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چكيده
پـروژه پـارك سـاحلى Tejo and Trancão در مجاورت رود 
Tejo در ليسـبون يكى از نمونه هاى برجستة تغيير و بازسازى 
يك منظر پسـا- صنعتى اجرا شـده در كشور پرتغال است. اين 
پروژه سـبب مطرح شدن شركت PROAP در سطح بين المللى 
شد و يكى از كارهاى موفق در زمينة منظر در كشور پرتغال به 
شمار مى آيد. دگرگونى هاى اتفاق افتاده در اين سايت از اهميت 
بااليى برخوردار است، زيرا گذشته از تبديل يك سايت آلوده به 
يك فضاى عمومى جذاب و احياى رابطة شهر با رودخانه در اين 
قسمت از شـهر، الگويى براى بازسازى مناطق مشابه در كشور 
پرتغال ارايه داده اسـت. در حقيقت، موفقيت اين پروژه بسيار 
باالتر از حد پيش بينى شـده بود و نـه تنها منحصر به محدودة 
مداخالت نمى شـود، بلكه مستقيماً بر توسعة سايت هاى اطراف 
تأثيرگذار بوده و به روند توسـعة شـهرى در كل منطقة شرقى 

ليسبون نيز سرعت بخشيده است.
در اين پروژه، "مداخلة توپوگرافيك در زمين" به عنوان رويكردى 
مفهومى براى مداخله در منظر، سـاختار كلى پارك را شكل داده 
است. از طريق اين مداخالت توپوگرافيك؛ تعريف مقياس انسانى 
بـراى فضاها، تقسـيم فضاهـا و تفكيك كاربرى ها، شـكل گيرى 
شـبكه راه ها و مديريت دسترسـى ها، تعريـف كريدورهاى ديد 
خاصـى براى ارتباط بـا رودخانه و ايجاد ديـد و منظرها و تعريف 
سلسله مراتب روابط در پارك انجام شده است. در عين حال اين 
عـوارض توپوگرافيك از طريق كنترل بـاد، ميزان جذب آفتاب و 
سايه اندازى ها در هماهنگى با پوشـش گياهى، شرايط اقليمى را 

تنظيم كرده  و تنوع اكولوژيك را در پارك افزايش داده  است. 
موفقيت پـروژة پـارك Tejo and Trancão وابسـته به عوامل 
متعددى است. مهم ترين آن را مى توان پيشنهاد مبتكرانة راهكارى 
چند جانبه براى پروژه دانست كه هم زمان نيازها و مطالبات مختلف 
طرح را پاسخگو بوده و به اين ترتيب با ايجاد سيستمى يكپارچه 
و هماهنگ به سـمت پايدارى بيشـتر پيش مى رود. ايدة مداخلة 
توپوگرافيك در زمين در اين پروژه به گونه اى نو و مبتكرانه براى 
پاسخگويى به جنبه هاى مختلف طراحى منظر به كار گرفته  شده 

است. 

واژگان كليدى
منظر پسـا- صنعتى، بازسـازى، دخالت توپوگرافيك در زمين، 

پايدارى، پارك شهرى.

توپوگرافى، امكان ناشناخته منظر پايدار

معرفى و تحليل پروژه پارك ساحلى 
Tejo and Trancão در ليسبون

فرنوش پورصفوى، كارشناس ارشد 
معمارى منظر.

poursafavi@gmail.com
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مقدمه
ــر طراحى يكى از  ــن رويكردهاى حاكم ب ــدد معرفى تحليلى و تبيي ــن متن در ص  اي
ــت. براى تهيه آن به منابع مختلف از جمله مقاله  مهم ترين پروژه هاى خوائو نونش اس
ــر شده در مجله « انرژى و محيط»، گزارش كميسيون اكسپوى 98،  مستندات  منتش
نوشتارى و تصويرى شركت PROAP و سخنرانى نونش در همايش زيبا شناسى منظر 
ــتناد شده است. نكته  ــهرى در تاريخ 21 تير 1390 در محل پارك گفتگو تهران،  اس ش
جالب آنكه در غالب نوشته هاى مرتبط با اين پروژه از آن به عنوان اثرى موفق و برجسته 
ــبت به پروژه،  ناشى از داورى مقاالت و مراجع  ــده و رويكرد تقديرى اين متن نس ياد ش

استناد شده بوده است.  

فرضيه
راهكار مداخله توپوگرافيك در زمين ظرفيت آن را دارد كه فراتر از يك ايدة فرماليستى 
براى شكل دادن به سايت عمل كند و كانسپت منظرين واحدى باشد براى كنترل و ايجاد 
ــتى سازگار بين زندگى انسانى و ديگر گونه هاى حياتى  مبتكرانة مرزهايى براى همزيس

كه همه از منابع مشتركى براى ادامة حيات خود استفاده مى كنند.

سـرعت بخشـيدن به روند توسعة شـهرى از طريق تغيير يك منظر پسا- 
صنعتى فرسوده 

ــبون و در محل تالقى دو  ــهر ليس ــرقى ش ــارك Tejo and Trancão در بخش ش پ
ــت كه نامش را از آن دو مى گيرد. اين پارك  ــده اس رودخانة Tejo و Trancão واقع ش
محدوده اى به مساحت تقريبى 90 هكتار از اراضى ساحلى لبة شرقى رود Tejo را از برج 
ــمالى  ــه جنوبى پارك تا رودخانة Trancão در مرز ش Vasco da Gama در منتهى الي
ــمالى ترين بخش از زمين هاى مورد مداخله براى ميزبانى  آن دربرمى گيرد و در واقع ش
 Vasco da كه در كنار پل Tejo ــبون را تشكيل مى دهد. پارك ــپوى سال 98 ليس اكس
ــتة تغيير و  ــرار گرفته يكى از نمونه هاى برجس ــوارة اروپا ق ــن پل س Gama، بزرگ تري

بازسازى منظر پسا - صنعتى اجرا شده در كشور پرتغال است.
منطقه اى كه پارك تژو (Tejo) در آن واقع شده پيش از اجراى اين پروژه از مجموعه 
ــايت بازيافت زباله،  ــازهاى صنعتى از جمله يك كارخانة تصفية فاضالب، س ساخت و س
ــين آالت (واحدهاى صنعتى غيرفعال) و تعداد زيادى ساختمان هاى صنعتى  اوراق ماش
ــط قرن نوزدهم در اين منطقه و  ــده بود. اجراى خط آهن در اواس ــكيل ش متروكه تش
ــبون عواملى تعيين كننده بوده است كه از مدت ها پيش  قرارگيرى آن در كنار بندر ليس
ــس از آن، برپايى چند  ــوان منطقه اى با منظر صنعتى مطرح مى كردند. پ ــه عن آن را ب
ــبك مثل كارخانه هاى چوب برى، آردسازى، نساجى و سفال سازى به  واحد صنعتى س
مرور، و استقرار اولين شركت هاى نفتى و ساخت يك كشتارگاه در دهة چهل ميالدى 
 Vasco) و نهايتاً برپايى كارگاه ساختمانى و دپوى مصالح براى احداث پل واسكودوگاما
ــايت به عنوان زباله دانى، هر روز بر درجات آلودگى  ــتفادة مداوم از س da Gama) و اس
ــش از مداخالت اخير اين منطقه به عنوان يكى از آلوده ترين  ــزود، تا جايى كه پي آن اف
مناطق ليسبون به شمار مى رفت(Castel-Branco,1998:31- 41)  در عين حال بايد در 
نظر داشت كه تمام اين آلودگى ها در مجاورت بالفصل ذخاير طبيعى خليج Tejo اتفاق 

مى افتاد كه منطقه اى با پتانسيل هاى زيست محيطى و منظرين بسيار قوى است.
ــاخت پارك Tejo and Trancão زمانى فراهم شد كه ليسبون در سال 98  زمينة س
به عنوان ميزبان نمايشگاه جهانى اكسپو برنامة جامعى براى بهسازى اين اراضى تدارك 
ــبون به بهسازى كه از مدت ها پيش  ــرقى ليس ديد. در حقيقت نياز متمادى منطقة ش
ــكار  منطقه اى با تراكم پايين و تقريباً نيمه متروك بود، در كنار آلودگى باال و تنزل آش
كيفيت محيطى اين قسمت از سايت به طور خاص، پتانسيل  ويژه سايت براى ايجاد يك 
منظر جذاب (مجاورت با خليج Tejo) و نياز به اختصاص سايتى براى ميزبانى اكسپوى 
ــد. به اين ترتيب،  ــى در اين منطقه ش 98 همگى داليل محكمى براى مداخالت اساس
ــايت را به فرصتى  ــكالت عمدة س ــپو برنامه اى بود كه مش تهيه طرح جامعى براى اكس
براى بيان  هنرمندانه تبديل كرد. همچنين در عين برآورده كردن اهداف زيست محيطى 
و عملكردى، بوجودآورندة سازمان فضايى واحد و يكپارچه بود كه به خوانايى و معناى 

سايت نيز مى افزود.
ــت. نه تنها به  ــايت از اهميت بااليى برخوردار اس دگرگونى هاى اتفاق افتاده در اين س
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 Tejo پـارك  تصوير2.پـالن 
and Trancão ، مأخذ: آرشيو 

PROAPشركت

فـرم هـاى   : تـصـويــر3 
مقياس  زمين،  در  ايجاد شده 
انسـانى كرده  را  فضاهـا 
و  صميمى تـر  فضاهـاى  و 
عمومى تـر متمايـز از هم را 
 : داده اسـت. عكس  تشكيل 

PROAP ،لئو فينوتى
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تصويـر4: يكـى از علت هاى 
موفقيـت بـاالى ايـن پروژه 
تعريف  و  برقـرارى  توانايـى 
يك رابطة خوب بين سـايت 
و رودخانه است. عكس : لئو 

PROAP ،فينوتى

زندگـى  پـارك  تصويـر6 : 
شهرى

 ،(City Life Park,Milan)
وضعيـت  بـراى  اتودهايـى 
آب  مسـيرها،  توپوگرافيك، 
مأخـذ:  گياهـى.  پوشـش  و 

PROAP

روى  از  ديـد  تصويـر5: 
آب  بـا  ارتبـاط  سـكوهاى 
 Vasco da بـه سـمت بـرج
Gama، عكس : لئو فينوتى، 

PROAP

ــبب بازسازى يك سايت پسا - صنعتى شده و منطقه اى با آلودگى هاى  اين خاطر كه س
ــت كرده كه با آفريدن  ــاد را تبديل به يك فضاى عمومى جديد و با كيفي ــى زي محيط
فضاهاى چند عملكردى جذاب و باز تعريف رابطة شهر و رودخانه، امكان استفادة مردم از 
ــاحلى را پديد آورده، بلكه به اين دليل كه الگويى براى بازسازى و توسعة  اين نواحى س
ــاماندهى اين اراضى و موفقيت  ــابه در كشور پرتغال نيز ارايه داده است. س مناطق مش
ــعه و احياى  ــتقيماً بر توس ــد به عنوان عنصرى كه مس ــى كه در آن  اجرا ش پروژه هاي
سايت هاى اطراف تأثيرگذار بوده، باعث سرعت بخشيدن به روند توسعة شهرى در كل 
منطقة شرقى ليسبون شده و افزايش جذابيت و باالرفتن ارزش زمين در اين قسمت از 
شهر را به دنبال داشته است. موفقيت اين پروژه به حدى بوده  است كه خوش بينانه ترين 
ــهر و  ــتند آن را تصور كنند زيرا دامنة تأثير اين پروژه در ش پيش بينى ها هم نمى توانس
ــتاوردهاى آن بسيار باالتر از حد انتظار بوده  است.(Loures,2011:718) اين تجربه  دس
ــترك مى تواند به صورت  ــت كه چگونه مداخالت مختلف با اهداف مش ــان داده  اس نش
ــكان وجود دارد كه  ــد و همچنين چطور اين ام ــگ با هم عمل كن ــه و هماهن يكپارچ
بافت هاى فرسودة شهرى با افزايش خدمات و زيرساخت هاى عمومى، ايجاد دسترسى ها 
و باالبردن سطح زندگى شهروندان تبديل به مكان هايى جذاب با دميدن روح تازه اى از 

زندگى در آنها شود.

دستكارى شكل زمين1، رويكردى براى مداخله در منظر
ــهر ليسبون و يكى از  ــاحلى ش پارك Tejo and Trancão امروز بزرگ ترين پارك س
پرمخاطب ترين فضاهاى عمومى اين كالن شهر است. طراحى اين پارك در سال 1994 
ــتوديوى طراحى منظر PROAP و مشاور  ــط اس ــابقه، توس به دنبال برگزارى يك مس

هارگريوز آغاز شد. 
كانسپت اصلى طرح، نوعى سازماندهى فضايى به وسيلة مداخله و دست كارى در شكل 
زمين است كه در عين به وجودآوردن ديد و منظرهاى خوب و تنوع حسى و بصرى، به 

طرح وحدت كالبدى بخشيده و نوعى پيوستگى را در ساختار آن منعكس مى كند. 
ــك در زمين به عنوان رويكردى مفهومى در معمارى  ــه ايدة مداخلة توپوگرافي اگرچ
ــايد در دهة 90 ايدة مبتكرانه اى به نظر نمى رسيد،اما ريشه هاى آن را مى توان  منظر ش
ــازان و هنرمندان هنر محيطى2، هنر عمومى3 و  تا چندين دهه قبل تر در آثار پيكره س
ــاز ژاپنى- آمريكايى، ايسامو نوگوچى5، در دهة  ــار4 جستجو كرد. پيكره س هنر زمين س
30 با اراية طرح «تپة بازى»6  براى پاركى در نيويورك اولين تالش ها را در استفاده از 
ــازى معاصر آن دوران  ــازى انجام داد. وى معتقد بود كه پيكره س فرم زمين براى فضاس
درگيرى و ارتباط بسيار كمى با زندگى و نيازهاى جامعه داشته و پروژة تپة بازى را به 
عنوان تالشى براى جبران اين كمبود معرفى كرده  است .(Altshuler, 1994)  پس از آن، 
ــش هنر محيطى دهة 60 و70 با دغدغة احياى محيط از طريق تبديل آن به يك  جنب
اثر هنرى و برقرارى ارتباط بين مخاطب و اثر، عرصة دخل و تصرف هنرمندان در شكل 

زمين را فراهم كرد. اين جنبش بر بسيارى از معماران منظر آن دوران تأثيرگذار بود.
هم زمان انتقادهايى به برخى كارهاى هنر محيطى در رابطه با آسيب رساندن آنها به 
محيط زيست و اكوسيستم وارد بود. مانند انتقادهايى كه به آثار بزرگ مقياس «ميكل 
هايزر»7 در محيط هاى بيابانى مى شد. در مقابل، هنرمندانى مثل «باستر سيمپسون»8 ، 
«مايكل سينگر»9، «آلن سان فيست»10 و هنرمندان متأخرترى مثل «لورنا ُجردن»11 و 
«ِمل چين»12، دغدغه هاى حفاظت از محيط زيست و آموزش عمومى در اين باره را در 
آثار خود منعكس مى كردند. اگرچه استفادة «ِمل چين» از گونه هاى گياهى خاص براى 
سم زدايى از خاك و توجه به سيالب هاى فصلى در كارهاى ُجردن از نمونه هاى برخورد 

.(Baird,2011) مسئوالنة هنر محيطى نسبت به محيط زيست به شمار مى رود
ــاى هنرمندانه و برخوردهاى ُفرمال همچنان وجوه  ولى ايده هاى مفهومى، دغدغه ه

اصلى دخالت ها در شكل زمين را تشكيل مى داد. 
ــهرى «ِكنت»15 در واشنگتن، كه در سال  آثار زمينى13 «هربرت باير»14، در پارك ش
1982 اجرا شده است، نمونة متأخرتر و شناخته شده ترى از به كارگيرى ايدة  دست كارى 
در شكل زمين در عرصة معمارى منظر است. باير كه دانش آموختة مدرسة باوهاوس بود 
ــعى در ايجاد فضاهايى داشت كه منجر  با اهميت دادن به كاركردهاى اجتماعى هنر س
به برقرارى رابطه بين مخاطب و محيط، و درك مخاطب از اثر هنرى بشوند. آثار او در 
پارك «ِكنت» شامل تپه  هاى چمن كارى شده با احجام هندسى خالص هستند كه مانند 
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تصويـر7: پوشـش گياهى و 
طرح كاشت كه در هماهنگى 
صورت گرفته  مداخـالت  بـا 
در شـكل زمين قرار دارد بر 
تنوع و تضادهاى بوجودآمده 
توسـط آن تأكيـد مى كنـد. 
فينوتـى،  لئـو   : عكـس 
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پيكره هايى جدا از هم در سايت قرار گرفته و مخاطب را تشويق به كاوش و كشف رمز 
و رازهاى فضا مى كند. در عين حال شيب ها و احجام در اين كار طورى طراحى شده كه 
امكان كنترل جريان و ذخيرة آب را فراهم  كند. اين پروژه در آن زمان توسط مسئوالن 
ــهرى ِكنت به عنوان راه حلى براى هدايت آب هاى سطحى و كاهش زيان هاى ناشى  ش
ــد (Ibid) و به عنوان تالشى براى رسيدن به  ــيالب ها و فرسايش خاك پذيرفته  ش از س

پايدارى در منظر از طريق هنر محيطى شناخته شده است.16
در دو دهة اخير آثار «چارلز جنكز»17 در باغ « تفكر كيهانى»18 در اسكاتلند و گالرى 
ــر مدرن ادينبورگ19 از نمونه هاى به ياد ماندنى دخل و تصرف توپوگرافيك در منظر  هن
ــايى از پيشرفت هاى شگرف علمى در  ــت. او در خلق تپه هاى مارپيچ و مناظر تماش اس
دهه هاى اخير در زمينه هاى بيولوژى و كيهان شناسى با نگاهى از دريچة هنر و برخورد 

ُفرم گرايانه با منظر، الهام گرفته است. 

پارك Tejo و مداخله هدفمند در توپوگرافى
ــى، ُفرم هاى رازآميز و  در پارك Tejo اثرى از پيكره هاى زمينى منفرد، احجام هندس
ــحوركننده و نگاه ُفرمال صرف نيست. آنچه نحوة دستكارى در اين سايت را تعيين  مس
مى كند و به زمين ُفرم مى دهد؛ مجموعة اهداف و روابط پيچيده ترى است كه سازمان 
فضايى طرح طلب مى كند. اين ساختار فضايى در واقع متشكل از سه عامل مجزاست كه 

با سلسله مراتبى با هم تركيب شده و منظر پارك را شكل مى دهد :
- عوارض و برآمدگى هاى مصنوعى ايجاد شده در سطح زمين عنصر ساختارى بنيادى 
در منظر پارك است كه در آن واحد پاسخ هاى زيست محيطى، بصرى و كاربردى طرح 
ــه بعدى، متنوع و ريتميك پارك را  ــنهادى را دربردارد. اين فرم ها اساس منظر س پيش

تشكيل مى دهد.
- پوشش گياهى و طرح كاشت كه در هماهنگى با مداخالت صورت گرفته در شكل 
ــط آن تأكيد مى كند. در طرح  ــرار دارد و بر تنوع و تضادهاى بوجودآمده توس ــن ق زمي
ــده و تأثيراتى در آن ديده مى شود كه  ــت غالباً از گياهان بومى منطقه استفاده ش كاش

گذشت زمان و دگرگونى طبيعت در دستاورد نهايى برجا گذاشته است.
- شبكة راه ها در پارك، ساختارى مستقل و كارآمد دارد و داراى سلسله  مراتب است 
كه عالوه بر جوابگويى عملكردهاى توزيع بار و دسترسى، كامل كنندة ساختار سه بعدى 

پارك است و به شيوه اى تجزيه ناپذير در آن ادغام نيز شده است.
راه حل ارايه شده در اين پروژه در حقيقت ساختارى يكپارچه است كه در آن عوارض 
ــكل زمين با فرم هاى آيروديناميك، نه تنها يك امتياز ويژة فرمال به  ــده در ش ايجاد ش
طرح بخشيده بلكه فراتر از آن توانسته است نوعى ريتم اكولوژيكى بوجود بياورد كه در 

تمام پارك تكرار مى شود و شرايط زيست محيطى را كنترل مى كند.
اين فرم ها، سايت كامًال مسطح پارك با ديدهاى يكنواخت را تبديل به ريزفضاهايى 
با مقياس هاى انسانى تر كرده و فضاهاى صميمى تر و عمومى تر متمايز از هم را تشكيل 
ــمت  ــيده و كريدورهايى با ديد خاص را به س ــت، به فضاها و ديدها تنوع بخش داده اس
ــاحلى و ايجاد تضاد بين  ــت. درعين حال با كنترل بادهاى س ــه تعريف كرده اس رودخان
ــمال و كنترل سايه و آفتاب،  ــيب هاى تند رو به ش ــيب هاى ماليم رو به جنوب و ش ش
گوناگونى اكولوژيكى را افزايش مى دهد. پوشش گياهى و طرح كاشت هم بر اين تضاد 
ــته اند عالوه بر ارتقاى  ــد و به اين ترتيب طراحان با اين ايده توانس ــوع تأكيد مى كن و تن

عوامـل متعددى در موفقيت پارك Tejo and Trancão و دسـت يابى 
بـه معيارهاى پايدارى دخيل بوده اسـت ولى بدون شـك مهم ترين اين 
عوامل را بايد استفاده هوشمندانه پروژه از مداخلة توپوگرافيك در زمين 
بـه عنوان راهكارى چند جانبه براى پروژه دانسـت كه هم زمان نيازهاى 
مختلف طرح را پاسخگو بوده است. از طريق اين عوارض و برآمدگى هاى 
مصنوعى ايجاد شده تعريف مقياس انسانى براى فضاها، تقسيم فضاها و 
تفكيك كاربرى ها، شكل گيرى شبكه راه ها و مديريت دسترسى ها، تعريف 
كريدورهـاى ديد ويژه براى ارتباط بـا رودخانه و ايجاد ديد و منظرها در 

پارك انجام شده است.
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ــت و متابوليسم هاى موجود در آن را دوباره زنده  كيفيت هاى بصرى منظر؛ محيط زيس
ــازى و در  ــانة اصلى يك منظر در حال احياء و باززنده س و فعال كنند، ويژگى اى كه نش

نهايت پايدار است.
ــى را در مديريت و طراحى ديد و منظرها  ــده همچنين دو اصل اساس راه حل ارايه ش
مد نظر داشته  است: يكى بوجودآوردن كريدورهاى ديد كه به مثابة قالب منفى عوارض 
ــاى مناظر خليج Tejo و ارتباط  ــده در زمين قاب هايى را براى تماش برآمدة ايجاد ش
بصرى با رودخانه تعريف مى كنند، و ديگرى ساخت سكوهاى بلندتر از سطح زمين به 
عنوان نظرگاه هايى با ديد به بيرون سايت از سمت رودخانة بزرگ و ديدهايى به داخل 
ــايت و فرم هاى ريتميِك ايجاد شده، چمن زار ها و تضاد محرك و زندة بافت. از اين رو  س

تقريباً در هر نقطه اى از پارك مى توان ديد خوبى به سمت رودخانه داشت.
مى توان گفت كه ايدة مداخلة توپوگرافيك در زمين از اين جهت در اين پروژه قابل 
توجه است كه به عنوان دانش و وسيله اى كه از قبل در اختيار طراحان بوده، به گونه اى 

ــت. امروز بعد از گذشت حدود  ــده اس نو و مبتكرانه براى طراحى منظر به كار گرفته  ش
ــركت PROAP همچنان مطالعه و  ــال از طراحى پارك Tejo and Trancão، ش 15 س
پژوهش بر روى پتانسيل هاى اين ايده و امكان هاى متعدد بكار گيرى آن را ادامه مى دهد 

و بسيارى از مزيت ها و مشكالت اصلى آن را شناسايى كرده  است.
ــتفاده قرار  ــات در پروژة جديد PROAP در ميالِن ايتاليا مورد اس ــج اين مطالع نتاي
ــهرى ميالن»20  ــابقة پارك «زندگى ش ــپت اصلى در طرحى كه براى مس گرفت . كانس
ارايه شده، بر روى طراحى يك چين خوردگى پيچيدة توپوگرافيك متمركز است كه به 
ــازة فضايى پايدار، وظيفة تعريف رابطة ظريف بين زندگى انسانى و ديگر  عنوان يك س
گونه هاى حياتى حساس گياهى و جانورى با منابع مشترك براى ادامه حيات را بر عهده 
دارد. در مطالعاتى كه به پيشنهاد اين طرح انجاميد، وضعيت هاى مختلف توپوگرافيك با 
روش هاى مدلسازى بررسى و نشان  داده  شد كه هرچه بيشتر از وضعيت كامًال هموار به 
سمت مراتب باالتر پيچيدگى توپوگرافيك حركت كنيم، تنوع محدوده هاى جغرافيايى 

و شرايط محيطى و تنوع زيستى افزايش پيدا مى كند. 
گرچه به طور قطع نمى توان گفت كه ايدة مداخله در شكل زمين تا چه حد پتانسيل 
افزايش پايدارى در منظر را داراست و يا پروژة پارك Tejo and Trancão چه ميزان از 
ــت، ولى بايد اذعان داشت كه اين ايده  موفقيت خود را مديون به كار گيرى اين ايده اس
ــد زيادى در عرصة معمارى منظر داشته و امروز بسيار  ــال هاى اخير، تكامل و رش در س

آگاهانه تر مورد استفاده قرار مى گيرد. 

نتيجه گيرى
موفقيت پروژة پارك Tejo and Trancão وابسته به عوامل متعددى است؛ هماهنگى 
ــايت اكسپو در يك برنامه و  ــاماندهى س ــده براى س طرح با مجموعة طرح هاى تهيه ش
سازمان فضايى كل نگر در مقياس كالن، ايجاد فضاها با كاركردهاى متنوع و جذابيت هاى 
ــايت و رودخانه.  ــاد ديد و منظرهاى عالى و برقرارى ارتباط خوب بين س ــرى و ايج بص
ــايگى با مجموعة پرمخاطب و چندعملكردى  همچنين بهره گيرى بودن از امتياز همس
ــتراتژيك قرارگيرى در مجاورت خليج Tejo و وسعت  ــپو، سود بردن از موقعيت اس اكس
زياد پارك كه امكان افزايش و تنوع كاربرى ها را در آن فراهم كرده  است. ولى مهم ترين 
عامل اين موفقيت را مى توان پيشنهاد مبتكرانة راهكارى چند جانبه براى پروژه دانست 
ــوده و به اين ترتيب با ايجاد  ــخگو ب كه هم زمان نيازها و مطالبات مختلف طرح را پاس
سيستمى يكپارچه و هماهنگ به سمت پايدارى بيشتر پيش مى رود. كانسپتى كه در 
آِن واحد اهداف زيباشناسانه، عملكردى و اكولوژيك طرح را برآورده كرده  است : دخالت 

توپوگرافيك در سايت 
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