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چكيده طرح:
 پل طبیعت با طول دويست و هفتاد متر، به عنوان مسیر ارتباطى پیاده میان دو عرصه ی طبیعى شهر و بر فراز اتوبان  
مدرس در تهران بنا نهاده شده است. على رغم رويكرد رايج در طراحى پل ها با عملكرد فقط عبوری، اين پل فضايى 
است برای حضور و مكث افراد. به اين منظور فضاهايى برای نشستن، فضاهای سبز و پوشش گیاهى و نیز رستوران ها و 
كافه هايى در سطوح مختلف آن طراحى و تعبیه  شده است تا از اين طريق میزان ماندگاری و دوام حضور افراد در فضا 
را افزايش دهد. طراحى پل به صورت يك مسیر منحنى با تنوعى از عرض و شیب های مختلف مى باشد كه با كاستن از 
سرعت افراد آن ها را به مكث و كشف رمز فضا برای يافتن مسیر و مقصد ترغیب مى نمايد. از سوی ديگر با توجه به غنای 
پوشش گیاهى در بستر طراحى پل، حداكثر میزان تالش برای كاستن از اثر اين سازه بر زمینه ی طبیعى، با به حداقل رساندن 

تعداد پايه ها و جانمايى صحیح آن ها صورت پذيرفته است.
طراحى ســازه ی پل با هدف ايجاد يك خرپای سه بعدی فلزی با شكلى پويا مى باشد كه با در بر داشتن دو سكوی 
پیوسته ی مستقر بر سه ستون درختى شكل، فضای معماری را ايجاد نموده است كه مولد حضورپذيری و تعامالت اجتماعى 
مى باشد. تمامى سطوح مختلف فضايى تعبیه شده در پل از طريق پله يا سكوی روی سطح شیب دار با فراهم نمودن امكان 

اتصال و ارتباط، به خلق مسیرهای متعددی انجامیده است كه هر يك تجربه ای متمايز برای افراد فراهم مى نمايند.
فرايند ساخت پل با استفاده از لوله های فلزی صورت پذيرفته است كه با چالش های فراوان در ارتفاع چهل متری يك 
بزرگراه شــهری به هم جوش و اتصال داده شده اند. خلق اين سازه ی چالش برانگیز در ايران بى سابقه بوده و بر خالف 
تمامى پل ها كه با نقش عبوری طراحى و ساخته مى شوند، پل طبیعت آن چنان كه از نام آن بر مى آيد، به عنوان يك 
فضای شهری پويا و سرزنده ، خود به عنوان يك مقصد شهری نقش آفرينى مى كند كه به عنوان يك فضای شهری به 

صورت آزادانه تمامى اقشار قادر به بهره مندی از آن مى باشند.
در نهايت اين طرح نه تنها بعنوان يك سازه و عنصر معماری شاخص، بلكه از نقطه نظر توجه و احترام به محیط و 

طبیعت و توجه به خلق كیفیت های طراحى شهری مورد توجه مى باشد.
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