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 چكیده 
نظیر سایر کشورهای در حال توسعه، به دلیل تحمیل مدرنیزاسیون از باال، تقابل شهرها به خصوص در کالن ایراندر شهری  منظر

کالبدی است. به ویژه که به دلیل انواع موانع گردیدهرنگ و فاقد سرزندگی و نشاط ای ناتمام، کمنیتهتاریخی با سنت و ماحصل مدر

نادیده اندازهای پیرامون شهر است، و چشم طبیعت هبه معنای نزدیک شدن هرچه بیشتر بجدید، دید از داخل به خارج شهر که 

های هری در شهرهای امروزی ضروری می نماید. به عنوان نمونه، پلبه طوری که بازطراحی برخی از عناصر ش .گرفته شده است

عابرپیاده امروزی، طراحی صرفاً عملکردی آن، عدم نورپردازی مناسب آن، عدم دید از خیابان، ایجاد منظر نامطلوب در خیابان، 

های عابرپیاده است که لزوم بازطراحی پلاندازهای مطلوب طبیعی شهر و... نقاط ضعف و تهدیداتی ایجاد مانع در برابر دید به چشم

تحلیل بوده و برای گردآوری اطالعات از روش اسنادی و میدانی بهره گرفته -روش تحقیق در این مقاله، توصیفی شود.را یادآور می

 عابرپیاده ه پلدهد کنشان میهای موفق در ایران و جهان بدست آمده است، شده است. نتایج این تحقیق که با مروری بر برخی پل

 عمل نشانه یک عنوان به تواندمی که فردمنحصر به  فرم برعالوه . داراست را خالقانه طراحی پتانسیل آن، مقیاس و وزن سبب به

 سبب این فضا مناسب طراحی .کرد انداز به فضاهای پیرامون استفادهمحلی برای چشم عنوان به فضای پل از توانکند. همچنین می

 نیز عابران عبور برای انگیزه ایجاد بر روانی لحاظ به پیرامونی موثر و فضای بر گردد ومی هااین پل خوانایی و زیبایی افزایش

 تاثیرگذار خواهد بود.
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 مقدمه: بیان مسئله -1
در  ضدفضا و شکلبد  عناصر و فضاهایی خلق وارد شهرها شد و سبب با نگاه دو بعدی و مبتنی بر نقشه کاربری اراضی زاسیونمدرنی

تنها به ارتقا کیفیت سیما و منظر شهری کمکی نکرد بلکه بر اغتشاش آن افزود.عریض گردید. عناصری که نه هایخیابان

بردند، می ها لذتتحمل فشار و آلودگی صوتی ناشی از آن از فضای شهری و خیاباندرحالی که عابرین پیاده در گذشته بدون 

ها هستند. یکی از راهکارهای موثر برای درگیری کمتر عابرین با ترافیک خودروها امروزه عابرین پیاده بیشتر درگیر ترافیک خیابان

 هش تداخل سواره و پیاده و ایمنی حرکت عابرپیاده است.ترین مزیت آن کامهماست که های هوایی عابر پیاده استفاده از پل

 منظور به وی ایمنی افزایش و عبور حلی جهت تسهیلراه روگذر غیرهمسطح عرضی گذرگاه عنوانبه عابرپیاده بنابراین پل

 سبب موارد، غالب رد بتونی هایسازه با مجاورت در فلزی سازه این اما. شد ارائه معابر ترافیکی مشکالت و حوادث از جلوگیری

 عابرپیاده هایپل از بسیاری محیط عمومی کاست. نور روپیاده فضای کیفیت از و گردید روهاپیاده در پیاده عابران اختالل تردد

فضای غیرقابل دفاع  ایجاد سبب شهروندان اندک استفاده با همراه مناسب نورپردازی و عدم است ناکافی پل فضای روشنایی برای

بر آن غالبا پل عابرپیاده برای معلولین و سالخوردگان غیرقابل استفاده بوده و این امر سبب از میان رفتن همه  است. عالوهگردیده

 است.شمولی فضا گردیده

 باشند زیرا بیشتر افرادها نمیهایی است که اغلب شهروندان مایل به استفاده از آنهای روگذر مکانبه طور کلی می توان گفت، پل

های عابرپیاده به علت محدودیت دید موجب اغتشاش باشند. از طرفی پلترین انرژی در فضا میبه طور ذاتی متمایل به صرف کم

های رو هوایی، بسیار دشوار است. پلهای قدیمی با وجود سامانه پیادهحفظ یکپارچگی معماری ساختماناست. منظر شهری گردیده

پیوندی انداز سنتی محور خیابان را مسدود نموده، ادراک محیطی و حس همرای چنین معابری، چشمشده بعابرپیاده هوایی ساخته

: 1811نماید)پامیر، های جاذب جمعیت را کم کرده و یکپارچگی بصری شخصیت مرکز شهر را تضعیف میها و لنگرگاهبین زیرحوزه

شناسی آن عملکردی آن سبب نادیده گرفتن جنبه زیبایی به طوری که تمرکز این فضای شهری به بعد دسترسی و نقش(. 111

ها در حالی ایندانند. اندازهای مطلوب شهری میهای عابرپیاده را مخل چشماست تا حدی که بسیاری از کارشناسان پلگردیده

ی و مصنوع ضرورت ایجاد و طور کلی از فضای شهری حذف نمود. زیرا همواره عوارض طبیعهای عابرپیاده را بهتوان پلاست که نمی

 شود. های عابرپیاده را یادآور میساخت پل

 

 و ایران تاریخچه پل عابر پیاده در جهان -2
-استفاده دوم، جهانی جنگ ازپس . نمود حمل و نقل ادبیات وارد را همسطح غیر تقاطع فرانسه در 1091 سال در هنارد اوژن

 برای. کردندمی استفاده گذرها این از ندرت به نیز عابرین و گرفته نادیده را همسطح هایگذرگاه و نقل، حمل سیستم از کنندگان

 این 1019 سال به و( Jansen, 1998) گرفت شکل سطحغیرهم هایگذرگاه سمت به گرایش 1091 سال به معضل این حل

 اکنونهم. شد اجرا مینیاپلیس شهر در 1012 سال به شمالی آمریکای در ترافیک عمودی جداسازی روش. گردید ایجاد گذرگاه

شهر آلمان اقدام به احداث فراگذر عابرپیاده  89در  1091است و از سال آمده وجودبه جهان در عابرپیاده گذرگاه بیشماری تعداد

  .گرددپیش برمی قرن نیم از به بیش پیاده عابر پل اولین احداث (. در ایران نیزRobertson, 1993شده است)

 

 ی شهریهای عابر پیادهامل موثر بر درک فضایی عابر پیاده از پلعو -3
های عابر پیاده نیز از این قاعده مستثنی نبوده و الزم است بر طلبد. احداث پلاهمیت منظر شهری در هر حوزه ای ضوابطی را می

باشد برای ه به شرایط محیطی دارا میاساس ضوابط طراحی منظر طراحی و اجرا شوند. هر نوع طرح و رنگی تاثیر خود را با توج

شناسان و روانشناسان نیز لحاظ آمیزی پل نظر جامعهها الزم است در طراحی و رنگایجاد انگیزه عابرین در استفاده از پل

 (. در این حالت درک فضایی عابرپیاده از دوبعد قابل بررسی است:1811گردد)کهزادی، 



 

ها باید متناسب با دید ناظر طراحی و متر فاصله قابل قبول است بنابراین پله 21ا حدود دید برای شناسایی تسهیالت تدیدن: 

 نصب شوند.

اند که اگر کسی بخواهد فضای شهری را طراحی کند، عالوه بر بسیاری از متخصصان طراحی شهری براین عقیدهلمس کردن: 

 (Jacobs, 1997د )آموزش تئوری، باید در فضای شهری جرکت کند و نزدیک آموزش ببین

های انجام بایست مورد توجه قرار گیرد. بررسیپیاده به استفاده از زیرگذر یا روگذر است که مینکتة دیگر، بررسی تمایل عابرین

ای در انگلیس نشان داده است که حتی در حالتی که زمان استفاده از زیرگذرها یا شده  بوسیله آزمایشگاه تحقیقات جاده

اند. درصد از عابران پیاده از این تسهیالت استفاده کرده 19فقط خطر مساوی با زمان عبور از سطح خود معبر است روگذرهای بی

پذیرد. میزان استفاده از این تسهیالت در مواردی که به زمانی بیشتر از زمان الزم جهت عبور از خود خیابان نیاز باشد، کاهش می

بایست در توان به عنوان حل مشکل تلقی کرد، بلکه این کار میف جداسازی عابرپیاده  را نمیدهد که صراین امر آشکارا نشان می

نکته اینجا است که . (91و99: 1811صفارزاده و ابوالحسن نژاد، متن یک شبکه وسیع تسهیالت برای عابران پیاده انجام پذیرد. )

سطح های غیر همکند و به همین دلیل استفاده از تقاطعر انتخاب میترین مسیر را برای گذر از عرض معبپیاده همواره کوتاه عابر

  های تشویقی و بازدارنده بکار گرفته شوند.شود که روشبه دشواری و تنها در صورتی انجام می

سیرهای پیاده ای باشد که در امتداد مبایست به گونهها مییابی آنها اهمیت زیادی دارد. مکانهای آناز این جهت طراحی ورودی

های اجتماعی اعم از سالمندان، معلولین و کودکان، مادران با کالسکه بچه و افرادی که بایست برای تمام گروهقرار گیرند، ضمناً می

بایست به خوبی روشن و قابل رؤیت بوده و وقوع جرم و جنایت را ها میدستی خرید هستند ساده باشد. داخل آندارای چرخ

 (.820: 1809پاکزاد، ) تشویق نکند

 

 های عابر پیادهاصول طراحی پل -4

 امکانات مناسب از هایینمونه شوند،می بندیطبقه روگذر سطحهم غیر عرضی هایگذرگاه کلی عنوان قالب در که عابرپیاده هایپل

 معابر ترافیکی کاهش مشکالت نیز و ناگوار حوادث از جلوگیری تردد، ایمنی افزایش با همراه پیاده عبور و مرور تسهیل برای شهری

 مبنای بر تنها نه البته سطح شهرها در هاآن ساخت و طراحی ها،پل این مثبت پیامدهای و کارآیی به با توجه رواین از. باشندمی

 گیرند،می قرار استفاده مورد عابرپیاده هایپل در که مصالحی .باشدمی ضروری( عبور برای فلزی اغلب هایسازه)ایسازه رویکردی

 تخریب یا فرسودگی از ناشی مسایل گرفتن نظر در و محافظت و نحوه نگهداری پل، ابعاد پل، قرارگیری محل و موقعیت به توجه با

 خطربی عبوری برای مناسب شرایط کردن فراهم و شناسیزیبایی موارد گرفتن نظر در انتخاب، این در البته. شوندمی تعیین

. است تأثیرگذار انتخابی مصالح روی نیز( نشود دیگر هایآسیب یا سرخوردن سبب که پل کف مصالح انتخاب در دقت همچون)

 (.1: 1891)احمدی، 

با در نظر گرفتن این نکته که پل، خواه به صورت تنه درختی بر روی یک رودخانه باشد یا با استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته 

ترین ساختار مطرح است، اما عنوان عنصری با خالصاره بیانگر و نمودی از سازه خویش و درواقع بهباشد، همومهندسی ساخته شده

ها )با عملکردها و فرم های مختلف( دانست. چرا که به دلیل تاثیر توان متفاوت از سایر پلهای عابرپیاده در سطح شهرها میپل

ای از مبلمان ها به عنوان عناصری ساختاری و نیز گونهنقشی که این پل های عابرپیاده بر سیمای شهرها و با توجه بهعمده پل

بایست عالوه بر مسائل صرفا شهری در شهرها همراه با عملکرد اصلی خویش یعنی تسهیل تردد عابرین پیاده بر عهده دارند. می

ها در نظر گرفته شوند.ای، معیارهای دیگری نیز در طراحی این پلسازه



 

 های عابر پیادهی پلول طراح: اص1لجدو

منبع: مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران

 



 

 های عابر پیادهمالحظات طراحی پل -5
 توان در نظر گرفت عبارتنداز:های عابرپیاده میترین عواملی که در طراحی پلبرخی از مهم

 گیرند، بایستی های بتنی قرار مییا در کنار ساختمانها، باتوجه به ضرورت جانمایی، مقابل گونه پلکه این جایی: از آنموقعیت

دلیل کارکرد  وجود نیاورده و چه بسا به های خود بهطوری طراحی شوند تا مانع نورگیری یا اخالل در روند عملکرد همجواری

خود بر کیفیت فضای اطراف بیفزایند.

 های باشند، درنتیجه امکان طراحیتر میتر و کوچکرو سبکههای سوارهای عابر پیاده نسبت به پل: باتوجه به اینکه پلسازه

-رو می شود، بسیار است. از اینعنوان عاملی در جهت افزایش انگیزه استفاده از پل مطرح می خالقانه و نوآور که گاه خود به

عرض، ارتفاع، تعداد دهانه، های طرح )طول، بایست پل تحمل کند، نوع و ویژگیتوان با توجه به موقعیت، مقدار باری که می

های عابرپیاده های اقتصادی، شرایط اقلیمی )مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی(، نوع عبور و مرور )از برخی پلشیب و ...(، جنبه

پل کنند( و نیز ماندگاری به سبب موقعیت قرارگیری عالوه بر عابرین پیاده، وسایل نقیله موتوری سبک و دوچرخه نیز عبور می

های ترکیبی در ای بسیار سبک و البته گران(، چوبی، سنگی و نیز سازههای مختلف بتنی، فوالدی، آلومینیومی )سازهاز سازه

طراحی استفاده کرد.

 گیرند، با توجه به موقعیت و محل قرارگیری پل، ابعاد پل، های عابر پیاده مورد استفاده قرار می: مصالحی که در پلمصالح

شوند. البته در این انتخاب ، تعیین می1نحوه نگهداری و محافظت و در نظر گرفتن مسایل ناشی از فرسودگی یا تخریب

الح کف پل خطر )همچون دقت در انتخاب مصشناسی و فراهم کردن شرایط مناسب برای عبوری بیدرنظرگرفتن موارد زیبایی

های دیگر نشود( نیز روی مصالح انتخابی تأثیرگذار است.که سبب سرخوردن یا آسیب

 رو فراهم نمودن های عابر تسهیل تردد شهروندان است، از اینترین هدف طراحی و ساخت پلجایی که مهم: از آنایمنی

ها، بایستی در طراحی لحاظ توان جامعه از پلو افراد کم های برقی و باالبرها، برای استفاده سالخوردگانتسهیالتی همانند پله

ها، طراحی نرده و حفاظ روی پل با در نظر گرفتن نوع و ارتفاع آن و نحوه اتصال چنین توجه به تعداد و ارتفاع پلهشوند. هم

های عابر پیاده شوند.ترین موارد در تأمین ایمنی پلآخرین پله به کف معبر ازجمله مهم

 های عابر پیاده معموالً زیاد است اما وجود دلیل جانمایی، نور عمومی محیط بسیاری از پل : هرچند که بهردازی و رنگنورپ

شود. هنگام عابران از روی پل می نور کافی از مواردی است که سبب احساس امنیت بیشتر و وضوح مسیر پل در عبور شب

های ورود و خروج ن طراحی، عناصر تعبیه شده روی مسیر پل و نیز محلشد همچنین نورپردازی پل سبب خوانایی و برجسته

های عبوری از زیر پل گاه از اندازه روی پل، برای رانندگان اتومبیلشود. البته بایستی توجه داشت که نور بیشدر طول شب می

 باشد. مشکل آفرین می

دیل شده است، استفاده از رنگ، البته هدفمند طوری که سبب شده تب جایی که امروزه در شهرها رنگ به عنصری فراموشاز آن

های عابرپیاده عالوه بر زیبایی و خوانایی پل و تأثیر بر فضای پیرامون، به اغتشاش رنگی در سیمای شهر نشود، در طراحی پل

 لحاظ روانی و ایجاد انگیزه برای عبور عابران نیز موثر است.

 که است ضروری امری مفرط، و زیاد درخشندگی از پرهیز. آیدمی شمار به اهمیت پر یتیامن مباحث جمله از روشنایی کیفیت

 کامل طیف و مناسب رنگ از استفاده. یابدمی تحقق هااین مانند و نور کاهش یا خاموشی قابلیت با روشنایی منابع از استفاده با

 (.1801ازی امریکا، نجمن شهرساکند )می فراهم را افراد و خودروها تشخیص امکان نور،

از آنجا که پل های پیاده معموال در ارتفاع واقع شده و از نظر پنهانند، ایمنی و امنیت مهم ترین توقعی است که از آن ها می 

رود. بدین منظورهمواره باید محدوده حرکت پیاده و محصوریت مسیر از طریق نور پردازی القا شود. نورپردازی ورودی های پل، 

                                                        
1 Vandalism 



 

تشویق عابرپیاده و القای حس امنیت، اهمیت بسیاری دارد. ورودی پل ها باید از وضوح و روشنایی کافی برخوردار  به منظور

باشند تا از فاصله دور نیز قابل رویت بوده و وقوع جرم و جنایت را تشویق نکند. بزرگترین مشکل پل های پیاده خصوصا از 

معموال آنها به صورت عنصری تحمیلی و اضافی در منظر شهری دیده می  نوعی که به پل های هوایی مشهورند، آن است که

(. به طور کلی برای 181: 1809شوند. بنابراین نورپردازی این عناصر در تطابق با زمینه شان، موضوعی بسیار مهم است )پاکزاد، 

 های عابر پیاده می توان به اصول زیر توجه کرد:نورپردازی هرچه بهتر پل
 دیده شدن مسیر، نور باید به طور یکنواخت در تمام مسیر پخش شود. برای بهتر

 .شدت روشنایی در ورودی و خروجی پل برای تاکید بر آن باید بیشتر باشد

 .کلیه منابع نوری برای پیشگیری از خیرگی احتمالی باید دارای لفافه باشند

 انعکاس هماهنگ باشد. های انتخابی باید با مصالح کف سازی پل به لحاظ کاهشنوع المپ

 های پل باید روشن باشند. در مواردی که جداره پل نرده است باید با کاربرد نور گرم و جانمایی منابع نوری در جداره

فواصل کم حس محصوریت را القا نمود.

 های روشنایی باید در طول روز با ساختار کلی پل از نظر سبک، جنس و ... هماهنگ باشد.نوع پایه

 توان از طریق نورپردازی بر ساختار کلی پل و نه جزییات آن تاکید های شهری که در محیط باز قرار دارند، میلدر پ

نمود.

 توان از طریق نورپردازی بر جرییات پل تاکید نمود.های قدیمی که واجد ارزش تاریخی و فرهنگی هستند، میدر پل

 ردازی ضروری است.های پیاده از طریق نورپایجاد حس محصوریت در پل

 های ورودی پل، به منظور پیشگیری از خیرگی از قرار دادن منبع نور در ارتفاع پله خودداری گردد.در نورپردازی پله

  ،(.181: 1809به منظور ایجاد امنیت بیشتر پاگرد پله باید با شدت بیشتر روشن شوند )پاکزاد

 باشد. از آندر طراحی پل توجه به شرایط اقلیمی چون برف، باران و باد می ترین موارد موثردیگر از مهم: یکیشرایط اقلیمی-

های شدید هوا و باد و طراحی موانعی در گیرند، مقابله با جریانها اغلب در ارتفاع بلندتری از سطح زمین قرار میکه پل  جایی

بایست دلیل زاویه ریزش باران و برف، می هدیگر ببایست در طراحی لحاظ شون، از طرفها میجهت کاستن شدت این جریان

کف پل با شیب متناسبی طراحی شود تا ضمن جمع نشدن آب باران و عدم ریزش روی مسیر سواره زیر پل، این آب به صورتی 

های حرارتی در زیر کف توان با تمهیداتی )مثل نصب سیمهایی به پایین منتقل شود. همچنین میشده از طریق کانال هدایت

.شدن برف در سطح پل جلوگیری کردپل( در فصل زمستان از جمع
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های پیشین این ها و اصول مطرح شده در بخشهای عابر پیاده در ایران و جهان وجود دارد که بسیاری از ویژگیهایی از پلنمونه

ی شهری بسازد و بر تقویت و های عابر پیاده یک نشانهتواند از پلهای عابر پیاده میگوگیری از این پلباشند. المقاله را دارا می

های های عابرپیاده موفق ایران و جهان مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگیبهبود منظر شهری بیفزاید. از این روی در تحقیق حاضر پل

ی این مطالعات در قالب جداول صفحات بعد ارائه می شده است. جمع بندی و خالصه ی منظر شهری استخراجها در زمینهبارز آن

 گردد.
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 تصویر های اصلی منظرویژگی موقعیت طراح نام  

نمونه
ی

ی خارج
ها

 

ل عابرپیاده شنژن
پ

 

 
منطقه شنژن 

 نانشن، چین

  اقلیمسازگاری پل با نوع 

  کل ساختار پل شفافیت 

 طرحی غنی و جالب  دارای 

  استفاده از نوع خاص و منحصر به فرد

سیستم روشنایی در پل که سبب القای 

 سازی شده است.حس مکان و هویت

  تمرکز بصری پل برروی مرکز محله که
فرد و اندازی منحصربهسبب خلق چشم

 است. غیر منتظره گردیده
 

 Free Architecture Report, 2013 منبع:

ل عابرپیاده مرند
پ

 

 پیورمرند، هلند 

  ارتفاع زیاد آن و برخورداری از منظری
 فرد و ویژه در شهر منحصربه

  جذابیت بیشتر پل به سبب نورپردازی

 ویژه آن در شب و القای حس مکان 

 

 
 Free Architecture Report, 2013منبع: 

ی ش
ی ووکس

ک مرکز
ل عابر پیاده پار

پ
گ

یدان
 

گروه 

 Lطراحی 
& A 

 چین

ووکسی 

 ، چینشیدانگ

 

 فرد با و فرم منحصربه نمادین طراحی

 سازه فوالد سبک استفاده از

 منجر به که دار نقاط دسترسی شیب
تر بودن سطح پل و ایجاد شکل پایین

منظره دریاچه را و ای آن شده جزیره

و  گذاردتر و بزرگتر به نمایش میواضح

نما و فرصتی برای ز آباندازهایی اچشم

های اطراف و استراحت و لذت از باغ

کند.را فراهم می امکانات تفریحی

  نمایش خطوط صاف و پویا به شکل اس
که باعث ایجاد یک پیچ در آن و یک 

 شده است.نقطه کانونی بصری 

  نمایش ارتباط مهم پارک ووکسی
 شیدانگ با آب 
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  های اصلیویژگی موقعیت طراح نام  

 

ل آلمیلو
پ

 

 کاالتراوا
 ،دره الکارتوجا
  سویل، اسپانیا

 

  شکل قدرتمند آن ارائه تعریف
جدیدی از فرم پل

 انداز شهری بخشی از چشم

  نیمه شفافسازه بتنی خمیده 

   به عنوان نماد شهر 
 

 Free Architecture Report, 2013منبع: 

 

ل تریبکا
پ

 

اسکیدم

ور، 
اوورین

گز اند 

 مریل

بزرگراه وست 

ساید، نیویورک، 

 آمریکا
 

 توجه به ساختار منظر شهری

  شکل پل اثر هنری عمومی در خیابان 

 ای بسیار به وجود آوردن دروازه
دیدنی و جذاب با استفاده از چند 

 برج و یک قوس تماشایی 

 با تداوم بخشیدن به شبکه موجود  پل

ها از طریق عبور از باالی خیابان
جوار آن با بزرگراه پیوند محدوده هم

 کند.ادامه طبیعی شهر را برقرار می

 

 
 1810، بحرینیمنبع: 

نمونه
ی

ی داخل
ها

 

ل عابرپیاده جوادیه
پ

 

مهندس
ین 

مشاور 

معماری 

ره »
 «شهر

 تهران، ایران

 
 

 انه شهریعنوان نشطراحی پل به

  تامین انرژی جهت روشنایی پل از
طریق انرژی خورشیدی و توربین 

بادی در جهت احترام به طبیعت

 فرمفنریو نیمه شفاف تابیده  

 1810رنجی پور، منبع: 

ت
ل طبیع

پ
 

 

 تهران، ایران

 

 توجه به مسائل زیست محیطی -

طراحی پل به عنوان نشانه ی شهری  -
 تهران

ای ایرانی)پل هالگوگیری از پل -

 خواجو(

الگوگیری از عناصر زیستی در  -

 فرم)فرم شبه درختی(

وجود عملکردهای فرهنگی، تفریحی و  -

 گردشگری بر روی پل

 
 منبع: اینترنت

منبع: مطالعات نگارندگان
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گیری نتیجه -7 

ظر شهری و لزوم بهره گیری از های عابر پیاده کشور و همچنین مطالعات در زمینه منهای پلمروری بر مشکالت و نارسایی

های عابر پیاده کشور را مورد ها، ضرورت بازبینی طراحی، اجرا و استفاده از پلاصول و معیارهای منظر شهری در این گونه از پل

 پلدهد که نشان میهای موفق داخلی و خارجی تاکید قرار داد. از سوی دیگر مطالعات انجام شده در این تحقیق بر روی نمونه

 یک عنوان به تواندمی که فردمنحصر به  فرم برعالوه . داراست را خالقانه طراحی پتانسیل آن، مقیاس و وزن سبب به عابرپیاده

 طراحی .کرد انداز به فضاهای پیرامون استفادهمحلی برای چشم عنوان به فضای پل از توانمی. همچنین کند عمل نشانه

 انگیزه ایجاد بر روانی لحاظ به پیرامونی موثر و فضای بر و گرددمی هااین پل خوانایی و باییزی افزایش سبب این فضا مناسب

 تاثیرگذار خواهد بود. نیز عابران عبور برای

های عابر پیاده کنونی در کشور با معیارها و اصول طراحی منظر شهری مناسب نبوده و بنابراین نتایج این تحقیق نشان داد، پل

های طراحی و مهندسی به طراحی و خلق با استفاده از الگوهای موفق در این زمینه و همچنین استفاده از گروهضروری است 

های های عابر پیاده دست زد که با اصول و معیارهای منظر شهری مناسب تر بوده و بر ارزش و غنای محیطهایی از پلنمونه

 شهری بیفزاید.
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