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ثمين ژند
samin_zhand@yahoo.com 

عرشـه قوسـى پل «simcoe»، يكى از 4 بارانداز 
شـهرى منحصر به فـرد و يك اثر هنـرى و كاربردى 

براى كناره ساحلى ايالت تورنتو در كانادا است.

برنده جايزه برترين سازندگان اونتاريو در سال 2009.
 Conde Nast» برنـده جايزه نوآورى و طراحـى

Traveller» در سال 2009.
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 طرح باززنده سازى كناره ساحلى درياچه «اونتاريو»1 در 
سال 2009 در تورنتو، در سطحى معادل 575 برابر زمين 
فوتبال و با هدف ايجاد و توسعه بيش از 300 هكتار پارك 
ــد و انتظار اين منطقه به  و فضاهاى جديد، برنامه ريزي ش
ــواحل جهان تبديل شود.  يكى از زيباترين و پايدارترين س
 ،simcoe ــهردار تورنتو اعالم كرده بود كه تكميل پروژه ش
ــاى زيبا و  ــاحلى تورنتو به فضاه ــب تبديل كناره س موج

كاربردى در شهر خواهد شد.
ــه ساحلى درياچه اونتاريو است كه  اين اثر، دومين عرش
ــى در كناره هاى پرازدحام  ــعه فضاهاى عموم با هدف توس
ــت ماه ساخته شد و  درياچه تورنتو، در زماني كمتر از هش
آن را به عرشه «اسپادينا»2 متصل كرد. سومين عرشه نيز 

به نام «ريس»3 در ماه آگوست 2009 افتتاح شد. 

شناسنامه طرح
ــوب بلوار  ــان simcoe و جن ــرب خياب ــت : غ - موقعي

.Queens Quay

.West 8 + DTAH : تيم طراحى -
.Somerville Construction : پيمانكار-

ــول، 60 متر  ــر ط ــع؛ 10/7 مت ــعت : 650 مترمرب - وس
عرض.

ــامل  ــده : 3670 تخته؛ ش - تعداد تخته هاى استفاده ش
3050 تخته كوتاه و 620 تخته بلند.

- مصالح اصلى : پروفيل « IPE» چوبى، چوب سدر زرد 
ساحلى«gluelam» ، نوارهاى فوالدى ضد زنگ.

- هزينه : بيش از 5 ميليون دالر و با حمايت مالى وزارت 
دارايى دولت فدرال اونتاريو.

ايده طرح
در طراحى و ساخت پل، از خانه هاى روستايى كانادايى 
و خانه هاى كناره درياچه هاى بزرگ در اونتاريو الهام گرفته 
ــهر، حس حيات طبيعت درياچه را از  ــده تا ساكنين ش ش
نزديك لمس كنند. ايجاد دسترسى آسان براى ساكنين به 
درياچة اونتاريو، از اهداف مهم پروژه است كه توسط بخش 
ــى،  ــدن اين دسترس ــود. با فراهم  ش دولتى حمايت مى ش
ــاى  ــهر و بازديدكنندگان مى توانند از تماش ــاكنين ش س
ــدرگاه از روى نيمكت هاى بدون حفاظ پل به طول 30  بن
متر و نشستن بر روي پله هاى عرشه كه به سبك پله هاى 
ــده، لذت ببرند. عرشه چوبى پل با  ــاخته ش آمفى تئاتر س
ــان simcoe، فضاى جمعى  ــرق خياب طرحى جديد، در ش
ــت. قوس هاى زيباى  ــمى در شهر، خلق كرده اس غير رس

ــطح درياچه  ــه كه بلندترين آنها، 2/6 متر باالتر از س عرش
ــدن اوقات فراغت،  ــبى براى گذران ــرار دارد، مكان مناس ق

تماشاي درياچه و حتي عكاسى است.
 

مصالح و ويژگى هاى سازه
ــاخت پل، از ريل هاى باريك فوالدى ضدزنگ در  در س
ــه استفاده شده است كه نه  ــان موج روى عرش امتداد نوس
تنها قسمت هاى خميده عرشه را از هم جدا مى كند، بلكه 
ــز فراهم مى آورد تا از  ــى براى بازديدكنندگان ني تكيه گاه
ــتفاده از  ــيب قوس ها راحت تر عبور كنند. به عالوه، اس ش
مصالح ضد لغزش و نوارهاى سفيدرنگ روى سطح پل كه 
ــازي در تضاد است، عالوه بر امكان تشخيص  با رنگ كفس
ــطح پله ها، ايمنى و سالمت بازديدكنندگان را  اختالف س

نيز تضمين مى نمايد.
ــده  در طراحي و اجراي پل، به نورپردازي آن نيز توجه ش
ــت. آنچنان كه هنگام غروب آفتاب، درخشش و جذابيت  اس
ــازه آن،  ــه پل، به دليل نصب المپ هاى رنگى در زير س عرش
افزايش يافته و تابش اين نورهاى رنگى بر روى آب، به خوانايي 

هرچه بيشتر پل در سيماي شبانه شهر منجر شده است.

توسعه طرح
ــواحل تورنتو «Waterfront Toronto» بعد  سازمان س
ــت محيطى و ارزيابى محدوده  ــات زيس ــال مطالع از دو س
ــاحلى، درصدد ارائه و پيشنهاد يك طرح اجرايى و فنى  س
ــوراى  ــازى بلوار «Queens Quay» به ش براى باززنده س
ــهر است. با تصويب اين طرح- شامل يك محور سـواره   ش
ــداد جنوبى براى  ــبز در امت ــط بلوار و يك محور س در وس
عابرين، دوچرخه سواران و اسكيت سواران- بلوار مذكور، به 
يك گذر باشكوه و جذاب ساحلى با دو خط ترافيك عبورى 
تبديل خواهد شد كه همراه با اين پل، منظر شهر تورنتو را 

تحت تأثير قرار خواهد داد 

پى نوشت
Rees .3  Spadina .2  Ontario .1

منابع
• www.west8.nl.

• www.waterfrontoronto.ca.

• www.tropolism.com.

• www.lh4.ggpht.com.

• www.trainweb.org.

تصوير2 : پالن سايت. موقعيت 
كنـاره  باززنده سـازى  طـرح 

درياچه اونتاريو، مأخذ :
www.tropolism.com

درياچـه  كنـاره   : تصويـر1 
اونتاريو پيـش از اجراى طرح 

باززنده سازى، مأخذ :
www.trainweb.org

تصوير 1

تصوير2
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