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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :منظر شهری در ايران به خصوص در کالن شهرها نظیر ساير کشورهای در حال توسعه ،به
دلیل تحمل مدرنیزاسیون کم رنگ و فاقد نشاط و سرزندگی گرديده است  .به ويژه که به دلیل انواع موانع کالبدی
جديد ،ديد از داخل به خارج شهر ،به اين معنا که نزديک شدن هر چه بیشتر به طبیعت و چشم اندازهای پیرامون شهر
است ،ناديده گرفته شده است .امروزه عابرين پیاده بیشتر درگیر ترافیک خیابانها هستند .يکی از راهکارهای موثر برای
درگیری کمتر عابرين با ترافیک خودروها استفاده از پلهای هوايی عابر پیاده است که مهمترين مزيت آن کاهش تداخل
سواره و پیاده و ايمنی حرکت عابر پیاده است .از اين رو هدف اين پژوهش شناسايی عوامل موثر در افزايش زيبايی و
منظر شهری به واسطه سازهای مدرن و تاثیر گذاری پل طبیعت در خوانايی و بررسی عوامل بارز بودن اين سازه است.
روش پژوهش :مطالعات کتابخانهای و پرسش نامه
يافته ها :میزان خوانايی و تاثیر پل طبیعت در بافت شهری و انظار عمومی که با بهره گیری از اصول و معیارهای منظر
شهری طراحی شده است .
نتیجه گیری :نتايج اين تحقیق نشان داد ،طراحی پل طبیعت به میزان قابل زيادی از نظر منظر شهری و خوانايی برای
رهگذران کامال ملموس و هويداست ،همچنین از نظر کاربری و عملکرد يکی از سازههای موفق شهری میباشد .با توجه
به تحقیقات حاصله فرم و شکل و همچنین عوامل موثر منظر شهری در طراحی اين پل باعث ايجاد ارتباط با کاربران و
شاخص بودنش در جوامع جهانی شده است .از اين رو طراحی پل پیاده روی در کشور با معیارها و اصول طراحی منظر
شهری ضروری است ،با استفاده از الگوهای موفق در اين زمینه و همچنین استفاده از گروهای طراحی و مهندسی به
طراحی و خلق نمونههای از پلهای دست زند که با اصول و معیارهای منظر شهری هماهنگ باشد و بر ارزش و غنای
محیطهای شهری بیفزايید.
واژگان كلیدی :پلهای عابر پیاده ،منظر شهری ،پل طبیعت تهران

مقدمه

سمیه ندائی و محسن کاملی
ظهور اتومبیل سبب ايجادتحوالتی در جوامع صنعتی
گرديد ،و جابجايی انسان و کاال را تسريع کرد .خیابانها
و بزرگراههای بسیار برای حرکت وسايل نقلیه احداث
شدند ودرساخت و بازسازی شهرها به رغم آنکه عابرين
پیاده بخش جدايی ناپذير سیستم حمل و نقل میباشند،
اولويت با وسايل نقلیه بود .در کشورهای درحال توسعه
مانند ايران که در شهری شدن پیش از صنعتی شدن رخ
داده است ،پس از ورود اتومبیل ،ازهمان ابتدا مسیله
اولويت دادن سوارهها وجود داشته است (نیکومرام
وديگران .)1386 ،بنابراين عابرين پیاده طبقهای از
شهروندان میباشند که توجه به آنها پس از سوارهها
قرارمی گیرد .مدرنیزاسیون با نگاه دو بعدی و مبتنی بر
نقشه کاربری اراضی وارد شهرها شد و سبب خلق عناصر
و فضاهايی بد شکل و ضدفضا درخیابانهای عريض گرديد.
عناصری که نه تنها به ارتقا کیفیت سیما و منظر شهری
کمکی نکرد بلکه بر اغتشاش آن افزود .درحالی که
عابرين پیاده در گذشته بدون تحمل فشار و آلودگی
صوتی ناشی از آن از فضای شهری و خیابانها لذت
میبردند ،امروزه عابرين پیاده بیشتر درگیر ترافیک
خیابانها هستند .يکی از راهکارهای موثر برای درگیری
کمتر عابرين با ترافیک خودروهااستفاده از پلهای هوايی
عابر پیاده است که مهمترين مزيت آن کاهش تداخل
سواره و پیاده و ايمنی حرکت عابرپیاده است (ناظمی،
محقق نسب .)1394 ،آسايش بصری از عواملی است که
در ايجاد منظر شهری مناسب بايد توجه کنیم.
ازمولفههای آسايش بصری میتوان به رنگ ،روشنايی،
کیفیت محیطی ،و ...اشاره کرد که کاربرد نامطلوب رنگها
و کمبود روشنايی در شهرها موجب آلودگی نمايی ،رنگ،
نور و  ...در محیطهای شهری شده است که القا کننده ی
بی نظمی ،فشار روانی ،بی تناسبی ،زشتی وسیطره
ماديت و کمیت بر زندگی انسان شده است( .صالحی،
 .)1387يکی از دستاوردهای اخیر ايران جهت بهبود
کیفیت زندگی و ايجاد نشاط ،طراحی و ساخت پارک و
بوستانها بوده است ،که شايد بتوان بهترين نمونه از نظر
توسعه شهری جهت ايجاد منظر شهری و ارتقا و بهبود
زندگی شهری ،پل طبیعت تهران را نام برد .در اين مقاله
میزان تاثیر پل طبیعت در منظر شهری تهران مورد
بررسی قرارگرفته است.
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اهداف تحقیق
هدف کلی :شناسايی عوامل موثر در افزايش زيبايی
ومنظر شهری به واسطه سازهای مدرن و تاثیر گذاری پل
طبیعت در خوانايی و بررسی عوامل بارز بودن اين سازه.
سواالت تحقیق
سوال اصلی:آيا پل طبیعت د رخوانايی و منظر
شهری تهران تاثیر گذار بوده است؟
سواالت فرعی
آيا رابطهای میان طراحی پل طبیعت با اثر بخشی
آن وجود دارد؟ (بعد هندسی –کالبدی)
شهروندان تهرانی تا چه حد به عبور از اين پل و
شاخص بودنش در جوامع جهانی اهمیت میدهند؟ (بعد
فرهنگی)
محل قرارگیری اين پل تاثیری در افزايش بارز و
خوانا بودن پل دارد؟ (بعد مکانی)
تعريف پل
پل ،سازهای است فلزی ،بتنی و يا با مصالح
ساختمانی برای عبور راه ،راه آهن و يا پیاده ،از روی آب
و يا مسیر راهی ديگر .در تعريف قديمی چنین میگفتند
که پل طاقی است بر روی رودخانه ،دره ،يا هر نوع
گذرگاه که رفت وآمد را ممکن میسازد (پیرنیا.)1379 ،
اما امروزه در مبحث مديريت شهری ،پل را سازهای برای
عبور از موانع فیزيکی قلمداد میکنند تا ضمن استفاده از
فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی
به اماکن را تسهیل کند .يکی از عناصر پل سازی تیرهای
سراسری هستند.
سیر تکامل پلها و انواع پلها
ايجاد گذرگاهها و پلها برای عبور از درهها و
رودخانهها از قديمی ترين فعالیتهای بشر است .پلهای
قديمی معموال از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و
سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق يا با تیرهای حمال
ساخته شده اند .پلهای معلق از کابلهايی از جنس الیاف
گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته
شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها
با مصالح سنگی پوشیده میشد ،ساخته شده اند (پیرنیا،
 .)1379ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر
می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زيادی بدين
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شکل برپا شده است .در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را
 800سال قبل از میالد مسیح ،برای عبور از رودخانهها از
جنس مصالح سنگی ساخته اند .اغلب پلهای ساخته شده
توسط رومیها از طاقهای سنگی دايره شکل با پايه های
ضخیم تشکیل يافته است .در ايران نیز ساختن پلهای
کوچک وبزرگان زمانهای بسیار قديم رواج داشته و
پلهايی نظیر سی و سه پل ،پل خواجو و پل کرخه بیش
از پل هاىاز قرن يازدهم به بعد روشهای ساختن پلها
پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدريج استفاده از
دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با مالتهای
مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گرديده و
تا اوايل قرن بیستم ادامه يافت (پیرنیا .)1379 ،شروع
قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و
سپسپلهای بتن مسلح میباشد .از اوايل قرن نوزدهم
ساخت پلهای معلق ،قوسی يا با تیر حمال از آهن آغاز
شد .اولین پل معلق از آهن در سال  1796به دهانه 21
متر در آمريکا ساخته شد ،همچنین در سال  1850يکی
از مهمترين پلهای با تیر حمال از جنسآهن متشکل از دو
دهانه  140متر و دو دهانه  70متری در انگلستان
ساخته شد 400 .سال عمر دارند (فرشید نیک ،افهمی،
.)1390
تاريخچه پل عابر پیاده در جهان و ايران
اوژن هنارد در سال  1905در فرانسه تقاطع غیر
همسطح را وارد ادبیات حمل و نقل نمود .پس از جنگ
جهانی دوم ،استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل،
گذرگاههای همسطح را ناديده گرفته و عابرين نیز به
ندرت از اين گذرها استفاده میکردند (رابرتسون.)1993 ،
برای حل اين معضل به سال  1946گرايش به سمت
گذرگاههای غیرهمسطح شکل گرفت (جانسون .)1998,
و به سال  1960اين گذرگاه ايجاد گرديد .روش
جداسازی عمودی ترافیک در آمريکای شمالی به سال
 1962در شهر مینیاپلیس اجرا شد .هماکنون تعداد
بیشماری گذرگاه عابرپیاده در جهان به وجود آمده است

و از سال  1976در  30شهر آلمان اقدام به احداث
فراگذر عابرپیاده شده است (رابرتسون .)1993 ،در ايران
نیز احداث اولین پل عابر پیاده به بیش از نیم قرن پیش
برمیگردد (احمدی.)1371 ،
تعريف منظر شهری
منظر به يک معنا محیط پیرامون است و برفضای
ملموس و رويت پذير اطالق میشودامادر معنای
ديگرداللت برذهنیتی داردکه در انسان به واسطه مواجهه
با اين فضای کالبدی ،نقش میبندد .در حالتی ديگر می
توان منظر را ترکیب اين دو يعنی پديدهای مرکب از
ذهنیت و عینیت تعريف کرد (ناظمی ،محقق نسب،
 .)1394منظر شهربه عنوان مجموعهای از عناصر طبیعی
و مصنوعی اعم از کالبد و فضاهای شهری ،انسانها،
رفتارها ،فعالیتهای آنهاو..به عنوان نخستین جلوه از
شهر ،آينه تمام نمای ويژگیهای تاريخی ،فرهنگی،
اقتصادی وطبیعی شهرقلمداد میکنند (پاکزاد.)1385 ،
منظر شهری در مقیاس گوناگون خود ،آن گونه که بیان
شد ،يه عنوان نتیجهای از تاثیر متقابل عوامل شکل
دهنده شهر و جامعه شهری در زمینههای گوناگون به
عنوان جلوهای از شهر که همواره در برابرشهروندان
قرارردارد در روحیات و رفتارهای آنان درمحیط شهری و
کیفیت زندگی آنان تاثیر قابل مالحظهای برجا میگذارد.
عوامل موثر در بهبود کیفیت منظر شهری
شايد يکی از موجزترين و در عین حال دقیق ترين
عباراتی که در وصف اهمیت خیابان و منظرشهری ارائه
شده است گفته جین جیکوبز باشد که میگويید:
«هنگامی که خیابانهای شهر زيبا و جالب باشند آن
شهر سرزنده و زمانی که خیابانهای شهر زشت و خسته
کننده باشد ،آن شهر مالل آور به خاطر آورده خواهد
شد» .اهمیت منظر شهری به عنوان واسطه میان انسان و
پديده شهــر ،به انـدازهای است که برخـی اوقــات در
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تعريف طراحی شهری گفته اند :طراحی شهری مديريت
منظر شهری (منظر عینی و ذهنی) است (مطلق،
.)1392
محیط

رفتار

ادراک

شناخت

ارزیابی

نمودار:1عوامل موثر در بهبود منظر شهری
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مدل ذهنی روابط میان انسان و محیط نشان میدهد
که يک رابطه دو طرفه میان ويژگیهای محیط شهری از
يک سو و ادراک ،شناخت ،ارزيابی و رفتار انسانی از سوی
ديگر وجود دارد .در مرحله نخست ،محیط شهری
هندسه و ويژگیهای ملموس خود ،نظیر ويژگیهای
بصری ،صوتی ،بو و… را در معرض حواس پنجگانه

منبعwikipedia:

منبعwikipedia:

عکس -1پل قوسی منبعwikipedia:

عکس -4پل معلق منبعwikipedia:

عکس -7پل هوايی منبعwikipedia:

انسان قرار میدهد ،در اين مرحله اصطالحاً محیط
شهری توسط فرد مورد ادراک ( )perceptionقرار می
گیرد .محصول تعامل در اين مرحله پديدهای است که از
آن با لفظ منظر عینی شهر ( )city scapeنام برده می
شود.
در مرحلــه دوم محــیط شــهری توســط فــرد مــورد
شناخت ( )cognitionقرار میگیرد .در اين مرحله ذهن
فرد بر اساس دادههای محیطی ،طـر وارههـای ذهنـی،
تجارب و خـاطرات قبلـی تصـويری از محـیط سـاخته و
معنای معینی را به محـیط الصـاق مـینمايـد .محصـول
تعامل میان محیط شهری و ذهن فرد ،پديدهای است که
با لفظ منظر ذهنـی شـهر ( )city imageاز آن نـام مـی
بريم.
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در مرحله سوم  ،ذهن فـرد بـر اسـاس شـناختی کـه از
محیط به دست آورده و بـر مبنـای فراينـدهای ارزيابانـه
نسبت به محیط واکنش عاطفی مثبت و يا منفی پیدا می
نمايد .محصول تعامل محیط شهری و ذهن ارزيابانه فرد،
پديدهای است که از آن با نـام منظـر ذهنـی – ارزيابانـه
شهر ( )city evaluative imageنام برده میشود.
نهايتاً در مرحله چهارم از تعامل میان محیط شهری
و انسان ،فرد بر مبنای محتويات منظر ذهنی – ارزيابانه
خود که نشان دهنده احتمال رويدادهای محتمل الوقوع
در محل میباشد ،به رفتار معینی دست میزند.
از بررسی رابطه میان محیط شهری و انسان میتوان
نتیجه گرفت که منظر شهری يک سیستم است که از
تلفیق سه زير سیستم منظر عینی شهر ،منظر ذهنی
شهر و منظر ذهنی–ارزيابانه شهر شکل میگیرد .به
عبارت ديگر تنها از تعامل میان اين سه زيرسیستم است
که مفهوم منظر شهری به مثابه يک کلیت شکل میلینچ
عوامل عینی تشکیل دهنده محیط شهر را به پنج گروه
(راه ،لبه ،نشانه ،گره و محله ) تقسیم کرده است که به
کمک آنها تصور و تصوير شهر در ذهن انسان ايجاد می
شود .سیمای شهر وقتی برای مردم معنا و مفهوم پیدا
میکند و ماندگار میشود که تصويری روشن و يکپارچه
از آن در ذهن داشته باشند.
برای تحقق اين منظور به سه عامل ذهنی – عینی
نیاز است که عبارتند از  :خوانايی ،تصورپذيری و جهت
يابی .به طور کلی به گفته لینچ منظور از تصوير ذهنی يا
سیما کلیه برداشتها ،دانسته ها ،باورها و انتظاراتی است
که فرد از محیط پیرامون خود داشته و ارزش ،کیفیات،
عملکرد و اولويتهای متفاوت را در ذهن وی ايجاد می
نمايد .اين ذهنیات تابعی است از کلیه اطالعاتی که فرد
تا آن برهه از زمان دريافت کرده و در ذهن خود انباشته
است .میتوان گفت سیما يا تصوير ذهنی از شهر،
طرحوارهای ارزش گذاری شده در ذهن فرد از منظر
شهری میباشد .عوامل متعدد فیزيولوژی ،فردی،
اجتماعی ،اعتقادی ،ارزشی و… در ايجاد سیما يا تصوير
ذهنی نقش مهمی ايفا میکنند.
عوامل موثر بر درک فضايی عابرپیاده از پلهای
پیاده شهری
اهمیت منظر شهری در هر حوزهای ضوابطی را
میطلبد .احداث پلهای عابر پیاده نیز از اين قاعده
مستثنی نبوده و الزم است براساس ضوابط طراحی منظر

طراحی و اجرا شوند .هر نوع طر و رنگی تاثیر خود را
با توجه به شرايط محیطی دارا میباشد برای ايجاد انگیزه
عابرين در استفاده از پلها الزم است در طراحی و رنگ
آمیزی پل نظر جامعه شناسان و روانشناسان نیز لحاظ
گردد (کهزادی ) 1385 ،در اين حالت درک فضايی
عابرپیاده از دوبعد قابل بررسی است:
ديدن  :ديد برای شناسايی تسهیالت تا حدود 21
متر فاصله قابل قبول است بنابراين پلهها بايد متناسب با
ديد ناظر طراحی ونصب شوند.
لمس کردن  :بسیاری از متخصصان طراحی شهری
براين عقیده اند که اگر کسی بخواهد فضای شهری را
طراحی کند ،عالوه برآموزش تئوری ،بايد در فضای
شهری حرکت کند و از نزديک آموزش ببیند (جیکوبز،
.)1997
با در نظر گرفتن اين نکته که پل ،خواه به صورت
تنه درختی بر روی يک رودخانه باشد يا با استفاده از
تکنولوژی بسیار پیشرفته مهندسی ساخته شده باشد،
همواره بیانگر و نمودی از سازه خويش و درواقع به عنوان
عنصری با خالصترين ساختار مطر است ،اماپلهای
عابرپیاده در سطح شهرها میتوان متفاوت از ساير پلها )با
عملکردها و فرمهای مختلف ( دانست (احمدی.)1371 ،
چرا که به دلیل تاثیرعمده پلهای عابرپیاده بر سیمای
شهرها و با توجه به نقشی که اين پلها به عنوان عناصری
ساختاری و نیز گونهای از مبلمان شهری در شهرها
همراه با عملکرد اصلی خويش يعنی تسهیل تردد عابرين
پیاده بر عهده دارند .میبايست عالوه بر مسائل
صرفاسازهای ،معیارهای ديگری نیز در طراحی اين پلها
در نظر گرفته شوند (ناظمی ،محقق نسب.)1394 ،
پل مدرن طبیعت
پل طبیعت ،اولین پل صرفا پیاده رو در ايران می
باشد که بوستان آب و آتش و پارک جنگلی طالقانی را
به يکديگر متصل میکند .پل طبیعت در نقطهای واقع
شده که محل تالقی شريانهای اصلی پايتخت مانند
بزرگراههای مدرس ،همت ،حقانی و رسالت است .پل
طبیعت پلی که در خاور میانه همتايی ندارد و همچنین
بزرگ ترين پل عبور و مرور غیر خودرويی کشور به
حساب میآيد که مساحت آن  7000متر مربع میباشد.
پل مذکور با شرايطی منحصر به فرد ،يکی از مقاصد
گردشگری شهر تهران و دست آخر هم نماد جديدی
برای پايتخت به حساب میآيد .در طراحی اين پل از
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جدول  :1اصول طراحی پلهای عابر پیاده
امنیت

احساس ايمن -امنیت گذر در روز-امنیت گذر در
حريم خصوصی -ديد به گذر گاه

سهولت استفاده

دسترسی به گذرگاه-تاثیرات سن بر گذر عابر پیاده از گذرگاه
ايجاد انگیزه عبور برای عابر پیاده-راحتی عبور برای راکبان دوچرخه

اجرای گذرگاه

نوع تپوگرافی منطقه احداث گذرگاه-هزينه احداث گذرگاه-اختالالت ترافیکی در هنگام احداث-زمان
احداث-کانال مشترک تاسیسات

تعمیر ونگهداری

تاثیر عوامل جوی بر گذرگاه-تخلیه آبهای سطحی –تهويه هوای مناسب-تامین روشنايی گذرگاه

کاربرد چند منظوره

امکان ايجاد پدافند غیرر عامل
امکان اشتغال زايی

منبع :مرکز مطالعات و برنامهريزی تهران

عکس-10موقعیات جغرافیايی پل طبیعت
منبعwikipedia :
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معماری پلهای ايرانی مانند پل خواجو الهام گرفته شده
و يک سازه کامال سازگار با محیط زيست و طبیعت است
که نمونه مشابه آن در پارکهای ملی و طبیعی
کشورهای فرانسه ،کانادا ،هلند ،بلژيک ،مالزی و استرالیا
ساخته شده است .پل طبیعت يک پل سه پايه برای تردد
پیاده از باالی بزرگراه مدرس ،مکث و ديدار از مناظر
پیش رو و همچنین تجربه آرامشی فوقالعاده در ارتفاع
 40متری از سطح زمین است .مساحت اين پل 7000
متر مربع است که  720متر آن به فضای سبز و 480
متر آن به رستوران ها ،کافیشاپ و ديگر فضاهای
فرهنگی و تفريحی اختصاص خواهد داشت .شهروندان
میتوانند روی کفپوشهای چوبی پل با مساحتی حدود
 5100متر مربع پیاده روی کرده يا از مسیرهای

دوچرخهسواری و کالسکهسواری لذت ببرند .پل طبیعت
سه طبقه دارد ،طبقه اول  ،1450طبقه دوم  2870و
طبقه سوم  571متر مربع است .همچنین قرار است در
طبقه سوم انواع فضاهای تفريحی از نمايشگاه و
کافیشاپ گرفته تا گالری و رستورانهای متنوع به
عنوان يک مقصد گردشگری جذاب ايجاد شود .روی پل
به تفکیک سه مسیر مشخص اسبرو و کالسکهرو،
دوچرخهرو و انسانرو در نظر گرفته شده است.
پیشبینی فضاهای مکث روی پل و طراحی مبلمان
شهری مناسب و هماهنگ با ويژگیهای اين سازه از
نکاتی است که در طراحی اين پل مد نظر بوده است.

بررسی پل طبیعت تهران و تاثیر آن در منظر شهری
معرفی نمونههای موفق پلهای عابر پیاده ايران و
جهان
نمونه هايی از پلهای عابر پیاده در ايران و جهان
وجود داردکه الگوگیری از اين پلهای عابرپیاده میتواند
يک نشانه شهری بسازدودر تقويت و بهبود منظرشهری

بیفزايد .در تحقیق حاضر پلهای عابر پیاده موفق ايران و
جهان مورد مطالعه قرار گرفته و ويژگیهای بارز آنها در
زمینه ی منظر شهری استخراج شده .خالصه و جمع
بندی اين مطالب و مطالعات در قالب جداول در صفحات
بعد ارايه میگردد.

جدول : 2نمونه های موفق پل های عابر پیاده ايران وجهان
مشخصات

عکس

نام :پل عابر پیاده شنژن
طراح:
موقعیت :منطقه شنژن ناشن،چین
ويژگیهای اصلی منظر:
سازگاری پل با نوع اقلیمشفافیت کل ساختار پلاستفاده از نوع خاص و منحصر به فرد سیستم روشنايی ايجادحس مکان و هويت سازی شده است.
تمرکز بصری پل برروی مرکز محله باعث ايجاد چشم اندازیمنحصر به فرد گرديده است.
عکس  11منبعFree Architecture Report,2013 :

نام :هايک موتر و اولريش
طراح:

موقعیت :پارک شهر دويسبورگ
ويژگیهای اصلی منظر:
ارتفاع زياد ان و دارا بودن سازه خاصبه علت اين پل منظر ويژه ای برای عابران خلق شده
عکس  12منبعFree Architecture Report,2013 :

نام :پل عابر پیاده مرند
طراح:
موقعیت :پیورمرند،هلند
ويژگیهای اصلی منظر:
 ارتفاع زياد آن و برخورداری از منظری منحصر به فرد و ويژهدر شهر
 جذابیت بیشتر پل به سبب نور پردازی ويژه آن در شب والقای حس مکان
عکس  13منبعFree Architecture Report,2013 :
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عکس

مشخصات

نام :پل عابر پیاده آلمیلو
طراح :کاالتراوا
موقعیت :درالکارتوجا،سويل،اسپانیا
ويژگیهای اصلی منظر- :شکل قدرتمند آن ارايه تعريف
جديدی از فرم پل
بخشی از چشم انداز شهریسازه بتنی خمیده نیمه شفافنماد شهریعکس  14منبعFree Architecture Report,2013 :

نام :پل عابر پیاده ونکوور
طراح :سنت لورانت وال
موقعیت :آمستردام
ويژگیهای اصلی منظر:
افراط در نوع ساختمان سازی ،معماری مدرن را در بین نمایساختمان های تاريخی خود بوجود آورده است.
باعث شده که توريست ها به راحتی از تمامی مکان هایتاريخی ديدن کنند.
عکس  15منبعFree Architecture Report,2013 :

نام :پل عابر پیاده طبیعت
طراح :لیال عراقیان
موقعیت :تهران-ايران
ويژگیهای اصلی منظر:
 الگوگیری از عناصر زيستی در فرم توجه به مسايل زيست محیطی طراحی پل به عنوان نماد شهری الگوگیری از پل های ايرانی وجود عملکردهای تفريحی ،فرهنگی،گردشگریبرروی پل
عکس 12

منبعwikipedia :

منبع :مطالعات نگارنده
تحلیل و بررسی پل طبیعت وتاثیرآن در منظر

مالحظات طراحی پلهای عابر پیاده

شهری تهران

برخی از مهمترين عواملی که در طراحی پلهای
عابر پیاده میتوان در نظر گرفت عبارتند از:
 موقعیت
 سازه
 مصالح
 ايمنی
 نورپردازی
 شرايط اقلیمی

برای ساخت وطراحی هر پلی تمهیداتی الزم است،
جهت بهرمندی از سازهای که منظوراز ساخت آن بهبود
کیفیت منظر شهری و قرارگیری آن به نحوی که اختالل
در روند عملکرد سازههای همجوار بوجود نیاورد.
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بررسی پل طبیعت تهران و تاثیر آن در منظر شهری
بررسی ديدگاههای متفاوت در رابطه با پل طبیعت
بررس ی اينکه آيا اين پل از نظر ساختار و فرم وشکل
در خوانايی و زيبايی شهر تهران تاثیر گذار بوده است و
ديدگاه عابرين پیاده و رانندگان اتومبیلها که مسیر عبور
و مرور دايمی از اين مسیر تنها راه فرار از شلوغی و
هیاهوی شهر را با نظاره و ديد سرسبزی مسیر طی
میکردند چیست؟اينکه آيا اين پل متناسب با تاريخ شهر
تهران و متناسب با بافت شهری است ؟آيا ساخت پلی
متناسب با محیط شهر تهران و به همین میزان تاثیرگذار
در خوانايی شهر امکان نداشته؟ اينکه اين پل بايد طوری
طراحی میشد که نهتنها در مقابل طبیعت عرضاندام
نمیکرد بلکه فروتنانه از دل طبیعت رويیده میشد،
بهنحوی که شهروندان ناظر اين تصور برايشان ايجاد
میشد که گويی پل سر بر آغوش طبیعت گذاشته ،نه
آنکه نمايشی باشد از دستاورد تکنیک و قدرت انسان،
همچون ماسوله که از تپه روبهرو که به آن مینگری
شهرکی است که از دل کوه رويیده است ،نه احجامی که
با تظاهر بر زمینه کوه چیده شدهاند .طرحی که برای
تهران و سلیقه تهرانی طراحی شود (حکیمی.)1378 ،
سلیقه ای که با توجه به حال و هوای دويست و چند
سالهاش ويژگیهای خاص خود را دارد ،مانند نمونههايی
که بهخوبی به هويت اين شهر ادای دين کردهاند چون
موزه هنرهای معاصر ،موزه ايران باستان ،طرحی که
مرحوم میرمیران برای فرهنگستانهای جمهوریاسالمی
داده بود و...که در انطباق کامل با محیط اطراف خود و
سازگار با حال و هوای تهران است .هندسهای که خط
آسمان را از ما نگیرد ،ترکیبی با تناسبی آشنا و مردموار
با استفاده از مصالح واقعی و بوم آورد (بتن) ،هندسهای
با آرامش که در اين دره سبز ادامهدهنده سبزی و
طبیعت باشد .با گیاهی آشنا در تهران (پیچک و پاپیتال)
که از درون پل برويد و رويشش را در گذر زمان به بیرون
بکشاند .در کنار پايههای پل با رويش گیاهان رونده
بهدنبال ايجاد حس رويیدن پايههای بتنی از درون
سبزی بوديم (رنجی پور .)1389 ،متأسفانه پل احداث
شده باوجود عملکرد مناسب و جديدی که در شهر تهران
ايفا میکند و فضای جذابی که برای افراد روی پل به
وجود میآورد ،در ترکیب با عناصر شهری پیرامون خود
بهدلیل عدم رعايت مبانی ذکرشده در ايدهپردازی
معمارانه آن ،نقشی منفی دارد.
ابعاد عظیم سازهای پل که بهصورت ترکیبی از
خرپاهای سهبعدی شکل گرفته و مصالح استفاده شده که

عمدتا فوالدی است بههمراه پايههای عظیم بیرونزده از
البهالی درختان باعث شده تا نهتنها پل احداثشده
جزئی از طبیعت ديده نشود که در تقابل کامل با حال و
هوای دره زيبای مدرس قرار گیرد .تنها پديدهای که در
اين فضا به شدت خود را به رخ بیننده میکشد اين سازه
فلزی دو هزار تنی است (دويران ،خدايی .)1392 ،گويی
اسکلت دايناسور عظیمی است که روی تپههای دو طرف
افتاده و آماده بلعیدن آن است .خط آسمان توسط پل
ساختهشده در محدوده وسیعی از محدوده پروژه ،برای
سرنشینان اتومبیلهای عبوری کامال از بین رفته ،بهويژه
ديد وسیعی که اين دره به کوههای البرز داشت ،از منظر
ناظران پاک شده است .سرنشینان اتومبیل در شهری
مانند تهران فینفسه گناهکار نیستند ،هرچند اتومبیل
بهدلیل سیاستگذاریهای اشتباه از طرف مسئوالن
تبديل به پديدهای بهشدت آزاردهنده شده است ،نبايد
حق داشتن مناظر خوشايند حداقل در مسیرهای ممکن
از آنان سلب شود .تهران شهری نیست که در  3٠سال
گذشته شکل گرفته باشد ،شهری است با هويت خاص
خود؛ شايد اگر اين طر در میان معماری پرطمطراق و
متظاهرمعماری شهرهای مدرن اجرا میشد ،قابلهضمتر
بود ولی به دلیل تضادی که با هويت تهران پیدا میکند،
برای آدمهايی که دغدغه هويت شهری دارند ،آزاردهنده
خواهد بود .از همین رو اقدام به طراحی پرسش نامه،
جهت بررسی ديدگاه و نظرات مردمی نسبت به عملکرد
و خوانايی و منظر شهری اين پل صورت گرفته .اين
موضوع در مقاالت و نشريههای متفاوتی مورد بحث و
گفتگو قرار گرفته است (بحرينی.)1377 ،
برای گرد آوری اطالعات از طريق پرسشنامه ياد
شده تعداد 70پرسشنامه به صورت تصادفی در منطقه مد
نظر توزيع شد ،و بر اساس جنسیت افراد ،دامنه سنی و
دامنه تحصیلی افراد يافتهها تجزيه وتحلیل شده.
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نمودار  :2از نظر کاربردی و عملکرد
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سمیه ندائی و محسن کاملی
منع :نگارنده
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نمودار  :3از نظر منظر شهری و تاثیر خوانايی در شهر تهران
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در اين تحقیق سعی شده بود میزان خوانايی و تاثیر
پل طبیعت در بافت شهری و انظار عمومی که با بهره
گیری از اصول ومعیارهای منظر شهری طراحی شده
است مورد بررسی قرار گیرد .از سوی ديگر مطالعات
انجام شده در اين تحقیق بر نمونههای موفق داخلی و
خارجی نشان می دهد که پل عابر پیاده به سبب وزن و
مقیاس آن ،پتانسیل طراحی خالقانه را دراست .عالوه بر
فرم منحصر به فرد که میتواند به عنوان يک نشانه عمل
کند .میتوان از فضای پل به عنوان محلی برای چشم
انداز به فضاهای پیرامون استفاده کرد .طراحی مناسب
اين فضا سبب افزايش زيبايی وخوانايی اين پل میگردد
و بر فضای پیرامونی موثر و به لحاظ روانی بر ايجاد
انگیزه برای عبور عابران وايجاد اشتیاق برای سرنشینان
اتومبیلها نیز تاثیر گذار خواهد بود .خلق محیط هايی
با وضو يا خوانايی آشکار چشم انداز شهری ار مهمترين
موضوعات مورد توجه در شهرها است که اين امر موجب
حظ بصری بیشتر میشود .توجه به ايجاد و ارتقای قابلیت
جذب شهروندان در فضای عمومی با استفاده از عوامل
ذهن و محیطی تاثیر گذار از جمله مسائلی است که
ضرورت دارد مورد توجه برنامه ريزان و طراحان حوزه
هايی شهری قرار گیرد ،که بر اساس تحلیلهای انجام
شده و با توجه به ابعاد مکان يابی ،طراحی هندسی و

منظر ،فرهنگی عمده ترين داليل شاخص بودن اين پل
به ترتیب ابعاد هندسی و فرهنگی است ،که نشان دهنده
توجه مسولین به برنامه ريزی و اجرا دراين دو بعد است.
بنابراين نتايج اين تحقیق نشان داد ،طراحی پل طبیعت
به میزان قابل زيادی از نظر منظر شهری و خوانايی برای
رهگذران کامال ملموس و هويداست ،همچنین از نظر
کاربری و عملکرد يکی از سازههای موفق شهری میباشد.
با توجه به تحقیقات حاصله فرم وشکل و همچنین عوامل
موثر منظر شهری در طراحی اين پل باعث ايجاد ارتباط
با کاربران و شاخص بودنش در جوامع جهانی شده است.
از اين رو طراحی پل پیاده روی در کشور با معیارها و
اصول طراحی منظر شهری ضروری است ،با استفاده از
الگوهای موفق در اين زمینه و همچنین استفاده از
گروهای طراحی و مهندسی به طراحی وخلق نمونههای
از پلهای دست زند که با اصول و معیارهای منظر
شهری هماهنگ باشد و بر ارزش و غنای محیطهای
شهری بیفزايید.
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