
 

 :طراحی و اجرای پل طبیعت

 :طبیعتپل

 .قرار دارد آباد )تهران(عباس و غیرخودرویی است که در روپل پیاده تهران یک تپل طبیع

در  طالقانی بوستان گذرد ومی بزرگراه شهید مدرس این پل که از نمادهای شهر تهران استاز عرض

 .کنددر غرب را به هم متصل می بوستان آب و آتش شرق و

 .است ((و علیرضا بهزادی لیال عراقیان)) گروه دیبا معمار و طراح این پل

 

 :طبیعتتاریخچه پل

 .شروع شد ۱۳۸۸کار مطالعاتی پل طبیعت در سال 

 .استآباد ساخته شده زیر نظر شرکت نوسازی عباس پل طبیعت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://dibats.com/fa/
https://dibats.com/fa/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

ها منتشر شد و آباد در رسانهخورشیدی فراخوانی از سوی شرکت نوسازی عباس ۱۳۸۸در سال 

 ۱۳۸۹ماه دوم سال  ۶طراحی این پل در قالب یک مسابقه انجام و عملیات اجرایی آن از اواخر 

 .آغاز گردید

آباد برگزار شود، مهندسان شرکت نوسازی عباس پل طبیعت پیش از اینکه مسابقه طراحی

 .های این پل انجام دادندای را در خصوص ویژگیهای اولیهوهشپژ

کارشناسان این شرکت چند مورد مهم را در طراحی این پل مدنظر قرار دادند که اولین اولویت 

 .توجه به مسائل محیط زیست در طراحی این پل بود

پایتخت  هایاست که تمامی شاهراهای واقع شدهدر نقطه پل طبیعت با توجه به اینکه

بزرگراه شهید  و بزرگراه شهید حقانی ،بزرگراه شهید همت ،بزرگراه شهید مدرس  مانند

زیادی برخوردار  از باالی این پل به خوبی دید دارد، محل جانمایی آن نیز از اهمیت سلیمانی

 .است

طرحش  ۱۳۸۸شرکت کرد و در سال  پل طبیعت در مسابقه طراحی ۱۳۸۷در سال  لیال عراقیان

 .برگزیده شد

 .خورشیدی افتتاح گردید ۱۳۹۳مهر سال  ۲۰در  پل طبیعت

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 

 :مشخصات فنی پل طبیعت

 متر ۳۰۰: طول 

 متر ۱۳تا  ۶: از عرض 

 متر رستوران، کافی شاپ،  ۴۸۰ و سبز فضای متر ۷۳۰ –متر مربع  ۷۰۰۰: وسعت

 فضاهای فرهنگی و تفریحی

 ریشتر ۷: باالی تحمل زلزله 

 سال ۱۰۰: بینی شده برای پلعمر پیش 

 متر مربع ۵۱۰۰: چوب به وسعت هاجنس کفپوش 

 متر ۹۰تا  ۲۰: از طول دهنه پل 

 عدد ۳: تعداد پایه اصلی 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 ُتن ۲۰۰۰: وزن سازه 

 متر مکعب ۶۲۰۰: حجم بتُن ریزی 

 کیلومتر جوشکاری ۱۰۲عدد با بیش از  ۱۴۰۰۰: تعداد قطعات فوالدی 

 

 :طبیعتنورپردازی پل

 با را طبقه سه هر هایبخش تمام خورشید نور روز طول در که است شکلی به پل طبیعت ساختار

 .کندمی نورانی و روشن هاگوشه تمام

 روشن هستند مالیم زرد رنگ به معموال که پروژکتورهایی بوسیله نیمه از پل طبیعت هایپایه

 شود.می

 .کندها از پایین به باالست و در انتها قسمت زیرین پل را نیز روشن میزاویه تابش نور در پایه

 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 

ر است و ماه هم در آسمان به شکل قرص کامل هایی که آسمان تهران صاف و بدون غبادر شب

 شود.از نورپردازی رنگارنگ خودداری می درخشد معموالا می

کنند نورهایی که به صورت خطی و به رنگ زرد تمام فلزات به کار رفته در بدنه پل را روشن می

 گذارند.نمای بیرونی پل را بسیار زیبا به نمایش می

 بیرونی نمای هاشب بیشتر در که است رنگارنگی نورهای واقع در تپل طبیع هایاما یکی از جاذبه

 .دهندمی آذین را پل

های سبز، آبی، بنفش و یا ترکیب قرمز و نارنجی پل را مانند ها و پروژکتورهایی که به رنگچراغ

 .دهندنمایی دلربا و معلق در باالی اتوبان مدرس نمایش می

 .است زمینی شکل به پل طبیعت نورپردازی غالب در فضای داخلی

های محافظ جاهایی هستند که حتما در آنها روشنایی تعبیه ها و نوار داخلی دستهداخل باغچه

 شده است.

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

های سقفی روشن نیست و نورهای مخفی ها و پنلسقف طبقه اول و دوم به روال معمول با چراغ

 .دهندمالیم و دلنشینی را میدر تقاطع سقف بوسیله نوارهای ال ای دی کار شده که نور 

 

 :طبیعتاندازی متفاوت پلچشم

 .اندازی زیبا از تهران باشیدتوانید شاهد چشممی پل طبیعت با قرار گرفتن بر روی

 های تهران همچون بزرگراه مدرس، همت، حقانی و رسالتتمامی شاهراه 

 های آتش بوستان آب و آتش، فانوس دریایی منظره جنگلی بوستان طالقانی، برج

 مینا گنبد بوستان بنادر و

 دامنه جنوبی رشته کوه البرز و کوه دماوند 

 سومین پرچم بزرگ جهان که در بوستان طالقانی به اهتزاز درآمده است. 

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 

 :های پل طبیعتویژگی

 :نقاط قوت

 سومین نماد تهران 

 انداز زیبا به تهرانچشم 

 نورپردازی زیبا و چشمگیر در شب 

 روی جذابمسیر پیاده 

 المللی به خاطر طراحی خاصدارای جوایز و افتخارات ملی و بین 

 های متنوعها و رستورانوجود کافه 

 :نقاط ضعف

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 هاها و رستورانپایین کافه کیفیت نسبتاا 

 د پلنبود تابلوی توضیحات در مور 

 :طبقات پل طبیعت

 .نداندین راه پله به یکدیگر متصل شدهباشد که توسط چطبقه می ۳دارای  پل طبیعت

 طبقه اول: 

 .باشدمی متر مربع 1450 در حدود پل طبیعت مساحت طبقه اول

 .ای پوشانده شده استهای این طبقه با دیوار شیشهکناره

 .ها اشاره کردتوان به رستوران، کافی شاپ و گالریاز امکانات موجود در طبقه اول این پل می

 طبقه دوم: 

متر  2870 این طبقه مکان مناسبی برای عبور و مرور افراد بوده و مساحت آن در حدود

 .است مربع

ای تماشای دو سکوی تماشا در بخش شمالی و جنوبی این طبقه وجود دارد که مکان مناسبی بر

 .شودمناظر اطراف و عکاسی محسوب می

روزانه هنرمندان بسیاری برای خلق آثار هنری مانند نقاشی از مناظر اطراف به سکوهای موجود در 

 .کننداین طبقه مراجعه می

 .در این طبقه فضای سبز زیبایی وجود دارد که بازدید از آن خالی از لطف نیست

https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 طبقه سوم: 

باشد، این طبقه بهترین مکان برای می متر مربع 571 مساحت طبقه سوم این پل در حدود

 .شودمشاهده مناظر اطراف محسوب می

 .باشدهای یادگاری میهمچنین الزم است بدانید که این طبقه بهترین مکان برای گرفتن عکس

 :جوایز پل طبیعت

  ۱۳۹۲سال کسب عنوان برترین سازه فوالدی در کشور ایران در 

  ۱۳۹۳کسب عنوان برترین پل شهری در سال 

  ۱۳۹۳دریافت جایزه خشت طالیی در سال 

 دریافت جایزه Architizer A+Award  ۱۳۹۴نیویورک در سال 

 دریافت جایزه MEIDAA  ۱۳۹۴دبی در سال 

 ۱۳۹۵در سال  معماری آقاخانجایزه  دریافت 

 :آدرس پل طبیعت

 آتش و آب پارک کودک، جهان راه چهار از بعد حقانی، بزرگراه تهران، میدان ونک، :1مسیر 

 طالقانی پارک مدرس، بزرگراه تهران، بزرگراه حقانی، بعد از پل :2مسیر 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%86/
https://ostovarsazan.com/%d9%be%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa/


 

 

 

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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