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 دس افضایص سطح تعامالت اجتماعی پل طبیعتِ تُشان بشسسی اثشبخطی 
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 ٢سُیال ريالفقاسی، *

 ، زاًكزَی واضقٌاؾی اضقس -۱

 ، زاًكزَی واضقٌاؾی اضقس -٢

 

 

  چكیذٌ
زض زًیایی تاقس ٍ ا تىٌَلَغی ٍ نٌؼت ػزیي هیوٌٌس تظًسگی هی ٢1ّایی وِ زض لطى هحیظ ظًسگی اًؿاى

ّای پط اظ تطافیه، ّا ٍ ذیاتاىقلَؽ، اتَتاى تطًس. فضای قْطیِهاقیٌی، ذكه ٍ تسٍى احؿاؼ تِ ؾط هی

ّا تا هكىالت ظیازی هَارِ ؾاذتِ اؾت. ظًسگی ضا تطای اًؿاى ، هكىالت التهازی، ارتواػی ٍ ...آلَزگی

ّای قْطؾاظی گطزیس. ایي اهط هَرة قس ل زض رَاهغ نٌؼتی ؾثة تغییط ؾیؿتناؾتفازُ گؿتطزُ اظ اتَهثی

ووثَز فضای قْطی هٌاؾة ٍ وافی تطای  ی آى،وِ ًتیزِ هٌْسؾیي قْطؾاظ اٍلَیت ضا تِ ٍؾایل ًملیِ زٌّس

تَرِ تِ ّا تطای ضّایی اظ ایي فكاضّا ٍ هكىالت ٍ ّن چٌیي تا تطلطاضی تؼاهالت ارتواػی ٍ ضفتاضی اؾت، اًؿاى

تَاى اظ اتؼاز ارتواػی قرهیت ذَز، ًیاظ تِ فضاّایی زاضًس وِ زض آى تِ تؼاهالت ارتواػی تپطزاظز. تٌاتطایي هی

تِ هٌاؾة اؾتفازُ ًوَز. پل عثیؼت هَرَز زض ؾغح قْط تِ ػٌَاى ضاّىاضی تطای ذلك لطاضگاُ ضفتاضی  ّایپل

 ایي پػٍّف تِ هٌظَض تطضؾی تاحیط ایي ًَع اظ فضاّا تطی ذَز ؾؼی زض رثطاى ایي ووثَزّا زاقتِ ٍ زض ًَتِ

 هَضز هغالؼِ لطاض گطفتِ اؾت. افعایف ؾغح تؼاهالت ارتواػی، 
. 

 

 .، پل، لطاضگاُ ضفتاضیای قْطی، هحیظ، تؼاهالت ارتواػیفض ٪کلیذی َای ياطٌ
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  مقذمٍ -۱
ّای ّا تِ اقىال ٍ قیَُهحیظ پیطاهَى ٍ ؾایط اًؿاىاًؿاى اظ زیطتاظ هَرَزی ارتواػی تَزُ ٍ ؾؼی زض تطلطاضی اضتثاط تا  

تاقس آهس تا ّوٌَػاى ذَز هیٍهرتلفی زاقتِ اؾت. ٍی تطای ضفغ احتیارات ػاعفی ٍ هازی ذَیف، ًاگطیع تِ هؼاقطت ٍ ضفت

الظم ٍ هلعٍم یىسیگط  ضُّوَا راهؼِ ٍ فطز تِ ًحَی وِس، وطزًّا پیَؾتِ تا ّن ظًسگی هیٍ تا رایی وِ تاضید تِ یاز زاضز، اًؿاى

ی ّاپیچیسگیاًس. قْط تاضظتطیي ًوَز توایل ٍ ًیاظ تكط تِ حیات هسًی ٍ ظًسگی ارتواػی اؾت. اهطٍظُ تا گؿتطـ تَزُ

تطی ضا تِ ذَز گطفتِ اؾت. ، احؿاؼ ًیاظ تِ تطلطاضی ضاتغِ تا زیگطاى ٍ ایزاز تؼاهالت ارتواػی هؼٌای پطضًگقْطًكیٌی

اظ ؾَی زیگط تطای اهَض واضی ٍ ارتواػی ٍ زض هَاضزی ًیع ضّایی اظ ّیاَّ ٍ ، ػاعفی َ تطای ضفغ ًیاظّایّا اظ یه ؾاًؿاى

تیٌی ّایی ًیاظهٌس ّؿتٌس وِ زض آى تِ تطلطاضی اضتثاط تا یىسیگط تپطزاظًس. تٌاتطایي پیفّای ظًسگی قْطی تِ هىاىاؾتطؼ

ضؾس ٍ عطاحاى قْطی هَظف تِ تطضؾی ض قْطّا ضطٍضی تِ ًظط هیفضاّایی وِ هَرة افعایف ؾغح ضٍاتظ ارتواػی قَز، ز

ی تیف اظ اًساظُ ی قْطّای رسیس ٍ اؾتفازُتاقٌس. تَؾؼِّا هیًیاظّای قْطًٍساى، تاهیي ٍ اضتمای ویفی فضاّای هَضز ًیاظ آى

رتواػی ٍ هطاوع تزوؼی هكىالت ّای ااظ اتَهثیل، ؾاذتاض قْط ضا تا ضقسی ًاهتؼازل ّوطاُ وطزُ اؾت ٍ ػسم تؼازل زض رٌثِ

تاقس. عطاحاى ّا، ووثَز فضای هٌاؾة تطای تطلطاضی تؼاهالت ارتواػی ؾالن هیارتواػی ضا پسیس آٍضزُ اؾت وِ یىی اظ آى

تا ًگاّی ذاللاًِ ٍ َّقوٌساًِ  ّاآى  ]1[تاقسای ّواٌّگ ای فطاّن آٍضًس تا تزطتِ ظًسگی زض هزوَع تزطتِتایس ظهیٌِقْطی 

ی رثطاى ایي تَاًٌس ًمف هفیسی زض ظهیٌِّای تفطیحی ضا وِ هیی فضای قْطی اظ رولِ پلزٌّسُس تواهی ػٌانط تكىیلتای

 ووثَز زاقتِ تاقٌس، تِ واض گیطًس. 

 

 سيش تحقیق -٢
اػی، تحلیلی، تاحیط ػٌانط اضتثاعی ٍ فضاّای قْطی تط افعایف ؾغح تؼاهالت ارتو-زض ایي پػٍّف، اظ عطیك ضٍـ تَنیفی

ًاهِ، اعالػات ای ٍ تا اتعاض گطزآٍضی زازُ اظ عطیك پطؾفهَضز هغالؼِ ٍ تطضؾی لطاض گطفت ٍ تِ ووه ضٍـ پیوایكی ٍ وتاتراًِ

ًاهِ، ههاحثِ تِ ػول آهس. ًفط اظ واضتطاى پل عثیؼت اظ عطیك پطؾف 1٧٠آٍضی گطزیس. تِ ّویي هٌظَض، تا هَضز ًظط روغ

نَضت گیطی تِزٌّس ٍ ضٍـ ًوًَِوٌٌسگاى ٍ ناحثاى هكاغل حاضط زض فضا تكىیل هیا اؾتفازُراهؼِ آهاضی زض ایي پػٍّف ض

 تاقس. گیطی تهازفی هیًوًَِ
 ] ٢[ :هكرم قسُ اؾتفطهَل ظیط  یتِ ٍؾیلِ (n)زض زؾتطؼ ًیؿت حزن ًوًَِ (σ) اعالػی اظ ٍاضیاًؽ راهؼِ وِاظ آًزایی

n = (Z α /٢ +σ)
٢
 ÷ ε

 ٢                                                                                             
(۱) 

σ = (max (xi) -min (xi)) ÷ 6                                                         (٢) 
Zα /٢ = ۱9.6 , ε = .9.۱, σ=.966 => n = ۱7. 

 

 فضای ضُشیمفًُم ضُش ي  -٣
تطیي زؾتاٍضزّای تكط ٍ رایی اؾت وِ تاالتطیي حس توطوع ٍ فطٌّگ یه ارتواع ضا زض ذَز رای زازُ قْط یىی اظ تعضگ

گطزز وِ ایي یه قْط اظ ػَاهل ٍ ارعای هرتلفی تكىیل هی .تؼثیط قَز "تعضگتطیي احط ٌّطی"هوىي اؾت تِ هخاتِ  ٍ اؾت

 ٪تاقٌسػَاهل زض لالة زٍ گطٍُ ولی لاتل تمؿین هی

 تاقس. ّای قْطی هیّا ٍ ؾایط ظیط ؾاذتّا، ازاضت، پاضنّا، ذیاتاىلثسی قْط وِ قاهل ؾاذتواىالف(ػٌانط وا

 ب( ػَاهل فطٌّگی ٍ ارتواػی یه قْط.

ضٍز ٍ هىاًی اؾت وِ زاضای ٍرِ غالة نٌؼتی ٍ قْط رایی اؾت وِ تحطن، تساٍم ٍ تَؾؼِ اظ هكرهات تاضظ آى تكواض هی

ّن شٍب وطزى ًػازّا، افطاز، ای اظ زضهزوَػِ قْط ضا 1ثیؽ ٍضئلَ. قٌاذتی ٍ ارتواػی اؾتذسهاتی ٍ اتؼاز فیعیىی، ضٍاى

                                                 
۱. Louis Wirth 
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پیًَسز، ٍ قْط رایی اؾت وِ تؼاهالت قْطی زض آى تِ ٍلَع هی] 3[. زاًسی ضقس فطٌّگی هیتطیي ظهیٌِّا ٍ هغلَبفطٌّگ

ّا ًیؿتٌس، ّای ػظین ٍ پاضنؾاظز، ؾاذتواىضا هی هطزم ًؿثت تِ قْط ذَز حؽ قْطًٍسی زاضًس. تِ ػثاضت زیگط آى چِ قْط

زٌّس. هٌاعك قْطی فطزقاى ّؿتٌس وِ ؾاذتاض قْط ضا قىل هیتِّای هٌحهطتلىِ هطزمِ ذَز قْط تا توام ؾالیك ٍ ٍیػگی

 هطوع تزوغ افطاز ٍ اقیای هازی ّؿتٌس .

ّوچَى فطٌّگی، ارتواػی، ازاضی، تزاضی،  ّا ٍ تٌاّای هرتلفیقَز وِ اظ فؼالیتفضای قْطی تِ تطویثی گفتِ هی

اًس، ایي فضاّا ّای تهطی زض وٌاض ّن رای گطفتِتفطیحی ٍ... تكىیل قسُ ٍ تِ قىلی هٌظن، ظیثا ٍ آضاؾتِ ٍ ّواٌّگ تا اضظـ

ی تطای ّا، هىاًتا زض تط زاقتي ٍیػگی اضتثاعی، تا قطایظ هتغیط التهازی، ارتواػی ٍ فٌی هطتثظ ّؿتٌس ٍ نَضت هٌاؾة آى

تا تَرِ تِ ایي وِ ّط تاقٌس. ٍلَع ٍ پطٍضـ حیات هسًی ٍ زض ٍرِ ًاهٌاؾثكاى، هحیغی تطای ترطیة ظًسگی ارتواػی هی

ّای ذال یا لطاضگاُ ضفتاضی هٌاؾة ًیاظ زاضز، زض نَضت ػسم ٍرَز فضای هٌاؾة، ویفیت تطٍظِ ًَع فؼالیت تِ فضایی تا ٍیػگی

ّای هرتلف ارتواػی، فطٌّگی ٍ َّیتی تا اذتالل ضٍتطٍ ذَاّس قْط اظ رٌثِت هَرَزیت فؼالیت زچاض هكىل قسُ ٍ زض ًْای

ّای هرتلف تَاؾغِ عیف ٍؾیغ هراعثیي ذَز وِ تا اًگیعُاًس، تؿتط ٍلَع ظًسگی روؼی وِاظ آًزایی فضاّای ػوَهی ] ٤[.قس

 ]٥[.یاتٌس، ؾْن تؿیاض تاالیی زض تثازالت فطٌّگی زاضًسحضَض هی زض آى

پیًَسز؛ ی تلَؽ فطٌّگی، ارتواػی قْطًٍساى یه قْط زض فضای قْطی تِ ٍلَع هیِ اػتماز زاًكوٌساى، تاالتطیي هطحلِت

ای تاقس وِ تفاٍت تَز. فضای قْطی تایس تِ گًَِتَاى آّؿتِ ٍ تیرایی وِ زض آى احؿاؼ رَقف ٍ ذطٍـ ٍرَز زاضز ٍ ًوی

تْتطیي ضاُ تطای زضن فضای قْطی، تَرِ تِ تواهی اتؼاز  ] 3[ .اػی ضا پسیس آٍضزظیؿتی ٍ هكاضوت تطای ظًسگی ارتواهىاًات ّن

ّای ارتواػی ٍ ًوازیي ی فیعیىی ضا تِ ٌّسؾِتَاى ٌّسؾِگیطی آى اؾت وِ تسیي نَضت هیآى ٍ زًثال وطزى فطآیٌس قىل

ظهاًی وِ زضگیط قىل زازى تِ فضاّای  اًس ٍضتظ زاز. ٍرَُ ارتواػی ٍ هىاًی، زض زضن افطاز اظ فضای قْطی تِ ّن تافتِ

 قْطی ّؿتٌس، ًاگطیع تا هحتَای ارتواػی آى ًیع ؾط ٍ واض زاضًس.

ّای ی رصب گطزقگط ٍ فؼالیتگصاضز، تِ ٍاؾغِفضای قْطی ػالٍُ تط تاحیطات والثسی وِ تط ؾیوای یه قْط تط رای هی

-تِّای چْطُقَز. زض چٌیي فضاّایی اؾت وِ هٌاؾثتهیزّس، هَرة پَیایی ٍ تحطن قْط التهازی وِ زض زل ذَز رای هی

ّا، هفاّین هكاضوت قْطًٍسی ٍ ی ّویي فؼالیتقَز ٍ تِ ٍاؾغِّای ػوَهی تطگعاض هیّای ارتواػی ٍ رٌثفچْطُ، فؼالیت

تاقس وِ هی گیطًس. فضای قْطی تِ ػٌَاى یىی اظ ػٌانط َّیتی قْط زاضای زٍ فاوتَض فطم ٍ واضوطزی هسًی قىل هیراهؼِ

 ی ّویي زٍ ػاهل اؾت.تاحیط هتماتل قْط ٍ فضای قْطی ًتیزِ

 تِ تَرِ تا ّوِ واضتطاى تطای اهىاى حس تا ّاعطاحی فضاّای تاظ قْطی تایس تِ ًحَی نَضت تگیطزوِ اؾتفازُ اظ آى

 فطاّن ًوَز، تِ آى تَرِ تایس اایي فضاّ عطاحی زض وِ هَاضزی رولِ اظ تٌاتطایي پصیط تاقس.اهىاى قاىضٍاًی ٍ رؿوی ٍضؼیت

 ٍ هَلؼیت اضتثاط، ارعا، فضاّای قْطی، ٍؾؼت ٍ تطاون زضًظط گطفتي اؾت. رؿوی ٍ آضاهف تهطی افطاز آؾایف آٍضزى

 تاػج فضا اظ یه لصت احؿاؼ ،آیسهی قواض تِ فضاّا عطاحی ایي زض هْن هثاحج رولِ اظ افطاز قطایظ تا ّاآى ؾاظگاضی

 زض حضَض ٍ اؾتفازُ تِ افطاز ٍ توایل وٌسهی تؼلك احؿاؼ قرم وِ عَضی تِ قَز،قرم هی ٍ فضا تیي هؤحط اضتثاط ایزاز

تاقٌس ٍ هیعاى هَفمیت آى، تا هیعاى گیطی یه فضای قْطی، هراعثیي آى فضا هیاؾاؼ قىل ]٦[قَز.تیكتط هی هحیظ ایي

. وَیي لیٌچسًزی تاحیط هؿتمین تط تؼاهالت ارتواػی زاضّای فطاؾتفازُ اظ فضا ٍ حضَض اًؿاى زض آى هتٌاؾة اؾت ٍ هَلفِ
ًظطاى قْطی هؼتمس اؾت وِ فضا تایس َّیتِ لاتل ازضان زاقتِ ٍ لاتل قٌاؾایی، تِ یازهاًسًی، ٍاضح ٍ یىی اظ ناحة 1

ٍرَز ای احؿاؾی تِّا ضاتغِتَاًس هیاى هطزم ٍ هىاىّا زض ایزاز حؽ تؼلك تِ هىاى هَحط اؾت ٍ هیًوایاى تاقس. ایي ٍیػگی

 .آٍضز

 ٍ تا یىسیگط افطاز تؼاهل افطاز، ارتواػی ًیاظ تأهیي زض هْوی ضفتاضی، ًمف لطاضگاُ یه ػٌَاى تِ قْطی تاظ فضاّای

 تْتط یاتس،هی افعایف قْطی فضاّای زض ارتواػی ضٍاتظ ٍ تطذَضزّا وِ تِ ایي تَرِ تا. زاضًس ارتواػی ٍ فطزی ضٍاتظ تَؾؼِ

 زاقتي قْطی تا تاظ فضاّای ضٍ ایي اظ آٍضز. فطاّن افطاز ارتواػی تؼاهالت تَؾؼِ رْت ضا ظهیٌِ سی تتَاًسوالث هحیظ اؾت

                                                 
۱. Kevin Lynch 



  معماسایشان سشاسشی اوجمه َای صىفی مُىذسان کاوًن

 ی دس َضاسٌ سًمَمایص بیه المللی معماسی،عمشان ي ضُشساص

 ٩9ماٌ  تیش -تُشان 

 ٤ 

 ایي آٍضزى فطاّن تا وِعَضیتِ ،تاقٌس زاقتِ ضا افطاز ارتواػی ًیاظّای لاتلیت تأهیي تَاًٌسهی والثسی ذال ّاییٍیػگ

 تاظ فضاّای عطح ٍ ًظام هٌظَض ّویيتِ ًوایس. تؿْیل ضا ارتواػی ؾةهٌا ضفتاضّای ضفتاضی، تطٍظ ّایلطاضگاُ زض قطایظ

 تِ. ّواٌّگ تاقس ارتواػی ضٍاتظ تؿْیل ٍ ایزاز وٌٌسگاى رْتاؾتفازُ هتفاٍت ّایًمف ٍ ٍیػگی تایؿت تاهی قْطی

 قطایظ ؾٌی، تِ رِتَ تا یىسیگط تا افطاز چْطُتِچْطُ ٍ نحثت هاللات تطای ذهَنی ٍ زًذ فضاّای ٍرَز ػٌَاى هخال

 تِ گطزز؛ ٍالغ هْن هؤحط ایي تمَیت زض تَاًسهی گطٍّی ٍ فطزی ّایاضائِ هْاضت تطای فضاّایی ایزاز ٍ ارتواػی رٌؿی،

 ٍ وطزُ تؼطیف ضا رسیسی ضٍاتظ ػاعفی ٍ زازُ افطاز تِ ضا رسیس ارتواػی اضتثاط اهىاى ایزاز ضفتاضی لطاضگاُ ایي وِ عَضی

، ضا زض فضای قْطی هحفَػ زاقت اظ رولِ  للوطٍ ٍ اضظـ ٍ هؼٌای هحیظ تایس هَاضزیض ّویي ضاؾتا ز  ]٦[زّسهی تَؾؼِ

  ّا ٍ هؼاًی هرتلف هحیظ زضیافت.ّا ٍ یا تَنیف هطزم اظ اضظـّا، ههاحثِتَاى اظ عطیك آظهَىهؼٌای هحیظ ضا هی

 فطآیٌسی زض وِ ایِگًَ تِ اؾت، یه هىاى ٍ پایساض فؼالیت یه تلفیك اظ ارتواػی ٍاحس وَچه یه ضفتاضی لطاضگاُ

 هؿتؼس ٍ قسُ، پَیاؾاظهاًسّی ًظاهی ػٌَاى تِ اًؿاى .ؾاظز تطآٍضزُ ضا هحیظ آى ضطٍضی تَاًس ػولىطزّایهی هٌظن

قاهل رٌثِ تكریم لاتل ّایهحطن ضفتاضی، ّایاؾت. زض لطاضگاُ هحیظ هماتل تغییطات زض ضفتاض انالح تِ لازض یازگیطی،

ایي  .زاضز ظیازی ٍرَز تكاتِ زاضًس، لطاض هكاتِ ضفتاضی لطاضگاُ یه زض افطازی وِ هیاى ٍ اؾت هحیظ ارتواػی ٍ والثسی ّای

 ]٦[.زٌّسارتواػی فضاّای قْطی قىل هی تكاتْات تِ ًَع تؼاهالت

 

 محیط -٤
فهَل هكتطوی زاضًس ٍ زاضای زٍ  ّای ضفتاضی اؾت وِ زضٍى یىسیگط لطاض گطفتِ، تا ّنای اظ لطاضگاُهحیظ قاهل هزوَػِ

ػٌهط اؾاؾی ّؿتٌس؛ یىی الگَی قاذم ضفتاض ٍ زیگطی هحیظ فیعیىی. هحیظ فیعیىی ّواى ؾاذتاض والثسی اؾت؛ هطوة اظ 

زٌّس. ّا ٍ چیسهاى فضا ضا قىل هیّا، اتاقؾغَح هطتة تِ ّن ٍ هتكىل اظ الگَّایی ذال وِ فضاّای تاظ ٍ ؾثع، ؾاذتواى

ّا ٍ ًیاظّای وِ عیف فؼالیتراییّای رغطافیایی، فطٌّگی ٍ پَیایی آى اؾت. اظ آىحیظ قاهل ٍیػگیّای هلاتلیت

قَز ٍ زضن ی تؿیاض ؾٌگیٌی هحؿَب هیظیثاقٌاذتی اًؿاى تؿیاض ٍؾیغ اؾت، عطاحی فضاّا ٍ هٌاعك قْطی ٍظیفِ

ّای وٌٌسگاى ٍ گطٍُّا تایس ًیاظّای اؾتفازُتط هحیظتاقس. زض تیفّا هكىل هیگیطی هحیظ پاؾرگَ تِ آىچگًَگی قىل

-تٌسی ٍیػُّا زض پیىطُآگاُ افطاز ّؿتٌس. تؼضی اظ فؼالیتشیٌفغ تِ عَض ّوعهاى تطآٍضزُ قَز وِ تؿیاضی اظ ایي ًیاظّا زض ًاذَز

تَاى یگط ضا ًویتَاى تاهیي وطز ٍ ًیاظّای تؼضی زای اظ هحیظ ؾاذتِ قسُ، تِ ّویي ذاعط ًیاظّای تؼضی اظ هطزم ضا هی

 ]٧[تاهیي وطز. 
ّای اعطاف اًؿاى قاهل هحتَای تَاى تِ واض تطز. هحیظتطیي هؼیاضی اؾت وِ زض تؼطیف هحیظ هیفضای اعطاف انلی

زٌّس ٍ اًتظاضات ّا تِ هحیظ ضا قىل هیّا اؾاؼ ظًسگی هطزم تَزُ، ًگطـ آىارتواػی ٍ فطٌّگی ٍ...اؾت وِ ّطوسام اظ ایي

ّای هطزم، قٌاؾایی وِ هحیظ تِ عَض هساٍم تَؾظ افطاز یا گطٍُزّس. ٍ اظ آًزاییواض عطاحاى تحت تاحیط لطاض هی ّا ضا اظآى

اظ هحیظ  ٌس ٍ ّط تَنیف هؼتثط تَم قٌاؾاًِوٌقَز، اّساف عطاحی هحیظ ضا الگَّای ضفتاضی هَضز ًیاظ هطزم تثییي هیهی

 اًؿاًی تِ ضفتاض اًؿاًی هطتثظ اؾت. 

وٌس، هحیظ ای اؾت تطای ضفتاض اًؿاى، ٍ آى چِ قرم اؾتفازُ ٍ تؼییي هیوٌٌس هحیظ تالمَُؼواضاى ذلك هیآى چِ ه

ّای عثیؼی ٍ وٌٌس ٍ هطزم هحیظّای تاظ ٍ هٌظط ضا هحیظ تؼطیف هیّا ٍ هحیظهَحط تط اٍؾت. زض ٍالغ هؼواضاى ؾاذتواى

ؾت وِ ا ییّاپصیطیای اظ اًغثاقزٌّس. هحیظ ؾاذتِ قسُ هزوَػِّای ذَز تغییط هیههٌَع ضا تطای زگطگَى وطزى لاتلیت

زّی هحیظ تماتل ضٍاتظ تیي هطزم ٍ هحیظ رغطافیایی ضا تحت تاحیط وٌس. ؾاهاىاًؿاى تا هحیظ رغطافیایی ٍ فطٌّگی ایزاز هی

-، تا حس ظیازی اظ تغییطات هحیظزّسّای هىاًیىی فطز ضا تغییط هیزّس ٍ ضوي ایي وِ گطها ٍ ًَض، نَت ٍ تَ ٍ تواؼلطاض هی

 ]٧[ گیطزّای ارتواػی ٍ فطٌّگی هطزم تاحیط هی

ی رثطیت هحیظ، رثطیت والثسی ٍ رثطیت هؼواضی اؾتفازُ قسُ اؾت. زض ضاؾتای تیاى تاحیط هحیظ تط ضفتاض اظ ؾِ ٍاغُ

-قٌاذتی هطزم هٌزط هیّای ظیثااضظـّا تسیي هؼٌاؾت وِ ّط تغییطی زض عطح هحیظ تِ تغییط زض ضفتاض ارتواػی ٍ ایي ٍاغُ
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زّس. زض تاٍض ضفتاضّای اًؿاًی ضا تكىیل هی ّای ارتواػی ٍ فطٌّگی، تطتیتقَز. رثطیت هحیظ تِ ایي هؼٌاؾت وِ زض هحیظ

ای ی رثطیت هؼواضی تطقَز. ٍاغُی هحیظ رغطافیاییِ هَضز اؾتفازُ اٍ تؼییي هیتِ رثطیت والثسی، ضفتاضّای اًؿاى، تِ ٍاؾغِ

قَز. تیاى ایي تاٍض اؾتفازُ قسُ اؾت وِ تغییط زض هٌظط ٍ ػٌانط هؼواضی هحیظ، تِ تغییطاتی زض ضفتاض ارتواػی هٌزط هی

ّای ّای رغطافیایی، ؾاذتِ قسُ ٍ فطٌّگی اؾت وِ تا ّن اضتثاعی زضًٍی زاضًس ٍ تؼضی اظ ضفتاضّا ضا اظ ضاُهحیظ زاضای ٍیػگی

ّای ی ظیؿت ٍ اضظـزض هحیظ اًؿاى ؾاذت ػالٍُ تط تغییط زض قطایظ ظًسگی، قیَُوٌٌس. تغییط ّوؿاى تاهیي هی

. ایي اهىاى ٍرَز سزّّا قىل هیقَز، تِ قایؿتگیزّس. هحیغی وِ تاػج ضقس هطزم هیظیثاقٌاذتی هطزم ضا ًیع تغییط هی

گیِ الظم لازض تِ اؾتفازُ اظ آى ًثاقٌس. ّایی اظ هحیظ ضا زضن وٌٌس ٍلی تِ زلیل ًساقتي ّویي قایؿتزاضز وِ هطزم لاتلیت

ٍ ضفتاض، ٍرَز زاضز٪ ضٍیىطز اذتیاضی، ضٍیىطز  -تِ هؼٌای هحیظ رغطافیایی یا ظهیٌی-ی هحیظ گیطی هیاى ضاتغِچْاض هَضغ

زاًس ٍ اظ آًزایی وِ تاحیط هیضٍیىطز اذتیاضی ًمف هحیظ ضا تط ضفتاض اًؿاًی تی گطا ٍ ضٍیىطز رثطی.گطا، ضٍیىطز احتوالاهىاى

قٌاذتی لائل اؾت، ضٍیىطز اذتیاضی غیط لاتل زفاع ّای ظیؿتّای رسی هاًٌس تؼضی اظ ٍیػگیتطای ضفتاض اًؿاى هحسٍزیت

ضفتاض ضا -ی هحیظزاًٌس. ضٍیىطز رثطی، ضٍیىطزی اؾت وِ ضاتغِی ضفتاض اًؿاى هیوٌٌسُگطایاى هحیظ ضا تاهیيتاقس. اهىاىهی

وٌٌس ٍ تحت وٌتطل هحیظ ّؿتٌس. رثطگطایی هحیظ، زاًس ٍ زض اػتماز تِ رثطگطایی، هطزم آظازاًِ ػول ًویهی ی ػلّیضاتغِ

 ]٧[آیس.ی تىاهل تِ حؿاب هیای اظ ًظطیِزاًس ٍ قاذِی انلی ضفتاض اًؿاى هیهحیظ ضا تؼییي وٌٌسُ
 

 تعامالت اجتماعی -٥
وٌس ٍ تساٍم یه راهؼِ تِ ضٍاتظ ارتواػی، وویت ٍ ویفیت فطاز ضا تیاى هیضٍاتظ ارتواػی ضٍاتظ تیي زٍ ًفط، چٌس گطٍُ ٍ ا

س. ًآى ٍاتؿتِ اؾت. ایي ضٍاتظ تِ اقىال گًَاگًَی ّوچَى تفاّن، زٍؾتی، ّوىاضی ٍ یا تضاز، تٌف ٍ وكوىف ٍ ... ٍرَز زاض

ّا تا ایزاز ّویي زّس ٍ اًؿاىًكاى هیّا ضا زض ضاؾتای زٍؾتی ٍ یا زقوٌی گیطی ضفتاضی اًؿاىزض ٍالغ ضٍاتظ ارتواػی رْت

ًوایس. تطای ّای اٍلیِ اضرح هیّای حاًَیِ ضا تط تواؼپطٍضاًٌس ٍ تواؼاتؼاز هرتلف قرهیت ذَز ضا هی، ضٍاتظ ارتواػی

، گَیی تِ ًیاظ قْطًٍساى تایس تِ حفاظت اظ فضاّایی وِ ایي ذانیت ضا زاضًستاظگطزاًسى ضٍاتظ ارتواػی نویواًِ ٍ پاؾد

 پطزاذت.

زّس هحیظ اظ قٌاذتی ضفتاض زض هحیظ والثسی ظًسگی ضٍظهطُ اؾت وِ ًكاى هیی ضٍاىتؼطیف ضٍاًكٌاؾی هحیظ، هغالؼِ

ّای تؼسی اؾت، غٌی اؾت. ضٍاتظ ارتواػی تِ اًگیعـ ارتواػی ٍ پاؾد آى، وِ اًگیعقی تطای پاؾد ،ّای ضفتاضیًظط لاتلیت

ّای فطٌّگی اظ وٌس ٍ اضظـارتواػی ّن همانس اتعاضی ٍ ّن همانس ًوازیي ضا تاهیي هیی ضفتاضی تؼاهل تؿتگی زاضز. حلمِ

ّاؾت. زض ّا قطط انلی ٍفازاضی تِ ایي ؾٌتی آىقَز وِ زضن فایسُعطیك ارتواػی قسى اظ ًؿلی تِ ًؿل زیگط هٌتمل هی

ّا تَؾظ افطاز زضن ز زاضز. توام هَلؼیتوٌٌس ٍ ّویكِ اًحطافات لاتل لثَلی ٍرَیه فطٌّگ ّوِ تِ یه قىل ضفتاض ًوی

 تطزاضی ًیؿتٌس. اًس، لاتل تْطُّایی وِ زضن قسُقًَس ٍ توام هَلؼیتًوی

تَاى ّای ظیط هیتَرِ تِ اتؼاز ارتواػی زض قْطّای هؼانط تِ زالیل گًَاگَى ون قسُ اؾت. اظ رولِ ایي هَاضز تِ گعیٌِ

 اقاضُ وطز ٪ 

ػٌَاى فضای ّا تِّا، هؼاتط ٍ پاضویٌگتط تعضگطاُّا تِ ذَزضٍ وِ هَرة تؿلظ ّطچِ تیفٍاتؿتگی ّطچِ تیكتط اًؿاى (1

ی آى ایزاز ؾغح ٍؾیؼی اظ فضاّای ذالی ّا، فضای تاظ ٍ تسٍى قىلی ایزاز وطزُ وِ ًتیزِػوَهی تط قْط قسُ اؾت. تعضگطاُ

ّا ٍ ػثَض ٍ هطٍض ٍؾایل ًملیِ تط فضاّایی تطای تواؼ تاقس. فضاّای ػوَهی تطایّای ارتواػی هیآٍض تِ ّوطاُ آؾیةٍ هالل

فضاّای ػثَض ٍ هطٍض  فطٌّگی غلثِ وطزُ اؾت ٍ اظ زؾت ضفتي تركی اظ  فضاّای قْطی، تْای رایگعیٌیِ-اضتثاعات ارتواػی

 تاقس. هی رای فضاّای قْطیتِ قْطی

قْطی ػوَهی زض قْطّای هسضى  ّایّا ٍ ًْازّای زٍلتی زض ذهَل عطاحی هحیظػسم ّواٌّگی هیاى زٍلت (٢

ّای ًَؾاظی ًیع ًؿثت تِ ضٍاتظ هَرة گطزیسُ وِ فضاّای روؼی رای ذَز ضا تِ فضاّا ٍ ػٌانط ذهَنی تسٌّس. عطح
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تاقس ٍ تؿیاضی اظ فضاّای قْطی لسیوی ٍ تا اضظـ ضا اظ تیي تطزُ اؾت. اّویت ًظن فضایی ضا تا تَرِ هیارتواػی تی

 ّای ارتواػی ًازیسُ گطفتِ اؾت. زض ػولىطزرایگعیٌی ًظن ػولىطزّا 

ضیعاى هؼانط تحت تاحیط ًَگطایی، اتؼاز اًؿاًی ضیعاى قْطی ًَگطا تِ فضاّای تاظ گطایف یافتٌس. تطًاهِهؼواضاى ٍ تطًاهِ (3

تِ اًس ٍ فضاّا تِ قىل هطتفغ ٍ تسٍى قىل ضّا قسُ اؾت ٍ گطایف افطاز ٍ انَلی فضاّای قْطی ؾٌتی ضا وٌاض گصاقتِ

 اؾتفازُ اظ فضاّای قْطی تغییط یافتِ اؾت. 

هطزم تِ ًظاهی ًیاظ زاضًس وِ زض آى تتَاًٌس فطٌّگ، ارتواع ٍ قرهیت ذَز ضا ضقس زٌّس. الگَّای تؼاهالت ارتواػی ٍ 

ذتِ ّای ارتواػی ٍ ؾاّای هحیظ ؾاذتِ قسُ تِ ایي ػلت هْن ّؿتٌس وِ هیاى تؼاهل ارتواػی ٍ تؼلك هطزم تِ هحیظلاتلیت

  ]٦[.ای تٌگاتٌگ ٍرَز زاضزقسُ، ضاتغِ
 

  پل -٦
تا تَرِ تِ ایي   ]٨[.ی ذاللیت، اتتىاض ٍ ًثَؽ اًؿاى تَزُ اؾتزٌّسُپل زض عَل تاضید چٌس ّعاضؾالِ توسى تكطی، ًكاى

پل قٌاؾی، ظیثایی انلِگصاضز. زضّای هتفاٍت تط افطاز تاحیط هیّا تِ گًَِوِ زضن هحیغی افطاز هتفاٍت اؾت، اًساظُ ٍ قىل پل

تَاى ػٌَاى ػاهلی تطای اتهال زٍ یا چٌس لؿوت اظ فضاّای قْطی تِ یىسیگط اّویت زاضز ٍ تا عطاحی زلیك ٍ هغلَب هیتِ

یىی اظ ػٌانط هْن زض عطاحی فضای  ٍ] ٩[ ّا تركی اظ ؾاهاًِ هؼاتط َّایی قْطَّیت الظم زض یه قْط ضا تْثَز تركیس. پل

   ] 1٠[قًَسهحؿَب هیّای یه قْط تسٍى قه زض تؿیاضی اظ هَاضز رع ًكاًِ وِقْطی ّؿتٌس 

 ای وِگًَِ، تِقٌاؾی پل اؾتتط ضٍی هفَْم ظیثاییتاحیطگصاض ای ّتطیي هكرهِهْناظ راب ؾایت ًتاٍ  یاتیعطاحی، هىاى

 ى قَز ٍ تا واّف آحاض هرطبِویفی ٍ ایزاز اهٌیت ٍ آؾایف قْطًٍساهَرة افعایف ووی،  آى ضیعی ػٌانط قْطیتطًاهِ

آٍضی ٍ تاال تطزى ؾغح ظیثایی تهطی، هَرة افعایف ویفیت ظیؿتی ٍ َّیت تركیسى تِ راهؼِ گؿتطـ واضتطز ًازضؾت في

 .اًؿاًی هغلَب قَز
ّا تا تحَالت واضتطی پل]    1٢ [ ،گصضزاوٌَى وِ اظ احساث اٍلیي پل ػاتط زض ایطاى تیف اظ ًین لطى هی  ] ١١ [

ّا تٌْا تا زض ٍالغ پل .قَزّا تِ ػٌَاى فضاّای تفطیحی، فطٌّگی ٍ تزاضی ًیع اؾتفازُ هیكوگیطی هَارِ قسُ اؾت ٍ اظ آىچ

تؼاهالت  تَاى تِ تطلطاضیهی ّاوِ زض آىگطزًس هغطح هیگطزًس، تلىِ تِ ػٌَاى ؾغَحی ّسف ػثَض ػاتطیي پیازُ احساث ًوی

 .پطزاذتارتواػی 
 

 وامٍ آصمًن پشسصپل طبیعت ي  -٧

پیازُ اظ تاالی تعضگطاُ ػاتطیي آتف زضؾِ عثمِ تطای ػثَض ٍای اتهال پاضن عالماًی ٍ پاضن آبپل عثیؼت ًیع تِ ػٌَاى ػاهلی تط

تا تَرِ تِ تَؾؼِ پایساض فطٌّگی زض ّعاضُ  (١)قىل افتتاح گطزیس. ١١٣١ هاُهتطی اظ ؾغح ظهیي زض هْط ٤٠هسضؼ، زض اضتفاع 

ضٍی ؾثة افعایف تطذَضزّای اتفالی ٍ زض ًتیزِ اهىاى اویس آى تط ضؾاًِ تَزى ّط یه اظ افطاز راهؼِ اؾت، پیازُرسیس وِ ت

گطزز، اهىاى تطٍظ اػتمازات، آزاب ٍ ضؾَم ٍ ؾٌي فطزی ٍ ًیع تثازالت فطٌّگی ضا ًیع تط هیاى هطزم هیتؼاهل ارتواػی تیف

 ] ٩[زّس.افعایف هی
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 خز٪ وگاسوذگان(پل طبیعت )ما -1ضكل 

 

فطٌّگی تطای ػوَم، ایي -آتاز زض ذلك فضای تفطیحیّای ػثاؼی تپِتا تَرِ تِ تطضؾی اٍلیِ ٍ تا زض ًظط گطفتي پیكیٌِ 

ی لثَل زض ظهیٌِای لاتلتطای ضؾیسى تِ ًتیزِ ی قْط تْطاى هَضز پصیطـ اؾت.پل تِ ػٌَاى یه فضای قْطی زض ػطنِ

ای تْیِ ٍ هیاى واضتطاى ایي فضا تِ نَضت تهازفی تَظیغ قس ًاهِؾغح تؼاهالت ارتواػی، پطؾفاحطتركی ایي پل زض افعایف 

 گطزیسُ اؾت.وِ ًتایذ آى زض لالة ًوَزاضّای ظیط اضائِ 

ّای اضائِ قسُ تَؾظ واضتطاى فضا، ًكاى زاز وِ تیكتط واتطاى تط ایي تاٍضًس وِ ؾاذت پل عثیؼت تا حسٍزی تطضؾی پاؾد

وِ فضاّای قْطی تِ ػٌَاى یه ػضَ هٌفطز ( ٍ اظ آًزایی١ٍاتظ ٍ تؼاهالت ارتواػی تاحیط زاقتِ اؾت )ًوَزاضتط گؿتطـ ض

اـ زض اضتثاط تا زیگط فضاّا اؾت، اظ ًظط واتطاى ؾطظًسگی آى هٌَط تِ پَیایی ٍ ػولىطز ارتواػی قَز ٍزضًظط گطفتِ ًوی

 (٢ی آى ًیع احطگصاض تَزُ اؾت.)ًوَزاضپاضن ّای حاقیِّای ؾاذت ایي پل تِ هیعاى ظیازی تط گؿتطـ فؼالیت

 

 
 بشسسی میضان اثشبخطی پل بش گستشش تعامالت اجتماعی -1ومًداس
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 اسی پل طبیعت بش فعالیت پاسک َای طالقاوی ي آب ي آتصزبشسسی میضان اثشگ -٢ومًداس 

 

تَاى تِ ّا، هیوِ تا تطضؾی پاؾد ى آى عطاحی قَز،ّط فضای قْطی تایس هغاتك تا اؾتاًساضزّای قْطی ٍ هتٌاؾة تا واضتطا

-ضاحتی اهىاىظیازی تِ ٍزوطز وِ زؾتطؾی تِ توام ؾغَح  ایي پل تطای تواهی افطاز )ؾالن ٍ هؼلَل( تا حسایي هَضَع اقاضُ 

 (3.)ًوَزاضپصیط اؾت

 
 بشسسی سًُلت دستشسی بشای افشاد معلًل -3ومًداس 

 

وٌس ٍ زض اى ایزاز هیّایی ضا تطای واضتطْطی ّوَاضُ یىی اظ ػَاهلی اؾت وِ هحسٍزیتتٌسی اؾتفازُ اظ فضاّای قظهاى

ت ذَاؾتاض افعایف ؾاػا پلوٌٌسگاى ایي زض تطضؾی نَضت گطفتِ تؿیاضی اظ اؾتفازُ تاحیطگصاض اؾت.زض فضا  افطازهیعاى حضَض

 (٤)ًوَزاض س.تاظزیس ٍ اؾتفازُ اظ پل تَزً
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 صماوی دس استفادٌ اص فضابشسسی محذيدیت  -٤ومًداس

 

اظ عطیك تؼاهل نویوی ٍ قاى فطاّن قَز وِ تَاًٌس تا حضَض زض فضا احؿاؼ ضاحتی وٌٌس ٍ آؾایف شٌّیافطاز ظهاًی هی 

زٌّسگاى هؼتمسًس وِ ّوعازپٌساضی تا فضا تتَاًٌس تزطتِ حؿی، ػاعفی ٍ هؼٌَی ذانی ضا زضهحیظ تسؾت آٍضًس. اوخط پاؾد

 (٥)ًوَزاض احط هخثت زاضز. قاى ثیؼت تا حسٍز ظیازی تط تاهیي آضاهف شٌّی ٍ آؾایف تهطیحضَض تط ضٍی پل ع

 

 
 بشسسی میضان آسًدگی رَىی ي سياوی افشاد با حضًس دس فضا -٥ومًداس

 

. زضٍظ هَضز هغالؼِ لطاض زاػولىطز ارتواػی آى ضا زض ؾاػات هرتلف قثاًِ حزن تایس یه فضای قْطی،توٌظَض تطضؾی پَیایی 

ّا ًكاى زاز وِ ایي تط ضٍی پل عثیؼت اؾت، اها تطضؾی ضٍظقثاًِ زض ؾاػات هرتلف افطاز حضَضهكاّسات اٍلیِ حاوی اظ 

ایي زض حالی  (٦)ًوَزاض زض ایي فضای قْطی رطیاى زاضز. ّا()ػهطّا ٍ قة تیكتط زض ؾاػات پایاًی ضٍظ ٍ اٍلیِ قةؾطظًسگی 

  (٧ضًٍس. )ًوَزاضرا هیاُ فمظ یه تاض تِ آىاؾت وِ تیؿتط واضتطاى پل، زض عَل ه
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 تاظُ ّای ظهاًی اؾتفازُ اظ پلتطضؾی  -٦ًوَزاض

 

 
 بشسسی میضان استفادٌ افشاد اص پل طبیعت -٧ومًداس 

وٌٌسگاى لطاض ّایی وِ ایي فضای قْطی زض اذتیاض اؾتفازُانلی حضَض افطاز زض فضا هكرم گطزیس وِ فطنتتا تطضؾی ػلل 

 ایي فضا زض زضرِ اٍل تِ لطاضگاّی ارتواػی ّای اعطاف آى اؾت،پاضنفطاضتط اظ ارثاض قغلی یا تاهیي زؾتطؾی تِ  زّس،هی

رِ زٍم فضایی ػوَهی اؾت وِ زیساض وٌس ٍ زض زضضا تطای ػوَم فطاّن هیتطزای اظ زیس ٍ هٌظط وِ اهىاى تْطُ تثسیل قسُ اؾت

 (٨)ًوَزاض وٌس.پصیط هیافطاز تا زٍؾتاًف ضا اهىاى

 

 
 بشسسی فعالیت َا ي عملكشدَای اجتماعی پل -٨ومًداس
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 بشسسی فعالیت َای جاسی دس فضا -٩ومًداس

 

 َای تحقیقبیان یافتٍ-٨
ّای فطٌّگی ٍ ٌّطی فعایف رٌثٍِ ا اضتما ویفیت تؼاهالت ارتواػیاضتثاط پل عثیؼت، احطتركی آى تط  زض ضاؾتای تطضؾی

ی ضٍتاظ ٍ عطاحی فضایی هٌاؾة تطای اظ٪ ایزاز وتاتراًِ ػثاضتٌس وِ واضتطاى فضا اضائِ گطزیس تَؾظ ّاییپیكٌْازهحیظ، 

ّای هَلت ضٍتاظ، اذتهال زازى ٌّطی تط ضٍی پل، زض ًظط گطفتي فضایی تطای گالطی-ّای فطٌّگیهغالؼِ، تطگعاضی واضگاُ

 . ّای هلیّای قْطی تِ هٌظَض تواقای تاظیعیَىتركی اظ فضای پل تِ ًَاظًسگاى هَؾیمی ذیاتاًی ٍ لطاض زازى تلَی

ّای اعطاف، تزْیع زاض زض فضاّای هىج ضٍی پل تا ّسف تاهیي زیس تْتط تِ هٌاظط قْط ٍ پاضنّای پایِی زٍضتیيتؼثیِ

ی یَِّایی ٍ ؾاػات اٍلٍؾایف حطاضتی زض قطایظ هرتلف آبّای ؾثه تِ هٌظَض تاهیي آّایی اظ رٌؽ ؾاظُپل تِ ؾایثاى

ّا تا اضگًََهی تسى واضتطاى تِ ًحَی وِ افطاز هؼلَل ٍ ؾالن ّوعهاى ّای ضٍی پل ٍ تغاتك آىضٍظ، اضتمای ویفیت ًیوىت

ّای ضٍظ، فطاّن وطزى تزْیعات تفطیحی تطای فؼالیتّا اؾتفازُ وٌٌس، افعایف ؾاػات تاظزیس اظ پل زض عَل قثاًِتتَاًٌس اظ آى

ّای ّای ضاٌّوایی تط ضٍی پل ٍ هحَعِی تطای ؾطگطهی وَزواى، افعایف تؼساز ػالئن ٍ ًكاًِزٍ یا چٌس ًفطُ، ذلك فضای

 تاقٌس.تؼاهالت ارتواػی هی تَؾؼِوٌٌسگاى اظ فضا تِ هٌظَض اعطاف، اظ زیگط ضاّىاضّای اضائِ قسُ تَؾظ اؾتفازُ
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 گیشی وتیجٍ - ٩
ٍؾیغ زض ؾغح ازتیات قْطی ٍ قْطؾاظی غطب،  ی ًظطیّاّا ٍ پطزاذتفضای قْطی هَضَػی اؾت وِ تا ٍرَز تطضؾی

ا ووتط هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت، ایي زض حالی اؾت وِ ٍرَز فضاّای ایي چٌیٌی تطای پاؾرگَیی تِ ًیاظّای زض وكَض ه

-گیطی یه فضای قْطی اؾت، هَرة هیآظاز قْطًٍساى وِ ػاهل انلی قىلزؾتطؾی  اًؿاًی، تؿیاض حیاتی ٍ ضطٍضی اؾت.

قَز تا قًَس، ٍ ّویي اهط اؾت وِ تاػج هیتِ فضا تِ تسضیذ زض آى آغاظ  ٍ َّیت تركی زّیقَز وِ ؾایط فطآیٌسّای قىل

 ی تَزى اؾت، تِ هىاًی تطای تِ فؼلیت ضؾیسى تؼاهالت ارتواػی تثسیل قَز.ه هحیظ وِ تٌْا ٍیػگی آى ػوَهی

قاى، اتهال زٍ یا چٌس ًمغِ اظ قْط تطیي ٍظیفِّا، وِ اتتساییّای تفطیحی، تِ ػٌَاى یىی اظ ػٌانط اضتثاعی زض قْطپل

ای تطای تطلطای اضتثاعات ٍ تؼاهالت ارتواػی تیكتط تیي وٌٌس، زضٍالغ ظهیٌِاؾت، اهىاى ذلك فضای قْطی ضا فطاّن هی

ویفیت تؼاهالت  عثیؼت توٌظَض گؿتطـ ٍ تْثَزطی اظ فضای عطاحی قسُ تط ضٍی پل گیتْطُ .وٌسایزاز هیواضتطاى ضا 

واضتطاى  اًس.قسُ ی ػوَهیّاتاػج ووثَز قسیس فضاای تاقس وِ ایل ًملیٍِرَز تحطاى تطافیه ٍؾؾثة  تِ تَاًسهی ،ارتواػی

طاز تَاًس ًیاظّای ارتواػی افقًَس وِ هیهی تط ضٍی ایي پل ضگاُ ضفتاضیهَرة ذلك لطاضا تا تَرِ تِ تكاتْات ػولىطزی ایي ف

زض قىل زازى تِ ؾاذتاض ٍ تثسیل  اىوٌٌسگاًكی ٍاتؿتگی هحیظ ٍ فضای قْطی تِ اؾتفازُزٌّسُایي اهط ًكاى .ضا تاهیي وٌس

  اؾت.ارتواػی هحیغی  آى تِ 

وِ هی تَاى ضٍیىطزی اهىاى گطا تِ آى  زّس وِ پل عثیؼت تِ ػٌَاى یه فضای قْطیّای اًزام قسُ ًكاى هیتطضؾی

هَحط ٍالغ قَز ٍ زض هیاى فضای رتواػی ٍ تاهیي ضفتاضّای اًؿاى، ٍ تؼاهالت ااضتثاعات  تَاًؿتِ زض اضتمای ویفیتزاقت، 

ّای قْط تْطاى اؾت، هحیغی ضا ذلك وٌس آتف ٍ عالماًی ٍ تطفطاظ تعضگطاُ هسضؼ وِ یىی اظ قاّطاٍُتفطیحی پاضن ّای آب

تي اظ اهىاًات پل، اظ ذَز ًكاى زٌّس ٍ ّویي اهط تطی تِ ؾپطی وطزى ظهاى ذَز تط ضٍی آى ٍ تْطُ گطفوِ افطاز توایل تیف

 ی ضٍاتظ هیاى واضتطاى قسُ اؾت.وِ تاػج تؿظ ٍ تَؾؼِاؾت 
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ّای هؼواضی٪ ًمف ػلَم ضفتاضی زض عطاحی هحیظ، تْطاى، اًتكاضات زاًكگاُ لٌگ، د. ػیٌی فط، ػلیطضا، آفطیٌف ًظطیِ ]٧[

 .۱٣۸۸تْطاى،  

 ..۱٣۸ّای ایطاى ٍ رْاى، تْطاى، اًتكاضات زاًكگاُ تْطاى، گالتچی، م. ػاللوٌساى، م. پل ]٨[

 ..۱٣۸ّای واضوطزی، اًتكاضات آشضذف، ٪ اظ هثاًی عطاحی تا ٍیػگیّاضاُرَ، خ. پیازُواقاًی] ٩[

 .13٨٢زض عطاحی هثلواى قْطی، اًتكاضات قْطزاضی تْطاى،  ّاییهطتضایی، ض. ضّیافت] 1٠[

 .13٨3ضیعی هثلواى قْطی، هكْس، اًتكاضات قطیؼِ عَؼ،آتازی، ع. تثطیعی، ى. عطاحی ٍ تطًاهِظًگی] ١١[

ضیعی والثسی، الوللی عطحّای والثسی، هزوَػِ هماالت اٍلیي وٌفطاًؽ تیيطضؾی هؼیاضّای اضظیاتی عطحاحوسی،ح. ت] 1٢[

 .13٧1ًَض، زاًكگاُ پیام

 

 

 

 

 

 


