کنند .طبیعت ،که تا پیش از آن برای تمامی

اندازهای مشابه آن در ساحل شرقی متمایز میسازد ،نتیجهی راهبرد

هنرها دغدغهای انگیزهبخش بود ،جای خود را به مفاهیم انتزاعیتری

طراحی منظر برای ایجاد مناطق طبیعی و پارکهای پیوسته است.

از ادراک و تجربه داده بود.

شکل  3-7طرح چارلز الیوت برای سامانهی بههمپیوستهی مناطق طبیعی و پارکها .بخش اعظم این طرح اجرا شده است و
امروزه نیز همچنان در آن خدمات تفریحی و اکولوژیک ارايه ميشود .این سامانه در آفرینش حس مکان این شهر و منطقه نقشی
حیاتی دارد .مناطقی که با خاکستری کمرنگ نشان داده شده است ،فضاهای پیشنهادی جدید برای اضافه شدن به این سامانه است؛
مناطقی که با خاکستری پُررنگ نمایش داده شده ،پارکهای موجود است .خطوط ضخیم نشانگر سامانههای پارکراهی پیشنهادی
است ،که بسیاری از آنها اجرا شدهاند.
1- Ian McHarg
2- Transcendentalism
3- Pragmatism
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يان مگهارگ ،تنها ضدِ-فرهنگ 1دههی  1960بود که توانست
موجب احیای مجدد مفهوم شفابخشی طبیعت گردد و آن را مجددا ً
بهعنوان پادزهری برای فقر معنوی شهر ارايه کند .پروفسور یان
مکهارگ ( )1920-2001استاد معماری منظر دانشگاه پنسیلوانیا
نسبت به این احیای فرهنگی تمایل بسياري پیدا کرد .وی بهاحتمال
قوی نخستین چهرهای بود که اصالت طبیعت را در طراحی شهری و
منطقهای به آن بازگرداند .بدون شک وی مشهورترین طراح شهری
و منطقهای بود ،که استادیومها برای شنیدن سخنان او پُر میشد و
کتاب معروفش تحت عنوان طراحی با طبیعت 2در بیش از  250هزار

نسخه در سال  1969بهفروش رفت.
طراحی با طبیعت کمی قبل از برگزاری نخستین روز زمین

3

که در سال  1970برگزار شد ،منتشر گردید .این کتاب حاوی

خاك حاصلخيز

دشت سيالبي

شيب زياد
فضاي سبز
 /تفريحي

شيب ماليم

مسطح
شهري
درجه 2

شهري
درجه 1

كشاورزي
درجه 1

كشاورزي
درجه 2

راهحلهای بهموقع و بهجا برای مشکلی بود که بهطور گستردهای
تحت عنوان بحران قریبالوقوع زیستمحیطی شناخته شده بود.
مکهارگ متدولوژیای علمی – یا چیزی که بهطور قطع علمی
بهنظر میرسید – را برای التیام اراضی ابداع کرد .او راههايی برای

شکل  4-7روش مکهارگ مبتنی بر رویهمگذاشتن نقشهها ،سبب تولید
نقشهای ترکیبی میشد که تعیین گزینههايی را برای جانمايی پروژه ممکن
میساخت که کمترین تأثیرات مخرب را بر روی محیط زیست داشتند.

ترسیم تکتک اجزای منظر بهصورت مجزا ،و سپس قرار دادن آنها بر
روی يكديگر توسط نقشههای نیمهشفاف را ابداع کرد .با بهرهگیری

عناصر منظر ،نهرها ،کریدورهای رودخانهای ،دریاچهها ،و تاالبهای

از این نقشههای شفاف ،امکان مشخص کردن مناطقی از منظر که

آن است .درنتیجه ،بر روی نقشههای نهايی بهدستآمده ،معماری

از همه حساستر بودند ،وجود داشت ،و درنتیجه اینگونه مناطق از

منطقی
سامانهی سبزراهه در مقیاس منطقه ،تنها بهخاطر ارزیابی
ِ

محدودهی ساختوساز شهری خارج میشد ،و مناطقی که کمترین

مواد تشکیلدهندهی منظر و ظرفیتهای اکولوژیکی آن ،بهطور

صدمهرا با توسعهی شهری میدیدند ،برای ساختوساز شهری انتخاب

غیرقابلاجتنابی خودنمايی میکند.

میشدند.

چند محدودیت یا نقصان در این مورد وجود دارد .چیزی که

این نوع نقشهبرداری ،که روش غربال کردن اراضی توسط

متدولوژی مکهارگ فاقد آن ميباشد ،شناخت این امر است که

نقشهها 4نامیده میشد (چراکه با استفاده از صافیهای گوناگون،

سامانههای رودخانهای ،برای سالم ماندن ،باید بهگونهای طبیعی

اراضی حساست ِر طبیعت از مناطق قابلتوسعهی شهری حذف

عملكرد داشته باشند ،یعنی نه تنها مناطقی که خود رودخانه در

میشدند) ،هماکنون نیز در مقیاس وسیعی استفاده ميشود .سامانهی

آن جاری است ،بلکه همچنین کل آبخیز آن .از این دیدگاه ،کل

مکهارگ بهگونهای منطقی و مستدل چیزی را بیان میکرد که

آبخیز ارزشمند است ،نه فقط جریان اصلی و شاهرگهای رودخانهای

اولمستد آن را بهصورتی شاعرانه پیش برده بود :اینکه حساسترین

آن .نكته دیگری که در این فرایند فراموش شده است (هرچند خود
مکهارگ آنرا در نظر داشته ،و در نوشتههایش بهوضوح به آن

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

پرداخته است) ،راهی بود که توسط آن ارزش معنوی طبیعت مدنظر
قرار گیرد ،ارزشی که پیش از آن در چارچوب مفهومی که اولمستد
ارايه کرده بود ،نقشی کانونی داشت.
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مکهارگ روش ابداعیاش را برای نخستین بار در پروژهی

پیشرفتهای بعدی

وودلَندز 1در شمال هوستون ،واقع در تگزاس ،بهکار برد .این پروژه

هنگامی که محدودیتهای فرایند مکهارگ آشکارتر شد،

مثالی درخشان در مورد کار در راستاي طبیعت – در مقابل کار در

پروفسور جان الیل )1934-1998( 3کتاب خود را تحت عنوان

خالف سامانههای طبیعی – است .سطح باالی آبهای زیرزمینی،

طراحی برای اکوسیستمهای انسانی 4در سال  1985منتشر ساخت.

مسطح بودن زیاد اراضی ،این سایت را بسیار حساس و با روشهای

در این کتاب الیل به این بحث پرداخت که شهر یک اکوسیستم است

معمول تقریباً غیرقابلتوسعه کرده بود .راهحل مکهارگ این بود که

و انسانها نیز بخشی از این سامانه هستند .وی به دنبال چیزی فراتر از

بايد با حفظ استخوانبندی سامانههای طبیعی در جای خودشان،

غربال اراضی مکهارگ بود .بهسان اولمستد ،الیوت و مکهارگ
روش
ِ

راهی برای استقرار خانهها و معابر جست که کمترین آسیب را برای

در گذشته ،الیل نیز منعکسکنندهی زمانهی خود بود .دههی 1980

این سامانهها داشته باشد .به این ترتیب ،این استخوانبندی هم

زماني بود که قطعیت علمی از جبهههای گوناگون مورد حمله قرار

بهعنوان زیرساخت جمعآوری آبهای سطحی مورد استفاده قرار

معماران ساختمانها ،تحت تأثیر ایدههای فراساختاری 5که در
گرفت.
ِ

میگرفت و هم برای حس مکان وودلندز هویتی بیهمتا میآفرید.

مستحکم مدرنیته دور گشته ،و جذب
آن زمان حاکم بود ،از خلوص
ِ

وودلندز ،درعینحال که از اهمیت فوقالعادهای بهخاطر

شکلهايی شدند که شکستهتر و گسیختهتر بودند .معنی این امر برای

دستآوردهایش برخوردار است ،همچنین نشاندهندهی خطرهای

الیل ،عدم تمایز بین مقولههای انسان و طبیعت ،و عدم تضاد میان

عجینشده با استفادهی انحصاری از عملكرد و حساسیت طبیعت

خالقیت و عقالنیت بود.

بهعنوان راهنمای طراحی است .تفاوت سامانهی تاالبی طبیعتاً منجر

پس از الیل ،طرحهای پروفسور جولیوس فابوس 6مطرح شد.

به سامانهی معابر سوارهی درختی میشود که عملكرد ترافیکی آن از

فابوس زندگی کار جالب خود را با تألیف کتاب فردریک الو اولمستد:

بدترین بخشهای موجود در توسعههای افقی بیرویه ،بهتر نیست.

2

خالق معماری منظر در آمریکا 7شروع کرد که در سال  1968منتشر
شد .هرچند امروزه باور کردن این امر سخت است ،اما تا سال 1960
اولمستد تقریباً به دست فراموشی سپرده شده بود .در آن هنگام
فابوس هنوز مردی جوان بود ،و اعتقاد داشت که میراث اولمستد ،و
روشي كه خلق كرده بود ،توسط خلق اسطورهای دربارهی زندگی و
کار اولمستد قابل احیا است ،اسطورهای که امروزه بهعنوان واقعیت
پذیرفته شده است .فابوس در اوج زندگی حرفهایاش بر این مفهوم
تأکید کرد که بشر قادر است رابطهای هوشمندانهاي با سامانههای
طبیعی منطقهاش ایجاد کند ،و کانون اصلی این راهکار ،سامانهای
بههمپیوسته در مقیاس منطقه از پارکها و مناطق طبیعی است .او
در کتابی تحت عنوان سبزراههها :آغاز نهضتی بینالمللی 8در سال

شکل  5-7این عکس هوايی وودلندز بهخوبی نشان میدهد که چگونه
محدودیتهای طبیعی سایت ،و در درجهی اول آبراهههای آن ،شکل توسعه
را تعیین کردهاند.

3- John Lyle
4- Design for Human Ecosystems
5- Poststructuralist ideas
6- Julius Fabos
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1- Woodlands

7- Frederick Law Olmsted, Sr.: Founder of Landscape
Architecture in America

2- Girling and Kelletr, 2005

8- Greenways: The beginning of an International Movement

 1995به استدالل این مفهوم پرداخت .این کتاب بر اساس کار او در

پیشرفت در عمل

نیو اینگلند نگاشته شده بود.

اولمستد و الیوت در بوستون انجام دادهاند وجود ندارد ،اما برنامههايی

اجرای سیاستهای مربوط به سبزراهه در مقیاسی به بزرگی ایاالت

در آمریکای شمالی نمونههای جدیدی برای مقایسه با کارهايی که

ولی ،تصویری کامل از اینکه چگونه عملكردهای شهری میتوانند

در حال بررسي است که میتواند ،بهموقع ،نتایج حتی مفيدتری داشته

با عملكردهای طبیعی انسجام پیدا کنند ،تنها در زمان اخیر پدیدار

باشند .پورتلند ،واقع در ا ُ ِرگان ،یک نمونه در این زمینه است .در

شده است .نخستین اثر منتشرشده که بهطور صريح ،در این مورد به

سال  ،1973الیحهی  100سنا در پورتلند بهتصویب رسید که تحت

بحث میپردازد ،کتاب خیابانهای تنگ و محلههای سرسبز 1نوشتهی

عنوان "قانون کاربری زمین" معروف شد .ارگان نخستین مورد بود،

دو پروفسور در دانشگاه بریتیش کلمبیا ،بهنامهای سینتیا گیرلینگ

و تا اکنون نیز تنها ایالت آمریکا است که قانونی را بهتصویب رسانده

و رونالد ِکل ِت 2است .در این کتاب محلههایی سبز ،مانند پروژهی

است که به مقامات ایالتی قدرتی فوق تصمیمات قابلاتخاذ توسط

ا ِس ِت ِپلتون در دِن ِور ،کافی کریک در ایندیانا ،و ویلبویس 3در ا ُ ِرگان،

مقامات محلی در مورد کاربری زمین میدهد .شهرت اصلی این قانون

مستندسازی شده است .ویژگی اصلی هر سهی این موارد مطالعاتی،

بهخاطر وجود ابزاری در آن بهنام "مرز رشد شهری" 6است ،و درواقع

زیرساخت سبز آنها است که هم شکل و ظاهر محله و هم عملكردهای

این عنصر موضوع درگیریهای بسیاری در این ایالت ،و بهتبع آن

آن را در تمامی مقیاسها تا حد قطعهزمین ،تحت تأثیر قرار داده است.

انتشار اخبار فراوانی ،شده است .اهداف اصلی این الیحه ،یعنی اهدافی

بهطور فزایندهای ،این راهبردهاي پایداری از پروژههای نمایشی

که حاکم بر اقدامات مقامات مسئول ایالت ،و همچنین منطقه است،

منفرد ،در حال تبدیل شدن به سیاستهای اجرايی در سطح وسیع

کمتر بيان شدهاند .در کل ،نوزده هدف وجود دارد ،از اهداف روالی

هستند .بهویژه استانداردهايی که تحت عنوان استانداردهای توسعه

مانند "هدف  ،1درگیرشدن شهروند" تا اهداف عملكردی مانند "هدف

محیطی کم 4در احکام و آيیننامههای اولیمپیا در
با اثرات زیست
ِ

 ،12حملونقل" .اهداف  6 ،5و  7دربارهی سامانههای آبی است اما نه

واشنگتن گسترش یافتهاند .مقررات توسعهی با اثرات زیست
محیطی
ِ

بهگونهای منسجم ،بلکه با تفکیک آنها به زیستگاه (هدف  ،)5کیفیت

کم ،دو دغدغهی اصلی دارند )1( :اصرار به حفاظت از کریدورهايی

آب (هدف  ،)6و خطرات طبیعی (شامل دشتهای سیالبی ،هدف .)7

که نهر یا رودخانهای در آنها جاری است (اغلب با حریمی بیش از 60

در دهههای اول ،به این اهداف بهگونهای محدود پرداخته میشد،

متر) ،و ( )2اطمینان از اینکه سامانههای جمعآوری آبهای سطحی

بدون درنظر گرفتن اینكه این منطقه بايد آبراههها و مناطق طبیعی

خیابانها و قطعات زمین در نحوهی عملكرد خود ،از فرایندهای طبیعت

را بهعنوان یک سامانهی واحد و منسجم ببیند ،نه مجموعهای از

پیروی کنند .این آيیننامهها میتوانند در طول زمان سبب شکلگیری

عناصر منفک و غیرمرتبط به يكديگر .چیزی که تا پیش از این فقط

محلههايی در اطراف سامانهی زیرساخت سبز سالم و منسجمی شوند

مشکلی قانونی بود ،تبدیل به مشکلی در رابطه با شکل و عملكرد

که باعث ارزشمند شدن فزایندهی این سامانه جهت ارايهی خدمات

منسجم شهر شد .مایک هاوک ،7که در حال حاضر مدیر موسسهی

5

فضاهای سبز شهری 8در پورتلند است ،نخستین کسی بود که به

تفریحی گردد و – همانطور که پروژهی اولمستد ،گرین ن ِکل ِس

(گردنبند سبز) در بوستون ،نشان داد – تبدیل به راهی شود برای

9

دفاع از رهیافت برنامهریزی منسجم برای چیزی که او "سبزساخت"

باال بردن ارزش امالکی که در محلههای مجاور این سامانه قرار دارند.

(زیرساخت سبز) پورتلند مینامید ،برخواست .چیزی که هماکنون
بهعنوان تیتر  13برنامهی زیستگاه ماهیان و حیات وحش (پارکهای

1- Skinny Streets and Green Neighborhoods
2- Cynthia Girling & Ronald Kellet

)6- Urban Growth Boundary (UGB

3- Stapleton, Coffee Creek and Villebois

7- Mike Houck

4- Low-impact development standards

8- Urban Greenspaces Institute

5- Green Necklace

9- Greenfrastracture
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معمولی و منتظم) و "فضای سبز متصلکننده" (طرح جامع پارکهای

برای آیندهای قابلزندگی - 1در شارتی در مقیاس منطقه به همکاری

غیرمنتظم ،مسیرهای پیادهروی ،و مناطق طبیعی) شناخته شده

با يكدیگر پرداختند.

است ،نشانگر این انسجام است .هردوی این موارد جزو اسناد

این شارت هدفی ساده داشت :نشان دادن اینکه اگر یک محله

رسمی حکومت منطقهای شورای منطقهی شهری پورتلند هستند

دقیقاً طبق نوزده هدف الیحهی معروف  100سنای ا ُ ِرگان ایجاد

و در طول دورهای بهوجود آمدند که هاوک و همكارانش با شورای

گردد ،چطور خواهد بود .آیا تمامی این اهداف قابلحصول هستند؟

منطقهی شهری پورتلند کار میکردند و به آن خدمات مشاورهای

یا برخی از آنها در عمل غیرقابلحصولاند؟ آیا هدف محافظت از

ارايه میکردند .چشمانداز کلی ،زمانيکه کامل شود ،سامانهای دوگانه

محیط زیست با هدف حملونقل مغایرت ندارد؟ با هدف ارزان بودن

و بههمپیوسته از مناطق طبیعی ،مسیرهای پیادهروی ،فضاهای باز،

چطور؟ فقط از طریق یک تجربهی عملی ،که در آن اهداف مورد

واحد همسایگی ،محله ،و پارکهای منطقهای ميآفريند که تمام

نظر آشکارا در طراحی بهکارگرفته میشدند ،پاسخگويی به اینگونه

منطقهی شهری را بهيكديگر وصل خواهد كرد.

سواالت ممکن بود.

یک مورد مطالعاتی در مقیاس منطقهای :کارگاه

طراحی داماسکوس

دستیابی به طرحی که هم از مناطق طبیعی محافظت میکرد
و هم ساختن آن عملی بود ،مشکلترین و مهمترین چالش برای
این تیم شارت بود .آیا انجام این کار عملی بود؟ پاسخ این است که:

طرح منطقهی پورتلند که ممکن است ،در زمان خود ،از تمامی

آری ،عملی بود اگر ایشان رجعتی داشتند به بسیاری از راهکارهايی

قدرت بالقوهی یک سامانهی بههم پیوسته از پارکها و مناطق طبیعی

ِس اولمستد را موفق ساخته است .در آن پروژه،
که طرح اِمِرالد ن ِکل ِ

در عمل استفاده کند ،طرح کارگاه طراحی منطقهی داماسکوس است.

عامل طبیعت ،ارزش امالک و مستغالت،
اولمستد ثابت کرد که سه
ِ

چگونگی ايجاد
در این پروژه ،سازماندهندگان آن برای نشان دادن
ِ

و حملونقل احتیاجی ندارند که بر علیه يكديگر به رقابت بپردازند.

یک محله با در نظر گرفتن اهداف الیحهی  100سنا ،بهخصوص

چنانچه بهطور صحیح به این عوامل پرداخته شود ،میتوانند

اهداف اکولوژیکی آن ،به کار پرداختند.

بهگونهای همافزا با يكديگر انسجام يابند .چند درس اساسی میتوان

شورای منطقهی شهری پورتلند اکنون در حال مدیریت

ِس گرفت )1( :استفاده از طراحی رو به طبیعت،
از پروژهی اِمِرالد ن ِکل ِ

عظیمترین توسعهی مرز سبز شهری در منطقهی پورتلند است:

و نه پشت به آن؛ ( )2بهرهگیری از آبراهه مابین طبیعت و شهر برای

منطقهای بهوسعت بیست هزار جریب (هشت هزار و نود چهار هکتار)

انواع مختلف حملونقل؛ ( )3ايجاد انسجام بین سامانههای طبیعی و

ربع جنوب غربی منطقهی شهری .علیرغم تمامی مناطق دیگر
در ِ

غیرمنتظم ،و بافت شامل مناطق تفریحی و فضاهای شهری شکیلتر

آمریکا ،حکومت منتخب منطقهی پورتلند ،یعنی شورای منطقهی

و منظمتر؛ ( )4توسعهی این سامانه در ابعاد مختلف در طول زمان و

شهری پورتلند ،باید طرحهای توسعه و خدماتی محله را تصویب کند

برای همیشه؛ ( )5ارايهی یک سامانهی جايگزين برای جابجا شدن

قبل از آنکه شهرداریهای مربوطه بتوانند این پروژهها را تصویب

مردم .این درسها ،که عموماً در پروژههای دیگر نيز قابل استفاده

کنند.

هستند ،در زیر تشریح میگردند.

هنگامی که توسعهی مرز سبز شهری بیست هزار جریبی (8094
هکتاری) برای اولین بار پیشنهاد شد ،باعث برانگیخته شدن سواالت
زیادی برای مقامات رسمی منطقه و گروههای شهروندی ذینفع
گردید .اساسیترین پرسش این بود که :آیا چنین منطقهی وسیعی
میتواند بهگونهای پایدار مورد توسعه قرار گیرد؟ برای پاسخ به این
پرسش ،دو گروه عامالمنفعه – یعنی  1000دوستدار ا ُ ِرگان و ائتالف
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تا چندین بلوک بعد از آن افزايش مييابد ،البته درصورتی که طراحی
بهگونهای باشد که این طبیعت قابلدید و قبل دسترس باشد .تنها راه
بخش بزرگنمايي شده

برای تبدیل کردن واقعی سامانههای طبیعی به مكاني رفاهی قابلدید
و دسترس برای همگان ،استقرار آنها در برابر "درب جلويی" محله
است ،نه در پشت آن – یعنی مجاور حریم راههای عمومی و پارکها،
نه خطوط پشتی قطعات زمین.
در عمل ،این امر به معنی بهرهگیری از معابر سواره بهگونهای
است که طبیعت در یک طرف خیابان و دربهای جلويی ساختمانها
در طرف دیگر آن قرار گیرند .بسیاری از توسعهدهندگان که قطعات
زمین کنار کریدورهای آبراههای محافظتشده را توسعه میدهند،
تمايلي به این اصل ندارند .از نظر ایشان ،قراردادن طبیعت در یک
طرف جادهها ،و استقرار خانهها در طرف دیگر آنها ،هدر دادن پول
است ،چراکه چنین خیابانهايی "یکطرفمصرف"اند و تنها به نیمی
از قطعات زمین قابلفروش ،نسبت به خیابانهای "دوطرفمصرف"،
دسترسي میدهند .اما با این رویکرد ،درس اولمستد نادیده گرفته
میشود ،از امکانات تسهیالتی همگانی استفاده نمیشود ،از کیفیت
توسعه کاسته میشود ،و طبیعت از دیدها پنهان میگردد .در فقدان
چنین الزاماتی ،بهندرت توسعهدهندهای یافت میشود که خودش،
بهمنظور پيشگيري ،در اين راه قدم گذارد.

مقیاس بخش ،نشانگر پنج
شکل  6-7طرح جامع منطقهی داماسکوس در
ِ
اصل یک سامانهی پیوسته از مناطق طبیعی و پارکهاست )1 :رو به طبیعت
ِ
داشتن )2 ،بهرهگیری از مناطق طبیعی برای محصور و محفوظ ساختن)3 ،
حرکتی جايگزين.
سبزراههی اکولوژیکی )4 ،گسترش نامحدود )5 ،سامانهی
ِ

راهبرد  1پارکهای بههم پیوسته :طراحی رو به طبیعت ،نه

پشت به آن

قانون احیاشدهی "رو به طبیعت" در پیشنهاد تکمیلی داماسکوس
آشکار است .در هیچ موردی در این طرح ،طبیعت در لبهی پشتی
قطعات پنهان نگشته است .در تمامی موارد ،طبیعت در لبهی یک
جادهی پارکراهی 1با دو نوار عبوری ،همراه با مسیرهای دوچرخه
و پیادهی مربوطه ،قرار گرفته است .از آن به بعد ،کریدور حریم
رودخانه شروع میشود .در مناطق کلیدی خاصی ،فضاهای شهری
و منتظم تفریحی و مدارس محله در بافت طبیعی این سبزراهه

مقررات فعلی از توسعهدهنگان انتظار دارد تا مسیرهای آبراههها

تعبیه شده است .این امر ،بهخصوص از اين جهت مهم است که

را حفظ کنند .اما این مسیرها معموال" در لبههای راههای همگانی قرار

مناطق طبیعی مانند زندانهايی برای طبیعت و تحت عنوان مناطق

ندارند بلکه در امتداد خطوط پشتی امالک هستند .بنابراين ،اين كار به

حفاظتشده طراحی نگردند ،طوريکه حتی ایجاد مسیرهای پیاده

دادن یک امکان رفاهی باارزش است .چنین آبراهههايی
معناي هدر
ِ

هم در آنها ممنوع باشد .مدیران محیطزیستی ،بهحق ،با ایجاد

به مقصدی برای چرخدستیهای سرگردان و جای مناسبی برای

هرگونه کاربری تفریحی در مناطق حفاظتشده مخالفت میکنند،

تخلیهی پسماندهای ساختمانی تبدیل میشوند .پژوهشها نشان داده
است که اگر از طبیعت محافظت و مراقبت شود ،ارزش متوسط امالک

1- Parkway road
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چرا که چنین مناطقی بسیار نادر ،شکننده و ضربهپذیرند .اما در

بهصورتی متمایز باالتر هستند .این تأکید بر ارزش امالک بیانگر این

طرحی که در آن مناطق حفاظتشدهی بسیار زیادی وجود دارد،

طبیعی قابلدسترس فقط دارای ارزش پولی
نیست که سامانههای
ِ

مانند این نمونه ،این منطق جاری نیست .برای مدتی بسیار طوالنی،

هستند؛ بلکه ،نشاندهندهی ارزش کیفی زندگی نیز هست که بهطور

قانونگذاران محیطزیستی دیدی نزدیکبین نسبت به مسئولیتشان

طبیعی در محبوب شدن این منطقه منعکس شده است و درنتیجه

داشتهاند .چنانچه ارتباط مستقیمی با طبیعت وجود نداشته باشد،

در ارزش مالی خانههای موجود در این بخش نیز آشکار میگردد -

ساکنان محله ،که – از طریق پرداخت مالیات  -حامیان طبیعی

بهویژه هنگامی که با بخشهای دیگری که تا این اندازه از موهبتهای

مناطق حفاظتشده هستند ،هرگونه عالقهای را در مراقبت کردن

طبیعت برخوردار نیستند ،مقایسهشود.

از آنها از دست میدهند .بهعالوه ،اغلب در مورد صدمات واردشده
به سامانههای آبراههای توسط کاربران تفریحی ،مبالغه شده است،
بهویژه هنگامی که میزان این صدمات با صدماتی که توسط انسانها
به آبراهههای شهری "پنهان" وارد میگردد ،مقایسه شود ،که نوعاً

شهر مينهآپوليس

2

ارزش واحدهاي مسكوني در بازار به دالر
(زمين و بنا)

پُر از پسماندهای ساختمانی و چرخدستیهای فروشگاهی هستند ،که
بهصورت غیرقانونی درآنها ریخته شده است.

مناطق قابلتوسعه با مساحتی برابر با بیست هزار جریب (8094
هکتار) که در نزدیکی یک شهر مهم باشند ،بهندرت یافت میشوند.
نایابتر از آن سایتهايی با این مساحت است که در مالکیت یک
مالک باشد .هنگامی که مناطق قابلتوسعه در مالکیت چندین مالک
هستند ،يكي از مسئولیتهاي مقامات شهری و برنامهریزی منطقهای،
اصرار و تالش جهت "رو به طبیعت بودن" میگردد .چنانچه یک مقام
برنامهریزی 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 تقاطعهای جادهی عبوری ششصد فوت (183
متر) باشد ،اکثر مزايايي که در این بخش توصیف شد حاصل ميشود.
با گذشت سالها ،بافت احاطهکنندهای از پارکراههای همگانی
بهوجود میآید ،مانند چیزی که در مینهآپولیس اتفاق افتاد ،که در آن
زنجیرهیی دریاچههای دبلیو .ا ِچ .ا ِس کلیولَند 1در طول چندین دهه
تکمیل گردید .چنین سامانهای به احساس دلبستگی ساکنین منطقه

پاركها و فضاي باز

به محلهشان بسیار کمک میکند ،همانطور که نقشههای ارزش

بيش از  60هزار دالر

مالیاتی مینهآپولیس بهوضوح گوياي اين واقعيت است .ارزشهای

كمتر از  60هزار دالر

امالک برای خانههايی مشابه ،در قطعاتی مشابه در لبهی پارکراه
دارای باالترین قیمتهاست اما تا چند بلوک دورتر از آن نیز قیمتها

شکل  7-7این نقشهی ارزش مالیاتی بهوضوح تأثیر مثبت نزدیک بودن به
3
سامانهی "زنجیرهی دریاچههای" ا ِچ .دبلیو .ا ِس .کلیولَند را نشان میدهد.

2- Minneapolis
1- W. H. S Cleveland’s Ring of Lakes
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راهبرد  2پارکهای بههم پیوسته :سامانههای طبیعی برای

تعیین حد و حفاظت از محلهها

سامانههای قابل دسترس مناطق طبیعی و پارکها البته میتوانند
کانون زندگی محله باشند ،ولی با همین میزان میتوانند نقش یک
لبهی احاطهکننده را داشته باشند .پارکها و مناطق طبیعی پیوسته
بهطور خودکار مرزهای مستحکمی برای محالت بهوجود میآورند ،از

گرفتهاند .پروژهی داماسکوس مدارک فراوانی برای این پتانسیل ارايه
ِس اولمستد بیانگر این است که چنین امری در
میکند ،و اِمِرالد ن ِکل ِ
شکل ساختهشدهاش چگونه بهنظر میرسد.

راهبرد  3پارکهای بههم پیوسته :طراحی سبزراههی
اکولوژیک

آنها محافظت ميكنند و درواقع آنها را تعریف میکنند .در بخشهايی از

یک ویژگی مهم سبزراههی اولمستد  ،بلوار است .بلوارهای عریض

شهر تراموائی ،که مناطق طبیعی مشخصکنندهی محدودهی محالت

بسياري توسط او بهزیبايی طراحی شدند و درختان بزرگ فراوانی

هستند و از آنها محافظت میکنند ،ایجاد ارزش واقعی امكانپذير

در آنها کاشته شد ،درختانی که اکنون به رشد و هیبت کامل خود

است .سامانههای طبیعی نه تنها باعث انقطاع نظم هندسی موجود در

رسیدهاند .اما با وجود اینکه بلوارهای او سبز بودند ،هیچگونه نقش

شبکه میشوند ،بلكه سبب متمایز شدن یک قسمت از بافت شهری

اکولوژیکی نداشتند .این بلوارها بهصورت معمول زهکشی شده بودند،

نسبت بقیهی قسمتهای آن نيز میگردند .اولمستد این مفهوم را
درک کرده بود و شکلهای شهری او به شبکهی احاطهکنندهی شهر

یعنی مانند سامانههای ُمضر دفع آبهای سطحی که در فصل  8بحث

خواهند شد .با در نظر گرفتن درک جدیدتری که از نحوهی عملكرد

تراموائی بهطریقی پاسخ میداد که باعث تقویت هردوی آنها شود.

آبخیز بهدست آمده ،بلوارهای شهری میتوانند نقش مفصلتری

طرح داماسکوس کاربرد این اصل را در مقیاس بسیار بزرگ

داشته باشند و فضاهای سبز زیاد آنها قادر به انجام خدمات اکولوژیک

شهری نشان میدهد .حتی با نیمنگاهی به این طرح ،ثابت میشود

بیشماری هستند .فضای سبز میانی معابر سواره میتوانند بهگونهای

که هرچند راهبرد خیابانهای متصل به يكديگر در تمامی نقاط بهکار

طراحی شوند که سبب تزریق آبهای سطحی به درون زمین گردند

گرفته شده است ،اما هر بخش در رابطهی متمایزی با سامانهی طبیعی

(همانطور که در فصل  8نشان داده شده است) ،و در عینحال ،برای

مستقر شده که آن را احاطه و محافظت میکند .درواقع اين دیالوگی

مدتی کوتاه نشاندهندهی هدایای اخیر طبیعت به شکل استخرهای

است بین شبکهی خیابانهای متصل و شاخههای درختی ،درباره

معاصر منعکسکننده باشند که سبب حفظ و فرورفتن آبهای

محلهاي طبيعي كه"مکان" را بهوجود ميآورند .هر نگرانی در مورد

سطحی به درون زمین میشوند .ساختن شهری بدون هرگونه لوله ،و

اینکه شبکههای خیابانهای متصل شهری فاقد مکان هستند ،باید

فاقد لولههای
دفنی برای دفع آبهای سطحی ،آسان است اما مستلزم
ِ

كاهش یابد .نقطهی اتصال بین سامانهی خیابانی و سامانهی سبزراهی

تفکر بیشتر و بهکارگیری چند راهحل جدید است.

میتواند بیانگر یک لبهی محله ،یا یک مرکز محله ،یا حتی هردوی
اینها باشد :یک مرکز طبیعی ،یک لبهی شهری.
بسیاری از طراحان شهری معاصر از این فرصت برای خلق مکان

راهبرد  4پارکهای بههم پیوسته :توسعهی این سامانه تا

بینهایت

استفاده نمیکنند .با ایجاد سامانههای خیابانی شعاعی بهمنظور

یکی دیگر از ویژگیهای باارزش سامانهی خیابانها و سبزراهههای

آفرینش نقاط کانونی ،سبب بهوجود آمدن مشکل در رفتوآمد جریان

طبیعی متصل به يكديگر ،این است که تا بینهایت قابل توسعه

ترافیکی میشوند .اغلب برای اینگونه کانونهای حیاتی ساختمانهای

هستند .شهرهای تراموائی از قواعد سادهای پیروی میکردند .در بخش

خدمات شهری پیشنهاد میشود ،تا حس مکان توسط ایجاد مرکزی

نخست قرن بیستم ،تنها چیزی که برنامهریزی میشد ،خیابانها بود.

شهری برای بخش آفریده شود .درحالیکه این راهبرد تناقضی با آنچه

مهندسین شهر میدانستند که خیابان هفتم تا جايی که زمین وجود

در اینجا ارايه شد ندارد ،این طراحان قدرت سامانههای سبزراههای در

دارد در جهت غرب به پیش میرود ،همینطور خیابان پنجاه و یکم

آفرینش مکانهای متمایز در مقیاسی وسیع ،را تا حدود زیادی نادیده

که بهسمت جنوب میرفت .چهار بلوک در میان ،حریم راه ،برای گذر
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احتمالی معبری شریانی ،سی فوت (ده متر) عریضتر بود ،و نه چیزی
ِ
بیشتر از این .نقشههای منطقهبندی وجود نداشتند و الزم هم نبودند.
کاربریهای تجاری ،معابر شریانی تراموائی را پُر میساختند و همین.

یک مورد مطالعاتی در مقیاس محله :توسعهی پایدار ِفروییو
ِ
پرینگل کریک ،در سالِم ،واقع در ایالت ُارِگان
و محلهی

نمونههای مدرنی که بر اساس این راهبرد در مقیاس منظر

قدرت برنامهریزی بنیادی – یعنی قدرت از پیش تعیین کردن

ساختهشده باشند ،هنوز وجود ندارد .اما برخی از مکانهايی که

شبکههای خیابانی – در پنجاه سال گذشته ،که توسعه به سبک

هماکنون در حال توسعه هستند ،میتوانند حالوهوای چنین منطقهای

"غالف" تقریباً همهگیر بود ،به دست فراموشی سپرده شده بود ،و باید

را القا کنند ،بهویژه پروژهی پرینگِل کریک در سال ِم.

دوباره احيا ميشد .یک راهبرد دوقسمتی – که سامانههای طبیعی
محافظت شوند و بهشکل مناطق طبیعی و پارکهای پیوسته درآيند،
و سپس با خیابانهای متصل منطقی الیهبندی یا منطبق گردند –
بسيار ساده است .ولی تنوع مکان ،که نتیجهی خودکار آشکارساختن
سامانهی طبیعی است ،پتانسیلی برای ایجاد جذابیتی بصری در
مقیاس بزرگ در کل منظرهای شهری در اختیار میگذارد .در یک
کالم ،تقریباً خود سامانهی طبیعی طراحی را انجام میدهد.

راهبرد  5پارکهای بههم پیوسته :بهوجود آوردن سامانهای

جايگزين برای حرکت

پارکها و مناطق طبیعی پیوسته ،بهخاطر طبیعتشان ،باید
تمامی قسمتهای یک بخش را به يكديگر مرتبط سازند .در طرح
داماسکوس ،شبکهی پیوستهی پارکها و مناطق طبیعی ،معابری
جهت انواع مختلف وسایل حملونقل دارند ،از مسیرهای دوچرخه
گرفته تا مسیرهای پیاده ،و سبزراهههای "مختص خودروهای
تفریحی" و مسیرهای سخت پیادهروی در طبیعت که سبب ايجاد
نزدیکترین ارتباط بین استفادهکنندگان و طبیعت ناب میشوند .این
سامانهی پیوسته این امکان را برای استفادهکنندگان مهیا میسازد
که بدون بهرهگیری از خیابانهای معمول به تمامی قسمتهای
بخش دسترسي داشته باشند .چنین سامانهی ثانویهای میتواند تا
حدود قابلمالحظهای از وابستگی به خودروی شخصی بکاهد و بافتی
منعطف ،مانا و ارتباطدهنده ايجاد كند که قادر به پشتیبانی از نحوهی
حرکت در دهههای آینده باشد ،فارغ از هزینههای روزافزون سوخت یا
محدودیتهای آتی برای استفاده از خودروهای شخصی.

طرح پرینگِل کریک در مقیاس خُ رد دربردارندهی پنج اصل مربوط به یک
سامانهی پیوسته از مناطق طبیعی و پارکها است:
 -1در هیچ موردی ،ساختمانها پشت به طبیعت نیستند .از خیابانها
برای جداسازي خانهها از طبیعت بهرهگیری شده است ،تا از رو به طبیعت
بودن بناها اطمینان حاصل گردد.
 -2مناطق طبیعی محافظتشده عملكردهای متعددی دارند ،که یکی از
آنها محصور ساختن و محفوظ کردن محلههاست.
 -3خیابانها "سبزراهههای اکولوژیکی" هستند که محملهايی طبیعی
برای انتقال بارندگیهای سنگین به نقاط دفع طبیعی آنها در اختیار
میگذارند.
 -4سامانهی متشکل از بلوکها و سامانههای طبیعی بهطور نامحدود قابل
گسترش هستند ،چراکه در آنها یک شبکهی خیابانی متصل به يكديگر
طبیعی درختگون است.
در تعامل و گفتگو با سامانههای
ِ
حرکتی جايگزين در سامانهی نهر و مناطق طبیعی
 -5یک سامانهی
ِ
استقرار داده شده است ،و به این ترتیب اکثر قسمتهای این سایت بدون
استفاده از جادههای معمول نیز قابل دسترس هستند.
شکل  8-7طرح جامع محلهی پرینگل کریک ،پنج اصل یک سامانهی پیوسته
از مناطق طبیعی و پارکها را رعایت کرده است.
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محلهی پرینگِل کریک با حدود سی جریب (هکتار) مساحت،

سبز مرکزی به همان روش فضاهای پارکی در ا ِسکاتسدِیل ،1واقع

بخشی از طرحی بسیار بزرگتر با مساحتی بیش از دویست جریب

در آریزونا ،به دليل ذخیره و تزریق آب به درون زمین در روزهای با

(هکتار) برای توسعهی پایدار بخش فِروییو است .این محله ،که

بارندگی زیاد ،سبب دوبرابر شدن فضای سبز میشود .تمامی آبهای

طرح جامع آن توسط مقامات شهر سال ِم به تصویب رسیده است،

دیگر توسط قطعات زمین یا مقطع عرضی خیابان جذب میشوند.

ویژگیهايي دارد که در باال بحث شد :یک سامانهی خیابانی متصل و

محلهی پرینگِل کریک هماکنون وسیعترین منطقه در آمریکای

یک سامانهی سبز زیرساخت که ،در این مورد ،حداقل به یک انتهای

شمالی است که در آن از خیابانهای تراوا ،یا قابلنفوذ برای آب،

هر بلوک میرسد .عملكرد طبیعی آب یک عامل تعیینکنندهی شکل

بهرهگیری شده است .در این طرح هیچ لولهای وجود ندارد .آب

شهری بود ،همراه با شش قانون دیگر که در این کتاب مورد بحث قرار

بهصورت طبیعی از خط مرکزی سایت ،که فقط کمی باالتر از دو

گرفتهاند .این طرح اجازه میدهد که همه آب ،بهصورت طبیعی ،از

لبه است ،منتقل میشود .بخش اعظم آب توسط خیابانها جذب

میان سایت جریان پیدا کند ،بدون هرگونه لولهی دفنی برای هدایت

میشود ،ولی در برخي روزها ،هنگامی که ظرفیت این خیابانها اشباع

آبهای سطحی.

شده است ،یا در شرایط بسیای غیرمعمول ،وقتی که سطح آبهای
زسرزمینی بهاندازهی چند اینچ از سطح زمین باالتر بیاید ،مجموعهای
پرديس گرزنت

كريدور پرينگل كريك

از جویهای روباز تعبیهشده در کنار جادهها شروع به کار میکنند
و آب را از طریق نهرها و تاالبهای مصنوعی که بهصورتی طبیعی

فضاي سبز مركزي

مركز دهكده
مدرسهي ابتدايي

دورادور سایت ساخته شدهاند ،به خود پرینگِل منتقل میسازند .این
محلهي پرينگل كريك

تاالبها و نهرها فقط بهمدت بسیار کوتاهی و تنها پس از بارانهای
سیلآسا عمل ميكنند ،و سبب كمك به سایت در پاسخ به پدیدههای
اقلیمی میشوند .حتی در این سایت کوچک ،اصل "رو به طبیعت بودن
دربهای ورودی" رعایت شده ،و درنتیجه درصد زیادی از طول خیابان
"یکطرف مصرف" است .بنابر این تمامی مناطق طبیعی بهوضوح در

ورودي اصلي

جنگل
پارك برج آب
كريدورهاي سبز

باغهاي ميوه

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

قلمروی عموم قرار دارند .درحالیکه خیابانها بهاندازهی کافی برای
قدم زدن خوشایند هستند ،و تمامی خیابانها در دو طرفشان پیادهرو
دارند ،این سایت همچنین دارای سامانهای از راههای پیاده است که
بهخاطر داشتن سایهی بیشتر جهت پیادهروی و رفتن به مرکز محله
مناسب است .مرکز تجاری در فاصلهی مناسب پنج دقیقهای از تمامی
خانههاست ،هرچند احتماالً تا زمانی که دویست خانهی دیگر در
جنوب سایت بزرگتر فِروییو ساخته نشود ،خود-مانا نخواهد بود.
در مرکز این محله یک میدان شکیلتر وجود دارد .این میدان

سایت فِروییو شبیه یک دست بزرگ برافراشته است که فضاهای

نقش یک ذخیرهکنندهی آب را نیز بر عهده دارد ،و قادر است پس

بین "انگشتان" آن سراشیبیهای تندی است که در آنها آب بهصورت

از بارندگیهای عظیم در کل سطح خود تا ارتفاع سه اینچ (7/6

طبیعی جاری است .در کف این دست مرکز محله قرار دارد ،که طبیعتاً

سانتیمتر) آب را در خود نگه داشته و تبدیل به استخری موقتی

راهها به این نقطهی کانونی آبخیز ختم میشوند .عملكرد فضای
1- Scottsdale
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شود ،پیش از تزریق کامل آب به درون زمین .استقرار این استخر

رویدهد ،و محله به طریق منسجم طراحی شود ،آب بهطور غیرقابل

منعکسکنندهی موقت در قلب محلهی پرینگِل کریک ،البته ،عمدی

اجتنابی در قلب آن مستقر خواهد بود .زمانی که این همکاری و

بوده و داليل و انگیزهی این کار فرای کنترل سیالب است .آب در

تعاون اتفاق بیفتد ،در شکل فیزیکی خود ،بهصورت سامانهای پیوسته

قلب این طرح محلهی پایدار قرار داشته ،و دور ساختن آن از کانون

از مناطق طبیعی و پارکها رخ خواهد نمود .این سنت طراحی در

اصلی اشتباه میبود.

آمریکای شمالی ،که برای مدتهای مدید رو به زوال بوده است،

در قلب یک منطقهی شهری سالم آب قرار دارد – آبی که از

میتواند و باید احیا شود .در حال حاضر نادیده گرفتن این فوايد

میان رگها و شاهرگهای آبخیز شهری حرکت میکند .از آنجا که

بیشمار – اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی – اشتباه محض است.

در حال حاضر مبارزه برای کاهش اثر گازهای گلخانهای از حداکثر
اولویت برخوردار است ،کاهش ردپای آب نیز حیاتی است .دقیقاً مانند
َجو ،خود هوا ،ممکن است از حیات انسان بدانگونه که ما میشناسیم
حمایت نکند ،مگر اینکه نقش خود را در از بینبردن آن قبول کنیم:
ما در آستانهی ازبینبردن بازگشتناپذیر آب ،سامانهای دیگر از
حامیان سیارهمان ،قرار داریم .سامانهی پیوستهی مناطق طبیعی و
ِ
پارکها بدونشک از نظر میزان صرف هزینه بابازدهترین و مؤثرترین
ابزار برای معکوس ساختن اثرات مخرب شهرها در سامانههای طبیعی
است.
استفاده از راهبرد مناطق طبیعی و پارکها برای مدیریت عوارض
زیستمحیطی ساخت شهر ،يك فصلمشترک با کیفیت محله دارد،
یعنی حس مکان آن .محلههايی که توسط طبیعت محصور و حفاظت
میشوند ،دسترسي آمادهای را بهسوی مناطق طبیعی در اختیار
کودکان میگذارند که راه را برای اینکه با دنیاي خارج آشنا شوند،
باز میگذارد .این امکانی است که قیمتی نمیتوان برای آن گذاشت.
یک سامانهی پیوستهی مناطق طبیعی و پارکها نه تنها طبیعت را
به درب خانهی ما میآورد ،بلکه محملی سبز برایحرکت در منظر را
در اختیارمان میگذارد – راهی اَمن و لذتبخش برای جابجا شدن.
بنابراین ،سامانهی پیوستهی مناطق طبیعی و پارکها فوايد
متعددي دارد .اما ،همانند تمامی مسايل مربوط به پایداری ،تمرکز
کردن بر یک قطعه از این پازل به قیمت بقیهی آنها ،اشتباهی مهلک
است .راز موفقیت در طراحی ،در نظر گرفتن تمامی مسايل مرتبط
با پایداری بهطور همزمان است .یک تغییر بنیادی اجتماعی نیاز
است ،تغییری که باعث شود کا ِر بهصورت تعاونی و همکاری و کلنگر
همهگیر شود تا دیگر مجبور نباشیم خود را در چارچوبهای محدود
فنی ،زیستمحیطی ،یا اقتصادی محصور کنیم .هنگامی که این اتفاق
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فصل

8

سرمایهگذاری برای زیرساختی
سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر و هوشمندتر

در فصل  ،7نگاهی به شریانها یا شاهرگهای آبخیز انداختیم

بخش اعظم این افزایش سرانه در نتیجهی استانداردهای مهندسی

و این که چگونه میتوانند به آرماتور یا استخوانبندی اصلی طرح

ساخت جادههای الزم برای منازل مسکونی است که بهطور روزافزونی

شهر تبدیل شوند .در اینجا ،به نوک شاخههای درجه سهی آبخیز

کیفیتهای باال و باالتری را ميطلبد ،همراه با افزایش تدریجی

شهری ،یعنی خیابانها و قطعات زمینی که در مجاورت آنها قرار

سرانهی زمین مورد تقاضا در دهههای اخیر (یا حداقل تا سال

دارند ،نگاهی میاندازیم .زیرساخت راه و دفع آبهای سطحی اغلب

 ،)2000که یکی از تبعات الگوهای توسعهی بیرویهی افقی شهری

سبب از بین رفتن زمینی میگردد که حامی آن است و هزینهی

است که در سراسر آمریکا و کانادا انجام شده است .هزینههای اولیهی

ساخت و نگهداري و تعویض آنها ،باری بر دوش خریداران خانه و

استانداردهای مهندسی که هر روز بيشتر مورد تنفر واقع میشوند ،و

مالیاتپردازها ميگذارد .از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون ،هزینههای

مقررات منطقهبندی که هر روز هزینهی بیشتری را تحمیل میکنند،

ساخت ،نگهداري و تعویض زیرساختها (که در اینجا بهعنوان نمود

اغلب از نظر مالیاتپردازها پنهان بوده ،چراکه در بطن هزینههای

فیزیکی برای جابجا کردن مردم ،کاالها ،انرژی ،و مایعات در سطح

مربوط به خرید خانه قرار داشته است .اما این هزینهها بعد از دو

شهر تعریف میشود) برای هر واحد مسکونی ،بنابر برخی برآوردها ،تا

نسل برای مالیاتپردازها آشکارتر شد ،زیرا هزینههای مربوط به

نزدیک به  400درصد افزایش داشته است.

تعویض زیرساختها نه توسط خریدار خانه بلکه توسط تمامی کسانی
که برای ملکشان مالیات میپردازند ،پرداخت میگردد .حومههای
شهری حلقهی اول که در طول دهههای  1950و 1960ساخته شد
اکنون با هزینههای زیادی برای تعمیرات اساسی سامانهی بیشازاندازه
گسترشیافتهی جادهها و لولهها مواجه هستند؛ بهدلیل توسعهی کم-
پس این هزینهها
تراکم ،تعداد مالياتپردازها به اندازهاي نيست كه از ِ
برآيند .ساکنین حومههای شهری مربوط به حلقهی اول و دوم ،پس
از روبرو شدن با مالیاتهای روبهافزایش امالک و سطح خدمات
روبهکاهش ،خیلی ساده منصرف شده و از این محلهها به زمینهای
سرسبزتر حلقهی سوم و چهارم حومهی شهر ،یا حتی نواحی وسیع
خارج شهر ،نقل مکان کردند .زیرساخت بیشازاندازه بزرگ و در حال

شکل  1-8این نمودار نشاندهندهی زیرساختهای راه و تأسیساتی است که با
سامانههای طبیعی کار میکنند تا عملكرد سالم اکوسیستم را خدشهدار نگردانند.

زوال نیازمند تعویض است و این امر انگیزهی اقتصادی نیرومندی برای
جغرافیايي منطقه دورتر گردند و
ساکنین ايجاد ميكند تا از هستهی
ِ
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عین حال از محل کار و خدمات فاصلهی بیشتری پیدا کنند.
در ِ

که در اثر توسعهی شهری بهوجود آمده ،کمتر هزینه کردن برای
زیرساخت است ،نه بیشتر هزینه کردن – به عبارتي ديگر ،پوشش

تغييرجمعيت كل
طبق سرشماري محلهها 2000-1990

کمتر خیابانها ،لولههای کمتر ،دریچههای ورودی کمتر و جویهای
کمتر عالج كار است .زیرساختی وجود دارد که هزینهاش کمتر از
چیزی است که هماکنون برای آن میپردازیم و عملكرد آن نیز در
جهت سامانههای طبیعی است ،نه علیه آنها .این زیرساخت که از

تغيير جمعيت
از  - 5328تا 0
از  1تا 5
مركز شهر
سنت لوئيس
از  501تا 1000
از  1001تا 5000
از  5001تا 14378
محدودهي محله
مرز ايالتها

خدمات طبیعت بهره میگیرد ،وزن ،حدود و هزینهی "سختمنظر"–
یعنی مسیرهای خیابانها ،نوارهای عبوری ،پیادهروها ،و زهکشی سایت
 را به حداقل میرساند .زیرساخت سبز قادر است سطح هزینهها راتاحدود زیادی کاهش داده و درعینحال از تأثیرات مخرب بر محیط
زیست بهطور چشمگیری بکاهد.

عملكرد آبخیز
شکل  2-8این نمودار نشانگر اثر حفرهی-دونات در نتیجهی حرکت جمعیت
1
از مرکز شهر سنت لوئیس ،واقع در میسوری ،به حومههای آن است.

با تکرار اصل اول طراحی اکولوژیک که در فصل  7آمد ،شروع

میکنیم ،البته با اندکی تغییر :نقش سایت برای منطقه مانند نقش
سلول است برای بدن .و همانطور که بخش اعظم سلولهای بدن
از آب تشکیل شدهاند ،مهمترین عنصر اکولوژیک هر سایتی نیز آب

"زیرساخت سبز"– عنوان این فصل کتاب  -برای جادهها و زهکشی

است.

یک گزینه قابل تامل برای این زیرساخت کهنه ،گران ،و سنگین است.

در اکثر مناظر طبیعی آمریکای شمالی ،بخش اعظم آب باران یا به

در اینجا زیرساخت سبز بهعنوان نوعی از سامانههای جادهها و

درون زمین نفوذ میکند ،یا توسط گیاهان جذب میشود .ریشههای

زهکشی تعریف میشود که در جهت سامانههای طبیعی باشند ،و نه بر

گیاه آب را از خاکهای کمعمق گرفته و از طریق برگهایش آن را

ض ِد آنها .نمود این زیرساخت ،مجموعهای از استانداردهای مهندسی

بهسوی آسمان باز میفرستد (نام این فرایند تعرق یا فراتراوش 2است).

و ساخت است که سبب میشود زیرساخت جاده و زهکشی سبکتر،

آبی را که گیاهان احتیاج ندارند یا نمیتوانند جذب کنند ،یا از میان

سبزتر ،ارزانتر ،و هوشمندتر گردد.

خاک جریان یافته ،یا در سفرهی آبهای زیرزمینی ذخیره میشود،

هر دالری که برای ساخت پوشش خیابانها صرف میشود،

و یا توسط نهری در نزدیکی آن جذب میشود .میزان آب تعرقشده

عوارض زیستمحیطی قابلاندازهگیری در پي دارد .پوشش خیابانها

نسبت به آب جذبشده ،در جاهای مختلف و فصول گوناگون ،تفاوت

بهطور اساسی مسیر آب باران را تغییر میدهد .آبی که میبایست به

دارد .برای نمونه ،در طول فصل خشک در منظرهای مرغزاری

درون زمین نفوذ کند ،درعوض به درون لولهها هدایت میشود ،و

بهخصوصی ،گیاهان عموماً قادر به تعرق مقدار آبی هستند که از

بهکلی باعث تغییر عملكرد آبخیز میشود .درمان بیماری آبخیزها،

میزان آبی که دریافت میکنند بیشتر است .درنتیجه ،این گیاهان نه
تنها از آب بارندگی جدید ،بلکه همچنین از رطوبت موجود درخاک
در طول زمستان و اوايل بهار ،آب جذب میکنند.

 -1منبع :دفتر سرشماری وزارت بازرگانی آمریکا ،سرشماری نفوس و مسکن
[]STF3, 2000 SF3 1990؛ تهیهشده توسط دفتر تحلیل اطالعات
اجتماعی و اقتصادی
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2- Transpiration
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شمالغرب اقیانوس آرام.
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است؛ با این وصف ،بیشتر آبی که در این مورد ،در جنگل میبارد بهصورت
1
آبراهه از سایت خارج نمیشود بلکه بهصورت بخار آب به اتمسفر باز میگردد.

برعکس ،در جنگلهای بارانی معتدل در نواحی ساحلی شمالغرب
پاسیفیک ،متوسط درصد آب بارانی که بهصورت تبخیر و تعرق در
طول سال به َجو بازمیگردد حدود  45درصد است ،درحالیکه بقیهی
آن به درون زمین نفوذ میکند .با این وجود ،در طول زمستان ،یعنی
هنگامی که بیشترین میزان باران میبارد ،هوا بهمیزانی سرد است که
از مقدار فتوسنتز و درنتیجه تعرق بسیار کاسته میشود .درنتیجه ،در
طول زمستان تقریباً  100درصد باران زمستانی که بر زمین جنگل
ِ
خاروخاشاک درختان و خاک زیرین جذب
میبارد ،توسط بازماندهها و

شکل  4-8ده هزار سال پیش ،یخچالهای طبیعی تمام کانادا و بخشهای
بسیاری از آمریکا را پوشانده بود .این ورقهی ضخیم یخ سبب مخلوط کردن و
متراکم کردن خاکها و تبدیل آنها به الیهای بدون قشربندی و مستحکم از
صخره شد که سختپهنه 4نامیده میشود .ویژگی منظرهايی که در دورههای
اخیر از یخ پوشانده شدهاند ،شبکهی ریزبافتی از آبراهههاست؛ جانوران آبزی که
ساکن آنها شدند خود را با این چارچوب آبشناختی انطباق دادند.

میشود .در صورت بارش بیشتر ،خاکها از آب اشباع میشوند و
بخشی از آب اضافی به درون سفرههای آب زیرزمینی عمیق نشت

خاکهای قسمتهای جنوب قاره که از این یخچال دورتر هستند،

میکند ،و در آنجا برای مدت زمانی نامشخص ،یا تقریباً نامحدود،

دارای منشأ پیچیدهتر و کهنتری هستند ،برخی از آنها حاصل

ذخیره میگردد؛ با این توصيف ،بخش اعظم این آب اضافی چند

فعالیتهای آتشفشانی بسیار قوی و قدیمی هستند که زمان وقوع

اینچ یا چند فوت به زیر سطح زمین نشت مییابد تا توسط خاکی

یخبندانها در مقایسه با زمان آنها ،انگار دیروز بوده است .با این

سختتر ،بهنام سختپهنهی منجمد یا یخچالی 2محبوس شود ،که

وصف ،نفوذ آب به درون این خاکها اغلب بهطور مشابهی با مقاومت

میراث آخرین دوره از یخبندانهاست که تمامی کانادا و اکثر نقاط

روبروست ،و سبب ایجاد ویژگیهای مشابهی از نظر نحوهی عملكرد

آمریکا را توسط الیهای از یخ بهضخامت چندین مایل پوشانده است.

آبخیز میشوند.

آبی که زیر این الیه محبوس میشود ،بهصورت افقی جریان مییابد،

بینی یخچال در طول مراحل
بهدلیل تأثیرات غیرقابلپیش ِ

و در نهايت از کرانهی یک نهر نزدیک آن بیرون میآید ،نام این فرایند

ذوبشدن و پیشرویکردن ،یک جریب از زمین میتواند تبدیل به

جریان زیرسطحی یا جریان میانی 3است.
ِ

مکان تودهای از شن/ماسه شود که در اثر نوع بهخصوصی از شستهشدن
سطح صفحهی یخی درحالذوب بهجا مانده ،درحالیکه در یک جریب

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

4- hardpan
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دیگر از زمین که دقیقاً کنار آن قراردارد ،خاکها میتوانند تقریباً

میشوند نیز منبع غذايی ثابتی برای ماهیان بهشمار میآیند .درختها

بهصورت کامل غیرقابلنفوذ باشند – یعنی تودهای از خاکهای رسی

و شاخههايی که در آبراهه ميافتند مکانهای خنکی برای استراحت

بسیار سنگین باشند که حالت بتونی پیداکردهاند.

شکارچیان محافظت ميكنند.

ماهیان بهوجود آورده ،و از آنها در برابر
ریشهی درختان و درختهای سقوطکرده در آب باعث کاهش انرژی
جریان آب میشوند ،که این امر بهنوبهی خود به تثبیت جریان نهر
و کرانههای آن کمک میکند .گیاهان کنار آبراههها سبب تثبیت
خاکها در جای خود شده و مواد رسوبی درحالحرکت را بهدام
میاندازند ،و به این طریق سبب متراکم ساختن خاک و کاهش میزان
فرسایش آن میگردند .در زمانهای باالآمدن سطح آب در اثر سیالب،
گیاهان کنار آبراهه حکم صافی را برای روانآب داشته و باعث آهسته
شدن جریان سیالب میگردند .درنتیجه آب که حاال سرعت کمتری
دارد ،زمان بیشتری برای نفوذ در خاک مییابد .در آبخیزهايی که
بهطور صحیح مدیریت میشوند ،آب ذخیرهشده در زیر زمین در مواقع

شکل  5-8رودخانهی کویاهوگا در کلیولَند ،واقع در اوهایو ،چندین بار دچار
آتشسوزی شده است – در سالهای ( 1952 ،1936که در این تصویر نشان
1
داده شده) ،و . 1969

خشکی آبوهوا به درون آبراهه باز میگردد تا به نگهداشتن حداقل
جریان پایهی آن کمک کند.
کیفیت و کمیت آب

همانطور که در فصل  7بهصورت مختصر اشاره شد ،گیاهان

در سراسر آمریکای شمالی ،هرگاه که صحبت از سالمتی آبخیز

کنار آبراههها خاک را در جای خود نگاهداشته و باعث تثبیت آن

مطرح ميشود ،کانون توجه بهگونهای افراطی کیفیت آب – یعنی

میشوند ،مواد مغذی را در این کانال حفظ میکنند ،از گرمشدن

درجهی آلودگی آبی که وارد آبراههها میشود – بوده است در مقابل

بیشازحد آب بهخاطر در معرض تابش آفتاب قرار گرفتن جلوگیری

کمیت آب – یعنی درجهای که شهریشدن باعث تغییر در نرخ و

میکنند ،و متضمن منبع غذايی متشکل از حشرات و بقایای جنگلی

مقدار آبی میگردد که به آبراههها ریخته میشود .این امر میراثی

برای ماهیان هستند .بسیاری از سایتهای توسعههای جدید ،اگر نه

است از نخستین نهضت زیستمحیطی آمریکای شمالی ،که در اثر

اکثریت آنها ،که بیش از شصت جریب ( هکتار) مساحت دارند ،مناطق

پی تعداد بسیار زیادی از
آن نگرانیهای مربوط به آب آلوده (که در ِ

کناررودخانهایِ با این نوع ارزش زیستگاهی دارند ،که سزاوار محافظت

حوادث ،ازجمله آتشسوزی رودخانهی کویاهوگا بهوجودآمدهبودند)،

هستند .مطالعات نشان ميدهند ،براي اينكه کریدور رودکناری بتواند

آمریکا را بر آن داشت تا قانون آب ِ
پاک سال  1972را بهتصویب برساند.

سالمت خود را حفظ کند ،حداقل صد فوت (سی متر) از گیاهان کنار

امروزه ،قانون آب پاک همچنان تنها قاعدهی حاکم بر کیفیت

آبراهه ،در هر دو طرف آن ،برای هر آبراههای الزم است .برخی از

آب در آمریکاست و تمامی پنجاه ایالت ،کمابیش ،سیاستهای خود

مطالعات نیز سی صد فوت (تقریباً صد متر) را ذکر کردهاند.

را بر اساس آن وفق دادهاند .این قانون در اصل بهگونهای آشکار

سایهاندازی چنین پوشش گیاهی بر روی آبراههها ،به سرد نگاه

ایالتها و سطوح پايينتر حکومتی را وادار به محافظت از آبراهههای

داشتن آب کمک میکند .حشراتی که ساکن این پوشش گیاهی

آمریکا میکند ،و هدف آن "آب قابلشنا و قابلماهیگیری" ،اگر نه
قابلنوشیدن ،براي تمامی آبهای آمریکاست .اما این قانون در مورد

 -1منبعUnited Press International :
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صدمات ناشی از تغییرات در کمیت آبی که در هزاران آبراههی آن

ایجاد میشود ،سکوت کرده است .هنگامی که این قانون به تصویب

طبیعی منظر تفاوت دارد .بهجای نگاهداشتن آب در خاک ،که سبب

رسید ،اطالعات بسیار اندکی ،در مورد اینکه ابعاد تغییرات در جریان

میانی آب ،و ریختن به نهرها در طول
تمیز شدن ،از طریق جریان
ِ

آبراههها چقدر میتواند باشد ،وجود داشت .در طول دهههايی که از

هفتهها یا حتی ماهها شود ،شبکهای از لولهها کارگذاشته میشوند که

تصویب اصل این قانون میگذرد ،قاعدهی "حداکثر کل بار روزانه"ی

همان مقدار آبی که در جریان یک بارندگی میبارد در طی تنها چند

مواد جامد معلق به آن اضافه شده است ،که قادر به تعیین میزان

ساعت ،یا حتی چند دقیقه ،به نهر ریخته شود .بنابر این ،آبی که قب ً
ال

ازبینرفتن توسط مشخص کردن مقدار الیزايی است .اما کانون اصلی

توسط جذب خاک کمتر میشد – و تمیز میگشت و حرارتی مناسب

توجه این قانون هرگز از "کیفیت آب" برداشته نشد ،و در اصل تبدیل

برای ماهیان داشت – حاال با سرعتی آنچنان زياد سرازیر میشود که

به ابزاری بسیار دستوپاگیر و بوروکراتیک برای تنظیم کیفیت آب شد.

میتواند باعث جاری شدن دهها یا حتی صدها برابر گالُن آب بیشتر

در شمالغرب اقیانوس آرام آمریکا و در اقیانوس آرام کانادا،

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

تغییراتی که در نتیجهی توسعهی شهری در کیفیت آب ایجاد شد،
باعث پیدایش یک بحران گردید .تا سال  ،1999حیات وحش آمریکا،
در راستای ملزومات قانون انواع در خطر انقراض  ،1973فهرست پنج

سطح صفر درصد
غير قابل نفوذ

%45

نوع ماهی سالمون اقیانوس آرام را تحت عنوان "درخطر انقراض"
منتشر ساخت .این امر سبب گشت تا مقامات قضايی ایالتهای
کالیفرنیا ،آیداهو ،ا ُ ِرگان ،و واشنگتن الزاماتی را ايجاد كنند تا جلوی

 % 0روان آب

صدمات بیشتر گرفته شود .متأسفانه ،در فهرست فعالیتهای آسیبزا

 % 40جريان ميانی آب

برای ماهیان ،توسعهی شهری تنها پس از جنگلداری ،مقام دوم را

 % 15آب زيرزمينی عميق

بهخود اختصاص داده بود.
چگونه است که یک کاربری زمین که کمتر از  10درصد از سطح
این ایالتها را میپوشاند ،میتواند چنین آسیبزا باشد؟ یک علت این
است که هنگامی که میخواهیم شهرها را بسازیم ،دقیقاً همانجايی
را انتخاب میکنیم که ماهیهای سالمون برای تخمریزی و پرورش از

شکل  6-8هیدرولوژی (بررسی آبهای سطحی) پیش از انجام توسعه .در یک
آبخیز شمالغرب اقیانوس آرام ،که بهگونهی طبیعی عمل ميكند 45 ،درصد
تبرق از دست میرود ،و  55درصد آن در خاک نفوذ میکند
آب باران به صورت ّ
و از طریق جریان میانی زیرسطحی و پُر ساختن مجدد سفرهی آب زیرزمینی
عمیقتر ،سبب تغذیهی آبراههها میشود .در اصل ،روانآبی وجود ندارد.

آن استفاده ميكنند .تخمریزی و پرورش آنها در بخشهايی از آبراهه
انجام میشود که شیب آنها بین  1تا  5درصد است .چنین بخشهای
با شیب کم و اندک ،ولی نه کام ً
ال صاف ،در منظرهايی وجود دارند که
شیب آنها مالیم است ولی صفر نیست – یعنی همان منظرهايی که
برای ساختن شهرها مناسب هستند .علت دوم این است که شهرسازی،
حتی در تراکمهای موجود در حومهی شهر ،باعث تغییرات بسیار
زیادی در عملكرد آبخیز میشود .هنگامی که یک منطقه تحت
معمول جمعآوری آبهای
توسعهی شهری قرار میگیرد ،روشهای
ِ
سطحی ،مستلزم بهکارگیری زیرساخت جمعآوری آبهای سطحی در
سطح وسیعی از زیستگاه ماهی سالمون است .زیرساخت جمعآوری
آبهای سطحی بهروشی کار میکند که  180درجه با نحوهی عملكرد

سطح  30تا  75درصد
غير قابل نفوذ

%20-30

 %35روان آب
 %30جريان ميانی آب
 %5آب زيرزمينی عميق

شکل  7-8هیدرولوژی (بررسی آبهای سطحی) پس از انجام توسعه بهروش
معمول .در اینجا ،مقدار روانآب بهطور فوقالعادهای از حدود صفر درصد به 35
تبرق از  45درصد به  20تا  30درصد
درصد افزایش پیدا میکند ،درحالیکه ّ
کاهش مییابد .فقط  35درصد آب باران برای پُرساختن مجدد آبراههها و
آبهای زیرزمینی عمیقتر ،به درون خاک نفوذ مییابند.
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 30درصد سطح
غير قابل نفوذ مؤثر

همچنین خطري جدي در راستاي کاهش تجربیات ساکنین شهر
بهویژه کودکان ،در رابطه با طبیعت ،است .چیزی که زمانی محیط

%35

زیستی عمیق و آرام و سرشار از حیات و بیانگر ریتم طبیعت بود،
اكنون بهکلی از صحنهی طبیعت پاک شده است.
 %10روان آب
 35تا  % 45جريان ميانی آب
آب زيرزمينی عميق

شکل  8.8هیدرولوژی (بررسی آبهای سطحی) پس از انجام توسعه بهروش
جايگزين .توسعهای که مساحت سطوح نفوذناپذیر را محدود سازد ،نسبت
توسعهی معمولی ،باعث افزایش بیشتر میزان نفوذ آب در خاک میگردد.
خیابانهای باریکتر ،مساحت کوچکتر ساختمانها ،ایجاد فضای سبز همراه
با پوشش درختکاری پیوسته در کنار رودخانهها ،همگی بایکدیگر به تقلید و
پیروی از هیدرولوژی طبیعی سایت ،کمک میکنند .مقدار روانآب به  10درصد
1
از کل آب باران محدود میگردد.

سطوح نفوذناپذیر و لولهها
حتی در توسعههای کمتراکم با چهار واحد مسکونی در هر
جریب ،بیش از  50درصد تمامی سطوح میتواند غیرقابلنفوذ باشد.
سطح بامها ،راههای دسترسی سواره ،پاسیوها ،پیادهروها ،و از همه
مهمتر ،خیابانها درصد غیرقابلانتظاری از این محلهها را میپوشاند.
نوعاً ،دستکم  35درصد از آب باراني که بر چنین سایت کمتراکمی
میبارد ،بهعنوان "روانآب" مستقیماً و سریع به سوی آبراههها جاری
میشوند (از طریق اتصاالت سخت-لولهها به سامانههای جمعآوری

سرعت زیاد سرازیر شدن آب در منظر شهریشده ،سبب بروز

آبهای سطحی) .روانآب نوعی از آبهای سطحی است که حتی در

عواقب جدی فراوانی میشود .تخریب کرانههای رودخانه آسیبزاترین

منظرهای جنگلی طبیعی وجود ندارد .بهموازات شهریشدن مناطق،

عارضهی سیالبهای ناگهانی و غیرمعمول است .کرانهی آبراههها که

حاکم خارجشدن آب از سایت میگردد.
روش
روانآب ناگهان تبدیل به ِ
ِ

در طول دهها هزار سال از زمان ازبین رفتن یخچال تثبیت شدهاند،

نرخهای تبرق( 2تبخیروتعرق) ،هرچند همچنان زیاد هستند ،از بیش

اکنون به یکباره باید پذیرای ده ،بیست ،یا حتی صد برابر آب بیشتر

از  40درصد در منظرها پیش از انجام توسعه به  20تا  30درصد

در هر دقیقه باشند .نتیجه ،بهطور قابلمنتظرهای ،فرسایش کانال

کاهش مییابند ،درحالیکه جریان میانی و نفوذ به درون زمین از

پايينی
آبراهه است ،و تجمع گلوالیهای ایجادشده در قسمتهای
ِ

بیش از  50درصد در جنگل به  30درصد کاهش پیدا میکند .این

آبخیز .متأسفانه ،عموماً این گلوالیها در همانمکانهايی تجمع

تغییر در ظاهر امر زیاد بهنظر نميرسد ،اما بايد بدانيم كه تمام 35

میکنند که برای تخمگذاری و پرورش ماهی سالمون مناسب است

درصد از کل بارانی که بهصورت روانآب زهکشی میگردد فورا ً ظرف

– بسترهايی شنی در بخشهایي از آبراهه که شیبی بین  1تا 5

دو یا سه ساعت پس از بارش باران به درون آبراهه هدایت میشوند.

درصد دارد.
یکی از عوارض شهریکردن آبخیزها ،اين است كه توانايی

اندکی از آبخیز ،برای کشتن ماهیان کافی است .در شمالغرب

نگهداري و حفظ ماهیان از تمامی سامانههای آبراهی گرفته شده

پاسیفیک ،تجزیهوتحلیل تعداد کثیری از آبراهههای شهری آشکار

است .براي نمونه در شهر ونکوور ،فقط دو آبراهه از شصت آبراههای

ساخت که تعداد ماهیان در آبراهههای شهری تنها با پوششدار

که دارای ماهی سالمون بودند ،هنوز زیستگاه این نوع ماهی هستند.

ساختن  10درصد از سطح آبخیز شهری توسط خیابانها و بامها،

از بین رفتن این سامانهها ،نهتنها تهدیدی برای منقرض شدن یک

شروع به کمشدن میکند .هنگامی که میزان سطح نفوذناپذیر به

گونهی حیاتی و سمبل شمالغربی  -سالمون وحشی -است بلکه

 30درصد و بیشتر از آن میرسد – حداقل میزان پوشش قابلتصور

 -1منبعCondon et al., 2003 :
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بهدلیل این تغییرات چشمگیر ،پوششدار ساختن تنها مقدار

)2- Evapotranspiration (Evaporation & Transpiration

نتیجهی چنین تالشی صفر است .بر اساس این کار ،در سطوح با 50
درصد نفوذناپذیری هیچ ماهیای بقا نیافته است.

بارش باران
پاسخ آبريزي كه تحت توسعهي شهري
قرار گرفته است

شکل  9-8یک دهانهی خروجی معمول برای آبهای سطحی که در اين عكس
در زمان جریان کم دیده میشود .هنگام بارشهای شدید ،آب این خروجیها
1
آنقدر زياد ميشود كه ميتواند تختهسنگها را حركت دهد.

پاسخ آبريزي كه تحت توسعهي شهري
قرار نگرفته است

مدت
زمان
جديد
مدت زمان قديم

زمان

شکل  11-8نمایش شماتیک تغییرات اوج جریان آبراهه بهخاطر توسعهی
شهری .مدت زمان بین بارش باران و اوج جریان میتواند ،بهخاطر تغییرات
ایجادشده در ویژگیهای روانآب آبخیز درنتیجهی انجام توسعهی شهری،
4
بهطور بسیار زیادی کاهش یابد.

تغييرات در حجم و نرخ
روان آب سطحي

حتی در توسعهی کمتراکم در حومهی شهر – نتيجه حتی بدتر نیز
میشود .با این میزان ،در اکثریت موارد جمعیت ماهیان از بین رفته و
سالمونها منقرض گشتهاند .در تراکمهای شهر تراموائی با ده تا بیست
واحد مسکونی در هر جریب ناخالص ،تا  50درصد از سایت میتواند،
با تالشی اساسی ،نفوذپذیر نگهداشته شود؛ اما این آمار میگویند که
 -1منبع :شهرداری آبینگتون ،واقع در پِنسیلوانیا
2- Little Shakes Creek in Jefferson County
 -3منبع :منابع طبیعی ،بخش مِریلَند

فرآيندهاي
فرسايش و
رسوب گذاري

اضمحالل و /يا از بين رفتن
زيستگاه آبي

افزايش ميزان
رسوبات ،آلودهكنندهها
در روانآب
 +حرارت آب

درجهي اهميت

شکل  10-8این عکس نشاندهندهی عوارض توسعهی شهری بر کرانههای
آبراهه است .حجم عظیم آب که بالفاصله پس از بارشهای شدید در طول
چندین ساعت وارد آبراههها میشوند ،قادر به ازبین بردن کرانههای آبراهه
بوده و سبب عقیم گشتن اکولوژی آبراهه میشوند .مثالی از این نوع تخریب
در اینجا ،در لیتِل شِ یکس کریک در بخش جِ فِرسون ،2واقع در مِریلَند،
3
قابلمشاهده است.

اختالل پيدا كردن و /يا از بين رفتن
كريدورهاي رودخانهاي

روبه زوال گذاشتن
كيفيت آب

شکل  12-8این جدول نشاندهندهی عواملی است که باعث محدود ساختن
ارزشهای اکولوژیکی آبراهههای شهری میشوند .تغییرات در حجم و میزان
روانآب سطحی ،عالوهبر اينكه مهمترین عامل تخریب ارزشهای اکوسیستم
سفرهی آب زیرزمینی است ،بهطور قابلتوجهی نیز به تخریب زیستگاه آبزیان
5
و كاهش کیفیت آب ،کمک میکند.

 -4منبعJ. David Rogers, 1997 :
 -5منبعBooth, 2000 :
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هم آب باران و هم فاضالب توالتها را (که به آن آب سیاه نیز گفته
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شاخص بيمهرگان تهآبي

40

میشود) را توسط یک لولهی واحد هدایت میکردند .برخورد با آب

0

شکل  13-8این نمودار نشاندهندهی بخشی از اطالعات بیولوژیکی آبخیزهای
پیوجِ ت لُولَند 1است .الگوی کاهش فزاینده آبزیان با بیشتر شدن نفوذناپذیری،
گواهی بر عوارض زیانبار ناشی از اختاللهايی است که انسان در هر سطحی
بهوجود میآورد (همانطور که توسط پوشش نفوذناپذیر اندازهگیری شده است).
()Booth, 2000

باران بهعنوان چیزی "بیهوده و هرز" و برابر با فاضالب انسانی سبب
پیدایش رسوم و فرهنگی شد که منجر به ابداع فناوریای گشت
که کانون اصلی توجه آن ازبینبردن هرچه سریعتر و کاملتر این
عامل "خطرناک" بود .با یکی ساختن آب باران و فاضالب سرویسهای
بهداشتی در یک لولهی واحد ،این آبهای مخلوطشده بايكديگر بسيار
خطرناک ميشدند و الزم بود تا از انسانها دور نگاه داشته شوند.
تنها در هفتاد سال اخیر بوده است که آب باران از آب سرویسهای
بهداشتی جدا شده است ،و بنابراین بهتازگي توانستهایم که این دو
سامانه و آبی را که حمل میکنند ،را بهطور صحیحی مورد مالحظه
قرار دهیم.
راههای محاسبهی اندازهی لولهها در بیش از یکصد سال گذشته،

البته مواد آالیندهی درون آبراهه سبب کشتن ماهیان نمیشوند.

یعنی از زمانی که فرمول نفرات مورد استفادهی عموم قرار گرفت،

آلودگی شیمیايی در آبراههها در سطوح نفوذناپذیر تا بیش از 50

تغییری نکرده است .این فرمول مقدار آبی را حساب میکند که ممکن

درصد آبخیز ،تبدیل به مشکلی جدی میشوند .در این سطح ،آنقدر

است به بخشهای مختلف منطقهی زهکشیشده وارد شود و اینکه چه

مواد شیمیايی و ذرهای وارد آبراهه میشوند كه حتي ميتواند آبشش

مدتی طول میکشد تا به نقطهی تخلیه برسد .حجم درنظرگرفتهشده

سختجانترین کوهو 2را نيز مسدود و مسموم كند .البته ،درواقع،

براساس حداکثر بارشی است که ممکن است اتفاق بیفتد ،که نوعاً

این موجودات مدتها پیش از بین رفتهاند -سالها قبل ،زماني که

در طول بازهی زمانی پنجساله در نظر گرفته میشود و به آن بسامد

عوارض توسعه سبب تغییر کمیتها ،درجهحرارتها و نرخهای جریان

بازگشت بارش طرح 3گفته میشود .در بسیاری از بخشهای آمریکای

آبخیز شد که در نهایت برای تخریب زیستگاه اين جانداران کافی

شمالی برای این منظور عموماً بارانی در نظر گرفته میشود که در

بود .ولی پوششدار ساختن سطوح باعث کشتن ماهیان نمیشود؛ بلکه

طول  24ساعت سبب بارش آبی به اندازهی ده اینچ (حدود 25

لولههايی که زهکشی سطوح پوششدار را انجام میدهند عامل اصلي

سانتیمتر) در یک سایت گردد .در برخی از حوزهها الزامات بهمراتب

اين واقعه هستند.

محافظهکارانهتری مورد استفاده قرار میگیرد ،و بسامد بازگشت باران
طرح در بازهی زمانی یکصد سال بهکار گرفته میشود – که نوعاً

سامانهی جمعآوری آبهای سطحی

چند اینچ از باران بازگشت طرح پنجساله بیشتر است .این امر ،البته،

معماری پایهی سامانههای زهکشی آب باران از چهار هزار سال

سبب ميشود که سامانههايی که فقط برای هدایت سریع آبهای

پیش ،زمانی که اهالی جزیرهی کرت ،در دوران تمدن عصر مفرغ،

منتج از بارانهای شدید و فاجعهبار به آبراهههای بیرون سایت

نخستین سامانه را ساختند ،تغییری نکرده است .در تمام طول این

طراحیشدهاند ،آبهای منتج از بارانهای مالیمتر ،و پُربسامدتر را به

تاریخ ،غیر از هفتاد سال اخیر ،سامانههای جمعآوری آبهای سطحی،

آبراهههايی هدایت کنند که سرعتی برابر یا بیشتر از آنها دارند ،به
همراه صدمات بیشتر به این آبراههها.

1- Puget Lowland watersheds
 Coho -2ماهي كوهو یا ماهي آزاد كوچك  kisutch Oncorhynchusکه بومي
شمال اقيانوس آرام است و به آن ( salmon cohoکوهوی سالمون) هم ميگويند.
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3- Design storm return frequency
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درصد كل باران ساالنه

توجه:
متوسط ساالنهي روانآب كوه بارنابي  70 -ميليمتر % 74 % 71
متوسط ساالنهي روانآب كلوونا  20 -ميليمتر

آبراهههای دریافتکنندهی آنها اتفاق میافتند ،تلطیف کنند.

0
ميزان بارش هر باران (ميليمتر)
ساحل شرقي (كوه بارنابي)
اوكاناگان (فرودگاه كلوونا)

حوضچههای نگهداري در اصل برای آرامساختن سیلهای بالقوهای که
در اثر توسعههای شهری ممکن است اتفاق بیفتند ،الزامی گردیدند .در
اجراي الزام حوضچهها تنها تاحدودی موفق بودهاند ،و در برخی موارد،
چنانچه اين كار بهموقع انجام نشود ،حتي سبب بدتر کردن سیلها
نيز میشوند ( با آزاد ساختن آبها در طول دورههای خیزاب .)2از نظر
رفع آلودگی ،بازدهی آنها بسیار محدود است .عموماً تصور میشود که

 = MARمتوسط ساالنهي روان آب

شکل  14-8نحوهی توزیع معمول حجم باران ساالنه .این نمودار نشان میدهد
که هرچند مقدار کل باران در این دو نمونه بسیار متفاوت است – یک نمونه
مربوط به منطقهی جنگل بارانی ساحلی (در بارنابی ،واقع در بریتیش کلمبیا)،
و نمونهی دیگر مربوط به شیب شرقی بسیار خشکتر کوههای َکسکِیدز (در
کلوونا ،واقع در بریتیش کلمبیا) است – ولی توزیع نسبی بارشهای کوچک تا
بزرگ ثابت میماند.

حوضچههای نگهداري  50درصد از آالیندهها را از بین میبرند ،که در
غیر این صورت وارد آبراهه میشدند .حذف  50درصد از آالیندهها
مانند این است که شما مقدار سمی که میخواهید بخورید را نصف
کنید :درعوض هماکنون ُمردن ،شما آهستهتر ميشود و بهصورتی
دردناک میمیرید .پژوهشها نشان میدهند که در برخی از موارد

حوضچههای نگهداري حتی میتوانند میزان آلودگی آبهای سطحی

چهار هزار سال توجه انحصاری به بارانهای شدید ،ما را از

را افزایش دهند ،بهگونهای که آب پاييندست حوضچه آلودهتر از آب

يافتن این که مشکل واقعاً چیست بازمیدارد .از نقطهنظر ماهیان،

باالدست آن است (راز این امر عجیب این است که ایجاد تالطم در

این بارانهای شدید نیستند که اهمیت دارند؛ بلکه بارانهای مالیم

آوردن آالیندههايی میشود که قب ً
ال در
حوضچه سبب بههمزدن و باال
ِ

مهماند .بارانهای سیلآسای کمیاب باعث انقراض ماهیها نمیشوند؛

آن تهنشین شدهاند).

اختالل روزمرهای که در اثر روش برخورد با آب بارانهای مالیم

مطلب مهمتر این است که حوضچههای نگهداري هیچ کاری

بهوجود میآید ،آنها را میکشد .در تمام بخشهای آمریکای شمالی،

برای بهبود تزریق آب بهدرون زمین انجام نمیدهند و درنتیجه کمک

غیر از چند بخش ،بيشتر بارانها مالیم هستند ،عموماً کمتر از یک

بسیار اندکی به آرام ساختن اغتشاشات واردشده به آبنگار 3آبراهه

اینچ در روز .در اکثر منطقهها ،بارانهای زیر یک اینچ (حدود 2/5

میکنند .این امر به این علت است که از نظر فیزیکی داشتن حوضچهی

سانتیمتر) در  24ساعت (یا یک میلیمتر در ساعت) حداقل 70

نگهداري بزرگ كه برای آزادسازی تدریجی و آهستهی آب باران

درصد از کل بارانی را که در سال میبارد ،تشکیل میدهند .عوارض

کافی باشد ،ناممکن (یا اگر نه ناممکن ،بسیار هزینهبر و فضابر) است،

نابودکنندهی سامانههای زهکشی برای سالمتی آبراهه به خوبی

نه در طول چهل و هشت ساعت (که نوعاً حداکثر زمان ماندن در

میتواند معطوف به تمرکز وسواسآمیز 1ما ،بر باران سیلآسا باشد،

حوضچهی نگهداري است) بلکه در طول هفتهها و حتی ماههايی که

و طراحی سامانههای ما بهطور كلي بر اساس آن بارشهاي نادر است.

برای تقلید از نرخ طبیعی تخلیهی خاکهای محل الزم است .حتی اگر
یک حوضچه آنقدر بزرگ ساخته شود ،همچنان نیازمند سازوکاری

حوضچههای نگهداري

برای تصفیهکردن است تا از عملكرد پاکسازی خاکها نیز پیروی

برخی از حوزهها ،ساخت حوضچههای نگهداري را درست در

کند .افزون بر اين ،برای خنک کردن آبهای سطحی که در معرض

باالدست نقاط تخلیه در آبراههها الزامی کردهاند ،به این امید
که بدترین آثار سامانههای جمعآوری آبهای سطحی را که در
 Crest -2هنگامی که آب رودخانه با باالترین حد خود (در زمان سیالب نسبت به سطح
زمین) میرسد .م.

1- Fixation

 Hydrograph -3نموداری که نشاندهندهی میزان آبی است که از یک نقطهی
بخصوص آبراهه در زمانهای گوناگون میگذرد .م.
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تابش آفتاب هستند ،به يك یخچالی نيازمند است تا درجهحرارت آن

به داخل آبراههها ریخته میشد .ولی داشتن پوشش با عوارض اندک

را تا حدی برای انواع جانداران آبی آبراهه پايين بیاورد.

یا فاقد هرگونه عارضه برای آبهای آبراههها ،غيرممكن نيست .برای

"سطح کام ً
ال نفوذناپذیر" در مقابل "سطح نفوذناپذیر مؤثر"

مثال ،چنانچه شما یک حیاط پشتی با مساحت هزار فوت مربع
( 93متر مربع) با سطح پوششداری برابر با  100فوت مربع (9/3

ارتباط مستقیم بین مقدار سطوح نفوذناپذیر در آبخیز و از بین

مترمربع) داشته باشيد ،بخش نفوذناپذیر حیاط شما  10درصد کل آن

رفتن ماهیان در آبراههها ،که اخیرا ً مورد توجه واقع شده است،

است .این نسبت سختفضا به نرمفضا "سطح کل نفوذناپذیر" نامیده

مهم و درعینحال بسیار ناراحتکننده است .متأسفانه ،این امر بهطور

میشود ،که به درصد بیان میگردد .بهجرأت میتوان گفت که ،این

معمول سبب ارايهی واكنشهايي از سمت برخی از پژوهشگران،

بخش پوششدار حیاط ،با دیگر راهها ،بامها و مسیرهای سوارهی ورود

متخصصین محیط زیست ،و کارشناسان سیاستگذار شده که

به خانهها در منطقه ترکیب شده ،و در نابود ساختن آبخیز سهم

در نهايت منجر به ساخت و ساز افقیبیرویهی بیشتر شده است.

مهمي ايفا ميكند.

آستانهی  10درصدی سطوح نفوذناپذیر از کل سطح آبخیز ،که

ولی چه اتفاقی میافتد اگر آبی که بر این سطح پوششدار

با بیشتر شدن آن ،خطر از بين رفتن ماهيان آغاز ميشود ،باعث

میریزد ،به خاک مجاور آن منتقل شود ،و این خاک بهاندازهای

شده که بسیاری از افراد به اين باور برسند که سطوح نفوذناپذیر در

نفوذپذیر باشد که همیشه آب را جذب کند؟ در این صورت ،تأثیر این

توسعههای جدید شهری نباید بیش از  10درصد کل آبخیز باشند.

بخش پوششدار بر آبخیز صفر است .چنانچه برعکس باشد ،چطور؟

نتیجهی این امر تراکم حداکثر تقریباً یک واحد مسکونی در هر دو

کشی آب
یعنی اگر در وسط این بخش پوششدار ،مجرايی برای زه ِ

جریب یا کمتر از آن است (درصورت وجود مناطق تجاری و راههای

ریخته شده بر روی آن باشد که آن را ،چه توسط اتصالی با لولههای

اصلی در آبخیز ،اين عدد حتي به مراتب كمتر نيز ميشود) .برخی

سخت ،یا توسط کانالی که به جدول مسیر سوارهی ورود به خانه ختم

افراد ،شامل تام هولز 1از ل ِیسی ،واقع در واشنگتن ،حتی آنقدر پیش

میشود ،به سامانهی زهکشی خیابان متصل سازد .در این صورت،

رفتهاند که اعتقاد دارند در تراکمهای باالتر از یک واحد مسکونی در

سطح پوششدار "از نظر آبشناسی" به سامانهی جمعآوری آبهای

هر پنج جریب با دسترسي جادهای شنی ،همراه با تراکم جدید براي

سطحی متصل است .این امر سبب میگردد که تأثیر منفی این سطح

برجهای بلند و منفرد با خطوط حملونقل همگانی و تأثیرات کم

پوششدار بر آبخیز به حداکثر خود برسد.

زیستمحیطی ،هیچ منطقهی تکخانواری نباید مورد تصویب قرار

پس چگونه میتوانیم سطوحی را که مانند سطح پوششدار

گیرد .در مواجهه با چنین راهحلهای افراطی ،بسیاری از افراد چنین

حیاط ،هنگامی که آب آن به باغچهی کناري جذب میشود و

استنتاج کردند که آبخیزهای سالم با محلههای قابلپیادهروی و

ضرری برای آبخیز بهشمار نمیآید ،را از سطح پوششدار حیاط،

ارزانقیمت قابلانطباق نیستند .هنگامی که انتخاب در این شرایط بد

هنگامی که آب آن در سامانهی جمعآوری آبهای سطحی خیابان

انجام میشود ،بهطور حتم ماهیان بازنده هستند .خوشبختانه ،این امر

تخلیه میشود ،تشخیص دهیم؟ این کار توسط تمایز بین سطح کل

غیرقابلاجتناب نیست.

نفوذناپذیر 2و سطح مؤثر نفوذناپذیر 3یک سایت انجام میشود .در هر
دو موردی که در باال توصیف شد ،سطح کل نفوذناپذیر حیاط يكسان

بسیاری از پژوهشهايی که به این نتیجهگیریهای تأسفبار

است 10 :درصد (سطح کل نفوذناپذیر یک اندازهگیری کفسازی و

منجر شدهاند ،در آبخیزهايی انجام گرفته است که آبهای سطحی

بامهاست و تمایزی بهجهت روش زهکشی قائل نمیشود) .اما سطح

جمعآوری شده از سطوح خیابان و بامها توسط لوله و بهطور مستقيم
)2- Total Impervious Area (TIA
1- Tom Holz
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)3- Effective Impervious Area (EIA

پوششداری که آب آن به باغچهی مجاور میریزد تأثیری در آبخیز

از نگهداري مقدار فراوانی از آب در برگها گرفته (درختان همیشهسبز

ندارد .درنتیجه سطح مؤثر نفوذناپذیر آن صفر است .اگر تمامی آب

بهویژه برای این منظور مناسب هستند) تا نگهداري مقادیر زیادی از

این سطح پوششدار به درون زمین وارد شود ،تا جايی که به ماهیان

آب در سامانههای گستردهی ریشهی خود.

مربوط میشود ،كفسازي وجود ندارد .این وضعیتی است كه همه ما

نزدیک شدن به آبنگارهای طبیعی ،فارغ از اینکه سطح

میتوانیم و باید بهدنبال آن باشیم .چهار قانونی که در زیر میآید ،ابزار

نفودناپذیر چقدر است ،غيرممکن نيست .برای مثال ،میتوان منظری

انجام این امر را مهیا میسازد.

را طراحی کرد که عوارض آن صفر باشد و در عین حال  100درصد
سطح آن توسط پیادهروها ،خیابانها ،و بامها پوشیده شده باشد .سطح
کل نفوذناپذیر چنین سایتی  100درصد خواهد بود ولی سطح مؤثر
نفوذناپذیر آن میتواند صفر باشد! این امر توسط نگهداري آب بر روی
بامها و سپس تزریق آن به زیر پیها و مقطع خیابانها قابلانجام
است .تزریق کل این آب پُرهزینه خواهد بود ،چراکه مستلزم وجود

اطاقکهای تزریق فراوان در زیر همهی خیابانها و پیادهروها ،و وجود
بامهای سبز برفراز تمامی ساختمانها خواهد بود ،ولی این امور عملی
()a

()b

شکل  15-8هنگامیکه روانآب بر روی چمن نفوذپذیر هدایت میشود (،)a
سطح مؤثر نفوذناپذیر بخش کفسازیشده صفر درصد است ،اما هنگامیکه
روانآب به سامانهای لولهای هدایت گردد ( ،)bسطح مؤثر نفوذناپذیر بخش
کفسازیشده  100درصد است.

و قابلانجام هستند .البته ،تزریق آب در سایتهايی که سطح کل
نفوذناپذیر آنها کمتر از  100درصد باشد آسانتر است .بخشهای
شهر تراموائی ،که دارای تراکمی بین ده تا بیست واحد مسکونی در
هر جریب هستند ،اغلب همچنان  50درصد نفوذپذیرند ،و به این
ترتیب سطوح نرم زیادی را برای کار کردن در اختیار میگذارند.

چهار قانون برای تزریق آب به زمین

قسمتهای نرم اکثرا ً چمن و سطوح منظرسازیشدهی حیاطها و

قانون  :1تزریق ،تزریق ،تزریق

بلوارهای درختکاریشد ه هستند.

2

همانند کسبوکار امالک و مستغالت ،که تنها از سه واژه شامل
مکان ،مکان ،مکان ،تشكيل شده است ،درمورد توسعهی شهری جدید
یا بهبودبخشی شهر موجود براساس كاهش تأثیرات مضر بر آبراههها،

قانون  :2طراحی برای تزریق یک اینچ آب در روز

ولی چقدر از آب باران باید به زمین تزریق شود؟ مسلماً ،اگر

بخواهیم کام ً
ال از نحوهی عملكرد سایت قبل از توسعه پیروی و تقلید

نیز فقط سه کلمه وجود دارد :تزریق ،تزریق ،تزریق.
اگر تمامی باران یا اکثر آبی که بر سایت میبارد بتواند به درون

کنیم ،تزریق کل آب باران را باید هدف قرار دهيم .متأسفانه ،در

زمین نفوذ کند ،در این صورت آبنگار 1موجود پیش از توسعه ،مورد

برخی از بخشهای آمریکای شمالی امکان جاری شدن سیل با بارش

تقلید قرار گرفته است .چنانچه این امر توسط یک راهبرد قوی

بیش از ده اینچ ( 25سانتیمتر) آب بر روی زمین در طول بازهی

درختکاری برای خیابانها ،حیاطها ،و در تراکمهای بهخصوصی،

زمانی بیست و چهار ساعت وجود دارد .این سیلها که به سیالب

بامها ،تقویت گردد ،در این حالت آبنگار قبل از توسعه میتواند

صدساله معروف هستند ،پایهی طراحی سامانههای جمعآوری آبهای

حفظ گردد .هرچه از اهمیت درختان در منظر شهری گفته شود ،کم

سطحی هستند ،ولی آیا باید اساس طراحی سامانههای تزریق باشند؟

است؛ درختان از تخلیهی آب سایت به روشهای بسیاری میکاهند،

اگر خاکها توانايی جذب و تزریق این مقدار آب را در طول بیست

1- Hydrograph

2- Condon and Teed, 1998
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و چهار ساعت داشته باشند ،پاسخ مثبت است ،اما خاکهای کمی

و  1/25اینچ ( 22و  32میلیمتر) در روز ،به رقم مورد نظر  90درصد

دارای چنین قابلیتی هستند .خوشبختانه ،انواع گوناگون آبزیان قادر

نفوذ در زمین منجر خواهد شد .در ابتدا ممکن است عجیب بهنظر برسد

به مقابله با چنین سیلهای عظیم و اندکي هستند.

که یک استاندارد برای شمال غرب بارانخیز تقریباً همانی باشد که برای

مشکل واقعی سیل عظیم نیست ،که در محیطهای طبیعی نیز

جنوب غرب خشک است ،ولی چیزی که در اینجا مهم است ،مقدار کل

بهندرت اتفاق میافتد .مشکل بزرگتر این است که توسعهی شهری

باران در طول یک سال نیست ،بلکه درصد کل مقدار بارش ساالنهی

چگونه سبب تغییر رفتار آبراههها تحت شرایط معمولیتر میگردد.

یک منطقهی بهخصوص است که توسط بارشهای کوچک ،در برابر

از آنجاکه پژوهشها نشان میدهند ،هنگامیکه سطح نفوذناپذیر به

بارشهای بزرگ ،انجام شده است .در تمامی بخشهای این قاره ،بهجز

آستانهی  10درصد سطح کل نفوذناپذیر میرسد ،آبخیزها شروع به

یک بخش آن ،سهم بارشهای کوچک در آبرسانی به آبراهههای

ازبینرفتن میکنند ،بنابراين چه اتفاقی میافتد اگر بخواهیم منظری

مربوطه بیشتر از سهم بارشهای بزرگ بیش از یک اینچ در روز است.

شهری را با ،بهعنوان مثال ،سطح کل نفوذناپذیر  50درصد طراحی

قانون "یک اینچ در روز" مهمترین قانون در بین قوانین فهرستشده

کنیم ،طوريكه انگار تنها  10درصد آنها پوششدار است؟ چه اتفاقی

است .بحثهای مرتبط با اهداف نحوهی عملكرد جمعآوری آبهای

میافتد اگر بخواهیم آنها را بهگونهای طراحی کنیم که سطح کل

سطحی ،اغلب در زبان مشکل و اسرارآمیز مهندسی سیویل غرق

نفوذناپذیر  50درصد باشد ولی سطح مؤثر نفوذناپذیر  10درصد باشد؟

میشود ،و در بيشتر موارد منعکسکنندهی این نقطهنظر هستند که

منطقاً چنین استنتاج میشود که اگر بتوانید  90درصد آب باریده

آب باران چیز بیفایدهای است و ارزش نگهداري ندارد و باید از شر

شده بر سایت را جذب کنید ،از نحوهی عملكرد سایتهايی با سطح

آن خالص شد .برای بازگرداندن آب به درون زمین ،نه به نرخ جریان

کل نفوذناپذیر  10درصد تقلید و پیروی کردهاید .چنانچه هدف شما

و نه به محاسبات اندازهی لولهها نياز است .آب باران در همانجا

جمعآوری اکثر آب بارانی است که بر روی سایت میبارد ،و نه همهی

که میبارد ،میماند .درنتیجه ،بخشی از ارزش قانون "یک اینچ در

آن ،در این صورت بهترین کاری که میتوانید بکنید این است که

روز" ،سادگی فوقالعادهی آن است .این قانون بهراحتی در یاد میماند،

سنگینترین بارشهايی که مهار کردنشان سخت است را رها کرده ،و

بهکارگیریاش آسان است ،و مهمتر از همه ،صحیح است.

بقیهی بارشها را مهار و به زمین تزریق کنید .اما برای انجام این کار،
آستانهی اندازهی بارشهايی که همیشه باید مهار شوند کدام است؟

قانون  :3آب در همهجا به زمین نفوذ کند

جواب این سوال برای اکثر منظرهای موجود در آمریکای شمالی این

قانون "یک اینچ در روز" تنها در صورتی نتیجه میدهد که بتوان

است که :برای مهار کردن  90درصد کل آب باریده شده بر سایت،

آب را در هر سانتیمتر از سایت نفوذ داد .ولی هر سایت توسعهيافته

اینچ
باید تمامی بارشهای زیر یک اینچ ( 2/5سانتیمتر) و نخستین ِ

دارای بخشهايی است که نسبت به دیگر بخشهای آن برای نفوذ

هر بارش بزرگتر از آن مهار گردد.

آب در زمین ،کمتر مناسب هستند .در مثال حومهی شهر تراموائی

در کمال شگفتی ،این مقدار در سراسر نقاط آمریکا و کانادا تفاوت

ما ،کل نفوذ آب باید در زمینهای چمن و بلوارها اتفاق بیفتد ،که 50

چندانی ندارد (تنها مورد استثناء فلوریدا است که در آن توفانهای

درصد از سطح سایت را به خود اختصاص میدهند .اگر این زمینهای

شدید همراه با آذرخش وجود دارد) .تحلیلی سریع از منظرهای غرب

چمن بتوانند یک اینچ آبی را که در روز بر روی آنها میبارد به زمین

میانه ،شمال شرق ،جنوب غرب و َکسکِیدز( 1از نواحی ساحلی بریتیش

نفوذ دهند ،و بتوانند آبی را که از سطوح پوششدار اطراف آنها جاری

کلمبیا تا سواحل شمالی کالیفرنیا) ،نشان میدهد که طیفی بین 0/85

میشود ،که  50درصد دیگر سایت را تشکیل میدهد ،را به درون
زمین نفوذ دهند ،در این صورت به هدف خود رسیدهایم .بسیاری از

َ -1کسکِیدز یا رشته کوه کسکیدز (به انگلیسی )Cascades :رشته کوهی دندانهدار واقع
در ایاالت اُرگان ،واشینگتن ،و بریتیش کلمبیا در آمریکای شمالی میباشد .قله اصلی آن،
کوه رینر به ارتفاع  ۴۳۹۲متر میباشد .م.
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خاکها بدون هرگونه مشکلی قادر به نفوذ دادن دو اینچ آب در روز
هستند .اگر روانآب را به فضاهای محدود هدایت کنیم ،کار سختتر

میشود .چنانچه آب باریده شده بر  50درصد نفوذناپذیر سایت را

قانون  :4خاکهای سنگین خاکهای خوبی هستند

جمعآوری کرده و به هر دلیلی آن را به درون "باغ بارانی" (منطقهای

خاکهای متفاوت ،از نظر نفوذپذيري آب ،قابلیتهای مختلفی

گیاهکاریشده که بهمنظور جذب مقادیر فراوان آب طراحی شده

دارند ،اما تقریباً تمامی خاکها قابيت نفوذ دادن یک میلیمتر در

است) هدایت کنیم ،که تنها  5درصد سایت را میپوشانند ،این باغ

ساعت یا یک اینچ در روز را دارند .این نکته يك عامل کلیدی است.

بارانی باید هم یک اینچی را که بر آن میبارد در خاک نفوذ دهد ،و هم

بيشتر مهندسین سیویل اطالعات فراوانی درمورد نفوذپذیری خاک

ده اینچ اضافی دیگر را .یازده اینچ ،مقدار بسیار زیادی است .خاکهای

دارند ،اما هنگامی که نحوهی عملكرد مطرح میشود ،فرضهای بسیار

بسیار اندکی وجود دارند که بدون هرگونه اصالحی قادر به نفوذ دادن

متفاوتی در ذهن خود دارند .برای اکثر مهندسین ،خاکهای دارای

این مقدار آب باشند .به این علت ،باید آب را در هرکجا كه ميتوان

نفوذپذیری زیر  10یا حتی  20میلیمتر در ساعت ،خاک نفوذناپذیر،

نفوذ داد – در هر حیاط و حاشیهی هر راه – و هیچ فرصتی را به این

"رسی" محسوب میشود .جامعهی مهندسی هنگامیكه
یا خاک ُ

منظور از دست نداد.

میزان نفوذپذیری آب در طیف صدها میلیمتر در ساعت یا بیشتر قرار
داشته باشد ،آن را خاک متخلخل میشمارند.

فقدان درک مشترک بين ارزش نفوذپذیری آهستهی فراگیر
برای سالمت آبراهه و فرض جامعهی مهندسی ،که نفوذپذیری تنها
درصورتی میسر است که خاکها دارای تخلخل بسیار زیاد باشند،
باعث ایجاد موانع اجرايی بسیاري ميشود .برای فائق آمدن بر این
موانع ،معموالً بحثی مفصل و دقیق در چارچوب یک الزام است.
حامیان راهبردهاي نفوذ دادن آب به درون زمین باید نگران این
اختالف زبانی و تفاوت در نحوهی درک حداقل شرایط الزم برای
خاک جهت نفوذپذیری آن باشند .از دیدگاه مهندسی ،فقط خاکهای
شنی قادر به نفوذ دادن آب باران هستند .از دیدگاه فراگیرت ِر پایداری،

شکل  16-8محلهی پایدار پرینگِل کریک در ا ُ ِرگان ،آبهای سطحی سطح
خیابانها ،بلوارها ،و حیاطها را در زمین نفوذ میدهد .در اینجا پوششدار کردن
یک خیابان خودکفا با آسفالت نفوذپذیر دیده میشود.

نوع خاک

طیف رسانائی هیدرولیکی معمول

شن و ماسه ()sands & gravels

بیش از  50میلیمتر در ساعت

خاکهای ماسهای ()sandy loams

 10تا  50میلیمتر در ساعت

خاکهای سیلتی ()silty loams

 5تا  40میلیمتر در ساعت

خاکهای ُرسی ()clay loams

 2تا  6میلیمتر در ساعت

ُرس ()clays

کمتر از  2میلیمتر در ساعت

تقریباً تمامی خاکها قادر به نفوذ دادن آب هستند ،حتی خاکهای
سنگین .عملكرد آبخیز ،فارغ از اینکه چه خاکی سطح آنرا پوشانده
باشد ،بستگی به قابلیت خاک آن برای جذب و نگهداشتن آب دارد.
چنانچه خاک یک آبخیز ،سنگین باشد ،منجر به رژیم بسیار دقیق و
خاصی از جریان میانی میشود که طی آن :آبها نسبت به خاکهای
شنی مدت بسیار طوالنیتری در خاکهای سنگین نگهداشته خواهند
شد ،نسبت به خاکهای شنی بهمراتب بهتر تمیز میشوند ،و در
نهايت سبب پیدایش منظری ميگردند که نسبت به آبخیزهای
شنی توسط آبراهههای کوچک و مولد بیشتری تکهتکه شده است.
بهطور خالصه ،ویژگیهايی که در اذهان بسیاری از مهندسین سبب

شکل ( 17-8مثلث بافت خاک )

2 1

مشکلساز بودن خاکهای سنگین میشوند ،دقیقاً همانهايی هستند
1- Soil texture triangle

که باعث غنی شدن آبخیزها از نظر بیولوژیک میشوند.

 -2منبع :حسابگر ویژگیهای هیدرولیکی ،دانشگاه ایالت واشنگتن،
http://hydrolab.arsusda.gov/soilwater/index.htm
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زیرساخت سبز برای قطعات زمین

اندازهای زیاد شود که نتواند در بام نگهداري و تبخیر گردد ،باید به

قطعات زمین میتوانند هر اندازهای باشند ،كه معموالً کوچکاند،

درون زمین زهکشی شود .در طول فصول بارانی ،مانند زمستان شمال

در اکثر مناطق يافت ميشوند و متوسط اندازهی آنها کمتر از یک

غرب اقیانوس آرام ،اکثر بارانی که بر روی بام سبز میبارد بهنحوی

جریب است .گاهي اوقات ،مالکیت آنها همگانی است ،مانند مدارس

بهصورت روانآب داخل زمین نفوذ ميكند .در زمستانهای بارانی

و پارکها .برای محافظت از آبخیز ،قطعات زمین برای نگهداري آب

فایدهی بامهای سبز ،آهسته انتقالیافتن آب به درون زمین است،

باید هماهنگ با چهار قانونی که در باال آمد ،طراحی شوند .درصورتيكه

اما این تنها فایدهی مهم آنها در چنین اقلیمی است .در اقلیمهای

 40تا  60درصد سایت هنوز نرم باشد ،اين كار بسيار ساده ميشود.

گرمتر و در اقلیمهايی که بارش باران بهنحو متعادلتری در طول سال

در منظرهای مسکونی ،این قسمت نرم معموالً بخش چمنکاریشده

توزیع میشود ،بامهای سبز ،فوايد بيشتري دارند .در آمریکا ،بامهای

تراموائی بین ده تا بیست واحد مسکونی در جریب،
است .در تراکمهای
ِ

سبز احتماالً در مناطق سواحل خلیج و فلوریدا ،که هوا گرم است و

این امر قابل دستیابی است ،البته درصورتيكه ساختمانها مرتفع

باران بهنحو متعادلی در سراسر سال توزیع شده است ،بیشترین فایده

باشند (برای مثال ،مثل خانهای سهطبقه با مساحت  25در  35فوت،

را دارند .درنتیجه ،در این مناطق برای حفظ فوايد تبخیر کردن آب

برابر با  7/5در  10/5متر) درعوض ساختمانهای کمارتفاع و گسترده

توسط گیاهان برای خنک ساختن هوا ،نيازي به آبیاری نیست .با

(برای مثال ،مانند یک خان ه در مزرعه با مساحت  35در  75فوت،

حرکت از ساحل خلیج و فلوریدا بهسوی شمال و غرب ،ارزش ذاتی

برابر با  10/5در  23متر) .در اینجا ،که کانون توجه ما نفوذ دادن

بامهای سبز کم میشود ولی از بین نمیرود.

آب در زمین است ،ساختمان مرتفع با مساحت کوچک اجاز ه میدهد
خانههای مسکونی با تراکم متوسط قابلانطباق باشند (با حفظ فضای
حیاط برای بازی ،برای باغچهها ،و برای نفوذ دادن آب به درون زمین).
بامها
در تراکمهای تراموائی ،سطح بامها میتوانند بیش از  25درصد
از مساحت ناخالص سایت مورد توسعه را بپوشانند .بامها میتوانند
بهگونهای طراحی شوند تا آب را در خود نگاه داشته و با تبخیر آنرا
به جو بازگردانند و به این ترتیب در تابستان سبب محافظت از بنا در
برابر حرارت زیاد و خرابشدن پیشرس مصالح بام و عایق آن میشوند.
بامهای دارای الیهای از گیاهان ،بام سبز نامیده میشوند ،چه ساده
باشند ،چه پیچیده .اطالعات فوقالعاده زیادی در مورد مبحث ساخت
بام سبز وجود دارد ،بنابر این از ارايهی جزئیات فنی آن در اینجا
خودداری میشود.
چیزی که در اینجا الزم است ،قراردادن راهبردهاي بام سبز در

شکل  18-8یک منطقهی صنعتی در سیاتل ،واقع در واشنگتن ،که در آن
سطح بامها اکثر مساحت سایت را پوشانده ،و بقیهی سایت را نیز جادههای
پوششدارشده اشغال کردهاند.

رابطهای صحیح با راهبردهاي مربوط به قطعه زمین و خیابان ميباشد،
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چیزی که اگر تاکنون اص ً
ال انجام شده باشد ،بهندرت بوده است .آب

با اینوجود ،هنگامی که میزان سطح پوشش توسط ساختمان

میتواند بر روی بامها نگهداري شود و بر روی بامها تبخیر گردد،

افزایش مییابد نقش بامهای سبز برای کنترل آب باران مهمتر

ولی نمیتواند به درون بامها نفوذ کند .هنگامی که مقدار آب به

میشود .در بخشهای صنعتی خاصی ،بامها میتوانند بیش از 70

درصد از سطح ناخالص منطقه را بپوشانند (بقیهی سطح توسط

معموالً توسط نسبت فوت مربع بنا به مساحت سایت ،2یا نسبت زیربنا/

جادهها پوشیده میشود) .با فقدان مناطق دارای پوشش گیاهی برای

سطح – سبب غیراقتصادی کردن ساختمان میشود) .یک الیه سنگ

نفوذ دادن آب ،بامهای سبزی که بتوانند عملكرد خوب و قویای

شکسته در خط ریزش کمک خواهد کرد تا آب در چمن و خاک

داشته باشند ،میتوانند نقشی حیاتی داشته باشند  -بهویژه اگر در

زیرین پخش گردد.

آبخیزهای حساسی قرار داشته باشند.

شیبدار ساختن قطعه زمین نیز اهمیت بهسزايی دارد .ایجاد

این نکات اخطاردهنده تنها برای مقابله با ادعاهای بیشازاندازه

شیب تند در قطعات زمین چمن بهخاطر ترس از بازگشت آب به

اشتیاقآمیز بسیاری از حامیان بام سبز در اینجا مطرح شده است.

درون زیرزمین ،تبدیل به یک روش سنتي شده است .اما ،شیبهای

بامهای سبز بهخودیخود از ارزش محدودی برخوردارند ،مگر اینکه

بیش از  2درصد ،بسته به نوع بارندگی و شرایط خاک ،میتوانند آب را

بخشی منسجم از یک سامانهی زیرساخت سبز برای جمعآوری

با سرعتی زياد از روی چمن عبور دهند .بنابر این ،شیبهای بین  1و 2

آبهای سطحی باشند .هنگامی که بخشی منسجم از یک سامانه

درصد یا حتی تورفتگیهای صاف بسيار توصيه ميشوند .حیاطها باید

باشند ،هزینهها و فواید نسبی بامهای سبز باید در برابر هزینهها و

شیب دار باشند تا از جریان کانالیزه اجتناب شود ولی باید جریان آب

فواید راهبردهاي قابل اعمال در قطعهزمین ،خیابان ،یا دیگر مناطق

را تا حد ممکن در تمامی فضای حیاط پخش کند .هدف آشکارا این

همگانی داخل سایت یا محلهی مورد توسعه ،قرار داده شوند .چنین

است که آبی که از بام به پايين میریزد ،حداکثر شانس ممکن برای

برخوردی با بستر راهبرد بام سبز بهندرت انجام شده است .در برخی از

برقراري تماس پایدار با سطوح چمن و منظرسازیشده و خاکهای

بخشهای کشور ،پوشش گیاهی برای بامها الزامی است ،درصورتیکه

جاذب زیرین آنها را داشته باشد.

الزامی برای راهبردهاي تقلیل مقدار روانآب حاصل از مناطق

نحوهی معمول انجام توسعهی سایت ،ظرفیت خاکهای سایت را

کفسازی شدهی قطعات زمین وجود ندارد .این امر باعث شکستی در

برای نفوذ دادن آب از بین میبرد .چنانچه سایتهای مورد توسعه

سطح سیاستگذاری شده است و در نتيجه درک اینکه چگونه کل

خاک فوقانی خوبی داشته باشند ،اغلب هنگام عملیات خاکی زمین،

سامانهی آبخیز شهری عمل ميكند و کجا راهبردهاي تقلیلدهنده

برداشت شده و فروخته ميشوند .یک سال بعد ،یا هنگامی که عملیات

میتوانند بیشترین بازدهی را نسبت به هزینهی مصرف شده داشته

ساختمانی به پایان رسیده است ،مقدار بسیار کمتری خاک به سایت

باشند ،ناملموستر ميشود.

آورده میشود و الیهای نازک از آن بر روی خاک زیرین محل پخش
میگردد که تا حد زیادی توسط یک سال رفتوآمد ماشینآالت سنگین

زمین

در سایت کوبیده شده است .فشردگی زیاد خاک سبب از بین رفتن

هنگامی که آب از بام به پايين میرسد ،باید در کوتاهترین

فضاهای خالی در خاک اصلی شده و نفوذ آب را غیرممکن میسازد.

زمان ممکن در سطوح نرم پخش شود .در مورد اکثر ساختمانهای

افزون بر اين ،قابلیت این خاکها را برای رشد ریشهی گیاهان از بین

مسکونی ،این کار میتواند با حذفکردن آبروهای باران 1درقبال

میبرد .سطوح چمنی که بر روی چنین خاکهايی ایجاد میشوند

جلوآمدگیهای طویل بام ،با هزينهاي كم ،انجام شود (بهطور

قادر به نفوذ دادن آب نیستند ،و پس از بارانهای شدید ،اکثر آب

ناكارآمدي ،اغلب از جلوآمدگیهای بام ،توسط الزامات مربوط به

باران را بهعنوان روانآب به خیابانهای اطراف میفرستند ،و درنتیجه

عقبنشینی ،ممانعت بهعمل میآید .بهطور معمول جلوآمدگیها

کارکردشان نسبت به سطح بتونی مجاورشان تنها اندکی بهتر است.

بهعنوان بخشی از حجم مجاز در سایت بنا محسوب میشود – که

پیشنهاد ما ،انجام راهی آسان است که از دو بخش تشکیل
میشود .اول ،اطمینان حاصل شود که خاکهای اطراف ساختمانها

 Gutter -1که در لبهی بام برای جمعآوری آب باران بام و هدایت آن نصب میشود .م.

)2- Surface/floor ratio (SFR
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کوبیده نمیشوند ،و سپس هنگامی که ساختمانسازی به پایان رسید،

الزام بام سبز در بسیاری از جاهاست .یک فوت خاک سطحی ،بافرض

رسیدگی الزم برای کاشت گیاهان انجام شود .دوم ،حداقل همانقدر

خشکبودن مکفی آن ،قادر به جذب تقریباً سه اینچ کامل آب باران

خاک سطحی که از سایت خارج شده ،یا حتي بیشتر ،در آخر به سایت

اینچ الزم (بهیاد داشته باشیم که هدف کلی ،یک
است ،بیش از دو ِ

برگردانده شود .همانطور که در باال گفته شد ،پس از اتمام عملیات

اینچ در روز است ولی از آنجا که فقط نیمی از سطح سایت نفوذپذیر

ساختمانی ،حدود  50درصد از خاك سایت نرم باقی خواهدماند .اگر

است ،درنتیجه هر بخش نرم آن باید دو اینچ از آب باران را در بیست

سایت ،پیش از آغاز عملیات ساختمانی ،شش اینچ خاک خوب داشته

و چهار ساعت جذب کند).

باشد ،درنتیجه این مقدار خاک باید حاوی خاک کافی برای بازگرداندن
یک فوت خاک به تمامی قسمتهای نرم سایت باشد .برای بسیاری

راههای پیاده

از سایتها که خاکهای زیرین آنها سنگین است ،انجام این کار

در بسیاری از قسمتهای آمریکای شمالی ،هدایت آب بام به

احتماالً مؤثرترین راهبرد است .چنین الیهی ضخیمی از خاک ،از نظر

زمینهای چمن به معنی شرایط گلوالیآمیز بودن زمینهای

مواد ارگانیک دارای منافذ فراوان و غنی بوده و مانند اسفنجی آیدهآل

گیاهکاریشده در طول هفتههای زیادی از سال است .این امر مانع

برای جذب و دفع تدریجی آب به خاک اصلی زیرین عمل ميكند.

از اجرای این توصیهها در برخي از بخشها ميشود .راهحل ديگر
شامل بهرهگیری از پیادهروها در جاهای الزم است .متأسفانه ،این امر
میتواند منجر به افزایش سطح کل نفوذناپذیر ،و احتماالً سطح مؤثر
نفوذناپذیر نیز شود .استفاده از سنگهای زی ِر پا برای حیاطهای پشتی
که زیاد مورد استفاده قرار نمیگیرند ،راهحل مؤثري است كه عوارض
كمتري در پي دارد .سنگهای زی ِر پا ،مانند کفسازی بخشی از حیاط

که قب ً
ال بهعنوان یک راهحل مورد بحث قرار گرفت ،طبق تعریف آنها،
توسط مناطق نفوذپذیر نرم ،احاطهشدهاند .در اکثر خاکها ،صفر بودن
سطح مؤثر نفوذناپذیر سنگهای زیر پا محتمل است .سنگهای زیر
پای همسطح با چمن یا بسترهای پوشیده با سنگهای شکستهی
اطراف آنها ،طبق قانون آمریکايیان براي افراد معلول ،2قابل دسترسي
شکل  19-8خاک سطحی سایت که از عملیات خاکی اولیه جمعآوری و حفظ
1
گشته است ،در حال برگرداندن به قطعات مسکونی در توسعهی کالیتون شرقی
در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا ،است.

محسوب میشوند.
برای راههای پیادهای که بیشتر استفاده ميشوند ،مانند مسیرهای
بین درب جلويی ساختمان تا پیادهرو ،یا مسیر بین درب پشتی
ساختمان تا گاراژ یا نوار سواره ،الزاماً باید سطحی کفسازیشده و
پیوسته وجود داشته باشد .کفسازی نفوذپذیر راهی مفيد در کاهش
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در پروژهی کالیتون شرقی در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا ،برای

سطح مؤثر نفوذناپذیر به صفر برای این سطوح است ،اما اغلب شیب

مثال ،الیههای بسیار ضخیم خاک سطحی ،عملكردی بهمراتب بیشاز

عرضی (کمی شیب به یک طرف) بتون نفوذناپذیر یا آسفالت به طرف

حد انتظار از خود نشان داد .الزام دوبرابر کردن خاکریزی بخشهای

شمشادکاری یا چمنکاری کنار آن نيز به همان اندازه مؤثر است.

نرم سایت تا عمق دوازده تا شانزده اینچ ،بسیار مؤثرتر و معقولتر از

مناطق کناری حیاط میتوانند تقعر اندکي داشته باشند و با کمی

1- East Clayton

)2- Americans with Disabilities Act (ADA

فرورفتگی قادر به نگهداري آب باران شوند ،و در نتيجه باعث ایجاد

پارکینگ و تعمیرگاه

ماندابهای کوچکی برای دورههای زمانی کوتاه پس از بارشهای

در تراکمهای ده تا بیست واحد مسکونی در هر جریب شهر

شدید باران گردند .این پدیدهی زودگذر روشی بسیار مؤثر برای نفوذ

تراموائی ،محوطههای پارکینگ نباید الزامی باشد .تمام پروژههای

دادن آب به درون زمین است و درضمن سبب ایجاد جاذبهی بصری

اخیر شهر ونکوور ،تجاریهای بخش خصوصی ،و پروژههای مسکونی

در حیاط نیز میشود .متأسفانه ،وجود "آب راکد" بر روی چمنها

که تراکم ناخالص بیش از بیست و پنج واحد مسکونی در جریب

حتی برای چند ساعت ،با اکثر آيیننامههای موجود ،مغايرت دارد و راه

دارند ،دارای پارکینگ زیرزمینی هستند (این امر بعضی اوقات الزامی

موجهی برای نگهداري آب باران در سایت محسوب نميشود؛ بهعبارت

است اما در اغلب اوقات نتیجهی بازار هماکنون خوب منطقهی ونکوور

دیگر ،ما از برکههايی که پس از باران بهوجود میآیند ،هراس داریم.

برای مسکن با تراکم باالتر است ،که در آن خریداران اصرار بر داشتن

درنتیجه بهکارگیری این راهبرد بدون هزینه اغلب با مشکل روبروست.

پارکینگ سرپوشیده دارند و از منظر محوطههای پارکینگ روباز
خوششان نمیآید) .در تراکمهای پايينتر ،پارکینگ در خیابانها،
نوارهای خطی ،یا در گاراژها قرار دارد .یکی از پیآمدهای این امر

چاه خشك در مسير اتومبيل

این است که عموماً نیازی به محوطههای باز پارکینگ در سطح زمین
زمينهاي گود چمن

وجود ندارد.
با این وجود ،در صورت موجود بودن ،محوطههای باز پارکینگ هم
میتوانند  10درصد مورد نظر سطح مؤثر نفوذناپذیر را به روشهای
زیر تأمین کنند .کفسازیها میتوانند از بتون یا آسفالت نفوذپذیر
باشند ،همانطور که در ادامه در بخش مربوط به راههای سواره توضيح

آب باران بام در مخزن آب
جمع ميشود

زهكشهاي گياهكاري شده

شکل  20-8طراحی منظر برای یک خانهی مسکونی تکخانواری در
لُسآنجلس ،واقع در کالیفرنیا ،که در جهت چرخههای طبیعی آب و پسماند
کار میکند ،نه علیه آنها.

داده شده است .آب باریدهشده بر روی محوطههای باز پارکینگ نيز
میتواند به درون باغچههای مخصوص جذب باران ،که در لبههای
محوطهی پارکینگ یا در بین شانههای پارکینگ طراحی شدهاند،
هدایت شود .راهبرد دوم مستلزم وجود خاکهای فوقالعاده نفوذپذیر
است ،چرا که اینگونه باغچههای مخصوص جذب آب باران احتماالً
کمتر از  10درصد از سطح کل محوطه را میپوشانند ،و درنتیجه
بايد آبی به اندازهی ده اینچ یا بیشتر در روز نفوذ دهند تا بتوانند به
هدف کلی نفوذ "یک اینچ در روز" برای کل سایت نايل شوند .اگر
شرایط خاک تا این اندازه پذیرای آب نباشد ،یا اهداف نحوهی عملكرد
بسیار باال در نظر گرفته شده باشند ،ممکن است نفوذدادن آب به زیر
محوطه از طریق کفسازی مخصوص زهکشی یا نصب محفظههای
نفوذ دادن آب ،انجام شود .این راهبرد اخیر بهخصوص هنگامی مؤثر

شکل  21-8این تصویر نشاندهندهی این است که چگونه بستر فیلترکننده
زیرسطحی نفوذدهندهی آب ،برای تصفیه و نگهداري روانآب حاصل
و آبگیر
ِ
1
ش بر روی سطح وسیع و نفوذناپذیر پارکینگ ،با يكديگر کار میکنند.
از بار 

 -1منبعCondon and Moriarty, 1999 :

است که با باغچههای جذب باران ترکیب گردد ،چراکه باعث حذف
گلوالی و تمیز کردن آب قبل از ورود آن به کفسازی مخصوص
زهکشی میشود .متأسفانه و آشکارا ،این راهبرد ،در بین سه راهبردی
که مورد بحث قرار گرفت ،گرانقیمتترین راهبرد است.
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حریم راه

بخش مربوطه ،وجود یا عدم وجود نوارهای عبوری سوارهی در پشت

حریم راه شامل تمامی اراضی متعلق به عموم یا قابل دسترس

قطعات ،و کاربری اراضی) ،که این امر آنرا به وسیعترین و شایعترین

توسط عموم است .در آمریکا و کانادا ،حریم راه تقریباً شامل تمامی

نوع کاربری از بین تمامی کاربریهای عمومی شهر ،تبدیل میکند.

خیابانها و بزرگراهها است.

با این مقدار زیاد از مساحت سایت که توسط حریم راههای عمومی
اشغال شده است ،حدود  40تا  50درصد ،یا حتی بیشتر از کل میزان
آب بارانی که در محدودهی بخش مربوطه از سطوح نفوذناپذیر به
آبراهههای موجود هدایت میشود ،توسط آنها تولید میگردد.

نفوذپذیر یا نفوذناپذیر

همانطور که پيشتر بحث شد ،اگر در پی نجات آبخیزها

هستیم ،کلید اصلی ،قطع وابستگیمان به لولهها برای هدایت آب از
سطوح جادهها ،و در عوض آن ،پیدا کردن راههايی برای نفوذ دادن
آب به درون زمین در نزدیکی یا زیر جاده است .دو راه بنیادی برای
شکل  22-8عکس یکی از خیابانهای سنتی نوبتی در ونکوور ،واقع در بریتیش
کلمبیا :پارک کردن خودرو در هر دوطرف سطح پوششدارخیابان که  27فوت
( 8/2متر) عرض دارد ،مجاز است .این امر سبب میشود هنگامی که خودرويی
از جلو ميآيد ،برای گذشتن از کنار خودرويی که از روبروی آن میآید ،به کنار
رفته و برای رد شدن"نوبت بگیرد" .پیادهروها در هر دوطرف خیابان قرار دارند
و توسط بلواری به عرض  7/5فوت ( 2/3متر) و دارای چمن و درخت ،از آن
1
جدا شدهاند.

حریم راه یک خیابان معموالً شامل خیابان کفسازی شده همراه

انجام این کار وجود دارد )1( :انجام کل کفسازی جاده بهصورت
نفوذپذیر بهگونهای که آب بهطور مستقيم از ورای آن گذشته و وارد
زمین گردد ،یا ( )2پیدا کردن راهی برای نفوذ دادن آب در سطوح نرم
حاشیهی جاده یا بلوار درختکاریشدهی کنار آن.
کفسازی نفوذپذیر

با مناطق حاشیهی آن است .مناطق حاشیه بهطور معمول شامل

ابهامات فراواني دربارهی کفسازیهای نفوذپذیر وجود دارد .برای

ترکیبی از پیادهروها ،بلوارهای درختکاریشده ،و شانهی جاده است.

درخواستهای آمریکای شمالی ،درواقع تنها دو گزینهی سختسطح

حریم راهها اغلب بسیار عریضتر از بخش کفسازی شده برای عبور

وجود دارد که هم ارزان باشد و هم مؤثر :آسفالت نفوذپذیر و بتون

سواره است .برای مثال ،حریم راه یک خیابان واقع در بخش مسکونی

نفوذپذیر .این کفسازیها قادر به نفوذ دادن  100درصد آبِ حتی

شهر تراموائی سنتی ،شصت فوت (بیش از هجده متر) است .از این

شدیدترین بارانها به درون بخش ساختاری زیرین خود هستند .در

مقدار حریم راه ،بیش از نصف آن ،یا تقریباً بیست و هشت فوت

زمان نگارش این نوشتار ،بهترین مثال هردو مورد آسفالت نفوذپذیر

(هشت و نیم متر) ،توسط بخش سوارهی خیابان اشغال میشود ،که

و بتون نفوذپذیر در مقیاس محله ،محلهی پرینگِل کریک در سال ِم،

از جدول تا جدول اندازهگیری میشود .سی و دو فوت (نه متر و

واقع در ا ُ ِرگان است .این پروژه در فصل  7برای سامانهی پیوستهی

هفتاد و پنج سانتیمتر) باقیمانده ،در اغلب قریب به اتفاق موارد به

مناطق طبیعی و پارکهایش مورد بحث قرار گرفت و در اینجا برای

پیادهروها و بلوارهای درختکاریشدهی دو طرف آن اختصاص داده

استفادهاش از کفسازیهای نفوذپذیر مورد بحث قرار میگیرد.

شده است .در اکثر مناطق شهری ،حریم راه خیابان بین  25تا 40

اغلب اوقات ،قطعات نفوذناپذیر کفسازی بهعنوان راهحلی برای

درصد کل زمین را اشغال میکند (بسته به نوع شبکهی خیابانهای

کفسازی نفوذناپذیر فروخته میشود ،که احتماالً تنها مجاری نفوذ در
آنها ،درز بین قطعات است كه برای اکثر کاربریها اینگونه قطعات
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توصیه نمیشوند .قیمت آنها چندین برابر آسفالت یا بتون نفوذپذیر

است ،و بهخاطر فضای محدود در بین درزهای مابین قطعات برای

این دو نوع کفسازی ،آسفالت نفوذپذیر و بتون نفوذپذیر ،بسیار

نفوذ آب ،این فضاها بهراحتی میتوانند با گلوالی پُر و مسدود

شبیه يكديگر هستند .هر دوی این کفسازیها همانند آسفالت و

شوند (این امر بهطور معمول اتفاق میافتد ،مگر اینکه خود قطعات

بتون معمولی هستند ،غیر از اینکه دانهبندی کوچکتر "شنها" (به

کفسازی نیز نفوذپذیر باشند یا درزهای بین آنها بسیار بسیار عریض

اصطالح عامیانه) و ماسه ،که بخش زیادی از مخلوطهای مورد استفاده

باشند) .متأسفانه ،صنعت ساخت قطعات کفسازی نفوذپذیر بهخوبی

در کفسازیهای نفوذناپذیر را تشکیل میدهند ،در آنها وجود ندارد.

سازمانیافته است و برای محصوالتش در حد وسیعی توسط ادعاهای

اندازهی شنها در کفسازیهای نفوذپذیر معموالً سهچهارم اینچ (دو

شبههبرانگیز بازاریابی میکند ،درحالیکه هیچ صنعتی وجود ندارد تا

سانتیمتر) است .در فقدان دانههای ریزتر و ماسه،
چسب مایع قیر در
ِ

استفاده از آسفالت نفوذپذیر و بتون نفوذپذیر که سادهتر هستند را

چسب مایع سیمان در قطعات بتونی ،شنهای درشت را
آسفالت یا
ِ

تبلیغ کند و توسعه دهد.

به يكديگر میچسباند ،و به این ترتیب فضای خالی فراوانی در بین
شنهای دو سانتی برای جریان یافتن آب باقی میماند.
از آنجاکه آسفالت و بتون نفوذپذیر و نفوذناپذیر درواقع يكسان
هستند ،هزینه و فناوری الزم برای بهکارگیری آنها نیز مشابه است.
از نظر بصری ،سطوح نفوذپذیر ،ظاهری تاحدی خشنتر دارند ولی
همواری آنها بهاندازهی همواری قطعات کفسازی نفوذپذیر ،یا حتی
بیشتر از آنهاست و درنتیجه مانع یا خطری برای معلولین ایجاد
نمیکند .بهطور خالصه ،در هرجايی که قادر به استفاده از آسفالت
یا بتون نفوذناپذیر هستید ،میتوانید از آسفالت یا بتون نفوذپذیر ،با
همان قیمت ،یا قیمتی نزدیک به آن ،استفاده کنید.
با این وجود ،اطمینان از اینکه عملكرد قطعات کفسازی
()a

نفوذپذیر خوب است و دوام زیادی نیز دارد ،موضوع دیگری است.
جزئیات مقطع جاده در زیر سطح کفسازیشده باید برای نفوذ
هرچهبهتر آب ،مورد تجدیدنظر قرار گیرد .در ضمن ،در طول ساخت
بايددقت الزم انجام شود تا منافذ نفوذ آب گرفته نشوند .هر جاده – یا
هر سطح کفسازیشده ،از این نظر – دارای دو قسمت است :سطح
سخت یا کفسازیشده ،و زمین یا خاک زیر آن که نگاهدارندهی آن
است و از نظر سازهای بار آن را تحمل میکند .تمامی جادههای با
مهندسی و اجرای خوب به خاک و زمینی احتیاج دارند که در طول
زمان باثبات باقی بماند و از نظر سازهای قادر به تحمل بار کفسازی

()b

شکل  23-8آسفالت نفوذپذیر ( )aو بتون نفوذپذیر ( )bکه در اینجا با یک
مقیاس نشان داده شدهاند (مربع شطرنجی یک اینچ است) ،از قطعات کفسازی
ارزانتر و مؤثرتر هستند ،و از طریق منافذی که بهخاطر عدم استفاده از ریزدانه
در آنها بهوجود آمده ،آب را به درون زمین نفوذ میدهند.

باشد .البته ميدانيم كه همهی خاکها قادر به این کار نیستند .براي
نمونه ،خاکهای ُرسی تمایل به تغییر شکل در طول چرخههای
یخبندان-آبشدن -را دارند و درنتیجه در زیرسازی کفسازیها مورد

استفاده قرار نمیگیرند .بهجای آن معموالً از "مخلوط شنی" استفاده
میشود که حاوی ذرات ریز و درشت شن و سنگهايی با اندازهی
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کوچک تا متوسط است .این مخلوط ،برخالف خاک ُرس ،نه تنها در اثر

وارد آمدن بار از باال ،تغییر شکل نمیدهد و روان نمیگردد ،بلكه آب

حتی فضای خالی بیشتری نیز دارند .مخلوط متشکل ازسنگ بازالت
شکسته با اندازههای يكسان ،نیز میتواند بهعنوان زیرسازی سازهای

را هم برای مدت کافی پس از باران در خود نگه نمیدارد و در نتيجه

یا باربر استفاده شود .سنگهای درجهبندیشده و شستهشده عموماً

در اثر یخ زدن آن ،سبب باالرفتن و ایجاد تَرک در کفسازی باالی

بین  0/5تا  1/5اینچ ( 1/27تا  3/80سانتیمتر) هستند و چنانچه

آن نمیشود .این خاکهای سازهای یا باربر در کاربریهای کفسازی

بهجای شن در مخلوط بهکار روند ،دارای  30تا  35درصد فضای خالی

نفوذپذیر مهمتر از کاربریهای نفوذناپذیر هستند زیرا یک ویژگی

خواهند بود .درنتیجه ،برای ذخیرهی  1اینچ آب در یک زیرسازی

دیگر نیز دارند :آنها باید آب باران را درون خود ذخیره ،منتقل و

ساختاری یا باربر که متشکل از بازالت شکستهشده باشد ،تنها به 3

هدایت کنند.

اینچ عمق احتیاج است.

همهی خاکهای سازهای یا باربر ،میزانی از ظرفیت برای
ذخیرهسازی و نفوذ دادن آب دارند ،و ظرفیت برخی از آنها نسبت
به بقیه بیشتر است .معموالً مخلوط شنی دارای فضاهای خالی مابین
ذرات خود بوده و میتواند  10تا  15درصد از کل حجم خود را
برای ذخیره کردن آب اختصاص دهد .بنابراین ،برای ذخیره کردن
 1اینچ آب در این مخلوط شنی ،به مقطعی به ارتفاع کل  7/5تا 10
اینچ احتیاج است .دیگر مواد مناسب از نظر سازهای و تحمل بار،

خيابان سبز چيست؟

خط پروژه

 15/5متر
پاركينگ

نوار عبور سواره پاركينگ

مقطع متخلخل خيابان

 11/5سانتيمتر آسفالت متخلخل

شکل  25-8کفسازی نفوذپذیر مورد استفاده در محلهی پرینگِل کریک در
سال ِم ،واقع در ا ُ ِرگان ،از بازالت شکستهشده بهعنوان زیرساخت سازهای بهره
میگیرد که برای ذخیرهسازی آب نیز عملكرد دارد.

اگر خاکهای اطراف تا حد زیادی متخلخل باشند ،ذخیرهسازی
یک یا چند اینچ آب در زیرسازی ،ميتواند الزامی نباشد .در چنین
مواردی ،آب فورا ً به درون خاکهای اصلی یا منشأ جریان مییابد ،و

 2/5سانتيمتر شن و ماسهي شسته شده

 25/5سانتيمتر خردهسنگ براي زهكشي

الزامی برای زمان ماندگاری و وجود عملكرد ذخیرهسازی در زیرسازی
نیست .با این توصيف ،چنین خاکهايی بهندرت یافت میشوند .در
بيشتر مواقع ،الزم است آب باران برای زمان مشخصی در مقطع

 20سانتيمترسنگ شكسته بر روي
زيرسازي يا بتون بازيافتي خرد شده

جاده نگه داشته شود ،تا بهمرور اجازهی نشت آب به خاکهای اصلی

شکل  24-8یک مقطع از خیابان متخلخل

1
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یا منشأ اطراف داده شود .هرچه خاکهای اطراف سنگینتر باشند،
بههمان میزان این عمل به زمان بیشتری احتیاج دارد ،و فضای الزم
برای ذخیرهسازی نیز ممکن است بزرگتر گردد.

جریان یافتن در مقطع

چه چیزی مشکل نیست

مقاطع ساختاری بسیار نفوذپذیر ،اين امكان را نيز ميسر ميكنند

متاسفانه ،در رابطه با موارد مرتبط با محلههای پایدار ،درحالیکه

تا آبی که در مخزن نگاهداری شده ،در مقطع زیر کفسازی جریان

اصول بهراحتی پذیرفته میشوند ،بهکارگیری مشخص این اصول با

یابد .این امر میتواند نتيجه خوبی در پي داشته باشد ،چرا که به آب

ابهامات زیادی روبروست .هنوز هیچ اتفاق نظری در جامعهی مهندسی

باران اجازه میدهد از مقطع باربر زیر کفسازی بهعنوان یک نهر

دربارهی قابلیت بهکارگیری و دوام قطعات کفسازی نفوذپذیر وجود

فصلی استفاده کند و سبب تسهیل توزیع آب در سایت گردد ،برای

ندارد .این نگرانیها در بخشهايی از قاره که زمستانهای سرد و

انتقال آن از زمینهای اشباعشده به زمینهايی که دارای خاکهای

یخبندانهای زیادی دارند ،بیشتر احساس میشود .البته بيشتر

بهتر یا شرایط مناسبتری از نظر سطح آبهای زیرزمینی هستند.

این نگرانیها بیاساس است .در اين راستا ،مجموعهی باارزشي از

اگر خیابانها شیب تند داشته باشند ،این جریان میتواند بیشازاندازه

پژوهشها در کتاب جامع و همیشهتازهی بروس فِرگوسون 1تحت

پُرسرعت باشد ،و سبب کاهش فرصت برای نفوذ آب باران به درون

عنوان کفسازیهای متخلخل )2005( 2وجود دارد .در اینجا تنها

خاکهای اطرافگردد .در چنین مواردی ،کارهای گوناگونی میتوان

به گفتن این بسنده میشود که کفسازیهای نفوذپذیر ،چنانچه

انجام داد ،مانند نصب زیرسازی بارب ِر کمتر نفوذپذیر بهطور متناوب در

صحیح نصب شوندُ ،خرد و خراب نمیشوند و ايمن هستند .نخستین

طول خیابان یا بهطور ساده استفاده از قطعات نفوذناپذیر کفسازی

کفسازیها بیش از سی سال قبل اجرا شدند و همچنان دارای

برای بخشهايی از سایت که دارای جادههای با شیب زیاد است ،تا به

عملكرد خوبی هستند ،حتی در نیو اینگلند 3که زمستانهای سردی

این ترتیب آب به شیبهای کمتر جاده در قسمت پايين هدایت شود.

دارد .چیزی که سبب جلوگیری از بهكارگيري آنها میشود ،نیروی
ماندی است که در صنعت کفسازی جادهها بهوجود آمده و ترسی
که از پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال تغییرات از هنجارهای
پذیرفتهشده ،وجود دارد.
کفسازیهای نفوذپذیر ،آلودگیهاي محیط شهر را بهتر از
سامانههای لولهای پاک میکنند .بيشتر آلودگیهای موجود در
محیط شهری جذب ذرات غبار شده و در الیههای زیرسازی کفسازی
بهدام میافتند .در سامانههای لولهای ،تمامی این آلودگیها جمعآوری
شده و خوراك ماهیان میشوند .در اینجا ،دوباره ،قدری اختالف
نظر وجود دارد ،چراکه بخشهای گوناگون کشور ،بهویژه در آمریکا،
سامانههای نفوذپذیر کفسازی را در مقولهی "چاههای تزریقی" قرار
میدهند .طبق مقررات آمریکا ،با چاههای تزریقی  -سامانههايی که

شکل  26-8آب راکدی که در اینجا دیده میشود درواقع سطح فوقانی آب
زیرزمینی در طول زمستان است .سطح تمامشدهی خیابان تنها چند اینچ از
سطح آن باالتر است ،اما خشک باقی میماند ،چراکه آب از مقطع خیابان و
خاکهای اطراف از طریق جریان میانی میگذرد ،و در کرانههای آبراههی
پرینگل کریک سر در میآورد ،که در فاصلهی دور در این عکس و در کنار
درختان قابل رؤیت است .سطح این آبراهه فقط یک یا دو اینچ از پايينتر
از سطح این آبهای زیرزمینی است ولی همینقدر اختالف – اگر مانعی در
راه جریان میانی وجود نداشته باشد – برای انتقال یافتن آب به درون آبراهه
کافی است.

آب سطحی را به درون مخازن زیرزمینی عمیق تزریق میکنند –
مانند مقررات حاکم بر آب شُ رب برخورد میشود .این مقررات نسبت
به مقررات حاکم بر آبراههها بسیار سختگیرانهتر هستند .قانونهايي
که بهاشتباه تمامی سامانههای نفوذ دادن آب را در مقولهی چاههای
1- Bruce Ferguson
)2- Porous Pavements (2005
3- New England
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تزریقی قرار میدهند ،میتوانند مانعي براي دادن جواز شوند.

میاندازند .مقدار الزم خاک برای محقق ساختن این شکست فاجعهآمیز

بخش کیفیت محیط ایالت ا ُ ِرگان و شهر پورتلند بر این محدودیت

آنقدر زیاد است که احتمال وقوع آن را بسیار کاهش میدهد ،البته

فائق آمدند .ایشان ،بهعنوان قانونی کلی ،مشخص کردهاند که هر

غیر از یک بازهی زمانی خاص :دوران ساخت .در طول دوران ساخت،

سامانهی نفوذ دادن آب که فقط با نیروی جاذبه کار میکند و بیش

سایتهای توسعههای جدید بسیار کثیف هستند ،چراکه هزارها کیلو

از بیست و چهار اینچ در زیر سطح زمین نمیرود نمیتواند بهعنوان

لوالی ،در اثر کار بر روی منظر ،در سطح آن پخش میشوند.
گرم گ 

یک سامانهی تزریقی طراحی گردد .بنابراین ،سامانههای خیابانی در

ل و الیها به مقاطع کفسازیِ نفوذپذیر جدید راه پیدا
چنانچه این گ 

محلهی پرینگل کریک در نهایت از مقولهی چاه تزریقی خارج شمرده

کنند ،عملكرد سامانهی زهکشی آب باران بهمخاطره خواهد افتاد.

شدند و درنتیجه برای ساخت مورد تصویب قرار گرفتند.

برای جلوگیری از بروز این عوارض ،دقتی مضاعف در زمان ساخت
الزم است .این دقت مضاعف بهمعنی ساعات کاری بیشتر کارگران ،و
درنتیجه ،صرف هزینهی بیشتر است .در محلهی پرینگِل کریک ،در
ارگان ،واقع در سال ِم ،پیمانکاران – که از نظر قراردادی مسئول تمیز
نگاه داشتن کفسازی نفوذپذیر در طول دوران ساخت شده بودند –
تصمیم گرفته شد تا کل سطوح خیابانهای تکمیلشده را با پوششی
موقتی و غیرقابل نفوذ در طول دوران ساخت بپوشانند ،و فقط پس
از پایان فعالیتهای آلودگیزای کار ،پوشش مربوطه را بردارند – که
درواقع انجام این پیشنهاد به قیمت زیادی تمام شد.

شکل  27-8سایتهای درحال ساختوساز مکانهای کثیفی هستند،
و آشغالها میتوانند بهسرعت سبب از بین رفتن سرمایههايی شوند که در
جهت نفوذپذیربودن کفسازیها مصرف شده است .در پروژهی پرینگِل کریک،
همانطور که در این عکس دیده میشود ،سطح خیابانهای نفوذپذیر توسط
پوششی موقتی تا تکمیل نهايی پروژه محافظت گردید.

آب بارندگيهاي
شديد

پمپ

سفرهي آب زيرزميني بيسكين (آب شيرين)
اليههاي فشارزا

محافظت در طول ساخت
با این وجود ،یک نقطهضعف بالقوهی بسیار جدی وجود دارد.
چنانچه مقادیر حجیمی از خاکهای سنگین بر روی این کفسازیها

سفرهي آب زيرزميني
فلوريدا (آب شور)

آب شيرين تزريق شده

ریخته شود ،سبب پر شدن تخلخلهای موجود در کفسازی شده و از
جریان یافتن آب باران از میان آن جلوگیری ميشود و بهاين ترتيب،
مجاری آنها ممکن است گرفته شود .در بدترین نوع سناریوها،
خاکهای سنگین سبب گرفتگی منافذ در زیرسازی سازهای شده و
عملكرد ذخیره کردن و نفوذ دادن آب مخزن زیرین را هم به مخاطره
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شکل  28-8این نمودار از یک چاه تزریقی در فلوریدا ،نشاندهندهی چگونگی
تزریق آبهای سطحی به سمت آبهای زیرزمینی است .آشکارا ،چنین تمهیدی
بهسرعت میتواند به آب نوشیدنی صدمه وارد سازد ،البته درصورتيكه از مقررات
موجود در این زمینه پیروی نشود .مشکل هنگامی بروز میکند که خیابانهای
نفوذدهنده طبق استانداردهايی باشند که برای این نوع سامانهی تزریق مناسب
است.

افزایش زمان و هزینه را قابلقبول
دو عامل وجود دارند كه این
ِ

این جریانها است .گزینهی ارزان ،بهكارگيري جریانهای فصلی برای

میسازند )1( :در هر صورت ،توسعهدهندگان بهطور روزافزونی ملزم

گذشتن از روی زمین سایت است .در محلهی سی جریبی پرینگِل

به پاک نگاهداشتن سایت از گلوالی حاصل از ساختوساز هستند،

کریک ،هیچگونه لولهای برای جمعآوری آبهای سطحی وجود ندارد.

لوالی هماکنون نیز بسیار
بنابراین هزینههای مربوط به مهار کردن گ 

جریانهای شدید به لبههای کفسازیها منتقل میشوند ،سپس

زیاد است؛ و ( )2سامانههای نفوذپذیر باید سبب حذف نیاز برای

از سطح تقاطعها میگذرند ،و در نهایت راهشان را به ماندابهای

هرگونه عناصر گرانقیمت سامانههای معمولی جمعآوری آب باران،

مصنوعی در سایت پیدا میکنند ،و در موارد بسیار اندک ،از روی

مانند حوضچههای ورودی ،لولهها ،و جداول گردند .با صرفه
جويی
ِ

سایت میگذرند و به آبراههها میریزند.

حاصل از عدم بهکارگیری این عناصر ،میتوان به رقمی بیش از
هزینهی کافی برای اعمال دقت بیشتر الزم در دوران ساخت ،دست
یافت.

خیابانهای نفوذدهنده با کفسازی غیرقابلنفوذ

در جادههای مسافرتی میتوان کفسازی غیرقابلنفوذ داشت كه

همچنان معابری نفوذپذیر باشند؛ در این موارد ،آب باران به حاشیههای
خیابانهايي هدایت میشود که ویژهی دریافت و نفوذ دادن آب باران
طراحی شدهاند .راههای زیادی برای انجام این ترفند وجود دارد ،و
چهار نمونهی زیر نشاندهندهی طیف وسیع این گزینههاست.

نمونهی  -1خیابانهای سبز و نفوذناپذیر :محلهی اَم ِبل
گرین 1در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا

اکثرخیابانهای موجود در بخش مسکونی ،آب را بین دو جدول
شکل  29-8عکسی از پروژهی اَمبِل گرین در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا.
خیابانهای بدونجدول اجازهمیدهند تا آبباران در کل طول آنها به بلوار
کناری که در سطحی پايينتر است ،جاری گردد .درمورد اکثر بارشها نفوذ آب
در این بلوارهای عریض اتفاق میافتد ،که عملكردشان توسط کانالهايی نامرئی
در زیر آنها ارتقا داده شده است.

انتقال

عمودی بهدام میاندازند .آبی که به این طریق مهار شده ،بهجای
آنکه در زمین نفوذ یابد ،توسط آبروها جمعآوری شده و به پايين
تپه جریان مییابد تا به یک ورودی آبهای سطحی برسد که
منتهی به یک لوله میشود .آن لوله به لولهای بزرگتر ،و در نهايت،
هنگامی که کام ً
ال کثیف و داغ شده است ،به درون یک آبراههی
طبیعی میریزد .با برداشتن جداول ،این مشکل از بین میرود .اگر

در اکثر موارد ،کفسازیهای نفوذپذیر نیاز به سامانههای

جدولی برای جلوگیری از حرکت طبیعی آب وجود نداشته باشد،

انتقالدهندهی آب را از بین نمیبرند .در بيشتر قسمتهای آمریکای

باران میتواند از سطح کفسازیشدهی خیابان به حاشیهی چمن ،یا

شمالی ،اگر هدف نفوذ دادن یک اینچ آب در روز باشد ،در طول

سنگهای شکسته یا بلوارهای مجاور وارد گردد .جادههای روستايی

سال ده تا بیست روز وجود خواهد داشت که بارش بیش از این

هنوز هم به این طریق ساخته میشوند ،البته نه به این دلیل که از

اندازه خواهد بود .در چنین روزهايی ،آب اضافیای که نمیتواند بهطور

عملكرد آبخیز محافظت کنند ،بلکه بهخاطر اینکه ارزانترین راه

مستقيم از طریق مقطع کفسازی نفوذپذیر جذب گردد باید به محلی

برای ساخت یک جاده هستند .با حذف جدولها و پايين آوردن بلوار

برای دریافت آن منتقل شود .دو راه برای انجام این کار وجود دارد،

گیاهکاریشده و/یا درختکاریشده ،فضاهای وسیعی برای نفوذ دادن

یکی گران است ،و دیگری ارزان .راه گران بهکارگیری سامانهای برای
ورودی آب سطحی در بلوار یا لبههای خیابان جهت دریافت و تحویل

1- Amble Greene
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آب به درون زمین ايجاد ميشود .چنانچه این حاشیهها به اندازهی

تدریجی آن به خاکهای زیرین هستند – شیرهای اطمینانی برای

کافی وسیع باشند و شرایط خاک از امتیازات کافی برخوردار باشد،

این پروژه بهحساب میآیند.

میتوان به هدف نفوذ دادن یک اینچ آب در روز ،بدون ارتقای خاک

همانگونه که این پروژه نشان میدهد ،خیابانهای بدون جدول

یا مهندسی خاص ،دست یافت .در این سامانه ،حاشیهها باید دو عمل

با هزینهی کمتر همان کار را انجام میدهند ،اما بهنظر بسیاری ،یک

را با هم انجام دهند ،نفوذ دادن هر آبی که بر روی آنها میریزد ،و

مشکل وجود دارد .بدون جدول ،چه چیزی مانع ورود خودروها به

همچنین نفوذ دادن آبی که از آبخیز توسط جادههای نزدیک میآید.

فضای سبز کنار معبر میشود؟ در اَمبِل گرین ،در بيشتر موارد ،چنین

در ارتباط با باغچههای بارانی ،این امر بهطور فزایندهای چالشآمیز

مشکلی وجود ندارد ،ولی در چند موردی که این مسئله وجود دارد،

میشود ،چراکه درصدی از حریم راه که به سطوح نرم اختصاص

مالکین راهبردی ساده را در پيش گرفتهاند .سنگهايی که با دست در

دادهشده ،کاهش مییابد .اگر  20درصد سایت برای نفوذ دادن آب

لبهی خیابان گذاشتهاند بهاندازهی کافی جلوی خودروها را گرفتهاست.

در دسترس باشد ،به این معنی خواهد بود که هر فوت مربع بخش
حاشیهی راه نه یک اینچ ،بلکه پنج اینچ آب را در طول بیست و چهار
ساعت باید به درون زمین نفوذ دهد .برای بسیاری از خاکها ،این کار
ممکن نیست مگر اینکه مهندسی خاص نفوذ دادن آب بهکار گرفته
شود یا خاکها ارتقا داده شوند.
پروژهی سال  1974اَمبِل گرین در ساری ،واقع در بریتیش
کلمبیا ،نمونهای خوب و بادوام را از این راهبرد در اختیار میگذارد.
خیابانهای بدون جدول این پروژه  100درص ِد آبی را که بر روی
آنها میبارد ،به درون زمین نفوذ میدهند .شرایط خاک تقریباً خوب
است ،ولی بههیچعنوان ایدهآل نیست .با این وصف ،این پروژه نه تنها
هدف ما را که نفوذ یک اینچ آب در روز است ،بلکه چهار اینچ در روز
را میتواند نفوذ دهد – یعنی میزان آبی که ممکن است در سیل
صدساله در این شهر ببارد .از دستاندرکاران این پروژه خواسته شده
بود تا تمامی آب بارانی که در این سایت میبارد را به درون زمین نفوذ
دهند ،چراکه شرایط زهکشی شهر در خارج از این سایت نامناسب
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شکل  30-8خیابان تراچ در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،نمونهی بارزی
از اکثر خیابانهايی است که در این شهر تا قبل از سال  1950ساخته شدند.

نمونهی  -2خیابانهای سبز و نفوذناپذیر :خیابان تراچ 2در

ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا

بود .بلوارهای وسیع گیاهکاریشده که مابین پیادهروها و خیابانهای

هرچند این خیابان بهطور ویژه بهعنوان یک خیابان سبز طراحی

بدون جدول قرار دارند ،اکثر آب باران را جذب میکنند ،درحالیکه

نشده است ،اما نسبت به اَمبِل گرین راهحلی بهمراتب اقتصادیتر و

اطاقکهای نفوذ دادن آب بهروش "زهکشی فرانسوی" ،که در زیر

ظریفتر برای حل این مشکل بهشمار میرود .صدها خیابان قدیمیتر

زمین مخفی شدهاند ،نیز در انجام نفوذدهی اضافی کمک میکنند.

در بسیاری از شهرهای تراموائی ،بهویژه در منطقهی ونکوور ،بر طبق

تعدادی تقعرهای نفوذدهی "آبی-سبز" – مناطق وسیعی که اغلب

این استاندارد ساخته شدند .اکثر آنها هنوز هم وجود دارند .درنتیجه،

در میان بخش انتهايی و پیازیشکل بنبستها 1قرار دارند و قادر به

برای ارزیابی ،صدها نمونه از این نوع خیابان موجود است ،که در

نگهداري مقادیر زیادی آب برای مدت زمان کافی جهت نفوذ دادن

طول بیش از هفتاد سال عملكرد مناسبي داشتهاند .این خیابانهای

1- Cul-de-sac bulbs

2- Trutch Street

فوقالعاده ارزانقیمت ،خیابانهای نوبتی هستند (که در فصل  3مورد

را از آبروهای کنار کفسازی جاده به درون بلوارهای درختکاریشده،

بحث قرار گرفتند) .عرض این خیابانها از لبهی بیرونی پارکینگ تا

که در سطح پايينتری قرار داده شده بودند ،هدایت کنند .بلوارهای

ِ
پارکینگ طرف دیگر معبر حدود  28فوت ( 8/5متر)
لبهی بیرونی

درختکاریشده سبب نفوذ دادن و تمیز کردن آب اضافه قبل از

است ،و از دو پارکینگ  6/5فوتی ( 2متری) با سنگهای شکسته ،و

وارد شدن آن به درون اطاقکهای نفوذ تدریجی میشوند  -از طریق

یک معبر عبوری کفسازیشده به عرض  15فوت ( 4/6متر) تشکیل

دریچههای ورودی باالی آنها  -که در زیر زمین نصب شدهاند.

شدهاند .این پارکینگها كه با سنگهای شکسته ساختهشدهاند ،نه

این اطاقکهای نفوذ تدریجی بهنوبهی خود به سامانهای زیرزمینی

تنها ارزان بلكه بسیار نفوذپذیر هستند .نفوذ آب به درون زمین ،در

متصل بودند که متشکل از لولههايی بود که اندازهی آنها ،در این مورد

زیر خودروها اتفاق میافتد؛ درنتیجه ،بلوارهای درختکاریشده نیازی

بر اساس سیل صدساله تعیین گشته بود .سامانهی ترکیبی حاصل

نیست تا برای پذیرش آب ،دارای تقعر و گودی باشند ،بلکه میتوانند

بهمعنی واقعی کلمه ترکیبی از راهبرد خیابان سبز با راهبرد خیابان

از سطح جاده و پارکینگها باالتر باشند.

خاکستری معمولی است .هدفِ نفوذ دادن یک اینچ آب در روز توسط

این شکل ظریف از سیمای زمین ،هم متضمن راحتی و امنیت

نفوذدادن آب در همهی نقاط بلوارهای درختکاریشده ،بهدست آمده

برای عابرین پیاده است ،و هم از داخل شدن خودروها به درون

است .درصورت عدم نيل به این هدف ،از جداول و سامانهی زیرزمینی

فضای سبز حاشیهی معبر جلوگیری میکند .این نوع پیکرهبندی،

وسیعی از لولهها ،که بهصورت معمولی عمل ميكنند ،بهره گرفته

طرحی بسیار زیباست که باید بهطور وسیعی مورد استفاده قرار گیرد.

شده است.

متأسفانه ،تمامی نمونههای موجود از این نوع خیابان ،میراثی از زمان
گذشته است .خیابانهای محلهی پرینگِل کریک در سال ِم ،واقع در
ا ُ ِرگان ،بسیار شبیه به این نوع خیابان هستند ،و تنها تفاوتشان در این
است که بهجای نفوذ دادن آب در زیر خودروهای پارکشده ،دارای
نوارهای بسیار باریکتری در لبهها هستند که کفسازی نفوذپذیر
دارند و کار نفوذ دادن آب به درون زمین بر عهدهی آنهاست.

نمونهی  -3خیابانهای سبز و نفوذناپذیر :کالیتون شرقی

1

در ساری ،واقع در بریتیش کلمبیا

طرح محلهی پایدار کالیتون شرقی محصول یک شارت طراحی
است که در بهار سال  1998توسط دانشگاه کلمبیا و شهرداری ساری
برگزار شد .مقاطع خیابان سبز که در این شارت مورد توافق قرار گرفتند
فاقد جدول بودند و از نظر عملكرد و شکل شبیه به خیابانهای اَمبِل

شکل  31-8سامانههای نفوذ دادن آب در حیاط برای پروژهی کالیتون شرقی.
آبهای سرازیرشده از بام به الیهای متشکل از سنگهای شکسته و بسیار
نفوذپذیر هدایت میشوند .آب باریدهشده بر رور سطح سوارهرو نیز بر روی چمن
و سپس به درون حوضچهی نفوذ تدریجی هدایت میگردد،که در زیر دهانهی
ورودی که در اینجا نشان داده شده است ،قرار دارد.

گرین بودند ،که آنها نیز در ساری قرار دارند .نگرانیهای بهوجودآمده
پس از این شارت ،منجر به ايجاد یک تغییر در این طرحها شد .جداول

از نظر حامیان ،این رویکرد ریسکهاي موجود را كاهش ميدهد.

به خیابانها افزوده شدند .برای میسر ساختن نفوذ دادن طبیعی آب

سامانههای معمول که بهعنوان بخشی از این طرح ارايه شده بودند،

به درون زمین ،شکافهايی در جداول تعبیه شدند تا آب کانالیزهشده

بهاندازهی کافی مستحکم بوده ،و عملكردشان بهخوبی احساس
میشد ،و در نتیجه عامالن تصویبکننده خیالشان از بابت موفقیت

1- East Clayton

طرح در بدترین شرایط نیز راحت بود .جنبهی منفی طرح این بود که
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این سامانه ،بهطرز چشمگیری هم از خیابان معمولی و هم از خیابان
بدون جدول گرانتر بود ،مانند خیابانهای اَمبِل گرین .طبق برآورد

نمونهی  -4خیابانهای سبز و نفوذناپذیر :بخش تأسیسات

همگانی شهر سیاتِل ،برنامهی شبکهی سبز برودوییو

1

پیمانکاران ،هزینهی این سامانه در هر قطعه زمین  5000دالر از

شهر سیاتل مدت مدیدی است که در زیرساخت سبز و خیابانهای

سامانههای معمولی خیابان بیشتر بود ،یا به عبارتي ديگر  200دالر

سبز ،پیشگام شهرهای آمریکا بوده است .انگیزهی اصلی مسئوالن این

بیشتر در هر فوتِ ب َ ِر آنها.

شهر ،كاهش نگرانیهاي مردم بهخاطر از بین رفتن ماهیهای سالمون
و فشار فزاینده از سوی عوامل ایالتی و فدرال برای تأثیرات منفی
سامانههای خیابانی بر آبراهههای دریافتکنندهی آب بوده است.
برنامهی شبکهی سبز برودوییو یک نمونه از پروژههای زیاد سیاتل از
این نوع است .همانند الگوی نمایش پروژهی گزینههای لبهی خیابان،2
این پروژه (شامل چهار بلوک و تمامی خیابانهای اطراف آنها) ،سعي
دارد بهطور اساسی صدمهای که قب ً
ال به پای ِپرز کریک 3وارد شده است
را جبران کند .هدف اين پروژه ،کل آبهاي باران شهری است.
وجه تمایز این پروژه با دیگر نمونهها ،روش پُرتکاپوی آن برای

پیکرهبندی مجدد لبههای خیابان است ،که در عمل سبب آفرینش
نوع کام ً
ال جدیدی از خیابان میگردد .این طراحیها بسیار غنی
شکل  32-8خیابانهای جلويی در این تصویر ،نوارهای سوارهی واقع در پشت
ساختمانها برای توسعهی آینده پرینگل کریک است .نوار سوارهی آنشنشانی
بهعرض سیزده فوت (چهار متر) با آسفالت نفوذپذیر کفسازی شده و در کنار
آن حاشیهای برای نفوذ دادن بیشتر آب از سنگ شکستهشده قرار دارد .الیهی
صافی ،که در لبهها دیده میشود ،دربردارندهی زیرساخت سنگ شکسته است،
تا از حرکت ذرات ریز خاک به درون مخزن آب پیشگیری کند.

هستند ،همراه با مجموعهای از ادوات مهندسی که در برخی موارد
آب را نفوذ میدهند و در برخی موارد آن را نگاه میدارند .گاهي
اوقات ،آب را برای استفادهی ریشهگیاهان نگه میدارند ،و گاهي اوقات
نیز آن را برای حوضچههای موقت ،نگهداري میکنند تا بهتدریج در
خاکهای زیرین نفوذ یابد .این خیابانهای نفوذناپذیر بدون جدول
هستند و اجازه میدهند تا آب بهصورت طبیعی از لبههای کفسازی
خیابان به حاشیهی آن ،که پايين تر از سطح آن است ،جریان یابد.
این حاشیهها ،بسته به نوع طراحی حاشیه و میزان آب بارانی که در
هر بارش میبارد ،گاهی اوقات آب را هدایت میکنند و گاهی آن را
بهدرون زمین نفوذ میدهند .بُعد منفی پروژههای تأسیسات عمومی

سیاتل ،گرانقیمتتر بودن ساخت آنها نسبت به خیابانهای معمول
است و درنتیجه قسمت "ارزانت ِر" قانون سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر و
هوشمندتر را شامل نمیشود.

شکل  33-8یک نوار عبوری سنتی در ونکوور ،واقع در بریتیش کلمبیا ،که
با سنگ شکسته کفسازی شده است .در سطوح خارج از بخشی که چرخ
خودروها قرار میگیرند ،گیاهانی سبز شده و مناطق مناسبی برای رشد گیاهان
و نفوذدهی آب همراه آن ،بهوجود آمده است.

1- Broadview
)2- Street Edge Alternatives (SEA
3- Pipers Creek
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نفوذ آب در نوارهای عبور سواره و کوچهها

این رقم باید بالغ بر تریلیونها دالر شود .مطمئناً ،الگوی منظری

تمامی راهبردهاي فوق میتوانند برای نوارهای عبور سواره و

که بیشازاندازه درخدمت خودرو است ،و خدمت چندانی به وسایل

کوچهها مورد استفاده قرار گیرند ،و از آنجا که میزان تقاضاهای سفر

حملونقل همگانی ،دوچرخه ،و عابرین پیاده نمیکند ،ریشهی مشکل

در نوارهای عبور سواره معموالً کمتر از خیابانهاست ،گاهی اوقات

است .تمایل به ساختن زیرساختی که در چالش با رفتارهای سامانهی

راحتترین مکانها برای شروع هستند .این نکته هم در مورد ونکوور

طبیعی باشد یک میل بیمارگون و بیماریزا است .سامانههای خیابانی

مصداق دارد و هم در مورد شیکاگو ،چراکه در هردوی آنها پروژههايی
برای سبز کردن نوارهای عبور سواره وجود دارد ولی برای خیابانها
هنوز چنین پروژههايی موجود نیست.

موجود بهنظر میرسند که عمدا ً بهمنظور نادیده گرفتن فرایندهای
طبیعی طراحی شده است.
خوشبختانه ،این امر قابليت تصحيح شدن را دارد .زیرساخت

ولی یک راهبرد وجود دارد که میتواند در نوارهای عبور سواره

سبکتر ،سبزتر ،ارزانتر ،و هوشمندتر قابلحصول است ،و درواقع

بهکار رود که بهمراتب از چهار شهر نمونهی فوقالذکر جلوتر میرود.

وجود دارد .هرچند انواع متنوعی از آن در سراسر آمریکای شمالی

خیلی ساده میتوان نوار عبوری سواره را کفسازی نکرد .در ونکوور،

وجود دارد ،ولی چهار قانون اصلی زیرساخت سبز بهقدر کافی سادهاند:

مانند بسیاری از شهرهای تراموائی آمریکای شمالی ،نوارهای عبوری

( )1نفوذ دادن آب بهجای زهکشی کردن آن )2( ،نفوذ دادن آب در

سواره در اصل کفسازی نشدند .آنها بهسادگی با مادهای دانهای و

همهجا )3( ،نفوذ دادن یک اینچ آب در روز )4( ،و اينكه خاکهای

مناسب برای تحمل بار ،معمو ٌال بازالت یا گرانیت شکستهشده ،ساخته

سنگین ،خاکهای خوبی هستند .راهحلها پیچیده نیستند؛ با این

میشدند .بسته به حداقل اندازهی ریزدانهها و نحوهی نگهداري ،این

وصف تغییر دادن رفتارها پیچیده خواهد بود .حل اين مشكالت

نوارهای عبور سواری که با گرانیت یا بازالت شکستهشده ساخته

نيازمند تغییراتی اساسی در روش و وضعبرخور ِد کسانی است که

میشوند ،راهبردی بسیار ارزان و بابازده برای نفوذدادن آب هستند.

در راس قرار دارند .تصمیمگیران باید بهگونهای همهجانبه درمورد

تاکنون این ارزانقیمتترین گزینه و یکی از مؤثرترین گزینهها است.

بسیاری از مسائل که در ارتباط با زیرساخت خیابان است ،تامل كنند،

بهنظر نگارندهی این سطور ،زیباترین گزینه نیز هست .موانع اجرايی

نه فقط راجع به تأمین رفتوآمد خودروها و دور ساختن آب باران.

بر سر راه این راهحل ارزانقیمت ،شامل ترسهايی است كه در

این امر هنگامی هراسآمیرتر میشود که بخواهیم پذیرای چالش

مورد بازيهاي خطرناك كودكان با اين سنگها وجود دارد .افزون

بهبودبخشی به میلیونها کیلومتر مربع از زیرساختهای خیابانهای

بر اين ،لزوم بهكارگيري روشهای جدید نگهداري توسط شهرداری

موجود گردیم .خوشبختانه ،زمان ،انرژی و منابع كافي نيز برای این

برای تجدید و تسطیح نوارهای عبور سوارهی متشکل از سنگهای

بهبودبخشی در اختیار داریم.

شکستهشده نيز از ديگر نگرانيهاي مربوط به اين طرح است.
بهطور قطع ،باالخره بايد يك جايي هزینه کردن بیشتر و بیشتر
برای ساختن مقدار راه بهازای هر خانواده ،به پايان برسد .زیرساخت
بیشازاندازه زیاد و بیشازحد توسعهدادهشده ،هماکنون در حال
ورشکست کردن برخی محالت است ،و به اين ترتيب محلههای
دیگری هم با شکست مواجه خواهند شد .حتی در مقیاس ملی،
مشکالتی وجود دارد ،چراکه برآورد تقاضاهای مربوط به بهبودبخشی
زیرساخت بزرگراه آمریکا بالغ بر صدها بیلیون دالر است که برای
انجام آنها بودجهای موجود نیست؛ ذهن از تصور اینکه اگر
زیرساخت محلی نیز اضافه میشد ،این رقم چه میبود ،ناتوان میماند.
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نتیجهگیری

آخرین قانونی که در فصل  1ارايه شد این است که اگر یکی از

این قوانین را دوست دارید ،همهی آنها را دوست داشته باشید .جوهر

آمریکای شمالی زندگی میکردند ،برای جوابگويی به نیازهای آنها
به شش عدد سیارهی زمین احتیاج بود – و تازه این امر حتی بدون
در نظر داشتن مشکل کربن است.

یک محلهی پایدار در سامانههای منسجم یافت میشود .اگر شبکهی

افرادي که اشکال بسیار جدیدی از شهرها را تصور میکنند،

خیابانها تنها متکی به خودروی شخصی باشند و قادر به جابجايی

نیز بههمین اندازه کوتهبین هستند :کشت غذا در آسمانخراشها،

مناسب مردم نباشند ،بنابراين وجود مشاغل در نزدیکی خانه بدون

مونوریلهای بدون کربن که به هر خانهای متصلاند ،بهرهبرداری از

فایده خواهد بود .وجود خدمات تجاری و وسایل حملونقل همگانی
در فاصلهی پنج دقیقه پیادهروی ،بدون ادامهی این سامانه در مقیاس

اقیانوسها برای دستیابی به غذا و مواد و مصالح ،اَبَرساختمانهايی

بسان َکندوهای بتونی برای اسکان میلیونها نفر و  ....چنین
ِ

بزرگتر و وجود مقاصد قابل پیادهروی در مدتی قابلقبول در انتهای

پیشنهاددهندگانی هزینههای مادی فوقالعاده زیاد اجرای پیشنهادهای

دیگر سفر ،فایدهای نخواهد داشت .داشتن سامانهای پیوسته از مناطق

جسارتآمیز خود را نادیده میگیرند .خیلی سادهُ ،کرهی زمین قادر

تفریحی و پارکها ،اگر روانآب زمینهای اطراف آن کنترل نشده و

به عرضهی این همه مواد و مصالح و جذب نخالههای حاصل از چنین

باعث تخریب آن گردد ،مفید نخواهد بود .هفت قانون ارايهشده در این

تغییرشکل شهری در مقیاس کره نیست .بتون بهتنهايی اتمسفر ما را

کتاب تالشی است برای سادهتر کردن امري که ممکن است پیچیده

توسط کربن اشباع خواهد کرد .فارغ از اینکه در کجای کرهی زمین

بهنظر آید :طبیعت همپوشاننده و بههمپیوستهی کالبد جهان و اینکه

هستیم ،انتخابی غیر از کار کردن با چیزهايی که در اختیارمان هست،

ما چطور میتوانیم آن را شفا دهیم.

نداریم ،و باید آنها را برای این حالت اورژانس جدید مورد بازنگری

ولی سرطانیترین بیماری در کالبد جهان ،کربن است ،و ما از
دوران کربنزايی ،عزم خود را جزم کردهایم تا هر جزء از کربنی که

و بازسازی قرار دهیم .راه پیشنهادی من برای انجام این کار ،شهر
تراموائی است.

در زمین محبوس بوده را جذب كنيم و آن را به درون نوار دهمایلی

راهحل هرچه که باشد ،با اطمینان میدانیم که شهر آمریکای

اتمسفرمان انتقال دهيم .برای مقابله با این امر ،هیچ برنامهریز ،معمار،

شمالی به یک بهبودبخشی اساسی احتیاج دارد .بنابر نظر هیئت

معمار منظر ،سیاستمدار ،یا توسعهدهندهی مسئولی نمیتواند از

بیندولتی سازمان ملل متحد برای تغییرات آبوهوايی ،1تنها پنجاه

ضرورت اخالقی تغییر روش فعلی انجام بگریزد.

سال برای انجام این کار فرصت داریم – اما به احتمال زياد ،این بازهی

ولی چه چیزی را باید تغییر داد؟ بازدهي ساختمانها؟ سوخت

زمانی پنجاهساله ،امیدوارکنندهترین بخش این پیام است .در پنجاه

خودروها؟ روشهاي توليد انرژي؟ آری ،همهی این موارد را باید تغيير

سال بین  1950و  ،2000سازوکار شهر آمریکای شمالی بهکلی تغییر

داد ،ولی اینها کافی نیست .فناوری ،هرقدر هوشمند و پيشرفته ،باز

کرد .رانندگی جايگزين راهرفتن شد ،اتوبوسها و خودروهای شخصی

هم نمیتواند این مشکل را حل کند اگر سرانهی مصرف انرژی ما

جايگزين ترامواها شدند ،مراکز محلهها از تقاطعهای کلیدی در

همچنان به رشد خود ادامه دهد ،اگر سرانهی استفاده از خودروی

2

شبکهای که پیادهروی بر آن حاکم بود ،تبدیل شدند به گردشبازارهای

شخصی همچنان رو به افزايش باشد ،اگر درصدی از تولید ناخالص

سربسته در مرکز یک زیرساخت درختگون که لبریز از خودرو است.

ملی ما که به تمامی انواع سامانههای حملونقلی (نه تنها خودروهای

بهنظر غیرقابلتصور است که این تبدیلها در همهی ابعاد شهر با

شخصی) تعلق دارد به ازدیاد خود ادامه دهد ،و اگر راهی که بنابر آن

چنین سرعت زیادی اتفاق افتاده باشد ،ولی اینچنین بوده است؛ و اگر

محلههای جدیدمان را میسازیم ،قوانین اساسی طراحی شهری پایدار

ما همهی اینها را در طول پنجاه سال انجام دادهایم ،پس قادر به ایجاد

را نادیده بگیرد .حتی بدون وجود مشکل تغییر آبوهوا ،روشی که ما
بر اساس آن ،شهرهایمان را میسازیم ناپایدار است .همانطور که
ویلیام ریس میگوید ،اگر همهی ساکنان سیارهی زمین مانند اهالی
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تغییری مشابه آن در پنجاه سال آینده نیز هستیم .اما اگر باید 80
درصد از کل تولید کربنمان کم کنیم ،بهتر است از هماکنون شروع
به این کار کنیم .توسعههای جدید حدود ده سال طول میکشد تا از
مرحلهی پیشنهاد به مرحلهی اسکان برسند ،اجرای طرحهای شهری
میتواند چند دهه بهطول انجامد ،طرحهای حملونقل منطقهای نوعاً
دارای افق زمانی سیساله هستند ،و سامانههای طبیعی میتوانند در
طول پنجاه سال یا بیشتر سالمت خود را بازیابند.
در نهايت ،در رابطه با تمام اینها یک ایدهی ضمنی وجود دارد،
که در مورد آن در جایجای این کتاب اشاره شده ولی بهطور محوری
مورد بحث قرار نگرفته است .این هفت قانون فقط بهعنوان راهحلهايی
عملی برای مقابله با بحرانی که با آن روبرو هستیم ،ارايه شده است،
ولی چنانچه تمام آنها باهمدیگر در نظر گرفته شوند ،میتوانند
دنیايی بیافرینند که مطمئناً خود را بهصورت عملی به معرض نمایش
میگذارد .کیفیت چنین دنیايی ،طبق باور من ،بهعنوان پدیدهی
بسیار مثبتی رو مینماید که جِ ین جاکوبز 1آنرا در بررسیاش از
نیویورک ( )1961تبیین ساخته است :خانهها بهروشهايی اُرگانیک
(انداموار و طبیعی) با عرصهی همگانی آمیختهاند ،خیابانها تبدیل به
محیطی برای تعامل اجتماعی میگردند ،گروههای مختلف جمعیتی و
فرهنگی با يكديگر میآمیزند ،حرکت در سطح شهر با وسایل نقلیهی
همگانی انجام میشود ،و طبیعت همیشه بهراحتی در دسترس قرار
دارد .محلههای کمکربن و پایدار تازه در حال شكوفا شدن هستند
و برهانی قاطع ميگويد كه کیفیتي که جِ ین جاکوبز مشخص کرده
است ،میتوانند خودبهخود در ذات یک محلهی پایدار خوش-ساخت و
هوشمندانه طراحیشده ،وجود داشته باشد .اما توضیح اینکه پدیدهی
کیفی آیندهی کمکربن چه خواهد بود ،خود به کتابی دیگر احتیاج
دارد ،و کتاب حاضر در اینجا به پایان میرسد.

1- Jane jacobs
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