
چکیده | در میان پروژه های منظر اجرا شــده دوره معاصر در تهران »پل طبیعت« 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این پل با خلق یک فضای شهری جدید و فعال 
کیفیــت فضاهــای جمعــی قــدم برداشــته و همچنین به  در شــهر در جهــت ارتقــای 
که از عوامل  کرده  ح، نظرگاهی به شهر تهران ایجاد  دلیل موقعیت خاص بستر طر
جذابیت آن به شــمار می رود. فرم ســازه متفاوت این پل نیز در شــهر توجه بسیاری 
کــرده اســت. از آنجایی که کالنشــهر تهران در روند توســعه ســریع  را بــه خــود جلــب 
گونی مانند کمبود فضاهای جمعی، ناخوانایی و سردرگمی  گونا خود با چالش های 
که منجر  شهروندان در زندگی پیچیده شهری مواجه است ایجاد چنین فضاهایی 
به درک معنا و هویت محیط از جانب مردم شــده و پیوند انســان با محیط و حس 

رضایت از آن را تقویت می کند ضروری به نظر می رسد.
در طراحــی و ســاخت ایــن پل اهــداف متفاوتی از قبیــل ایجاد فضــای جمعی برای 
افــراد مختلــف جامعــه، زیبایــی، پیاده مداری، نظــرگاه شــهری و طبیعت گرایی مد 
ح به این اهــداف را مورد بحث  نظــر بوده اســت. ایــن پژوهش میزان دســتیابی طر

و بررسی قرار می دهد. 

واژگان کلیــدی |  پــل طبیعــت، منظــر معاصــر تهــران، فضــای  جمعــی، نظــرگاه، 
طبیعت گرایی.
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Pic3: Night lighting of the bridge 
at night and its role as a sign.
Source: Archive of Nazar research 
center, 2015.

تصویر۳ : نورپردازی تزئینی پل طبیعت در 
شب و نقش نشانه ای آن.
مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر، ۱۳۹۴.
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مقدمــه | یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای مدیریــت شــهری امــروزی ارتقا کیفیــت زندگی 
شــهروندان از طریــق بــاز تعریــف نقش فضاهای شــهری اســت. معماری منظر با شــناخت 
نوین از فضا در برابر نیازهای مادی و معنوی انسان، راه حل های جدیدی در جهت ارتقاء 

کیفیت محیط و مناسب سازی آن برای زندگی مطلوب انسان ارائه می کند.
پروژه »پل طبیعت« با رویکرد پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی انسان و ایجاد فرصت های 
که در این پژوهش مورد  کســب تجربه های  جمعی در شــهر تهران ساخته شده  جدید برای 

بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. 
»پل طبیعت«، پل ســه طبقه و بزرگترین پل پیاده در ایران اســت که بر روی بزرگراه شهید 
مدرس حد فاصل بزرگراه های شــهید  همت و شهید  حقانی به منظورایجاد دسترسی جهت 
ارتبــاط بیــن پارك طالقانی و پارك آب و آتش واقع شــده اســت. این پــل دارای طول 300 و 
مســاحت حــدود ۵0000 متر مربع اســت. الیــه زیرین آن پیاده، سرپوشــیده و فضای مکث، 
کلیه  کالســکه( و الیه ســوم فضای مکث می باشــد.  الیــه میانــی پیاده- ســواره )دوچرخه و 
گرفته  سطوح توسط رامپ به هم مرتبط هستند. پل در ارتفاع ۴0 متری از سطح زمین قرار 
کافی شاپ و دیگر فضاهای فرهنگی و تفریحی  و بخشی از آن به فضای سبز، رستوران  ها، 

اختصاص دارد. برای ساخت این پل 1۴000 قطعه فوالدی به کار رفته است.
طراح پل »لیال عراقیان« بوده که طرحش در مسابقۀ طراحی پل در سال 1388 برگزیده شد. 
ح توسط شرکت سازه های پارچه ای دیبا و تیم مهندسی »ماسیمو مافیس2« نهایی شده  طر

و ســاخت آن از 138۹ آغاز شــده و در 13۹3 افتتاح شــد. کارفرمای این پروژه شرکت نوسازی 
اراضی عباس آباد بوده و بخشی از پروژه ساخت پل های عابر پیاده اراضی عباس آباد می باشد. 
که در ایده هــای طراحی بیان  همخوانــی بین معماری و ســازه خواســته اصلی مشــاور بوده 
کــه از طریق  شــده  اســت. بــه گفته طــراح، پل، فضایی بــرای »ماندن« و نه »رفتن« اســت 
انتخاب فرم قوســی شــکل برای پل و حذف پرسپکتیو یک نقطه ای به همراه تغییر ارتفاع 
ع گســترده ای از مناظر به عابران ارائه می کند. مشــخص نبودن انتهای  محقق شــده و تنو
مســیر در بخــش عمــده ای از طول آن، ایجاد فضاهای مکث در ســطح بــاالی پل، طراحی 
ع که مخاطــب را به ماندن در فضا ترغیب می کند نیــز از دیگر ایده های  فعالیت هــای متنــو
طــراح بــوده اســت. این پــل نقش هــای مختلفــی از جمله فضــای جمعی، نظــرگاه و نقطه 

عطف در شهر ایفا می کند. 
کــی از تضاد میــان دیدگاه های مختلف به این پل اســت.  ارزیابــی اولیــه »پــل طبیعت« حا
که شــامل بررســی میــزان موفقیــت این پــل در عملکرد  بــا بررســی معیارهــای تعیین شــده 
گاه متضادی  به عنــوان فضــای جمعی و نظرگاه و طبیعت گرایی اســت با نظرات متفاوت و 
که نشــان دهنده زوایای دید متفاوت به مسئله اســت. با وجود موفقیت های  مواجه شــده 
این پل در زمینه ایجاد فضای جمعی پویا و نظرگاهی جدید به شهر تهران و استقبال مردم 
و مســئولین از »پــل طبیعت« با بررســی های کل نگرانه از نظــر متخصصین حوزه منظر این 

کاستی هایی در زمینه عملکرد نظرگاهی و طبیعت گرایی است. پل دارای 
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Pic1: People come to Nature Bridge to 
enjoy the surrounding views rather 
than social interaction.
Source: Archive of Nazar research 
center, 2015.

تصویر۱ : مردم از پل طبیعت برای مشاهده 
اطراف استفاده می کنند نه برای تعامالت 
اجتماعی مشترک.
مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر، ۱۳۹۴.
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 فضــای جمعــی جدیــد؛ تجربــه فضایی و 
خلق خاطرات نو در پل طبیعت

کالبدی و چه از نظر  توجــه به فضاهای جمعی چه از جنبه  
کســب تجربه هــای جمعی،  ایجــاد فرصت هــای الزم برای 
پاســخ دادن به نیازهای اجتماعی انسان و درک مشترک از 
شــهر در ارتقــای کیفیت شــهرها و توجه بــه جنبه اجتماعی 

حیات انسانی ضروری است.
پــل طبیعــت فضای جمعی نویی در تهــران ایجاد کرده که 
گذران اوقات  فراغت و تجربه فضایی جدید،  افــراد را برای 
ســرزنده  و  فعــال  فضایــی  ایجــاد  و  بیشــتر  جامعه پذیــری 
جهــت خلق خاطرات جدید به خــود دعوت می کند. جذب 
گروه هــای مختلــف جامعه و شــکل دادن بــه تصویر ذهنی 
کنین شــهر از موفقیت هــای ایــن پــروژه  مشــترک بــرای ســا
کید داشته و در  است که طراح و مدیریت شهری روی آن تأ
نظر ســنجی جامعه هم از ۵ به آن امتیاز 3/۴7 داده شــده 
اســت. بر طبق تحلیل جامعه آماری، بیشــترین مخاطبین 
این پل در بازه سنی 20 تا ۴0 سال هستند و از سن ۴0 تا 80 
ســال از  مخاطبین کاســته شده و تمایلی برای بهره برداری 
هــر چنــد تفرجی از پــل را ندارند )نمــودار1و2(. افراد جامعه 
در این فضا دارای تعامالت مشترکی با یکدیگر نیستند و در 
واقع این پل نمی تواند به عنوان محلی برای گردهمایی ها 
و حضــور طوالنــی مــدت افــراد باشــد و مــردم بیشــتر، از این 
فضا، برای مشــاهده اطراف اســتفاده می کننــد )تصویر 1(. 
آنچــه در رونــق و پویایی فضاهــای جمعی مؤثرنــد، حضور 
افزایــش تعامــالت اجتماعــی در  وســیع مــردم در راســتای 
که فضا با رفتار مخاطبین مدیریت و  زمان نامحدود اســت 
سازماندهی می شود. آنچه در پل طبیعت صورت می گیرد، 

Specified Issue

حضــور مــردم تحــت تأثیــر دیســیپلین خــاص پــل و در بازه 
کنار  زمانــی تعریــف شــده اســت. بــر روی پــل مخاطبیــن از 
ک آنها حضور در فضا و  هم عبور می کنند و تنها وجه اشــترا
به خاطر ســپردن تصاویر مشــترک از تهران و بدون دیالوگ 
که طراح و مشــاور مدعی آن هستند،  اســت. برخالف آنچه 
گذر و رســیدن به  پــل طبیعت، فضایی اســت تفرجی برای 
دو نقطه عطف در ابتدا و انتهای پل. این فضا بیشتر وجه 
نظرگاهــی دارد و بــا اصول ایجاد فضاهــای جمعی مغایرت 

داشته و رفتار مخاطبین بر این مدعا صحه می گذارد.

پل طبیعت نظرگاه شهر مدرن تهران
کــه به عنوان  نظرگاه هــای شــهری از مکان هایــی هســتند 
یــک فضــای عمومــی در تــداوم هویــت یــک شــهر نقــش 
درک  بــه  عالقه منــد  دیربــاز  از  انســان ها  دارنــد.  بســزایی 
ج از حــدود عــادی بوده انــد و از ایــن رو فهم  پدیده هــا خــار
کامــل یــک پدیــده همــواره بــرای آن هــا لــذت داشــته و از 
ع در درک  جذابیتی خاص برخوردار بوده است. این موضو
کامل از یک شــهر نیز توســط نظرگاه ها عینیت می یابد. در 
نظرگاه فرد می تواند ارتباط خیابان ها و عناصر مهم شهر را 
کنــد و تصویر ذهنی قوی تــری از ارتباطات را در  بهتــر درک 
ذهن خود داشــته باشــد. نظرگاه های شهری از جنبه های 
کیفیت شــهری دارای اهمیت هستند :  کنترل  مختلفی در 
کرده و به جهت یابی  درک تصویر روشــنی از محیط ایجاد 
کمــک می کننــد، باعــث ایجاد لذت بصری شــده و  فضای 
جمعــی به وجــود می آورنــد.  بســتری برای ثبــت خاطرات 
کارکــرد دارند  که به عنوان نشــانه شــهری  جمعــی هســتند 

)طیبی فر، 138۹(.

»پل پیاده طبیعت« در یکی از نقاط 
استراتژیک تفرجی شهر تهران با 

کالبدی متفاوت باعث جلب توجه 
زیادی در میان شهر شده است. 

این پل به طور ضمنی به عنوان 
نظرگاهی به رشته کوه البرز، 

بزرگراه ها ، برج ها و به طور کلی 
زندگی مدرن شهر نقش ایفا می کند.
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نمودار ۱ : نمودار مقایسه میانگین های معیارهای ارزیابی پل طبیعت از دیدگاه مردم. مأخذ :  نگارندگان.
Diagram1: The diagram of mean comparison of bridge evaluation criteria in people’s 

opinion. Source: authors.

نمودار 2 : نمودار مقایسه معیارهای ارزیابی پل طبیعت در بازه های سنی تعریف شده. مأخذ :  نگارندگان.
Diagram2: The diagram of comparison of bridge evaluation criteria in defined age 

ranges. Source: authors.

که از پل طبیعت دیده می شوند )درصد(. مأخذ :  نگارندگان. نمودار ۳ : عناصری 
Diagram3: (Percent of) Elements seen from Nature Bridge. Source: Authors.

احیــای  جهــت  شــهر،  منظــر  درک عمومــی  بــرای  موقعیت هایــی  کمبــود  نیــز  تهــران  در 
پتانســیل های بصری و ایجاد انســجام در تصاویر ذهنی مردم از شهر به وضوح آشکار است 

که در پروژه های منظر شهری باید بیشتر به آن پرداخته شود.
یکی از نقش های مهمی که پل طبیعت در شــهر بازی می کند نقش نظرگاهی به شــهر مدرن 
تهران اســت، زیرا که دیدهای متنوعی از شــهر ایجاد کرده و مردم زاویه دید متفاوتی از شــهر 
تهــران را تجربــه می کننــد. به جای عناصــر طبیعی شــهر، بزرگراه ها و فعالیت هــا و رفتارهای 
گزیده شــهرهای امروزی به شــمار می روند و به آن هویت و  جاری در آن از نشــانه های منظر 
ک زندگی ماشــینی امروز داده اســت. نقش نظرگاهی برای این پل ممکن  بســتری برای ادرا
کارکرد اصلی پل بعد از بهره برداری  اســت از ابتدای طراحی، مد نظر قرار نگرفته باشــد، ولی 
توســط مخاطبیــن قابــل ارزیابی اســت. طبق نظــر مهندس »شــیبانی« وجود نظــرگاه زمانی 

ضرورت می یابد که منظری ویژه و خاص موجود باشد که جذابیت کافی را برای اینکه برای 
کنیم دارا باشد و این مکان باید بعد از بررسی های متعدد ایجاد شده و  آن نظرگاهی را ایجاد 
ج میالد،  در بهترین نقطه مکان یابی شود. دیدهایی که مد نظر طراح در پل طبیعت بوده بر
کتابخانه ملی و دید کلی به شــمال تهران اســت که با قرارگیری در این ســطح غیر از  مصلی، 
کاملی نبوده و  آســمان خراش های شــمال تهران و بزرگراه زیر پایمان ســایر عناصر دارای دید 
کثرا در پس ساختمان هایی دیگر پنهان شده اند. نیاز به وجود سکوی طبقه سوم نیز اندکی  ا
زیر ســؤال اســت چرا که با رفتن به این ســطوح دید ما تفاوت خاصی با سطح دوم ندارد. »در 
گرفتن نقش نظرگاهی برای پل طبیعت در ابتدای طراحی می توانست روی مکان یابی  نظر 
کس بزرگراه تغییر داده و یک تصویر  نقاط مکث تأثیر گذاشته و آن را به نقطه مرکزی با دید آ
برگزیده و قاب شده از شهر را نمایش دهد« )منصوری، 13۹۴(. این مسئله تا بدانجا گسترش 
ج های شــمال تهران برای اولین بــار به منظور عنصری که باید به  می یابــد کــه بزرگراه ها و بر
ح می شــود و الیه های جدیدی از زندگی مدرن روزمره  آن نگریســته شود در ذهن بیننده مطر

مورد توجه قرار می گیرد. 
»نظرگاه ها در شهر دارای نقش نشانه ای نیز بوده و نورپردازی فعلی پل طبیعت که به آن به 
کید داشــته و روی دید بیرون به درون ســایت  کرده بر این موضوع تأ عنوان یک شــیء نگاه 
تاثیر مثبتی داشته است. ولی همین نورپردازی تزئین گرا باعث ایجاد آلودگی بصری و اختالل 

در دید درون به بیرون پل برای بازدید کنندگان نیز شده است« )همان(؛ )تصویر 3(.
که مدیریت شهری و رسانه ها  گســترده از نقاط قوتی اســت  کلی نظرگاه بودن و دید  به طور 
کرده  اند. همچنین در نظر ســنجی مردم نظرگاه بــودن پل دارای اهمیت  نیــز به آن اشــاره 
بــوده و دارای امتیــاز 3/88 از ۵ می باشــد. امــا بــا وجــود نظــرگاه بــودن، از بــاالی پــل دید 
کنند وجود ندارد و  که توجه بیننده را به خود جلب  مناســبی به نمادهای شــهری نامبرده 
گفته می شود، اظهارات ذینفعان  کار دارد و آنچه  این نشان از عدم برنامه ریزی در ابتدای 

کارکرد پل است )نمودار 3(. و نسبت دادن ایده و اهداف طراحی بعد از اجرا به 
 

طبیعت گرایی پل طبیعت
در ایده »پل طبیعت«، طراحی پایدار و سازه سازگار با محیط زیست از اهداف اصلی کارفرما بوده 
و طراح هم در ایده های طراحی خود این اصل را بیان کرده  است. در طراحی و ساخت پل، 
ستون ها در مکان هایی جانمایی شده اند که فاقد درخت بوده تا از قطع درختان جلوگیری شود.
با این وجود قرار گرفتن این پل در میان بستر سبز )پارک آب و آتش و پارک جنگلی طالقانی( 
کولوژیک کمتر اســت. »در  واقع  نیازمنــد طراحــی هماهنگ تــر با محیط و با تأثیــرات مخرب ا
ســازه فــوالدی عظیــم این پل بــا فرمی  »های -تک« متفاوت از بســتر فقط جهــت اتصال دو 
کار رفته و پل سبب ایجاد پیوستگی در منظر طبیعی و بستر نشده و صرفًا نقش  لکه سبز به 
دسترســی را ایفا می کند. فضای ســبز در پل نیز محدود به باغچه های بســیار کوچکی شــده 
کــه بیشــتر جنبه تزئینی دارند تا زیســت محیطی« )منصــوری، 138۴(. »مصالح به کار رفته 
نیــز پایــدار نبــوده و نام »طبیعت« بر این پل نیز فقط از این جایگاه که در طبیعت واقع شــده 
که در بسترهای  که پل های طبیعی  با آن همخوانی دارد نه از لحاظ طبیعت گرایی پل؛ زیرا 
گیاهی و جانوری دو  گونه های  کوسیســتم  کولوژیکی ســاخته می شــوند برای حفظ اتصال ا ا

محدوده هستند که توسط ساخت و ساز منقطع شده  اند« )شیبانی، 13۹۴(؛ )تصویر ۴(.
یکــی از اصــول مهــم در توســعه و مدیریــت پایــدار منظرشــهری، توجــه بــه بهبــود و خلــق 
کیفیــت محیط هــای  کنــار افزایــش  کــه بــه اصــول منظرشــهری در  چشــم اندازهایی اســت 
طبیعــی بــا در نظرگرفتــن الزامــات زیســت محیطی طراحــی محیــط بایــد به آن توجه شــود 

)ایرانی بهبهانی و رازی مفتخر، 138۴(.
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ایرانی بهبهانــی، هما و رازی مفتخــر، نرمین. )138۴(. طراحی پایدار  ⚫
توســعه پــارك جنگلــی شــیخ تپه ارومیــه، مجلــه محیط شناســی، )37( : 

.8۹-10۴

حیدری، امیر. )138۹(. نظرگاه شــهری؛ نگاهی به ظرفیت فراموش  ⚫
شده میدان تجریش. مجله منظر، 2)11( : ۶۶-71.

طیبی فــر، مهســا. )138۹(. بررســی نقش نظرگاه ها در منظر شــهری.  ⚫

مجله منظر، 2)۹( : ۵2-۵۴.
گرامیداشــت روز  ⚫ عراقیان، لیال. )13۹۴(. همایش علمی به مناســبت 

معمار با سخنرانی لیال عراقیان. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

ع معیارهای ارزیابی پل طبیعت، 13۹۴. 1. معیارهای انتخابی و تفسیر آنها برگرفته از مصاحبه نگارندگان با دکتر سید امیر منصوری، مهندس مهدی شیبانی،  مهندس لیال عراقیان در موضو
Massimo Maffeis Engineering and Consulting .2

پی نوشــت 

فهرســت منابع  

نتیجه گیــری | ایجــاد »پــل پیاده طبیعــت« در یکی از نقاط اســتراتژیک تفرجی شــهر 
کالبدی متفاوت باعث جلب توجه زیادی در میان شــهر شــده است. مکان یابی  تهران با 
ح آن به نقطه عطفی در پروژه های معاصر تهران بدل شده است. با توجه به موقعیت  طر
قرارگیــری ایــن پــل در یک بســتر طبیعی خاص، امکان دیــد و منظر خاصی از شــهر برای 
کمک می کند. این پل به طور ضمنی به  کلیت شــهر  که به درک  شــهروندان فراهم شــده 
کلی زندگی مدرن شــهر  ج ها و به طــور  عنــوان نظرگاهــی به رشــته کوه البــرز، بزرگراه هــا ، بر
نقــش ایفــا می کنــد. این مــکان همچنیــن می تواند به عنــوان نشــانه ای هویت بخش در 
کارکرد داشــته و با طراحی و نورپردازی مناســب آن  گرافیکــی شــهر برای مردم نیز  تصویــر 
در شــب، به عنوان نقطه شاخصی در شــهر قابل شناسایی باشد. تجربه فضایی متفاوت 
شــهروندان در ایــن فضای جمعــی، ســبب پرمخاطب بــودن آن و خلق خاطرات  مشــترک 

برای شهروندان شده است. 
به عقیده دکتر »منصوری« طراحی این پل آمیزه ای نادرست از تلفیق مدرنیسم با تزیینات 
اســت و وحدت ســبکی » های تک« در این پل به درستی رعایت نشده و نوعی الکتیسیسم 

گرایی( در پل مشاهده می شود و نورپردازی به نوعی مبتذل و تزیین گراست.  )التقاط 
کــه پروژه پــل طبیعت از  همچنیــن در مــورد فــرم و ســازه پــل مهندس »شــیبانی« معتقدند 
کارهای نوین به شــمار مــی رود در حالی که از نظر جهانی  نظــر ســازه ای ظاهرًا در ایران جزو 
خالقیت و تازگی خاصی در آن وجود ندارد و نمی توان آن را به سبب سازه آن مورد تحسین 
کولوژیکــی  کاســتی هایی در زمینــه طبیعت گرایــی و پایــداری ا قــرار داد و همچنیــن دارای 
ح اعتقاد دارند نوآوری این سازه و جدید  کارفرمای طر اســت. در مقابل، مدیریت شــهری و 

کشور و سازگاری زیست محیطی آن موفقیتی بزرگ برای پروژه است. بودن آن در 

Pic4: The massive steel bridge 
among the nature.

Source: Archive of Nazar 
research center, 2015.

تصویر۴ : سازه عظیم فوالدی پل
در میان طبیعت.

مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر، ۱۳۹۴.
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Pic2: Nature Bridge, a viewpoint of the 
Modern city of Tehran.

Photo: Mina Lotfollahi Yaghin, 2015.

تصویر2 : پل طبیعت نظرگاه شهر مدرن تهران.
عکس : مینا لطف اللهی یقین، ۱۳۹۴.

environment and with less ecologically damaging effects, has not been met. In fact, the 
massive steel structure is used only to connect only two green spots and provides visual 
access and connection to the nature.
The objective of this study is to discuss the employer and designer’s goal and its various 
roles such as public space and viewpoint. These contribute to the most two evaluation 
criteria. Furthermore, the bridge naturalism will be evaluated since its being named as 
Nature Bridge and its function as a connector of two green areas. The project is discussed 
from viewpoints of different groups, including designer, urban management, professionals, 
and society and what seems difference and sometimes striking is the contrast between the 
opinions, indicating a specific approach to the project.
To sum up, creating a pedestrian bridge in one of the strategic topographic spots of Tehran 
is undeniably a positive issue which requires a holistic approach in design and detail and 
identifying layers from experts opinions in order to maintain the bridge vitality over time 
and meet the peoples’ need in all subjective-objective such as memorable, sign, social, 
environmental and economic ones.

Keywords | Nature Bridge, Contemporary Tehran Landscape, Public Space, Viewpoint, 
Naturalism.
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Abstract | Among all implemented contemporary landscape projects in Tehran, “Nature 
Bridge” endures a great significance by creating an urban crowded dynamic space in city 
which promotes public space quality and regenerates a different spatial experience for 
the observers. It’s being specifically located, this bridge offers a viewpoint to the city that 
magnifies its attraction and provides a different landscape perception for the citizens 
to perceive the whole city. The bridge is implicitly a point of view to Alborz Mountains, 
highways, towers and explicitly a view to the modern life of the city. It can function as an 
identifying sign in graphic images of day and night in the city. The unique structural form 
has also derived a lot of attention.
Since Tehran metropolis faces great challenges in the process of rapid development 
including lack of communal spaces, illegibility or confusion in urban complex life, 
creation of such spaces that leads to perception of meaning and identity for the people 
and strengthens human-environment link and promotes the sense of satisfaction 
seems mandatory. Moreover, the design of this pedestrian bridge in a city like Tehran 
which focuses on vehicle transportation where the concept of ‹bridge› was degraded 
to a connecting factor, this project is a landmark in contemporary landscape projects. 
Although the sustainable design and construction of the main objectives compatible with 
the environment was the employer’s and designer’s goals, a harmonious design with the 

Predominance 
on Vehicles
Regarding Nature Bridge Approach
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