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 چكیده
با آغاز در گذشته و پیش از عصر صنعتی شدن شهرها، انسان و نیازهایش مرجعی برای طراحی شهرها بودند. اما 

ابتالئات ناشی از ماشینیسم، نحوه طراحی شهرها به شدت تغییر یافت. در این دوران طراحان توجه خود انقالب صنعتی و 

در شهرهای  ماندند که نتیجه آنابران پیاده بازعمشکالت به و از توجه  های سواره کردندخواسته معطوف به صرفاً را

پایین بوده، در نتیجه استقبال شهروندان بسیار  پیاده امروزی نمود پیدا کرده است، شهرهایی که در آن سطح امنیت عابر

ن ساخت مشکالت جلوگیری از بروز این قبیل در راستای .به حداقل خود رسیده است نیز برای استفاده از فضاهای عمومی

روی به عنوان نوعی از فضاهای های پیادهپل ، مورد توجه طراحان قرار گرفت.راهکاری موثر روی به عنوانهای پیادهپل

در واقع  باشد.افراد می ها رفع نیازهایآنکه رویکرد اصلی در طراحی  باشندمی محورنهایی جذاب و انسانشهری، مکا

تواند گامی مؤثر در باشند، میها میچرای اتومبیلوچونهای شهری، که قلمروی بیابانساختن چنین فضایی بر روی خی

ها دارای عملکردهایی نظیر این پل های انسانی در طراحی شهرهای امروزی باشد.جهت باز پس گیری توجه به الویت

به همین منظور  .باشندمیتوقف و استراحت  مکانی برای تر از آنو مهم خیابان، تسهیل در تردد افراد پیاده برای عبور از

باشد تا از این طریق باعث افزایش روی میهای پیادهبرای ارتقاء کیفیات انسانی پل کارهاییارائه راه نیز مقاله هدف اصلی

گردآوری مطالب تشکیل  شود. مردم، به عنوان محیطی برای گذران اوقات فراغت نتخاب این فضاها از سویاحتمال ا

 بوده است. توصیفی -و با روش تحلیلی با برداشت میدانی همراه ایاز طریق مطالعات کتابخانه هنده این نوشتارد

 

 .، پل طبیعتعابر پیاده ،مدارپیاده روی، فضاهای شهری، محورهایدههای پیاپل کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
یرات که ناشی از دستاوردهای انقالب صنعتی بود. تأثیرات آغاز انقالب صنعتی در شهرها همراه بود با طیف وسیعی از تغی

این  شد.ی زمین تا تغییر در شکل شهرها را شامل میهوای کرهواز آلودگی هوا و تغییر در آب ،ای وسیعانقالب صنعتی گستره

کالف درهم "شهر را به  1بزجیکوجین تغییرات در شکل شهرها که بیش از همه متأثر از حضور اتومبیل در شهرها بود، به تعبیر 

بهترین زمان برای پایان دادن به این مشکالت، پس از جنگ  [.1]معنا بودای بیرد که برای هر پیادهتبدیل ک "ایقاعدهتنیده بی

زمان با بازسازی شهرهای اروپایی بود. در این دوره رویکردی جدید در شهرسازی شکل گرفت که در آن ایجاد جهانی دوم و هم

 از آنجا که .شودیاد می "گستریجنبش پیاده " برای عابر در الویت قرار گرفت، که از این رویکرد با عنوان هایی مخصوصافض

 [.2]، تأثیرات محسوسی بر کالبد شهرها داشتاین جنبش باعث افزایش کمی و کیفی فضاهای شهری شد

 .شهری اشاره نمود هایخیابان یندهرشد فزآومی و کاهش محسوس فضاهای عم توان بهاز دیگر تغییرات در شکل شهر می

بزرگترین مصرف کننده فضاهای  "اتومبیل را  2این تغییر نیز به شدت تحت تأثیر اتومبیل بود، به همین دلیل ادوارد هال

ره انسانی امکان ارتباط چهره به چه ظر اجتماعی فعال بوده وکه از ن هستند ساختارهاییفضاهای شهری [. 3داند]می "عمومی

بدون حضور فضاهای عمومی و جمعی که  کنداشاره می 3در این راستا اولدنبرگ [.4]آورندشهری فراهم می را در درون جامعه

زیرا مناطق شهری توانایی متبلور ساختن ارتباطات صحیح  ،که با زندگی مردم عجین شده، نقش اصلی شهر حذف شده است

 [.5]برخوردها و تبادالت انسانی که الزمه و عصاره یک زندگی شهری است، رخ نخواهد دادبین مردم را نخواهند داشت و تنوع 

فضاهای شهری به سبب  [.6گیرد]شکل می هاکه داستان زندگی جمعی شهروندان در آن هستند فضاهایی هادر واقع این

باشند که این تعامالت اجتماعی می گیریدهد، بستری مناسب برای شکلهایی که در اختیار کاربران خود قرار میفرصت

[. از این رو کمبود این 7]دنبرعهده دار حیات مدنی جامعهی اجتماعی و سرمایه ت اجتماعی نقشی اساسی در تشکیلتعامال

 تواند صدمات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه داشته باشد.فضاها می

 

 طرح مسئله -2
نیازهای کاربران خود طراحی شده باشند، شاید یکی از دالیل اصلی برای روی آوردن کمبود فضاهای شهری که متناسب با 

شوند، میروی شناخته های پیادهبه طراحی فضاهایی باالتر از سطح زمین باشد. این فضاها که در کشورمان اغلب با نام پل

ومبیل دارای امنیت باالیی نبود ات فضاها به دلیل. این (1شکل ) آورندوجود می به حضور یافتن مردم بستری بسیار مناسب برای

روی نیز های پیادهپل [.8توانند احساس آرامش و راحتی را به کاربران القاء نمایند]محور خود میطراحی انسان بوده و به خاطر

لیل اصلی ساخت باشند. زیرا دمانند هر فضای شهری دیگری، بدون حضور مردم تنها کالبدی از عناصر مادی و فیزیکی می

تبدیل روح هایی بیبه مکان . این فضاها بدون حضور مردمباشدمی هاحضور انسان در آن هافضاهای شهری و ماهیت وجودی آن

طراحی فضاهای در بایست می از بروز این مشکل شوند. جهت جلوگیریمیشوند که به تدریج به سوی نابودی کشانده می

سنین مختلف و در ساعات  افراد در امکان استفاده برای رفع نیازهای فیزیولوژیکی افراد، ئلی نظیرتوجه به مسا بایستمی شهری

. در الویت قرار گیرند پذیری فضا در مقابل کارکردهای گوناگون و باال بودن سطح امنیت در محیطانعطافلف شبانه روز، تمخ

پتانسیل الزم برای جذب و  پذیری هستند کهفضاهای اجتماع د،دهنهایی از این قبیل را در خود جای میفضاهایی که ویژگی

در این راستا هدف مقاله نیز ارائه راهکارهایی برای افزایش کیفیت تجربیات  [.9باشند]ردم به سوی خود را دارا میفراخوانی م

 .باشدمی محیط هایی جهت افزایش جذابیتها و همچنین پیشنهاداتافراد از این پل

                                                 
1 Jane Jacobs 
2 Edward Hall 
3. Oldenburg 
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 ) مأخذ: نگارندگان( های پیاده روی: حضور فعال مردم در پل1كل ش     

 هاآن و پیشینه رویهای پیادهپل -3
ها گاهی به اند که این تالش آنمحور بودهمدار و انسانهایی پیادهدر طول تاریخ طراحان همواره به دنبال ایجاد مکان

فضاهای شهری  ای ازروی به گونههای پیادهدر واقع پلروی نمود پیدا کرده است. پل پیاده راه و گاهی به شکلصورت پیاده

های افراد ها، نیازها و خواستهها در آنبه سبب عدم حضور اتومبیل و شوندباالتر از سطح زمین احداث می شود کهاطالق می

که بهترین امکان برای تجدید قوای روحی و جسمی را دارا ی هستندها فضاهایبه تعبیری دیگر این گیرد.پیاده در الویت قرار می

، باال بردن رونق مانند بهبود تصویر ذهنی مردم از شهر د آثار مطلوب دیگریتوانمی رویهای پیادهپل همچنین .[11باشند]می

 [.11د]نته باشرا به همراه داش مناظر شهری یک منطقه و ایجاد فرصت برای مردم جهت تماشا و لذت بردن از

راسر دنیا تبدیل شدند که پاسخی س بسیاری از شهرهای های حیاتی درروی به یکی از ویژگیهای پیادهپل 1961از سال 

هدف از  های شخصی. در واقعبه افزایش شمار تصادفات خیابانی و افزایش تمایل افراد برای استفاده بیشتر از اتومبیل ندبود

های ایجاد مکانی با جذابیتی دوم ها و در وهلهافزایش امنیت عابر پیاده در مقابل اتومبیل ی اولهها در وهلطراحی این پل

که صرفاً محلی برای عبور  شوندای طراحی میها به گونهپلاین  باشد. در این راستاالزم، برای تشویق مردم به پیاده روی می

 آمریکا، ژاپن، چینها در پل نوع از این ی موفقهای[. نمونه12باشند]ت افراد نباشند، بلکه مکانی برای مکث و گذران اوقات فراغ

 [.11]دیگر از مناطق جهان ساخته شده استو بسیاری 

 

 ، توقف در آسمانپل طبیعت -9
س ، با نام پل طبیعت، در تهران و در محله عبارویهای پل پیاهترین نمونهها و در عین حال موفقیکی از نخستین تجربه

یکی از مشکالتی که طراحان این پروژه درصدد  نماید.واقع شده است که پارک طالقانی را به پارک آب و آتش متصل می آباد

زیرا پارک آب و آتش در اکثر  باشد،باشند، برقراری تعادل بین بازدیدکنندگان از دو پارک اطراف پل میگویی به آن میپاسخ

طراحان این پروژه با  گیرد.مورد استفاده قرار می پارک طالقانی کمتر هدر حالی کاشد، باوقات مملو از بازدیدکننده می

بینی تمهیداتی نظیر فضای سبز کافی یا مبلمان شهری باکیفیت سعی دارند تا این پل عالوه بر انتقال ترافیک پیاده از پیش

 [.8سمتی به سمت دیگر، کارکردهای اجتماعی دیگری نیز پیدا کند]
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تا هماهنگی بیشتری با  طراحی شده است اندرختهای بدنه و شاخهای با الهام گرفتن از کلی پل به لحاظ سازهشکل 

 باشند به کار نرفته است. همچنین در سازه پل، مصالحی نظیر سیمان که در تضاد با طبیعت میمحیط اطراف خود داشته باشد

 .(2شکل )

 

 
 ) مأخذ: نگارندگان( پل طبیعت مانند درخت سازه: 2شكل       

 

شوند. سطح سوم که باالی دو ستون پل از سه سطح تشکیل شده است که همگی توسط پله و رمپ به یکدیگر متصل می

کند که تصاویری جذاب از عمل می در واقع این سطح شبیه به یک تراس باشد.واقع شده است فضایی برای مکث و ایستادن می

باشد، البته در نقاطی که عرض پل ها میسطح دوم بیشتر مسیر حرکت افراد و دوچرخه .(3شکل ) دهدر شهر را ارائه میمنظ

شهری سرزنده و جذاب است، کلید ایجاد فضاهای  4امکان تعبیه فضای سبز و نیمکت که از دیدگاه یان گلشود، بیشتر می

راد در محیط طراحی شده است، ولی در وسط مسیری به محور حرکتی نیز بیشتر جهت ماندن اف سطح اول [.13باشد]می

 های میدان مانند در پل وجود دارد.اختصاص داده شده است. در این سطح به منظور حفظ درختان موجود در سایت، بازشدگی

 

                                                 
4 Jan Gehl 
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 رندگان() مأخذ: نگا ح سوم پل طبیعتطمناظر دیدنی شهر از سارائه : 3شكل      

 
است، در طراحی آن نیز سعی شده است که پل به صورت خطی « پلی برای ماندن»جا که شعار طراحان این مجموعه از آن

مسیرهای  کند.را القاء می« رفتن»باشند که فقط ای میهایی با این شکل دارای پرسپکتیو یک نقطهطراحی نشود، زیرا پل

[. اما در پل 14گذارند]دهند و اثری یکنواخت بر جای میگیری را به کاربران نمیگونه هیجان و غافلمستقیم اجازه هیچ

و از این طریق افراد را به توقف  نهایت به نظر آیندبی شوندسعی شده مناظری که دیده میرهای منحنی یبا طراحی مس طبیعت

 [.8]کنددر محیط تشویق می

که در تبدیل این  پردازیممی رویهای پیادهعوامل و عناصر موجود در پل تریندر ادامه به تشریح و واکاوی برخی از مهم

 .تأثیر به سزایی دارند ترمدارها به فضاهایی انسانپل

 

 5مبلمان شهری -5
برای سامان بخشیدن به زندگی شهری و پاسخگویی به نیازهای متعدد شهروندان، به عناصر و وسایلی نیاز است که امکان 

ها را شامل پوشها و کفنما و سطل زباله تا نردهاز آب این عناصر که طیف وسیعی ای شهری را فراهم آورند.گذران در فضاه

و کنترل حرکت در محیط را به همراه  ایش کیفیت و کارایی محیط، برقراری امنیتافز نظیر، آثار مطلوبی ،[15]شودمی

 .[16دارند]

، تا حدود زیادی توسط مبلمان شهری خلق یک فضای عمومی موفق است نیاز اساسی برای پیشآسایش و راحتی که دو 

ها از ، در ساخت آندر محیط این عناصر مناسب جانمایی عالوه بر البته در صورتی که .[17]دنباشمطلوب قابل تأمین می

در نظر  اده و عوامل جویدر مبحث جانمایی موارد خاصی چون نرخ تردد، میزان دفعات استف مصالح با کیفیت نیز استفاده شود.

کیفیت نمود آشکاری از محترم استفاده از مصالح بافیت مصالح باید به این نکته توجه شود که ی. اما در بحث کشودگرفته می

گامی مؤثر در  شود وذهن افراد می در از محیط این امر موجب ایجاد تعلق خاطر که باشدشمردن حضور مردم در محیط می

[. در واقع مردم هنگامی مشتاقانه در حفظ و 2باشد]می ها نسبت به محیط و مشارکت مردم در حفظ آنوتیتفاجهت رفع بی

 [.18از حضور در آن احساس لذت کنند] که آن مکان را دوست داشته باشند وکنند ساماندهی محیط کمک می

                                                 
5 Urban Furniture 
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 سایبان محافظ -5-1

باشد که ترین تمهیداتی میشرایط جوی مختلف، از جمله مهمرفع نیازهای فیزیولوژیکی و محافظت از مردم در مقابل 

کند، ایجاد در آسایش عابران پیاده ایفا می جا که آب و هوا نقش مهمیاز آنافراد در محیط الزم است.  یافتن برای حضور

های سرپوشیده ان[. این مک19نماید]هایی سرپوشیده در محیط برای در امان ماندن از شرایط جوی مختلف ضروری میمکان

ر برابر نزوالت شوند، معموالً برای محفوظ نگه داشتن عابران پیاده دمحیط شناخته می ه تحت عنوان سایبان یا سرپناه درک

روی به واسطه های پیادهدر پل .[2]شوند که مردم بتوانند در تمام فصول از فضا استفاده کنندجوی کاربرد دارند و باعث می

گونه باشد زیرا برخالف فضاهای عمومی شهر، هیچهای محافظ دو چندان میسطح زمین دارند اهمیت سایبانارتفاعی که از 

ی در پل طبیعت به واسطه که این موضوع .[21]ها وجود نداردها در آنها یا ورودی ساختمانبان مغازهسرپناهی نظیر سایه

هنگام بارش نزوالت جوی از توانند در چرا که مردم می استچند سطحی بودن پل این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده 

های محافظ بایست سایهحتماً مید استفاده کنند، البته نباشکه مسقف می پل هایی از سطح دومو قسمت (4شکل ) سطح اول

ر بارش از دست سرد و پبرای سطح سوم نیز در نظر گرفته شود، در غیر اینصورت این سطح کارایی مطلوب خود را در فصول 

 خواهد داد.

 

 
 ) مأخذ: نگارندگان( : مسقف بودن سطح اول پل طبیعت9شكل         

 

 کف سازی -5-2

به  باشد. کف سازیبایست مورد توجه طراحان قرار گیرد کف سازی میروی میهای پیادهیکی از مسائلی که در طراحی پل

[. 2آورد]ز یک طرف باعث زیبایی و جذابیت فضا شده و از سوی دیگر سهولت در تردد را فراهم میکه ا این دلیل اهمیت دارد

ترین کارکرد کف سازی برای محیط فراهم آوردن امکان راه رفتن برای افراد در تمامی سنین، با هر وضعیت جسمی اساسیاما 

 [. 19باشد]وهوایی میو در همه شرایط آب

واند نحوه استفاده کردن از محیط، مکث کردن یا حرکت کردن در بستر خود را القاء یا نفی تطراحی پوشش زمین می

آن مستلزم رعایت  طراحی [. بنابراین21کنند]های محیط الگوهای حرکتی ما در محیط را تعریف میپوشدر واقع کف ،[2کند]

روکش کف باید  تلقی شود. حرکت پیاده میت دادن بهتواند به معنای عدم اهها میباشد که عدم توجه به آننکات حساسی می
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شوند. در حالی کنند، موجب تقویت حس حرکت میخطوط موازی که طول فضا را طی می[. 22جذاب و دعوت کننده باشد]

های جا که در طراحی پلشود. طبیعتًا از آنکند و موجب توقف در محیط میپوش غیر خطی حرکت چشمی را کُند میکه کف

ها پوشکف [.17شود]های نوع دوم توصیه میپوشباشد، استفاده از کفروی هدف ایجاد مکانی جهت مکث و ایستادن میادهپی

های های لغزنده در پلپوشاستفاده از کفرا ایجاد نمایند.  مطلوبی سطح اصحکاک مصالح مرغوب باشند وبایست از جنس می

)شکل  تواند نوعی حس نگرانی و اضطراب را به کاربران القاء نمایدح زمین قرار دارند، میکه باالتر از سطروی به دلیل اینپیاده

5 )[19.] 

 

 
 ) مأخذ: نگارندگان( عتیطب پل یساز کف در لغزنده ریغ و مرغوب مصالح از استفاده: 5شكل         

 

 ی نشستنهافضا 5-3

باشد. ها نشستن و استراحت کردن در آن میوناگون و مختلفی دارند که یکی از آنافراد برای حضور در محیط دالیل گ

امکان را طراحی مناسب این فضاها به مردم این  .باشدتحقق یافتن این خواسته مشروط بر تعبیه فضاهایی برای نشستن می

اطرافیان خود ارتباط کالمی و اجتماعی های دیگران لذت ببرند و در مواقع مناسب با دهد که از نشستن و دیدن فعالیتمی

، اما استفاده از اجزای فضا (6شکل ) ها اشاره نمودو صندلی هاتوان به نیمکتاز انواع رایج فضاهای نشستن می [.2برقرار کنند]

عنوان  . بهتواند راهکاری مناسب برای تعریف سطوح چند عملکردی در محیط باشدهایی برای نشستن نیز میبه عنوان محل

 [.19رسند]های خوبی برای محل نشستن به نظر میها انتخابباغچه نماها وهای آبها، لبهل پلهمثا
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 ) مأخذ: نگارندگان( به شكل نیمكت نشستن ی: تعبیه فضا6شكل    

 

ضروری  باشند، یکی از معیارهاییی میجا که افراد در حالت نشسته نسبت به سایر حواس خود بیشتر متکی به بینااز آن

روی به واسطه ارتفاعی که از سطح زمین های پیادهکه این مسئله در پل باشندنشستن خطوط دید می هایبرای انتخاب محل

احتمال دارد که افراد از محل نشستن خود برای مدت طوالنی به یک محدوده  [.2کند]دارند، اهمیتی دو چندان پیدا می

محدوده قابل رؤیت افراد  ای جانمایی شوند کهفضاهای نشستن باید به گونه ید داشته باشند، در چنین شرایطیمشخص د

که  های متحرکیدر این راستا استفاده از صندل .[18]تا فرد دچار خستگی بصری نشود تنوع و غنای بصری الزم باشد دارای

یک جابجایی  .[17]به افراد برای انتخاب منظره دلخواه خود باشدجازه دادن ا تواند به نوعی بیانگربجایی دارند، میقابلیت جا

که افراد مجبور نیستند در یک مکان مشخص بنشینند و حق انتخاب کند، اینهای زیادی را به افراد منتقل میکوچک حرف

بیشتری از حضور در احساس آرامش  جا کنید،را جابه توانید صندلی خودبنابراین اگر بدانید که در صورت تمایل میدارند. 

زیرا افراد به  کندپذیر به طراحان میو از طرف دیگر این موضوع کمک قابل توجهی در خلق یک فضای انعطاف کنید.می محیط

 .[23]توانند چشم انداز مد نظر خود را انتخاب نماینددلخواه می

قرار دارند.  6، به شدت در معرض وندالیسمباشندا افراد میجا که فضاهای نشستن به طور مداوم در تماس مستقیم باز آن

که منافعی برای فرد به دنبال وندالیسم که عبارت است از تخریب یا آسیب رساندن ارادی و آگاهانه به اموال عمومی، بدون این

رن ماشینی بروز ای ملموس و مشهود است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی در جامعه مد[، پدیده2داشته باشد]

انگیزه کردن تخریب گرایان و راهکارهایی نظیر تعمیر مداوم مبلمان به منظور بی این پدیده برای جلوگیری از بروز [.24کند]می

این دلیل است که از مشاهده اموال عمومی تخریب شده [. راهکار اول به 25شود]استفاده از مصالح باکیفیت و مرغوب ارائه می

راهکار دوم نیز شود، جلوگیری شود. عمل وندالیسم میز استرس، اضطراب و دلزدگی شهروندان از محیط و تشدید که زمینه سا

 [.2باشد]می به منظور افزایش عمر مبلمان شهری

 

 های محافظنرده -5-9

. در واقع دارد روی به واسطه واقع شدن در سطحی باالتر از زمین بسیار اهمیتهای پیادهبرقراری امنیت روانی در پل

درونی شوند و ممکن است با گذشت زمان میل و رغبت  ممکن است مردم به واسطه ارتفاع پل، دچار نوعی نگرانی و اضطراب

                                                 
6 Vandalism 
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با های محافظ یکی از راهکارها برای جلوگیری از بروز این مشکل استفاده از نرده .خود را برای استفاده از محیط از دست بدهند

پیچ و مهره، بسیار محکم سرجایشان نصب  مهار و به وسیله از استحکام کافی برخوردار بوده ها بایدنرده د.باشکارایی باال می

 نیز هانردهبین  شکافچنین هم ها تکیه بدهند.ها نیرو وارد کنند و یا به آنآسودگی خیال به آن شده باشند تا افراد بتوانند با

سطح نرده به صورت صاف و پیوسته باشد به  بهتر است که رای کودکان ممکن نباشد.ن بباشد که عبور از آ ایبه گونه یدبا

که ممکن است  هاهای تیز و تغییرات ناگهانی در سطح نردهاز ایجاد لبه روی آن حرکت داد وای که بتوان دست را بر گونه

ی محاقظ پل هاها در طراحی نردهگی[ که به تمامی این ویژ26پرهیز شود] بایستباعث آسیب رسیدن به افراد شود، می

 (.7شکل طبیعت توجه شده است )

 

 
 ) مأخذ: نگارندگان( پل طبیعت هایدر لبه های محافظبه واسطه وجود نرده امنیت بازدید کنندگان : احساس7شكل         

 

 فضاهای سبز و درختان -5-5

ای داشته است، اهمیت و کاربردی بودن یندهآرشد فزها به سبب صنعتی شدن در این بازه از تاریخ که آلودگی شهر

بخش جاندار به عنوان  فضاهای سبز و خصوصاً درختان شود.استفاده از فضای سبز در محیط بیشتر از گذشته احساس می

ترین ترین و ارزانر سادهاین عناص .[2]( 8شکل ) کنندتر میشرایط زندگی در شهرها را قابل تحمل ساخت کالبدی شهرها،

 توان بهمی از جمله این کیفیات [.27توان کیفیت فضاهای شهری را ارتقاء بخشید]ها میباشند که به وسیله آنابزاری می

توجیح کننده چرایی  داشاره نمود. این فوای د سایه و جلوگیری از بادهای نامطلوبکاهش صداهای مزاحم، ایجا ،هواتصفیه 

عالوه بر این فواید فیزیکی، امروز تحقیقات [. 22]باشدمیفضاهای شهری  در طراحی الینفک ناصر به جزئیتبدیل این ع

تواند بخش بر اعصاب انسان دارد. بدین ترتیب وجود درختان و گیاهان میشناسی ثابت کرده است که رنگ سبز اثر آرامشروان

 .[2باشد]مؤثر  نیز در کاستن از فشارهای درونی و روانی افراد
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 ) مأخذ: نگارندگان( اشكال گوناگون درختان و گیاهان در پل طبیعت تعبیه :8شكل     

 

در طراحی پل طبیعت به نوعی سعی شده تا استفاده از فضای سبز در طراحی پل طبیعت نیز نقش مهمی داشته است. 

ک آب و آتش ایجاد کرده، پوشش داده شود. سازندگان این پل معتقدند که شکافی که بزرگراه مدرس بین پارک طالقانی و پار

اند که سقف آن سبز است که نه تنها قصد دارد که نوعی پیوستگی و اند، بلکه ساختمانی طراحی کردهپل طراحی نکرده

ت و استفاده از فضای سبز خواهد بخشی از طبیعت باشد. سازه شبیه به درخیکپارچگی بین دو پارک ایجاد کند، بلکه خود می

 [.8باشد]برای تحقق این هدف می هادر سطوح مختلف پل، بخشی از این تالش

باشد، های شهری میروی، تماشا کردن و لذت بردن از منظرههای پیادهیکی از اهداف اصلی مردم برای حضور یافتن در پل

ارتباط این موضوع با بحث فضای سبز هنگامی  شای آن هستند.از دیگر نقاط شهر به ندرت قادر به تما مردم هایی کهمنظره

یت از سطح پل شوند و مردم ؤکند که درختان با قرار گرفتن در محورهای دید افراد، موجب انسداد مناظر قابل رنمود پیدا می

تواند تأثیر به سزایی پل، می درختان در سطح صحیح جانمایی در این راستا بدیل شهری محروم نمایند.را از تماشای مناظر بی

  [.8داشته باشد]در رفع این مشکل 

عدم ایجاد ریتم  از نکات حائز اهمیت د،باشدر محیط می افراد توقف که هدف مکث و رویهای پیادهمانند پل در فضاهایی

شوند، باعث به وجود  در صورتی که درختان نزدیک به و در فواصل منظم کاشته .[21]باشدمی درختان در محیط به وسیله

این امر در نهایت  کند.را در کاربران القاء می "فقط رفتن"و  "حس روندگی"د که به نوعی نشوآمدن تداوم و ریتم در محیط می

توان به کارهای پیشنهادی میاز جمله راهکنند، منجر شود. روی توقف میهای پیادهتواند به کاهش تعداد افرادی که در پلمی

 [.1با تراز ارتفاعی مختلف اشاره نمود] ابی درختان و استفاده از درختانییتغییرات جزئی در مکان اعمال

 

 سایه اندازی یا عبور نور 5-5-1

بایست به این نکته نیز [. اما می17کند]تر کردن این فضاها کمک میچسبروی به دلهای پیادهوجود نور خورشید در پل

ی که . در انتخاب درختان[23باشند]گرم برای در امان ماندن از آفتاب شدید به دنبال سایه می توجه شود که مردم در فصول
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ر با محیط و توجه به خرج داده شود زیرا درختان ناسازگا نهایت دقت بایستمی قرار است در محیط وجود داشته باشند

ریز از آن جهت که در تابستان سایه درختان برگ [.17]مردم در محیط آسیب وارد کنندحضور  توانند به آسایش و راحتیمی

 توانند انتخاب مناسبی باشند، البته در هر محیطی باید با توجه بهدهند، میدارند و در زمستان نور را از خود عبور میعرصه می

 [.22د]نصورت گیر هاشرایط اقلیمی منطقه انتخاب های محیط وویژگی

 

 جلوگیری از بادهای مزاحم 5-5-2

روی به دلیل ارتفاع از سطح زمین، بیشتر از سایر فضاهای شهری در معرض بادهای نامطلوب و مزاحم قرار های پیادهپل

که کیفیت آسایش حضور مردم در محیط به  شوندو باعث می این بادها به شدت سطح آسایش محیطی را کاهش داده دارند.

باشند که سواران میپذیر هستند دوچرخهه به شدت در مقابل این بادها آسیبگروهی ک عالوه بر افراد پیاده، شدت کاهش یابد.

ساز شود. در صورتی که از درختانی با شکل مناسب در محیط استفاده شود و ها مشکلتواند برای آنوزش بادهای شدید می

گیری از بادهای مزاحم نقش داشته توانند به عنوان عنصری مؤثر در جلوهمچنین جانمایی درستی در محیط داشته باشند، می

 [.22باشند]

 

 فشارهای صوتی 5-5-3

شوند، به شدت در معرض های عبور وسایل نقلیه احداث میروی اکثراً در باالی گذرگاههای پیادهجا که پلاز آن

وع غافل بمانند. چرا که که طراحان نباید از توجه به این موض های صوتی ناشی از عبور و مرور این وسایل قرار دارندآلودگی

ای که طی آن نجوای آب یعنی بین سفر پیاده کنند.مهمی در جذابیت و کیفیت سفر عابران پیاده ایفا می فشارهای صوتی نقش

[. دو رویکرد کلی 22رسد، حتماً تفاوت وجود خواهد داشت]ها به گوش میشود با سفری که در آن صدای اتومبیلشنیده می

کاهش صداهای  دوم ارهای صوتی وجود دارد، رویکرد اول افزودن صداهای مطلوب به محیط است و رویکرددر رابطه با فش

به واسطه حس  صدای آب در محیط باشد.ی با رویکرد نخست، آب میعنصر کاربردی در رابطه باشد.مزاحم در محیط می

به همین دلیل است که فون  .ر مردم در محیط باشدتواند پتانسیلی قوی برای حضوکند، میآرامشی که به افراد منتقل می

در این راستا  [.28کند که امکان شنیده شدن صداهای طبیعی محیط را برای کابران فراهم آورند]به طراحان اصرار می 7مایس

 هکنندنرم و دعوت لبه فواید دیگر آباز  [.2شود]پیشنهاد می تر صدای آبی مطلوببا فواره، جهت ارائهنماهایی استفاده از آب

که هدف آن کاهش  در رویکرد دوم .[29عناصر، فضایی متنوع را ایجاد کند]تواند ضمن ترکیب با سایر باشد که و میآن می

تواند تا حدودی اثر تواند نقشی مؤثر داشته باشد. وجود درختان در محیط میباشد، کاشتن درختان میصداهای مزاحم می

 [.22ها را تعدیل کند]حرکت اتومبیلصوتی مزاحم، ناشی از 

 

 بر منظر شهر رویهای پیادهپل تأثیر -6
مندتر باشد، عالوه بر هویتمیها ها، تجربیات و تصاویر منتخب از شهر در ذهن انسانمنظر شهری که متشکل از دیده

طبیعتاً هنگامی که افراد از  د.نباشمینیز تأثیرگذار  برای بازدید از یک مکان های افراددر انتخاب ،های شهریمحیط کردن

را در الویت قرار خواهند  محیط مشاهده و حضور در یک مکان خاطره خوب داشته باشند، در بازدیدهای بعدی انتخاب آن

، بر منظر شهر خود سازه ساختار و بزرگی به سبب هاپلباشند. این روی نیز از این قاعده مستثنی نمیهای پیاده[. پل2داد]

های الزم وجود نداشته باشد، این عناصر ها ظرافتاگر در طراحی سازه و نمای خارجی این پلبنابراین . تأثیر به سزایی دارند

جهت رفع این . [21ها را قطع کرده و تناوبی از فضاهای جداگانه را در طول خیابان به وجود آورند]توانند پیوستگی خیابانمی

ها موجب ارائه رنگ باشند.باشند، مؤثر میاز عناصر اصلی تشکیل دهنده سیمای شهر میها به سبب این که مشکل رنگ

                                                 
7 Von Meiss 
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کنند، به همین دلیل استفاده دیگر کمک می به تمایز یک مکان از مکانی شوند وها در منظر شهری میر از پلتتصویری مطلوب

همچنین نورپردازی مناسب [. 31کند.]کمک بیشتری میها در ذهن افراد هایی با وضوح باال، به ماندگاری این مکاناز رنگ

 ،دید مردم قرار دارد معرض در افزایش بازه زمانی که پل و همچنین و شهر به ایجاد یک تصویر ذهنی مطلوب از پل هاپل

پرهیز شود های موضعی در سطوح مختلف پل استفاده شود و از به کارگیری روشنایی زیاد [. بهتر است از نورپردازی2]شودمی

باید  نیز از به کارگیری نورهای خیره کننده در سطح پل تواند رد تصویر ایجاد کند.شوند و میزیرا باعث خستگی چشم می

 [. 31وقوع حادثه شود] مرکز رانندگان از بین برود و منجر بهاجتناب شود زیرا ممکن است باعث شود که ت

 

 رویهای پیادهبرقراری امنیت در پل -7
شود و در اکثر نیازی اساسی برای طراحی فضاهای شهری موفق محسوب میاطمینان و امنیت، پیش حس 

برای مثال ارسطو اعتقاد دارد که . [17]اند، حضور داردهایی که افراد مختلف برای خلق یک فضا مطلوب ارائه دادهبندیدسته

نیز بعد از نیازهای  8[. و در هرم مازلو14رضایت کنند]یک شهر باید به نحوی ساخته شود که ساکنان آن احساس امنیت و 

 .[31]باشدکه نشان دهنده اهمیت توجه به موضوع امنیت می فیزیولوژیک به نیازهای ایمنی اشاره شده است

ر را د کاری های اجتماعیها و امنیت در مقابل بزهبحث امنیت برای عابر پیاده ابعاد مختلفی نظیر امنیت در برابر ماشین

دارای امنیت بسیار باالتری  هادر مقابل اتومبیل های شهریت معابر و خیابانروی به نسبپیادههای پل دهد.خود جای می

تماعی موضوع های اجیکاری با بزهاما در رابطه .[8]نقلیه قرار دارند باشند زیرا در سطحی باالتر از محل عبور و مرور وسایلمی

های اجتماعی موضوعی است که به شدت با بحث دیدن و یکارامنیت در برابر بزه یباشد. برقرارر میتر و دشوارتکمی پیچیده

قابل رؤیت  ها از سطح زمینکه بسیاری از قسمتروی به سبب اینهای پیادهشدن افراد در محیط ارتباط دارد و در پلدیده

تواند کمک قابل جهت رفع این مشکل حضور یافتن مردم در محیط می .باشدکاری باال میباشند، پتانسیل انجام هرگونه بزهنمی

مردم و دیده شدن  زیرا دیدن شودروی باعث افزایش امنیت میدههای پیادر واقع حضور فعال مردم در پلتوجهی داشته باشد. 

شبکه  همین یلههای شهری به وسآرامش عمومی محیط [ و اغلب نیز29شود]موجب ایجاد حس امنیت می هاتوسط آن

وظیفه اساسی خود، که حفظ امنیت شهر  ی شهریایعنی فض شود.های مردم برقرار میای از کنترلپیچیده و اغلب ناخودآگاه

ردم برای حضور ماما  [.31دهد]رو شدن افراد مختلف در یک محیط انجام می[ را از طریق فراهم آوردن امکان روبه1باشد]می

هایی داشته باشد تا پتانسیل بایست درون خود جذابیت. یعنی محیط میباشندیازمند دلیل و بهانه مییافتن در یک محیط ن

ن توسط و محیطی که این امکان را به کاربران خود ندهد، دلیلی برای انتخاب شد فراخوانی افراد به سوی خود را داشته باشد

 .[19]مردم را ندارد

 

 های محیطافزایش جذابیت -7-1

های مردم در محیط است که این موضوع در رابطه مستقیم با جذابیت یافتن ها برای افزایش امنیت، حضوراز راهیکی 

تشویق  یافتهادهای خودجوش و سازمانانواع روید باید رویهای پیادهها در پلبیتبرای افزایش جذاباشد. موجود در محیط می

بایست شوند. برای افزایش جذابیت محیط مید و با استقبال مردم نیز رو به رو میکننها یکدیگر را تکمیل میشوند. این فعالیت

[. تقویت 13تا خاطرات خوبی از محیط در ذهن افراد باقی ماند] ها در محیط ارتقاء یابدکمیت و کیفیت این قبیل فعالیت

[. این 32گرداند]تر میها عمیقلق را در آنزند و احساس تععوامل خاطره انگیز ابزاری است که افراد را به محیط پیوند می

خاطرات ممکن است فردی یا جمعی باشد. هر چه تعداد افرادی که قادر به یادآوری خاطره باشند، افزایش یابند، خاطره از 

 [.2شود]قلمرو فردی خارج شده و به حوزه جمعی وارد می

 

                                                 
8 Maslow 
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 های خیابانیها و نمایشمراسم 7-1-1

های خاص های خیابانی و مراسمشود، برگزاری فعالیتکارهایی که برای افزایش خاطرات جمعی ارائه میامروزه ازجمله راه

شوند که باعث می ها. این فعالیتباشندکنندگی محیط مؤثر میها به نحو محسوسی در افزایش قدرت جذباین مراسمباشد. می

 .[19]گیری افزایش یابدها از محیط به شکل چشمکیفیت تجربه آن تر با محیط ارتباط برقرار کنند وعتر و سریافراد راحت

 

 های شهریلماناِ 7-1-2

که  باشدشهری در محیط می هایها و مجسمهلمانهایی جذاب برای مردم، استفاده از اِاز دیگر ترفندها برای خلق محیط

ها و نشانهنمادها  [.33القاء کنند] پیاده ای به عابرینحس مکث و توقف را به صورت فزآینده توانندجذابیت محیط، می عالوه بر

های شهری خالقانه و درست طراحی شوند، شوند. بدین ترتیب اگر مجسمهموجب هویت بخشی و ایجاد حس مکان می

به این  ی با طراحی خود اِلمان نیز بایددر رابطه های شهری شوند.توانند باعث ایجاد تمایز بین یک محیط با سایر محیطمی

اساسًا عناصری از جنس معنا، ماندگارترند و در زمان ی مفهوم و معنایی مشخص باشد زیرا نکته توجه شود که اِلمان دربردارنده

 [.34روند]تری از یادها میطوالنی

 

 روشنایی و نورپردازی محیط 7-2

اگر [. بنابراین 22دهد]ل روز انجام میفعالیت اصلی خود را در طو جوی روشنایی، کهوموجودیست در جست اساساً بشر

روشنایی و در واقع  .ای داشته باشدژهتوجه وی پذیرای افراد باشد، باید به موضوع روشنایی در طول شب نیز محیطی بخواهد

( 9شکل ) باشدهای شبانه میگیری فعالیتبخش در شکلترین عوامل حیاتیکی از اصلی نورپردازی مطلوب فضاهای شهری

و بیشتر احساس  دغدغه در فضا حضور پیدا کننداحت و بیشود افراد رباعث می . وجود نور و روشنایی کافی در محیط[35]

را افزایش داد و از این  توانند در محیط حاضر شوندراد میبازه زمانی که اف توانمی نورپردازی مناسببا چنین همامنیت کنند. 

، به خالی شدن محیط . چرا کهاز خالی شدن محیط جلوگیری نمود و افزایش داد دگی محیط را در طول شب راسرزن طریق

 .[29]باشدکاری در محیط میتمال وقوع بزهافزایش اح یمنزله

 

 
 ) مأخذ: نگارندگان( در محیط نور و روشنایی : حضور مردم به سبب وجود4شكل         
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شود افراد دچار خطر افراد پیاده در محیط اشاره کرد که باعث مین به راهیابی راحت و بدونتوااز فواید نورپردازی می

شود که افراد کند و باعث می[. همچنین نورپردازی به ارتقای ادراک فرد از محیط کمک می17سردرگمی و اضطراب نشوند]

ن منابع روشنایی به مبلمان موجود در محیط باعث روی شبانه در محیط داشته باشند. نزدیک بودبخشی از پیادهاحساس لذت

شود، و از طرف دیگر سبب کاهش استفاده بیشتر افراد از این عناصر میشود که از یک طرف باعث دیده شدن این عناصر می

 [.2شود]ها در شب میوندالیسم آن

 کنندهاز نورهای شدید و خیره یه قرار دارند،دد وسایل نقلکه در باالی محل ترروی به سبب اینهای پیادهدر نورپردازی پل

در این رابطه . تواند برای رانندگان وسایل نقلیه مشکل ایجاد نمایدزیرا می و تیرهای بزرگ برای نورپردازی استفاده نشود

سایر عناصر  ها، فضاهای نشستن وتوان مسیرهای عبوری، پلهها میشود که به وسیله آناستفاده از نورهای موضعی توصیه می

 [.36]شود فضا مقیاس انسانی پیدا کند. همچنین این نوع نورپردازی باعث میموجود در فضا را به نحو مطلوبی نمایان ساخت

که سطح با زمین قرار گیرد که همبه طوری زمین قرار داد توان منابع نوری را در داخلیروی، مهای پیادهدر پل نورپردازی برای

توان از تیرهای کوتاه با د. همچنین مینتری وظیفه نوررسانی را انجام دهد به نحو مطلوبنبتوان ن عناصرای شودباعث می

 .[27]برای رانندگان مزاحمتی ایجاد نکند کههای بزرگ مات در سطح پل استفاده کرد، البته مشروط بر اینحباب
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 نتیجه گیری
شده به عبور و مرور عابر پیاده و وسایل نقلیه در شهرهای امروزی  گیری که بین میزان فضاهای اختصاص دادهتفاوت چشم

این موضوع باعث آشکار شدن  از هر فرصتی برای خلق یک فضای عمومی و جمعی بهره بگیرند. ، باعث شده طراحانوجود دارد

ص از فضاهای شهری روی نوعی خاهای پیاده. پلروی شهرت داردپیاده که به پل ه استد از فضاهای شهری شدشکلی جدی

در چند  هاپل این ساختگیرد. شوند و رفع نیاز افراد پیاده در اولویت قرار میباشند که مخصوص افراد پیاده طراحی میمی

اند که هر یک به نوبه خود یک ساخته شدهدر سرتاسر دنیا  هااز آن های موفقیگیری داشته است و نمونهه اخیر رواج چشمده

کند، ارتفاعی است که را از سایر فضاهای شهری متمایز می رویهای پیادهچه که پلآن شوند.ق محسوب میفضای شهری موف

ی نظیر برقراری امنیت و جانمایی شود که طراحی آن در سطوح مختلفباعث میاین مسئله ها از سطح زمین دارند و این پل

ها ریزی و طراحی این پلدر واقع برنامه یه فضاهای شهری باشد.تر از بقکمی متفاوت فضای سبز و بسیاری از مسائل دیگر،

 بیانجامد. ناکارآمدی محیط در سطوح مختلفتواند به باشد که عدم توجه به هر یک میمستلزم رعایت نکات ظریفی می

 پرهیز از طراحی شکل کلی پل به صورت خط راست و مستقیم 

 ان در ساخت و طراحی مبلم مصالح توجه به مرغوبیت 

  مختلف جوی حفاظت افراد در مقابل شرایطسایبان در محیط برای  دادنقرار 

 سازی مطلوبفراهم آوردن امکان تردد راحت به واسطه کف 

 رویهای پیادههای غیر خطی در پلپوشاستفاده از کف 

 های لغزنده در سطح پلپوشاجتناب از به کارگیری کف 

 بایست به دقت طراحی شوند.یط جهت مکث و توقف افراد، میفضاهای نشستن، به عنوان عنصر اصلی مح 

 برای افرادنما جهت تأمین فضای نشستن سطوحی مانند پله و لبه آب تعبیه 

 دنجانمایی صحیح فضاهای نشستن به نحوی که مناظر زیبایی به افراد ارائه ده. 

 گردد.فضا پیشنهاد میپذیری استفاده از هر دو نوع صندلی ثابت و متحرک، جهت افزایش انعطاف 

 هایی که محکم سرجایشان بایست از نردهروی که امکان سقوط افراد وجود دارد، میهای پیادههای کناری پلدر لبه

 ها وجود ندارد، استفاده شود.امکان عبور کودکان از بین آن چنینهم اند ومتصل شده

 ختان در محیطروی به وسیله استفاده از درهای پیادهارتقای کیفیت پل 

 جانمایی صحیح درختان، به منظور جلوگیری از انسداد مناظر قابل رؤیت از سطح پل 

 ای مانند درخت و تیرهای روشنایی در محیطعدم ایجاد ریتم به وسیله عناصر تکرار شونده 

 در سطح پل ترازهای ارتفاعی مختلف با یدرختان ری از ایجاد ریتم با به کار گرفتنجلوگی  

 در محیط ورن وجود داشتن ه موضوعتوجه ب 

 قرار دادن صحیح درختان در مسیر بادهای مزاحم، جهت جلوگیری از نفوذ آن به داخل محیط 

 در محیط موجود برای کاهش اصوات مزاحم دار،نماهای فوارهدر غالب آب بهره بردن از عنصر آب 

 روی به های پیادههت ارائه تصویری مطلوب از پلپل، ج سطح خارجی خالقانهپردازی نورهای جذاب و استفاده از رنگ

 مردم

 کند، توصیه کننده، به سبب مشکالتی که برای رانندگان وسایل نقلیه ایجاد میاستفاده از نورهای شدید و خیره

 شود.نمی

 در محیط افراد افزایش امنیت محیط توسط ایجاد انگیزش برای حضور یافتن  

 رویهای پیادهدر سطح پل های خیابانیهای خاص و نمایشمایجاد امکان برای برگزاری مراس 
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 ِبا  رویهای پیادهپل ایجاد تمایز ب، که موجثبت یک اتفاق خاص در ذهن کاربران جهت ،لمان خاص در پلاستقرار ا

 شود. سایر فضاهای شهری

  رویههای پیادپل مناسبافزایش بازه زمانی قابل استفاده از محیط، به وسیله نورپردازی 

 توانند های مات بزرگ، میهای کوتاه با حبابیی مانند قرار دادن منابع نوری در داخل زمین یا استفاده از تیرهاگزینه

 ها برای نورپردازی محیط باشند.جزء بهترین انتخاب
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