
 ناآرامی های قره باغ چه اثری بر کریدورهای منطقه 
در شمال غرِب خزر خواهد داشت؟ 

 راه ابریشم  
بدون ایران؟! 

| سال 35| دوره جدید، شماره 37-36، پیاپی 284-283| آبان و آذر 1399| 128 صفحه| 50 هزار تومان| 

زندگی در بنادر ایرانماهنامـه دریانـوردی 
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چرا هیچ یک از شهرهای ساحلی ایران دارای نمادهای شهری فاخر نیستند؟

 بررسی نمادهای شهرِی 
کشور امارات متحده عربی ـ دوبی 

نمادهای دریایی - 5

| محمد مونسان | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر|

طراحان  »بهشت  به صورت  عبارت  یک  در  می توان  را  امارات 
کردن  کشور به محلی برای اجرا کرد. این  معماری دنیا« توصیف 
شده  تبدیل  مهندسی  طراحی  ایده های  باورترین  غیرقابل 
در  مهندسی  پروژه  های  و  ساختمان  ها  محیرالعقول ترین  است. 
این سرزمین به وجود آمده و امارت دوبی را از یک شهر بیابانی 
کرده  است.  تبدیل  دنیا  گردشگری  مرکز  به  تحمل  غیرقابل  و 
گرفت،  کم دوبی تصمیم  که حا آغاز شد  از زمانی  بزرگ  تحوالت 
کشور یا ذخیره  پول نفت را به  جای صرف در امور روزمره و جاری 
سازه  های  ساخت  و  زیربنایی  امور  در  سوئیس،  بانک های  در 
گردشگر  جذب  هدف  با  مهندسی،  منحصربه فرد  و  عجیب 
مهندسی  سازه  های  کل  بخواهیم  گر  ا کند.  تبدیل  خارجی 
کنیم،  تشریح  و  معرفی  را  دوبی  زیبای  و  خارق العاده  معروف، 
گزارش هزار صفحه ای باشد، ولی در این جا به  شاید نیاز به یک 

برخی از مهم ترین  ها اشاره می  شود. 
به  کوچک  شیخ نشین  هفت  از  عربی،  متحده ی  امارات 
»فجیره«،  »عجمان«،  »شارجه«،  »دوبی«،  »ابوظبی«،  نام های 
آن  پایتخت  که  شده  تشکیل  »ام القوین«  و  »راس الخیمه« 
کشور  گردشگری این  ابوظبی است. بدین ترتیب مرکز تجارت و 
بعد  امارت ها  این  جداست.  آن  سیاسی  پایتخت  از  )دوبی( 
شکل  ـــ  میالدی   1971 دسامبر  دوم  در  ـــ  بریتانیا  از  استقالل  از 
کیلومتر مربع )معادل  کشور 83 هزار و 600  گرفتند. مساحت این 
که از این لحاظ در رده ی 115  پنج درصد مساحت ایران( است 
دنیا قرار می گیرد. همچنین حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد 
کارگر از  که تقریبا یک سوم آن اماراتِی اصیل و دوسوم آن مهاجر و 

کشورها هستند. سایر 
درآمد  ندارد.  نیازی  نفتی  درآمدهای  به  دیگر  دوبی  امروز 
نظر  از  شهر  این  برشمرد:  چنین  می توان  تفکیک  به  را  دوبی 
تجارت دریایی 20 میلیارد دالر درآمد و 15میلیون نفر جهانگرد با 
درآمد 30 میلیارد دالر دارد و همچنین درآمد 27 میلیارد دالری 
که درآمد آن جمعا به عدد  از فرودگاه بین المللی دوبی نیز دارد 
گاز  کل درآمد فروش نفت و  77 میلیارد دالر می رسد. )درحالی که 
ایران در سال 2018 با 83 میلیون نفر جمعیت و مساحتی 20 برابر 
کشور امارات برابر 60 میلیارد دالر، در سال 2019 برابر 41 میلیارد 
دالر و در سال 2020 فقط هشت میلیارد دالر بوده است!( دوبی 
با داشتن حدود 600 هتل مجلل و بیش از 80 هزار اتاق، به یکی 
از ارکان اقتصاد این امیرنشین تبدیل شده و بخش قابل توجهی 
گردشگری به خود  از تولیدات ناخالص داخلی امارات را صنعت 
و  سریع  بسیار  پیشرفتی  با  دوبی  امروزه  است.  داده  اختصاص 
مورد  باورنکردنی  به طور  دنیا  در  دیده شدن  برای  تمام  جدیت 
گرفته، به طوری  که در سال 2007 میالدی  گردشگران قرار  توجه 
شده  نامیده  جهان  کشور  پربازدیدترین  عربی  متحده  امارات 
رشد  بیشترین  موجود،  امارت  هفت  بین  از  دوبی  امارت  است. 
مهندسی  افکار  مدیون  را  همه  که  است  بوده  شاهد  را  تحول  و 
مکتوم«  آل  بن راشد  »شیخ محمد  نام  به  فردی  بلندپروازانه 
است. او در سال 1995 ولیعهد دوبی شد و از همان زمان اعالم 
که »گردشگری باید محور توسعه امارات باشد نه نفت. در آب  کرد 
کمک ابرپروژه  های  گرم و بیابانی امارات، فقط دوبی را به  و هوای 
نفتی،  درآمدهای  بر  تکیه  شناساند.  دنیا  به  می توان  مهندسی 
نوشیدن از سراب است.« تفکرات توسعه طلبانه او در ابتدا مورد 
عربی  کشورهای  حتی  و  شیخ نشین  ها  سایر  تمسخر  و  استهزا 
گرفت.  خود  به  واقعیت  رنگ  مرور  به  ولی  می  شد  واقع  غربی  و 
ادامه معرفی  که در  نمادهای معروف شهری دوبی  تمام  تقریبا 
خواهند شد، در زمان شیخ محمد ساخته شده  اند. دوبی تا قبل 
شهر  یک  شیخ محمد،  به قدرت رسیدن  از  قبل  و   1995 سال  از 
کنان آن از راه ماهیگیری،  که سا کوچک، بیابانی و غیرجذاب بود 

امرار ـــ  کوچک  مقیاسی  در  ـــ  کشاورزی  و  مروارید   استخراج 
معاش می  کردند. 

است  متعددی  و  بزرگ  مهندسی  سازه  های  دارای  دوبی   
گردشگری  جاذبه  های  و  شهری  نمادهای  به عنوان  امروزه  که 
آن ها مهم ترین  از  برخی  به  این جا  در  می  شوند.   شناخته 

اشاره می   شود.

برج»خلیفه«؛بلندترینسازهساختبشربررویزمین
ج با 160 طبقه و ارتفاع 828 متر، در حال حاضر، عنوان  این بر
به  را  بر روی زمین  بلندترین سازه ی ساخته شده به دست بشر 
ژانویه  چهارم  روز  در  »خلیفه«  ج  بر داده  است.  اختصاص  خود 
کاربردهای  با  بخش هایی  دارای  ج  بر این  یافت.  گشایش   2010
نیز  آن  از  بخشی  و  است  اداری  و  تجاری  مسکونی،  تفریحی، 
»گل  نماد  از  استفاده  است.  شده   گرفته  نظر  در  هتل  به عنوان 
ج »خلیفه« را در اختیار  صحرایی«، اصلی ترین ایده ی  طراحی بر

تغییر چهره دوبی در 
کمتر از  یک بازه زمانِی 

20 سال 

نمای 
آسمان خراش  های 
دوبی بر فراز ابرها، 

شهرت جهانی دارد 

همه ی شهرهای ساحلی بزرگ و مهم دنیا،  ازجمله برخی کشورهای کوچک همسایه ایران، بدون استثنا، دارای یک  اشاره   
یا چند نماد شهری معروف هستند که به عنوان مرکزیت یک مجموعه ی تفریحی و گردشگرِی بزرگ، ایفای نقش کرده و 
چهره ی شهرهای ساحلی را متحول کرده اند. متاسفانه هیچ یک از شهرهای ساحلی ما )نه در شمال و نه در جنوب کشور( دارای 

سازه های فاخر  معروف و شناخته شده ی مهندسی به عنوان نماد شهری و جاذبه ی گردشگری نیستند. در این جا به منظور کمک 
به روشن ترشدن ذهن مدیران ارشد و مدیران استان های ساحلی کشور، سعی می کنیم برخی از این نمادهای معروف را معرفی 
کنیم. معتقدیم که برای ایجاد تحول در شهرهای ساحلی ایران و کم کردن فاصله با کشورهای همسایه، باید دیدگاه های مدرن 

مهندسی در مدیران ایرانی تقویت و دیدگاه های سنتی گذشته اصالح شوند. همچنین برای نشان دادن قابلیت اجرا  و  امکان پذیری 
چنین طرح هایی، ابتدا به بررسی برخی کشورهای کوچک همسایه پرداخته ایم که از نظر   وسعت، جمعیت و توانایی های طراحی 
و مهندسی  در سطح پایین تری از  ایران قرار دارند. در شماره های قبل به نمادهای شهرِی کشور کویت )شهر ساحلِی کویت(، کشور 

کو(، کشور گرجستان )شهر ساحلِی باتومی( و  کشور   قطر )شهر ساحلِی دوحه(  پرداختیم.   در این شماره به  آذربایجان )شهر ساحلِی با
سراغ کشور امارات متحده عربی )شهر بندری دوبی( می رویم. 
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معماران قرار داده  است. این طراحی، نه تنها از نظر شکل فیزیکی 
به  بلکه  را مهار می کند،  آخر  باد در طبقات  توسط  وارده  نیروی 
کدام از طبقات، نمایی منحصر به فرد و بدون اشراف  کنان هر  سا
در  طاق  از  استفاده  همچنین  می  دهد.  واحدها  سایر  سوی  به 
معماری  از  آن  طراحان  الهام گرفتن  نشان دهنده  ج،  بر نمای 
گردشگری  جاذبه  های  میان  از  »خلیفه«  ج  بر است.  اسالمی 
دوبی، مشهورترین آن هاست. تماشاى شهر از سکوى بازدیدى 
کثر توریست ها امرى واجب  ج قرار دارد، براى ا که در طبقه ١٢4   بر
پرسرعت،  بسیار  آسانسورى  توسط  باال رفتن  می شود.  تلقی 
تجربه ی تماشاى مناظر صحرا و اقیانوس از سکوى بازدید را به 
ج نیز برای  گردشگران هدیه می  دهد. بازدیدهای شبانه از این بر
معروف  سرگرمی  های  از  شهر  جذاب  نورپردازی  های  تماشای 
گرم و شرجی امارات است. در اطراف  گردشگران در آب و هوای 
بالکن های  و  حیاط ها  با  زیادی  ساختمان  های  »خلیفه«،  ج  بر
ج  بر این  اطراف  در  بسیاری  آبِی  تاسیسات  دارند.  وجود  زیبا 
مرتفع ترین  که  دوبی  آب نمای  مثال  برای  می  خورند؛  چشم  به 
و مشابه آب نماهای معروف  آب نمای جهان محسوب می  شود 

»بالژیو« در الس وگاِس آمریکا ساخته شده است.
 

برجالعرب
یک  با  دنیا،  هتل  بلندترین  ارتفاع،  متر   321 با  ج العرب«  »بر
جزیره مصنوعی و اختصاصی به مساحت دو هزار و 800 متر مربع 
که معماری آن برعهده ی  است. این هتل دارای 60 طبقه است 
شرکت آمریکایی »Atkins Middle East« بوده. ستون بندی این 
ایفل  ج  بر از  بزرگ تر  ج العرب«  »بر دریاست.  زیر  متر   40 تا  هتل 

کوتاه تر  است و تنها 60 متر از Empire State Building  در آمریکا 
یک  بادبان  یادآور  که  شده  طراحی  به نحوی  هتل  این  است. 
که  فوق العاده ای  نورپردازی  با  شب ها  در  و  باشد  باد  در  کشتی 
از هر طرف به آن نگاه  که  ج العرب«  دارد، دیدنی  تر می  شود. »بر
گران ترین هتل های  کنید شکل متفاوتی خواهد داشت، یکی از 
دنیا محسوب می شود و دارای سوئیت های بسیار لوکسی است 
که مهمانان بابت اقامت در آن ها باید شبی بیش از 15 هزار دالر 
است  دالر   600 و  هزار  شبی  آن  اتاق  ارزان ترین  و  کنند  پرداخت 
نیست.  دالر   250 از  کمتر  آن  در  غذا  وعده  یک  سرو  هزینه ی  و 
 780 آن  اتاق  بزرگ ترین  و  مربع  متر   169 هتل  اتاق  کوچک ترین 
برای ساختمان  رقم دقیق هزینه شده  دارد.  مربع مساحت  متر 
از یک میلیارد دالر  گمان می   رود بیش  اما  نیست،  بنا مشخص 
اما  می  خوانند،  هفت ستاره  را  آن  هتل  صاحبان  باشد.  آمریکا 
تنها  رتبه  دهنده  سازمان های  بیشتر  که  است  این  واقعیت 
هتل  این  از  طبقه  هفت  می   دهند.  رتبه  آن  به  پنج ستاره  تا 

رستوران های  از  یکی  دارد.  قرار  دریا  زیر  در  کواریوم  آ به  صورت 
یک  داخل  در  متری   200 ارتفاع  در  که  »المنتها«ست  نام  به  آن 
منظره  ای  و  شده  واقع  هواپیما(  بال  )شبیه  فویل مانند  سازه ی 
از هر دو طرف  پایه  را به نمایش می  گذارد و توسط یک  از دوبی 
یک  با  رستوران  این  به  دسترسی  می شود.  محافظت  دکل 
به صورت  که  عظیم  سازه  این  است.  ممکن  شیشه ای  آسانسور 
کنترل  سازه ای مجزا به بدنه ی هتل متصل شده، در اصل برای 
ارتفاع باال طراحی  از وزش باد در  گردابه های ناشی  ارتعاشات و 
از فضای داخل این سازه برای  شده و سپس تالش شده است 
ج،  بر این  دیگر  رستوران  شود.  استفاده  مجلل  رستوران  یک 
که دسترسی  رستوران زیرآبی »المحاره« )به معنی صدف( است 

کواریوم های  آ و  امکان پذیر است  زیرآبی  تونل  به آن توسط یک 
دربرگیرنده ی  کواریوم  ها  آ این  می گذارد.  نمایش  به  را  زیبایی 
کریلیک  کواریوم از ا بیش از یک میلیون لیتر آب است. شیشه ی آ
که حدود 18سانتی متر ضخامت دارد. این رستوران  ساخته شده 

در میان 10 رستوران برتر دنیا قرار دارد. 

)GoldenDubaiFrame(قابطالیِیدوبی
این  آسمان خراش  جدیدترین  دوبی«،  طالیی  »قاب 
این  است.  گرفته  جای  »زعبیل«  منطقه ی  در  که  است  شهر 
روکشی  و  شده  طراحی  عکس  قاب  یک  شکل  به  آسمان خراش 
قاب  بزرگ ترین  به عنوان  و  دارد  استیل  جنس  از  طالیی رنگ 
عکس دنیا شناخته می شود. زمینه ی پشت این قاب عکس به 
که تداعی کننده ی چهره ی  سمت آسمان خراش  های دوبی است 
است.  کشور  این  به  سفر  خاطره  انگیز بودن  و  پیشرفته  دوبِی 
است  دوبی  قدیم  تصویر  نشان  دهنده ی  قاب  این  دیگر  نمای 
تصویر  دو  واحد،  آن  در  قاب  این  است.  غیرمدرن  و  بیابانی  که 
ارائه می  کند. در سال 2009، برای طراحی یک  از دوبی  متفاوت 
نماد شهری مرتفع و جدید برای دوبی، یک مسابقه ی طراحی 
که درنهایت، طراح هلندی  برگزار و 926 پیشنهاد در آن ارائه شد 
که جایزه  شرکت »ThyssenKrupp«، برنده مسابقه طراحی شد 
نمادهای  تمام  واقع  در  کرد.  را دریافت  100 هزار دالری مسابقه 
معروف دوبی از طریق فراخوان برگزاری یک مسابقه بزرگ طراحی 
در سطح دنیا طراحی شده و بهترین، جذاب ترین، جدیدترین و 
مقاوم  ترین ایده  ها برنده شده  اند. این قاب دارای ارتفاع 150 متر 
هزینه  دالر  میلیون   60 آن  ساخت  برای  و  است  متر   95 عرض  و 
شده و یکی از ارزان ترین نمادهای دوبی است. ساخت این نماد 

کشیده است.  شهری، پنج سال )از سال 2013 تا 2018( طول 

جزیرههای»نخل«دوبی
ساخت  مجمع الجزایر  سه    )Palm Islands(نخل جزیره های 
بشر هستند که در شهر دوبی و در آب های خلیج فارس قرار دارند. 
که در شمایل درخت نخل ساخته شده اند، نخل  این سه جزیره 
کاربرد این  »جمیرا«، نخل »دیره« و نخل »جبل علی« نام دارند. 
پروژه،  این  تکمیل  با  است.  تجاری  و  سرگرمی  مسکونی،  جزایر 
کیلومتر به خط ساحلی دوبی اضافه خواهد شد و بیش از   520
100 هتل لوکس، 10 هزار ویالی لوکس ساحلی، پنج هزار آپارتمان 
و همچنین ده ها پارک آبی، مارینا، رستوران، مرکز خرید، امکانات 
کز ویژه غواصی را به وجود  تفریحی و ورزشی، اسپا، سینما و مرا
جزایر  ساخت  سمت  به  امارات  گرایش  اصلی  علت  می آورد. 

برج »خلیفه«، 
معروف ترین نماد شهری 
دوبی و بلندترین سازه ی 
روی زمین 

»برج العرب«، دومین 
نماد معروف شهر دوبی

»قاب طالیِی« دوبی، 
جدیدترین نماد این شهر 

رستوران »المنتها« در داخل فویل در ارتفاع 200 متری

کل شهر دوبی فضای داخل رستوران »المنتها« با دیدی زیبا بر 

رستوران »المحاره« در طبقات زیرین »برج العرب«

نمایی از اقیانوس در رستوران »المحاره«

تونل زیرآبی و مرتبط به رستوران »المحاره«
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کشور است. مصنوعی، طول اندک خط ساحلی این 
یک  توسط  که  است  عظیم  شاخه ی   17 دارای  جمیرا  نخل 
کیلومتری حفاظت می  شود. ساخت این جزیره در سال  حصار 12 
2001 آغاز شد و در سال 2008 به پایان رسید. مساحت این جزیره 
که  کیلومتر است و دارای 860 ویالی ساحلی است  پنج در پنج 
کل هزینه ساخت جزیره مسترد  با فروش 30 درصد این ویالها، 
کیلومتر و ظرفیت  شده است. مونوریل نخل جمیرا با طول 5/4 
حمل دو تا سه هزار مسافر در روز در اواسط سال 2009 افتتاح شد.
نخل  جزیره ی  سه  از  دیگر  یکی   )Palm Deira( دیره  نخل 
شهر دوبی است. این نخل بزرگ ترین مجمع الجزایر از مجموعه 
ویالی  هزار  هشت  از  بیش  و  است  دوبی  نخلی  جزیره های 
کدام  هر  که  شد  خواهد  ساخته  آن  روی  بر  لوکس  و  مسکونی 
نخل  ساخت  داشت.  خواهند  ساحل  به  اختصاصی  دسترسی 
سال  تا  که  بود  شده  برنامه ریزی  و  شد  آغاز   2004 سال  از  دیره 
به  تا  آن  مالی، ساخت  بحران  با وقوع  اما  برسد،  اتمام  به   2015
برابر  هشت  و  شاخه   41 دارای  نخل  این  دارد.  ادامه  نیز  امروز 
نخل جمیرا و پنج برابر نخل جبل علی است و در صورت تکمیل، 
یک میلیون نفر را در خود جای خواهد داد. طول این جزیره 14 
کیلومتر   80 نیز  آن  مساحت  و  کیلومتر   8/5 آن  عرض  کیلومتر، 
که دارای  کورنیش دیره در بخشی از آب  مربع است. نخل دیره در 
شش متر عمق است، ساخته می شود و تا عمق 22 مترِی خلیج 

فارس ادامه می یابد.
 

)MuseumoftheFuture(»موزه»آینده
که  است  طبقه  هفت  در  متر   87 ارتفاع  با  موزه ای  »آینده«، 
بر  عربی  نستعلیق  نوشته  های  و  شده  طراحی  چشم  شکل  به 
 2020 سال  در  بوده  قرار  موزه  این  می  کند.  خودنمایی  آن  روی 
که  است  پروژه ای  بزرگ ترین  و  آخرین  بنا  این  شود.  افتتاح 
روکشی  با  »آینده«  موزه  داد.  خواهد  زینت  را  دوبی  شهری  افق 
خطاطی  هنر  با  را  آن  و  است  شده  پوشیده  زنگ  ضد  فوالد  از 
کتشاف  کرده اند. این موزه قرار است محلی برای ا عربی، تزیین 
را  آینده  که دنیای  باشد  فناوری هایی  و  بزرگ ترین چالش ها  در 
گرفته تا پیشرفت های  شکل می دهد؛ از روند تغییرات آب و هوا 
موزه،  این  طبقه  هفت  از  طبقه  سه  پزشکی.  در  غیرمنتظره 
داشت،  خواهد  بازدیدکنندگان  برای  منحصربه فرد  تجربه ای 
نمایشی  و  تئاتری  تجربه ای  آن ها  موزه،  این  در  که  به نحوی 
پشت  نمایشگاه  و  عادی  موزه  یک  تجربه ی  نه  داشت  خواهند 
که این موزه  کید می کند  شیشه ای. مدیر اجرایی این مجموعه تا
انرژی  بناهای دوستدار طبیعت است.  نمونه ی  بهترین  از  یکی 
می شود  تامین  خورشیدی  انرژی  طریق  از  موزه  بنای  نیاز  مورد 
گی،  ویژ این  دارد.  الکتریکی  ماشین های  شارژ  برای  امکاناتی  و 
غذاهای  در  حتی  مجموعه،  این  طبیعت بودن  دوستدار  یعنی 
گرفته است. »کیال«  سرو شده در رستوران آن نیز مورد توجه قرار 
و دقیق مدل سازی  پیشرفته  ابزارهای  از  آن(  )شرکت سازنده ی 
کرده؛  برای طراحی این سازه ی منحصربه فرد و خمیده استفاده 

که از هزاران مثلث فوالدی به هم پیوسته ساخته شده  سازه ای 
کامپیوتری برای  کنترل  است. این شرکت از ابزارهای ماشینی و 
وظیفه ی  که  است  کرده  استفاده  قطعه  هزار  از  بیش  بریدن 
پشتیبانی از سیستم فایبرگالس و فوالدی نمای سازه را بر عهده 
را  آن  پتانسیل  این موزه،  که  »آینده« معتقد است  دارند. طراح 

کل دنیا تبدیل شود. که به یک بنای نمادین در  دارد 

کانالهایمصنوعِیآب
شده  اجرا  دوبی  در  که  مهندسی  بزرگ  پروژه  های  از  یکی 
کانال های  حفر  است،  شده  شهر  چهره  تغییر  به  منجر  و 
گرم و بیابانی دوبی،  مصنوعِی آب است. طبیعتا در آب و هوای 
آن  در  نمی توان  پس  ندارد،  وجود  طبیعی  پرآب  رودخانه  های 
دوبی  مسئوالن  کرد.  ایجاد  را  جذاب  و  مناسب  معماری  یک 
و  کرده  استفاده  با دریا  از مزیت مجاورت  این مشکل  برای حل 
کانال های عریض آب، جلوه خاصی به شهر بخشیده اند.  با حفر 
ج  ها، هتل  ها،  بر کز خرید،  مرا از  انبوهی  کانال ها  این  در طرفین 
کز تفریحی، پارک ها و ماریناها ایجاد شده است. منظره ی رو  مرا
و  به آب در منازل و هتل ها، یک مزیت ویژه محسوب می  شود 
کانال ها بسیار  که قیمت زمین در طرفین این  این سبب می شود 
که در نقاط مختلف  کانال های مصنوعی آِب دوبی  گران باشد. 
کیلومتر بوده  کنده شده  اند، دارای طولی بیش از 40  سواحل پرا
که از 250 متر  و عرض آن ها نیز در نقاط مختلف، متفاوت است 
کن شدن آب داخل  تا 900 متر تغییر می  کند. برای جلوگیری از سا
کانال از یک سوی  گندیدگی آن، آب داخل  کانال و جلوگیری از 
ج می  شود و برخی پمپ های  دریا وارد شده و از سوی دیگر خار
همچنین  می  کنند.  تسهیل  را  چرخش  این  قدرتمند،  و  بزرگ 
 )Dubai Creek( دوبی  »خور«  شهری،  جذابیت  افزایش  برای 
نیز الیروبی شده و عمق آب به پایین  تر از سطح آب دریا رسیده 
که آب دریا به طور هیدرواستاتیکی در داخل  است و باعث شده 
بر افزایش زیبایی خورها، باعث تمرکز بیشتر  خور جاری و عالوه 
کنون در تمام مسیر خور دوبی  جمعیت در اطراف آن شود. هم ا
کانال  های مصنوعی آب، امکان قایقرانی و تردد با اتوبوس  های  و 
شهر  به  شبیه  را  شهر  این  چهره  مجموعا  و  دارد  وجود  دریایی 
از  کرده است. یکی دیگر  اروپایی  ایتالیا و شهرهای پرآب  »ونیز« 
گرم و شرجی این  که در آب و هوای  کانال ها این است  مزایای این 
که در این  مناطق، امکان »گردشگری شبانه« فراهم می شود؛ چرا
گرمای شدید هوا، مردم عموما  مناطق در برخی فصول به دلیل 
اطراف  و  می شوند  ج  خار منزل  از  تفریح  برای  شب  و  بعدازظهر 
گردشگری در شب است.  کانال ها محلی ایدئال برای رونق  این 
هدایت  برای  خورهایی  ایران،  ساحلی  شهرهای  از  بسیاری  در 
شده اند  ساخته  دریا  سمت  به  شهری  پسماندهای  و  فاضالب 
و  کثیف  عموما  مسئوالن،  و  شهروندان  بی  توجهی  دلیل  به  که 

کرده اند.  زشت  را  ایران  ساحلی  شهرهای  چهره ی  و  بوده  بدبو 
به همین دلیل به جای رونق و نشاط اقتصادی و زندگی اطراف 
کسی تمایل به اقامت در نزدیکی  آن ها دارد.  کمتر  آن ها، تقریبا 
تا  داد  انجام  می توان  که  کارهایی  از  یکی  معضل  این  رفع  برای 
پرنشاط  و  تفریحی  مناطق  زیباترین  به  نامناسب  کن  اما این 
امور  به منظور  آن ها  عمق  افزایش  و  الیروبی  شوند،  تبدیل  شهر 

قایقرانی یا تفریحی است.

مناطق تفریحی اطراف »کانال های مصنوعِی آب« در دوبی

که با انجام الیروبی، امکان قایقرانی در آن فراهم شده است »خوِر« دوبی، 

این نقشه، طرح نهایی جزایر شیخ نشین دوبی است. سه نخل 
»دیره«، »جمیرا« و »جبل علی« به ترتیب از باال به پایین در نقشه 

قابل مالحظه هستند. عالوه بر آن، مجمع الجزایر »عالم«، »جهان« و 
»دوبی واترفرونت« نیز در باال مشخص است.

ویالهای مستقر بر روی نخل »جمیرا«

که از آسمان پیداست جزیره نخل »جمیرا«، یک نماد شهری در دوبی 

شاخه  های جزیره »نخل« دوبی دارای 860 ویالی مجلل برای 
کل هزینه  که با فروش 30 درصد این ویالها،  ثروتمندترین مردم دنیاست 

ساخت این جزیره مسترد شده است

که  نخل »دیره«، بزرگ ترین جزیره »نخل« دوبی، دارای 41 شاخه است 
نمای فوقانی موزه »آینده« یک میلیون نفر را در خود جای خواهد داد

موزه »آینده« یک سازه 
عظیم مهندسی و محلی 

برای تجمع مخترعان و 
دانشمندان جهان خواهد 

بود
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دو طرف »کانال های آب« دوبی، محلی جذاب برای تمرکز جمعیت و 
گردشگری دریایی است

)DubaiOpera(سالناپرای«دوبی«
صندلی  هزار  دو  ظرفیت  با  سالنی  دارای  مدرن  سازه ی  این 
است.  شده  طراحی  سنتی  لنج های  انحنای  به  شبیه  که  است 
این سازه، شیشه های سرتاسری بلندی دارد و یکی از نمادهای 
زیبای معماری مدرن دوبی به شمار می رود. محیط باز اطراف 
و  محلی  موزیک  های  اجرای  محل  فصول،  برخی  در  سالن  این 

کشورهای مختلف و اجرای تئاترهای خیابانی است.  ملی از 
 

کشتی  های سنتِی عربی  که شبیه سینه و بدنه ی  پرای« دوبی، 
ُ
»سالن ا

ساخته شده است

»CapitalGate«برج
هر  تحسین  دارد،  که  خاصی  معماری  با  خمیده  ج  بر این 
گردشگر و هر طراح معماری را برمی  انگیزد. این سازه دارای ارتفاع 

160 متر بوده و ساخت آن از سال 2007 تا 2011 به طول انجامیده 
کاربری هتل و مرکز  ج معروف 35 طبقه ای، دارای  است. این بر
که در مساحتی برابر 53 هزار متر مربع ساخته شده  تجاری بوده 

است.

هتل»آتالنتیس«
این هتل دارای یک هزار و 539 اتاق در 22 طبقه است و 93 
متر ارتفاع دارد. این معماری   در دنیا نظیر ندارد. هتل آتالنتیس 
از نخل جمیرا واقع شده و به خاطر داشتن ساحل  گوشه  ای  در 
با  کردن  شنا امکان  آب،  زیر  زیبای  کواریوم  آ اختصاصی،  شنِی 
گردشگران این شهر بسیار  دلفین ها و پارک آبی اختصاصی، میان 
بناهای  معماری  از  برگرفته  هتل  این  معماری  است.  محبوب 

اسالمی و مساجد است.

هتل آتالنتیس

)MiracleGarden(»کل پارک»میرا
گل های  زیباترین  از  کلکسیونی  جهانی،  شهرت  با  پارک  این 
ج  رنگارنگ را فراهم آورده و یک هواپیمای مسافربرِی از رده خار
شده  تزیین  متنوع  گل هایی  با  که  دارد  وجود  پارک  کنار  در 
است. تصاویر رویایی از فضای داخل این پارک، جاذبه و شهرت 
که  منحصربه فردی را برای دوبی به ارمغان آورده است. این پارک 
کرونا تعطیل شده بود، ماه  به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس 

گرفت. گذشته فعالیت خود را از سر 

که ذکر شد، تنها چند نمونه ی معدود از ده ها جاذبه  مواردی 
شهر  این  نمادهای  به عنوان  امروزه  که  است  دوبی  گردشگری 
ح  های فاخر و جاه طلبانه  شناخته می  شوند. در زیر به برخی از طر

دوبی اشاره می  کنیم.

طرحهایآینده
اجرای  با  که  است  بوده  این  دنبال  به  همواره  دوبی 
شرکت های  کمک  به  مهندسی  پروژه  های  شگفت انگیزترین 
گردشگران خارجی را به سمت خود  آمریکایی و اروپایی، نگاه  های 
کند. آن ها به جای تکیه بر آثار باستانی و طبیعت زیبا، در  جلب 
کرده  اند به کمک خالقیت های مهندسی،  25 سال گذشته، سعی 
کشور در این حوزه  کنند. بدون شک این  جاذبه  های جدید ایجاد 

که در سال 2019 به 16/7  کرده است، به طوری  بسیار موفق عمل 
گر  ا که  می  شد  پیش بینی  و  کرده  ارائه  خدمات  گردشگر  میلیون 
کرونا نبود، امارات به راحتی به رکورد 20 میلیون  تبعات بیماری 
کشور حتی  گردشگر در سال می رسید و باز هم پربازدیدترین  نفر 
این  می شد.  دنیا  باستانی  کشورهای  و  فرانسه  آمریکا،  از  بیشتر 
به دیدن سازه  های  که عالقه مردم دنیا  وضعیت نشان می  دهد 
عجیب و جذاب مهندسی بیش از آثار باستانی و طبیعت زیباست؛ 
که امارات نه آثار باستانی قابل توجهی دارد، نه طبیعت زیبا.  چرا
که به حوزه مهندسی و  به نظر می رسد در دنیای امروز، هر کشوری 
ساخت نمادهای فاخر شهری توجه نداشته باشد و فقط بر اساس 
توسعه ی  فکر  در  بخواهد  زیبا  طبیعت  و  باستانی  آثار  عامل  دو 
دست  به  گردشگری  حوزه  در  موفقیتی  شاید  باشد،  گردشگری 
کمی )حدود 10 میلیون نفر(  نیاورد. امارات دارای جمعیت بسیار 
از  کارگرانی  و  مهاجران  بقیه  و  بومی  آن  یک سوم  فقط  که  است 
گردشگری همواره  رونق  ایجاد  برای  لذا  کشورهای دیگر هستند؛ 
گردشگران خارجی هستند. در حوزه خلیج فارس، دو  وابسته به 
کویت  رقیب جدی برای تصاحب این جایگاه در حال تالش اند: 
که در شماره  های قبل توضیح  کشور، همان طور  و قطر. این دو 
داده شد، سرمایه  گذاری  های عظیمی در ساخت نمادهای شهری 
انجام داده  اند.  گردشگری  کاربری  با  و سازه  های فاخر مهندسی 
تالش  در  همواره  است  مجبور  خود  جایگاه  حفظ  برای  امارات 
کند.  گردشگران ایجاد  باشد تا جاذبه  های جدیدتری برای جذب 
پس همواره طرح  های بلندپروازانه  تری برای آینده در ذهن دارد. 
آن ها تالش می  کنند برای سلیقه  ها و سنین و ملیت های مختلف، 
حداقل برای یک هفته سرگرمی  های متنوعی ایجاد کنند. نقطه ی  
کز پرجمعیت  که نسبت به سایر رقبا از مرا ضعف امارات این است 
کشورهای اطراف خود )مانند عراق و ترکیه( دورتر است و فقط به 
گردشگران ثابت ایرانی همواره یکی از عوامل  ایران نزدیک است و 
رونق امارات بوده  اند. صد حیف که کشور وسیع و توانمند ایران، با 
وجود موقعیت جغرافیایی بسیار بهتر نسبت به کشورهای حاشیه 
و  نداشته  حضور  رقابت  دور  این  در  هرگز  فارس،  خلیج  جنوبی 
صاحب جایگاهی هم نیست. با وجود چهره فقیرانه و غیرجذاب 
شهرهای ساحلی جنوب ایران، هر ساله میلیون ها دالر ارز ایرانی  
جذب  برای  اماراتی  ها  هدف گذاری  می  شود.  خرج  امارات  در 
که این موفقیت  گردشگران هندی و چینی نیز بسیار موفق بوده 
سالیق  روانشناسانه ی  و  جامعه شناسانه  مطالعه ی  اساس  بر 
هندی  ها و چینی  ها به دست آمده است. برخی طرح  های آینده 

امارات برای تثبیت جایگاه خود عبارتند از:

»چشمدوبی«،بزرگترینچرخوفلکجهان
می آید،  میان  به  دوبی  در  ساخت وساز  از  صحبت  وقتی   
همیشه باید به دنبال رکوردزدن آن سازه باشیم. »عین دوبی« 
از  بلندتر  متر،   250 از  بیش  ارتفاع  با  دوبی«  »چشم  همان  یا 
خ و فلک  چر و  متر(   167 ارتفاع  )با  آمریکا  الس وگاِس  خ و فلک  چر
خ وفلک ظرفیت  »چشم لندن« )با ارتفاع 135 متر( است. این چر
که در 48 اتاقک جای داده می شوند.  هزار و 400 مسافر را دارد 
ساخته  و  طراحی  کره  »هیوندای«  شرکت  توسط  اتاقک ها  این 
گردشگران  که  شده اند و فضای داخل آن ها طوری طراحی شده 
این  آسمان خراش  های  از  کامل  و  زیبا  چشم اندازی  بتوانند 
هوا  تهویه  دارای  اتاقک  ها  این  تمامی  کنند.  مشاهده  را  شهر 
هزار   9 از  خ وفلک  چر این  ساخت  در  این ها،  بر  عالوه  هستند. 
است  چیزی  آن  از  بیش  میزان  این  که  شده  استفاده  آهن  تن 
وزن  از  بیش  نیز  آن  وزن  است.  رفته  کار  به  ایفل  ج  بر در  که 
»چشم  ساخت  بود.  خواهد   »A380s »ایرباس  فروند  هشت 
دوبی« در سال 2013 آغاز شده و در برآوردهای اولیه قرار بود تا 
است. شده  موکول   2021 سال  به  اما  شود،  تکمیل   2015 سال 

»عین دوبی«، بلندترین چرخ و فلِک دنیا

برج»ماه«
ج به شکل کلِی ماه طراحی شده و دارای 33 طبقه است.   این بر

ج »سبز«  ج، به بر این نوع از معماری در دنیا نظیر ندارد. این بر
کامل  و »دوستدار محیط زیست« معروف است و برق آن به طور 
به وسیله ی انرژی خورشیدی و امواج و جزر و مد تامین خواهد شد. 

برج »ماه«، طرحی برای آینده

بلندترینبرججهاندرآینده
ج جهان   دوبی در حال برنامه  ریزی برای اجرای بلندترین بر
ج »خلیفه« نیز بلندتر باشد. علت این تالش  که حتی از بر است 
به  نیز  کویتی  ها  که  است  این  خود  رکورد  شکستن  برای  دوبی 
ارتفاع  رکورد  شکستن  برای  برنامه  ریزی  حال  در  چینی  ها  کمک 
اماراتی  ها نمی  خواهند این  ج »خلیفه« هستند و  828 متری بر
ج در دست  رکورد را از دست بدهند. از این رو هیچ کدام ارتفاع بر

طراحی خود را اعالم نکرده  اند.  |

برج در دست بررسی برای ثبت رکورد بلندترین برج جهان


