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سخن نخست

این شماره همراه با ویـژه نامه برگزاری 
شانـزدهمیـن کنفـرانس بین المللـی 

مهندسی حمـل و نقـل و ترافیـک

This Number Together with Special 
Section for the 16th International 
Conference on Traffic and 
Transportation Engineering 

Foreword

ــدار اســت. در چرخــه توســعه  ــدار بخــش مهمــی در چرخــه توســعه شــهری پای حمــل و نقــل پای
ــن و شــبکه  ــری زمی ــی رشــد اقتصــادی، کارب ــی آن یعن ــدام از اجــزای اصل ــر ک ــدار شــهری، ه پای
ــزاری  ــوند. برگ ــازی ش ــزی و پایدار س ــته برنامه ری ــم پیوس ــه ه ــورت ب ــه ص ــد ب ــل بای ــل و نق حم
ــا  ــت گرانبه ــی اس ــک، فرصت ــل و ترافی ــل و نق ــی حم ــی مهندس ــس بین الملل ــانزدهمین کنفران ش
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در جهــت هم فکــری و اســتفاده از دانــش، تجربیــات و دســتاوردهای اســاتید، 
پژوهشــگران، مدیــران و کارشناســان حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک در جهــت دانش 
ــرداری ازسیســتم های حمــل  محــور نمــودن اقدامــات برنامه ریــزی، اجرایــی و بهره ب

و نقــل پایــدار.
نشــریه شــهرهای جهــان بــا همــکاری دبیرخانــه کنفرانــس بخشــی از ایــن شــماره 

ــفند 1395 در  ــه در 10و 11 اس ــس ک ــن کنفران ــه ای ــورت ویژه نام ــه ص ــه را ب مجل
ــز  ــن شــماره نی ــی ای ــای اصل ــد. موضوع ه ــزار می شــود، منتشــر می نمای ــران برگ ته

در زمینــه حمــل و نقــل شــهری تهیــه شــده اســت. 
امیــد اســت ایــن شــماره مجلــه بــه نوبــه خــود بتوانــد در اشــاعه دانــش حمــل و نقــل 

شــهری پایــدار نقــش موثری داشــته باشــد. 
 مدیر مسئول



ویژه نامه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

Special Section for the 16th International Conference on Traffic 

and Transportation Engineering

بخش اول: ویژه نامه
I: Special Section
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ویژه نامه شانزدهمین

 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
Special Section for the 16th International 
Conference on Traffic and 
Transportation Engineering

پیشگفتار
یکــی از مهمتریــن اهــداف مــا در حــوزه مدیریــت شــهری، 
تولیــد دانــش و اســتفاده از روزآمدتریــن تجــارب دنیــا در ایــن 
زمینــه می باشــد. مبحــث توســعه پایــدار یکــی از ارکان اساســی 
ــدار در  ــعه پای ــان، توس ــن می ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــر جامع ه
ــژه ای برخــوردار می باشــد.  ــگاه وی ــل از جای حــوزه حمــل و نق
ــت و  ــن رو حمــل و نقــل بخشــی از ســبک زندگــی، هوی از ای

ســالمت جســمی و روانــی افــراد خواهــد بــود.
امــروزه مهمتریــن چالــش ما در شــهر تهــران، آلودگــی هوا و 
آلودگــی صوتــی اســت. بــه منظــور فائــق آمدن بــر ایــن چالش، 
توســعه حمــل و نقــل عمومــی بــا تاکیــد بــر ســاخت و تکمیــل 
شــبکه ریلــی در اولویــت بــوده و همچنیــن در کنار طــرح جامع 
ــفرهای  ــش س ــرای کاه ــدی آن ب ــعه کالب ــران، توس ــهر ته ش
ــرای مدیریــت تقاضــای  ــه تکنولــوژی روز ب طوالنــی و توجــه ب
ــران اســت. ــای قطعــی شــهرداری ته ــه برنامه ه ســفر، از جمل

ــر در  ــس جــزء کنفرانس هــای کــم نظی ــن کنفران ــاً ای انصاف
کشــور بــوده و خروجــی آن راهگشــا بــرای مــا مدیــران و بــرای 
ــا،  ــعی و خط ــز از س ــا پرهی ــا ب ــت ت ــر اس ــری بهت تصمیم گی

ــم. ــق آیی ــزرگ شــهرمان فائ ــای ب ــم برچالش ه بتوانی

بخشی از سخنرانی دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران
در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی
حمل و نقل و ترافیک

The  International Conference 

on  Traffic and Transportation Engineering
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مقدمه
مهندســی  بین المللــی  کنفرانــس 
از  یکــی  ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل 
بارزتریــن رخدادهــای علمــی کشــور 
در زمینــه حمــل و نقــل و ابعــاد آن 
ــران  ــهرداری ته ــط ش ــه توس ــوده ک ب
طــی 21 ســال اخیــر برگــزار شــده 
ــس پانزدهــم در روزهــای  اســت. کنفران
11 و 12 اســفندماه ســال 94 در مرکــز 
ــالد  ــرج می ــی ب ــای بین الملل همایش ه
در حالــی برگــزار شــد کــه عــالوه بــر حمایــت علمــی و معنــوی 15دانشــگاه 
ــامل  ــز ش ــر نی ــی دیگ ــن و مؤسســه بین الملل ــی، 14 انجم و پژوهشــکده ایران
انجمــن بین المللــی حمــل و نقــل عمومــی)UITP(، انجمــن حمــل و نقــل و 
ــادی  ــای اقتص ــازمان همکاری ه ــهری)ITDP(، س ــعه ش ــت گذاری توس سیاس
ــی  ــن جهان ــی)UIC(، انجم ــل ریل ــل و نق ــی حم ــه بین الملل )ECO(، اتحادی
ــس  ــن کنفران ــود را از ای ــی خ ــت علم ــهرها )metropolis( و... حمای کالن ش
ــرش 372  ــا داوری و پذی ــس ب ــن کنفران ــی ای ــأت علم ــد. هی ــالم نمودن اع
مقالــه از مجمــوع 1209 مقالــه ارســال شــده، عــالوه بــر برگــزاری 19 کارگاه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــه 157 مقال ــکان ارائ ــی، ام ــرد تخصص ــی و دو میزگ آموزش
ــر  ــایان ذک ــود. ش ــم نم ــتر را فراه ــورت پوس ــه ص ــه ب ــخنرانی و 215 مقال س
اســت کــه تعــداد 3250 نفــر در روز اول و 2500 نفــر در روز دوم از سراســر 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای ــور داش ــم حض ــس پانزده ــور در کنفران کش
ــا  ــک ب ــل و ترافی ــل و نق ــی حم ــی مهندس ــس بین الملل ــانزدهمین کنفران ش
ــأت  ــگاه هی ــور در جای ــر کش ــگاه های سراس ــاتید دانش ــر از اس ــور 48 نف حض
علمــی، از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــروع بــه کار نمــود. مخاطبیــن اصلی 
ایــن کنفرانــس عــالوه بــر دانشــجویان و متخصصیــن صنعــت حمــل و نقــل، 

مدیــران و تصمیم گیــران حــوزه حمــل و نقــل کشــور )وزارت خانه هــای راه و 
ــع و معــادن و کشــور، اســتانداری ها و شــهرداری های کالن  شهرســازی، صنای
ــی  ــس شــورای اســالمی، راهنمای شــهرها، اتحادیه هــای شــهری کشــور، مجل
و رانندگــی ناجــا، شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر تهــران( خواهنــد بــود. 
ایــن کنفرانــس می توانــد زمینه ســاز تعامــل و تبــادل نظــر بخش هــای 
صنعتــی و تولیــدی و همچنیــن فعــاالن عرصــه حمــل و نقــل بــا کارفرمایــان و 
مدیــران شــهری باشــد. همچنیــن در کنفرانــس شــانزدهم، عــالوه بــر حضــور 
ــی  ــه از اســاتید برجســته بین الملل ــان خارجــی ک ــر از میهمان بیــش از 15 نف
ــش، آلمــان، ســوئیس،  ــک، انگلیــس، ســوئد، اتری ــال، بلژی از کشــورهای پرتغ
هلنــد، مجارســتان، آمریــکا، هلنــد، مجارســتان و پاکســتان هســتند، دومیــن 
کمیتــه حمــل و نقــل شــهرهای آســیایی نیــز در حاشــیه ایــن کنفرانــس بــا 
ــران و متخصصــان حمــل و نقــل کالن شــهرهای کشــور برگــزار  حضــور مدی

خواهــد شــد.
ــت  ــعه و مدیری ــاز توس ــه س ــده، زمین ــتاوردهای ارزن ــن دس ــت ای ــد اس امی
ــاره  ــدان دور، نظ ــه چن ــده ن ــا در آین ــته ت ــل گش ــل و نق ــه حم ــش در زمین دان
ــایان  ــیم. ش ــران باش ــان ای ــن عزیزم ــا در میه ــی پوی ــل و نقل ــی حم ــر تجل گ
بــی  ایــن کنفرانــس مرهــون زحمــات  پیوســته  برگــزاری  اســت  ذکــر 
ــس،  ــی کنفران ــی و اجرای ــرم علم ــای محت ــوتان، اعض ــی پیشکس ــائبه تمام ش
ــن  ــذا ضم ــت. ل ــته اس ــن رش ــان در ای ــگران و متخصص ــمندان، پژوهش اندیش
ــا  ــگ خــود م ــا حضــور پررن ــزان، از تمامــی اشــخاصی کــه ب ــن عزی تشــکر از ای
ــر  ــهری امیداوارت ــل ش ــل و نق ــت حم ــد مدیری ــداف بلن ــه اه ــیدن ب را در رس
ــای  ــا حمایت ه ــواره ب ــه هم ــران ک ــرم ته ــهردار محت ــژه ش ــه وی ــازند و ب می س
ــم. ــگزاری می نمای ــد، سپاس ــوده ان ــن راه ب ــداوم ای ــزرگ در ت ــوقی ب ــود مش خ

دکتر مازیار حسینی 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

و رئیس ستاد کنفرانس 
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اهداف و تاریخچه
امروزه حمل و نقل تاثیر قابل توجهی بر توسعه شهرها و حومه آن داشته و مبنای 
رشد اقتصادی کالنشهرها می باشد. از این رو دستیابی به حمل و نقل پایدار و ایجاد 
شـرایطی برای زندگی بهتر سـاکنان شـهرها، یکـی از دغدغه های اصلـی مدیران و 
تصمیـم گیران می باشـد. برگزاری" کنفرانس بین المللی مهندسـی حمـل و نقل و 
ترافیـک" بـه منظور شناسـایی چالش های حوزه حمـل و نقل و ایجـاد نگرش های 
نویـن در مسـائل ایـن حـوزه، زمینه سـاز توسـعه پایدار حمـل و نقل و راهگشـای 
حـل مسـائل مرتبط بـا آن خواهد بود. مهمترین اهـداف این کنفرانـس عبارتند از:

ــن و  ــده محققی ــام ش ــای انج ــات و پژوهش ه ــج تحقیق ــن نتای ــه آخری 1- ارائ
ــل ــل و نق ــن حم متخصصی

2- بهره گیری از نتایج و دستاوردهای علمی کنفرانس در حوزه های اجرایی
3- زمینه ســازی جهــت تبــادل نظــر و تعامــل فعــاالن عرصــه حمــل و نقــل بــا 

ــی و خارجــی بخش هــای دانشــگاهی و پژوهشــی داخل
ــردی و  ــارب کارب ــن، تج ــای نوی ــه ایده ه ــرای ارائ ــب ب ــرایط مناس ــاد ش 4- ایج

ــش ترافیــک ــت دان مدیری

تاریخچه
سال 1374: نخستین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران  

آغاز یک حرکت علمی و پژوهشی ارزشمند در زمینه ترافیک
سال 1375 تا 1380: برگزاری دومین تا ششمین دوره ی کنفرانس  

سال 1385: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران  
شروع به کار مجدد کنفرانس در دوره فعلی مدیریت شهر تهران پس از 5 سال وقفه

سال 1387 تا 1389: برگزاری هشتمین تا دهمین دوره کنفرانس  
کاربســت مقــاالت کنفرانــس ترافیــک در پروژه هایــی همچــون اجــرای طــرح 

اتوبوس هــای تنــدرو و کنتــرل مکانیــزه محــدوده طــرح ترافیــک
سال 1390: یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  

برگـزاری یازدهمیـن دوره کنفرانـس در سـطح بین المللی به همت مسـئوالن و 

مدیـران شـهری و بـا حمایت ویـژه سـازمان                                  ها ونهادهای داخلـی و خارجی
سال 1391: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  

تقدیــر اســاتید دانشــگاه های کشــور از شــهردار تهــران بــه علــت تداوم، توســعه 
و توجــه خــاص ایشــان بــه امــور علمــی و تحقیقاتی

سال 1392: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  
پیوستن شهر تهران به منشور بین المللی پیاده روی

سال 1393: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  
برگزاری مشترک کنفرانس با چهارمین کنفرانس بین المللی ICTTE مادرید 
سال 1394: پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک  

سازمان کنفرانس
رئیس سـتاد کنفرانس: دکتر مازیار حسـینی، معاون شـهردار و رئیس سـازمان 

حمـل و نقـل و ترافیک تهران 
هیات رئیسـه کنفرانس: دکتر مهدی ریاضی کرمانی، دکتر علی اصغر اردکانیان، 
دکتـر غالمرضـا شـیرازیان، دکتـر مازیـار حسـینی، مهندس سـیدجعفر تشـکری 
هاشـمی، دکتر محسـن انصاری، دکتر مرتضی خشـایی پور، دکتر محمود صفارزاده
اعضـای هیـات علمـی: مهندس علیرضـا آذرپـژوه، دکتر علـی اصغـر اردکانیان، 
دکتـر علیرضـا اسـماعیلی، دکتـر شـهریار افنـدی زاده، دکتـر بهنام امینـی، دکتر 
محسـن انصاری، دکتر اسـماعیل آیتی، دکتر عبـاس بابازاده، دکتـر ایرج برگ گل، 
دکتـر حمید بهبهانی، مهنـدس حجت اهلل بهروز، مهندس ابوالفضـل بهره دار، دکتر 
سـید مهدی تشـکری هاشمی، مهندس سیدجعفر تشکری هاشـمی، دکتر مهرداد 
تقـی زاده، دکتـر یوسـف حجت، دکتـر علی خاکسـاری، دکتر مرتضی خشـایی پور، 
دکتـر حسـن ذوقـی، دکتـر یوسـف رشـیدی، دکتـر مهـدی ریاضـی کرمانـی، 
مهنـدس محمـد رئوفـی، مهنـدس حمیـد سـیادت موسـوی، مهنـدس محمـود 
سـیادت موسـوی، دکتـر سـیدمحمد سیدحسـینی، دکتـر جلیـل شـاهی، دکتـر 
افشـین شـریعت مهیمنـی، دکتـر محمود صفـارزاده، دکتـر کمال شـعار، مهندس 
محمدحسـن شـهیدی، دکتر غالمرضا شـیرازیان، مهندس مرضیـه صدیقی، دکتر 
محمـود عامـری، دکتـر صدرالدین علی پـور، مهنـدس محمد اسـمعیل علیخانی، 
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مهنـدس محمـد علیخانـی، دکتـر حسـین قهرمانـی، دکتـر حمیـد کتابـی، دکتر 
عبدالرضـا کرباسـی، دکتـر امیررضا ممدوحی، دکتـر نبی اله منصـوری، دکتر علی 
منصورخاکـی، دکتر محمـد منتظری، سـردار محمدرضا مهماندار، دکتـر حبیب ا... 
نصیـری، مهنـدس رضا نفیسـی، مهندس منصـور نویریان، مهندس محسـن واهب

رئیـس هیـات اجرایـی کنفرانـس: دکتـر مرتضی خشـایی پـور، معـاون مطالعات و 
برنامه ریـزی سـازمان حمـل و نقـل و ترافیک

تاریخ های مهم
15 تیر ماه 95 آغاز فراخوان مقاله   

30 آذر 95 پایان دریافت مقاله   
دی ماه 95 آغاز ثبت نام در کنفرانس   

16 بهمن ماه 95 اعالم نتایج داوری مقاالت   
10- 11 اسفند ماه 95 زمان برگزاری کنفرانس   

وضعیت مقاالت کنفرانس
افزایــش تعــداد مقــاالت دریافت شــده توســط دبیرخانــه کنفرانــس بین المللی 
مهندســی حمــل و نقــل و ترافیــک طــی 5 دوره گذشــته، اخــذ رتبــه بین المللــی 

و حمایــت معنــوی دانشــگاهها، انجمن هــا و نهادهــای مرتبــط داخلــی و خارجی، 
نشــانگر ارتقــاء ســطح علمــی ایــن کنفرانــس طــی ســالهای گذشــته بوده اســت.  

کنفرانس پانزدهم در یک نگاه
برگــزاری 9 جلســه هیــات علمــی بــا حضــور 50 نفــر از اعضــای هیــات علمــی   

دانشــگاههای سراســر کشــور
دریافــت 1209 مقالــه علمــی و پذیــرش 157 مقالــه بــه صــورت ســخنرانی و   

215 مقالــه بــه صــورت پوســتر
حضــور 15 نفــر از اســاتید برجســته از کشــورهای فرانســه، پرتغــال، انگلیــس،   

ژاپــن، نیوزیلنــد، اســپانیا، دانمــارک، آمریــکا و آلمــان
دریافــت مقالــه از بیــش از 10 کشــور دنیــا نظیــر اســترالیا، آمریــکا، پرتغــال،   

ــزی، هنــد و پاکســتان ــا، انگلیــس، ترکیــه، مال اتریــش، ایتالی
ــه محصــوالت، دســت آوردهــا و  ــه منظــور ارائ برگــزاری نمایشــگاه جانبــی ب  

ــل ــل و نق ــوزه حم ــن ح ــای نوی ایده ه
برگــزاری 33 نشســت تخصصــی جهــت ارائــه مقــاالت برگزیــده، 19 کارگاه و 2   

ــرد تخصصی میزگ
برگزاری 2 نشست هم اندیشی معاونین و مدیران حمل و نقل شهرهای کشور  

ــد از فعالیت هــا و پروژه هــای ترافیکــی شــهر تهــران برگــزاری تورهــای بازدی  
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سخنرانان مراسم افتتاحیه کنفرانس پانزدهم
سخنران اول

دکتر محمود صفارزاده )رئیس هیات علمی کنفرانس(  
عنوان سخنرانی: ارائه گزارشی از فرآیند علمی و برگزاری کنفرانس   

سخنران دوم
پروفسور فیلیپ تمودو باراتا )استاد تمام دانشگاه Evora پرتغال(  

عنوان سخنرانی: حمل و نقل و توریسم  

سخنران سوم
دکتر محمد باقر قالیباف )شهردار تهران(  

عنـوان سـخنرانی: حمـل و نقـل و توسـعه پایـدار: اقدامـات انجام شـده توسـط   
شـهرداری تهـران 

سخنرانان مراسم اختتامیه کنفرانس پانزدهم
سخنران اول

دکتر محمود صفارزاده )رئیس هیات علمی کنفرانس(  

عنـوان سـخنرانی: قرائت بیانیـه پایانی و جمع بنـدی کنفرانس بـه نمایندگی از   
اعضـاء هیـات علمی 

سخنران دوم
دکتر آلن راس )مشاور ایمنی اتحادیه اروپا(  

 Road Safety Crisis? A story of visits to Iran and :عنــوان ســخنرانی  
what I learned each time

سخنران سوم
دکتر سید حسن هاشمی )وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(   

عنوان سخنرانی: ایمنی ترافیک و تاثیر آن بر سالمت اجتماعی  

 کارگاه های تخصصی کنفرانس پانزدهم

بـا توجـه به حضور 15 نفر از اسـاتید برجسـته بین المللی از کشـورهای مختلف 
و متخصصـان داخلـی ایـن حـوزه، 19 کارگاه تخصصـی بـه شـرح زیر طـی دو روز 
کنفرانـس برگـزار گردید. در کارگاه های برگزار شـده، آخرین دسـتاوردها و مباحث 

علمـی حـوزه حمـل و نقل ارائـه و مورد تبـادل نظر قـرار گرفت.

Organizer Name: Prof. Filipe Themudo 
Barata
University / Country: Professor of the 
University of Évora/ Portugal
Title Workshop: Ancient cities, transport 
offer and tourism: chossing policies

Organizer Name: Dr Alan Ross
University / Country: has 4 degrees (in civil 
engineering, Traffic engineering, Management 
sciences (traffic police enforcement) and road 
safety action plans)/England
Title Workshop: Road safety action plans 
and safety performance indicators

Organizer Name: Pauline Bruge
University / Country: European Projects 
Manager at UITP, the International 
Association of Public Transport
Title Workshop: Research on improving and 
electrifying buses in Europe: the ZeEUS 
and EBSF_2 projects  

Organizer Names:
1. Mircea Steriu 
2. Aline Delatte 
University / Country:
1. Mircea Steriu is the UITP Statistics 
Manager
2. Aline Delatte is a senior researcher 
at UITP MENA Centre for Transport 
Excellence
Title Workshop: 
Mobility in Cities Database 2015 – Results 
and avenues for future developments

Organizer Name:
Dr Joao Antonio de Abreu e Silva
University / Country: Associate Professor 
at Instituto Superior Técnico, University of 
Lisbon, Portugal
Title Workshop: Influence of Land Use 
patterns on travel behavior, research and 
policy challenges

Organizer Name: Florian Weichenmeier 
University / Country: PTV group/ Germany
Title Workshop: PTV BALANCE, Network 
and Local Level State- of- the- art 
Adaptive Signal Controller System
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Organizer Name: Dr Tony Bliss
University / Country: Senior Fellow, Urban 
Transport, Faculty of Architecture, Building 
and Planning, Melbourne University, 
Australia
Title Workshop: Achieving Sustainable 
Road Safety Performance in Low and 
Middle- Income Countries: Lessons for 
Iran’s Next Road Safety Action Plan

Organizer Name: Dr Reza Mohamadi
University / Country: Imperial College 
university of London/Dubai
Title Workshop: Importance of planning in 
transportation in some cities

Organizer Name: Dr Friedemann Kunst
University / Country: PhD in Urban and 
Regional Planning of the Berlin Institute of 
Technology (TUB)
Title Workshop: Rail TOD and urban 
development in Iran and Germany

Organizer Name: Mr Helge Moltan
University / Country: Siemens Group
Title Workshop: Smart systems, smart 
traffic, thinking mobility further through 
adaptable and modular solutions

Organizer Name: Dr Wulf- Holger Arndt
University / Country: head of the research 
unit “Mobility and Space” at Center for 
Technology and Society of TU Berlin/ 
Germany
Title Workshop: Innovative Solutions for 
Sustainable Urban Mobility

نام برگزار کننده: دکتر سیدتیمور حسینی
دانشگاه/کشور: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

عنوان کارگاه تخصصی: راهکارهای ساماندهی 
موتورسیکلت سواران شهر تهران

Organizer Name: Dr Henrik Gudmundsson
University / Country: Senior Researcher in 
Sustainable Transport Policy at Technical 
University of Denmark
Title Workshop: Sustainable Transport – 
Indicators, Frameworks and Performance 
Management

نام برگزار کننده: دکتر حسین حق شناس
دانشگاه/کشور:عضو هیات علمی دانشکده حمل و نقل 
دانشگاه صنعتی اصفهان

عنوان کارگاه تخصصی: تحلیل انواع تصادف و شناسایی 
نقش راه

نام برگزار کننده: دکتر پیمان سنندجی
دانشگاه/کشور:  مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

عنوان کارگاه تخصصی: بکارگیری سیستم های حمل و 
نقل هوشمند در اتوبوسرانی

نام برگزار کننده: گروه صنعتی و شیمیایی ریف
عنوان کارگاه تخصصی: آشنایی با انواع رنگها و 
پوشش های ترافیکی و نحوه اجرا

نام برگزار کننده: گروه رنگ و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
عنـوان کارگاه تخصصـی: تأثیر نظارت بـر اجرای خط کشـی های ترافیکی بر بهبود 

عملکرد خط کشـی های ترافیکی
بهبود مقاومت در برابر ُسرخوردگی و سیاه شدگی خط کشی های ترافیکی، و معرفی نظام 

فنی اجرا و نگه داری خط کشی های عرضی ضدُسرخوردگی

Organizer Name: Dr Ahmad Sadegh 
Mohammadi
University / Country: Smart City Lead in 
Dallas, TX Vice President of Business De-
velopment at Schneider Electric/ USA
Title Workshop: Smart Cities, What does 
it mean to us and how does it apply to 
transportation?

Organizer Name: Dr Hiroshi Nishimaki
University / Country: Ph. D in City and 
Regional Planning at the University of 
California, Berkeley/Japan
Title Workshop: Japanese Experience 
inTransit Oriented Development
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و موسسـات مرتبط در این حوزه تشـکیل خواهد شـد، موضوعات اشـاره شـده در 
محورهـای زیـر ارائه خواهـد گردید:

ارائــه آخریــن دســت آوردها و قابلیت هــای نرم افزارهــای شبیه ســازی و   
ــک ــل و ترافی ــل و نق ــزی حم برنامه ری

ــه  ــا ترجم ــف ی ــب تألی ــامل: کت ــی ش ــی و مطالعات ــوالت پژوهش ــه محص ارائ  
شــده، دســتورالعمل ها و ضوابــط حمــل و نقــل و ترافیــک، CD مولتــی مدیــا و 

ــی و... ــای تخصص نرم افزاره
ارائه دست آوردهای مرتبط با ارتقاء دانش و توسعه تکنولوژی و فن آوری های نوین  

ارائه آخرین تولیدات داخلی مرتبط با سیستم های هوشمند حمل و نقل   
اختراعــات و نوآوری هــای داخلــی و خارجــی انجــام شــده در زمینــه حمــل و   

نقل و ترافیک  

ثبت نام در کنفرانس
ثبـت نـام جهـت حضـور در کنفرانـس و پرداخـت هزینه هـای آن از طریق سـایت 

کنفرانـس امکان پذیـر خواهـد بود.

الف: هزینه های ثبت نام
دانشجو: 50 هزار تومان  

اعضای هیات علمی: 80 هزار تومان  
افراد عادی: 100 هزار تومان  

 
ب: خدمات قابل ارائه

حضور در کلیه نشست های علمی و ارائه مقاالت  
حضور در کارگاه ها، میزگردهای تخصصی و نمایشگاه جانبی  

دریافت بسته کنفرانس   
دریافت مجموعه مقاالت پذیرفته شده  

پذیرایی نهار و میان وعده به مدت دو روز  

 کنفرانس شانزدهم در یک نگاه
برگــزاری 8 جلســه هیــات علمــی بــا حضــور 48 نفــر از اعضــای هیــات علمــی   

دانشــگاههای سراســر کشــور
دریافت 1217 مقاله علمی   

حضــور 15 نفــر از اســاتید برجســته از کشــورهای پرتغــال، بلژیــک، انگلیــس،   
ســوئد، اتریــش، آلمــان، ســوئیس، هلنــد، مجارســتان، آمریــکا، هلنــد و پاکســتان

دریافــت مقالــه از 9 کشــور دنیــا نظیــر کانــادا، ایتالیــا، آمریــکا، هنــد، پرتغــال،   
اتریــش، ترکیــه، قطــر و پاکســتان 

برگـزاری نمایشـگاه جانبی بـه منظور ارائه محصـوالت، دسـت آوردها و ایده های   
نویـن حوزه حمـل و نقل 

برگـزاری 33 نشسـت تخصصـی جهـت ارائـه مقـاالت برگزیـده، 19 کارگاه و 2   
تخصصی میزگـرد 

برگزاری نشست هم اندیشی معاونین حمل و نقل و ترافیک کالنشهرهای کشور  
برگزاری دومین نشست کمیته حمل و نقل شهرهای آسیایی  

نشست کمیته حمل و نقل شهرهای آسیایی
همزمـان بـا برگزاری شـانزدهمین کنفرانـس بین المللی مهندسـی حمل و نقل 
و ترافیک، دومین کمیته حمل و نقل شـهرهای آسـیایی نیز در حاشـیه کنفرانس 
برگـزار خواهـد شـد. از ایـن رو از 94 شـهر عضـو در کمیتـه شـهرهای آسـیایی و 
همچنیـن کالنشـهرهای اصلـی آسـیا نظیـر هیروشـیما، توکیـو، دهلـی، بمبئـی، 
کواالالمپـور، جاکارتا، سـنگاپور، ویتنام، گوانگجو، های کـو، مانیل، بانکوک و کراچی 
دعـوت بـه عمـل آمده تا به منظور انتقـال بهترین تجارب و دسـت آوردها در بهبود 
حمـل و نقـل شـهری و برگزاری کارگاه تخصصـی در دو روز کنفرانس حضور یابند.

 برگزاری نمایشگاه جانبی
بـا توجـه به برگزاری نمایشـگاه جانبـی پانزدهمین کنفرانس در سـال گذشـته 
و اسـتقبال چشـمگیر عالقه منـدان، کنفرانـس شـانزدهم نیز بـا برپایی نمایشـگاه 
جانبـی همـراه خواهـد بـود. در ایـن نمایشـگاه کـه با حضـور شـرکت ها، انجمن ها 



حرف اول: توسعه پایدار در ساخت وساز شهری 
Sustainable Development in Urban Building 
Construction

بخش دوم: جهانشهر
I: World City
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Sustainable Development in 
Urban Building Construction

 حرف اول : توسعه پایدار در ساخت و ساز شهری

تهیه کننده: دکتر مازیار حسینی  By: Maziar Hosseini, Civ. Eng., Ph.D.

اهداف ساختمان سازی پایدار
ــد  ــد و 30 درص ــرف می کن ــی را مص ــرژی جهان ــد ان ــاختمان 40 درص ــش س بخ
گاز هــای گلخانــه ای را تولیــد می نمایــد. همچنیــن مصــرف آب آن 12 درصــد می باشــد. 
ایــن بخــش 40 درصــد مــواد زایــد را تولیــد می نمایــد و 10 درصــد نیــروی کار را در 
برمی گیــرد. بخــش ســاختمان مصــرف کننــده عمــده منابــع طبیعــی جهــان می باشــد. 
محیــط ســاخته شــده ســبب تغییــرات محلــی، اقلیمــی، جمعیتی،کاربــری زمین، 
شــبکه ترافیــک و کمبــود آب و ســایر منابــع می گــردد. تــا ســال 2030 دو میلیــارد 
نفــر کــه اکثرآن هــا شــهروند خواهنــد بــود، در شــهر های قاره هــای آســیا، آفریقــا و 
آمریــکای التیــن ســاکن می شــوند. بــا ایــن رشــد شــتابان جمعیــت شهرنشــین، نیاز 
بــه ساختمان ســازی پایــدار بیــش از پیــش پدیــدار خواهــد شــد. ساختمان ســازی 
ــهر ها،  ــت محیطی ش ــادی و زیس ــی، اقتص ــی اجتماع ــود کارآی ــبب بهب ــدار س پای
ــد از: ــدار عبارتن ــردد. اهــداف ساختمان ســازی پای ــا می گ مناطــق شــهری و ملت ه

افزایش همکاری و تبادل اطالعات در میان کلیه ذینفعان بخش ساختمان  
ــش  ــات پی ــاختمان و قطع ــوژی س ــای تکنول ــری از ظرفیت ه ــت و بهره گی تقوی  

ســاخته ســاختمان

نگاهی به رشد جمعیت
امــروزه 54 درصــد از 7/4 میلیــارد 
نفــر جمعیــت جهــان کــه بالــغ بــر 3/9 
شــهرها  در  می شــود،  نفــر  میلیــارد 
زندگــی می کننــد. پیش بینــی شــده 
اســت جمعیــت شــهری جهــان در ســال 
ــغ  ــی( بال ــالدی )1429 شمس 2050 می
ــر 70 درصــد یعنــی 6/8 میلیــارد نفــر  ب
از کل جمعیــت پیش بینــی شــده جهــان 
کــه 9/7 میلیــارد نفرخواهــد بــود، برســد. 
در حــال حاضــر جمعیــت شــهر نشــین کشــور 71 درصد اســت کــه 57 میلیــون نفر 
ــت  ــا، جمعی ــق پیش بینی ه ــرد. طب ــر می گی ــت را در ب ــر جمعی ــون نف از کل 80 میلی
شــهر نشــین کشــور تــا 10 ســال آینــده بالــغ بــر 80 میلیــون نفــر می گــردد. رشــد 
شــتابان جمعیــت شــهری جهــان و همچنیــن ایــران نشــانگر اهمیت توجــه به نیــاز روز 

ــدار شــهر ها می باشــد. ــزون توســعه پای اف

نحوه استفاده از زمین در منطقه 22 تهران
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افزایش استفاده از مواد بازیافت شده تخریب ساختمان   
ــن پایدار ســازی صنعــت ســاختمان  ــای نوی ــا و ایده ه ــی نمــودن نوآوری ه اجرای  

ــازی ــنتی ساختمان س ــش س ــری از دان ــش بهره گی ــن افزای ضم
افزایـش سـطح آگاهـی مـردم از ویژگی هـای ساختمان سـازی پایـدار و مشـارکت   

نهاد هـای اجتماعـی در پیشـبرد ساختمان سـازی پایـدار
آموزش عمومی بهترین روش های ساختمان سازی پایدار  

کاهــش مصــرف منابــع بحرانــی مانند انــرژی، آب، منابــع طبیعی، کاهــش آلودگی   
ــر ســاخت های شــهری  ــط زیســت ناشــی از ساختمان ســازی و احــداث زی محی
در خــالل دوره عمــر آن هــا و ایجــاد محیط زیســت ســاخته قابــل زندگــی و ســالم

برخی برنامه های مهم ساختمان سازی پایدار عبارتند از:
ارتقای سطح تحقیقات، سیستم ها و منابع مالی ساختمان سازی پایدار  

بهره گیـری از پژوهش هـا و مطالعات جهانـی در خصوص ساختمان سـازی پایدار و   
قطعات پیش سـاخته سـاختمان

افزایش بهره وری منابع و زنجیره های تامین مصالح ساختمانی  
بهبــود مبانــی علمــی بــرای تصمیم گیــری در خصــوص ساختمان ســازی پایــدار و   
احــداث ســاختمان های مقــاوم و تــاب آور در برابــر آب و هــوا و حــوادث طبیعــی، 

کاهــش آلــوده کننده هــای ناشــی از ساختمان ســازی و بخــش ســاختمان
ــاب آور  ــه ت ــا توجــه ب ــدار ب ــزی و اجــرای ساختمان ســازی پای پیشــبرد برنامه ری  
بــودن و کــم آلــوده کننــده بــودن ســاختمان. منظــور از تــاب آور بودن ســاختمان، 
ظرفیــت یــک ســاختمان اســت بــرای ادامــه عملکــرد تحــت شــرایط حــاد، ماننــد 
دمــای فوق العــاده گــرم یــا ســرد، حــوادث طبیعــی، بــاال آمــدن ســطح آب دریــا 

)Resilience( و ماننــد آن
پیشــبرد روش دوره عمــر ســاختمان و مصالــح ســاختمانی در صنعــت ســاختمان   

 )Life Cycle(
ایجاد بهره وری و کارآیی انرژی- مصرف حد اقل انرژی در بخش ساختمان  

جداســازی زباله هــای تولیــد شــده در محــل ســاختمان و اســتفاده از کمپوســت   
حاصــل از بازیافــت مــواد آلــی در محــل فضــای ســبز ســاختمان

ــل  ــازمان مل ــات س ــوب هبیت ــای مص ــه هدف ه ــی ب ــاط نگاه ــن ارتب در همی  
متحــد، ســپتامبر 2015 می اندازیــم. ایــن هدف هــا عبارتنــد از: توســعه شــهر ها 
ــه فضاهــای عمومــی  ــدار. دسترســی ب ــاب آور و پای ــه صــورت جامــع، ایمــن، ت ب

ســبز، بــه ویــژه بــرای زنــان، کــودکان، ســالمندان و معلولیــن. ایجــاد دسترســی 
مناســب و امــکان اســتفاده از فضاهــای عمومــی رایــگان بــرای همــه شــهروندان 

ــدار شــهری می باشــند. ــر از توســعه پای ــی جــدا ناپذی جزی

نقش شبکه حمل و نقل و ترافیک

در توسـعه پایدار سـاخت و سـاز شـهری، تامین شـبکه حمل و نقل و دسترسـی 
مـورد نیاز نیـز بایـد در برنامه ها ملحـوظ گردد.

ایجــاد یــک سیســتم برنامه ریــزی اولیــن کار برنامه ریــزی جامــع بــرای 
ــت.  ــهرها اس ش

ــی،  ــن سیســتم شــامل جنبه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فیزیکــی مل ــاد ای ابع
ــامل  ــزی ش ــل برنامه ری ــای مراح ــی و جنبه ه ــهری، محل ــه ای، ش ــتانی منطق اس
ــزی  ــا و برنامه ری ــردن برنامه ه ــخص ک ــا مش ــن هدف ه ــل، تعیی ــه و تحلی تجزی

ــد. ــی می باش اجرای
یـک منطقـه شـهری سیسـتمی اسـت کـه بوسـیله یک سـری اجـزا و یک سـری 
روابـط مابیـن آنهـا تعریف می شـود. همانند هر سیسـتم دیگری، سیسـتم شـهری را 
فقـط بوسـیله مطالعـه هـر یـک از اجـزاء آن بطـور جداگانه نمیتـوان شـناخت. برای 
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شکل1: بافت کلی مدل برنامه ریزی جامع رشد اقتصادی، نحوه استفاده از زمین و حمل و نقل

داده ها
  سرمایه گذاری ها 

  توزیع درآمد
  خصویات دموگرافی

ستاده ها
  توزیع خانوارها بر حسب گروه های درآمد

جزء مدل اقتصادی  توزیع اشتغال در هر یک از بخش های اقتصادی
رشد منطقه ای

جزء مدل نحوه
 استفاده از اراضی

جزء مدل
حمل و نقل شهری

  توزیع خانوار بر حسب گروه های درآمد در مناطق مختلف 
  توزیع اشتغال بر حسب بخشهای مختلف اقتصاد در مناطق مختلف 
  هزینه مکان بر حسب گروه های در آمد و مشاغل در مناطق مختلف

  مقدار زمین مصرف شده  

  تولید رفت و آمد 
  توزیع رفت و آمد به تفکیک نوع وسیله نقلیه

  تخصیص رفت و آمد 
  هزینه رفت و آمد

   هزینه حمل و نقل 
  تعداد وسایل نقلیه مابین مناطق مختلف

  عرضه زمین برای مصارف مختلف 

  مشخصات شبکه حمل و نقل
     و هزینه های حمل و نقل
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کاربرد مدل
ــه  ــت مقایس ــی جه ــدل ارزیاب ــا در م ــوان داده ه ــا بعن ــن مدل ه ــتاده های ای س
ــر  ــه و شــهر، ب ــف توســعه، در ســطح کشــور، منطق ــا و سیاســت های مختل پروژه ه

ــد.  ــکار می رون ــتی، ب ــط زیس ــی و محی ــادی، اجتماع ــای اقتص ــب معیاره حس

ــف  ــت های مختل ــا و سیاس ــای پروژه ه ــی مجموعه ه ــت ارزیاب ــا جه ــن مدل ه ای
ــر  ــه ب ــر مجموع ــوند. ه ــه می ش ــکار گرفت ــرح ب ــق ط ــف اف ــال های مختل ــرای س ب

ــردد: ــر مشــخص می گ ــای زی حســب معیاره
 نحوه توسعه شبکه حمل و نقل عمومی

 هزینه های بهره برداری سیستم حمل و نقل 
 سیستم ترابری کوچک با سیستم ترابری گسترده

 ایجاد بزرگراه ها، راه های مختلف جدید یا بهسازی راه های موجود
ــا  ــا اهــدای کمک هــای دولتــی ی  ایجــاد اشــتغال، وضــع عــوارض و مالیات هــا ی

عمومــی بــه مناطــق مشــخص 
 تأمین مسکن،کمک های دولتی به مناطق مشخص 
 میزان عرضه زمین، کنترل نحوه استفاده از اراضی

ــل و نحــوه اســتفاده از  ــع رشــد اقتصــادی، حمــل و نق ــای جام ــه مدل ه اینگون
اراضــی را می تــوان بــرای ارزیابــی مجموعــه ای از سیاســت ها و پروژه هــای مختلــف 

در توســعه شــهرها و مناطــق کشــور بــکار گرفــت.
بنابرایــن در توســعه پایــدار شــهری اســتفاده از مــدل فوق الذکــر ضــروری اســت. 
ایــن امــر بــه ایــن معنــی اســت کــه ساختمان ســازی بــدون تامیــن نیازهــای شــبکه 
حمــل و نقــل و ترافیــک پایــدار نیســت. بــه عبــارت دیگــر، تأمیــن نیازهــای حمــل 
ــتفاده کنندگان از  ــاکنان و اس ــط س ــده توس ــد ش ــفر های تولی ــامل س ــل، ش و نق

مثـال تولیـد ترافیـک در یـک منطقه شـهری با مکان فعالیتهای شـهری نسـبت دارد 
و تامیـن سـفر ها بنوبـه خـود نیـاز بـه ایجـاد تأسیسـات زیـر بنایـی حمـل و نقـل و 
اسـتفاده از آن هـا می باشـد. برنامه ریـزی، طراحـی و ایجـاد شـبکه حمـل و نقـل بـر 
اسـاس مـدل علمـی رشـد اقتصـادی، نحـوه اسـتفاده از اراضی و شـبکه حمـل و نقل 

صـورت می گیـرد. )شـکل 1(
این مدل شامل سه جزء مدل می باشد:
)1( جزء مدل اقتصادی رشد منطقه ای

رشد فعالیتهای اقتصادی و مسکونی تمام منطقه را پیش بینی می نماید.
)2( جزء مدل نحوه استفاده از اراضی

مکان این فعالیت ها را در داخل ناحیه های مشخص شده پیش بینی می کند.
)3(جزء مدل حمل و نقل

سفرهای بین نواحی و فعالیت ها را پیش بینی می نماید. 

ــل  ــل و نق ــدل حم ــزء م ــد. ج ــاط دارن ــر ارتب ــه یکدیگ ــا ب ــزء مدل ه ــام ج تم
ــدل  ــزء م ــده، از ج ــخص ش ــه مش ــر ناحی ــا را در ه ــکان فعالیته ــات و م خصوصی
ــد  ــک تولی ــدار ترافی ــا مق ــن داده ه ــد. ای ــتفاده از اراضــی کســب می نمای نحــوه اس
شــده در هــر ناحیــه را مشــخص می کنــد. بــه همیــن ترتیــب جــزء مــدل حمــل و 
ــه  ــر ناحی ــا در ه ــی فعالیت ه ــای جایگزین ــورت هزینه ه ــات الزم را بص ــل اطالع نق
بــه جــزء مــدل نحــوه اســتفاده از اراضــی می دهــد. هزینه هــای جایگزینــی مبتنــی 
ــه  ــل منطق ــف در داخ ــی مختل ــای نواح ــن فعالیته ــافرت بی ــی مس ــه کل ــر هزین ب
ــات الزم را  ــدل نحــوه اســتفاده از اراضــی اطالع ــن جــزء م ــر ای می باشــد. عــالوه ب
بصــورت تعــداد و خصوصیــات فعالیتهــای مختلــف کــه در یــک محــدوده زمانــی باید 
تخصیــص داده شــوند، از جــزء مــدل اقتصــادی رشــد منطقــه ای دریافــت می نمایــد.

ــتفاده از اراضــی و  ــه اس ــوط ب ــی مرب ــای کل ــدل داده ه ــزء م ــن ج ــن ای همچنی
ــد  ــدل رش ــزء م ــه ج ــت ب ــر فعالی ــرای ه ــل را ب ــل و نق ــای حم ــپس هزینه ه س

منطقــه ای بــاز می گردانــد.

  ونکوور - شهر پایدار
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ســاختمان، محل هــای کافــی پارکینــگ و تامیــن شــبکه حمــل و نقــل عمومــی و 
خصوصــی مناســب الزامــی اســت.

هویــت شــهرها بــر حســب فعالیت هــای اقتصــادی، ســاختمان ها، شــبکه 
ــا،  ــد میدان ه ــی مانن ــر ســاخت های عموم ــا، زی حمــل و نقــل و ترافیــک، خیابان ه
بلوار هــا، پارک هــا و فضــای ســبز و فضا هــای فرهنگــی ماننــد کتابخانه هــا تعریــف 
می شــوند. زیــر ســاخت های عمومــی و خیابان هایــی کــه بــه طــور مناســب و پایــدار 
ــهر ها  ــونت در ش ــت و خش ــرخ جنای ــش ن ــه کاه ــده اند، ب ــاخته ش ــی و س طراح

ــد.  ــط زیســت طبیعــی موثرن ــد و در حفــظ محی کمــک می نماین
ــمی و  ــای رس ــرای فعالیت ه ــای الزم ب ــی، فضاه ــاخت های عموم ــر س ــن زی ای
ــهروندان را  ــی ش ــادی و تفریح ــی، اقتص ــی، مذهب ــی، اجتماع ــمی فرهنگ ــر رس غی

ــد. ــت می نماین ــه را تقوی ــت جامع ــد و هوی ــم می نماین فراه
ــر  ــان ب ــهروندان و از می ــری ش ــاس براب ــود احس ــبب بهب ــی س ــای عموم فضا ه
ــر  ــا و زی ــداث فضا ه ــرمایه گذاری در اح ــردد. س ــهر می گ ــض در ش ــتن تبعی داش
ــهری،  ــد ش ــو لی ــش ت ــهری، افزای ــی ش ــود زندگ ــبب بهب ــو می س ــاخت های عم س
دسترســی بهتــر بــه فرصت هــای شــغلی، خدمــات شــهری و اطالعــات شــهر ونــدی 
می گــردد. ســاختمان ها پایــدار یــا ســاختمان های ســبز و فضا هــای عمومــی 
ــه  ــرای پایــداری زیســت محیطــی نیــز مهــم اســت. وجــود دسترســی مناســب ب ب
فضاهــای عمومــی و فضا هــای ســبز در شــهر ها ســبب نشــاط شــهری می گــردد و 

ــی می بخشــد. ــی شــهروندان فزون ــه ســالمت عموم ب
احـداث نمایشـگاه بین المللـی شـهر آفتـاب در جنـوب تهـران و سـاخت شـبکه 
دسترسـی متـرو و جاده هـای منتهـی بـه آن را می توان به عنـوان یک پـروژه عمرانی 

پایـدار و فضـای عمومی شـاخص و مناسـب شـهری نـام برد.
از ســوی دیگــر، ســاختمان بــرج میــالد و شــبکه دسترســی بــه آن، کــه مــورد 
بازدیدبســیاری از شــهروندان تهرانــی، ایرانــی و گردشــگران و بازدید کننــدگان 
ــی و  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــری از فعالیت ه ــز مظه ــرد، نی ــرار می گی ــی ق خارج

ــت. ــدار اس ــگری پای گردش

پایان سخن
سـاخت و سـاز پایدار در شـهرهای کشـور هنوز توسـعه نیافته اسـت. پرداختن به 
زیبایـی نمـای سـاختمان و لوکس سـازی بسـیار بیشـتر از پرداختـن به مقاوم سـازی، 
بهینه سـازی مصـرف انـرژی در سـاختمان، بازیافـت آب مصرفی، بازیافت مـواد زاید و 
کاهـش آلـوده کننده هـای آب، خاک و هوا و تأمین سیسـتم حمـل و نقل و پارکینگ 

مؤثـر و پایـدار در محـل سـاختمان و حوزه نفوذ آن اسـت. 
از این رو اراده ای جّدی در نهادهای شهرســازی ملی، اســتانی، منطقه ای و شــهری 
نیــاز اســت کــه با تهیه برنامــه ای مدون و بازنگــری در مقررات صدور جواز ســاختمان، 
ــد. ــازی نماین ــهری را پایدار س ــی ش ــی و خصوص ــای عموم ــاز فضاه ــاخت و س س

منابع و مآخذ
- پایگاه اینترنتی اطالعات مرکز آمار ایران

- www.un.org
- Applied Research of Cambridge Limited, Land – Use Transport Model    



نگاهی به سیستم متروی کالنشهرهای کشور
A Glance at the Metro System of the Iranian Larger Cities 

توسعه متروی شهر پکن
 Development of Beijing Metro

بخش سوم : نمونه های جهانی
II: International Examples
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ــون  ــا 10 میلی ــه ت ــران وجــود دارد ک ــروی ته ــی در شــبکه مت ــت فن ظرفی
نفــر مســافر در روز را جــا بــه جــا نمایــد. بــا افزایــش تعــداد واگن هــا و کاهــش 

فاصلــه گــذر دو قطــار بــه 3 الــی 4 دقیقــه ایــن امــر قابــل انجــام اســت. 
در حــال حاضــر هــدف دســت یابــی بــه ســهم 75 درصــدی حمــل و نقــل 
عمومــی از ســفر های پایتخــت و احــداث 100 کیلومتــر خــط جدیــد متــرو در 
دســتور کار معاونــت حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران قــرار دارد. بــا 
توجــه بــه ایــن کــه چالــش شــماره یــک شــهر تهــران کــه شــهروندان تهرانــی 
ــای  ــن آالینده ه ــد و مهم تری ــوا می باش ــی ه ــرار داده آلودگ ــد ق ــورد تهدی را م
هــوا خودرو هــا هســتند، گســترش حمــل و نقــل عمومــی بــه ویــژه گســترش 
ــا اســتفاده از سیســتم های  سیســتم متــرو در برنامــه کار قــرار گرفتــه اســت. ب
ــل ــوان حداق ــه شــخصی، می ت ــه جــای وســایل نقلی ــی ب ــل عموم حمــل و نق

30 درصد از تولید گازهای آالینده هوا را کاست.
 توســعه سیســتم متــروی تهــران و ســایر کالنشــهر های کشــور در افزایــش 
ســهولت جــا بــه جائــی و بهبــود کیفیــت زندگــی شــهروندان نقــش مهمــی ایفــا 

می نمایــد و ضــروری اســت بــا جدیــت و شــتاب بیشــتری انجــام شــود.

سیستم قطار شهری مشهد
جمعیــت   بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  کالنشــهر  دومیــن  مشــهد 
حــدود3.100.000 نفــر می باشــد. ایــن شــهر ســاالنه 25 میلیــون زائــر و مســافر 

ــد.  ــذب می نمای ــود ج ــه خ ــران ب ــر ای از سراس
در شــهر مقــدس مشــهد، مســئوالن شــهرداری بــا همــکاری مرکــز مطالعــات 
ــرح  ــال های 1373 و 1383 ط ــریف در س ــی ش ــگاه صنعت ــل دانش ــل و نق حم

ــور،  ــهر های کش ــروی کالنش ــی مت ــل عموم ــل و نق ــتم حم ــترش سیس گس
ــت. در  ــهر ها اس ــن ش ــوای ای ــاک ه ــی خطرن ــا آلودگ ــارزه ب ــن راه مب مهم تری
ــیراز،  ــان، ش ــهد، اصفه ــران، مش ــامل ته ــور ش ــهر کش ــر 9 کالنش ــال حاض ح
تبریــز، اهــواز، کــرج، قــم و کرمانشــاه احــداث خطــوط متــرو را آغــاز نموده انــد.

طبــق گــزارش ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور، 9 خــط متــرو 
ــه  ــتگاه ب ــا 140 ایس ــر ب ــول 226 کیلومت ــه ط ــوع ب ــهر در مجم ــن 9 ش در ای
ــده و  ــرداری ش ــوط بهره ب ــی از خط ــل برخ ــت. تکمی ــیده اس ــرداری رس بهره ب
خطــوط در دســت ســاخت جمعــا بــه طــول 353 کیلومتــر و 250 ایســتگاه در 

دســت انجــام اســت.
در حــال حاضــر ســاالنه حــدود 761 میلیــون ســفر توســط متــرو در 
ــز انجــام می گــردد. عمــده  شــهر های تهــران، مشــهد، اصفهــان، شــیراز و تبری
ایــن ســفر ها بــا رقمــی بالــغ بــر 750 میلیــون ســفر مربــوط بــه شــهر تهــران 
اســت. ســهم مشــهد 5.3 میلیــون ســفر، اصفهــان 1 میلیــون ســفر، شــیراز 3.7 
میلیــون ســفر، تبریــز حــدود 1 میلیــون ســفر و ســایر کالنشــهر ها هنــوز خــط 

ــد. ــرداری ندارن ــت بهره ب ــرو دردس مت
ــر  ــرداری و 130 کیلومت ــت بهره ب ــرو در دس ــر مت ــت 175 کیلومت در پایتخ
در دســت ســاخت اســت کــه از ایــن رقــم 64 کیلومتــر خطــوط 6 و 7 متــرو را 
شــامل می شــود. همچنیــن 53 کیلومتــر مربــوط بــه خــط تهــران- پرنــد و 13 

کیلومتــر مربــوط بــه خــط تهــران - اسالمشــهر می باشــد.
طبــق آخریــن مطالعــات ترافیکــی انجــام شــده، خطــوط متــروی عادی شــهر 
تهران شــامل 9 خط می باشــد. خطوط 6 و 7 در دســت ســاخت هســتند و تا سال 
آینــده بــه بهره بــرداری می رســند. خطــوط 8 و 9 در دســت مطالعــه می باشــند.

نگاهی به سیستم متروی 
کالنشهر های کشور

A Glance at
the Metro System of the 

Iranian Larger Cities 
گرد آورنده: هیات تحریریه

Prepared by: Board of Editors
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جدول )1( وضعیت بهره برداری و ساخت خطوط مترو در کالنشهر های کشور

ــی  ــل عموم ــل و نق ــتم های حم ــور سیس ــهر های کش ــار دارد در کالنش انتظ
ــام مســئوالن  ــت تم ــت وجدی ــا هم ــهری، ب ــار ش ــر سیســتم قط ــز ب ــا تمرک ب
ــا ســهولت، ســرعت و  ــی شــهروندان ب ــن راه جابه جائ ــا از ای ــد ت گســترش یابن
ــد. ــوا کاهــش یاب ــاک ه ــای خطرن ــه و آلودگی ه ــی بیشــتری انجــام گرفت ایمن

ــفر های  ــم س ــد. حج ــه نموده ان ــهد را تهی ــهر مش ــل ش ــل و نق ــتم حم سیس
روزانــه در مشــهد بالــغ بــر 5.3 میلیــون می گــردد. طبــق ایــن مطالعــات شــهر 
مشــهد نیــاز بــه 5 خــط متــرو دارد. خــط1 قطــار شــهری مشــهد بــه طــول 24 
کیلومتــر و بــا 24 ایســتگاه از ســال 1389 در حــال بهره بــرداری می باشــد. ایــن 
ــر ســطحی و 11 ایســتگاه رو ســطحی می باشــد.  خــط شــامل 13 ایســتگاه زی
ایــن خــط شــامل 15.5کیلومتــر تونــل و 8.5 کیلومتــر مســیر روســطحی اســت. 

ظرفیــت جــا بــه جایــی ایــن خــط 170.000 ســفر در روز می باشــد.

سیستم قطار شهری اصفهان
ــت دار قطــار  ــه خطــوط اولوی ــی 1377 طراحــی اولی در ســال های 1375 ال
شــهری اصفهــان و حومــه انجــام گرفــت. در حــال حاضــر 3 خــط متــرو بــرای 

شــهر اصفهــان طراحــی شــده اســت. 
ــه طــول 12.5  ــه جنــوب( ب در ســال 1380 طــرح نهایــی خــط 1)شــمال ب
ــا اضافــه  کیلومتــر مصــوب و عملیــات اجرایــی ســاخت تونــل آن آغــاز شــد. ب
شــدن 7.7 کیلومتــر مســیر کاوه- قــدس )شــمال- غــرب( در حــال حاضــر خــط 
اول قطــار شــهری اصفهــان از شــمال غــرب تــا جنــوب غــرب بــه طــول 20.2 

ــل می باشــد. ــر در دســت تکمی کیلومت
خــط 1 قطــار شــهری اصفهــان بــه طــول 10.5 کیلومتــر بــا 11 ایســتگاه در 

مهــر مــاه 1394 مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.
ــرداری و ســاخت خطــوط متــرو در کالنشــهر های کشــور در  وضعیــت بهره ب

جــدول 1 نشــان داده شــده اســت.

تهران            

مشهد              

اصفهان             
شیراز          

تبریز         

اهواز          
کرج         
قم         
کرمانشاه         

نام شهرردیف
در دست بهره برداری

)کیلومتر(
در دست بهره برداری 

)کیلومتر(

175
24

10.5
10.5

6

-
-
-

-

1
2
3
4

5
6

7

8
9

130

43

32
30

34
22.7

27
22
13 
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توسعه متروی شهر پکن
Development of Beijing Metro
گرد آورنده: دکتر مینا ابراهیمی

Prepared by Mina Ebrahimi, B.Sc., Ph.D.

طــرح متــروی شــهر پکــن در ســال 1965 تصویــب و خــط اول آن بــه طــول 
ــال 1965  ــد و در س ــاخته ش ــی س ــات نظام ــاس مالحظ ــر اس ــر ب 24 کیلومت

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م
ــن شــهر را  ــروی ای ــروی شــهر پکــن طــول خطــوط مت ــه توســعه مت برنام
بزرگتــر از سیســتم های غــول پیکــر متــروی شــهر های لنــدن، پاریــس، 
نیویــورک، مســکو و توکیــو نمــوده اســت. سیســتم متــروی شــهرپکن بعــد از 
ــروی جهــان می باشــد.  ــزرگ مت ــروی شــهر شــانگهای، دومیــن سیســتم ب مت
ــت آن  ــه جمعی ــن ک ــهر پک ــروی ش ــان مت ــتا ب ــعه ش ــه توس ــن توجی مهم تری
21.7 میلیــون نفــر اســت، کاهــش آلودگی هــای ناشــی از ترافیــک می باشــد.

در ســال 1392 در مجمــوع 17 خــط متــرو بــه طــول 456 کیلومتــر شــامل 
227 ایســتگاه در شــهر پکــن مــورد بهره بــرداری قرارگرفــت. در حــال حاضــر 
متــروی شــهر پکــن دارای 18 خــط بــه طــول 554 کیلومتــر بــا 334 ایســتگاه 

ــون می باشــد. ــه حــدود 10 میلی ــداد ســفر های روزان و تع
ــال  ــا س ــرو ت ــوط مت ــول خط ــن، ط ــهر پک ــروی ش ــعه مت ــه توس در برنام
ــا  ــه 1000 کیلومتــر خواهــد رســید. در ایــن برنامــه تعــداد ســفر ها ب 2020 ب
سیســتم حمــل و نقــل عمومــی بــه 60 درصــد و سیســتم متــرو 62 درصــد کل 

ــت. ــد گرف ــر خواه ــی را در ب ــل عموم ســفر های حمــل و نق

ــال  ــامبر س ــاه دس ــت از م ــوده اس ــالم نم ــن اع ــل پک ــل و نق ــازمان حم س
2017 اولیــن خــط متــروی کامــال اتوماتیــک بــدون راننــده راه انــدازی 
ــر  ــی بهت ــی بیشــتر و کارائ ــامل ایمن ــک ش ــروی اتوماتی ــای مت ــود. مزای می ش

سیســتم متــرو می باشــد.



شرکت یادمان سازه در مسیر توسعه پایدار
Yadman Saze Company on the Route to Sustainable Development

ویژگی های تونل های ارتباطی شهر استکهلم، سوئد
Features of Urban Highway Tunnels in Stockholm, Sweden

بخش چهارم: دنیای سازه های حمل و نقل
IV: The World of Urban Transportation Structures



ــازه  ــان س ــرکت یادم ش
ــدار  ــعه پای ــیر توس در مس
Yadman Saze Company on 
the Route to Sustainable 
Development
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گرد آورندگان: مهندس مهدی پور شاسب، مهندس نیما نور محمدی
Prepared By: Mehdi Poor Shasb, Civ.Eng.,M.Sc.;
Nima Noormohammadi, Industrial Eng., M.Sc.

1- مقدمه
شــرکت یادمــان ســازه در ســال 1373 تاســیس شــد و وابســته بــه حــوزه 
ــرای  معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری تهــران می باشــد. ایــن شــرکت ب
ــده  ــاد گردی ــی ایج ــزرگ عمران ــای ب ــا و پروژه ه ــت طرح ه ــاخت و مدیری س
ــن  ــات بی ــز ارتباط ــای مرک ــری پروژه ه ــازه مج ــان س ــرکت یادم ــت. ش اس
ــن  ــای بی ــز همایش ه ــالد، مرک ــرج می ــای ب ــامل پروژه ه ــران ش ــل ته المل
الملــل و مجموعه هــای جنبــی می باشــد. همچنیــن شــرکت یادمــان ســازه 
ــاب اســت کــه درجنــوب  ــروژه مجموعــه نمایشــگاهی شــهر آفت مجــری پ
شــهر تهــران در زمینــی بــه مســاحت 138 هکتــار در مجــاورت مرقــد مطهر 
امــام خمینــی )ره( بــه فاصلــه کمــی از فــرودگاه بین المللــی امــام خمینــی 

)ره( قــرار دارد.
ــر  ــازی، تعمی ــی مقاوم س ــات تخصص ــرای عملی ــال 1392 اج ــاز س از آغ
ــهر  ــورای ش ــه ش ــا مصوب ــران ب ــهر ته ــواره رو ش ــای س ــداری پل ه و نگه
ــد.  ــذار ش ــرکت واگ ــن ش ــه ای ــی ب ــی و عمران ــت فن ــط معاون ــران توس ته
ــن  ــی از مهمتری ــا یک ــداری پل ه ــر و نگه ــازی و تعمی ــازی، ایمن س مقاوم س

ــت. ــدار اس ــعه پای ــی توس ــی و مهندس ــات فن اقدام
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140 دســتگاه پــل اجــرا گردیده اســت.

تعمیرات تخصصی اجراشده پل های سواره رو عبارتند از:
1- تعمیرات کلی

 تعمیر کلیه اتصاالت پیچ و مهره ای پل های فلزی
 مقاوم سازی و تعمیرات اساسی تیر های بتنی و فلزی

2- روکش آسفالت پل
 تعویض روکش آسفالت

 لکه گیری آسفالت
 درز گیری روکش آسفالت پل ها

3- درز های انبساط
 تعویض کامل درز انبساط

 ترمیم درز انبساط 
 تعویض الستیک های طولی
 اجرای درز انبساط پیاده رو
 تعویض درز انبساط فلزی

 برس زنی و رنگ آمیزی محل جوش ها
 اجــرای ســونداژ، برداشــت پلیــت لغزنــده، نصــب پــرده آب بنــدو نصــب ورق 
لغزنــده، اصــالح نشــیمن نبشــی، رفع خطــر احتمالی)درز انبســاط تخریب شــده(

 تعویض روکش آسفالت درز انبساط
 تست آب بندی درز های انبساط

 آسفالت درز های انبساط

4- نئوپرن ها
 ســاخت و نصــب پایه هــای موقــت جک هــای باال برنده عرشــه، تخریب نشــیمن 
ــا ــزی کربل ه ــن ری ــدی و بت ــور، قالب بن ــت آرمات ــوراخ کاری، کاش ــرن، س نئوپ

5- کوله ها
 اجرای مالت ترمیمی کوله

 ترمیم دیوار کوله ها
 تقویت نشیمنگاه کوله ها

6- ریل ها
 نصب گارد ریل

 اجرای دست انداز گارد ریل بر حسب طول
 کاشت بولت، مونتاژ هند ریل

7- محدودیت ارتفاع
 اصالح ارتفاع گاباری

 نصب گاباری بند تا ارتفاع مجاز در محل جهت جلو گیری از خطرات احتمالی

8- رفیوژ
 اصـالح و ترمیـم زهکش های رفیوژ میانی عرشـه بتنی بر حسـب تعـداد دریچه

 عایق کاری رفیوژ میانی

9- تابلیه
ــر،  ــای تی ــودن آرماتور ه ــپ نم ــده، اورل ــیب دی ــر آس ــای تی ــب بتن ه  تخری

ــی ــر بتن ــگ تی ــر، گروتین ــراف تی ــدی اط قالب بن

فعالیت هــای شــرکت یادمــان ســازه در خصــوص پل هــای ســواره رو عبارتنــد از :
 

 تعمیرات تخصصی و مرمت اساسی پل ها 
 رفع خطر احتمالی و آسیب های وارده بر پل ها
 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای و سازه ای پل ها

 تعمیر و تعویض درز های انبساط
 تعمیر و تعویض نئوپرن ها

 اصالح و نصب سیستم زهکش پل ها 
 ترمیم ستون ها، سر ستون ها و نشیمن گاه ها

 تهیه شناسنامه پل های سواره رو 
 بازدید های دوره ای و بازرسی فنی از کلیه پل های شهر تهران 

 نصب هندریل و تعویض روکش آسفالت پل ها
 سایر اقدامات مورد نیاز جهت مرمت و تعمیر پل های واقع در شهر تهران

آنهـا،  بـودن  تخصصـی  بـه  توجـه  بـا  سـازه  یادمـان  شـرکت  فعالیت هـای 
ایمن سـازی وپایدار سـازی زیـر سـاخت های شـهری و ابعـاد گسـترده پروژه هـا، 
از اهمیـت خاصـی بـرای توسـعه پایـدار برخـوردار اسـت. از ایـن رو انعـکاس این 
فعالیت هـای تخصصـی از جهـت اطـالع رسـانی و تبـادل دانـش و تجربیـات در 

سـطح شـهر تهـران و در سـطح کشـور ضـرورت دارد.
هـدف معرفـی فعالیت هـای شـرکت یادمـان سـازه تبـادل دانـش و تجربیـات 
مدیریت و سـاخت پروژه های این شـرکت با مدیران، مهندسـان، اسـاتید دانشگاه 

و شـهروندان در سـطح شـهر تهران و در سـطح کشـور است.
پیشـرفت های دانـش مهندسـی، مدیریـت پـروژه و مدیریت عمرانی شـهری و 
روند پرشـتاب گسـترش آن، موجب رشـد و توسـعه شـگفت انگیزی در شـهر ها و 
کشـور های جهـان شـده اسـت. در عین حال این رشـد و توسـعه همـراه با برخی 
آسـیب های جـدی بـر محیـط زیسـت و کیفیت زندگـی بوده انـد که با توسـعه و 

عمـران پایـدار شـهری این آسـیب ها را می تـوان به حداقل رسـاند.

2- فعالیت های شرکت یادمان سازه در سال 1394
اهم فعالیت های شرکت یادمان سازه در سال 1394 شامل پروژه های زیر می باشد.

 مقاوم سازی و تعمیرات تخصصی پل های سواره رو تهران
اهم آسیب دیدگی های پل ها عبارتند از:

 اضمحالل الستیک های درزهای طولی
 شوره زدگی و پوکی عرشه در قسمت درز انبساط طولی

 تخریب درز انبساط سواره رو
 تخریب درز انبساط پیاده رو

 شکستگی بولت ها و تخریب پاشنه درز انبساط
 تخریب و فرسودگی رو کش آسفالت

 تخریب تیر های بتنی و فلزی
 جا به جایی عرشه

 آسیب دیدگی گاردریل ها
 تخریب پیاده رو ها
 تخریب نئوپرن ها

 آسیب دیدگی نشیمنگاه کوله ها
 تخریب و آسیب دیدگی ستون ها و سر ستون ها
 تخریب شن گیر ها بر اثر بر خورد وسیله نقلیه

 اختالل در سیستم زهکش
 تخریب سیستم زهکش

 آسیب دیدگی شمع ها
در ســال 1394 تعمیــرات تخصصــی، مقاوم ســازی و بهســازی لــرزه ای و ســازه ای 
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 ترمیم تیر های آسیب دیده با مالت ترمیمی
 تخریب دال بتنی، آرماتور بندی و بتن ریزی دال

10- عرشه
 جک زنی و اصالح اختالف تراز ایجاد شده به علت جا به جایی عرشه

 اجرای آسفالت عرشه در قسمت تخریب شده
 اجرای مالت ترمیمی عرشه

11- پیاده رو
 تعویض جداول و اصالح کامل پیاده رو

 مرمت پیاده رو ها
12- ستون ها و سر ستون ها
 ترمیم ستون و سر ستون

 سونداژ و ایزوالسیون ستون
 آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی ستون

 سند بالست ستون
 الیه برداری ستون

 تخریــب پایــه ســتو ن هــاو ســر شــمع، تســت کشــش آرماتــور، کاشــت آرماتور 
ــتون ها ــر س ــتون ها و س ــزی س و بتن ری

 خاک برداری پای ستون ها
 آرماتور بندی، قالب بندی و بتن ریزی و ایزوالسیون فونداسیون

13- زهکشی
 احیای سیستم زهکش

 اصالح و ترمیم زهکش در قسمت درز انبساط بر حسب طول
 اصالح سیستم زهکشی کوله ها

پل انقالب- سپاهپل انقالب- سپاه

پل حافظ - انقالب پل حافظ - انقالب

پل مدرس - حقانی 
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ب- پروژه های تعمیرات تخصصی پل های سواره رو در شهر تهران
پروژه هـای تعمیـرات تخصصـی پل هـای سـواره رو شـهر تهـران در سـال 1395 
شـامل 100 دسـتگاه پـل در مناطـق 22 گانـه شـهر تهـران می باشـد. ایـرادات 
مشـاهده شـده در ایـن پل هـا کـه باید رفع شـوند، شـامل مـوارد زیر می باشـند.

1- آسیب های کلی
 نیاز به مقاوم سازی سازه ای پل

 ارتعاش غیر عادی پل یا ملحقات آن در اثر بار های بهره برداری
 زنگ زدگی شدید قطعات فلزی سازه ای

 نیاز به تعمیر شاه تیر های اصلی
 خوردگی آرماتور ها

2- روکش آسفالت پل
 خرابی روکش آسفالت پل

3- درز های انبساط
 آسیب زدگی درز های انبساط

 نشت آب از درزانبساط
 پر شدن درز های انبساط از خاک و نخاله

 تخریب درز های االستومری طولی

4- نئوپرن ها
 آسیب دیدگی نئوپرن ها

5- کوله ها
 خرابی و خوردگی بتن کوله

 تغییر شکل غیر عادی در عناصر تکیه گاهی کوله
 امــکان افتــادن عرشــه در هنــگام رویــداد زلزلــه ناشــی از عــدم تامیــن عــرض 

 کور کردن سوراخ های زهکشی سطح عرشه

3- برنامه های شرکت یادمان سازه در سال 1395
الف- پروژه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی

ــدول  ــا در ج ــازی پل ه ــرزه ای و مقاوم س ــازی ل ــای بهس ــدی پروژه ه اولویت بن
زیــر ارایــه شــده اســت.

پل حکیم - کن پل مبدل قم

پل حکیم - کن پل حکیم - کن 

ف 
ردی

 نام پروژه
 )موقعیت تقاطع(

پیمانکاردستگاه نظارت 
شهرداری 

منطقه

11و17رامانسازیان نواب - هالل احمر1

11و17رامانسازیان نواب - قزوین2

1رامانسازیان چمران - نمایشگاه 3

1رامانکرانه به کرانه پارس صدر - شریعتی4

1رامانسازیان امام علی - بابایی5

3رامانسازیان همت - کردستان6

4رامانسازیان همت )زین الدین( - امام علی7

3رامانسازیان همت - گاندی8

11و10رمگاسازسازیان نواب - امام خمینی9

1و3راه شولدرکرانه به کرانه پارس صدر - مدرس10

2ساتراپ دژکارساتروپات پلچمران- مالصدرا11

5ساتراپ دژکارساتروپات پلحکیم-کن12

20رامانکرانه به کرانه پارس مبدل قم13
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کافــی بــرای تکیــه گاه کولــه
 بروز فرسودگی و اضمحالل مصالح در عناصر تکیه گاهی کوله
 تجمع خاک و نخاله در اطراف پایه، کوله و عناصر تکیه گاهی

 دارا نبودن پایداری خاک پشت کوله در مجاورت پل

6- قرنیز، جدول، نیو جرسی
 خرابی قرنیز ها

 خرابی جدول ها
 خرابی نیو جرسی
 تخریب شن گیر ها
 نشست پیش دال

7- هند ریل ها
 آسیب دیدگی و زنگ زدگی هند ریل ها و عدم تامین ایمنی

 ارتفاع غیر مجاز هند ریل ها
8- محدودیت ارتفاع

 نیاز به نصب گاباری سنج محدودیت ارتفاع
 کمبود ارتفاع مجاز

9- رفیوژ
 اصالح رفیوژ

10- تابلیه
 خرابی ایزوالسیون تابلیه

 آثار برخورد وسایط نقلیه با تابلیه

11- عرشه
 اضمحالل و خوردگی بتن عرشه

 ترک بتن عرشه
 خرابی ایزوالسیون عرشه

 باز شدن و یا لق شدن پیچ ها در اتصاالت پیچی عرشه فلزی
 امــکان افتــادن عرشــه در هنــگام وقــوع زلزلــه ناشــی از عــدم تامیــن عــرض 

کافــی بــرای تکیــه گاه پایه
 اتصــال نــا متناســب تیــر کنســول بــه ســخت کننده هــا و احــداث تکیــه گاه اضافی 
ــا  ــه وجــود آمــدن ن ــزی عرشــه کــه احتمــال ب ــرای تیــر فل ــا بلــوک ســیمانی ب ب

پایــداری بــرای تیــر دارد
 تراز نبودن عرشه در دو طرف درز و اعمال ضربه به خودرو های عبوری

 زنگ زدگی شدید قطعات فلزی عرشه ناشی از کیفیت نا مطلوب رنگ و پوشش

12- پیاده رو
 عدم وجود عرض کافی پیاده رو

 خرابی روکش پیاده رو
 کم بودن ارتفاع پیاده رو

13- تابلو های تبلیغاتی
 نصب غیر اصولی تابلو های تبلیغاتی

 بیرون زدگی اعضای تابلو های تبلیغاتی در محل پیاده رو

14- پرچم ها
 نصب غیر اصولی پرچم

 نصب غیر اصولی تابلو یا پرچم تبلیغاتی سنگین به نرده یا قرنیز

15- ستون ها و سر ستون ها
 تخریب ستون ها و سر ستون ها

16- پایه
 وجود ترک و آثار خرابی در بتن پایه

 آثار فعل و انفعاالت شیمیایی در بتن اصلی سازه ای پایه یا کوله
 بروز فرسودگی و اضمحالل مصالح در عناصر تکیه گاهی پایه

 وضعیت عدم حفاظت از پایه ها در برابر ضربه خودرو ها

17- سقوط
 خطر سقوط قطعات غیر سازه ای

 خطر سقوط مصالح

18- زهکشی
 عدم تامین ایستایی کافی در لوله های زهکشی طولی یا قائم

 مشکالت و نا رسائی زهکش
 عدم هدایت لوله های زهکش به سیستم دفع آب های سطحی شهر

 عدم کارا ئی لوله های جمع آوری آب های سطحی
 نشت آب از لگنچه ها

 شســته شــدن خــاک زیــر رمپ هــای ورودی و امــکان نــا پایــداری خاکریــز در 
اثــر جــاری شــدن روان آب ســطحی از کنــار کوله هــا

19- تاسیسات عبوری پل
ــرق متصــل  ــه تاسیســات ب ــن لول ــرار گرفت ــا ق  در معــرض برخــورد خودرو ه

ــت ها ــه پس ــده ب ش
 وجود مشکل در تاسیسات عبوری پل

 آسیب دیدگی و اتصال نا متناسب پایه چراغ برق

4- نتیجه گیری
پل هــای شــهر تهــران از اهمیــت راهبــردی بــر خوردارنــد. پل هــا نقــش مهمــی 
در ایجــاد دسترســی بــه نقــاط مختلــف داخــل شــهر و خــارج شــهر دارنــد. در 
هنــگام بــروز حــوادث غیــر مترقبــه تــاب آوری و مقــاوم بــودن پل هــا در مدیریت 
ــازه های  ــه س ــهری از جمل ــای ش ــدی دارد. پل ه ــش کلی ــه نق ــران حادث بح
ــوادث  ــوع ح ــگام وق ــیب پذیری در هن ــورت آس ــه در ص ــند ک ــی می باش مهم
ــوند. ــی می ش ــاد خســارات هنگفت ــه، ســبب ایج ــیل و زلزل ــد س ــی مانن طبیع
ــان  ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــران ب ــهر ته ــای ش ــم پل ه ــی منظ ــی فن بازرس
ــت  ــا دارای اهمی ــه پل ه ــت یکپارچ ــت مدیری ــا جه ــازه ای آن ه ــی س از ایمن
ــه بهســازی و مقاوم ســازی پل هــا از دو جنبــه  ــزوم توجــه ب ــی اســت. ل فراوان
ــی  ــرمایه های مل ــن س ــا از مهمتری ــه پل ه ــن ک ــی ای ــت. یک ــر اس ــل ذک قاب
ــاب آوری  ــه عملکــرد و ت ــن ک در شــبکه های ترافیکــی هســتند. و دیگــری ای
شــریان های حیاتــی در هنــگام بــروز بالیــای طبیعــی و حــوادث غیــر مترقبــه 

بســیار ضــروری اســت.
شـرکت یادمـان سـازه به عنـوان سـازمانی تخصصی در امـر مقاوم سـازی، تعمیر 
و نگهـداری پل هـای شـهر تهـران، مشـتاق بـه تبـادل دانـش و تجربیـات علمی 
و عملـی مقاوم سـازی، بهسـازی و نگهـداری پل هـا بـا مهندسـان، متخصصیـن 
و اسـاتید دانشـگاه ایـن رشـته می باشـد. امیـد مـی رود بـا ایـن اقـدام، گام هـای 
بیشـتری در راه گسـترش دانـش مدیریـت نگهداری پل ها و توسـعه پایدار شـهر 

تهران برداشـته شـود.
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ویژگی های تونل های ارتباطی شهر استکهلم، سوئد

Features of Urban Highway 
Tunnels in Stockholm, Sweden

1- مقدمه
احــداث تونل هــای ارتباطــی شــهری در شــهرهای مهــم جهــان در حــال 
ــهر  ــی در ش ــای ارتباط ــای تونل ه ــزارش ویژگی ه ــن گ ــت. در ای ــترش اس گس

ــود. ــه می ش ــا ارای ــی آن ه ــی و ایمن ــخصات فن ــامل مش ــتکهلم ش اس

2- آزادراه E4 )آزادراه اروپایی شماره 4(
آزاد راه E4 ازکنــار شــهر اســتکهلم بــه صــورت تونــل می گــذرد و یکــی 
ــل  ــن تون ــن تونل هــای ارتباطــی شــهری جهــان می باشــد. طــول ای ازطوالنی تری

ــود. ــد ب ــر خواه 18 کیلومت
ــاس  ــدگان آن احس ــتفاده کنن ــه اس ــوند ک ــی می ش ــوری طراح ــا ط ــن تونل ه ای

راحتــی و ایمنــی را در آن تجربــه نماینــد.
ــل مجــزای رفــت و برگشــت طراحــی شــده اند.  ــه صــورت دو تون ایــن تونل هــا ب

ــر طــرف می باشــد. ــور در ه ــا دارای 3 خــط عب ــک از تونل ه هری
ــی  ــتم های فن ــود و سیس ــاخته می ش ــف آزادراه س ــا، ک ــاری تونل ه ــد از حف بع
ــه  ــاز ب ــی نی ــی طوالن ــل آزاد راه ــن تون ــد. ای ــش می گردن ــب و آزمای ــل نص تون
سیســتم های تامیــن بــرق، تهویــه، نظــارت و هدایــت ترافیــک دارد. برخــی از ایــن 
ــا روی  ــد و برخــی ازآن ه ــرار می گیرن ــن ق ــر زمی ــل زی ــور کام ــه ط تاسیســات ب

ــوند. ــتقر می ش ــن مس زمی
ــد. ــول می کش ــال ط ــدود ده س ــتکهلم ح ــهر اس ــار ش ــاخت آزادراه E4 درکن س

ســاخت اصلــی تونــل آزادراهــی در عمــق زمیــن و در داخــل بســتر ســنگی حفاری 
ــل از طریــق  ــرای ســاخت تون می شود.ســنگ های حفــاری شــده و خــرد شــده ب
ــر  ــی ب ــار اضاف ــا ب ــد ت ــد ش ــل خواه ــل و نق ــتکهلم حم ــهر اس ــی ش ــای آب راه ه

ــد. ــل نکن ــهری تحمی ــای ش جاده ه

شکل 1: نقشه آزادراه E4 کنار گذر استکهلم

گرد آورنده: دکتر محسن ابراهیمی مجرد
Prepared By: Mohsen Ebrahimi Mojarad, B.S. Civ. Eng., Ph.D. City Planning

ــه عمــق 60 متــری زمیــن  آزاد راه کمربنــدی اســتکهلم در قســمتی از مســیر ب
مــی رود. در قســمتی از مســیر کــه از زیــر آب هــای خلیــج می گــذرد، عمــق تونــل 

حداقــل 15 متــر زیــر صخره هــا کــف دریــا خواهــد بــود.

lovoو vista استکهلم همراه با رمپ های تقاطع های E4 شکل 2: تصویر آزادراه کمربندی
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شکل 3: آزادراه کمربندی E4 حجم ترافیک
بزرگراه اسینگه را کاهش می دهد

E4 شکل 4: مقطع آزادراه

شکل 5: تصویر ویژگی های ساخت و احداث آزاد راه کمربندی E4 استکهلم

زمیــن  روی  ســاختمانی  کارگاه 
ــرای  ــت ب ــای موق ــتقر و راه ه مس
ــت ترافیــک ایجــاد می شــود. هدای

رسـاندن  حداقـل  بـه  منظـور  بـه 
اعظـم  ترافیـک کامیون هـا، بخـش 
و خـرد شـده  صخره هـای حفـاری 
توسـط قایـق حمـل و نقل می شـود. 
سـنگ ها در تونـل خـرد می شـوند و 
توسـط نوار نقاله بـه بندرهای موقت 

احـداث شـده حمـل می شـود.

سـه بندر موقـت بـرای بارگیری 
سـنگ  های خـرد شـده در خالل 
زمان سـاخت تونل مورد استفاده 

قـرار می گیرد.

از نظـر فنـی حفـاری تونل هـا 
امکان پذیـر نیسـت. از ایـن رو 
انفجـاری  تونل هـا بـه صـورت 
ایجـاد خواهنـد شـد. صخره هـا 
بـا تزریق بتـن در اطـراف تونل، 
عایـق کاری می شـوند تـا نفـوذ 
آبهـای زیرزمینـی بـه حداقـل 
برسـد و سپس صخره ها منفجر 

می شـوند. 

ــوا،  ــه ه ــرج تهوی ــطح، ب ــع غیرهمس تقاط
راه هــای  و  بــرق،  تامیــن  ایســتگاه  های 
خــروج اضطــراری از جملــه تاسیســات 
 E4 ــدی ــل، آزادراهــی کمربن ــی تون روزمین

ــتند. ــتکهلم هس اس

بخــش اعظــم ســنگ های خــرد شــده 
ــتفاده  ــا اس ــل ب ــاری تون ــی از حف ناش
ــود. در  ــل می ش ــل و نق ــق حم از قای
ــل و  ــر حم ــای دیگ ــی از بخش ه برخ
نقــل فقط توســط کامیــون قابــل انجام 

ــود. ــد ب خواه

حفـاری تونـل بصـورت انفجـار در 
سـنگ انجام می گیـرد. روش انفجار 
و زمانبنـدی حفـاری بـا توجـه بـه 
حداقـل نمـودن اختـالل در امـور 
روزمـره شـهروندان در روی زمیـن 

انجـام می گیـرد.
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راه  آزاد  تونـل   )SIMULATION( 3- شبیه سـازی 
اسـتکهلم   E4 کمربندی 

ــتم  ــتکهلم، سیس ــدی اس ــی کمربن ــل آزادراه ــاخت تون ــه س ــروع ب ــل از ش قب
شبیه ســازی انســتیتوی تحقیقــات حمــل و نقــل ســوئد در شــهر لیــن شــوپینگ 
ــور آزمایشــی در  ــه ط ــوان ب ــتفاده از آن می ت ــا اس ــه ب ــاده اســت ک ــه کار افت ب

تونــل رانندگــی کــرد.

ــر  ــرزگ زی ــای ب ــی عملکــرد پروژه ه ــرای ارزیاب شبیه ســازی تکنیــک مهمــی ب
ســاخت می باشــد. ایمنــی، روشــنایی، زیبا ســازی، عالئــم وتابلوهــای راهنمایــی 
در ایــن شبیه ســازی مــورد آزمایــش قرارمی گیرنــد و نقشــه های اجرایــی 

ــد. ــی می گردن ــر اســاس آن هــا نهای ــل ب ســاخت تون
حجــم ترافیــک ایــن تونل بالغ بــر 140/000 اتومبیــل، اتوبوس و کامیــون در روز 
خواهــد بــود. ایمنــی ترافیک تونل نقش اصلــی را در طراحی تونل خواهد داشــت.

ــته های  ــی دارد. رش ــش مهم ــل نق ــک تون ــی ترافی ــل در ایمن ــنایی تون روش
مــوازی چــرا غ هــا در ســقف تونــل راننــدگان را از در پیــش داشــتن یــک پیــچ 
آگاه می ســازد. چراغ هــای نصــب شــده در کنــار تونــل احســاس وجــود جریــان  

ــد. ــاب را ایجــاد می کنن ــور آفت ــی ن طبیع
ــی  ــای ارتباط ــدگان از تونل ه ــتفاده کنن ــدگان و اس ــی از رانن ــات ترافیک مطالع
نمایانگــر ایــن اســت کــه بســیاری از مــردم در هنــگام عبــور از تونل هــا احســاس 
ــل  ــل تون ــی داخ ــی از رانندگ ــهروندان حت ــی از ش ــد. برخ ــی می کنن ناراحت
ــل ایجــاد حداکثــر راحتــی ممکــن  احتــراز می نماینــد. هــدف شبیه ســازی تون

ــد. ــل می باش ــدگان در تون ــرای رانن ب

4- اعتراض شـهروندان به احـداث آزادراه کمربندی 
E4 استکهلم

ــروژه ســاختمانی  ــن پ ــل آزاد راه کمربنــدی E4 اســتکهلم بزرگتری احــداث تون
ــهروندان  ــراض ش ــورد اعت ــا م ــروژه باره ــن پ ــی ای ــت ول ــوئد اس ــور س کش
قرارگرفتــه اســت زیــرا محیــط زیســت طبیعــی شــهر اســتکهلم را تحــت تاثیــر 

قــرار می دهــد.
ــروژه را  ــن پ ــداث ای ــاز اح ــگ آغ ــز 2013 کلن ــوئد در پایی ــک س وزارت ترافی
بــه زمیــن زد و پیــش از شــروع عملیــات احــداث ایــن تونــل کلیــه مجوزهــای 

ــد. محیــط زیســتی صــادر شــده بودن
ــه  ــورد بحــث قرارگرفت ــتکهلم م ــدی اس ــال 1960 احــداث آزاد راه کمربن از س
ــت  ــه عل ــی ب ــات مردم ــط اعتراض ــرر توس ــور مک ــه ط ــا ب ــی برنامه ه ــت ول اس
ــی  ــراث فرهنگ ــی و می ــت طبیع ــط زیس ــروژه در محی ــن پ ــداث ای ــرات اح اث
ــورت  ــه ص ــن آزاد راه ب ــد ای ــای جدی ــه طرح ه ــا ارای ــت. ب ــده اس ــف ش متوق
تونلــی، وزارت ترافیــک ســوئد معتقــد اســت کــه احــداث ایــن آزاد راه حداقــل 
اثــرات منفــی را در محیــط زیســت خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر احــداث ایــن 
آزاد راه بــه صــورت تونــل هزینه هــای پــروژه را بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش 
خواهــد داد. در حــال حاضــر هزینــه احــداث ایــن پــروژه حــدود 14000 میلیارد 

تومــان بــرآورد شــده اســت.
ــاد ذرات  ــل ایج ــن تون ــداث ای ــا اح ــه ب ــتی در رابط ــایل بهداش ــی از مس یک
ــای الســتیک  ــل چرخ ه ــه دلی ــه ب ــل از جمل ــوای تون ــق بســیار در ه ــز معل ری
ــه منظــور کاهــش ایجــاد  ــن رو ب ــود. از ای ــد ب ــه خواه زمســتانی وســایط نقلی
ــن پوشــانده می شــود. ســایر  ــا بت ــل آزاد راهــی ب ــق ســطح تون ــز معل ذرات ری
اقدامــات بــرای کاهــش میــزان ذرات ریــز معلــق در هــوای تونــل بهره گیــری از 

ــد. ــاک می باش ــرد و خ ــذب گ ــع آوری و ج ــای جم روش ه

خالصه ویژگی های تونل آزاد راهی کمربندی E4 استکهلم

طول آزاد راه : 21 کیلومتر
 طول تونل آزاد راه: 18 کیلومتر

 تعداد خطوط: 3 خط در هر جهت در تونل های مجزا
 زمان سفر در داخل تونل: 15 دقیقه

 ظرفیت آزاد راه : 140/000 وسیله نقلیه در روز 
زمان ساخت:10- 8 سال

 هزینه ساخت:000ر14 میلیارد تومان 
 نحوه تامین:80 درصد مالیات ترافیک،20درصد کمک دولتی 

E4 شکل 6: نماي آزادراه
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ــه  ــا توج ــی ب ــای ارتباط ــدی تونل ه 5- طبقه بن
بــه حمــل و نقــل مــواد خطرنــاك

از تاریــخ اول ژانویــه 2012 تونل هــای ارتباطــی کشــور ســوئد بــا توجــه 
ــاک  ــواد خطرن ــل م ــا از نظــر حمــل و نق ــه اروپ ــررات مشــترک اتحادی ــه مق ب

طبقه بنــدی شــده اند. ایــن طبقه بنــدی بــه شــرح زیــر می باشــد:
نوع تونل A: کلیه انوع مواد خطرناک می توانند عبور کنند. 

نوع تونل B تا E: محدودیت های مختلف برای عبور مواد خطرناک
نوع تونل E: ممنوعیت کامل برای عبور مواد خطرناک 

نــوع تونــل E: یعنــی ممنوعیــت کامــل عبــور مــواد خطرنــاک، معمــوال شــامل 
ــه تونل هــای ارتباطــی داخــل شــهری می شــود.  کلی

برخــی از تونل هــا در خــالل روز شــامل نــوع تونــل B و در خــالل شــب شــامل 
ــل A می شــوند.  ــوع تون ن

6- تونـل پناهگاه و اسـکان اضطـراری در پارکینگ 
           )Katarineberget( کاتارینه بـری 

ــالهای  ــرق در س ــرب و ش ــوک غ ــن بل ــرد بی ــگ س ــود جن ــه وج ــه ب ــا توج ب
1950،ســاخت تونــل پناهــگاه و اســکان اضطــراری شــهروندان در برابــر حمــالت 
ــهر  ــری در ش ــوه کاتارینه ب ــر ک ــال 1957 در زی ــی در س ــب اتم ــا بم ــی ب هوائ
ــد.  ــر می باش ــگاه 20/000 نف ــن پناه ــت ای ــید. ظرفی ــان رس ــه پای ــتکهلم ب اس
ایــن پناهــگاه در حــال حاضــر نیــز فعــال اســت و ظــرف 48 ســاعت می توانــد 
مــورد اســتفاده قرارگیــرد. ایــن پناهــگاه در حــال حاضــر بــه صــورت پارکینــگ 
وســایط نقلیــه بــا ظرفیــت 5500 اتومبیــل توســط شــهرداری اســتکهلم مــورد 

شکل 7: ورودی تونل پناهگاهی و اسکان اضطراری که در وضعیت عادی عملکرد آن به صورت پارکینگ اتومبیل است

ــه صــورت دو در  ــرداری قــرار گرفتــه اســت. درب هــای ورودی پناهــگاه ب بهره ب
فــوالدی اســت. ورود پناهجویــان از روی خیابــان در محــل پــارک " موســه بــک 

ــرد. ــل انجــام می گی ــه داخــل تون " ب
درب هــای ضــد انفجــار بــه وزن 51400 کیلوگــرم بــه صــورت مکانیکــی پناهگاه 
را از محیــط جــدا می نمایــد. یــک کارخانــه بــرق مســتقل در ایــن پناهــگاه نصب 
شــده اســت. همچنیــن دســتگاه های خنــک کننــده وتصفیــه و تهویــه هــوا در 
ایــن پناهــگاه نصــب گردیــده اســت. شــبکه لولــه کشــی تامیــن آب و فاضــالب 
ــن  ــری بزرگتری ــه ب ــگاه کاتارین ــده اند. پناه ــداث ش ــگاه اح ــن پناه ــز در ای نی
پناهــگاه و یکــی از65000 پناهــگاه حمــالت هوایــی در کشــور ســوئد می باشــد.

7- تونل های نظامی زیر شهر استکهلم 
ــرب و شــرق شــبکه ای از  ــن غ ــگام جنــگ ســرد بی ــاع ســوئد در هن وزارت دف
تونل هــای محرمانــه را در منطقــه مرکــزی اســتکهلم احــداث کــرده بــود. عــرض 
ــودرو می توانســت از  ــک خ ــه ی ــه ک ــود ک ــدازه ای ب ــا بان ــن تونل ه ــی از ای برخ
آن عبــور کنــد. ایــن تونل هــا ســاختمان های مهــم ماننــد مجلــس شــورا، کاخ 

ــه یکدیگــر متصــل می کــرد.  پادشــاه و غیــره را ب
ــمت  ــه قس ــاز و ب ــهر آغ ــز ش ــی مرک ــمت جنوب ــا از قس ــن تونل ه ــی از ای یک
ــای  ــر تونل ه ــالوه ب ــر 350 کیلومتر)ع ــال حاض ــود. در ح ــم می ش ــمالی خت ش
شــبکة حمــل و نقــل عمومــی متــرو( تونل هــای زیرزمینــی تأسیســات شــهری 
ــد.   ــود دارن ــرق وج ــالب و ب ــن، آب و فاض ــای تلف ــبکه های کابل ه ــامل ش ش
 ،)Soder  Sjukhuset( »زیــر ســاختمان های مهــم ماننــد »بیمارســتان ســودر
ــرای تخلیــه اضطــراری و پناهــگاه در شــرایط  سیســتم تونل هــای زیرزمینــی ب

ــی و جنــگ وجــود دارد.  بحران
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شکل 8: نقشه تونل پناهگاهی که حفاری آن از دو طرف انجام گردید

شکل 9: مقطع تونل پناهگاهی و پارکینگ خودرو

شکل 10: درهای ضخیم فوالدی برای ورود به پناهگاه

شکل 11: تابلوی نارنجی در خیابان نشانگر محل ورود به پناهگاه زیرزمینی است

شکل 12: کریدورهای پناهگاه
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8- نتیجه گیری 
ــا از  ــا و بزرگراه ه ــور آزادراه ه ــرای عب ــبی ب ــل مناس ــی راه ح ــای ارتباط تونل ه
ــهرهای  ــی در ش ــای ارتباط ــند. تونل ه ــتکهلم می باش ــهر اس ــل ش ــار و داخ کن
مهــم جهــان بــرای توســعه شــبکه حمــل و نقــل و ترافیــک در حــال گســترش 
ــگاه شــهروندان در  ــوان پناه ــه عن ــرداری ب ــرای بهره ب ــا ب ــن تونل ه هســتند. ای

ــی دشــمن مناســب می باشــند.   ــگام حمــالت هوای هن

منابع و ماخذ
- TRAFIK VERKET ,TUNNLAR, BORLANGE, 2013
- TRAFIK VERKET, CITYBANAN I 
STOCKHOLM,BORLANGE, 2013
- HEMLIGA MILITARA TUNNLAR UNDER STOCKHOLM, 
SKALMAN ,NU FORUM, STOCKHOLM, 2013
- TUNNLAR I STOCKHOLM, STOCKHOLM,2013  

شکل 16: محل آسانسور ورود به داخل تونل

شکل 15: پارکینگ اتومبیل در داخل تونل

شکل 14: شبکه لوله کشی آب سرد آشامیدنی و آب سرد شهر، شبکه لوله کشی آب 
سرد آشامیدنی از چاه آب و شبکه فاضالب داخل تونل

شکل 13: شبکه لوله کشی آب و فاضالب داخل تونل 
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 )Lester Brown( مفهوم توسـعه پایدار در سـال 1981 توسـط لسـتر براون
در سـطح جهان مطرح شـد. هدف توسـعه پایدار این اسـت که انسـان بتواند در 
کـره زمیـن کـه داراي منابـع محدودي اسـت، زندگي کنـد. این هدف  گـذاري به 
ایـن معنـي اسـت که جامعـه انسـاني بتواند ضمـن رفع نیازهـاي خـود، پایداري 
در اکوسیسـتم و محیـط زیسـت را بـه مخاطـره نینـدازد به طوري که نسـل هاي 

آینـده نیـز بتوانند نیازهـاي خود را برطـرف نمایند.
توسعه پایدار، پایداري در اکوسیستم را با چالش هاي اجتماعي و اقتصادي گره 
مي زند. در کشـور سـوئد توسـعه پایدار در سـال 2003 در قانون اساسي گنجانده 
شـد. »دولت و دسـتگاه هاي عام المنفعه باید در پیشبرد توسعه پایدار اقدام نمایند 
به طوري که محیط زیسـت مناسـبي براي نسـل فعلي و نسـل آتي فراهم باشد.«
ــا گــزارش ســازمان ملــل متحــد »آینــده  ــدار در رابطــه ب مفهــوم توســعه پای
مشــترک مــا« در ســطح جهان معرفــي گردید. در ســال 1987 گــزارش برونت لند

)Brunt Land( منتشـر شـد کـه تعریـف مشـهور توسـعه پایـدار را ارائـه داد: 
»توسـعه اي اسـت کـه نیازهـاي امـروز را طوري تأمیـن کند که امکانات نسـل هاي 

آتـي را بـراي تأمیـن نیازهـاي خـود به مخاطـره نینـدازد.« 

سه بعد توسعه پایدار
توسـعه پایـدار بـه معنـاي حفاظـت درازمـدت توانایـي تولیدي اکوسیسـتم و 
کاهـش اثـرات منفـي بـر طبیعت و سـالمت انسـان ها اسـت. پایداري داراي سـه 

بعـد مي باشـد:
- پایـداري اجتماعـي کـه تـالش براي نیـل به جامعـه اي که حقوق انسـاني را 

مي نماید. تأمیـن 
- پایـداري اکولوژیکـي ) زیسـت محیطـی( کـه منابـع انسـاني و مـادي را در 

مي نمایـد. برنامه ریـزي  درازمـدت 
- پایـداري اقتصـادي کـه بـا فقـر مبـارزه مي کنـد و در جهـت این کـه تمامي 

انسـان ها بایـد توانایـي تأمیـن نیازهاي اساسـي خود را داشـته باشـند.

توسعه پایدار- پایداري ضعیف و قوي
مفهـوم توسـعه پایـدار قـوي یعنـي جامعـه منابـع طبیعـي را از بیـن نمي برد. 

توسـعه پایـدار ضعیـف یعنـي سـرمایه کل جامعـه کاهـش پیـدا نمي کند.
پایداري ضعیف را برحسـب سـرمایه واقعي، Cr، سـرمایه طبیعي Cn سـرمایه 

انسـاني Ch و سـرمایه اجتماعـي Cs تعریف مي نمایند.

:C مجموع کل سرمایه جامعه
C=Cr+Cn+Ch+Cs

بنابراین تا هنگامي که C کاهش نیابد، توسعه پایدار است.
 

)Cradle 2 Cradle( مفهوم کرادل تا کرادل
مفهـوم گهـواره تـا گهـواره یـک مفهـوم طراحي اسـت کـه اصـل آن مي گوید 
تمامـي مـواد یـا مي تواننـد بازیافـت شـوند و یـا تبدیـل بـه کمپوسـت شـوند. به 
عبـارت دیگـر مفهـوم مـواد زائـد یـا زبالـه با تعریـف سـنتي آن حـذف مي گردد.

شهر هاي زیست محیطي
در نقـاط مختلـف جهـان شـهرهاي زیسـت محیطي یا پایدار سـاخته شـده اند 
یـا در حـال طراحـي و سـاخت مي باشـند، بـراي مثـال در چیـن شـهر کافدیـان 
)Caofedian(، در امـارات متحـده عربـي شـهر مصـدر )Masdar( و در کانـادا 

.)Toronto Waterfront( ترونتـو واترفرونـت
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ساختمان سازی پایدار
در تهران کمتر یافت می شود 

گرد آورنده: هیات تحریریه

ــتن  ــود؟ نوش ــت می ش ــا یاف ــران کج ــهر ته ــدار در ش ــازی پای ساختمان س
شــعاری روی تکــه ای پارچــه و نصــب آن در کنــار ســاختمان در حــال احــداث 
که”همســایگان محتــرم از صبــر و شــکیبائی شــماکه مــارا در اجــرای ایــن پــروژه 
یــاری می نمائیــد نهایــت تشــکر را داریــم.” خــوب اســت ولــی کافــی نیســت. 
همســایگان و شــهروندان در خــالل احــداث ســاختمان، یعنــی 2 الــی 4 ســال 

ــر را تحمــل کننــد: ــا هنجاری هــای زی ــه ن ــد از جمل بای
- سر و صدای بیشتر از 100 دسیبل کمپرسور و دستگاه جوش را تحمل نمایند.

ــح  ــاز مصال ــاش ب ــات ســاختمانی و ریخــت و پ - گــرد و خــاک ناشــی از عملی
ســاختمانی ماننــد ماســه و شــن وآجــر را تحمــل کننــد.

ــات  ــی عملی ــل پایان ــا مراح ــاده رو را ت ــغال پی ــی از اش ــک ناش ــم ترافی - تراک
ــد. ــل نماین ــاختمانی تحم س

ــن  ــن و روغ ــه، بت ــن، ماس ــد ش ــاختمانی مانن ــح س ــه مصال ــوده ب ــای آل - آبه
ــا  ــتاخانه ره ــا گس ــان و جوی ه ــه و خیاب ــطح کوچ ــه در س ــین آالت را ک ماش

ــد. ــل نماین ــوند تحم می ش
-گرد و خاک و سر و صدای ناشی از برش سنگ و نصب سنگ را تحمل کنند.

ــش  ــد از گرای ــران بای ــهر های ای ــایر ش ــت و در س ــازی در پایتخ ساختمان س
ــه  ــی ب ــیون داخل ــازی دکوراس ــاختمان و لوکس س ــای س ــازی نم ــه لوکس س ب
ــر  ــر ب ــات زی ــتا اقدام ــن راس ــد. در ای ــه پردازن ــازی ب ــازی ساختمان س پایدارس

ــد. ــام می باش ــل انج ــدار قاب ــازی پای ــول ساختمان س ــاس اص اس
ــاختمان نصــب  ــه س ــکاری در داخــل محوط ــتگاه جوش ــور و دس کمپرس  
شــود و اطــراف آن عایــق کاری گــردد بــه طــوری کــه حــد اقــل صــدای 

ــود.  ــنیده ش ــاختمان ش ــرون س ــار در بی ناهنج
ــاده رو  ــود و پی ــغال نش ــت اش ــای موق ــط دیوار ه ــان توس ــاده روی خیاب پی  

ــد. ــاده آزاد بمان ــران پی ــن عاب ــرور ایم ــور و م ــرای عب ب
آب هــای آلــوده بــه مصالــح ســاختمانی ماننــد شــن، ماســه، بتــن و روغــن   
ماشــین آالت در مخــازن مخصــوص نگهــداری و بازیافــت و ســپس بــه طور 

مناســب دفــع گــردد.
مصالــح ســاختمانی و اجــزای ســاختمان حتــی االمــکان بــه طــور   
ــد. ــل گردن ــاختمان حم ــل س ــه مح ــاخته ب ــش س ــده  و پی ــته بندی ش بس

ســنگ های ســاختمان و مصالــح مشــابه بــه صــورت آمــاده در ســاختمان   
ــرد و خــاک  ــرش، از پراکنــش گ ــه ب ــاز ب اســتفاده شــود و در صــورت نی

ــردد. ــری گ ــاختمان جلوگی ــراف س ــرش در اط ــی از ب ناش
ــات  ــی عملی ــاختمان و ایمن ــازه های س ــا و س ــازی پی ه ــول مقاوم س اص  

ــوند. ــه ش ــه کار گرفت ــدی ب ــور ج ــه ط ــاختمانی ب ــرداری و س گود ب
عایــق کاری ســاختمان و پوســته آن بــه منظــور مصــرف حــد اقــل انــرژی   

انجــام گــردد.
سیستم بازیافت آب مصرفی در سیستم آب رسانی منظور گردد.  

سیســتم مــواد زایــد صفــر در جمــع آوری، تفکیــک، بازیافــت و دفــع زبالــه   
ســاختمان بــه اجــرا در آیــد. زبالــه مــواد آلــی در محــل ســاختمان تبدیــل 

بــه کمپوســت و در همــان محــل مصــرف گــردد.
ــتای  ــاختمان در راس ــک س ــبکه ترافی ــی ش ــرای تخصص ــی و اج طراح  
ــر  ــان ترافیــک روان معاب ــاز و جری ــورد نی تامیــن محل هــای پارکینــگ م

ــردد. ــور گ ــاختمان منظ ــراف س اط
 از سـوی دیگر مالحظه می شـود ساختمان های لوکس بسـیاری در کالنشهر های 
کشـور بـه ویژه تهران سـاخته می شـوند که تمرکز سـازندگان بـر زیبائی ظاهری 
داخـل و نمـای سـاختمان و نـور پردازی نما اسـت. در صورتی کـه در معرفی این 
سـاختمان ها هیچگونـه ذکـر و اثری از نقش آن ها در پایدارسـازی محیط زیسـت 

و ویژگی هـا و دانش فنی سـاختمان های سـبز مشـاهده نمی گردد.
ــه تشــویق ســازندگان  انتظــار مــی رود دســتگاه های مســئول بیــش از پیــش ب
ســاختمان های پایــدار بپردازنــد. ایــن امــر در راســتای افزایــش کیفیــت 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــهروندان نق ــی ش ــت زندگ ــش کیفی ــت و افزای محیط زیس

ــت.  ــد داش خواه

Sustainable Building 
Construction
Is Seldom Found in Tehran
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در سراسـر جهـان مدیریت شـهری تـالش دارد تا با بهره گیـری از نوآوری های جدید 
سیستم های حمل و نقل عمومی، سفر های شهری را روان تر، ساده تر و جذاب تر نماید. 
سیسـتم های حمل و نقل عمومی نقش مهمی در رفاه شهروندان، کاهش آلودگی های 
محیط زیسـت و ایجاد دسترسـی سـریع به کار بری های مختلف شـهری دارند. در زیر 
برخی از مهم ترین نو آوری های سیستم های حمل و نقل عمومی شهری ارایه می شوند.

 کاربرد گوشی های هوشمند تلفن همراه

امـروزه بیشـتر جا به جائی هـا در شـهر های بـزرگ بـا اسـتفاده از تلفـن انجـام 
می شـوند. اپلیکیشـن های تلفن همراه به شـهروندان کمک می کنند تا مسـیر سـفر 
خود را تعیین و یک اتوبوس و یا تاکسی در راه مبدا سفر خویش را مکان یابی نمایند. 
مدیریت شـهری باید به دنبال توسـعه یک اپلیکیشـن جامع باشـد که با بهره گیری 
از آن شـهروندانی کـه تلفـن هوشـمند دارند قادر باشـند سـفر های خـود که ممکن 
اسـت چند وسـیله نقلیه را در بر بگیرد، برنامه ریزی، رزرو و بلیط آنرا پرداخت کنند.

نتیجـه بـه کارگیـری این نوع اپلیکیشـن ها اتصال شـبکه های مختلـف حمل و نقل 
عمومـی بـه هـم و بهبود سـرویس دهی آن هـا به شـهروندان می باشـد. یک چنین 
اپلیکیشـن جامع متعلق به مدیریت شهری توانمندی گسـترده ای برای حذف موانع 
بین انواع وسـائط حمل و نقل عمومی، بهره گیری کار آتر از زیر سـاخت های موجود 
و آوردن مجموعه شـبکه حمل و نقل عمومی به داخل گوشـی تلفن هوشـمند دارد.

مزیـت اصلـی ساده سـازی شـبکه حمـل و نقل عمومی در داخل گوشـی هوشـمند 
تلفـن، جـذب مسـافران بیشـتر از طریق تسـهیل سـفر بدون اسـتفاده از خـودروی 
شـخصی اسـت. با بـه کارگیری یـک اپلیکیشـن جامع که مسـافر را قادر می سـازد 
بـه برنامـه و جـدول زمـان بنـدی رفـت و آمد متـرو، اتوبـوس و قطار حومه شـهری 
دسترسـی داشـته باشد، سفر با سیسـتم حمل و نقل عمومی در یک شبکه گسترده 

بـا وسـائط نقلیـه مختلف حمـل و نقل عمومـی سـاده، راحـت و ارزان می گردد.

آموزش و شبکه اطالع رسانی گسترده
آمـوزش شـهروندان در خصـوص نحـوه اسـتفاده موثر از سیسـتم های حمل و نقل 
عمومی، در راحتی انجام سـفر و افزایش کارآئی سیسـتم حمل و نقل عمومی و تمایل 
بیشـتر شـهروندان به استفاده از سیسـتم های حمل و نقل عمومی نقش قابل توجهی 
دارد. از سـوی دیگـر، اطـالع رسـانی بـه شـهروندان از طرق مختلف ماننـد تلفن ثابت، 
بروشـور، رادیـو، تلویزیـون، اینترنـت و سـایر شـبکه های رسـانه ای اجتماعـی در مورد 

برنامه هـای حرکت سیسـتم های حمـل و نقل عمومی شـهری ضروری اسـت.

اپلیکیشن مسیر ترافیک
اپلیکیشـن های مسـیر ترافیک به رانندگان اجازه می دهد از مسـیرهای پر ازدحام 
ترافیک دوری و مسیرهای خلوت تر را برای رسیدن به مقصد انتخاب نمایند. در کار برد 
این اپلیکیشن دیگر نیازی به نصب دوربین ها و حساسگر های گران قیمت نمی باشد.

اپلیکیشن پارکینگ
اپلیکیشـن پارکینـگ راننـدگان را بـه طـرف فضا هـای پارکینـگ خالـی موجود 
راهنمائـی می نمایـد و از دور زدن مکـرر خودرو هـا در جسـتجو بـرای جـای خالـی 

پارکینـگ جلوگیـری می کنـد.

خودروی همگانی اجاره ای
 در این اپلیکیشن ناوگانی از خودروهای کوچک هوشمند برقی یا بنزینی را می توان 
مکان یابی و برای انجام سفر رزرو نمود. هزینه این نوع سفر بر حسب دقیقه دریافت 
می گردد. در این نوع عرضه خدمات حمل و نقل سفر های یک طرفه قابل انجام می باشد.

سفر با دو چرخه
ایـن اپلیکیشـن بـرای انجـام سـفر های کوتاه یـک طرفـه در نقاط پـر جمعیت و 

پرتراکم شـهری اختصـاص دارد. 
ایسـتگاه ها در خیابان هـا و یـا در محوطه هـای خـارج از خیابان هـا قرار دارنـد. در این 
سیسـتم موانع دو چرخه سـواری مانند محل پارک دو چرخه، ریسک دزدی دوچرخه 

و یا هـوای بارانی حذف می شـوند. 

تولید انرژی توسط راهرو های ایستگاه مترو
 اخیـرا شـرکت راه آهن شـرق ژاپن تصمیم گرفت ایسـتگاه توکیو خـود را به یک 
سیسـتم نویـن تولیـد انرژی از کف ایسـتگاه مجهز نماید. نیروی انسـانی در مناطقی 
کـه ترافیک پیاده سـنگین اسـت بـه فراوانی موجود می باشـد. از این رو این شـرکت 
سیسـتم تبدیل انـرژی حرکتی انسـان ها را به انرژی برق در یکـی از پرجمعیت ترین 
ایسـتگاه های متـروی توکیـو به کار گرفته اسـت. این سیسـتم انـرژی حرکتی تولید 
شـده توسـط حرکـت مسـافران را بـه انرژی بـرق تبدیـل می نماید. برق تولید شـده 
بـرای مصـرف در دروازه های کنترل بلیط مترو و مونیتورهای ایسـتگاه به کار می رود. 
اخیرا این سیسـتم در ایسـتگاه توکیو از طریق تغییر پوشـش کف ایستگاه از پوشش 
السـتیکی به پوشـش سنگی مورد توسعه و تکامل قرار گرفته اسـت. از 25 متر مربع 
فضـای کـف ایسـتگاه می توان روزانـه 1400 کیلو وات برق تولید نمـود که این مقدار 

بـرای تامین برق دسـتگاه های مورد نظر کافی می باشـد.

آوای پرندگان در ایستگاه های متروی توکیو
پخـش آوا و چهچهـه پرنـدگان در برخـی ایسـتگاه های متروی شـهر توکیو برای 
راهنمایی شـهروندان نابینا و یا با قدرت بینایی کم به کار گرفته شـده اسـت. صدای 
پرنـدگان نابینایـان را بـه دسـتگاه های صدور بلیـط، دروازه های کنترل بلیط و سـایر 

تسـهیالت ایسـتگاه هدایت می نماید.

مهم ترین نو آوری های سیستم های حمل و نقل عمومی شهری
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رئیــس ســتاد محیــط زیســت و توســعه 
ــدی  ــد مه ــران، محم ــهرداری ته ــدار ش پای
گلمکانــی در بازدیــد از ســاختمان دوســتدار 
دیگــر  عبارتــی  بــه  و  محیط زیســت 
ســاختمان ســبز، در منطقــه 5 شــهر تهــران 
گفــت: بــا توجــه بــه ســهم ســاختمانها 
در مصــرف منابــع و تولیــد آالینده هــای 
محیــط زیســتی و رشــد فزاینــده ایــن ســهم، 
امــروزه توجــه بــه گســترش ســاخت ســاختمان های دوســتدار محیــط زیســت 
ــط  ــای محی ــعه مدل ه ــه توس ــت ک ــده اس ــل ش ــی تبدی ــردی جهان ــه رویک ب
زیســتی در مناطــق مختلــف جهــان نشــان دهنــده تالش هــای نظــام منــد در 

ــت.  ــه اس ــن زمین ای
وی در ادامــه اظهــار داشــت بــا توجــه بــه مصــرف بیــش از دو برابــری آب شــرب 
در کالنشــهر تهــران یــا مصــرف دو برابــری انــرژی گرمایشــی در تهــران نســبت 

بــه کشــورهای توســعه یافتــه، لــزوم توســعه یــک مــدل تشــویقی و داوطلبانــه 
بیــش از پیــش احســاس می شــود. گلمکانــی گفــت: مــدل ارائــه شــده توســط 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــی اســت کــه ب ســتاد محیــط زیســت نخســتین مــدل ایران
ــه ســاختمان  ــی ب ــوح طالی ــدای ل ــه اه ــه منجــر ب ــواردی ک رســیده اســت. م
ــه شــبکه  مذکــور و کســب حــد اکثــر امتیــاز شــد، عبارتنــداز: عــدم اتصــال ب
توزیــع بــرق و اســتفاده از پنل هــای خورشــیدی، اســتفاده از مصالــح دوســتدار 
ــد پوشــش کاهــگل ضــد آب شــده دیوار هــای خارجــی،  ــط زیســتی مانن محی
اســتفاده از شــیرآالت کاهنــده مصــرف آب، تامیــن بخشــی از انــرژی حرارتــی بــا 
ــه کمپوســت و  ــر ب اســتفاده از آبگرمکن هــای خورشــیدی، تبدیــل زباله هــای ت
ــادل حــرارت.  ــرای کمینه ســازی تب ــای خارجــی ب ــد جــداره دیوار ه ــق چن عای
ضــروری اســت فعالیت هــای ســتاد محیــط زیســت و توســعه پایــدار شــهرداری 
تهــران، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور و تشــکل های مردمــی 
دوســتدار محیــط زیســت در راســتای افزایــش تعــداد ســاختمان های ســبز در 

ســطح کشــور گســترش یابــد.  

اهدای لوح طالیی به نخستین ساختمان سبز در کشور

ــار حســینی، معــاون شــهردار  ــر مازی دکت
ــوان  ــت عن ــه تح ــخنانی ک ــران در س ته
"حمــل و نقــل انســان محــور و پایــدار" در 
اجــالس ســاالنه کمیســیون حمــل و تقــل 
اروپــا ارائــه نمــود، گفــت: "حمــل و نقــل 
ــع  ــرح جام ــد واژه ط ــور" کلی ــان مح انس
ــران  ــهر ته ــک ش ــل و ترافی ــل و نق حم
اســت و ایــن کالنشــهر در ســال های 
ــه ســمت تحقــق "حمــل و نقــل  اخیــر ب
ــن  انســان محــور" حرکــت کــرده و در ای
ــرفته  ــهر های پیش ــا ش ــگام ب ــیر هم مس

ــت. ــته اس ــان گام برداش جه
معــاون شــهردار تهــران کــه بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان کلیــدی روز اول ایــن 
اجــالس ســخن می گفــت، اظهــار کــرد: حمــل و نقــل جــزء الینفــک و ضــرورت 
گریــز ناپذیــر زندگــی بشــری اســت و بــه عنــوان یکــی از ســتون های توســعه 

پایــدار، موجــب توســعه اقتصــادی و اجتماعــی می شــود.
ــود در  ــای خ ــا در برنامه ریزی ه ــده ت ــالش ش ــم، ت ــن مه ــق ای ــت تحق در جه
تهــران، ســازگاری بــا شــاخص های توســعه پایــدار را بــه صــورت جــدی مــورد 

توجــه قــرار دهیــم.
ــیون  ــدگان کمیس ــئوالن و نماین ــر از مس ــش از 500 نف ــع بی ــه در جم وی ک
حمــل و نقــل اروپــا، مدیــران حمــل و نقــل شــهری، اســاتید دانشــگاه و محققان 
ــرد،  ــراد می ک ــود را ای ــخنرانی خ ــتان س ــک لهس ــهر گدانس ــگاهی در ش دانش
افــزود: در تحقــق حمــل و نقــل پایدار ســه بخــش اقتصــادی، اجتماعی و زیســت 
ــادل و  ــراری تع ــال برق ــه دنب ــدار ب ــل پای ــد و حمــل و نق محیطــی نقــش دارن

تــوازن بیــن ایــن ســه بخــش اســت.

سـعید زارع، مدیـر سـامانه معلوالن و جانبازان شـرکت واحد اتوبوسـرانی شـهر 
تهـران از تقویـت نـاوگان جـا بـه جـا ئـی معلـوالن و جانبـازان خبـر داد. نامبـرده 
اظهـار داشـت 63 دسـتگاه ون و 74 دسـتگاه اتوبـوس مناسب سـازی شـده بـرای 
جـا بـه جائـی رایـگان دانـش آمـوزان معلـول مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد. این 
نـاوگان وظیفـه جا به جائـی دانش آموزان مـدارس اسـتثنائی و همچنین معلوالن 
عضـو انجمن هـای خـاص را بـر عهـده دارد. وظیفـه جا به جائی شـش هـزار دانش 
آمـوز معلـول بـا این نـاوگان اسـت. وی بیان داشـت در هفته معلوالن قرار شـد 50 

دسـتگاه ون دیگـر برای اسـتفاده معلـوالن خریداری شـود. 
نامبرده ادامه داد سـرویس ویژه معلوالن شـهرداری تهران در 25 مسـیر فعالیت 
می نماید و 180 سـازمان مردم نهاد در حوزه سـالمندان و معلوالن از خدمات شـهر 
داری تهـران اسـتفاده می کننـد. زارع اظهار داشـت سـامانه معلوالن و جانبـازان در 
حـال حاضـر سـه هزار عضـو دارد و 102 نفر از رانندگان شـرکت واحد اتوبوسـرانی 
تهـران در ایـن سـامانه به معلـوالن و جانبـازان خدمات رسـانی می نمایند. شـماره 

تلفـن 6305 آمـاده پاسـخگوئی به درخواسـت های معلوالن و جانبازان می باشـد. 

سـامانه نـاوگان جا بـه جائی
 معلـوالن و جانبـازان

حمــل و نقــل انســان محور 
تهــــران شـهـــر  در 
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شـورای سـاختمان سـبز سـوئد، انجمن غیر دولتی برای پیشـبرد سـاخت وسـاز 
شـهری پایـدار می باشـد. اعضـای ایـن شـورا شـرکت ها و سـازمان هایی هسـتند 
کـه در زمینـه شهر سـازی و ساختمان سـازی مشـغول بـه کارند. هدف این شـورا 
توسـعه و اثرگـذاری بـر فعالیت هـای سـاخت و سـاز اسـت بـه طـوری کـه ایـن 
سـاختمان ها بیشـتر پایـدار شـوند. ایـن هـدف در جهـت ایجـاد سـاختمان ها و 
فضا هـای بهتـری اسـت کـه بـرای انسـان ها محیط زیسـتی سـالم بـرای زندگی، 

کار و بـازی فراهـم نماید.
در سـال 2008 که این شـورا تاسـیس شـد فقط 13 عضو داشـت. در سال 2016 
ایـن شـورا دارای 300 عضـو شـامل شـرکت های مهندسـان مشـاور، پیمانـکاران 
سـاختمانی، شـهرداری ها و سـازمان های ذیربـط دولتـی می باشـد و کمـا کان در 
حـال گسـترش فعـا لیت هـای خود اسـت. شـورای سـاختمان سـبز سـوئد عضو 

شـورای جهانی سـاختمان سـبز نیز می باشـد.
ــان  ــطح جه ــاختمانی در س ــرکت های س ــداد ش ــی 2015 تع ــال 2012 ال از س
ــه  ــد بیشــتر از 60 درصــد فعالیت شــان ســبز باشــد، ب ــی نموده ان کــه پیش بین

ــد: ــش یافته ان ــر افزای شــرح زی
 سه برابر در آفریقای جنوبی

 دو برابر در آلمان، نروژ و برزیل
 رشـد بیـن 33 الـی 68 درصـد در ایـاالت متحده آمریکا، سـنگاپور، انگلسـتان، 

امـارات متحـده عربی و اسـترالیا
موتـور اصلـی حرکـت به سـوی ساختمان سـازی سـبز، تجـاری شـدن و افزایش 

تقاضـا بـرای ساختمان سـازی سـبز در سـطح جهان می باشـد.
 طبـق گزارش هـای رسـیده به شـورای جهانی سـاختمان سـبز، منافـع حاصله از 

ساختمان سـازی سـبز عبارتند از: 
 76 درصـد از ساختمان سـازی سـبز منجـر بـه کاهـش هزینه هـای بهره برداری 

از سـاختمان می گردد.
 3/1 درصد ساختمانهای سبز دارای ارزش باالتر می باشند.

ــان  ــا شــتاب بیشــتری در ســطخ جه ــی رود ساختمان ســازی ســبز ب انتظــار م
گســترش یابــد. 

  شـورای سـاختمان سـبز سـوئد گسـترش می یابـد

 طبـق گفتـه معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران، بـا تکمیـل 
خطـوط 6 و 7 و متـروی فـرود گاه امام)ره( تا پایان سـال جـاری و تامین تجهیزات 
مـورد نیـاز، تعـداد مسـافران خطوط متـروی تهـران می توانـد از حـدود 3 میلیون 
نفـر در روز فعلـی، بـه روزانه حدود 10 میلیون نفـر افزایش یابد. در ایـن راه 1200 
دسـتگاه واگـن باید به واگن هـای در حال بهره برداری در شـبکه متـرو اضافه گردد 

تـا فاصلـه گـذر حرکـت قطار هـا در کلیه خطـوط بـه 3 الی 4 دقیقه برسـد.
همراهـی و کمـک دولت در سـرمایه گذاری احداث خطوط متـرو و تامین اعتبار 
پیش بینـی شـده در جهت توسـعه شـبکه متروی شـهری، به شـتاب بهره بـرداری 

یــک قــدم تــا متــروی 10 
ــران ــری در تهـ ــون نفـ میلی

گسـتر ده تـر از شـبکه حمـل و نقـل عمومـی سـریع السـیر می افزایـد و بـه رفاه 
شـهروندان، بهبـود محیط زیسـت و توسـعه پایدار شـهری منجـر می گردد. 
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طبق نشـریه "پنگه آ تو دی" در شـهر پکن برای تشـویق شـهروندان به بازیافت 
مـواد زائـد، پرداخـت بهای بلیط متـرو یا اتوبوس بـا بطری های خالی پالسـتیکی 
امکان پذیر و آسـان شـده اسـت. بر اسـاس این طرح در حال حاضر 34 دسـتگاه 
بازیافـت بطـری پالسـتیکی در سـطح شـهر پکن نصب شـده اند. تعـدادی بطری 
خالـی پالسـتیکی بـه جـای بهـای بلیـط سـفر بـا متـرو قبـول می شـوند. ایـن 
دسـتگاه ها تعـداد بطری های خالی تحویل شـده را شـمارش و بهـای آن را ثبت و 
رسـید می دهند. ا کنون سـاالنه 15000 تن باطری پالسـتیکی بازیافت می شـود 

و بـا نصـب این دسـتگاه ها، این رقـم به سـرعت افزایش می یابد. مدیریت شـهری 
پکـن در نظـر دارد تعـداد 3000 دسـتگاه بازیافـت بطـری خالـی پالسـتیکی در 
سـطح شـهر نصـب نمایـد. ایـن دسـتگاه ها در ایسـتگاه های متـرو و اتوبـوس، 

مـدارس، مناطـق مسـکونی، فروشـگاه ها و سـوپر مارکت هـا نصب می شـوند. 

مدیریت شهری پکن بطری های 
پالستیکی را به عنوان بهای بلیط 

مترو قبول می کند

طوالنی ترین خطوط متروی شهر های جهان کدامند؟ 
طبـق بانـک اطالعـات سیسـتم های متـروی جهـان، از سـال 2014، 148 شـهر در 
55 کشـور جهان دارای 160 سیسـتم مترو )قطار شـهری( هسـتند. خطوط متروی 
شـهر شـانگهای طوالنی تریـن در جهـان اسـت. متروی شـهر پکـن دومیـن متروی 
بـزرگ جهـان از نظـر طـول خطـوط و اولیـن متـروی جهـان از نظـر تعداد مسـافر 
می بـا شـد. متروی شـهر نیـو یـورک دارای بیشـترین تعداد ایسـتگاه اسـت. متروی 
شـهر لنـدن در سـال 1863 افتتـاح شـد و قدیمی تریـن متـروی جهـان می باشـد.

ده شهر جهان با طوالنی ترین خطوط مترو در جدول )1( نشان داده شده اند.

طوالنی تریـن خطـوط متـروی شـهر های جهـان )در سـال های 2015-2014(

میلیون جمعیت کشورشهرردیف
منطقه شهری

طول خطوط به 
کیلومتر

24.1588چینشانگهای1
21.7574چینپکن2
10486کره جنوبیسئول3
13.8436انگلستانلندن4
20.2419آمریکانیویورک5
16338روسیهمسکو6
13.6316ژاپنتوکیو7
13.5308چینگوآنژو8
6.5294اسپانیامادرید9
10.7286چینشنزن10

Source: Demographia, world urban areas; Wikipedia
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Seven Wonderful Cities of the World
هفــت شــهر شــگفت انگیــز جهــان

By: Board of Editors              گرد آورنده: هیات تحریریه

هاوانا-کوبا

بیروت- لبنان 

بنیــاد شــهرهای جدیــد شــگفت انگیــز جهــان در ســال 2001 میــالدی توســط 
برنــارد وبــر (Bernard Weber) در شــهر زوریــخ، ســویس تاســیس شــد. هــدف 
ایــن بنیــاد تقویــت حفاظــت از طبیعــت و میــراث ســاخته شــده توســط بشــر و 
همچنیــن محتــرم شــمردن گوناگونــی کــره زمیــن می باشــد. انتخــاب شــهرهای 
ــذ رای  ــرد. اخ ــام می پذی ــق رای دادن انج ــان از طری ــز جه ــگفت انگی ــد ش جدی
ــی  ــای ارتباط ــق تکنولوژی ه ــان از طری ــف جه ــورهای مختل ــهروندان کش از ش
دیجیتالــی صــورت می گیــرد. در ایــن خصــوص تاکنــون حــدود 600 میلیــون رای 

بــرای ایــن امــر از شــهروندان کشــورهای مختلــف اخــذ شــده اســت.
هفت شهر جدید شگفت انگیز برگزیده جهان که توسط بنیاد مذکور اعالم شده اند 

عبارتند از:
بیـروت )لبنـان(، دوحه )قطـر(، دوربـان )آفریقای جنوبـی(، کواال المپـور )مالزی(، 

الپـاز )بلیـوی(، ویـگان )فیلیپین(، هاوانـا )کوبا(.
انتخــاب ایــن شــهرها از بیــن 1200 شــهر کاندیــد از 220 کشــور جهــان انجــام 
گرفتــه اســت و نمایانگــر تنــوع شــگفت انگیز جوامــع شــهری کــره زمین می باشــد.
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ــاک  ــوای پ ــا ه ــهری ب ــه ش ــران، منطق ــهر ته ــی ش ــز تاریخ ــه 12، مرک منطق
می شــود. طبــق گفتــه معــاون حمــل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران، تمــام 
ــرق و  ــرژی ب ــه ســوی اســتفاده از ان وســائط نقلیــه عمومــی در ایــن منطقــه ب

ــردد.  ــت می گ ــاک هدای پ
ایــن نــوع وســائط نقلیــه برقــی تاثیــر قابــل توجهــی در کاهــش آلودگــی هــوا و 

ــن منطقــه از شــهر خواهــد داشــت. افزایــش کیفیــت زندگــی شــهروندان در ای
نــاوگان حمــل ونقــل پــاک شــهر تهــران همزمــان بــا روز هــوای پــاک در عصر ســه 
شــنبه 28 دی در محــدوده منطقــه 12 شــهر تهــران رو نمائــی شــد. در این مراســم 
از تاکســی های هیبریدی)برقــی باطــری و بنزینــی(، موتورســیکلت و دوچرخه هــای 

مــدرن و ون هــای برقــی رو نمائــی گردید.

حمـــل و نقــل پـاک 
در مــرکـز تـاریخــی 
تهـــــران شهــــر 



 شماره 19 و 18 / 96-1395 / فصلنامه شهرهای جهان /45

557 صفحه
ایـن کتـاب مجموعـه ای از مقـاالت ارزشـمند در زمینـه نوآوری هـا در خصـوص 
ساختمان سـازی و شهرسـازی پایدار اسـت. این کتـاب نتایج پژوهش هـای مراکز 

زیـر را به طـور یکپارچـه ارایـه می دهد:
 مرکز پژوهش های نوآوری در ساختمان استرالیا

 مرکز تسهیالت مهندسی دانشگاه استنفورد ایاالت متحده آمریکا
 انستیتیوی تحقیقات محیط انسانی و ساخته شده، دانشگاه سالفورد انگلستان

 مرکز پژوهش های فنی فنالند
هـدف ایـن کتـاب ایجـاد دانـش نویـن و تکنولوژی هـای نویـن از مجموعـه علوم 
کامپیوتـر، علـوم طراحی، علـوم ساختمان سـازی، علوم مواد و مصالح سـاختمانی 

و علـوم محیط زیسـت می باشـد.
سـاختار ایـن کتـاب شـامل مقاالتـی در زمینـه مصالـح سـاختمانی، طراحـی، 
سـاخت، مدیریـت تجهیـزات و نوآوری ها، انعـکاس دهنده پژوهش هـای کاربردی 
بـا تمرکـز بـر زنجیـره عرضـه در ایـن صنعـت می باشـد. تجمیـع ایـن موضوع ها 
نمایانگـر ایـن اسـت کـه یک وسـیله کلیـدی بهبود عملکـرد این صنعـت متنوع، 

تسـهیل نـوآوری در کنـار عملکـرد سـنتی آن می باشـد. 
تاکید کتاب بر شناسایی نیاز به توجه به تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار است. 
صنعت سـاختمان کشـور استرالیا از سـال 2007 اهمیت ایجاد مرکز پژوهش های 
محیط ساخته شده پایدار را احساس نمود و در سال 2009 این مرکز تاسیس شد.

ایـن کتـاب بـه صـورت دیجیتالـی در کتابخانـه تخصصی و مرکز اسـناد سـازمان 
مهندسـی و عمران شـهر تهـران موجود اسـت.

 

نو آوری تکنولوژی، طراحی و 
فرآیند در محیط ساخته شده

معرفی کتاب:
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All over the world cities are using new public transportation 
innovations to help make the urban trips smoother, easier, safer 
and more attractive. The public transportation systems have an 
important role for citizens’ comfort, reduction of environmental 
pollutions and provision of rapid access to different places in 
the city.

Some of the most important innovations in urban public 
transportation systems are as follows:

Mobile Smartphone Application 
Today many of the journeys in urban areas are carried out 

using fixed telephones or mobile phones. Smartphone apps let 
you buy tickets, check schedules and maps and keep you up-to 
date when the next train or bus is arriving.

Public Information Network for Citizens Awareness
Instruction of citizens on how to use public transportation 

systems and their advantages is important for citizen’s choice 
of sustainable transportation mode and higher efficiency of 
public transportations systems. Provision of information to the 
citizens through telephones, brochures, radio, television and 
other social networks is necessary.

Traffic Route Apps
Traffic route apps are other smartphone apps that help citizens 

find the best route to arrive and park at the destination.
Car Sharing
Using this application, a fleet of small smart electric or 

gasoline cars can be located and reserved for a trip. The trip is 

The Most Important Innovations in 
Urban Public Transportation Systems
Prepared by: Board of Editors

paid for according to minutes of car use.
Bicycle Trip App 
This application is used to carry out a one way trip in the 

densely populated urban areas.
Energy production in Metro Stations
Recently the East Japan Railway Company has decided 

to install a new system of energy production from the metro 
station floor. This system transforms pedestrian motion energy 
to electric energy which is used for operating some of the 
stations facilities.

Warbling Birdcalls
Warbling birdcalls in Tokyo Metro stations are designated 

to navigate the visually impaired to the ticket machines, ticket 
gates and other facilities.
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Construction of urban tunnel highways in important cities of 
the world is rapidly expanding. In this article characteristics 
of the high way tunnels in the City-Region of Stockholm 
including their technical and safety features are presented.
The 18 kilometers European Freeway Tunnel E4 passes 
through Stockholm and is one of the longest freeway tunnels in 
the world. This freeway tunnel route has a depth of 60 meters 
on some sections and is constructed through a rock bed.

The Swedish Freeway Tunnels are classified according to 
the European Union Standards of Hazardous Materials. In 
category A tunnels all hazardous materials can pass through. 
In category E tunnels which include all urban highway tunnels 
no passage of hazardous materials are permitted.
Some older tunnels in Stockholm are planned to be used as 
car parking place or shelter in case of enemy air attack. 

Features of Urban Highway 
Tunnels in Stockholm 
Prepared by: Mohsen Ebrahimi Mojarad, .B.S. Civ.Eng., Ph.D. City Planning
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Yadman Saze Company on the Route to 
Sustainable Development
By: Mehdi Poor Shasb, Civ.Eng.,M.Sc.; Nima Noormohammadi, Industrial Eng., M.Sc.

Yadman Saze Company was established in 1994 and is 
affiliated to the Technical and Development Deputy Mayor of 
Tehran. This company is established in order to construct and 
manage important development projects in Tehran. Yadman Saze 
is the project manager of Tehran International Communication 
Center including Milad Tower, International Conference Center 
and other related buildings. Moreover, Yadman Saze Company 
is the project manager for Shahr Aftab Exhibition Complex, built 
on a 138 hectare land in the south of Tehran.

From the beginning of 2012 management of strengthening, 
repair and maintenance of vehicle bridges in Tehran was 
assigned to Yadman Saze Company. Strengthening, safe making, 
repair and maintenance of bridges are among the most important 
technical and engineering activities of sustainable development.

Yadman Saze Company activities concerning vehicle bridges 
include the followings:
 Special and basic repairs of bridges
 Strengthening and seismic improvement of bridges
 Repair and replacement of expansion seams

 Improvement and installation of surface water disposal 
system

 Repair of columns, column’s heads and column’ seats
 Periodical inspection of all bridges in Tehran
 Installation of hand rails and replacement of asphalt layer of 
bridge pavement

Yadman Saze Company’s specialized activities regarding safe 
making and strengthening of urban vehicle bridges are very 
important for sustainable development of Tehran. 

The objective of presenting Yadman Saze Company’s activities 
is to exchange knowledge and management experiences of the 
Company with directors, civil engineers, university professors 
and citizens.

Progress in engineering science and development projects 
management, have provided growth and development in world 
cities. At the same time, this progress has been together with 
some serious damages to the natural environment and living 
quality. These damages can be minimized through sustainable 
development of cities.
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Sustainable Development in
Urban Building Construction

Today 54 per cent of the world’s 7.4 milliard population and 
71 per cent of Iran’s 80 million population live in urban areas. 
The building construction sector consumes a great portion of the 
world’s energy and natural resources.

With the rapid growth of the world’s population, the need for 
the sustainable building construction is increasing. Sustainable 
building construction will improve the social, economic and 
environmental quality of the urban areas and nations. 

The approved goals of the United Nation’s HABITAT, 
September 2015 states that development of cities should be 
comprehensive, safe, resilient and sustainable. Easy access to 
the public green areas especially for women, children, the aged 
and the handicapped should be provided. Suitable access and 
possibilities of using free of charge public spaces for all citizens 
is a major part of urban sustainable development.

In sustainable development and building construction, 

provision of the required transportation and traffic network 
should be included in urban development plans. Planning, 
design and construction of transportation networks should be 
based on a scientific model of economic growth, land-use and 
transportation network. This model is used as the input in an 
evaluation model to compare different development policies 
and projects on the national, regional and local levels.

Accordingly, in sustainable development of cities, application 
of the land-use transportation model is necessary. In other 
words, building construction without provision of transportation 
needs is not sustainable. 

Consequently, for sustainable building construction and urban 
development, transportation demands, including produced 
trips by the residents and users of buildings, sufficient parking 
places and natural environment friendly public and private 
transportation networks should be provided.

By: Maziar Hosseini, Civ.Eng., Ph.D.
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16th Conference in a Glance

Conference Topics
1.Public Transportation, 2.Intelligent Transportation Systems, 
3.Transportation and Urban Planning, 4.Traffic Safety, 5.Transportation 
and Sustainable Development, 6. Traffic Engineering, 7.Transportation 
Economics, 8.Traffic and Transportation System Management, 
9. Traffic Education and Culture, 10. Rules and Regulations and 
Integrated Traffic Management, 11. Non - Motorized Transportation, 
12.Geometric Design.

Conference Organization
Conference Chairman: Maziar Hosseini, Civ. Eng., Ph.D.
Conference Board of Directors: Mehdi Riazi Kermani, Ph.D.; 
Ali Asghar Ardekanian, Ph.D.; Gholam Reza Shirazian, Ph.D.; 
Maziar Hosseini, Ph.D.; Seyed Jafar Tashakori Hashemi,Civ. Eng.; 
Mohsen Ansari, Ph.D.; Morteza Khashaee Poor, Ph.D.; Mahmood 
Saffar Zade, Ph.D. .

 16th Conference in a Glance
 Number of received articles to the Scientific Committee: 1217
 8 sessions of Scientific Committee with 48 members who are 
university professors 

 Participation of 15 professors from Portugal, Belgium, 
England, Sweden, Austria, Germany, Switzerland, Holland, 
Hungary, United States of America and Pakistan

 Receiving scientific articles from 9 countries of the world, 
including Canada, Italy, U.S.A., Portugal, Austria, Turkey, Qatar 
and Pakistan

 Holding Transportation Exhibition to present products and 
innovations in Transportation sector

 Holding 33 expert sessions to present selected articles, 19 
workshops and 2 expert round tables

 Meeting of Deputy Mayors for Transportation and Traffic of the 
larger cities of I.R. Iran

 Holding the Second Meeting of Asian Cities Transportation 
Committee

The Second Meeting of Asian Cities Transportation Committee
The Second Meeting of Asian Cities Transportation Committee 
will be held beside the conference. Therefore 94 member cities 
and major cities including Hiroshima, Tokyo, Delhi, Bombay, 
Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore, Vietnam, Guangzhou, Haikou, 
Manila, Bangkok and Karachi, are invited to attend the meeting. In 
this meeting experience and knowledge sharing to improve urban 
transportation will be discussed. 

Conference Exhibition 
A Transportation Exhibition will be held on the conference site. In 
this exhibition different companies, organizations and associations 
related to the transportation sector will participate. The exhibition 
will cover the following fields:
 Latest innovations and software for transportation simulation 
and planning

 Research and studies products including books, transportation 
regulations and specialized software

 Innovations related to science and technology
 Latest Iranian products related to Transportation smart systems
 Inventions and innovations in Transportation and Traffic
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Traffic congestion, traffic air pollution and their 
consequences are the most important issues in many developed 
and developing cities of the world. The International 
Conference on Traffic and Transportation Engineering has 

been held in Tehran every year since 1995 by the Deputy 
Mayor of Tehran for Traffic and transportation. This year the 
16th International Conference on Traffic and Transportation 
Engineering will be held.

The main objectives of this conference are:
 Presentation of latest research and studies results on 

traffic and transportation engineering
 Use of the results of the conference scientific outcomes 

in operational traffic improvement projects
 Provision of grounds for information networking, 

exchange of views, discussion and exchange of experiences 
with Iranian and International universities, research 
centers and associations on urban traffic and transportation 
development and improvement projects.

A special section of this number of The Magazine” 
SHAHRHAYE JAHAN” or “Cities of the World” is assigned 
to the description of this conference.

Board of Editors

16th International Conference on Traffic 
and Transportation Engineering

Foreword

Our most important goals in urban management are generation 
of knowledge and use of the recent world experiences in this 
field. Sustainable development is one of the principal bases of 
a society in which transportation sustainable development has 
an important place. Therefore transportation affects living style, 
identity, physical and psychological sanity of citizens. 

Today the most important challenge for us in the City of 
Tehran is air and noise pollution. In order to deal with this 
challenge, development of public transportation, construction 
and completion of rail rapid transit network has highest priority. 
On the other hand, with respect to the Comprehensive Plan of 
Tehran, implementation of physical development of Tehran 
Urban Region such that long trips are reduced and use of 
modern technology for management of trip demand are among 
main programs of the Municipality of Tehran. 
Indeed, this conference is among the best in Tehran and its 

output is helping city management 
to find solutions and make better decisions, without trial and 
error methods, and be able to overcome the main challenges of 
our city.
Part of the Speech of Mohammad Bagher Ghalibaf, Ph.D.,

In the 15th International Conference on Transportation 
and Traffic Engineering

16th International Conference on Traffic and 
Transportation Engineering
Foreword by the Mayor of Tehran
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