
 

 

 Lone Tree پل

                       و  Fentress Architectsمعماری  هایشرکتتوسط  قرار دارد، کلرادوایالت دنور  در شهرکه  لون تریپل 

Thornton Tomasetti  طراحی شده است. 

 

 تاریخچه

نمادهای  هااین یهمهیا گسترش جامعه و ورای  انسجامبرای  ایوسیله ،هازیرساختاتصاالت کلیدی در  هاپلدر طول تاریخ، 

                         پل تاریخی زیادی مانند یپیشینه. با وجود زیادی دارد جذابیت بسیاری از افرادبرای  هاپل ماهیت. اندبوده شاخصی

Pont des Art ل در پاریس و پPonte dell’Accademia ی عابر هاپلدر طراحی  ایمالحظهقابل  پیشرفت اخیراً، در ونیز

در مالزی یا  Langkawi Sky Bridge ، پلدر بریتانیا Gateshead Milleniumمانند پل  هاییپروژه. پیاده وجود داشته است

 هستند.ی عابر پیاده هاپل از جملهدر آرژانتین   Puente de la Mujerپل 

 
 Puente de la Mujerپل 



 

 

قی بر یکپارچگی عمی تأثیر، در میان دیگر افراد سانتیاگو کاالتراواو  دیستیه االدیو، ، کاندالپیر لوئیجی نرویکار هنرمندانی مانند 

مبتنی تا اینکه  استهنر  تربیش ایسازهطراحی  فرآیند» ،کاندال به گفته . البتهمهندسی سازه و معماری داشته است ایریشه

رکیب ت با همرا ساخت  یتقابل، مهندسی و هستند که معماری اییکپارچه رویکرد ینتیجه موفق هایپروژهاکثر . «دعلم باشبر 

 .کندمی

 رویکرد

ط و . هر پروژه شرایرسدمیاز چیزی است که به نظر  ترتسخبستگی دارد که بسیار  آنموفقیت پروژه به شناخت دقیق اهداف 

ی ومات اساس. این تحلیل با ملزژه تحلیل شودخاص خود را دارد که باید بر مبنای مشخصات منحصر به فرد همان پرو هایچالش

و سپس به سمت چیزهای ناملموسی مانند  کندمیمانند طول دهانه شروع شده و با بحث در مورد هزینه و برنامه ادامه پیدا 

 .متنوعی مانند یکپارچگی بین معمار و مهندس است هایتجربهو  هامهارتفرآیند نیازمند . کندمیحرکت بهبود کیفیت زندگی 

 .تگذشمی ایالت کلرادو تری لوناز روی خیابان لینکولن در  بود که فوتی 170 ایدهانهنیاز ساخت  تریناساسی، در مورد این پل

 

 ،ترآرمانیچشم انداز  ه سواری ضرورت دارد.مسیرهای دوچرخ شبکهاتصال و  ارتباط جوامع با هم ن داد کهنشا تردقیق بررسی

رار قراکی  هایکوهو شهر ویستاس که در نزدیکی طبیعی  هایزیبایی در عین حال،شهر را نشان داده و  افقبود که  نمادی ایجاد

 .باشدبودجه  مطابق با، عملی و کاربردیمحترم شمرده شوند. به طوری که  دارد،

 
 Fentress Architects از massing کلیمدل 

http://www.ihoosh.ir/article/72107/%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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کل ایجاد ش. با آغاز شدآن هم تحلیل تجزیه و ، شکل گرفت –یک تکیه گاه کابلی نامتقارن  –پل  اصلیحض اینکه شکل به م

نری و شکل ه ایسازهتا یک تعادل بین کارایی  برج کار کرد یهندسهسیت کابل و ، تیم طراحی بر روی حساشده در طرح پایه

 یچیدگیپساخته شده باشد و یک استاندارد  هایالمانکه از  بودمیسه بعدی  ایشبکهباید یک خرپای  ضرورتاً  تیرشاهد ایجاد کنن

 .تندیسی پل به نمایش گذاشته شودداشته باشد تا شکل  خود یهندسهدر 

 
 Fentress Architectsرندرینگ پل توسط 

الغر  ،سبک هایسازه. مزایای مصالح و اعضا انجام شدمختلف  هایگزینهبرای بررسی  مطالعاتی، شد مشخصوقتی شکل و نما 

ارای قطر د تیرشاهاصلی  هایپایه. دوش انتخاببا بتن پیش ساخته  ایعرشهفوالدی و  تیرشاه در عین حال محکم منجر شد کهو 

 به کاهش مقدار جوشکاری در پروژه ایلولهع مقاط ازاستفاده . جلویی و پشتی هستند هایپایه به ترتیب برایاینچ  18و  24

بازویی  مهارهایفوت با  12با عرض عرشه  شود.پرهیز تا از تغییر ضخامت  انتخاب شدک اینچ یاندازهبهضخامت جداره . منجر شد

. عرشه اطمینان حاصل شود معبربا  هاکابل برخورداز عدم  تا متصل شد هاکابلبه  ،بودند ایطره صورتبه عرشه نسبت بهکه 

فضای اصلی  یدهانه. باشدمی، تیرهای عرضی و مهاربندهای طولی ایلبهتیرهای  است که متشکل ازیک خرپای داخل صفحه 

 دارد.شدید  یآب و هوای شرایط در عابرانبرای حفاظت از  ایبسته

ی سخت ،بارهای اعمالی و تحمل بین مقاومتجاد تعادل با در نظر داشتم ای نهایی یاندازه، ی عابر پیادههاپلمانند بسیاری از 

ایی زیب یجنبهو توجه به ضا ، نوع اعمقاطع کارایی واسطهبه ، اقتصادی بودناستفاده زمان درقبل قبول  هایحرکتالزم برای 

 .تعیین شد

 
 Fentress Architects توسطرندرینگ معماری 

 

 



 

 

 ابزارها

همان از . ردکمیول پیشرفت پروژه استفاده مختلف در ط افزارینرم هایبستهتیم از  باشد، مؤثرات ارتباطو  کار کردنبرای اینکه 

همچنین  یمت. شوداشتراک گذاشته  تیم بههندسه در بین اعضای  استفاده شد تا و سپس تکال رویتدر پ ااسکچ هایفایل از ابتدا

تیم  .کرد هنه سازی شکل استفادکلی به لحلظ بهیپیکربندی  تست و چندگانهتحلیل  هایمدل برای تهیهپارامتری  هایمدلاز 

 هایمدلهندسی از  هایفایلتحلیلی و سپس خارج کردن  هایمدلبه  هندسی هایفایلبرای وارد کردن  افزارینرمطراحی از 

ها ابزار .را ایجاد کرد تریهماهنگو فرآیند  تقیم بین تیم مهندسی و معماری شداین کار باعث ارتباط مس. تحلیلی استفاده کرد

ی از . طراحبردندنمی؛ با این وجود باید به خاطر داشته باشیم که این ابزارها اهداف طراحی را پیش بخش اساسی فرآیند بودند

د یک فرآیند هنری بود تا یک فرآین تربیش. این فرآیند شدمیو نهایی  تهیه هانقشهفیزیکی و  هایمدل، اولیه هایطرحطریق 

 .کیمکانی

 خالصه

و ساخت  حطر تهیهشروع شده و در طول  تصویر سازی یمرحلهاست که از  اییکپارچهنیازمند فرآیند  ایپروژهانجام چنین 

 اینمونهون تری . پل لاصول ساخت باشد ، مهندسی ومعماری تأثیرضروری است که طراحی تحت . کندمیهم ادامه پیدا 

 است. هاگروهبین  مؤثرو ابزارها برای ارتباط  هاهایدتبادل  ،مجرب و متمرکزتیم طراحی به لحاظ  انگیزشگفت

 مترجم: علی اکبر خلیلی

 منبع:

http://www.structuremag.org/?p=11014 
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