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پروژه تغيير شاهراه گاردينرنام پروژه

شوراى احياى ساحل تورنتو (T.W.R.C)كارفرما

طراح
لس كلين (Les Klein)، مشاورين بروك مك ايلروى 

(Brook Mcilroy)

1 كيلومتر مربعمساحت پروژه

نامشخصسال بهره بردارى 

تورنتوشهر 

كاناداكشور

طرح پياده مدار براى بزرگراه گاردينر تورنتو 

مهـار بزرگـراه
 معرفى فضا

ــر (Gardiner expressway) به لحاظ  ــاهراه گاردين  ش
ــير  ــاحل و همچنين مهم ترين مس ــى و مجاورت با س تاريخ
ــاخص ترين  ــهر، ش ــرقى ـ غربى در ذهن مردم ش ارتباطى ش
ــن ها و اتفاقات جمعى مردم  ــهر بوده كه شاهد جش نقطه ش
است. از اين قبيل فعاليت ها مى توان به جشن خيابانى كريبانا 

ــته جمعى و ... اشاره  (Caribana parade)، تظاهرات دس

كرد. شاهراه گاردينر از زمان ساخت تا به امروز با چالش هاى 
ــت، كه  ــا حفاظت مواجه بوده اس ــيارى از حذف كامل ت بس

هيچ كدام به طور كامل تحقق نيافته است. 
 

سير تحول فضا  
دورة اول : شكل گيرى

در 1953 ايالت انتاريو به  منظور مديريت شهر تورنتو و 12 
شهر همسايه آن اتحاديه اى تشكيل داد. يكى از وظايف اوليه 
اين اتحاديه برنامه ريزى و طراحى شبكه شاهراه هاى شهر بود. 
ساخت شاهراه گاردينر، اصلى ترين شريان ترافيكى شهر، در 
لبه ساحلى شهر تورنتو براى اتصال بزرگراه كوئين اليزابت به 
مركز شهر و دور زدن ترافيك از هسته مركزى شهر، از 1955 
ــيد. اين شاهراه به احترام  ــد و در 1965 به پايان رس آغاز ش
فردريك گاردينر اولين رئيس شوراى تورنتو كه نقش مهمى 

در اجراى اين پروژه داشته به اين نام خوانده شده است. 

دورة دوم : توسعه شهر بروز مشكالت
تا اوايل دهه 70 كه ناحيه مركزى ساحل تورنتو بيشتر به 
فعاليت هاى صنعتى اختصاص داشت، در اين دوره به ندرت از 
سازه بلند مرتبه گاردينر احساس نارضايتى مى شد. با ساخت 
ــكونى فعال شد  ــاحلى، توسعه هاى تجارى و مس بندرگاه س
ــهر و  ــاهراه به  عنوان مانعى در ارتباط ش ــم حضور ش و كم ك
ــد. در اين ميان دو ديدگاه  ــاحل بيش از پيش احساس  ش س
ــود دارد؛ برخالف  ــهرى وج ــاوت در مورد اين عنصر ش متف
بسيارى از كارشناسان ترافيك و شهروندان كه اين شاهراه را 
ــالمت و كيفيت فضاى مركز شهر مى دانند،  عنصر مهمى در س
بسيارى ديگر آن را عنصرى نازيبا و مانعى در دسترسى به لبه 
ــاحل مى خوانند. آلودگى بصرى و نماى نامطلوب (تصوير1)،  س
ــازه، فضاى نامناسب و  ــودگى و هزينه باالى نگهدارى س فرس
ــازه و عدم رعايت تناسبات در فضاى شهرى و  ــده زير س رهاش
ــكالت وضع موجود بشمار  مى آيد.  ــاحل همه از مش طبيعى س
ــهر و ساحل و  همچنين قطع ارتباط بصرى و فيزيكى ميان ش
عدم زندگى پياده را مى توان از مهم ترين اين مشكالت دانست. 

دوره سوم : مهار بزرگراه 
با شدت گرفتن مشكالت اين بخش از شهر به دنبال حضور 
سازه بلند شاهراه، نظرات موافق با حذف سازه روز به روز قوت 

تصويـر 6 : لـس كليـن اين 
سـازه بلند مرتبه را به عنوان 
ميراث شـهر معرفى مى كند. 
او بـا ايده بام سـبز بر باالى 
شـاهراه، حركـت سـواره و 
پياده را در سـه اليه بر روى 

هم تعريف مى كند. مأخذ : 
www.spacingtoronto.ca  

Pic6: les Klein’s viewpoint 

is different and he calls 

the Gardiner a heritage 

structure. He proposed 

the green roof and defined 

the pedestrians and vehi-

cles life in three layers on 

top of each other. Source: 

www.spacingtoronto.ca 

تصوير 7 : شكل گيرى زندگى 
پيـاده و دوچرخه سـوارى بر 
بام سـبز، در حاليكه حركت 
سـواره 8 متـر پايين تـر بـا 
سـرعت و كيفيت به زندگى 
خـود ادامـه مى دهـد بدون 
آنكه مانعى بر سر راه زندگى 

پياده باشد. مأخذ :
www.spacingtoronto.ca 

Pic7: The Park for pe-

destrians and cyclists 

while vehicles continue 

their commute eight me-

ters underneath. Source: 

www.spacingtoronto.ca

تصوير 10 :  سياسـت كلى در 
طـرح، جارى كـردن زندگى 
پيـاده از طريق تركيب انواع 
فعاليت ها و مغازه ها در فضاى 
زير سـازه بـا هـدف تبديل 
شاهراه به عنصرى مثبت در 
بافت شـهر با حفظ عملكرد 
عمده آن و پيوستگى فضايى 
و كالبدى ميان شهر و ساحل 

است. مأخذ :
www.brookmcilroy.com 

Pic10: The main strategy 

is the relocation of Lake 

Shore Boulevard from 

beneath the Expressway 

and the infilling of the 

elevated structure with a 

series of active buildings 

and public spaces. With 

the goal of transforming 

Toronto’s elevated Gar-

diner Expressway into a 

positive urban feature, 

while retaining its impor-

tant transportation func-

tion. Source: 

www.brookmcilroy.com

تصوير6 

تصوير7 

تصوير10 
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تصويـر 9 : فضـاى مـرده و 
رهاشده زير سازه كه كالوين 
بروك آن را مانع اصلى ميان 
شـهر و سـاحل مى دانـد. او 
بهتريـن راه ارتباط شـهر و 
سـاحل را طراحى و استفاده 
از اين فضاى مـرده مى داند. 

 www.flickr.com : مأخذ
Pic9: Civic neglect of 

the space underneath 

the Gardiner that Calvin 

Brook considers as the 

barrier between city and 

its waterfront. Source: 

www.flickr.com  

تصوير9 

Pic 9
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تصوير 1 : يكى از مشـكالت 
گـارديـنر  مـوجود  وضــع 
نمـاى  و  بصـرى  آلودگـى 
نامطلوب سـازه اسـت كه بر 
شدت نظرات موافق با حذف 

سازه مى افزايد. 
www.waterfront.ca : مأخذ

Pic1: Visual pollution is 

one of the existing prob-

lems that intensify the in-

elegance of the demolish-

ing views. Source:

www.wikimapia.org

تصوير1 

Pic 1
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تصوير 2 : گزينه پيشنهادى 
جايگزينـى  و  حـذف  اول، 
سـازه شـاهراه با سيستمى 
از مسـيرهاى همتـراز و يك 
تونل چهار مسـيره كه هدف 
اصلـى در اين مـورد، حذف 
اثر مزاحم و مانع ميان شـهر 
و سـاحل انتاريـو اسـت. اما 
مشـكل عمده اى كـه ايجاد 
مى كنـد، دسترسـى از مركز 
شـهر به سـاحل را دشوارتر 

مى سازد. 
www.waterfront.ca : مأخذ

Pic2: First option is re-

placing the existing struc-

ture with at-grade and be-

low grade road. The main 

is eliminating the barrier 

effect of existing elevated 

structure, but the access 

to the downtown is be-

ing more difficult. Source: 

www.wikimapia.org 

تصوير 3 : گزينه پيشنهادى 
مسـيرهاى  تقويـت  دوم، 
سواره شمالى جنوبى و حذف 
رمپ هاى سواره شاهراه براى 
تسـهيل دسترسـى پياده با 
هدف تقويت ارتباط بيشـتر 
شهر و سـاحل و نفوذپذيرى 
بيشتر به لبه ساحل در حين 
حفـظ سـازه موجود اسـت. 
 www.waterfront.ca : مأخذ
Pic3: Second option, 

retain and ameliorate: 

Strengthen north and 

south connections and re-

move ramps with the goal 

of reducing the barrier ef-

fect without removing of 

elevated structure. Source: 

www.wikimapia.org

تصوير 4 : گزينه پيشنهادى 
سـوم، حذف بخش عمده اى 
آن  تبديـل  و  شـاهراه  از 
بـه بلوار سـاحلى، بـا هدف 
تقويت زندگى پيـاده در لبه 
ساحلى شهر به عنوان لبه اى 
با پتانسـيل بـاال در افزايش 
محيـط  مطلـوب  كيفيـت 

زيست است. 
www.waterfront.ca : مأخذ

Pic4: Third option (The 

Great Street) is to remove 

most of the expressway 

and replace it with the wa-

terfront boulevard. The goal 

is to strengthen the pedes-

trian life along the edge of 

the river with the potential 

of increasing the quality 

of environment. Source: 

www.wikimapia.org

تصوير4 

تصوير3 

تصوير2 

Pic 2

Pic 3

Pic 4
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كه هركدام تجربه اى متفاوت از شهر را براى مردم امكان پذير 
ــازد. از ديگر اهداف اين ايده مى توان به ايجاد نظرگاه و  مى س
ديد به شهر تورنتو، و همچنين نقش پر اهميت اين نوار سبز 

در ارتقاى كيفيت فضاى شهرى اشاره كرد.

معايب طرح
اين طرح اگرچه به شاهراه به عنوان عنصر مهم شهر توجه 
و نقش پر اهميت آن در سيستم حمل و نقل شهر حفظ شده، 
ــهر و  ــا با افزايش ارتفاع بر حصار كالبدى و بصرى ميان ش ام
ــاحل با شهر به خوبى  ــاحل افزوده و پيوستگى فضايى س س
ــت. همچنين با ارتفاع بيش از حد، تناسبات  ميسر نشده اس

انسانى را در مركز شهر ناديده گرفته است.

(Brook Mcilroy) 2- طرح مشاورين بروك مك ايلروى
ــانه اى از تكنولوژى،  ــاهراه گاردينر را نش كالوين بروك، ش
آزادى و سرعت در شهرسازى معاصر مى خواند و كليت آن را 
تنديس گونه مى داند (تصوير8). بروك تخريب شاهراه گاردينر 

(The Gardiner) را اقدامى نادرست مى داند زيرا دسترسى 

ــازد و عابر  ــاحل را دشوارتر مى س ــهر به سمت س از مركز ش
ــيرى مى كند كه جايگزين  ــاده را مجبور به گذر از 12 مس پي
سازه بلند شاهراه خواهد شد. عالوه بر اين او شاهراه گاردينر 
ــده زير سازه  را يك مانع نمى داند، بلكه فضاى مرده و رها ش
ــر9)؛ فضايى  ــاحل مى داند (تصوي ــهر و س را مانعى ميان ش
ــيل تبديل به فضايى پياده مدار را دارد. او  ــده كه پتانس گمش
ــاى موفقى چون بزرگراه لندن (فضاى تفريحى زير  از نمونه ه
ــازه شاهراه به لحاظ قرارگرفتن در  پل) ياد مى كند. حفظ س
ــازه، با هدف ايجاد فضاى  ــاع، امكان بهره از فضاى زير س ارتف
جمعى را فراهم كرده است (تصوير10). عالوه بر اين با حفظ 
ــواره در باال و تقويت سيستم حمل و نقل عمومى  حركت س
نقش عمده شاهراه به عنوان شريان اصلى ترافيكى شهر حفظ 

و تقويت شده است. 

سياست كالن طرح
ــت كلى اين طرح، تبديل شاهراه به عنصرى مثبت  سياس
در بافت شهر با حفظ عملكرد عمده آن به عنوان شريان مهم 

سواره و در عين حال تقويت زندگى پياده است. 
براى تبديل شاهراه به عنصر مثبت شهرى بايد اثر نا مطلوب 
آن به  عنوان حصار ميان شهر و ساحل از ميان برداشته شود 
ــد. از اين رو،  ــاحلى تداوم پيدا كن ــهرى تا لبه س و زندگى ش
ــت،  ــده اس ــت كلى كه به اين منظور در نظر گرفته ش سياس
ــواره و جارى كردن زندگى پياده در  تعريف فضاى زير پل س

آن از طريق تركيب انواع فعاليت ها و مغازه ها است.
 

جمع بندى
ــرى در كنار  ــر، به لحاظ قرارگي ــان فردريك گاردين خياب
ــبى براى فعاليت هاى جمعى و  ــتر مناس ــاحل انتاريو، بس س
ــهروندان است. اگرچه اين شاهراه به  گذران اوقات فراغت ش
ــن عامل ارتباطى  ــابقه تاريخى و به عنوان اصلى تري علت س
ــهر نقش پر اهميتى يافته است، اما به دليل  ــرقى غربى ش ش
ــى پياده، به  ــر نگرفتن زندگ ــب و در نظ ــاماندهى نامناس س
عنصرى فاقد ارزش و حتى مانعى ميان ارتباط شهر و طبيعت 
ــده است كه اين امر خود باعث تخريب  پيرامونش خوانده ش
ــمت هايى از آن توسط شوراى شهر تورنتو شد. در نهايت  قس
رويكرد مشتركى كه ميان معماران منظر و طراحان نسبت به 
مسئله وجود داشت، انسجام كالبدى و پيوستگى فضايى شهر 
و ساحل در حين حفظ ساختار شاهراه و نقش اساسى آن در 
سيستم حمل و نقل بود. به اين ترتيب در كنار حفظ حركت 

ــاهراه در شبكه حمل و نقل شهرى، تقويت  سواره و نقش ش
ــطوح مختلف مورد توجه قرارگرفت. اين  زندگى پياده در س
ــاد فضاى جمعى چندعملكردى از طريق طراحى  مهم با ايج
فضاى زير سازه و اطراف آن با پيشنهاد مغازه ها و فعاليت هاى 
ــت. به اين ترتيب اثر منفى  ــده اس گوناگون در نظر گرفته ش

بزرگراه در انفصال ساحل و شهر تعديل شد  

Restraining High ways 

ــازه و جايگزينى  گرفت، تا آن جا كه در 1999 تخريب كل س
آن با جاده ها و تونل هاى همسطح پيشنهاد شد، كه نه تنها بر 
مشكل عبور و مرور از مركز شهر به ساحل  افزود، بلكه فضاى 
ممكن براى حضور عابر پياده را نيز از بين مى برد. در 2001 

ــلى (Leslie St) و  ــاهراه حد فاصل خيابان لس بخشى از ش

مسير سبز دان ولى (Don Vally Parkway) تخريب شد. 

هدف طرح تغيير در بزرگراه گاردينر
اصلى ترين هدف در تغيير شاهراه، تقويت فعاليت هاى پياده 

و ارتباط و پيوستگى ميان شهر با لبه ساحلى آن است.
شاهراه گاردينر، حذف يا حفاظت؟

ــاحل تورنتو براى حل مشكالت ناشى از  شوراى احياى س
اين شاهراه در لبه ساحلى شهر سه گزينه پيشنهاد مى دهد :

ــت حذف و جايگزينى سازه شاهراه با سيستمى  1. سياس
ــيرهاى همتراز و يك تونل چهار مسيره (تصوير2) كه  از مس
ــهر  هدف اصلى در اين مورد، حذف اثر مزاحم و مانع ميان ش
و ساحل انتاريو است. اين ايده نه نتها به هزينه اجراى بسيار 
باال نياز دارد، بلكه دسترسى از مركز شهر به ساحل را دشوار 
مى سازد، به طورى كه پياده بايد از مسيرهاى سواره بيشترى 

براى رسيدن به حاشيه ساحلى عبور كند.

 (retain and ameliorate) ــيدن 2. حفظ و بهبود بخش
ــرايط نامساعد موجود (تصوير3)، با هدف تقويت ارتباط  به ش
ــاحل و نفوذپذيرى بيشتر به لبه ساحل در  ــتر شهر و س بيش
ــت. در اين راستا سياست كلى،  ــازه موجود اس حين حفظ س
ــواره شمالى_ جنوبى و حذف رمپ هاى  تقويت مسيرهاى س

سواره شاهراه براى تسهيل دسترسى پياده است.
ــاهراه و تبديل آن به بلوار  ــذف بخش عمده اى از ش 3. ح
ساحلى (تصوير4) با هدف تقويت زندگى پياده در لبه ساحلى 
شهر به عنوان لبه اى با پتانسيل باال در افزايش كيفيت مطلوب 
ــت كه قادر خواهد بود فضايى مناسب براى هنر  محيط زيس
ــت اصلى در اين  ــى نيز به وجود  آورد (تصوير5). سياس مردم
ــمت هاى پر تردد و حذف شلوغ ترين بخش  حالت حفظ قس
ــاهراه، در غرب خيابان اسپادانا براى جلوگيرى از معضالت  ش

ترافيكى و تسهيل عبور و مرور سواره حفظ مى شود. 
در راستاى دست يابى به اهداف موردنظر در احياى ساحل، 
ــر بزرگراه گاردينر  ــه قابل توجه براى طراحى و تغيي 2 گزين

پيشنهاد شد :

 (Green Roof) 1- شاهراه گاردينر و بام سبز
ــاهراه از آلودگى بصرى  اگرچه تخريب سازه بلندمرتبه ش
مى كاهد و بر نفوذ بصرى از لبه ساحل به سمت شهر مى افزايد، 
اما به دليل مشكالتى كه به لحاظ ترافيكى به وجود مى آورد و 
همچنين دسترسى از مركز شهر را به ساحل دشوارتر مى كند، 

 Les) ــبى در نظر گرفته نشده است. لس كلين راهكار مناس

ــورانه مطرح مى كند. او با  ــن مورد ايده اى جس Klein) در اي

ديدگاهى بسيار متفاوت به اين موضوع مى پردازد و اين سازه 
بلند مرتبه را به عنوان ميراث شهر معرفى مى كند.  

سياست هاى كالن طرح 
راهكار لس كلين، ساخت يك بام سبز (تصوير6) بر باالى 
ــالت اجتماعى و  ــاد فضايى براى تعام ــاهراه، با هدف ايج ش
شكل گيرى زندگى پياده و دوچرخه سوارى است (تصوير7)، 
كه دسترسى به آن از طريق پله و رمپ در هر تقاطع و آسانسور 
در تقاطع هاى شلوغ امكان پذير باشد. سه اليه متفاوت بر روى 
ــاختار كلى طرح او را شكل مى دهد، به اين صورت كه  هم س
ــواره در 8 متر پايين تر از بام سبز حفظ مى شود و  حركت س
زندگى پياده در باال و پايين آن جريان پيدا مى كند، به طورى 

تصوير5 : بلوار ساحلى عالوه 
بر اينكه مكانى مناسب براى 
تعامـالت اجتماعى و زندگى 
جمعى اسـت، فضايـى براى 
خلـق هنر مردمى و شـهرى 

بوجود آورده است. مأخذ :
www.waterfront.ca

Pic5: The waterfront bou-

levard is the place for 

urban art in additional to 

public life and social inter-

actions. Source: 

www.wikimapia.org 

تصوير5 

Pic 5

ويژه نامه زندگى پياده در تجربه هاى جهانى، اسفند 1390 30



تصويـر 8 : كالويـن بـروك 
كليـت شـاهراه گاردينـر را 
تنديس گونـه مى دانـد كه با 
حضور خود عالوه بر تسهيل 
و سرعت بخشيدن به حركت 
سـواره، مـكانـى مـناسـب 
بـراى زندگى جمعـى فراهم 

مى آورد. مأخذ :
www.waterfrontoronto.ca

Pic8: Calvin Brook con-

siders the Gardiner totally 

sculptural. Source:

www.spacingtoronto.ca

The Gardiner Expressway has an impor-

tant role in citizens' life for its specific position 

near the waterfront, its history and its role as 

the main way connecting the east and west of 

Toronto. It is also considered as a barrier be-

tween city and its waterfront due to the neglect-

ing the spaces under the structure and ignoring 

the pedestrian's life. Some parts of the struc-

ture was tore down by the Toronto waterfront 

revitalization corporation (T.W.R.C) in order to 

improve the sense of place, to beatify the city 

and maximize the benefits of waterfront revi-

talization efforts. In the end the collaborative 

approach between landscape architects and 

designers was physical to provide a spatial co-

herence between city of Toronto and its water-

front while retaining the main structure and its 

transportation function. It has been obtained by 

the public spaces, various activities and locat-

ing shops under the structure.
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Pedestrian friendly plan for Gardiner Expressway, Toronto 

Pic 8تصوير8 
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