
 

 

 

تز ایي ًَع پل ّا تِ لحاظ هَلعیت ثاتت ّستٌد، در رٍ تِ رٍ است تِ ایي دلیل کِ تیش عثَر ٍ هزٍر اس سیز پل ّای هعوَلی اغلة تا هحدٍدیت

تشرگ تا هحدٍدیت هَاجِ هی شَد. راُ حل ایي تَد کِ یک پل تِ ایي صَرت طزاحی شَد، یک پل هکاًیکی کِ در  ًتیجِ تزدد کشتی ّای

لسوت هیاًی دارای شکاف تاشد ٍ ٌّگام عثَر کشتی ّا اس سیز آى ایي لسوت تِ سوت تاال تزٍد. طزاحی ایي پل ّا ًشاى داد کِ اهکاى عثَر 

اى پذیز است، اها ایي طزح ّا یک هشکل داشتٌد. ایي پل ّا ًیاس تِ تکیِ گاُ ّای عظین، ساسُ ّای کشتی ّای تشرگ اس سیز ایي پل ّا اهک

ًاپسٌد فَالدی فَق العادُ لَی ٍ هَتَر ّایی تزای تاال تزدى لسوت هیاًی پل دارًد. در ًتیجِ، ایي پل ّا پز ّشیٌِ ٍ تِ طَر کلی دارای ظاّزی 

 ّستٌد.



 

 

 Gateshead Millennium Bridge ساختِ شد. ایي پل کج کِ تِ ًام Wilkinson Eyreو  Rambollَسط ، یک پل جدید ت0222در سال 

هتز است  521( لزار دارد دارای دّاًِ ای تِ عزض Tyne) شدُ در ًَع خَد اٍلیي پل هحسَب هی شَد. ایي پل کِ رٍی رٍدخاًِ تایي شٌاختِ

دٍچزخِ سَاراى تتَاًٌد اس ایي طزیك عثَر ٍ  ٍ( را تِ ّن هتصل هی کٌد تا عاتزاى پیادُ Gateshead( ٍ گیتسْد )Newcastleکِ ًیَکاسل )

درجِ تِ سوت تاال تچزخد  02تزای ایي کِ عثَر کشتی ّا اس سیز ایي پل هیسز شَد، ایي پل تِ گًَِ ای طزاحی شدُ کِ لادر است  هزٍر کٌٌد.

فزاّن شَد )شکل سیز را تثیٌید(. ایي پل دٍ لَس سْوی شکل دارد کِ ّز دٍی آى ّا رٍی دٍ  هؤثزِ صَرت هتز ت 01تا عثَر کشتی ّا تا 

سوت پل تِ یک دیگز هی رسٌد. یکی اس ایي لَس ّا هسیزی تزای عثَر ٍ هزٍر عاتزاى پیادُ ٍ دٍچزخِ سَاراى است ٍ دیگزی  استَاًِ در دٍ

هتزی پشتیثاًی هی کٌد. ساسُ صلة ایي پل رٍی دٍ  2را تِ ٍاسطِ کاتل ّای فَالدی تلٌد  کِ در لسوت هیاًی تاریک هی شَد، هسیز اٍل

 تٌی را هیسز هی کٌٌد. 822پیستَى ّیدرٍلیکی چزخش ایي ساسُ  8تٌی لزار دارد کِ ایي یاطالاى ّا تِ ٍاسطِ  50یاطالاى عظین کزٍی 

http://www.ramboll.co.uk/projects/ruk/gateshead%20millennium%20bridge
http://www.ramboll.co.uk/projects/ruk/gateshead%20millennium%20bridge
http://www.ramboll.co.uk/projects/ruk/gateshead%20millennium%20bridge


 

 

تِ  0225ت تاال در ایي پل صَرت تگیزد. پس اس ایي کِ ایي پل در سال درجِ ای تِ سو 02دلیمِ طَل هی کشد تا یک چزخش  0.1تٌْا 

       صَرت عوَهی افتتاح شد، جایشُ ّای هعتثز هتعددی را کسة کزد کِ اس جولِ آى ّا هی تَاى تِ جایشُ ساسُ تزجستِ اس سَی هَسسِ

ٍ جایشُ هعواراى  0220( در سال RIBAتزیتاًیا ) (، جایشُ استزیٌگ هَسسِ سلطٌتی هعواراىIABSEپل ٍ ساسُ ) یهٌْدستیي الوللی 

 اشارُ کزد. 0221= یکی اس شیَُ ّای هعواری پیشزٍ در تزیتاًیا است( در سال Wilkinson Eyreٍیلکیٌسَى ایز )

تِ عٌَاى یک اثز  اهکاى عثَر ٍ هزٍر اس ایي هسیز را فزاّن کزد تلکِ ّای هاًدگار هٌْدسی تِ حساب هی آید کِ ًِ تٌْا ایي پل یکی اس ساسُ

 شدُ است.شگفت اًگیش سثة جذب گزدشگز اس سزاسز جْاى ًیش 



 

 

 

 


