
عابر  پل های  از  نمونه هایــی 
پیاده مطرح در دنیا

پل های عابر پیاده یا پل پیاده رو، سازه هایی برای ایجاد دسترسی عابرین پیاده و در بعضی موارد 
دوچرخه سـواران به دو مکان مجزا از هم هسـتند. در شـهرهایی که اغلب تحت سـیطره خودروها 
هستند، این عناصر یك راه عالی برای تسهیل حرکت در فضای پر هرج و مرج شهری با ترافیك 
روز افزون هستند. این پل ها گاهی آنچنان تاثیری بر جوامع خود می گذراند که به عنوان یك اثر فاخر 
معماری منظر شناخته می شوند. هر چند که این پل ها در مقایسه با بزرگراه ها و پل های ماشین رو در 
مقیاس انسانی ساخته می شوند، با این حال پل های عابر پیاده، تاثیر بصری زیادی بر روی چشم انداز 
می گذارند. نکته حائز اهمیت این است که طراحان این عناصر، آن ها را به آثار هنری تبدیل کرده اند 
که تاثیر مثبتی بر زیبایی شناسی مردم دارند. در این مطلب چند نمونه منتخب از این دسته پل ها را 

بررسی خواهیم کرد.

کارشــناسی ارشد برنامه ریزی شهری

راضـیه تک فـالح
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علیرغم تصوری که با دیدن نام این پل در ارتباط با محل قرارگیری آن در ذهن 
نقش می بندد، این پل نه در کانادا، بلکه در واشنگتن آمریکا واقع شده است؛ و با 
طراحـی »جان پل جونز John Paul Jones« و »مایا لین Maya Lin«، بافت 

تاریخی پراهمیت ونکوور را به ساحل رودخانه کلمبیا متصل می کند.
مسـیر پیاده روی پل فورت ونکوور، به شـیوه ای هنرمندانه، از سـطح کناره ی 
اتوبان آغاز شده و پس از طی مسیری کوتاه در میان درختچه های انبوه، از سطح 
زمین ارتفاع گرفته و به اوج می رسـد. افزون بر چشـم انداز زیبا و منحصربه فردی 
که از منظر رودخانه و کوه های مجاور سایت در اختیار کاربران می گذارد، این پل 

به خودی خود نیز یك چشم انداز زیبا و خاص برای شهر تلقی می شود.
کانسپت و ایده اصلی در طراحی فرم و هندسه ی آن، بر مبنای دایره و مشتقات 
آن بوده که در فرهنگ بومی آمریکا، نمادی از چرخه ی زندگی سـت. کاشـت و 
پـرورش گونه هـای گیاهـی بومی بر روی پل و در محل عبور پیاده نیز سـیمای 

زیبایی از چرخه ی زندگی و عمر را برای کاربر متجلی می سازد.
یکی از نکاتی که باعث شده این پل به وفور موردتوجه منتقدان قرار بگیرد، احیا 
و به نوعی آباد کردن ورودی شهر ونکوور است. عالوه بر آن، وجود امکاناتی نظیر 

سیسـتم جمع آوری آب باران، اسـتفاده از آثار هنرمندان شهر در ورودی های پل، 
در نظر گرفتن فضاهایی برای نمایش آثار هنری مردمان محلی، کاشت گیاهان 
زراعی، علفی و جنگلی... و به طور خالصه رعایت اصول معماری و منظر پایدار، 
ازجملـه مواردی اند که منجر شـده اند این پل به عنـوان »زیباترین پل عابر پیاده 

جهان« تلقی شود.
این پل عابر پیاده از سه بخش تشکیل شده است:

دروازه ورودی و خروجی برای خوش آمدگویی به عابران که توسـط   -1
هنرمند لیان پیت طراحی شده است و چهره شیشه ای یك زن به همراه تکه هایی 

از درخت سدر زینت بخش این قسمت از پل هستند. 
بخش میانی پل سه چشم انداز مختلف رودخانه، چمن زارو دهکده را   -2
پوشش می دهد. در مسیر این پل کلمات: مردم، دهکده و رودخانه، به 9 زبان بومی 

منطقه روی تابلوهای استیل ضد زنگ حکاکی شده اند. 
دروازه ورودی و خروجی پل اسـت که با پوشـش های گیاهی بومی   -3

منطقه تزیین شده است. 

Vancouver Land Bridge

BP Pedestrian Bridge
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پل عابر پیاده ی BP در شیکاگو، یکی دیگر از آثار منحصربه فرد و اعجاب انگیز 
معمار مشهور، فرانك گهری است. همان گونه که انتظار می رود، فرم مجسمه گونه 
و انتزاعی و همچنین سیالیت و نرمِی موجود در آن، اثرانگشت و امضایی از طراح 
اثر اسـت. پل عابر پیاده ی BP، با ارتفاع 5/4 متر از سـطح بزرگراه کلمبوس و با 
 Daley Bicentennial طول 285 متر، پارک هزاره )میلنیوم( را به پالزای قدیمی
پیوند می دهد. فرم S شکل و سیال آن، یادآور فرم بدن مارماهی ست. عالوه بر آن، 
به علت استفاده ی بسیار زیاد از ورقه های فلس ماننِد فوالدی در بدنه ی پل _ که 
این نیز جزو امضاهای پروژه های گهری محسوب می شود _ انعکاسی هنرمندانه از 
نور آفتاب در روز و نورهای مصنوعی در شب را ایجاد می کند که ازاین رو، بسیاری 

آن را به رودخانه تشبیه کرده اند.
از اسـتانداردهای حائـز اهمیتی کـه به عنوان یك گذرگاه پیـاده در آن رعایت 
شده، حفظ شیب نرم 5 درصدی است که حضور و عبور شهروندان با هر شرایط 

جسـمی ای را میسر می سازد. افزون بر آن، انحنای بیرونی بدنه ی آن، به گونه ای 
طراحی شده که در راستای آسایش صوتی کاربران پل، سروصدای ناشی از ترافیك 

بزرگراه را به سمت باال منعکس کند.
فرم به ظاهر سنگین اما توخالِی پل، به شیوه ای طراحی شده تا بار زنده ی موجود 
بـر پـل را به خوبی پوشـش داده و تحمل کنـد؛ مانند تمامـی پروژه های گهری، 
 CATIA محاسبات این اثر نیز به علت پیچیدگی هندسی و فرمی، توسط نرم افزار

انجام شده است.
ازجمله نقدهای وارد بر این پل، کفپوشهای چوبی آن است که در فصول برفی 
و بارانی، به علت یخ بسـتن و خطرات احتمالی، منجر به تعطیلی و بسـته شـدن 
آن می گـردد؛ اما بااین حال، ایـن پل به علت زیبایی و طراحی منحصربه فردش، 
موردتوجه بسـیاری از منتقدان قرارگرفته و برنده ی جوایز مهم بسـیاری ازجمله 

پریتزکر 2004 شده است.

این پل عابر پیاده چوبی در منطقه شـیلی با فاصله 169 کیلومتری سـندیگو 
احداث شده است. این پل در مساحت 48 مترمربع ساخته شده است. می توان آن را 

به عنوان یك قایق  معکوس در خلیج، یا به عنوان یك قوس ورودی مانند ستون 
فقرات یك ماهی مشاهده کرد.

Bridge in Zapallar

The Rainbow Bridge
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پل فوالدی رنگین کمان در کالیفرنیا و در سال 2017 احداث شده است. هدف 
از ساخت این پل ایجاد ارتباط بین دو محل مرکز همایش و مرکز هنرهای نمایشی 

بود این پل 184 متر طول دارد. دو ویژگی اصلی این پل قاب فوالدی با الهام از 
موج و المپ روشنایی پویای آن است. 

The Paleisbrug bridge

این پل برای عبور عابران پیاده بین دو نقطه شهر و نیز استفاده دوچرخه سواران 
در سال 2015 در هلند احداث شده است. یك گرمایش از کف نصب شده است 
که دمای پایین )10 درجه سانتیگراد( را در عرشه و پله های پل فراهم می کند. این 

امر مانع از یخ زدگی پل در زمستان بدون نیاز به پخش نمك می شود که این امر 
روی فوالد و گیاهان تأثیر می گذارد. این پل همچنین در طول تابستان به عنوان 

یك جذب کننده بزرگ خورشیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
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