
نگاهی به برنامه ی تلویزیونی
«فانوس دریایی»

از فراز فانوس

| سال 36| دوره جدید، شماره 46، پیاپى 293| شهریور 1400| 96 صفحه| 40 هزار تومان| 

زندگى در بنادر ایرانماهنامـه دریانـوردى 



۵۸

دريا
ر و 

ند
ب

۱۴۰۰
ور 

هري
  ش

| ۲
۹۳ 

ره  ا
شم

| | محمدمونسان| عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیمالکاشرت

چرا هیچ یک از شهرهای ساحلی ایران دارای نمادهای شهری فاخر نیستند؟

بررسی نمادهای شهری کشور ژاپن

نمادهای دریاییـ  9

موقعیت 
جغرافیایی 
نامطلوب 
ژاپن در منتهاالیه 
رشق آسیا و در مجاورت 
اقیانوس آرام، بدون همسایگان 
متعدد و جزیره ای بودن باعث شده 
است که ژاپن نتواند به طور کامل 
از ظرفیت های گردشگری خود 
استفاده کند.

مسافرت جهانگردی و گردشگری سال ۲۰۱۷، ژاپن را از بين ۱۴۱ كشور 
جهان در رتبه چهارم قرار داد كه باالترين رتبه در آسيا بود. ژاپن تقريبا در 
تمام جنبه های برجسته مانند بهداشت، سالمت، ايمني، امنيت، منابع 
فرهنگي و سفرهای تجاری، نمرات نسبتا بااليي كسب كرد. گردشگری 
داخلي، بخش مهمــي از اقتصاد ژاپن و فرهنگ ژاپن اســت. كودكان 
در بسياری از مدارس راهنمايي، بهترين سال هايشان را بازديد از توكيو 
ديزني لند يا شــايد برج توكيو مي دانند. بدون شك يكي از عوامل رونق 
گردشگری داخلي در ژاپن، شبكه گسترده ريلي و قطارهای سريع السير در 
كل مساحت اين كشور است كه «دورافتاده بودن»، چندان در آن معني پيدا 
نمي كند. برای رونق گردشگری در يك منطقه مسلما بايد زيرساخت های 
حمل ونقل آن برای دسترسي سريع، ايمن و ارزان فراهم شود كه مسافرت 
با قطار، يكي از بهترين گزينه های شناخته شده در دنياست. گردشگران 
كره جنوبي در گذشته بيشترين تعداد گردشگران ورودی به ژاپن بوده اند 
و حدود دو و نيم ميليون نفر از آن ها از ژاپن بازديد كرده اند. شايد اگر ژاپن 
در مركز آسيا و دارای همسايه های متعدد بود، درآمد گردشگری بيشتری 
داشت. پس از حادثه اتمي فوكوشــيما، تعداد بازديدكنندگان خارجي 

آشنايي با ژاپن 
كشور ژاپن در شرق آسيا قرار دارد و روســيه، چين و جمهوری كره 
نزديك ترين كشورها به ژاپن هستند. مجمع الجزاير ژاپن از چيزی بيش 
از شش هزار و ۸۰۰ جزيره تشكيل شــده است. بيشتر اين جزاير بسيار 
كوچك اند و تنها ۳۴۰ جزيره بيش از يك كيلومتر مربع وسعت دارند. ۹۸ 
درصد مساحت ژاپن از چهار جزيره به نام های هوكايدو، هونشو، شيكوكو و 
كيوشو تشكيل شده است. يوكوهاما و كوبه از مهم ترين بنادر ژاپن هستند. 
موقعيت جغرافيايي ژاپن از هر نظر يكي از بدترين موقعيت های جغرافيايي 
است، چون در گوشه ای از دنيا قرار گرفته كه نه تنها موقعيت استراتژيك 
جغرافيايي خوبي ندارد، بلكه كشــورهای زيادی هم در همسايگي اش 
نيستند و بسيار هم زلزله خيز اســت. جمعيت ژاپن ۱۲۶ ميليون نفر و 
مساحت آن ۳۷۸ هزار كيلومتر مربع (كمتر از يك چهارم مساحت ايران) و 
يكي از پرتراكم ترين كشورهای دنيا با ۳۳۴ نفر در هر كيلومتر مربع است. 
ژاپن ۳۱ ميليون گردشگر بين المللي را در سال ۲۰۱۸ به خود جلب كرد. 
سه چيز باعث رونق گردشگری ژاپن شده است: ۲۱ سايت ميراث جهاني، 
طبيعت زيبا و نمادهای شــهری مدرن و متعدد و زيبا. گزارش رقابت و 
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برای ماه ها به شــدت كاهش يافت. اين كاهش عمدتا به حادثه هسته ای 
فوكوشيما و احساس خطر از تشعشعات اتمي نسبت داده شد و همچنين 
ارزشمندترشدن واحد پول ژاپن، «ين» باعث گران ترشدن سفر به ژاپن 
شد. كشورهايي كه ارزش پول پاييني دارند، معموال بيشتر مورد استقبال 

گردشگران خارجي قرار مي گيرند. 
ژاپن يكي از كشورهايي اســت كه از دانش طراحي مهندسي خود و 
قابليت ساخت سازه های فاخر و مرتفع به خوبي برای ايجاد جاذبه های مدرن 
گردشگری استفاده كرده است و در مناطقي از ژاپن كه دارای هيچ جاذبه 
گردشگری نبوده و كمتر مورد استقبال گردشگران داخلي و خارجي بوده، 
اقدام به ساخت نمادهای فاخر شهری كرده است. به همين دليل است كه 
ژاپن هميشه در جمع سازندگان بزرگ ترين و غول پيكرترين مجسمه ها 
و برج های جهان حضور داشته است. در كشورهای شرق و جنوب شرقي 
آســيا كه دارای دين بودايي نيز هستند، به طور تاريخي عالقه به ساخت 
مجسمه های غول پيكر بودا وجود داشته و تا امروز نيز ادامه داشته دارد. 
مجسمه  اوشيكو به ارتفاع ۱۱۸ متر و مجسمه دای كانن سندای به ارتفاع 
۹۸/۵ متر جزء بلندترين مجسمه های ژاپن و جهان هستند. برج  «توكيو 
اسكای تری» نيز با ارتفاع ۶۳۴ متر دومين سازه بلند روی كره زمين است. در 
زير به مشخصات برخي از مهم ترين سازه های بزرگ مهندسي كه به عنوان 

نماد ژاپن و جاذبه گردشگری شناخته مي شوند، اشاره مي شود.     

توكيو اسكای تری
توكيو اسكای تری نام بزرگ ترين برج مخابراتي جهان و دومين سازه 
بلند روی زمين (بعد از برج خليفه دوبي) است. اين برج درتوكيو قرار دارد. 
كار ساخت اين برج از تاريخ ۱۴ جوالی ۲۰۰۸ شروع شد و در فوريه سال 
۲۰۱۲ به اتمام رسيد. ارتفاع اين برج با آنتن ۶۳۴ متر برآورد شده است. 
جنس اين برج، فلزی است. ساخت اين برج ۶۳۴ متری، در كمتر از چهار 
سال، يكي از سريع ترين ركوردهای ساخت برج های مرتفع در جهان است. 
هزينه ساخت اين برج مرتفع، ۸۰۰ ميليون دالر بوده است. اين برج دارای 

۳۲ طبقه و ۱۳ آسانسور است.

برج توكيو
برج توكيو نام برجي مخابراتي و تفريحي در پارک شــيبا در توكيو 
است. اين برج ۳۳۲/۶ متر (۳۵۱ متر از ســطح دريا) ارتفاع دارد و بعد از 

برج »توکیو اسکای تری« بلندترین برج مخابراتیـ  تفریحی جهان است.

Tokyo Skytree برج

برج توكيو اسكای تری، دومين ســازه بلند توكيو است و بلندترين برج 
فوالدی متكي به خود در جهان نيز محسوب مي شود. در ساخت برج مشبك 
توكيو، از برج ايفل الهام گرفته شده ؛ اگرچه اين برج از برج ايفل بلندتر بوده 
و ركورد ارتفاع آن را شكسته است (ارتفاع برج ايفل ۳۲۴ متر است). اين 
اقدام ژاپني ها بسيار مورد انتقاد فرانسوی ها قرار گرفت؛ چراكه آن را يك 
تقليد و كپي برداری نادرست از خالقيت فرانسوی ها دانستند! ساخت اين 
برج در سال ۱۹۵۷ شروع و در سال ۱۹۶۱ افتتاح شد، يعني در زمان كمتر 

از پنج سال ساخته شد.
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برج توکیو با ارتفاع 332 مرت، 
یک برج مخابراتیـ  تفریحی 

فلزی

منایی از عرشه برج کیوتو با زاویه دید 360 بر فراز شهر کیوتو و 
کوه های اطراف

برج كيوتو
برج كيوتو يك برج تفريحي است كه در شهر كيوتو و مجاورت خليج بيوا 
(Biwa) واقع شده است. اين برج فوالدی دارای ارتفاع كل ۱۳۱ متر است 
كه فاصله ی عرشه ی تفريحي آن ۱۰۰ متر است. اين برج سبك ۸۰۰ تني 
در باالی يك ساختمان ۹ طبقه قرار دارد كه يك هتل سه ستاره و چندين 
فروشگاه را در خود جای داده است. ساخت برج كيوتو در اوايل دهه ی ۱۹۶۰ 
پيشنهاد شد تا برنامه ساخت آن طوری تنظيم شود كه تا هنگام بازی های 
المپيك تابســتاني ۱۹۶۴ در توكيو تكميل شــود، ولي به دليل برخي 
مشكالت در تصميم گيری درباره ضرورت وجود اين برج، ساخت آن در 
سال ۱۹۶۳ آغاز و در اواخر سال ۱۹۶۴ به پايان رسيد، يعني در حدود يك 
سال و نيم ساخته شد! ساختار داخلي برج كيوتو شامل حلقه های فوالدی 
زيادی است كه روی هم چيده شده و با ورق های فوالدی سبك با ضخامت 
۱۲ـ  ۲۲ ميلي متر پوشانده شده است. بعد از آن ورق ها به هم جوش داده 
شده و به رنگ سفيد رنگ آميزی شده اند. طراحي كلي در نظر گرفته شده 
اين بود كه اين برج به يك شمع ژاپني شباهت داشته باشد. طراحي آن 
توسط گروهي از مهندسان و طراحان دانشگاه كيوتو به گونه ای انجام شده 
است كه در برابر نيروهای زلزله و طوفان مقاوم باشد. رئيس بخش تجاری 
برج، تسويوشي تامورا، ادعا مي كند كه اين برج مي تواند در مقابل بادهايي 
با سرعت ۲۰۱ مايل در ساعت (۹۰ متر بر ثانيه) و در برابر زلزله به بزرگي 
بيشتر از ۶ ريشتر مقاومت كند. اين برج برای اولين بار در ۲۸ دسامبر ۱۹۶۴ 
برای عموم باز شد. در اولين سال افتتاح آن، يك ميليون نفر از عرشه تفريحي 
برج بازديد كردند. هم اكنون بازديد از اين برج، يكي از جاذبه های گردشگری 
كيوتو و از برنامه های ثابت تورهای گردشگری است. اين برج بسيار ارزان و 
كم هزينه ساخته شد، به طوری  كه مجموعا يك ميليون دالر در سال ۱۹۶۳ 
برای آن هزينه شد. يكي از علل تعيين ارتفاع برج، عالوه بر صرفه جويي 
هزينه، محدوديت های شهرداری كيوتو در آن زمان بود كه به دليل نگراني 
از زمين لرزه های شديد ژاپن و ترس از فروريختن برج، ارتفاع ساختمان ها 
و برج ها محدود بود، ولي امروز با تكامل دانش و فناوری مهندسي در برابر 
زلزله، اين نگراني وجود ندارد. اين برج به فاصله حدود ۲۰ سال از پايان جنگ 
جهاني دوم و بمباران اتمي ژاپن ساخته شد تا نمادی از بازسازی و پيشرفت 
ژاپن پس از جنگ باشد. عرشه تفريحي اين برج در ارتفاع ۱۰۰ متری بوده 
و ظرفيت فروش بليت و پذيرش هم زمان ۵۰۰ نفر را دارد كه توســط ۹ 
آسانسور به اين عرشه مي رسند. در اين عرشه، تلسكوپ های متعددی قرار 
دارند كه نمای ۳۶۰ درجه از شهر را فراهم مي كنند و تمام شهر از آن ارتفاع، 
قابل رويت است. كوه های هيگاشياما و آراشياما به ترتيب در دو طرف شرقي 
و غربي و در يك روز روشن و آفتابي، برخي از ساختمان ها در شهر اوزاكا 

در جنوب نيز قابل مشاهده هستند. در ساختمان ۹طبقه ای كه در زير اين 
برج قرار دارد، چهار طبقه اول اين ساختمان چندين واحد تجاری دارد كه 
سوغات ژاپني، فروشگاه، كتاب فروشي و مركز دندانپزشكي در آن جا وجود 
دارد. در زيرزمين آن يك مركز تفريحي و آب درماني از آب گرم كوه های 
آتش فشــاني اطراف وجود دارد. طبقات پنج تا ۹ اين برج نيز شامل ۱۶۰ 
اتاق برای هتل سه ستاره برج كيوتو است. باالی ساختمان و اطراف برج نيز 
رستوران گردان سه طبقه ای به نام Sky Lounge قرار دارد. كل فضاهای 
اين برج طوری طراحي شده كه برای معلوالن و استفاده از صندلي ويلچر 
مناسب باشد. در شهرهای ساحلي ايران، مردم شانس كمي دارند كه بتوانند 
از فراز يك برج بلند، شهر و مناظر اطراف را تماشا كنند؛ چراكه اصال چنين 
تجربه ای در ايران وجود ندارد. چنين برج های ارزان قيمتي با ارتفاع ۱۰۰ 
ـ ۷۰ متر مي توانند در همه شهرهای ساحلي ايران حتي شهرهای نسبتا 
كوچك نيز ساخته شوند و مردم محلي از درآمد ناشي از رونق گردشگری 

آن منتفع شوند.  
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 (Hakata Port Tower)برج بندر هاكاتا
اين برج دارای ارتفاع ۱۰۳ متر است كه يك «عرشه تفريحي» در ارتفاع ۷۳ متری دارد و در سال ۱۹۶۴ در مجاورت بندر هاكاتا ساخته شده است. 

برج بندر هاکاتا با کاربری رادیویی و گردشگری

برج کیوتو بر فراز یک 
ساختامن 9 طبقه و هتل برج 
کیوتو
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 (Yokohama Marine Tower)برج دريايي يوكوهاما
اين بـرج دريايي بـرای كنترل تـردد كشـتي ها در ورودی خليج 
توكيو و در شـهر يوكوهاما در سال ۱۹۶۱ (۶۰ سـال پيش) ساخته 
شـده اسـت. ارتفـاع آن ۱۰۶ متـر بـوده و به گونـه ای تعييـن شـده 
اسـت كه امكان نظـارت بر تردد كشـتي ها تـا انتهای خليـج توكيو 
را داشـته باشـد و يك ايسـتگاه راديويـي به منظور انجـام ارتباطات 
دريايـي در طبقـه فوقاني آن مسـتقر شـده اسـت. در ارتفـاع ۱۰۰ 
متری اين بـرج نيز يك عرشـه تفريحي بـرای كاربری گردشـگری 

در نظر گرفته شـده اسـت.  

برج دریایی یوکوهاما به ارتفاع 
106 مرتـ  ساخته شده در 60 
سال پیش

برج شیشه ای بندر آکیتا

 (Akita Port Tower)برج شيشه ای بندر آكيتا
اين برج، يك برج شيشه ای به ارتفاع ۱۴۳ متر در مجاورت شهر آكيتا 
بوده و از شش هزار و ۲۷۲  قطعه شيشه ضخيم در سال ۱۹۹۴ ساخته 
شده است. عمده كارايي اين برج شامل دفاتر شركت های تجاری است 
ولي در ارتفاع ۱۰۰ متری اين برج يك عرشه تفريحي ۳۶۰ درجه وجود 
دارد كه كاربری گردشگری دارد. هزينه ساخت اين برج، ۱/۴۳ ميليارد 
دالر بوده كه به طور كامل توسط ۱۸ شركت خصوصي بزرگ فعال در 
شهر آكيتا تامين شده و هم اكنون دفاتر آن ها در اين برج مستقر است و 

بقيه واحدهای آن نيز به فروش رسيده است.
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شهر كوبه ژاپن، خواهرخوانده بندر عباس
كوبه (Kobe) ششمين شــهر بزرگ ژاپن و مركز استان هيوگو 
و قديمي ترين بندر ژاپن اســت. مطابق مصوبه شــورای شهر بندر 
عباس در سال ۱۳۹۹، خواهرخواندگي بندر عباس و شهر كوبه ژاپن 
تصويب شد. اين دو شهر از نظر تراكم شهری و موقعيت جغرافيای 
شهری و باريك و كم عرض بودن شهر، مشابه هستند ولي متاسفانه 
اين دو شــهر از نظر چهره و زيبايي شهری و رونق گردشگری هيچ 
مشــابهتي با هم ندارند. كوبه يك و نيم ميليون نفر جمعيت دارد و 
به دليل كم عرض بودن شهر، دارای تعداد زيادی برج های مسكوني 
۳۵ طبقه و بلندتر است ولي در شهر بندر عباس علي رغم محدوديت 
شــهری، نه تنها يك ســاختمان باالی ۱۰ طبقه وجود ندارد، بلكه 
در مركز شهر و در نوار ســاحلي، تعداد زيادی منازل قديمي نسبتا 
مخروبــه و قديمي وجود دارد كه به كلي چهره شــهر را نازيبا كرده 
است. ضمن اين كه هنوز بندر عباس دارای يك سازه فاخر مهندسي 
به عنوان نماد شهری نيست، در حالي كه وقتي نام كوبه در اينترنت 
جست وجو مي شود، خيلي زود تصاوير زيبايي از برج زيبای كوبه با 
ارتفاع ۱۰۸ متر نمايش داده مي شــود. واقعا چرا نبايد بندر عباس 
به عنوان بزرگ ترين، مهم ترين و پرجمعيت ترين شهر ساحلي جنوب 
كشور يك نماد شهری آبرومند برای خود داشــته باشد؟ چرا ما از 
ديدن تصاوير شهرهای ســاحلي زيبای ديگر كشورها الگوبرداری  و 
ايده برداری نمي كنيم؟ در ادامــه برای كمك به تنوير افكار مديران 

شهرهای ساحلي و استفاده بهتر از اين فرصت خواهرخواندگي با بندر 
عباس، به برخي از نمادهای مهم اين شهر اشاره مي شود.

برج بندر كوبه
برج بندر كوبه توسط شركت Nikken Sekkei طراحي و در سال ۱۹۶۳ 
تكميل شد. تعمير و نگهداری كل تاسيسات از نوامبر ۲۰۰۹ آغاز شد و برج 
بندر كوبه از ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰ به دليل بازسازی به روی مردم بسته شد. در 
۱۹ مارس ۲۰۱۰ برای عرشه تفريحي مورد بازسازی قرار گرفت و هفت هزار 
المپ روشنايي LED به منظور ايجاد جلوه و زيبايي بيشتر بر روی آن نصب 
شد. برج بندر كوبه ۱۰۸ متر ارتفاع دارد و در مجموع هشت طبقه است و اولين 
برج ساخته شده با استفاده از يك شبكه لوله هذلولي است. اين برج توسط ۳۲ 
ميله فوالد قرمز احاطه شده است كه نمادی از بازگشت كشتي های باستاني 
به ساحل است. برج بندر كوبه دارای دو ناحيه مجزاست. ناحيه پاييني و ناحيه 
گردشگری از هم جدا شده اند كه به ترتيب دارای سه و پنج طبقه هستند. 
طبقه اول عمدتا برای فروش سوغاتي و رستوران است. دفاتر فروش بليت و 
اطالعات گردشگری در طبقه دوم واقع شده اند و طبقه سوم طبقه خروجي 
آسانسور و محل استقرار صفحه نمايش است. برای ناحيه گردشگری، طبقه 
اول دارای نمای هوايي از منطقه بوده و ۷۵ متر از سطح زمين فاصله دارد. 
طبقه دوم اين ناحيه، رصدخانه و طبقه سوم يك كافه رستوران چرخشي ۳۶۰ 
درجه است كه ۲۰ دقيقه طول مي كشد تا يك دور كامل بزند. ساير طبقات 

نيز برای تماشای محيط اطراف با امكانات ويژه است. 

منایی از شهر زیبای کوبه 
و مناد معروف آن به عنوان 
خواهرخوانده شهر بندر عباس
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چرخ و فلك كوبه
بندر كوبه نيز همانند بسياری از شهرهای ساحلي مهم دنيا دارای يك 
چرخ و فلك بلند و زيبا در مجاورت درياست كه دقيقا روبه روی برج بندر 
كوبه قرار گرفته و يك مجموعه گردشگری وسيع و خارق العاده را تشكيل 
داده است و كشتي های مسافربری نيز امكان پهلوگيری در كنار آن را دارند. 
قطر اين چرخ و فلك ۹۰ متر و فاصله باالترين نقطه آن تا سطح دريا برابر 
۹۹ متر است. چرخ و فلك كوبه دارای ۳۲ اتاقك و هر اتاقك دارای ظرفيتي 
برای چهار نفر است، يعني در مجموع دارای ظرفيت ۱۲۸ نفر است كه در 

هر ساعت ۷۰۰ نفر از آن استفاده مي كنند. 

چرخ و فلک کوبه در مجاورت 
دریا و مقابل برج کوبه

تا روش حمل ونقل ديگری را انتخاب كند و شجاعانه تصميم به ساخت يك 
پل بلند گرفت. ساخت آكاشي در سال ۱۹۸۸ شروع شد و روند آن ۱۰ سال 
به طول انجاميد. هزينه ساخت پل حدود ۳/۶ ميليارد دالر بود. دو ميليون 
كارگر در اين ۱۰ سال به سختي كار كردند تا پل آكاشي كای كيو در سال 
۱۹۹۸ تمام شد. حدود ۲۰۰ هزار تن استيل برای ساخت پل به كار رفته 
و كابل های نگهدارنده آن با آخرين تكنولوژی های روز قالب گيری شدند. 
پايه های اين پل عظيم و تحسين برانگيز، ارتفاعي به طول ۳۰۰ متر دارند 
كه تنها كمي كمتر از برج توكيو است. پل آكاشي طوری طراحي شده كه 
بتواند در برابر بادهای قوی با سرعت ۸۰ كيلومتر در ساعت از اقيانوس آرام 
و زلزله هايي با قدرت ۸/۵ ريشــتر مقاوم باشد. مهندسان برآورد كرده اند 
كه اين سازه مي تواند تا ۲۰۰ سال بدون هيچ مشكلي استفاده شود. پل 
آكاشي كای كيو نه تنها يك سازه ی زيبا و تمام عيار است، بلكه معماری 
باشكوهي نيز دارد. مردم، آكاشــي را پل مرواريد مي نامند، زيرا ۲۸ طرح 
گوناگون با رنگ های متنوع و متغير از المپ های متصل به كابل اصلي، آن 
را شبيه به يك رشته مرواريد مي كند. نورپردازی پل با توجه به فصل تغيير 
كرده و حتي گذر ساعت ها نيز آن را تبديل به يك رنگين كمان زيبا مي كند. 
حتي تورهايي برای بازديد از پل و كسب اطالعات مفيدی درباره آن وجود 
دارند كه شكوه اين شگفتي مهندســي و افتخار ژاپن را برای گردشگران 
شرح مي دهند. بعد از عبور از مســير نگهداری پل مي توان به باالی برج 
۳۰۰ متری رفته و نماهای شگفت انگيزی از دريای وسيع، جزيره و خليج 
را تماشا كرد. اين پل سه دهنه دارد. دهنه ی مركزی هزار و ۹۹۱ متر و دو 
قسمت ديگر نيز هر كدام ۹۶۰ متر است. اين پل در كل سه هزار و ۹۱۱ متر 
درازا دارد. در واقع در طراحي ها دو دهنه با طول هزار و ۹۹۰ متر در كنار 
هم بودند ولي زمين لرزه كوبه در ۱۷ ژانويه ۱۹۹۵ دو دهنه را جابه جا كرد 
(در آن زمان فقط دو دهنه ساخته شده بود) طوری كه يك متر به طول هر 
يك اضافه شد. همچنين برای اين پل شاقول هايي طراحي شده كه هنگام 
به وجودآمدن فركانس تشــديد، نيروها را تعديل كنند. دو برج پشتيبان 
اصلي ۲۸۲/۸ متر از سطح آب ارتفاع دارند و پل در طول يك روز به علت 
گرما تا دو متر (هفت فوت) مي تواند افزايش طول داشــته باشد. برای هر 
تكيه گاه ۳۵۰ هزار تن بتن استفاده شده است. كابل های فوالدی شامل 
۳۰۰ هزار كيلومتر سيم است. ضخامت هر كابل ۱۱۲ سانتي متر و شامل 
۳۶ هزار و ۸۳۰ رشته سيم است. پل آكاشي كای كيو از هزار و ۷۳۷ المپ 
برای روشنايي استفاده مي كند كه شامل هزار و ۸۴ عدد برای كابل های 
اصلي، ۱۱۶ عدد برای برج های اصلي، ۴۰۵ عدد برای تيرها و ۱۳۲ عدد 
برای تكيه گاه هاســت. روی كابل های اصلي ســه المپ تخليه بزرگ با 
رنگ های قرمز، سبز و آبي تعبيه شــده است. از نرم افزارهای كامپيوتری 
برای تركيب بندی چندگانه رنگ استفاده شــده است. در حال حاضر از 
۲۸ الگو برای موقعيت هايي نظير جشــن های ملي و منطقه ای، روزهای 
خاطره انگيز و فستيوال ها استفاده مي شود. اين پل برای اهداف گردشگری 
نيز طراحي شده است؛ چراكه يك پل دو طبقه است كه در طبقه زيرين 
آن امكان پياده روی و دوچرخه سواری برای افراد وجود دارد (البته با تهيه 
بليت در يكي از طرفين پل). افراد با پياده روی بر روی آن مي توانند نمايي 
بسيار زيبا از تنگه آكاشي و خليج اوساكا را مشاهده كنند. معماری و الگوی 
گردشگری اين پل مي تواند الگوی مناسبي برای تكميل پل خليج فارس 

بين جزيره قشم و بندر عباس باشد.

پل آکاشی به طول چهار کیلومرت دارای کاربری گردشگری و پیاده روی در طبقه زیرین پل

پل آكاشي
پل آكاشي كای كيو، شناخته شده به نام «پل مرواريد»، با دهانه مركزی 
به طول هزار و ۹۹۱ متر بزرگ ترين دهانه مركزی را در بين پل های معلق 
در اختيار دارد و در ســال ۱۹۹۸ ميالدی ساخته شــده است. اين پل با 
گذشتن از روی تنگه آكاشي، شهر كوبه در هونشو را به ايوايا در جزيره 
آواجي متصل مي كند و برترين سازه مهندســي كشور ژاپن به حساب 
مي آيد. قبل از آكاشي، كشتي ها، مسافران را از اين تنگه عبور مي دادند و 
اين آبراه خطرناک اغلب گرفتار طوفان های شديد مي شد. داستان اين پل به 
زماني بازمي گردد كه در تصادف دو كشتي مسافربری در سال ۱۹۵۵ بيش 
از يكصد كودک كشته شدند. بعد از اين رويداد، دولت ژاپن تصميم گرفت 
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مجسمه ها
سه كشور هند، چين و ژاپن كه سه كشور پرجمعيت در آسيا هستند، 
به دليــل باورهای مذهبي كــه دارند، تبحر و اصرار خاصي بر ســاخت 

مجسمه های غول پيكر دارند.

  (USHIKU DAIBUTSU)۱ـ  اوشيكو دای بوتسو
اوشيكو دای بوتسو به معني زندگي خوب، يكي ديگر از مجسمه های 
بودايي و سازه های مســتحكم در يكي از جزاير ژاپن است. اين مجسمه 
به ياد بودا در ســال ۱۹۹۳ به اتمام رســيد. ارتفاع خود مجسمه،  ۹۸/۵ 
متر است، اما با احتســاب پايه و جايگاه، ارتفاع آن به ۱۱۸ متر مي رسد. 
تورهايي برای بازديد گردشــگران در نظر گرفته شده كه شامل بازديد از 
يك درخت ممنوعه است كه اين درخت، جايگاه سه هزار مجسمه طاليي 
بوداست. اين مجسمه در شمال توكيو واقع شده و حداقل ۴۸ كيلومتر از 
پايتخت ژاپن فاصله دارد. درون مجسمه چهار طبقه متفاوت وجود دارد كه 
بازديدكنندگان مي توانند از هر طبقه با آسانسور ديدن كنند. طبقه چهارم 
يك منظره زيبا از باغ های اطراف را به نمايش مي گذارد و در طبقه سوم 

بيش از ۳۰ هزار مجسمه بودا قرار دارد. 

۲ـ  مجسمه دای كانُن در پارِک كيتانو مياكو 
(DAI KANNON)

مجسمه ی بزرگ دای كانُن كه در اين فهرست جای گرفته است، حدود ۳۵ 
سال پيش ساخته و تكميل شد؛ مجسمه ای با ۸۷ متر ارتفاع، كه درست 
در مركز يك پارک، در هوكايدو، قرار گرفته اســت. نام اين پارک، كيتانو 
مياكو است و در شمال غربي شهر هوكايدو واقع شده است. هوكايدو، يكي 
از شهرهايي است كه در شمالي ترين بخش مجمع الجزاير ژاپن قرار دارد. 

مقایسه عظمت مجسمه بودایی اوشیکو با سایر مجسمه های بزرگ دنیا

نورپردازی زیبای بندر کوبه و انعکاس نور در آب دریا باعث می شود که گردشگری در شب تعطیل نشود. مناطق 
گرم و رشجی جنوب و شامل کشور نیازمند رونق گردشگری در شب است؛ لذا ساخت سازه های مدرن و مرتفع 

مهندسی رضوری است.
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مجسمه عظیم دای کانن سندای، بر فراز شهر سندای؛ یک مجموعه گردشگری بزرگ و محل برگزاری مراسم و اعیاد پیروان مذهب بودا

مجسمه 88مرتی Dai Kannon در ژاپن و امکانات تفریحی و خدماتی اطراف آن به عنوان یک مجموعه 
Sorachi گردشگری بزرگ به مساحت 15 هکتار در ساحل رودخانه

۳ـ  مجسمه دای كانُِن سندای 
(SENDAI DAIKANNON)

مجسمه ی كانُن موجود در شهر سندای، يك مجسمه بودايي ديگر است 
كه در ژاپن ساخته شده است. اين مجسمه ی بلند و سفيدرنگ ۹۸/۵متری، 
درست مثل يك نگهبان، بر كل شهر سندای، مشرف و نظاره گر است. شهر 
سندای به هيچ كدام از شهرهای معروف و بزرگ ژاپن نزديك نيست، اما 
با اين حال، دارای يكي از بلندترين مجســمه های دنياست و يك جاذبه 
گردشگری محسوب مي شود. مي توان با استفاده از آسانسوری كه درون 
مجسمه تعبيه شده، به يك نمای زيبا از شهر دست يافت. اين الهه يك كوزه 
را در دست چپ برای جاری كردن آب حكمت و همچنين يك گوهر را در 
دست ديگر برای تحقق بخشيدن به آرزو ها نگه داشته است. در اطراف اين 
مجسمه، مجموعه های گردشگری بزرگي شكل گرفته است، از قبيل هتل 
۱۰ طبقه، شهربازی سرپوشيده، پاركينگ  بزرگ و تورهای گردشگری 
متعدد برای جنگل های اطراف و چشمه های داغ آب معدني آتش فشاني.  

منایی از مجموعه ی بزرگ 
گردشگری در اطراف مجسمه 

معروف اوشیکو که نشان 
می دهد هدف از ساخت این 

سازه های غول پیکر مهندسی، 
ایجاد منادهای شهری با هدف 

توسعه گردشگری است.

۴ـ  كانُِن غول پيكر صلح جهاني
 (WORLD PEACE GIANT KANNON)

اين كانُن، يك الهه ژاپني اســت كه چيني ها به آن گوآنين مي گويند و 
به عنوان الهه رحمت و بخشش شناخته مي شود. با اين كه اين مجسمه، 
بزرگ ترين كانُن موجود بر روی زمين نيست، اما كانن غول پيكر، بلندترين 
نمونه در جزيره آواجي ژاپن است. اين مجسمه با ۷۹ متر ارتفاع درست مثل 
يك فانوس دريايي عظيم، بر فراز سواحل اوزاكا ايستاده است. مجسمه بر 
روی بام ۲۰متری يك ساختمان پنج طبقه قرار دارد كه به طور مرتب توسط 
گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد. جزيره آواجي در بين جزاير ژاپن 
كمتر مورد صدمه ی سونامي قرار گرفته است و مردم محلي وجود مجسمه 

بودا در كنار دريا را عامل اين پديده مي دانند.



    ر

۶۷

دريا
ر و 

ند
ب

۱۴۰۰
ور 

هري
  ش

| ۲
۹۳ 

ره  ا
شم

چرا شهرهای ساحلي ايران بايد دارای نمادهای فاخر و مرتفع 
شهری باشند؟

حداقل به پنج دليل مي توان درک كرد كه ساخت نمادهای فاخر شهری 
در شهرهای ساحلي شمال و جنوب ايران، امری واجب است: 

۱ـ ايجاد شناسنامه و نماد ويژه برای هر يك از شهرهای ساحلي: يك 
سؤال قديمي و بي پاسخ! اگر يك گردشگر خارجي يا ايراني مثال به شهرهای 
ساحلي شمالي بندر تركمن، بابلسر، محمودآباد، چالوس، رامسر، انزلي و 
آستارا سفر كند، از چه نمادهايي عكس يادگاری بگيرد تا نشان دهد كه 
در اين شهرها بوده است؟! آســمان و دريا كه همه جا يك رنگ است. يا 
اگر كسي به شهرهای جنوبي ايران مانند خرمشهر، بوشهر، بندر عباس، 
جاسك و چابهار سفر كند، برای نشان دادن سفر به اين شهرها بايد از چه 
نمادهايي عكاسي كند تا شناسنامه و نماد اين شهرها باشد؟ همين يك 
سؤال بديهي ولي بي پاسخ به خوبي نشان مي دهد كه ايران تا چه حدی از 
تفكرات مهندسي و نمادسازی در حوزه گردشگری در چند دهه گذشته 

غفلت كرده است. 
۲ـ  امكان تماشای شهر از ارتفاع باال: معموال هنگام پرواز با هواپيما از 
باالی شهرهای ساحلي ايران يا تصاوير گرفته شده از كوآدكوپترها، از زيبايي 
اين شهرها متحير مي شويم، به گونه ای كه باورش سخت است كه اين ها 
شهرهای ايران هستند. يكي از علل اين تعجب اين است كه مردم ايران 
شانس خيلي كمي دارند تا بتوانند منظره شهرهای زيبای ساحلي و دريا را 
از يك ارتفاع بلند تماشا كنند، چون معموال سازه مرتفعي برای بازديد عموم 
وجود ندارد. نمادهای فاخر شهری معموال اين امكان را نيز فراهم مي كنند؛ 
چراكه معموال دارای ارتفاع ۷۰ متر تا بيش از ۸۰۰ متر (برج خليفه دوبي) 
هستند و همچنين اغلب نمادها بر روی زمين های مرتفع يك منطقه (در 
صورت وجود) احداث مي شوند تا نمای بهتری بر روی شهر داشته و از نقاط 

مختلف شهر نيز قابل رويت باشند.  
۳ـ  در همه ی كشورهای دنيا به ساخت نمادهای شهری به عنوان يك 
«هزينه اضافي» و يك كار «غير ضروری و بدون اولويت» نگاه نمي كنند، 
بلكه به عنوان يك «سرمايه» و يك كار «ضروری و واجب» نگاه مي كنند؛ 
زيرا همواره نمادهای شهری فاخر دنيا عامل جذب درآمد و توليد ثروت 
ملي هستند كه در كنار آن ها صدها واحد تجاری و خدماتي از قبيل مراكز 
گردشگری، پارک ها، شهربازی، رســتوران ها، كافه ها، سوپرماركت ها، 
هتل ها، آكواريوم های بزرگ و شــركت های تورگرداني متعددی شكل 
مي گيرند و اين طور كل اقتصاد و اشــتغال يك شهر يا منطقه را متحول 
مي كنند. شهرهای ساحلي شــمال ايران به دليل آب وهوای مناسب و 
مجاورت با شهرهای پرجمعيت ايران مانند تهران، كرج، مشهد، تبريز و... 

دارای مسافران زيادی در فصل های گرم و تعطيالت هستند، ولي به همين 
تعداد مسافران مي توان خدمات گردشگری متنوع تر و مدرن تری ارائه 
كرد. برخي تصاوير نامناسب از شلوغي و نامرتب بودن سواحل شمالي در 
تابستان و عيد به خوبي نشان مي دهد برای بهبود ارائه خدمات گردشگری 
به اين حجم زياد مسافران بايد امكانات مدرن تری همانند نمادهای شهری 
ايجاد كرد و به همان نسبت، درآمد گردشگری و ميزان اشتغال را افزايش 
داد. در شهرهای شمالي، از محل درآمد گردشگری فعلي اين شهرها و 
همچنين مشاركت بخش خصوصي مي توان هزينه های ساخت يك يا 
چند نماد شهری معتبر و خاص را تامين كرد و ارزش افزوده ی مضاعفي 
ايجاد كرد. در شهرهای ساحلي جنوبي اين وضعيت بسيار وخيم تر است، 
چراكه به دليل فقدان جاذبه های گردشــگری مناسب و متعدد، اصوال 
درآمد گردشگری بسيار ناچيزی دارند. در اين شهرها نيز ايجاد سازه های 
فاخر مهندسي از ضرورت های توسعه و آباداني اين مناطق است. در اغلب 
شهرهای ايران كه سعي شده يك نماد مرتفع و معتبر ساخته شود، يك 
سازه ی حداكثر ۱۵ـ  ۱۰ متری در وسط يك ميدان ساخته شده كه نه 
دسترسي به آن به راحتي ممكن است، نه زيبايي خاصي دارد و نه به عنوان 
يك مجموعه گردشگری شناخته مي شود. اگر شركت های بزرگ خصوصي 
و دولتي منتفع از سواحل جنوبي (مانند شركت های بزرگ پتروشيمي و 
پااليشگاهي، شيالت، بنادر، فلزات و...) سهم ناچيزی از درآمد خود را در اين 
سواحل سرمايه گذاری كنند، به مرور اين محروميت ها كاهش خواهد يافت. 
ـ تغيير چهره شهرها: يكي از مهم ترين كاركردهای نمادهای شهری   ۴
و مجموعه های مدرن جانبي آن، تغيير چهره ی شهرهای ساحلي است 
كه در مواردی چهره ای فقيرانــه و غير مدرن دارند. ضرورت اين تغيير 
چهره در شهرهای ساحلي جنوبي دوچندان احساس مي شود. هر يك 
از شهرهای ساحلي بايد با توجه به جمعيت و دورنمای تعريف شده برای 
جذب گردشــگر، اقدام به طراحي نمادهای خاص شهری متناسب با 
موقعيت جغرافيايي و فرهنگ و تاريخچه منطقه خود كرده و برای تغيير 
چهره ی اين شهرها اقدام كنند. استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداران، 
اعضای شورای شهرها و نخبگان شهرهای ساحلي بايد به منظور تحقق 

اين امر تالش كنند.        
۵ـ  توسعه زيرساخت ها: نمادهای شهری به توسعه زيرساخت های 
شــهری نيز كمك مي كنند. مثال برای دسترسي آسان و سريع به يك 
نماد شهری فاخر و معتبر كه شــهرت ملي (و احيانا بين المللي) دارد، 
طبيعتا راه های جاده ای منتهي به آن شهر و منطقه توسعه خواهند يافت 
و به طور كلي پايش وضعيت آن منطقه جزء دغدغه ی مديران استاني و 

كشوری خواهد شد.   |

مجسمه ی کانن صلح جهانی 
بر فراز جزیره ی آواجی و رو 
به دریا )خلیج اوساکا( که از 
قسمت فوقانی این مجسمه 
به عنوان »فانوس دریایی« در 
شب استفاده می شود.

مجسمه ی کانن صلح جهانی بر فراز جزیره ی آواجی و رو به دریا )خلیج اوساکا(




